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Výpis z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 1 

ze dne 31. 10. 2018
   

ZO Liptál:
- bere na vědomí složení slibu přítom-

nými členy zastupitelstva obce podle 
§ 69 odst. 2 zákona o obcích 

- schvaluje v souladu s § 96 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění jednací a volební řád ustavu-
jícího zasedání zastupitelstva obce 
Liptál 

- schvaluje v souladu s volebním řá-
dem tajný způsob volby starosty

- volí v souladu s § 84 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném zně-
ní starostou obce Liptál Ing. Milana 
Daňu

- schvaluje zvolení jednoho místosta-
rosty

- schvaluje v souladu s volebním řá-
dem tajný způsob volby místosta-
rosty  

- volí v souladu s § 84 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění místostarostou obce Liptál 
Ing. Ondřeje Vaculíka

- stanovuje v souladu s § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění počet členů rady obce Liptál 
na 5

- schvaluje veřejný způsob volby čle-
nů rady obce

- volí v souladu s § 84 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění další členy rady obce 
Liptál MUDr. Vítězslava Čecha, 
Ing. Miroslava Hrádka a Zdeňka 
Mrlinu

- schvaluje v souladu s § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění, že pro výkon funkce starosty 
a místostarosty budou členové zastu-
pitelstva obce uvolněni

- stanovuje v souladu s § 72 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích od-
měnu za výkon funkce neuvolněné-
ho člena zastupitelstva obce ve výši 
750,- Kč/měsíc a neuvolněného člena 
rady obce ve výši 3080,- Kč/měsíc 
od 1.1.2019. Za dobu od 6.10.2018 
do 31.12.2018 zůstávají odměny 
v původní výši.

- neschvaluje odměny pro předsedy 
a členy zřízených výborů a komisí 
obce Liptál

- volí zástupce obce do Sdružení 
obcí Syrákov starostu Ing. Milana 
Daňu a místostarostu Ing. Ondřeje 
Vaculíka

- volí předsedu finančního výbo-
ru Ing. Miroslava Hrádka a členy 
Zdeňka Vaculíka a Zdeňka Mrlinu  

- volí předsedu kontrolního výboru 
Darinu Geržovou a členy Lumíra 
Smilka a Petra Marka  

- určuje Ing. Milana Daňu, člena za-
stupitelstva obce Liptál, aby spo-
lupracoval s pořizovatelem - odbo-
rem územního plánování, stavebního 
řádu a dopravy Městského úřadu 
Vsetín, dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“):

 1. při zpracování a úpravě návrhu 
zadání (změny) územního plánu obce 
Liptál (§47 odst. 1 a 4 stavebního 
zákona)

 2. při vyhodnocení výsledků pro-
jednání návrhu (změny) územního 
plánu obce Liptál, zajištění řešení 
případných rozporů a v případě, že je 
potřebné pořídit na základě výsled-
ků projednání nový návrh (změny) 
územní plán obce Liptál, zpracování 
návrhu pokynů pro jeho zpracování 
(§51 odst. 1a 3 stavebního zákona)

 3. při vyhodnocení výsledků projed-
nání a zpracování návrhu rozhodnutí 
o námitkách a vyhodnocení připomí-
nek uplatněných k návrhu (změny) 
územního plánu obce Liptál (§53 
odst. 1 stavebního zákona).

- volí do povodňové komise předsedu 
Ing. Milana Daňu a člena Ing. Ondřeje 
Vaculíka

- určuje zástupce do školní rady 
Ing. Milana Daňu, Lubomíra Vaculíka 
a Evu Krausovou

- schvaluje Smlouvu o úvěru na fi-
nancování dotačního podílu ve výši 
750.000,- Kč na pořízení nové požár-
ní techniky – dopravního automobilu 
mezi obcí Liptál a Komerční bankou, 
a.s. a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- schvaluje 5. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2018

- schvaluje Dodatek č. 5 ke Zřizovací 
listině Základní školy Liptál, okres 
Vsetín

- bere na vědomí informace o pose-
zení se seniory, které bude 8.12.2018 
v kulturním zařízení 

Výpis z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 2 

ze dne 12. 12. 2018
v klubovně FS Lipta Liptál

ZO Liptál:
- schvaluje zápis č. 23 ze dne 

19.09.2018 a zápis č. 1 ze dne 
31.10.2018  

- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 23 ze dne 19.09.2018 
a č. 1 ze dne 31.10.2018 

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 44 ze 
dne 17.09.2018 a č. 01 ze dne 
14.11.2018   

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 
3980/4 v k.ú. Liptál panu Vlastimilu 
Šťastnému, Liptál,  za celkovou cenu 
1,- Kč a koupi části pozemku p.č. 
337 a 339 v k.ú. Liptál za celkovou 
cenu 1,- Kč z důvodu majetkopráv-
ního vypořádání komunikace kolem 
RD č.p. 495 a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 3978 v k.ú. Liptál panu Janu 
Mrnuštíkovi, Liptál, za celkovou ce-
nu 1,- Kč a koupi části pozemku st. 
p.č. 154/2 v k.ú. Liptál za celkovou 
cenu 1,- Kč z důvodu majetkopráv-
ního vypořádání komunikace kolem 
RD č.p. 251 a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy 

- schvaluje vklad vodohospodářské-
ho majetku Sdružení obcí Syrákov 
do společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Vsetín, a.s.

- schvaluje vklad vodohospodářského 
majetku obce Liptál do společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

- schvaluje zpracování nového lesní-
ho hospodářského plánu Ing. Pavlem 
Viačkou a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje vyhlášení výběrového ří-
zení na akci „Doplnění lesní techniky 
– klanicový vyvážecí vlek“ a oslo-
vení firmy Zálesí a.s., Manatech CZ 
s.r.o. a Forest Meri s.r.o. a zpracování 
výběrového řízení Mgr. Miroslavou 
Pilařovou

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
Z obecního úřadu
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Výsledky  voleb 
do Zastupitelstva obce Liptál, 5. a 6.10.2018

Zákon č. 491/2001 Sb.

Počet voličů v obci Liptál: 1 228 voličů 
K volbám se dostavilo: 419 voličů

Účast v procentech: 34 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 419
Počet platných hlasů celkem: 4 057 hlasů

- schvaluje podání žádostí o dotace 
na tyto akce:

 - Oprava MK č. 7c Kopřivné v obci 
Liptál

 - Víceúčelové školní sportoviště 
Liptál – I. etapa

 - Výměna otopných těles a oprava 
podlahy v kulturním zařízení Liptál

 - Sociální zařízení – zdravotní stře-
disko Liptál

 - Koliba v přírodním kulturním 
areálu Liptál

 - Vyhlídková věž – muzeum Jana 
Kobzáně

 - Rekonstrukce zámku Liptál
- schvaluje Strategický rozvojový 

dokument obce Liptál na rok 2019 
-2022

- bere na vědomí informaci o zápisu 
z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Liptál č. 165/2018/EKO

- schvaluje 6. změnu rozpočtu obce 
Liptál

- schvaluje hospodaření obce Liptál 
na rok 2019 podle rozpočtového pro-
vizoria až do doby schválení rozpočtu 
obce

- schvaluje předběžné rozpočtové 
opatření k rozpočtu za rok 2018 pro 
operace, které vzniknou za období 
od 13.12.2018 do schválení rozpoč-
tu na rok 2019, bez určení konkrétní 
výše v Kč a přenesení pravomo-
ci na starostu obce ke schvalování 
rozpočtových změn v těchto přípa-
dech:

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

 - změny rozpočtu v důsledku opravy 
účtování

 - upřesnění členění dle platné roz-
počtové skladby v případech přesunu 
příjmů a výdajů, půjčky, dotace

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

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

 - proúčtování daně z příjmů právnic-
kých osob

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

- bere na vědomí informaci o uzavření 
pošty ve dnech 27., 28. a 31.12.2018 

- bere na vědomí informace o připra-
vovaných akcích:

 16.12.2018 – vánoční zpívání a kole-
dování s FS Lipta Liptál v KZ

 19.12.2018 – vystoupení dětí z MŠ 
při zdobení stromečku v DPS

 20.12.2018 – vánoční koncert ZUŠ 
Morava v KZ

 30.12.2018 – setkání na Vartovni
 31.12.2018 – Silvestrovské setkání 

Na Kršli
 1.1.2019 – novoroční ohňostroj před 

obecním úřadem

Pořadí po volbách Jméno Počet hlasů Za stranu Pořadí na kandidátce

1. Daňa Milan Ing. 334 SNK Liptál 1

2. Mrlina Zdeněk 293 SNK Liptál 7

3. Čech Vítězslav MUDr. 285 SNK Liptál 5

4. Geržová Darina Bc. 278 SNK Liptál 11

5. Vaculík Ondřej Ing. 276 SNK Liptál 3

6. Hrádek Miroslav Ing. 270 SNK Liptál 4

7. Krausová Eva 270 SNK Liptál 12

8. Tomanec Filip 269 SNK Liptál 10

9. Vaculík Zdeněk 267 SNK Liptál 9

10. Jašková Věra Ing. 261 SNK Liptál 2

11. Vaculík Lubomír 261 SNK Liptál 6

12. Marek Petr 260 SNK Liptál 8

13. Trochtová Jana 247 SNK Liptál 14

14. Smilek Lumír 245 SNK Liptál 15

15. Jurásková Veronika 241 SNK Liptál 13

Celkem hlasů 4 057

Liptál 06.10.2018 Zpracovala: Jana Vráblíková 
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slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

v letošním roce proběhly volby 
do obecních zastupitelstev. V komu-
nálních volbách v obci Liptál sice 
kandidovalo opět pouze jedno sdružení 
nezávislých kandidátů, ale i tak přišlo 
k volebním urnám 34% liptálských 
voličů. 

Chtěl bych Vám všem poděkovat 
za podporu, kterou jste mi projevili 
v letošních volbách. Doufám, že se mi 
podaří dále rozvíjet naší krásnou obec 
správným směrem. V minulém čísle 
liptálského zpravodaje jsem rekapitu-
loval celé čtyři roky, takže dělat to teď 
znovu by mohlo být bráno jak chlubení. 
Proto další rekapitulaci necháme až 
na další rok.

Vážení spoluobčané, závěrem bych 
Vám chtěl popřát krásné prožití svátků 
vánočních a do Nového roku 2019 hod-
ně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracov-
ních i osobních úspěchů. 

Konec roku můžeme také společně 
zhodnotit při setkání u tradičního novo-
ročního ohňostroje, kam Vás všechny 
srdečně zvu.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Foto Jana Vráblíková, 
Ing. Ondřej Vaculík, Tomáš Mrlina
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Další velký projekt je za námi. 
Po kanalizaci, přestěhování školky ne-
bo chodnících v Dolansku, je i tento 
projekt dokončen. Na dotace a jejich 
velkou administrativní zátěž sice všich-
ni nadáváme, ale bez těchto dotačních 
prostředků by se naše obec nikdy do tak 
velké projektu pustit nemohla. Od myš-
lenky po administrativní ukončení pro-
jektu sice uplyne mnoho let, ale myslím 
si, že výsledek stojí za to. Přestavbou 
budovy bývalé mateřské školky jsme 
získali osm nových bytů v zcela zre-
konstruované budově. Hlavní stavební 
práce jsou již u konce a teď se již budou 
dokončovat pouze drobné nedodělky. 
Předpokládám, že na konci ledna bude 
vše stoprocentně hotovo. Poté bychom 
chtěli někdy na jaře začít rozhodovat 
o nových nájemnících, tak aby na za-
čátku léta byly všechny byty obsazeny. 

V současné době evidujeme kolem čty-
řiceti žádostí, ale bohužel většina z nich 
nesplní podmínky sociální potřebnosti.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Foto Josef Londa

Tak ještě sníh a můžeme dělat běž-
kařskou stopu. Nová čtyřkolka i se sto-
pařem už stojí v obecní garáži. Bohužel 
sněhu zatím moc není, a tak se čtyřkolka 
zatím používá pro běžné práce. Na fot-
ce můžete například vidět čtyřkolku 
před partyzánským srubem v Oboře, 
na kterém bylo potřeba opravit střechu. 
Čtyřkolka byla pořízena z programu 
na podporu cestovního ruchu. 

V rámci tohoto projektu také osadí-
me pět kusů informačních cedulí a to 
na pěti vrcholech – Baťkové, Kopřivné, 
Na Strážích, Na Dílech a Na Bílé. Zde 
budou informace o daném místě a ta-

ké lavička k odpočinku. Dále budou 
pořízeny propagační materiály a to 
například mapky nebo třeba pexeso 
s liptálskými dominantami. V realizaci 
tohoto projektu nám finančně pomohlo 
Ministerstvo pro místní rozvoj, které 
nám pokrylo náklady ve výši 50% 
z celkových cca 800 tis. Kč.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Další obecní byty jsou hotovy

Nová obecní 
čtyřkolka
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V minulých číslech zpravodaje jsem psal, že budeme 
pořizovat nová auta pro SDH Liptál. Nyní nám obě auta již 
konečně stojí v garáži. 

První autem je cisterna na podvozku Pragy V3S. Auto 
jsme získali bezúplatným převodem od Ministerstva obra-
ny a v Havlíčkově Brodě. Za 330 tis. Kč byla zrealizována 
přestavba. 

Druhým autem je dodávka, která byla pořízena za při-
spění Ministerstva vnitra a Zlínského kraje, kteří nám dali 
dohromady 750 tis. Kč. Hasičská dodávka byla pořízena 

za 1,58 mil. Kč. Jelikož do hasičské zbrojnice vlezou pouze 
dvě auta, rozhodli jsme se uvolnit obecní garáž u sběrného 
dvora právě pro hasičskou techniku. 

V sobotu 8.6.2019 bychom Vám společně s liptálskými 
hasiči rádi celou techniku ukázali a předvedli. Zároveň poká-
címe Máj. Bude to takový den otevřených dveří u hasičů. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

O problematice bezpečnosti chodců 
v Lůžku se mluví již mnoho let. Na za-
čátku jsem jednal s Ředitelstvím silnic 
a dálnic, která má silnici I/69 ve sprá-
vě, o možnosti vybudování chodníku 
podél cesty, ale tato jednání nevedla 
ke zdárnému konci. Problémem této lo-
kality je, že je zde plánována výstavba 
třetího jízdního pruhu a v této rezervě 
území nelze stavět. Dalším problémem 
je velmi řídké zastavění území a velká 
frekvence dopravy na této silnici.  

Dalším opatřením bylo osazení do-
pravních značek, pozor chodci. Podle 
mě, ale značky moc velký vliv na řidiče 
nemají. Proto jsme se letos domlu-
vili se Zdenkem Vaculíkem z Lůžka, 
že podél cesty vybudujeme alespoň 
„pěšinu“, která dostane chodce ze sil-
nice. V současné době je hotový úsek 
mezi zastávkou v Lůžku a odbočkou 
ke Tkadlecům. Jedná se chodník v dél-
ce více jak 300 m. Tímto bych chtěl 

moc poděkovat rodině Vaculíků, že se 
dobrovolně pustili do práce a všechny 
práce udělali pro svou obec zadar-
mo. Konečně se mi také podařilo najít 
i finančně dostupná světla veřejného 

osvětlení, takže v příštím roce by mělo 
dojít k osvětlení zastávek v Lůžku so-
lárními světly. 

Ing. Milan Daňa, 
starosta obce Liptál

Liptálští hasiči mají dvě nová auta

Nový chodník v lůžku

Jak jste si již mohli přečíst v usne-
sení, došlo ke zrušení obecně závaz-
né vyhlášky, která stanovovala místní 
koeficient pro výpočet daně z nemo-
vitostí. Tím dojde ke snížení místní-
ho koeficientu z hodnoty 2,0 na 1,0. 

O tomto kroku se uvažovalo již velmi 
dlouho. Tím se opět vrátíme na pů-
vodní výpočty před rok 2008. Místní 
koeficient se do výše daně promítne 
hned od 1.1.2019. 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

Snížení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
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Získávat peníze z dotačních fondů 
na různé projekty se nám poměrně daří, 
ale získat peníze na obnovu amfiteátru 
není možné. Za doby mého starostování 
byl vypsán pouze jeden dotační titul 
na obnovu tohoto areálu a zde jsme 
bohužel zůstali pod čarou financování. 
Byl to projekt v rámci přeshraniční 
spolupráce s obcí Pruské na Slovensku. 
Jiná možnost žádat o peníze na takový 
projekt zatím nebyla, proto jsme se roz-
hodli pustit do oprav sami. 

V roce 2018 jsme kompletně zre-
konstruovali podium a ještě na podzim 
jsme udělali základovou desku pro naše 
nové veřejné záchody. Práce na těchto 
záchodech začnou hned, jak nám počasí 
dovolí, a předpokládám, že v půlce ro-
ku bude hotovo. Před pár týdny při sil-
ných větrech byla zničena střecha nad 
posezením, proto neplánovaně budeme 
muset v příštím roce postavit i nové 
zastřešené posezení. Pokud se nám bu-
de dařit opravit každý rok nějakou část 
areálu, budeme mít za pár let úplně 
nový přírodní kulturní areál.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Jednou z pravomocí starosty obce je 
také stvrzení manželského slibu. Když 
jsem nastupoval do úřadu, nikdy jsem 
si nemyslel, že budu mít příležitost tuto 
pravomoc využít. A v říjnu to byla už 
moje třetí svatba. Doufejme, že budeme 

Rekonstrukce amfiteátru

Svatba v zámeckém parku

v tomto trendu pokračovat a že ubude 
vztahů „na psí knížku“.

Poslední svatební obřad se uskuteč-
nil v Zámeckém parku pod památným 
bukem. Své ano si tento den řekli Věra 
Jašková a Petr Doruška. Novomanželům 

přeji spoustu dalších nádherných zá-
žitků a neopakovatelných společných 
okamžiků na dobrodružné cestě man-
želstvím.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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ReVItaLIZaCe VeřeJNé ZeLeNě 
Obnova v ovocném sadu

Jak jsme již informovali v minulém 
čísle zpravodaje, bylo letos nutné vy-
měnit několik dřevin, které nepřežily 
zimní období. V posledním listopado-
vém týdnu byla proto většina odumře-
lých dřevin nahrazena. Byly vysazeny 
převážně nové hrušně, několik jabloní 
a třešní. 

V přední části sadu u zvoničky by-
ly vysazeny nové dřeviny, které de-
finitivně doplnily celkovou plochu 
určenou pro sad. Nově v sadu při-
bylo celkem 14 ks ovocných stromků 
– 8 ks jabloní (odrůdy Astrachán bílý, 
Smiřické vzácné, Strýmka, Vejlimek 
červený), 3 švestky (odrůdy Viktorie, 
Waingenheimova), 2 hrušně (odrůdy 
Děkanka letní, Amanlinská) a jedna 
broskvoň (odrůda Amsdenova, což je 
stará odrůda, odolná proti mrazu a ka-
deřavosti). Tak doufejme, že se všem 

nově vysazeným i stávajícím ovocným 
dřevinám bude v sadu dařit.

Text a foto Ing. Věra Dorušková, 
ČSOP Liptál

Likvidace bioodpadu

Na sobotu 28.10.2018 byla napláno-
vána slavnostní výsadba lipové aleje 
za účasti veřejnosti, která však by-
la kvůli nepříznivému počasí zrušena. 
Obec Liptál se tímto chtěla zapojit 
do oslav 100. výročí vzniku založení re-
publiky. Podobných výsadeb se v říjnu 
tohoto roku uskutečnilo po celé repub-
lice hodně, kdy bylo vysazeno více než 
2500 ks nových dřevin (více na www.
stromysvobody.cz). 

V Liptále o novou alej ale nakonec 
nepřijdeme. Bude vysazena do konce 
tohoto roku odbornou firmou Acris ze 
Zlína, která realizuje i další výsadby 
po obci. Alej tak vznikne podél cesty 
na Helfštýně až k ovocnému sadu, kde 
doplní již dříve vysazené lípy. Nově 

Lipová alej t. G. Masaryka

Lipová alej podél fotbalových hřišť 
byla doplněna o nové lípy. V srpnu 
letošního roku neznámí vandalové po-
lámali 4 mladé lípy, přičemž pachatele 
se doposud bohužel nepodařilo dopad-
nout. 

V listopadu byly stromy nahrazeny 
lípami novými. V této aleji, která byla 

Nové lípy u fotbalového hřiště

zde bude vysázeno více než 30 lip 
velkolistých. I v naší obci tak nakonec 
budou stromy věnované výročí vzniku 
republiky.

Text a foto Ing. Věra Dorušková
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založena v roce 2014, rostou lípy srdči-
té, kultivar ´Greenspire´. Což je hojně 
vysazovaný středně vzrůstný kultivar 
vzniklý v USA 1961. Tyto lípy mají 

pravidelnou, hustou korunu oválného 
tvaru. Výška stromu je však oproti 
původnímu druhu o něco menší, a to 
v rozmezí od 15 do 18 m. Snad se ten-

tokrát nové lípy už nestanou terčem ne-
místných žertů pochybných individuí.

Ing. Věra Dorušková
Foto Jana Vráblíková ml.

V rámci právě probíhajícího projek-
tu Revitalizace veřejného prostranství 
v obci Liptál – II. etapa, bude vykáce-
no jasanové stromořadí kolem silnice 
a vodního toku Rokytenka. V daném 
úseku roste nyní celkem 10 jasanů, při-
čemž všechny z nich jsou už ve špatném 
zdravotním stavu, se silně prosychající-
mi korunami. Na kmenech i kosterních 
větvích jsou místy defekty a počátky 
hnilob. Z těchto důvodů budou dřeviny 
odkáceny. Spolu s nimi jsou v dané 
lokalitě, s ohledem na provozní bezpeč-

nost, ke kácení dále navrženy dvě lípy, 
jasan a jedna bříza, opět v nevyhovují-
cím stavu. 

Kácení bude probíhat na začátku roku 
2019 v období vegetačního klidu (le-
den, únor) odbornou firmou. Odkácené 
neperspektivní dřeviny budou nahraze-
ny novými – podél vodního toku bude 
nové stromořadí 10 ks javorů babyk. 
Revitalizaci veřejného prostranství pro-
vádí zlínská firma Acris zahrady s.r.o.

Text a foto Ing. Věra Dorušková

Obnova stromořadí v Dolansku

Knížecí kočár, zámek - výzva
Ráda bych touto cestou ještě jednou 

požádala občany Liptálu, zda-li nena-
jdou doma staré fotografie zámku, za-
hrady, parku, vnitřního vybavení apod. 
Pokud ano, prosím o jejich zapůjčení, 
fotky je možné odevzdat pro příp. os-
kenování např. na obecním úřadě. 

Stejně tak pokud se najde nějaký 
pamětník, který by měl nějakou infor-
maci, která by více objasnila historii 
kočáru, o kterém byl článek v minulém 
čísle zpravodaje.

Ing. Věra Dorušková
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Upozornění pro občany vedené na úředním pobytu
Opakovaně upozorňujeme všech-

ny osoby, které jsou vedeny na adrese 
úředního pobytu Liptál 331, tj. Obecní 
úřad Liptál, že na této adrese mohou 
mít uloženu poštu. 

Zdůrazňujeme, že není povinností 
pošty hledat skutečné místo pobytu - do-
ručují podle adresy na zásilce. Není ani 

v možnostech ani povinnostech obec-
ního úřadu o doručené poště jednotlivě 
tyto osoby informovat, jelikož adresy 
pobytu těchto osob jsou neznámé.

 
Vyzvedávání pošty na obecním úřadě 

je ve vlastním zájmu osob na úředním 
pobytu. Domnění, že pokud si poštu 
nevyzvednete, nic se neděje, je opravdu 

jen zdánlivé. Jinak řečeno, nepřevzetí 
pošty Vám může způsobit i vážné osob-
ní problémy včetně těch finančních.

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

Jana Vráblíková

Všem zájemcům z řad místních občanů i hostů a návštěvníků 
Liptálu oznamujeme, že i pro rok 2019 jsou k dispozici nové re-
klamní předměty:

 
- modro-stříbrné kuličkové pero s nápisem „Obec Liptál, www.

liptal.cz“ s gumovou koncovkou pro snazší psaní na displeje chyt-
rých telefonů, tabletů apod. Cena 35,- Kč.

 
- igelitové modré tašky s bílým znakem obce a nápisem Obec 

Liptál. Rozměr 350 x 500 mm – cena 6 Kč, rozměr 450 x 500 mm 
– cena 18 Kč.

V sobotu 8. prosince 2018 se konalo 
tradiční předvánoční posezení se se-
niory.

Tentokrát však již i první příchozí ko-
ledami vítala Cimbálová muzika Kuráž 
ZUŠ Morava. K navození vánoční nála-
dy pak přispělo nejen krásně vyzdobené 
prostředí sálu, ale i vystoupení Malé 
Lipty a Malých ogarů FS Lipta Liptál. 
Po pozdravu pana starosty a tradičně 
dobrém občerstvení k poslechu i tanci 
hrála hudební skupina 1+1 Jana a Josef 
Vráblíkovi. 

Potěšila nás hojná účast i mladších 
seniorů, jen Mikuláše s průvodem čertů 
se všichni nedočkali.

Posezení se seniory

Nové reklamní předměty
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Ti přišli tentokrát až po obchůzce celé vesnice, ale pak 
to stálo za to! Vyzpovídali i vytancovali přítomné a popřáli 
všem krásné a pohodové vánoční svátky.

                                                                            
Za Komisi pro občanské záležitosti, Eva Krausová

Foto Josef  Londa

Sdělujeme zájemcům, že v letošním 
roce nebudou jednotlivé domácnosti 
dostávat týdenní kalendář pro rok 2019. 
Ke změně dochází zejména z důvodu, 
že není dostatečný počet nových atrak-
tivních autorských fotografií (55 a více 
ks) a rádi bychom předešli tomu, aby 
se fotografie opakovaly dokola. Proto 
jsme přistoupili k této výjimce letos 
kalendář netisknout. 

Pro informaci ale uvádíme, že byl vy-
tvořen nástěnný měsíční kalendář 2019 
ve formátu A4 a je k dostání je u autora, 
pana Josefa Londy, cena 70 Kč. Pokud 
máte zájem, neváhejte jej kontaktovat.

Jana Vráblíková

Kalendář 2019

KONKURS NA NOVÉHO 
ZAMĚSTNANCE OBCE LIPTÁL

Obec Liptál prodlužuje možnost přihlásit se do konkurzního 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 budov a zařízení, v údržbě veřejného prostranství 

a ve správcovství majetku obce.

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 podat žádost nejpozději do 30.6.2019 
na Obecní úřad Liptál s přiloženým životopisem.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
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V neděli 21. října 2018 se konalo 
v letošním roce již druhé vítání občán-
ků. Při předcházejícím, dne 19. srpna 
2018, jsme přivítali 9 malých občánků. 
Již za dva měsíce čekalo na pobytí 
v obecní kolébce dalších 10 miminek. 
A to není všechno. K dnešnímu dni 
evidujeme již dalších 5 novorozenců. 
Máme společně velkou radost a tě-
šíme se z toho, že do obce přichází 
tolik nových obyvatel. Blahopřejeme 
rodičům, sourozencům a samozřejmě 
i prarodičům.

A jak to proběhlo 21. října? Po při-
vítání všech přítomných předsedkyní 
Komise pro občanské záležitosti při 
ZO Liptál, paní Bc. Darinou Geržovou, 
následoval krátký proslov a přání všeho 
dobrého od pana starosty Ing. Milana 
Dani. Děti z Malůšat FS Lipta předved-
ly, co se samy už v raném dětství nau-
čily. Snad je budou další noví maličcí 
následovat. 

Po podpisu do pamětní knihy převzali 
rodiče peněžní i věcné dárky a na pa-
mátku se vyfotili. CD s fotografiemi 
bylo zúčastněným předáno. 

Našim novým spoluobčánkům i je-
jich rodičům přejeme hodně zdraví 
a osobních úspěchů v celém jejich 
dalším životě.

Vítání občánků
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a koho jsme přivítali?

Nikolén Matěj, Dolansko
Dajčar Filip, Na Špici
Migdalová Natálie, Lůžko
Hořanský Lukáš, Hořansko
Vráblíková Gábina, Střed
Matoška Adam, Dolansko
Špička Dominik, Střed
Surovčáková Monika, Na Hranici
Ondruchová Kateřina, Střed
Bořutová Klára, Pod Hranicí.

Další vítání občánků připravujeme 
během prvních měsíců roku 2019. 
Uskuteční se ve velké zasedací místnos-
ti Obecního úřadu v Liptále a o přes-
ném termínu budou rodiče, kteří nám 
narozené dítě přijdou přihlásit, včas 
informováni.

Prozatím evidujeme tyto narozené 
přihlášené občánky, kteří se dosud vítá-
ní nezúčastnili:

Minářová Eliška, 
Kašpárek Jan, 
Hromadová Eliška, 
Baťová Marlen, 
Špidlová Nela.

Text a foto Jana Vráblíková
Více foto na www.liptal.cz, 

záložka fotogalerie

O Novém Zélandu v Liptále
Nový Zéland je stát v jihozápadní 

části Tichého oceánu. Tvoří ho dva vel-
ké ostrovy, Severní a Jižní a další men-
ší ostrůvky. Nejbližší sousední stát je 
asi 2000 km vzdálená Austrálie. Nový 
Zéland je částí ponořeného kontinentu 
Zelandie. Zelandia společně s Austrálií 

tvoří region, jež je součástí Oceánie. 

Původními obyvateli ostrovů jsou 
Maoři. Pojem Maor, neboli lid Moa, 
lze také přeložit jako lovci ptáku Moa. 
Třímetroví nelétaví ptáci moa se vysky-
tovali hojně právě na Novém Zélandu 

a byli téměř jediným zdrojem masa, 
neboť na ostrově téměř nežili savci. 
Kvůli tomu byli tito ptáci rychle vyhu-
beni. První Evropané dorazili k novo-
zélandským břehům kolem roku 1642. 
Od roku 1907 je datován vznik státu 
Nový Zéland. Nový Zéland je konsti-
tuční monarchií s parlamentní formou 
vlády, v jejímž čele stojí guvernér. 
Novozélandské království je území, 
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na kterém je hlavou státu britská králov-
na Alžběta II. Země je rozdělena na 16 
regionů s hlavním městem Wellington 
(369 tisíc obyvatel). Největším městem 
je Auckland (1,3 milionu obyvatel).

Ve čtvrtek 27. září 2018 k nám 
do Liptálu dorazila skupina 3 Maorů 
- Frank Grapl junior, jeho matka Tuhy 
- zpěvačka a Eru - tanečník. Maorské 
skupiny byly hosty na Liptálských slav-
nostech už v minulosti, poprvé v deva-
desátých letech minulého století.

Ve čtvrtek večer se konala v sále 
U Klesků beseda o Novém Zélandu. 
Za účasti asi 80 zájemců z řad na-
šich spoluobčanů přednášel o Novém 
Zélandu Frank junior. Připomněl vazby 
i k naší České republice a vzpomněl 
návštěvy našich státníků A. Dubčeka 
a V. Havla. 

Vhodným doplněním byly i vzpomín-
ky pana Miroslava Vaculíka, emeritního 
starosty, který byl na Novém Zélandu 
v roce 1999. Pan Vaculík měl připraven 
videozáznam z návštěvy města Rotorua, 
kde byl v doprovodu pana Franka seni-
ora přijat starostou města. 

V letošním roce navštívila Nový 
Zéland i slečna Šárka Žaludková, kte-
rá zde pobývala 6 týdnů a se svými 
zážitky se s námi podělila. Náš občan 
David Londa je na Novém Zélandu 
doposud a cestuje po okolních stá-
tech Oceánie. Besedu zakončila boha-
tá diskuze s mnoha dotazy na Franka 
juniora. Škoda, že nevyšly návštěvy 
Maorů v našich kostelích, kde jsme po-
čítali s jejich programy (pouť v kostele 
Svatého Michala).  I manažerské chyby 
patří k životu.

V pondělí 1.10.2018 pak navštívila 
skupina Maorů děti v ZŠ Liptál. Děti 
měly řady dotazů na život na Novém 
Zélandu. Zajímali se o hry a sport. 
Besedou ve škole byla návštěva hostů - 
Maorů v Liptále ukončena.

Ladislav Michálek 
Foto Josef  Londa 
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OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL,
INFORMAČNÍ CENTRUM (na poště),

SBĚRNA PRÁDLA,
OBECNÍ KNIHOVNA

 

JSOU BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
PRO VEŘEJNOST UZAVŘENY

OD ČT 20.12.2018 DO 1.1.2019 VČETNĚ
z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců.

K vyřízení svých záležitostí využijte dny předcházející zavírací době. 

OTEVŘENO bude od středy 2.1.2019.

Přejeme všem občanům šťastné a veselé vánoční svátky
 a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2019.

OBECNÍ  ÚŘAD  V  LIPTÁLE
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Údaje 
o nezaměstnanosti

Cena vodného 
a stočného 

pro rok 2018

POŠta PaRtNeR - LIPtÁL
PONDĚLÍ 24.12.2018 SVÁTEK - ZaVřeNO
ÚTERÝ 25.12.2018 SVÁTEK - ZaVřeNO
STŘEDA 26.12.2018 SVÁTEK - ZaVřeNO
ČTVRTEK 27.12.2018 ZaVřeNO
PÁTEK 28.12.2018 ZaVřeNO

PONDĚLÍ 31.12.2018 ZaVřeNO 
ÚTERÝ 01.01.2019 SVÁTEK - ZaVřeNO

OteVřeNO bude od středy 2.1.2019.
Otevírací doba: 8 – 11:30 a 13 – 16 h.

v Liptále k 30.11.2018

Evidovaní uchazeči: 
30 (37 - srpen 2018).

Podíl nezaměstnanosti: 
2,7 % (3,1 % - srpen 2018).

Podíl nezaměstnanosti v okrese 
Vsetín:

- nejvíce Valašská Senice 
- 19 evidovaných uchazečů, 

 6,23 %,
- nejméně Zděchov 

- 4 evidovaní uchazeči, 0,74 %.

(Zdroj: Úřad práce)

Společnost Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s., oznamuje cenu vodného 
a stočného s účinností od 1.ledna 
2019.

Cena 
v Kč/m3 Bez DPH Včetně 

15 % DPH

Vodné 42,00 48,30

Stočné 31,80 36,57

Vodné + 
stočné 73,80 84,87

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

- cena stočného je stanovena 
za 1 m3 (1 000 litrů) 

odpadní vody vypuštěné 
do veřejné kanalizace

VaK Vsetín, a.s., 
žádá odběratele, 

aby nesdělovali k 31.12.2018 
stavy svých vodoměrů, 

protože budou stanoveny 
technickým propočtem.

Více podrobností na www.liptal.cz.

OZNÁMENÍ O DOVOLENÉ
 31.12.2018

 

MUDr. Garlíková Hana 
NEORDINUJE

V pátek  28.12.2018 není odpolední ordinace v Liptále.

Zastupující lékaře Dr. Stejskala a Dr. Dvořákovou vyhledejte 

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

Informace o změnách ordinačních hodin 
od ledna 2019

 – lékařka pro děti a dorost MUDr. Hana Garlíková
1. od ledna 2019 se prodlužuje ordinace pro neobjednané pacienty 
 - do 11 hod. (dosud do 10 h)
2. každé pondělí budeme ordinovat od 14 do 18 hodin ve Vsetíně
3. pondělní ordinace v Liptále bude zrušena.

K tomu dovolte několik poznámek.

Ad 1. Přicházejte nejpozději do 10:30 h, abychom do konce ordinační doby 
všechno stihli a mohli začít dělat prevence. Pokud se mají dělat odběry, navští-
vit specialisté a máte se vrátit s výsledky zpět k nám, musí se začít brzy, aby se 
vše stihlo. Jsme v práci od 7 hod.!

Ad 2. Na pondělí odpoledne budeme objednávat, nejpozději si zavolejte 
v pondělí do 12 hodin, zda máme volné termíny.

Po konci pracovní doby laboratoře a specialistů již nemůžeme využít jejich 
služeb, bude k dispozici jen vyšetření CRP a moče, proto vážnější případy řešte 
dopoledne.

S pozdravem a přáním příjemně prožitých svátků
MUDR. Hana Garlíková a Markéta Škrobáková, prosinec 2018

OZNÁMENÍ O DOVOLENÉ 
– MUDr. Hana Blanarčíková

DOVOLENÁ 27. – 31.12.2018

Ordinace od 3.1.2019
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Ve vsetínské nemocnici byl kon-
cem listopadu instalován babybox pro 
odložené děti. Je umístěn v přízemí 
chirurgického pavilonu. Do provozu 
byl uveden 12.12.2018. Momentálně 
v ČR  funguje 74 babyboxů, do kon-
ce roku 2018 jsou v plánu další tři 
včetně toho vsetínského. Z nemocnic 
ve vlastnictví Zlínského kraje je ta 
vsetínská poslední, kde ještě babybox 
nebyl. První ve Zlínském kraji vzni-
kl v roce 2007 v Krajské nemocnici 
T. Bati, o dva roky později přibyl další 
v Kroměříži, v roce 2013 následoval 
babybox v Uherskohradišťské nemoc-
nici a o rok později také v Nemocnici 
Valašské Meziříčí. Miminka se v těch-
to babyboxech objevila zatím pětkrát. 
Dvakrát holčičky ve Zlínské nemoc-
nici, dvakrát holčičky v Kroměřížské 
nemocnici a jedna holčička Antonie 
v Nemocnici Valašské Meziříčí.

„Rok 2018 je pro Vsetínskou ne-
mocnici velmi náročný. Dokončujeme 
stavbu interny, která bude obrovským 
posunem k lepšímu pro pacienty i náš 
personál. Jsem ráda, že jsme zvládli 
do finální podoby dotáhnout i instalaci 
babyboxu," uvedla ředitelka Vsetínské 
nemocnice Věra Prousková. Zakladatel 
babyboxů v ČR Ludvík Hess k tomu do-
dal: „I když ve Vsetíně nepamatují od-
ložené dítě, nikdy nevíte, kdy může zou-
falá matka schránky využít. Naposledy 
se tak stalo minulý týden v nemocnici 
v Turnově. Holčička byla už 179. dítě-
tem zachráněným díky babyboxu.”

Nový babybox je zhotovený z anti-
korového plechu, jeho dvoukřídlá dvíř-
ka se otvírají automaticky a po vložení 
děťátka a aktivaci senzoru se zcela 
samočinně zavřou. Ručičky či nožič-
ky děťátka jsou chráněny proti kolizi 
s dvířky fotobuňkami. Vnitřní prostor 
bedýnky je klimatizován. Babybox je 
opatřen náhradním zdrojem energie 
a napojen mnohonásobně jištěnou sig-
nalizací na stálou službu a na mobilní 
telefony. Výroba babyboxu byla hra-
zena ze sponzorských darů, stavební 
a technické úpravy v hodnotě 40 tisíc 
korun zaplatila Vsetínská nemocnice.

Zdroj Jalovec - 27.11.2018 a Zlin.
cz – 13.12.2018

Děkovný dopis Obci Liptál, která 
rovněž 

na vybudování babyboxu 
ve Vsetíně přispěla:

Děkuji Vám za velkorysý dar 
na zřízení babyboxu nové generace 
ve Vsetínské nemocnici. Slavnostní 
otevření se koná 12. prosince 2018 
ve 12 hodin. Za třináct let jsme zřídili 
76 babyboxů, z toho 23 nejstarších bylo 
vyměněno za babyboxy nové generace. 
Dvířky bedýnek vstoupilo do nového 
a snad lepšího života 179 dětí. Váš dar 
zachrání další.

Ludvík Hess, předseda STATIM 
a babydědek (na fotografii)

Babybox ve Vsetíně

Zimní provoz Sběrného dvora Liptál
V letošním roce jsme museli přistou-

pit k uzavření sběrného dvora, jelikož 
počínání některých občanů, i přespol-
ních, kazilo třídění všem ostatním. 
Tímto krokem jsme chtěli zamezit k ne-
ustále se zvyšujícímu množství odpadů 
v naší obci. Už teď vidíme, že toto opat-
ření pomohlo a že jsme se opět vrátili 
na ta původní čísla. 

Ani v roce 2019 nedojde ke zvýšení 
poplatku za likvidaci odpadu a zůsta-
neme opět na částce 300 Kč/osoba/rok. 
Je sice pravda, že od navýšení poplatku 
nás dělí už jen velmi málo, proto Vás 
žádám, abyste třídění odpadu věnovali 
velkou pozornost. Ani během zimních 
měsíců nebudeme měnit otvírací dobu 
sběrného dvora, vše zůstane beze změ-

ny. (Podrobnosti a pravidla jsme zveřej-
nili ve zpravodaji č. 3/2018.) 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Otevírací doba

pondělí zavřeno

úterý 16:00 – 18:00

středa zavřeno

čtvrtek 16:00 – 18:00

pátek zavřeno

sobota 9:00 – 11:00

neděle zavřeno

Odpad ponechaný před branou bude vrácen majiteli.
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Svoz odpadu Liptál 2018

Značkové zboží

NetřÍDěNÝ (zbytkový) ODPaD – POPeLNICe - 
PYtLe černá barva (paseky)

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

* 20.12.2018

PLaStY – žluté pytle a žluté kontejnery
* 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“
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

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 

odpadů v Liptále, obraťte se na pracovníky 
obecního úřadu, kteří Vám rádi pomohou.

Dnes a denně nakupujete značkové zboží, aniž byste si 
toho byli vědomi. Většina z nás má pojem značkové zboží 
spojeno například s oblečením, nebo drahými parfémy. Ale 
o těchto značkách zde psát nechci. Píši o mnohem nená-
padnějších, ale o to důležitějších značkách. A to o značkách 
na výrobcích a obalech potravin, které dnes a denně nakupu-
jete. Možná jste si při prohlížení složení výrobků, případně 
doby trvanlivosti, všimli některé z těchto značek   a písmen, 
případně čísla, která je doplňují. Ta mohou být vně, nebo 

uvnitř značky. Mnozí z vás recyklační značky znají, mnozí 
možná netuší, co symboly znamenají, ale málokdo víme, co 
znamenají záhadná písmena a čísla. 

Tyto malé nenápadné značky nám říkají, z jakého materiá-
lu je výrobek nebo obal složen a určují, zda je materiál dále 
recyklovatelný, či nikoliv. Dost často se setkáme se značkami 
jako je PAP  - označuje papír, GL - značí sklo (glass) a ALU 
je hliník. Ale dnes je asi nejznámější značkou PET, kterou 
zná každý a většinou ji máme spojenou s lahví od nápojů, 
tzv. PETkou. Ale co další značky a čísla? V tabulce níže je 
soupis u nás používaných značek, které nám říkají do kterého 
kontejneru co patří.

 pLAsT

        
 PET 1

Polyetylentereftalát
PET lahve, polyesterové tkaniny.

           
 HDPE 2

tvrdý polyetylén
Velmi odolný tvrdý plast. Obaly od čisticích prostředků, šamponů, 
sprchových gelů, kanystry, víčka od PET lahví.

           
 LDPE 4

Měkký polyetylen
Jedná se o měkký plast. Igelitové tašky, fólie, většina etiket z PET lahví. 
Obaly od sušenek.

           
 PP 5

Polypropylen
Pružný a odolný plast. Plastové obaly od kečupů, hořčice, zubních past.



Liptálský zpravodaj 4/2018  19

           
 PS 6        

Polystyren
Klasický bílý pěnový polystyren, tácky od masa.
Dále pak plastové misky, kelímky a plastové příbory.

NeLZe ReCYKLOVat: PVC, GUMU, molitan. Plasty vymyjte a sešlápněte.

PaPÍR

    
PAP                           

Papír na bázi celulózy
Tato značka bývá většinou doplněna o značku číselnou viz níže. Kovové 
sponky apod. není třeba odstraňovat, stejně jako plastová okénka 
u obálek.

               
 20 21                   

Vlnitá/hladká papírová lepenka
Součást balení nábytku, elektrospotřebičů a klasické kartonové krabice.

   
22                   

Ostatní papír
Označení dalších papírových výrobků, které je možné v ČR recyklovat.

NeLZe ReCYKLOVat: kopíráky, pauzovací papír, mastný papír, celofán.

SKLO

GL                          
Všeobecná značka pro sklo
Etikety není třeba odstraňovat. Obaly od olejů třeba pečlivě vymýt.

   
70                   

Bílé sklo
Průhledné lahve. Sklenice od kompotů, zavařenin. Sběr bílého skla 
probíhá jen v některých lokalitách.

       
 71 72               

Barevné sklo
Barevné lahve od piva, minerálek, apod., tabulové sklo. V případě, že 
ve vaší lokalitě není k dispozici kontejner na bílé sklo, házejte ho sem.

NeLZe ReCYKLOVat: plexisklo, autosklo, zrcadla, pokovené (zlacené) skla, porcelán.

NÁPOJOVé KaRtONY

        
  C/PAP 81    84                   

Vícevrstvé obaly
Klasické obaly na bázi TetraPack. Tam, kde nejsou k dispozici 
oranžové kontejnery, možno vhazovat do kontejnerů na papír.

Z tabulky výše je patrné, co kam dát. Ale pokud si nejste 
u plastových výrobků a obalů jistí, co s nimi, tak je lepší je 
dát do kontejneru na plast, kde je pracovnicí na třídící lince 
vytřídí a tyto putují do spalovny.

Kromě výše uvedených nejčastějších značek, se ještě mů-
žete setkat s těmito:

FE 40 Ocel
ALU 41 Hliník
FOR 50 Dřevo
FOR 51 Korek
TEX 60 Bavlna (někdy značeno COT 60 - cotton)
TEX 61 Juta
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Pet láhve a jak na ně

A pak tu máme kombinované obaly (vícevrstvé)
C/... 80 Papír a lepenka/různé kovy
C/... 81 Papír a lepenka/plast
C/... 82 Papír a lepenka/hliník
C/... 83 Papír a lepenka/ocelový pocínovaný plech
C/... 84 Papír a lepenka/plast/hliník
C/... 85 Papír a lepenka/plast/hliník/ocelový
  pocínovaný plech

C/... 90 Plast/hliník
C/... 91 Plast/ocelový pocínovaný plech
C/... 92 Plast/různé kovy

C/... 95 Sklo/plast
C/... 95 Sklo/hliník
C/... 95 Sklo/ocelový pocínovaný plech
C/... 95 Sklo/různé kovy

Za lomítkem je označení materiálu, který v této kombinaci 
převládá.

Z výše uvedeného vidíte, že každý den nakupujeme znač-
kové zboží, které pro vás mnohdy nemá žádnou hodnotu, ale 
pro jiné je velmi důležitým vodítkem, jak s daným odpadem 
dále nakládat.

Radim Chmelař

Úplně nejlepší cestou by bylo je nepoužívat vůbec, nebo 
co nejvíce omezit jejich spotřebu, ale to je zatím hudba bu-
doucnosti. Přece jen jsme si na ně zvykli a je pro nás těžké při 
koupi zboží hledat jiné obaly.  Po přečtení článku Značkové 
zboží a prohlédnutí obalů jste určitě zjistili, že každá plastová 
láhev, kterou si domů přinesete, se skládá z více plastů. Tělo 
láhve je PET, uzávěr HDPE (někdy LDPE, PP, nebo kom-
binace více materiálů). A pak je tu etiketa, která může být  
papírová, nebo plastová z PP. Takže už jistě tušíte, že s jejich 
recyklací to nebude až tak snadné. 

Pro recyklaci PET lahví existují  tři cesty - suchá, mokrá 
a chemická. Vezmu to zkrátka. Nejprve dochází k ručnímu 
třídění, kdy jsou odstraněny neplastové materiály - sklo, 
kovy, keramika a jiné, a zbylý materiál jde k dalšímu zpra-
cování.

Při suchém zpracování dochází k dotřídění na jednotlivé 
druhy plastu a čistý vytříděný PET je drcen a mlet na jed-
notlivé frakce a následně prán, sušen a vzniklé vločky jsou 
pytlovány pro další zpracování. Většinou jsou touto metodou 
zpracovány neznečistěné láhve. Znečištěné putují k jinému 
zpracování. 

Při zpracování mokrou cestou, jsou jen velmi znečištěné 
láhve vyřazeny a zbylý materiál je rozemlet v nožovém mlý-
nu spolu s vodou. Následně je směs prána a je využito fyzi-

kálních vlastností jednotlivých materiálů k jejich roztřídění. 
Ve vodní lázni jsou vyseparovány zbytky etiket a uzávěrů.  
Následně je vytříděný PET sušen a dále zpracován na tzv. 
regranulát . Nevýhodou je spotřeba velkého množství vody.

Chemická cesta využívá mikrovlnných vln, kdy dochází 
k rozkladu PET lahví na prvotní chemické složky a jejich 
následné znovuzpracování do PET.

Jak vidíme, ať se používá jakákoliv metoda, tak obyčejná 
„PETka“ vyžaduje několik stupňů třídění a separací. A prvot-
ním stupněm v tomto procesu můžete být i vy sami. Třeba už 
jen tím, že nebudete po vypití vracet uzávěr zpět na láhev, ale 
odložíte jej bokem. Takto vytříděná víčka mohou ještě dále 
posloužit. Můžete je dát svým školou povinným dětem, které 
se účastní různých soutěží ve sběru víček, darovat je na ně-
které sbírky na postižené děti, případně je odevzdat v našem 
sběrném dvoře, nebo při velkých svozech, které se konají 2x 
ročně. Takto sebraná víčka jsou následně ještě tříděna a zpra-
cována na další výrobky. Ale o tom třeba zase příště.

Sběrem víček vás rozhodně nenabádám k většímu nákupu 
PET lahví a to ani za cenu, aby bylo více víček na sbírky 
a podobné aktivity. Ale chci jen ukázat cestu, jak s nimi lépe 
nakládat, když už máte potřebu PETky kupovat. A pokud by 
někomu činilo potíže „sbírat víčka a pak se s nimi ještě ně-
kam tahat“, tak mě kontaktujte na 606 231 798 (klidně i jen 
SMS) a já je u vás osobně vyzvednu.

Radim Chmelař

Z Obecní knihovny Liptál

KNIHOVNA V LIPTÁLE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM 
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019!
❅  ❅  ❅ ❅ ❅

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
Knihovna bude ZAVŘENA

 od pátku 21.12.2018 do úterý 1.1.2019
Alena Malčíková, knihovnice

❅  ❅  ❅ ❅ ❅

Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.cz
OTEVÍRACÍ DOBA: STŘEDA 15 – 17 HOD
 PÁTEK 15 – 17 HOD

 od pátku 21.12.2018 do úterý 1.1.2019

Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.cz
OTEVÍRACÍ DOBA: STŘEDA 15 – 17 HOD

Alena Malčíková, knihovnice
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Foto: Josef Londa
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Kultura

Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde
ROK 2018

26.12. st Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ
28.12. pá Vánoční přátelské posezení FS Lipta 18:00 FS Lipta Liptál - Senioři KZ
30.12. ne Silvestrovské setkání na Vartovně 11:00 Obec Seninka Vartovna

31.12. po 6. silvestrovský výšlap k památníku 
sv. Huberta na Kršli

10:00-
14:00 MS Všemina, Vala St. Na Kršli

Vánoční program bohoslužeb v kostelích je zveřejněn na jiném místě tohoto zpravodaje.
ROK 2019

01.01. út Novoroční ohňostroj 2019 18:00 Obec Liptál před OÚ
05.01. so Tříkrálová sbírka 2019 09:00 Charita, Ř-K církev Liptál obec
11.01. pá Valná hromada FK Liptál 18:00 FK Liptál U Klesků
18.01. pá III. Liptálský kvíz 19:00 FS Lipta Liptál KZ

26.01. so Hasičský ples, hraje Duo Twist, 
před plesem výroční schůze

14:00 a
20:00 SDH Liptál KZ

01.02. pá Soukromá akce Vráblíková E., Lhota-Liptál KZ

09.02. so II. Dětský valašský bál 2019 14:00-
17:00 FS Lipta Liptál KZ

09.02. so 75. Valašský bál 2019 20:00 FS Lipta Liptál KZ
16.02. so Myslivecký ples, hraje Gaspary 20:00 MS Brdisko Liptál KZ
23.02. so Dětský karneval 15:00 MŠ, ZŠ, SR + složky KZ
16.02. so Seminář ValFS 08:00 FS Lipta Liptál KZ
18.05. so Zábava – bude upřesněno Tomana J., Liptál KA
24.05.
25.05.

pá
so Volby do EP 14-22

08-14 OÚ Liptál VZM

25.05. so Soukromá akce Geržovi, Liptál KZ
01.06. so Zábava - Kosovci Kotek Patrik KA

08.06. so Hasičská slavnost – křest nových aut, kácení 
máje 15:00 Obec a SDH Liptál u HZ, zámku

09.06. ne 32. Dětský (nejen) foklorní den 2019 10:00 FS Lipta Liptál, Obec Liptál KA
06.07. so Hasičská pohárová soutěž 13:00 SDH Liptál Areál FK
20.07. so Zábava – bude upřesněno Tomana J., Liptál KA
27.07. so Myslivecký výlet a dětský den 15:00 MS Brdisko Liptál u chaty MSB
02.08. pá Soukromá akce Kirchnerovi, Liptál KZ

03.08. so 5. Liptálský gulášfest 2019 – Liptalanka, 
sk.1+1 15:00 Obec Liptál KA

21.08.
až
26.08.

MFF 50. Liptálské slavnosti 2019, 
výstavy
 

FS Lipta Liptál
Obec Liptál 

KZ
KA

Obec
26.12. čt Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

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

OÚ Liptál, areál FK – hřiště, HZ - hasičská zbrojnice

Plán akcí je vkládán i na webové stránky obce www.liptal.cz, www.planujvylety.cz, www.regionalnikalendar.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, e-mail: obec@liptal.cz

PLÁN ZNÁMÝCH  aKCÍ  V LIPtÁLe 2018 -2019
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Žádáme všechny zájemce  (pořadatele, organizace, slož-
ky aj.), aby podávali na OÚ Liptál požadavky na obsazení 
termínů a pronájem pro Vaše kulturní akce, které hodláte 
pořádat v dalším roce, vždy nejlépe koncem roku (prosi-
nec, leden). 

Čím dříve zažádáte, tím větší máte šanci získat termín, kte-
rý jste si vybrali. Akce budou zaneseny do celkového Plánu 
akcí na rok, který bude projednáván na dalším veřejném 
zasedání Zastupitelstva obce Liptál. 

Každý další požadavek na konání akce a pronájem, který 
nebude do tohoto plánu zanesen, je nutné projednávat jed-
notlivě a průběžně na dalších zasedáních ZO Liptál, dochází 
tak ale k prodlevě.

I pokud se akce nepořádají v kulturním zařízení nebo 
v kulturním areálu, přesto žádáme o jejich nahlášení do cel-
kového plánu akcí, který shrnuje dění v naší obci za celý rok 
a pomůže ostatním pořadatelům v plánování tak, aby se akce 
nekryly.

P O Z V Á N K A                         

NA SETKÁNÍ U ROZHLEDNY 
NA VARTOVNI  

Uskuteční se  v neděli 30. prosince 2018   
v 11:00 hodin  

Obec Seninka Vás srdečně zve 
na hvězdicový výstup k rozhledně na Vartovnu  

po všech dostupných turistických trasách

Občerstvení bude zajištěno !
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Níže naleznete odkazy na repor-
táž, propozice i fotografie ze soutěže, 
o jejímž konání jsme Vás informovali 
ve druhém čísle zpravodaje. Akce pro-
běhla 22.9.2018 i v katastru naší obce, 
na Vartovnu, i po účelové komunikaci 
od Všeminy po červené turistické znač-
ce - Na Hranici – Kopřivná – Geržičky 
– Baťková – Chléviska – Na Lánici 
a dále na Janišov. Tato vzpomínková 
akce historicky navazuje na mezinárod-
ní motocyklové soutěže konané v letech 
1947 - 1959 v tehdejším Gottwaldově 
a nejedná se o rychlostní závod. Jde 
o orientační jízdu historických  moto-
cyklů  JAWA a ČZ do r. v. 1972, které 
řídí jezdci ve věku od 18 až do 80 let. 
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. Do letošního roč-
níku nastoupilo na trať dlouhou 152 km 
102 jezdců. Z toho i dvě ženy!

A jak to dopadlo? Slovy hlavního 
pořadatele a ředitele závodu pana Karla 
Zámečníka: 

„Letošní ročník hodnotíme my jako po-
řadatelé velice dobře, stejně jako jezdci, 
kteří si mohli oficiálně projet místa, kde 
se šestidenní soutěž kdysi jela. 

Vítěz je Tomáš Pohořalý z Bratrou-
chova v Krkonoších, druhý Jakub Bubela 
ze Vsetína - Potůčků a třetí jeho otec 
Josef (vice info v odkazech). Nejstarší 
jezdec soutěže byl Luboš Caha - 76 let 
- z Jindřichova Hradce. 

Při čtvrtém ročníku jde vidět, že 
účastníci na sobě pracují a předvádějí 
lepší a lepší výsledky. Dokáží se lépe 
orientovat v mapě, mají motorky v lep-
ším technickém stavu a sami jsou dobře 
připravení. Údajně se jedná o nejná-
ročnější soutěž veteránů v ČR. 

Letos startovalo i hodně slovenských 
jezdců – a jezdkyň, ale i jezdec z Německa 
a dokonce jeden ze Spojených států! 

Organizace byla velmi náročná, pro-
to bych rád poděkoval všem pořada-
telům, dotčeným úřadům, organizacím 
a sponzoru,  firmě MOTOKRÁMEK.CZ  

pana Jakuby,  která již mnoho let sídlí 
v Kašavě a pomáhá nejen majitelům 
motocyklů značky JAWA i ČZ.

Tato akce se koná vždy sudý rok, liché 
roky pořádáme setkání JAWistů  na ko-
lonádě v Luhačovicích. Takže teprve 
v roce 2020 se rozhodne, zda v pořá-
dání této akce budeme pokračovat, či 
ne. Jak jsem již zmínil, organizace je 

docela náročná. Letos nám pomáhal 
i Petr Blažo od vás z Liptálu.“ 

Z ohlasů: 
Na start 4. ročníku soutěže Ve sto-

pě zlínské šestidenní se opět postavila 
slušná řádka odvážných jezdců a jezd-
kyň na motocyklech všech možných 
typů. Více než jejich strohý popis ukáže 
bohatá fotogalerie.

Ve stopě zlínské šestidenní
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tak schálně, co se Vám vybaví 
pod slovem egypt. Moře? Slunce? 
teplo? Faraon? Káhira? Velbloud? 
Kleopatra? Myslím, že by se toho da-
la najít spousta a každý si pod tímto 
slovem dokáže představit něco jiného. 
Stačí upustit uzdu Vaší fantazii. :)

Pro nás slovo Egypt znamená hlavně 
domov na prvním místě. Pak se řadí 
další jako výborné jídlo, vedro, noční 
život a určitě v neposlední řadě také 
historie Egypta a jeho tajemství.

Během našich prezentací a besed se 
snažíme přiblížit aspoň kousek té úžasné 
historie. Jednu takovou besedu jsme za-
žili teď o víkendu a budeme na ni dlouho 
vzpomínat (doufám, že nejenom my :)). 
V Den archeologie (20.října 2018) jsme 
uspořádali besedu pro veřejnost v našem 
druhém domově, v Liptále. Pokud jede-
me někam na besedu, tak do poslední 
chvíle přesně nevíme, jaký bude spád 
této besedy nebo prezentace, vše se 
totiž u nás odvíjí od publika, které bylo 
mimochodem v Liptále úžasné. :) Vždy 
máme nějakou osnovu, ale nikdy nic 
nalajnované přesně.

Takže jsme začali Egyptem obec-
ně, znáte to, počet obyvatel, prezident 
atd., prostě stejně, jako když začíná-
me ve školách. :) pak jsme zabrousili 
do historie, do té víc neznámé. Myslíme 
si totiž, že všeobecně se o historii 
Egypta mluví a ví hodně, ale chceme 

prostě ukázat lidem věci, které se běžně 
v televizi neuslyší.

Téma hieroglyfy a wokrshop...ufff...
někteří se pěkně zapotili, když byla vy-
hlášena soutěž napsat své vlastní jméno 
v hieroglyfem do papyrusové kartouše. 
Přiznám se, že pokud bych ty znaky 
měla taky kreslit, tak jsem v koncích :) 
Nicméně každý dostal samolepky se zá-
kladní abecedou a ty pak nalepil do kar-
touše (takže kreslení odpadlo :D).

Úžasné, všichni to měli správně. 
Bravo. Jsme dobří učitelé ;)

O přestávce je třeba se najíst, takže 
přišlo na řadu nejznámější egyptské 
jídlo, např. koscheri, baba ghanough, 
tahina, shorba ads, egyptský chleba, 

basbousa, (pokud chce někdo recept, 
tak klidně napište ;) ). A víte co? Všem 
chutnalo a přidávali si, měli jsme ra-
dost.

Toto odpoledne nebylo jenom o his-
torii, ale i o současném Egyptě, jako 
tradice, zvyky, osobní dojmy a zážitky, 
ovšem z opravdového Egypta a ne 
z turistického letoviska ;) (mimocho-
dem náš egyptský domov je v Port 
Saidu :) ). 

Bylo to moc hezké odpoledne a vě-
říme, že nebylo poslední, protože jsme 
určitě ještě neřekli vše, co jsme chtěli.

Lenka Ahmed vč. foto
Shams

egypt a jeho tajemství

Pořadatelský tým pod vedením Karla 
Zámečníka dokázal nemožné, když 
uspořádal soutěž, jejíž trasa mohla opět 
vést na místech, kde se v poválečné 
době proháněly legendy tohoto moto-
cyklového sportu. V současném legis-
lativním prostředí nelze toto hodnotit 
jinak než jako hrdinský počin. 

Část fotografií zachycuje jezdce 
během úvodní motokrosové vložky, 
která byla vytýčena v travnaté části 
Armyparku. Start jednotlivých jezdců 
probíhal dle procedury užívané v mo-
tocyklových soutěžích, kdy jsou jed-
notliví jezdci vypouštěni na trať v mi-
nutových intervalech, přičemž mají 20 
vteřin na uvedení motoru do chodu.

Další rozsáhlá část fotogalerie zobra-
zuje jezdce při náročném sjezdu od roz-
hledny Vartovna. 

A další - parkoviště závodních strojů 
po absolvování soutěže. Z fotografií je 
jasně patrné, že stroje a jezdci si opět 
museli sáhnout na dno svých sil. 

(Jiří Bartuš)

Foto: Jiří Bartuš, 
rajce.idnes.cz – landb a azeret33

Připravila Jana Vráblíková  
   

Zdroj a více informací o akci:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=dCoSDaAaSNc
http://www.motomagazin.cz/index.

php?act ion=akce&menu=3&po -
s=id00183&aa=8#nahled

https://landb.rajce.idnes.cz/Ve_sto-
pe_zlinske_sestidenni_2018/

https://azeret33.rajce.idnes.cz/Ve_
stope_zlinske_sestidenni_2018/

Propozice závodu: https://www.mo-
torkari.cz/motoakce/akce/?aid=11502
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

ŘÍJEN – LISTOPAD - PROSINEC 2018
LEDEN – ÚNOR – BŘEZEN 2019

60 let
listopad  Srněnský Jaromír, Střed
  Hromada Zdeněk, Hořansko
leden 2019 Chmelař Miroslav, Střed
  Ing. Machala Jan, Dolansko
únor  Juřička Antonín, Dolansko

65 let
říjen  Brhel František, Dolansko
  Lukášová Drahomíra, Hluboké
listopad  Hrkel Ján, Střed
prosinec Lukáš Miroslav, Hluboké
  Králová Dana, Pusté
  Filipová Jiřina, Na Špici
leden 2019 Frýdlová Irina, Na Špici
únor  Bořuta Karel, Střed
  Sládeček Zdeněk, Dolansko

70 let
říjen  Prcín Vladimír, Lopuník
  Mach Jiří, Výpusta
listopad  Řezníková Jana, Dolansko
prosinec Holík Jiří, Střed
leden 2019 Gerža Karel, Střed

75 let
říjen  Hanusková Jana, Dolansko 
  Šimková Růžena, Hořansko
prosinec Hrušková Mária, Hořansko
leden 2019 Vaculíková Anežka, Spálíky
  Tomana Karel, Dolansko
únor  Hrádek Antonín, Dolansko

80 let
říjen  Frýdl Karel, Dolansko
leden 2019 Smilková Marie, Dolansko

81 let
říjen  Chmelařová Anežka, Na Špici
leden 2019 Blažová Hana, Hořansko
únor  Valchářová Blanka, Lůžko
  Tkadlecová Anežka, lůžko
březen  Gerža Karel, Střed

82 let
listopad  Gojná Anna, Hořansko
prosinec Vaculík Jan, Střed
leden 2019 Mikulcová Rosalie, Dolansko
  Černotová Ludmila, Střed

83 let
prosinec Kašpárková Anežka, Dolansko
  Fendrych Jaroslav, Na Hranici
leden 2019 Slezáková Štefánia, Dolansko
  Mikulcová Jarmila, Hořansko
únor  Čermáková Dobromila, Střed

84 let
říjen  Vaculíková Zdeňka, Střed
listopad  Oravec Ludvík, Střed
únor 2019 Mrnuštík Jan, Dolansko
  
85 let
prosinec Šťastný Josef, Střed
leden 2019 Zgarbová Marie, Škurňův dvůr

86 let
listopad  Geržová Marie, Hořansko

87 let
říjen  Matějů Lydie, Dolansko
  Ptáčková Blanka, Dolansko
  Srněnská Marie, Střed
leden 2019 Zívalová Jiřina, Dolansko
únor  Mrlina Zdeněk, Hořansko

88 let
listopad  Valchářová Filomena, Sadová
leden 2019 Kulíšková Jiřina, Sadová
únor  Mrnuštíková Jarmila, Hořansko

89 let
listopad  Smilková Vlasta, Lopuník
prosinec Valchář Josef, Střed
leden 2019 Vaculík Jan, Na Špici
  Čurdová Zdeňka, Střed

90 let
listopad  Svoboda Emil, Na Špici

91 let
listopad  Krumpoch Vladimír, Dolansko

93 let
únor 2019 Kovařčíková Anna, Háj

94 let
listopad  Mrnuštík Jan, Dolansko

97 let
leden 2019 Řeha Josef, Na Hranici

Oslavencům srdečně blahopřejeme!
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ÚMRtÍ
říjen  Freund Eduard, Sadová
 Hanuska Štefan, Dolansko
 Pelán Karel, Zápač
 Mrnuštík Jan, Škurňův dvůr

listopad  Daňa Josef, Střed
 Minařík Pavel, Háj
 Švec Otakar, Na Hranici
 Mikešová Františka, Střed

prosinec Tomanová Karla, Na Špici
 Zeťáková Anna, Dolansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NaROZeNI
srpen  Minářová Eliška, Lůžko

říjen  Kašpárek Jan, Hluboké

listopad  Hromadová Eliška, Pusté
 Baťová Marlen, Střed
 Špidlová Nela, Hořansko
 Havlová Elen, Hořansko

Rodičům srdečně blahopřejeme.

PřIHLÁŠeNI 
říjen  Mgr. Hrnčiřík Pavel, Sadová
 Ing. Tomancová Lenka, Škurňův dvůr

listopad  Srněnská Jana, Pusté
 Hromadová Eliška, Pusté

ODHLÁŠeNI 
Dle dostupných informací se v uplynulém období nikdo 

z obce neodhlásil.

SŇatKY
září  Příhodová Markéta, Sadová + Baďura 

Zbyněk, Vsetín
 Machala Tomáš, Na Špici + Novosadová 

Marie, Oldřichovice

říjen  Ing. Jašková Věra, Na Špici + Doruška 
Petr, Haluzice

 Vaculíková Kateřina, Lůžko + Maliňák 
Jiří, Jasenná

Novomanželům blahopřejeme.
O jiných sňatcích nemáme informace.

Vzpomínky

Kdo Vás znal, v dobrém vzpomene,
kdo Vás měl rád, nezapomene.
Odešli jste, jak si to osud přál,
však v našich srdcích a vzpomínkách žijete dál.

Dne 2. prosince 2018 by se dožila 90 let 
naše milá maminka a babička, paní 

Ludmila Mrnůštíková z Liptálu č. 26.

Letos uplynulo již 24 let od jejího úmrtí.

V březnu příštího roku vzpomeneme 18. vý-
ročí, kdy nás opustil její manžel, tatínek 
a dědeček, pan

Jaroslav Mrnůštík z Liptálu č. 26

S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn 
s rodinami.

Nezemřel jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch, 
kteří mne milovali. 

Dne 24. listopadu 2018 jsme vzpomenuli 
rok od rozloučení s panem 

Ing. Janem evjákem z Liptálu Dolanska.

Všem, kteří mu spolu s námi věnují tichou 
vzpomínku, děkujeme. Syn Jan a ostatní 
příbuzní.

Dál šumí Tvoje lesy,
dál je cítit vůně borovic.
Ale pod koruny v jejich stínu
nepůjdou Tvé kroky víc. 

Dne 16. února 2019 by se dožil 100 let pan

Josef Smilek z Liptálu č. 380.

Vzpomíná manželka, dcera s rodinou, sna-
cha a ostatní příbuzní.
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Staršovstvo liptálského sboru Českobratrské církve 
evangelické vás srdečně zve k účasti na bohoslužbách 
i na dalších sborových setkáních.

Všem přejeme milostiplné a pokojné období adventu 
a Vánoc a požehnaný nový rok! 

Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví a Boží požehnání 
vyprošuje Tomáš Němeček - kurátor, Mária Jenčová - fa-
rářka 

Farní sbor ČCE v Liptále, 756 31 Liptál 8
tel.: 739 558 115, číslo účtu: 1112200858/0300
E-mail: liptal@evangnet.cz web: www.liptal.evangnet.cz

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

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

při příležitosti slavnostní bohosluž-
by k opravě kostela a 100. výročí 
založení ČCe

Sestry a bratři,
dlouho jsem přemýšlel nad tím, co 

mám říci ohledně opravy našeho chrá-
mu s obavami, že něco zapomenu, 
například na nějakého dárce nebo řeme-
slníka. Vždyť kostel opravovali i naši 
předchůdci a na ně bychom také neměli 
zapomínat.

Když si v Bibli otevřete druhou knihu 
Paralipomenon, najdete nad 24. kapi-
tolou nadpis: „Oprava jeruzalemského 

Při příležitosti opravy kostela v le-
tošním roce a připomínky 100. výročí 
od vzniku naší církve se uskutečnila 
v neděli 14. října 2018 v 10 hodin 
v kostele slavnostní bohoslužba. Vedla 
ji sestra farářka Mária Jenčová a ja-
ko hosté se zúčastnili bratr senior 
Petr Pivoňka ze Zlína, děkan a farář 
Římskokatolické církve ve Vsetíně 
P. František Král a bratr farář Jaroslav 
Voda. Tito všichni vzpomenuli alespoň 
v krátkosti historii liptálského kos-
tela, který patří k dominantám obce. 
Vzpomenuli i zástup bratří a sester, 
kurátorů, kteří se v průběhu let podí-

leli na jeho údržbě a opravách i dalším 
budování a zvelebování zázemí liptál-
ského sboru. A v neposlední řadě nám 
všem předali hodně sil do další práce 
a k víře, jejíž základ tvoří jen a jen 
láska. 

V doprovodném programu vystou-
pila a krásnými tóny upoutala hudební 
skupina liptálské mládeže, sborový pě-
vecký sbor i pěvecký sbor Rokytenka, 
dechová hudba Liptalanka. Milou sou-
částí bohoslužeb a zároveň povzbuze-
ním pro nás všechny byl křest maličké 
Jitušky Vaculíkové. Tak si jen přejme, 

Setkání seniorů, nebo-li dříve narozených členů našeho sboru

Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb 
v evangelickém sboru v Liptále 2018

ČCe Liptál 

Slavnostní bohoslužba

23. 12. 2018 neděle 4. adventní neděle, vánoční besídka dětí a mládeže v kostele 10 hodin
23. 12. 2018 neděle Vánoční nešpor ve Lhotě s Večeří Páně 14 hodin
24. 12. 2018 pondělí Štědrý den, bohoslužby v kostele  20 hodin
25. 12. 2018 úterý Boží hod vánoční, bohoslužby v kostele s Večeří Páně 10 hodin
26. 12. 2018 středa 2. svátek vánoční, bohoslužby v sále 10 hodin
30. 12. 2018 neděle Bohoslužby v sále 10 hodin
31. 12. 2018 pondělí Silvestr, bohoslužby v kostele 17 hodin
01. 01. 2019 úterý Nový rok, bohoslužby v kostele s Večeří Páně 10 hodin

aby se tato příležitost stala milníkem 
i v jejím životě. 

Poté byli všichni pozvání na přátel-
ské setkání s bohatým a nejrozmanitěj-
ším pohoštěním, které sestry připravily 
do zahrady u kostela. Všem hostům 
za jejich upřímná slova a členům a člen-
kám sboru, kteří se podíleli na přípravách 
a nácvicích, patří velké poděkování. 

Ke slavnosti se ještě vracíme i slovy 
br. kurátora Tomáše Němečka, která 
zazněla na slavnosti. Fotografie i zvu-
kový záznam bohoslužby naleznete 
na http://liptal.evangnet.cz/

Text a foto Jana Vráblíková

Proslov kurátora tomáše Němečka, 14.10.2018
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chrámu“ a dočtete se o tom, jak všichni 
k té opravě přispívali svými dary a pak 
přišli řemeslníci a pomocníci a odvedli 
dobré dílo.

Kdybychom my zapisovali události 
našeho sboru, nadepsali bychom dnešní 
kapitolu: 

„Opravy liptálského chrámu“.

Ty začaly už za mého předchůdce, 
bratra kurátora Jaroslava Mrnuštíka, 
odvodněním základů a položením no-
vé podlahy v našem kostele. Když se 
pak konečně podařilo provést přístav-
bu sborového sálu a následnou úpra-
vu a zastřešení fary a garáže, došlo 
na opravu fasády kostela. Pak bylo 
třeba upravit i prostranství před koste-
lem. Později jsme se radovali z nového 
zvonu a po několika dalších letech 
došlo napřed na zateplení fary a potom 
na podstatné úpravy suterénu fary. 

Nyní se radujeme, že se nakonec 
podařilo uskutečnit a zdárně dokončit 
opravu krovu a další úpravy fasády 
kostela.

Dnes chci poděkovat všem, kteří se 
na těchto úkolech podíleli. Těm, kteří 
připravovali projektovou dokumentaci 
a vyřizovali potřebné formality. Děkuji 
ochotným dárcům a všem, kteří těmto 
úkolům věnovali svůj čas a námahu 
i své zkušenosti.

Nedovedeme spočítat, kolik lidí se 
na všech těchto úkolech podílelo a ko-
lik dnů a hodin při tom vynaložili. 
A mnozí z nich už zde mezi námi 
nejsou. Na všechny ale s vděčností 
myslíme a především si připomínáme 
Boží působení a dílo, které mezi námi 
a v nás Pán Bůh koná.                       

Pána Ježíše se jednou jeho posluchači 
ptali: „Co budeme činit, abychom ko-

nali dílo Boží?“ Ježíš jim odpověděl: 
„Toto je to dílo Boží, abyste věřili v to-
ho, kterého On poslal.“ 

A to je smyslem naší práce, kterou 
zde vynakládáme: utvrzujme se ve ví-

ře, která dychtivě přijímá Boží lásku, 
smíření a spásu.

Liptál 14.10.2018
Tomáš Němeček, kurátor sboru ČCE 

v Liptále
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20. a 21. října 2018 se na faře opět sešly děti, aby strávily 
čas ve svém společenství. Setkání navázalo na tábor, který 
se konal u nás v Liptále v srpnu a který vedla s. farářka 
Mária Jenčová za účinné pomoci mládeže, i maminek 
a pastorační sestry Blanky Vaculíkové, stejně jako nyní, 

2. prosince 2018 jste měli možnost navštívit další adventní 
koncert v liptálském evangelickém kostele, který tradičně 
ve spolupráci s farním sborem pořádá ženský pěvecký sbor 
Rokytenka. 

Letošními hosty byla cimbálová muzika Šternovjan 
z Újezdu u Brna, v jejímž podání jste mohli slyšet koledy 
z Brněnska. Představil se rovněž Flétnový soubor místní 
pobočky ZUŠ Morava. 

I když v okolí byla velká nabídka různých kulturních pro-
gramů, našlo si cestu do kostela dost posluchačů a velmi jim 

Potáborové setkání dětí

adventní koncert

v říjnu. Hostem nedělních bohoslužeb byl i br. farář Jan 
Hudec, který pozdravil nejen děti, ale i všechny přítomné 
a mohli jsme společně vzpomenout jeho působení u nás 
v Liptále.

K akci se vracíme alespoň několika fotografiemi, které 
jsou rovněž ke shlédnutí na webu sboru a jejímž autory jsou 
Samuel a Aneta Vaculíkovi.        (JV)
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za jejich přízeň a podporu děkujeme. Hlavní poděkování jim 
ale patří za to, že přispěli finančně na charitativní sbírku, jejíž 
výtěžek, 8 840,- Kč, byl poslán na konto Diakonie Vsetín 
– domácímu hospici Devětsil, který všestranně pomáhá rodi-
nám zvládnout poslední dny života blízkého člověka v jeho 
rodinném prostředí. 

Dárcům i všem našim příznivcům přejeme klidné vánoční 
svátky plné rodinné pohody a v novém roce pevné zdraví 
a dny plné štěstí a sluníčka.

                                                                                   

Za Rokytenku Hana Vaculíková
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tříkrálová sbírka 2018 

ř-K CÍRKeV LIPtÁL

23. 12. 2018 neděle 4. neděle adventní 8:45 hod. 
24. 12. 2018 pondělí Štědrý den 20 hod. 
25. 12. 2018 úterý Narození Páně 8:45 hod. 
26. 12. 2018 středa Svátek sv. Štěpána 8:45 hod.
30. 12. 2018 neděle Svátek svaté rodiny 8:45 hod.
31. 12. 2018          pondělí    Na poděkování za starý rok 15:00 hod.                                       
1. 1. 2019 úterý Nový rok   8:45 hod. 
5. 1. 2019 sobota     Požehnání koledníčkům TKS 9:00 hod. 
6. 1. 2019           neděle  Slavnost Zjevení Páně       8:45 hod.
13. 1. 2019 neděle Svátek Křtu Páně         8:45 hod.

Bohoslužby v katolickém kostele archanděla Michaela 
v Liptále v období Vánoc 2018 a na začátku roku 2019

tradiční tříkrálová sbírka proběh-
ne v naší arcidiecézi v sobotu 5. ledna 
2019.

V tento den budou – tak jako každý 
rok – procházet naší obcí skupinky 

koledníků.  Opět bude v každé skupin-
ce jeden dospělý člověk (vlastník ob-
čanského průkazu), pověřený Charitou 
Vsetín s průkazem, který opravňuje 
ke koledování. 

Osmičkový rok se pomalu chýlí 
ke konci. Nejvíce 8 bylo napsáno v na-
ší jubilující Republice českosloven-
ské na začátku roku při Tříkrálovém 
koledování 2018. Před námi je 9.rok, 
s připomínkou příchodu svobody před 
30 lety. Co od nového letopočtu 2019 
s čerstvým tříkrálovým monogramem 
na dveřích domů můžeme očekávat? 
Matematická odpověď je jednodu-
chá. Před námi je kalendář s 365 dny 
a v každém 24 hodin po šedesáti minu-
tách. V nich je naše příležitost zvěčnit 
díla, na kterých nám nejvíce záleží. 
Správným naplněním svých myšlenek, 
slov i skutků, dáváme plynoucímu ča-
su co nejhodnotnější obsah. Lze tak 
činit prací rukou, tvořivým myšlením, 
obětavou láskou či laskavým slovem 
apod. A toto vše povýšit duchovním za-
cílením překračujícím hranice prostoru 
i času. Naše přítomnost, budoucnost 
a současně i věčnost se tak stává naším. 
Jen naše osobní příběhy tvoří mozaiku 
díla, které se v ohni času očistí, aby dá-
le zůstalo ryzí a bez hniloby zmaru.

Do této naší nadčasové aktivity 
patří i ohlášená tříkrálová sbírka. 
V Liptále proběhne v sobotu 5. led-
na 2019, po požehnání koledníkům 
v 9:00 v kostele archanděla Michaela.  

Od kněze dostanou  požehnání vykonat 
toto poslání dětí v ulicích naší obce. 
Jejich prozpěvování: „Štěstí, zdraví, 
pokoj svatý vinšujeme Vám...“  nebo 
My tři králové jdeme k Vám..,“ bu-
de určitě slyšet u mnoha domů i bytů 
od Dolanska až po Syrákov. Jejich služ-
ba je sice náročná, ale děti, překypující 
nadbytkem energie, vědí, že vedle mi-
lodaru pro potřebné  také něco vykole-
dují na „zub“ i pro sebe. A tady jedna 
vzpomínka jednoho kolegy P. Josefa 
z Vysočiny. „Před několika roky se jed-

Prosíme, abyste přijali koledníky las-
kavě jako posly pokoje a jménem lidí 
v nouzi, těžké životní situaci a v nemo-
ci. Předem děkujeme za Vaše pochope-
ní, otevřená srdce a štědrost.

Děkan P. František Král, 
farář v Liptále

na povedená skupinka zastavila i v po-
dolské hospodě. Byla zima a vymrzlí 
koledníci byli svou průvodkyní pozváni 
na horký čaj. Jak už to však bývá, čert 
nikdy nespí a tak dříve, než  hřejivý 
nápoj vychladl,  se milé děti začaly točit 
kolem hracích automatů a svými našpó-
rovanými drobasy zkoušely  štěstí. Tento 
incident se však neobešel  bez následků. 
Nějaký horlivý bonzák neměl nic jiného 
na práci, než nahlásit do Brna na bis-
kupství, že koledníci v jisté jemnické 
hospodě hráli na automatech hazardní 
hry a peníze brali z tříkrálové poklad-
ničky. Biskup Vojtěch to vzal vážně a při 

Zjevení Páně v Liptále
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advent

následné děkanské poradě to dal jako 
odstrašující příklad. Musel jsem všem 
vysvětlit, jak to bylo doopravdy. Opět 
se potvrdilo, že každé dobro musí být 
po zásluze potrestáno. A paní učitelka, 
která tomu asistovala a provinilce osob-
ně dotovala, nebyla následně obviněna 
ze svatokrádeže, ale naopak pochvále-
na, i když se obhajovala, že jako nevě-
řící se na vše dívá jinak. Ano, nyní to 
již skutečně  vidí jinak, protože  v nebi, 
kde konečně vládne spravedlnost, není 
žádné dobro zapomenuto, ať už je koná 
člověk věřící či nevěřící.“

A tak si máme všichni vedle kont po-
zemských  otevřít i to nebeské a už nyní 
si vytvářet svůj poklad. Viz citát z Bible:  
„Neshromažďujte si poklady na zemi, 
kde je kazí mol a rez a kam se zloději 
prokopávají a kradou. Shromažďujte si 
však poklady v nebi, kde je mol, ani rez 
nekazí  a kam se zloději nemohou pro-
kopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, 
tam je i tvé srdce.“  (Matouš  6, 19 - 21)  
/Prokopávat = tunelovat apod./

Až tedy o první lednové sobotě za-
zní hlasy koledníků, pak vězte, že v té 

chvíli můžete přispět svým darem tam, 
kde je to nejvíce zapotřebí. Chudých 
je na světě více jak bohatých. A i když 
je vždy nepotkáme, nebo je raději ne-
chceme ani vidět ani potkat, přesto 
jim můžeme prokázat laskavost. Papež 
František říká, že chudí, kterým jsme 
prokázali milosrdenství, jsou naší vstu-
penkou do nebe. Paradoxně ten poslední 
ubožák na zemi může být tvým prvním 
přímluvcem v nebi, aby tě svatý Petr 
nemusel nechat před nebeskou bránou 
vystát důlek. Ano, tam nahoře platí jiné 

pořadí. Poslední budou prvními a první 
posledními.

Přeji našim koledníkům radost 
z Tříkrálové misie poslání, laskavým 
dárcům hřejivý pocit štěstí a všem  ne-
známým obdarovaným potěšení, že ne-
jsou  nadobro zapomenuti.    

P. František Král, adm. s laskavým 
svolením kolegy P. Josefa Brychty

Foto z TKS 2018 Bc. 
František Migdal

Jak vám zní slovo advent v dnešní 
době? Nechali jste na sebe působit také 
jeho duchovní rozměr, nebo jste spí-
še unaveni a vystresováni návštěvou 
obchodních center, nákupy, sháněním 
dárků, pečením a úklidem? Poznejme 
co advent je, co znamenal pro naše 
předky. Advent není jen folklór a zá-
bava.

Je před Vánocemi a máme mnoho 
starostí s tím, co je třeba ještě udělat, 
zařídit. Přestože máme mnoho povin-
ností a úkolů do konce roku, nežijme 
v iluzi, a přitom nerezignujeme na au-
tentické prožívání tohoto krásného ob-
dobí. Mnozí z nás mají advent spojený 
se zvláštním pocitem, s těšením. Nejen 
na Ježíška, ale taky na vše hezké, co 
bylo v našich domovech spojené s pro-
žíváním Vánoc. Co se vlastně od nás 
očekává? 

Latinské slovo „adventus“ v pře-
kladu znamená příchod. A není to 
příchod jen tak někoho, je to příchod 
samého Božího Syna Ježíše Krista, 
který se rozhodl přijít mezi nás, stát 
se jedním z nás, aby byl s námi, pro-
měnil náš život a aby nás zachránil. 
Slavením adventu se v církvi zpřítom-
ňuje očekávání starozákonních proro-

ků, kteří připravovali lidstvo na pří-
chod Mesiáše. 

Současně je to období, ve kterém 
spolu s Pannou Marií vstupujeme 
do atmosféry jejího očekávání na-
rození Ježíše, a uvědomujeme si, 
že Pán opět přijde při svém druhém 
příchodu na konci časů. Advent není 
dobou kající, ale dobou radostné-
ho očekávání a přípravy na setkání 
s Tím, který přijde. Není to čekání 
na něco, ale na Někoho, kdo má 
moc změnit náš život, proměnit ho. 
Středem tohoto období je tedy Ježíš, 
který přichází.

Jedno je jisté. Nejprve musíme vzít 
vážně historickou a kulturní realitu, 
ve které se ocitáme, a přestat mentoro-
vat, moralizovat a naříkat. Nemohu ig-
norovat některé zvyky, které dnes patří 
do předvánočního období a násilně lidi 
vracet do doby minulé. Musí se najít 
řešení, abych v této uspěchané době 
zcela nerezignoval na duchovní hod-
noty spojené s adventem a Vánocemi 
a neminul to podstatné.

Povzbudila mne myšlenka, že Ježíš 
při svém narození přišel do reality spo-
lečnosti a kultury tehdejší doby, aniž 
by ji měnil. Naplnil ji prostě svou pří-
tomností. Ačkoli se narodil v chlívku 

a v chudobě, jak to nikdo nečekal, na-
lezli ho prostí pastýři, objevili ho mágo-
vé, poznali ho Simeon a Anna v chrá-
mu. Každý ho poznal v tom svém. 

Mnozí ho ale nepoznali a nepřijali 
právě proto, že se nevešel do jejich 
představ. Věřím, že advent je dobou 
čekání, ale domnívám se, že je to On, 
kdo spíše čeká na nás, než my na Něho, 
a že až se přece jen zklidníme a zasta-
víme, budeme vnímat, že je nám blíz-
ko. Věřím, že Ježíš stále přichází a že 
se může narodit i v maštali našeho sho-
nu, našich nákupů, večírků a koncertů. 
A tak se modlím, abych ho objevil 
i uprostřed své práce a starostí, ve své 
únavě i při setkání s přáteli, a nečekal, 
až se naplní MÉ představy o Vánocích 
a přípravě na jejich slavení.

Adventní čas může být pěkným 
a požehnaným obdobím pro všechny. 
Nenechme ztvrdnout své srdce, aby 
Pán skrze nás mohl dělat radost dru-
hým a aby mohl vejít právě do naší 
rodiny a vše proměnit. Víc než jindy 
třeba letos prožijeme, že On tajemně 
přichází do naší rodiny a je s námi. 
Přejme si, aby naše rodiny byly mís-
tem, kde by se obrazně Pán Ježíš mohl 
narodit a každý v Jeho přítomnosti po-
cítil, že je milovaným dítětem Božím.

P. František  Kuběna  SJ
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V úterý 27. listopadu 2018 jela 8. tří-
da s paní učitelkou Jurčíkovou a panem 
učitelem Holmanem na výstavu mecha-
nického betlému do Horní Lidče. Jak 
exkurze probíhala, nám napsala naše 
zpravodajka Lucie Mikšíková:

V úterý jsme šli do školy jako každý 
jiný den, jenomže tento den trochu jiný 
byl. Místo učení nás čekala exkurze. 
Po první vyučovací hodině, ve které 
jsme se dozvěděli, jak bude vše probí-
hat a byli jsme náležitě poučeni, jak se 
máme a nemáme chovat, jsme vyrazi-
li na autobus. Po příjezdu do Vsetína 
a krátkém rozchodu jsme přestoupili 
na vlak do Horní Lidče. Když paní 
v „rozhlase oznámila, že příští zastávka 
je Horní Lideč, začali jsme se pomalu 
chystat na odchod z vlaku, při kte-
rém někteří „šikovní“ spolužáci upadli, 
protože jim asi nedošlo, že vlak, když 
zastavuje, tak brzdí. Z vlakové zastávky 
jsme šli rovnou do budovy, kde je me-
chanický betlém umístěn.

Paní průvodkyně nás celou výsta-
vou provedla a seznámila nás s růz-
nými zajímavostmi. Prohlédli jsme 

si dřevořezby známých míst, jako 
je například Hostýn, Velehrad, hrad 
Buchlov, zámek Buchlovice, Radhošť 
nebo Trenčínský hrad. Nejvíc se nám 
samozřejmě líbily pohyblivé figurky, 
kterých je v betlému 75 a představují 
různé řemeslníky, nebo scénky z ves-
nického života. Mechanický betlém 
byl vytvořen ve spolupráci se sloven-

skou obcí Dohňany a obsahuje asi 230 
figur a více než 100 staveb.

A pak už nás čekala cesta zpátky, roz-
chod ve Vsetíně a naše vyhřátá škola. 
Myslím, že výlet jsme si všichni užili, 
vrátili jsme se sice trochu zmrzlí, ale 
spokojení a už se těšíme, za jakými za-
jímavostmi se vypravíme někdy příště.

Lucie Mikšíková, žákyně 8. třídy

Také letos naši deváťáci zachova-
li tradici a stejně jako jejich před-
chůdci přichystali velkolepou oslavu 
Halloweenu. S vervou se vrhli do pří-
prav, kreslili, stříhali, lepili, barvili, mí-
chali a pekli, takže v pátek 9. listopadu 
mohlo vše s plnou parádou vypuknout. 

V tělocvičně pod taktovkou mode-
rátorů - Míši Melichaříkové a Pepy 
Koutného - a „dýdžeje“ Jirky Tkadlece 

Ze Základní školy Liptál

exkurze do Horní Lidče

Halloween
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Ve čtvrtek 11. října 2018 se na na-
ší škole uskutečnila v rámci preven-
tivního programu přednáška na téma 
Kyberšikana. Žáci 5. - 9. ročníku byli 
rozděleni do třech skupin, kdy se při-
měřeně svému věku seznámili se zá-
klady bezpečného chování na internetu 
a sociálních sítích. Kromě hlavního té-
matu šikany, kyberšikany a jejich forem 
se žáci také věnovali diskuzím o růz-
ných druzích kyberútoků, zabezpečení 
svých hesel nebo možnostech zneužití 
osobních údajů. Dozvěděli se důleži-
té informace o protiprávním jednání, 
různých možnostech rizik komunikace 
s neznámými osobami na sociálních sí-
tích a rizicích hazardních her v prostře-
dí internetu. Zajímavou částí přednášky 
byla pro žáky jistě i diskuze o zdra-
votních a osobních problémech dětí, 
které tráví až příliš mnoho volného času 
hraním počítačových her a surfováním 

po webových stránkách. Jistě proto, že 
je téma internetu pro převážnou vět-
šinu žáků v tomto věku velice blízké, 
aktivně reagovali na otázky a během 

přednášky také mnoho dotazů sami 
vznášeli. Doufejme, že tyto užitečné in-
formace a rady hned tak nezapomenou.

Mgr. Andrea Střelecká

Kyberšikana

probíhala diskotéka a různé soutěže. 
Program zpestřila dvě vystoupení, Rope 
skipping - sestavy skoků přes švihadla 
- a ukázky gymnastiky s prvky akroba-
cie. V jídelně bylo připraveno občerst-
vení, letos se stoly pod množstvím nej-
různějších lahůdek opravdu prohýbaly. 
Zájemci si také mohli odnést památku 
ve formě fotografie ze strašidelného fo-
tokoutku. A pak už přišel vrchol večera 
- všechny statečné a nebojácné čekala 
stezka odvahy. 

 
I tento rok se nám Halloween vydařil 

a díky deváťákům jsme si užili odpo-
ledne plné zábavy.

Mgr. Andrea Střelecká
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V pátek 26. října jsme si projektovým 
dnem připomněli významné výročí 
vzniku samostatného Československa. 
Paní učitelka Koňaříková za přispění 
ostatních vyučujících a za pomoci de-
váťáků připravila stanoviště, na kterých 
žáci plnili rozmanité úkoly, řešili ré-
busy a museli také uplatnit své po-
hybové schopnosti. Seznámili se tak 
s významnými politickými osobnostmi 
1. republiky, důležitými průmyslovými 
podniky a jejich výrobky, zopakovali 
si znalosti o státní vlajce, státní hymně 
a státním znaku nebo si vyzkoušeli 
znalost slovenštiny. A aby vše nebylo 
jen o znalostech, na stanovišti Sokola 
si zacvičili a zasoutěžili, na stanoviš-

V pondělí 1. října 2018 jsme v naší 
škole přivítali vzácnou návštěvu až 
z Nového Zélandu. Přijeli k nám Frank 
Tomas Grapl Junior se svou maminkou 
a kamarádem, aby nás seznámili s celou 
řadou zajímavostí z života, přírody, 
kultury a tradic této vzdálené země 

a zejména jejího původního obyvatel-
stva - Maorů. Žáky samozřejmě nejvíce 
zaujalo hudební a taneční vystoupení. 
Netrvalo dlouho a tradiční maorský 

bojový tanec Haka, doprovázený hla-
sitými výkřiky tanečníků, výraznou 
gestikulací, grimasami s vyplazeným 
jazykem a mohutným dupáním rozpa-

rádil celou tělocvičnu. A můžeme říci, 
že se mezi našimi žáky objevila řada 
výrazných talentů.

Mgr. Olga Úlehlová

Přednáška o Novém Zélandu

Projektový den k výročí vzniku samostatné 
Československé republiky
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ti Československého červeného kří-
že poskytovali první pomoc zraněným 
spolužákům a na stanovišti armády 
předvedli svou šikovnost ve střelbě ze 
vzduchovky a někteří si také zkusili 
nasadit plynovou masku.

Velké poděkování pak patří paní 
Pavlíně Geržové, která si pro nás při-
pravila prohlídku liptálské historické 
požární stříkačky a soutěž, ve které žáci 
řadili obrázky hasebních strojů od nej-
starších po nejmodernější.

Z reakcí žáků bylo vidět, že se jim 
projektový den líbil a krátká návštěva 
naší historie je nejen poučila, ale - což 
je stejně důležité - i pobavila.

Mgr. Hana Burdová

V pátek 19. října se žáci 8. a 9. 
třídy zúčastnili Technického jarmarku 
a Burzy škol. Záměrem Technického 
jarmarku je zvýšit motivaci žáků 8. a 9. 
tříd ke studiu technických oborů tím, 
že jim bude představeno konkrétní 
pracovní prostředí významných regi-
onálních zaměstnavatelů. Celou akci 
zorganizovala Krajská hospodářská ko-
mora Zlínského kraje. A jak vše probí-

halo, nám popsala Lucie 
Mikšíková z 8. třídy:

V pátek jsme si spolu 
s deváťáky udělali tako-
vý menší výlet. Ten jsme 
zahájili ráno ve třídě, kde 

se nám od našich třídních učitelů dostalo 
nejen informací o organizaci dne, ale 
také samozřejmě ponaučení o vhodném 
chování a varování, co se stane, když se 
slušně chovat nebudeme. A pak už pro 
nás přijel objednaný autobus.

technický jarmark a Burza škol
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První zastávka byla ve firmě 
Hirschmann, kterou jsme si celou 
prošli, seznámili se s jejím provozem 
a prohlédli si výrobu autodílů. A spolu 
s propagačními materiály také obdrželi 
milou pozornost - klíčenku a bonbóny 
ve tvaru auta. Z firmy Hirschmann 
jsme přejeli do firmy HB Delta. Tady 
nás čekala prezentace o firmě a pro-
hlídka výroby nejrůznějších plecho-
vých komponentů na střechy a fasády 

domů. A opět propagační letáky spolu 
s propiskou, blokem, oplatkem a pitím. 
V obou firmách se nám líbilo, každý 

si našel něco, co ho zaujalo, ať už 
technika, výrobní stroje nebo pracovní 
prostředí. A aby všechno nešlo jako 

na drátkách, tak jsme na závěr exkurze 
zjistili, že si spolužák zapomněl bundu 
v autobusu, do kterého jsme se už ne-
vraceli. Naštěstí se vše vyřešilo a spo-
lužák i bunda se šťastně shledali.

Na závěr jsme navštívili Burzu střed-
ních škol v Domě kultury Vsetín. Tam 
jsme dostali rozchod, abychom si pro-
hlédli, co školy svým studentům nabízí 
a ti z nás, kteří ještě nejsou rozhodnutí, 
kam po základní škole zamíří, získali 
aspoň nějakou představu. Mně osobně 
se Burza líbila, lidé u stánků byli milí 
a příjemní a nabídka byla hodně pestrá. 
Celý výlet se nám opravdu vydařil, 
byl fajn a hodnotím ho určitě jedině 
kladně. 

Lucie Mikšíková, žákyně 8. třídy

Pátek před liptálským Adventním jar-
markem patří ve škole projektovému 
dni Vánoční dílny. Všichni jsou v plné 
pohotovosti a dolaďují své vánoční 
výrobky k naprosté dokonalosti. Z žá-

kovské kuchyňky se line vůně vanilko-
vého cukroví, která se na chodbě mísí 
s vůni svíček a jehličí. I ti, kteří obvykle 

Projektový den Vánoční dílny nevěnují svým školní povinnostem pa-
třičnou pozornost, nyní s vyplazeným 
jazykem pečlivě stříhají a lepí poslední 
ozdoby. 

Mgr. Hana Burdová
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VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNŮ
 

Ředitelka Základní školy Liptál, okres Vsetín 
v souladu s § 24 odst. 2 zákona  č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, vyhlašuje pro žáky školy z technickoprovozních důvodů 

na čtvrtek 3. ledna 2019 a pátek 4. ledna 2019 volné dny.

V tyto dny nebude v provozu školní družina, 
ani školní jídelna pro žáky a cizí strávníky.

V případě provozu mateřské školy 
bude stravování zajištěno.

Mgr. Hana Burdová
ředitelka Základní školy Liptál, okres Vsetín

Základní škola Liptál, okres Vsetín 

HLEDÁ KUCHAŘE
KUCHAŘKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Pro výkon této pozice je požadován výuční list v oboru 
kuchař/kuchařka a zároveň maturitní zkouška.

Bližší informace Vám podá vedoucí školní jídelny 
Šárka Langová,

e-mail: langova.sarka@zsliptal.cz, tel. 571 438 103.

Svátky klidu a pohody nedočkavě klepou 
na dveře. Otevřete a vpusťte dál dobu poklid-
ných a mírumilovných vztahů, dobu, kdy se 
nemožné stává možným, dobu, kdy v našich 
očích září cosi posvátného, pro co odhazujeme 
vše, čím jsme se přes rok ušpinili. 

Na Vánocích se nám zamlouvá hlavně pěkná 
atmosféra, kdy jsou na sebe všichni hodní, milí 
a přívětiví. Ať nám tato atmosféra vydrží nejen 
během vánoční svátků, ale i po celý rok 2019.

Jen to nejlepší přejí žáci a zaměstnanci Základní školy Liptál. 
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Hravě zdravě! 
Ze školní družiny

V naší drůži se občas dějí neuvěři-
telná dobrodružství. Například tehdy, 
když přijedou kamarádi z neziskovky 
pro environmentální  výchovu, vzdělá-
vání a osvětu LÍSKA z.s. s programem 
o zdravém jídle. 

Děti se zábavnou formou seznámily 
s původem některých potravin a jejich 
zpracováním. Hledali jsme pět klíčů 
k bezpečnému stravování a zamysleli 
jsme se nad tím, odkud se bere jídlo 
na našem stole a jak bychom měli s po-
travinami zacházet. 

A aby to nebylo jen o povídání, roz-
dělili jsme se do čtyř skupinek a přilo-
žili čisté ruce k dílu. Ze smetany jsme 
si ušlehali výborné, čerstvé máslo a na-
mazali jsme si krajíce chleba. Z tvaro-

hu a pažitky jsme nazdobili rohlíkové 
chlebíčky, z čerstvé mrkve, jablíček 
a hrušek jsme umixovali vitamínový 
koktejl a nejvíc práce nám dal sladký 
dezert – miska s vlastnoručně umletými 
ovesnými vločkami, ozdobená kopeč-
kem jogurtu a medem. 

Co jsme si uvařili, to jsme si i snědli. 
A s chutí! Nezbyl ani drobeček.

Děkujeme LÍSKA z.s. 
Petra Pilná, vychovatelka ŠD ZŠ 

Liptál, okr. Vsetín

Milí čtenáři zpravodaje,

opět po delší odmlce Vám přináší-
me zprávy z dění v našem Šachovém 
kroužku. Po minulém školním roce, 
kdy to vypadalo, že kroužek zrušíme, 
jsme hledali cestu jak v dětech pro-
budit zájem o hru v šachy. Nakonec 
jsme se rozhodli, že tomu dáme ještě 
jednu šanci a půjdeme sebe a ša-
chy představit dětem přímo do školy. 
Po domluvě s vedením školy jsme 

v pátek 21. září 2018 prošli v prv-
ní vyučovací hodině všechny třídy 
a pokusili se děti nenásilnou a snad 
i vtipnou formou seznámit s krouž-
kem a poskytnout jim základní in-
formace jak a kde kroužek probíhá. 
Následně jsme s paní ředitelkou do-
ladili termín a čas konání, aby si děti 
v celkovém výběru všech kroužků, 
pořádaných jak základní školou, tak 
Základní uměleckou školou Morava, 
mohly vybrat ten svůj.

ŠaCHOVÝ KOUteK

Oznámení z keramické dílny 
Oznámení pro děti a rodiče – keramika náhradní termíny 

Keramická dílna opět v provozu. Uvidíme se v těchto dnech:

 7. ledna 2019  – Souboj hrnků I. – vyrábění
 14. ledna 2019 – Souboj hrnků II. – vyrábění (náhradní za říjen)
 21. ledna 2019  – Kočičky – vyrábění
 28. ledna 2019 – Vázičky – vyrábění (náhradí za listopad)
 4. února 2019  – Glazurování
 11. února 2019  – Glazurování (náhradní za listopad)

Od 18. února 2019 už bude keramika pokračovat v původních termínech 
podle rozpisu 1 x za 14 dnů.

Těším se na viděnou v dílně!     Petra Pilná

Díky spolupráci s Mgr. Holmanem 
(vynikajícím šachistou a tř. učitelem os-
mé třídy) a našemu rozhodnutí, uzpůso-
bit si pracovní dobu, jsme mohli nabíd-
nout termín kroužku v čase, který je pro 
děti vhodnější, než jsme měli doposud. 
Nakonec se nám do Šachového kroužku 
přihlásilo skoro 20 zájemců. Po vy-
hodnocení všech přihlášek a vzhledem 
k velikosti prostor, kde se scházíme, 
jsme se rozhodli rozdělit děti na dvě 
skupiny. Na ty mladší a převážně hry 
neznalé a ty starší, kteří šachy hrají, ne-
bo alespoň znají základy hry. Scházíme 
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se vždy v pondělí a to v čase od 13:30 
do 15:00, kdy klubovna patří těm 
mladším a od 15:00 do 16:30 je stří-
dají ti starší a zkušenější.

V čase před Vánocemi, plánujeme 
opět uspořádat Vánoční šachovou be-
sídku, kde si děti poprvé mezi sebou 
zasoutěží a zhodnotí co se naučily, nebo 
již umí. Věříme, že přijdou i rodiče 
dětí – podpořit ale třeba si také zahrát. 
A i díky všem to jistě opět bude skvělé 
odpoledne, které si společně užijeme 
hraním šachů, povídáním se rozloučíme 
se starým rokem a společně se budeme 
těšit do toho nového a na nové herní 
a jiné úspěchy.

Za Šachový kroužek Vám všem 
přejeme příjemné prožití svátků 
Vánočních a pevné zdraví po celý 
příští rok!

Za Šachový kroužek Radim Chmelař
Foto archiv kroužku

adventní jarmark
V neděli 2. prosince 2018 jsme v mno-

ha domovech zapálili první svíčku 
na adventním věnci. V předvečer první 
adventní neděle, v sobotu 1. prosince, 
jsme společně rozsvítili vánoční strom 
a betlém v naší obci. Slavnostnímu 
okamžiku předcházel tradiční škol-
ní Adventní jarmark, který připravil 
Spolek rodičů a přátel Základní školy 
Liptál, Základní škola a Mateřská škola 
Liptál s podporou obce a dalších orga-
nizací.

Na jarmarku proběhl zejména ob-
líbený benefiční prodej výrobků dětí 
mateřské a základní školy, který se těšil 
velkému zájmu a děti tak na své školní 
i mimoškolní aktivity získaly finanční 
příspěvek. Výrobky dětí a rodičů dopl-
nil prodej regionálních výrobků a ná-
vštěvníci tak mohli pořídit Lukášovy 
šité hračky, trdelníky, valašské frgály,  
fairtradovou kávu, čokoládu, kakao či 
čaje, adventní ozdoby, ovoce, suše-
né plody i mléčné a masné výrobky 
z Ekofarmy Agrofyto Horní Lideč.

Pro děti připravila školní družina 
zvonečkovou dílničku. K milé atmo-
sféře přispělo lehké sněžení, koledy 
i bohaté občerstvení. 

Před pátou hodinou jsme se sešli 
u vánočního stromu. Letos poprvé 
připravily pásmo koled dětí a do-
spělých paní Jarka Hrádková a paní 
Vaculíková. Následoval pozdrav pana 

Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál, z.s.
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starosty Ing. Milana Dani a rozsvícení vánočního stromu 
a betlému. 

Děkujeme učitelům obou škol, školní družině i jídelně, 
dobrovolným hasičům, rodičům a vedení i pracovníkům obce 
za přípravu a pomoc. Veškerý výtěžek z akce jde do poklad-
ny Spolku na rozvoj dalších školních a mimoškolních aktivit 
našich dětí. Další plánovanou akcí je zimní karneval s Jirkou 
Hadašem 23. února 2019.

Iva Koutná, za pořadatele
Foto J.Vrablíková ml., Jos. Londa
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Již v daleké minulosti naši předko-
vé věděli, jak důležité je umět plavat. 
Tento um využívali pro záchranu ži-
votů, nebo naopak v boji, aby se byli 
schopni nepozorovaně a bezpečně do-
stat přes vodní příkopy k nepříteli.

Plavání je pohybová činnost, jež 
upevňuje lidské zdraví i zachraňuje lid-
ské životy. Učit se této dovednosti není 
nikdy pozdě.

Každoročně mají předškolní děti 
možnost navštěvovat plavecké lek-
ce, které probíhají v příjemném pro-
středí plaveckého bazénu na Vsetíně. 
Podzimní měsíce byly tudíž ve zname-
ní plaveckého výcviku, na který jsme 
se už nedočkavě těšili. Každou středu 
před školou čekal autobus s usměva-
vým panem řidičem, který nás do vy-
sněných lázní zavezl. S dětmi praco-
valy zkušené trenérky, které hravou 
formou a s využitím rozmanitých po-
můcek (kruhy, míčky, zvířátka, apod.) 
rozvíjely u dětí první plavecké doved-
nosti. Pravidelně na některé plaváčky 
čeká v úvodu největší překážka, kterou 

je strach z vody, či obava ze splývání 
a skoků do vody. Proto byla tentokrát 
milým překvapením skutečnost, že se 
nikdo nebál a nebylo zapotřebí niko-
ho náročně přesvědčovat, aby ponořil 
hlavu pod vodu. Usměvavé trenérky 

si děti rozdělily do dvou skupin a vý-
cvik mohl začít. Odměnou za úspěšné 
absolvování plaveckého výcviku, byla 
tolik očekávaná závěrečná jízda na to-
bogánu.

Blanka Kamasová

Jako každý rok, tak i letos pořádala 
Mš Liptál v úterý 9. října 2018 tra-
diční drakiádu na kopci nad horním 
kostelem. I když zpočátku počasí ne-
vypadalo příznivě pro vzlétnutí draků, 
jelikož bylo téměř bezvětří, po chvíli 
se nad kopcem, začali vznášet první 
draci. Pouštění draků strhlo nejen 
děti, ale také tatínky a maminky, kteří 
si pouštění také užívali. Účast dětí 
i rodičů, které se snažili dostat dra-

ka do vzduchu, byla hojná. Sešlo se 
okolo třiceti účastníků z řad dětí. Ty 
byly za svou vytrvalost odměněny 
drobnými sladkostmi. Již teď se mů-
žeme těšit na další ročník drakiády 
a doufat, že počasí v příštím roce 
bude větrnější  než bylo letos.

                                                                                                                           
Petra Panáčková

Plavání předškoláků

Drakiáda

Z Mateřské školy Liptál
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Ve čtvrtek 11. listopadu v podvečer se 
u mateřské školy opět sešly všechny děti 
školkou i školou povinné, jejich rodiče, 
prarodiče a kamarádi, aby s lucernička-
mi putovali za poustevníkem Martinem. 
Počasí nám tentokrát přálo, děti nad-
šeně plnily všechny úkoly během ces-

ty a těšily se na setkání. Poustevník 
Martin čekal jako každý rok pod lesem 
u ohně a po přivítání vyprávěl o životě 
lesních zvířat v zimě. Každému dítěti 
pak za dobroty přinesené pro zvířátka 
daroval jablíčko. Ještě jsme společně 
všemi krásně ozdobenými klíči zamkli 

Čtvrteční společné tvoření bylo bá-
ječné. Zjistila jsem, že v naší mateřské 
škole máme nejen šikovné děti, ale 
i velmi tvořivé rodiče. Společně pod 
jejich rukama vznikaly krásné trnko-
vé výrobky. Kreslili jsme na skleněné 
hrníčky, vytrhávali, nalepovali, motali 
bavlnky, tiskali ubrousky..…. projevila 
se zde nekonečná fantazie dětí i rodi-
čů. Bylo také možno doplnit energii 
občerstvením. O tu se postaraly ze-
jména naše maminky a babičky. Ze 
všech přinesených trnkových dobrot 
jsme udělali „výstavku“ a ochutnávku. 
Ty, které nám nejvíce chutnaly, jsme 
ocenili korálkem. Nejvíce jich získaly 
šátečky s povidly, švestkové řezy nebo 
ovesné placičky se švestkami. Děkuji 
všem zúčastněným maminkám, tatín-
kům i babičkám za skvělou spolupráci, 
a také za to, že si našli čas na své děti 
a přišli společně pobýt. Odměnou jim 
jistě byly usměvavé tváře jejich dětí, 

které si společně strávený čas ve školce 
užívaly plnými doušky.

Recepty všech dobrot i s fotografie-
mi můžete najít v naší TRNKOVÉ 

KUCHAŘCE, které najdete na strán-
kách mateřské školy http://www.
msliptal.webnode.cz
Hana Červenková, Foto archiv MŠ Liptál

Lucerničková slavnost 

Máme rádi trnku…

les a pak spěchali k tanečnímu kolu. 
Kromě tradičního občerstvení ve stán-
cích tam čekala na děti strašidýlková lí-
zátka a diskotéka se svítícími náramky. 
Se vzpomínkou na poustevníka Martina 
pak všechny děti odcházely s rodiči 
do svých domovů.

Eva Krausová
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… a také přišly k nám do mateřské 
školy. Celý poslední listopadový týden 
se nesl v duchu blížících se vánočních 
svátků. 

Hned v pondělí jsme ve třídách Žabek 
i Kuřátek pekli cukroví.  Každého pří-
chozího hned při příchodu k  nám 
do  školky  uvítala libá vůně cukroví. 
Středa byla slavnostním dnem. Povídali 
jsme si o tradicích a pranostikách, zpí-
vali koledy. Hned po spaní jsme v kaž-
dé třídě připravili spirálu z větviček. 
Pak už děti netrpělivě očekávaly své 
rodiče, aby si společně vyrobili svící-
nek z jablíčka. Ten pak dozdobili rozin-
kami, kořením, kandovaným ovocem, 
mašličkou a větvičkami. Když bylo vše 
připraveno, paní učitelka seznámila děti  
s vánočním příběhem. Poté se každé 
z dětí vybralo spirálou pro světýlko, 
které pak přineslo své mamince, tatín-
kovi čí babičce.  Slavnostní atmosféru 
doprovázely tóny vánoční písně „Byla 
cesta, byla ušlapaná“.

Po skončení slavnostní spirály jsme 
požádaly rodiče o pomoc při výrobě vě-

nečků a svícnů. Všem šla práce pěkně 
od ruky, atmosféru zpříjemnilo pohoš-
tění od dětí. Také paní učitelky připo-
jily ruce k dílu a vyrobily krásné velké 
stromečky, které jsou  na  jarmarku již 
tradicí a nesmí tam chybět. 

V sobotu už bylo vše nachystáno 
a jarmark mohl začít. Na návštěvníky 
čekaly stoly plné cukroví, krásných 

dekorací, adventních svícnů a věnečků. 
Výběr byl opravdu bohatý a různorodý. 
V samotném závěru dne bylo slavnostní  
zahájení adventu koledami a rozsvíce-
ním stromečku u jesliček.                                                                                                        

Moc děkujeme všem, kteří pomohli 
s přípravou a také organizátorům této 
skvělé akce.

Hana Červenková

Vánoce, Vánoce přicházejí…
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Začátek školního roku v ZUŠ Morava v Liptále

Stále spolu

ZUŠ MORaVa V LIPtÁLe

Stejně jako v ostatních školách 
i v Základní umělecké škole Morava 
začal letos školní rok v pondělí 3. září 
2018. Hned od prvních dnů se v pod-
kroví nad Mateřskou školou pilně cvi-
čilo na různé hudební nástroje, zpívalo 
a tvořilo. 

 
A netvořily jen děti, neboť díky 

Společnosti přátel ZUŠ Morava také 
v tomto školním roce pokračují tvořivé 
dílničky, kde se zapojují do činnosti 
i rodiče. Pod vedením paní učitelky 
Lenky Ficové a za dohledu vedoucí 
Společnosti přátel Martiny Noskové 
proběhly během podzimu dva work-
shopy. Zvířatkový den, kde mladí vý-
tvarníci šili hadrové zvířátka a malovali 
na textil a v dílničce s názvem Čas svě-
týlek pracovali s pergamenem, korálky 
a vyráběli lucerničky. Od druhé polovi-
ny ledna 2019 se můžeme těšit další za-
jímavé tvořivé dílničky. Témata a jejich 
termíny budou zveřejněny na www.spo-
lek.zusmorava.cz, na webu obce Liptál, 
nebo na plakátech. 

Hudební obor se v tomto školním 
roce představí Vánočním koncer-
tem 20. prosince 2019 v 16h v sále 
Kulturního domu v Liptále, nebo již 
tradičním celostátním happeningem 
ZUŠ Open, který proběhne 31. května 
až 1. června v prostoru před Základní 
školou v Liptále. 

Vedení Základní umělecké školy 
Morava děkuje za velkou přízeň ze stra-
ny široké, nejen liptálské, veřejnosti. 
Důkazem toho je maximální naplněnost 
žáky ve všech oborech. Přejeme tedy 
i Vám naplněnost ve Vašich srdcích, 
klidné svátky Vánoční a úspěšný vstup 
do Nového roku 2019.

Radek Cahlík

Takto jsme nazvali projekt přeshra-
niční spolupráce čtyř základních umě-
leckých škol Moravy a Slovenska. ZUŠ 
Rajec, ZUŠ Bojnice, ZUŠ Brezová pod. 
Bradlom a ZUŠ Morava spol.s r.o. se 
sídlem ve Zlíně. 

Myšlenky přeshraničních projektů 
o vzájemné spolupráci mladých uměl-
ců vznikaly již více jak před 15 lety, 
kdy jsme se spřátelili přes dechové 
kapely s panem Jozefem Balážem. 
Tenkrát jsem netušil, že je zároveň 
ředitelem ZUŠ v Bojnicích. V té době 
jsem zrovna se svými společníky Ivem 
Thurnerem a Jiřím Severinem zakládal 
zbrusu novou soukromou ZUŠ na plat-
formě detašovaných pracovišť. Cíl byl 
jasný: jezdit za talentovanými dětmi 
a vychovat z nich nositele živé regio-
nální kultury. Nebylo vlastně ani divné, 
když při našich diskuzích se slovenský-
mi partnery jsme identifikovali úplně 
stejné problémy v oblasti regionální 
kultury a kultury obou států obecně.

a) Nedostatek (amatérských) umělců 
pro aktivní regionální kulturu a tím 

také oslabena eliminace nedůstojného 
kulturního kýče

b) Role základního uměleckého 
školství obou republik v této proble-
matice

Při hledání soutěží pro naše mladé 
umělce jsem mimo jiné narazil na za-
jímavou soutěž s názvem „Rajecká 
hudobná jar“, kterou pořádá ředitel 
PaedDr. Marian Remenius ve své škole 
v Rajci.  Celá soutěž je v duchu inter-
pretace slovenských autorů, a co je za-
jímavé, dnes již z větší části naprostých 
novinek z pera současných slovenských 
autorů. Velmi inspirující. Pochopitelně 
s Marošem již spolupracujeme deset 
let. A abych to zkrátil.

Zkrátka, při našich setkáních ze 
slovenskými kolegy vyvstávala čím 
dál častěji myšlenka, jak bylo hloupé 
a dětinské vzájemné si vyčítání nedo-
statků obou národů nesoucí jeden stát 
a jak kdosi toho náramně chytře využil 
a zneužil a 1.1.1993 republiku rozdělil. 
Troufám se domnívat, že založení re-
publiky v roce 1918 by nikdy nedošlo, 
kdyby se oba národy vzájemně nepod-

pořily a nevysílaly signály do zahraničí 
přes své významné osobnosti (např. 
Štefánika a Masaryka), že chtějí totéž, 
společný stát. Snad každý vzdělaný 
člověk ví, jakým trnem v oku byla nově 
vzniklá republika mnohým našim sou-
sedům a jak bylo náročné nejen nový 
stát založit, ale hlavně udržet a dále bu-
dovat a docílit uznání u takových vel-
mocí jako byly tehdy Rusko, Německo, 
Francie, Itálie, Anglie či USA. Nakonec 
oba národy zradou o vše přišly a dvojí 
drastická diktatura nás nakonec chtěla 
rozdělit, pokořit a položit na kolena. 
Nestalo se tak a stále spolu jsme se 
dočkali 17. listopadu 1989. A pak jsme 
se rozdělili sami. Dnes, díky Evropské 
unii, jsme se k sobě opět přiblížili 
a můžeme svobodně spolupracovat jako 
dvě samostatné země. Ale historii ne-
změníme, ovšem můžeme na ni stavět, 
a hlavně si ji považovat.

Omlouvám se za neumělý exkurz 
do historie soužití Slováků a Čechů, 
ale toto všechno mě napadá, když sta-
nu na Bradle nad Brezovou. Tam stojí 
obrovský monument, který vybudoval 
Československý národ díky Dušanu 
Jurkovičovi svému velkému synu 
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Milanu Rastislavu Štefánikovi a zají-
mavé je, že toto dílo přežilo veškeré 
turbulence, kterými jsme v minulosti 
prošli. Dovolím si glosu:

Chtělo by to konečně osobnost, které 
by byly oba národy ochotny dobrovolně 
a svobodně postavit za vlastní darované 
peníze takový monument.

Kde jinde tedy oslavit společně 
stoleté výročí republiky. Shodli jsme 
se, že 28.10.2018 přímo na Bradle. 
Oslovili jsme tedy paní primátorku 
města Brezová pod Bradlom Mgr. Evu 
Ušiakovou a požádali o spoluprá-
ci i místní ZUŠ vedenou ředitelkou 
Mgr. Janou Kazičkovou. 

A tak jsme vypracovali společně 
projekt s názvem “Stále spolu“, který 
podpořila Evropská unie přes evropský 
fond regionálního rozvoje přeshraniční 
spolupráce slovenské a české republiky 
Bílé, Biele Karpaty. Projekt byl zahájen 
1.3.2018 v 16 h v Alternativě – kulturním 
institutu Magistrátu Města Zlína společ-
nou výstavou výtvarných oborů zainte-
resovaných ZUŠ. Jednalo se o putovní 
výstavu, protože díla mladých umělců 
mohli zhlédnout lidé v Bojnicích ve vě-
ži bojnického zámku, v Rajci na ná-
městí či v Brezové v aule ZUŠ. Navíc 
výstava byla uvedena v rámci výročí 
republiky i v obci Hrobice cca 5 km 
severně od Slušovic, a nakonec v kul-
turním domě ve Vizovicích.

V neděli 28.10.2018 proběhl ve 
14 h pietní akt přímo u mohyly 
M.R.Štefánika, kde hrál velký dechový 
orchestr čítající 72. mladých hudeb-
níků ze Slovenska a Čech pochody, 
Českou a Slovenskou státní hymnu 
a smuteční chorály. Za slovenskou stra-
nu orchestr dirigovali pánové Baláž 
a Mokrý a za českou Mikl. Celý akt 
moderoval herec Jozef Husár z diva-
dla Andrea Bagára v Nitře a zahájení 
se zhostila primátorka města Brezová 
pod Bradlom Mgr. Eva Ušiaková. 
Za českou stranu vystoupili poslankyně 
Parlamentu České republiky PaedDr. 
Alena Gajdůšková a za Zlínský kraj 
radní Ing. Jan Pijáček. Pietního aktu 
se zúčastnili nejen nositelé projektu 
a jejich žáci, ale také spřátelená města 
a obce obou republik, jejich starosto-
vé, občané, hasičské sbory, Sokolové, 
Skauti, Junáci a krojované soubory. 

Dovolte mi vyjmenovat některé obce 
a města, které se zúčastnily pietního aktu. 
Všem patří velké poděkování. Fryšták, 
Kanianka, Bojnice, Lukov, Kocurany, 
Lukoveček, Kašava, Rohožník, Brezová 
p.Bradlom, Držková atd.

Po skončení pietního aktu byl pak 
v 16:30 h v Národním domě v Brezové 
p. Bradlom koncert žáků všech čtyř škol.

Další koncert proběhl v kulturním 
domě ve Vizovicích dne 23.11.2018 
v 19 h, kde orchestr SDOM společně 

a netradičně vystoupil s modelingovou 
agenturou Jany Zelené v koncipova-
ném programu, samozřejmě ke stole-
tému výročí založení Československé 
republiky.

Ukončení projektu jste pak mohli 
zhlédnout dne 9.12.2018 v Městském 
divadle ve Zlíně. Zde byl uskutečněn 
koncert s názvem „Stále spolu“, který 
začal v 17 h a vystoupil zde orchestr 
SDOM se svými mažoretkami, taneč-
níky a sólisty, pak skvělý a meziná-
rodně uznávaný akordeonový soubor 
Akordeonika z Bojnic a folklórní sou-
bor z Brezové pod Bradlom. Celý kon-
cert moderoval Ondřej Carda. Vše pak 
bylo ukončeno vernisáží fotodokumen-
tace projektu „Stále spolu“, která se 
uskutečnila taktéž 9.12.2018 ve 2. etáži 
Domu kultury ve Zlíně. Pro dokreslení 
atmosféry hrála školní CM Kuráž 
z Liptálu pod vedením Bc. Radka 
Cahlíka.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové. 
Dovolte, abych touto cestou poděkoval 
všem aktérům projektu, a hlavně mým 
nejbližším spolupracovníkům ZUŠ 
Morava, bez kterých by tento projekt 
nemohl být uskutečněn a to jmenovitě: 
Jiřímu Severinovi, Martině Noskové, 
Jaroslavě Krajčové, Haně Šimkové, 
Petru Černochovi, Lence Truhlářové, 
Lence Ficové a Renatě Ambrůzové.

S pozdravem a živé kultuře zdar
Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava
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Ve dnech 8.10. a 9.10.2018 měly 
možnost děti našeho Dětského domova 
jet na výlet na Dolní Moravu. Výlet 
s různým tématickým zaměřením kaž-
doročně zajišťuje pro Dětský domov 
Liptál firma Baťa. Spolu s dětmi jedou 
i vybraní zaměstnanci této firmy. S dět-
mi se někteří už dobře znají, a proto si 
mají stále co vyprávět. Děti je berou 
jako dospělé kamarády.

I tento rok společný výlet stál za to. 
V atraktivním areálu sice už po sezóně 
nejezdila lanovka ani bobová dráha, 
ale po výšlapu na „Stezku v oblacích“ 
všichni ocenili skvělý výhled do široké-
ho okolí v nádherném počasí. Děti měly 
možnost vyzkoušet si procházku po síti 
vysoko nad korunami stromů. Pro ně-
které to byl však nadlidský výkon a ra-
ději sešli v klidu dolů, aby cítili pevnou 
půdu pod nohama. Dále na děti čekala 
výborná večeře a ubytování v penzionu 
Terezka. Po náročném dni byli všichni 
rádi, že se osprchovali a mohli si jít leh-

Výlet na Dolní Moravu s firmou Baťa
Z Dětského domova a ZŠ  Liptál

nout. Druhý den jsme po snídani navští-
vili zábavný park pro děti plný proléza-
ček, skluzavek a vodních i pískových 
her. Chaloupka na kuří nožce a mamut, 
který má v chobotu skluzavku děti za-
ujal asi nejvíc. Dovádění a hry nebraly 
konce. Nakonec však všichni dostali 
hlad a po skvělém obědě v příjemné 

restauraci jsme se už všichni připravili 
na dlouhou cestu zpět do Liptálu.

Moc děkujeme zaměstnancům firmy 
Baťa za tento parádní výlet a už teď se 
těšíme na další.

Bc. Kateřina Kamasová
vychovatelka DD Liptál

Foto archiv DDaZŠ

Nejprve jsme se zúčastnili Nej-
milejšího koncertu v Přerově, který je 
soutěžní přehlídkou zájmové činnosti 
dětí z dětských domovů. Letos jsme vy-
stupovali se scénkou „Taková normální 
skupinka”, kterou s námi nacvičila a ta-
ky v ní účinkovala teta Ani. Tato scénka 
s nadsázkou a humorem popisuje nás 
samotné a situace, které v domově za-

žíváme. Naše vystoupení zaujalo a po-
bavilo. Porota nám udělila první místo 
a postup na celorepublikový divadelní 
festival do Prahy. Hurá….

Divadelní festival probíhal druhý ví-
kend v říjnu. Všichni se těšíme. Za od-
měnu jedeme do Prahy na celý víkend. 
V pátek nejdříve zamíříme do Hradce 
Králové – kde si máme prohlédnout 
obří akvárium. Ještě mají ale zavřeno 
a paní, která to tom má na povel, ven-
ku sama zametá spadané listí. Protože 

jsme nedočkaví a samotné by jí to dlou-
ho trvalo, jdeme jí pomoct. Za chvilku 
máme hotovo a za naši odvedenou práci 
dostaneme slevu na vstupné. Stálo to 
fakt za to – krásné různobarevné ryby 
všude kolem nás – nádhera. Nahoře pak 
ještě rejnoci a obrovská želva, od které 
nemůžeme odtrhnout tetu a strejdu.

Našim dalším cílem je safari ve Dvoře 
Králové. Úplně jiná ZOO, než jakou 
známe třeba z Lešné. Všechna zvířata 
si Evča fotí svoji zrcadlovkou a máme 

tak se nám to i letos 
povedlo.

Divadlo Palace – po druhé!



50  Liptálský zpravodaj 4/2018

pocit, že jsou opravdu jen kousíček 
od nás. Jen natáhnout ruku a pohladit si 
je…. A hádejte, kde trávíme nejvíc ča-
su??? Samozřejmě kvůli tetě Ani u ži-
raf. Kdyby mohla, tak si určitě aspoň 
jednu vezme domů. Asi tu co zrovna 
stojí před námi a přešlapuje z jedné 
nohy na druhou – vypadá to, že tancuje. 
A taky je hodně fotogenická. Pak ještě 
relaxujeme v lanovém centru, kde se 
nejvíc vyřádí naše Nikolka. Ale i my 
už trochu větší si to užíváme. Protože 
je moc hodin, vyrážíme směr Praha. 
Díky strejdovi najdeme naše ubytování 
docela rychle. Tentokrát jsme ubyto-
vaní ve vile v Praze Podolí. Navzájem 
si prohlížíme, jaké máme pokoje. Tak 
zatím dobrou.

Ráno vstáváme a vyjíždíme směr 
Bečov nad Teplou. Cestou ale nara-
zíme na kolonu, kde trávíme dvě ho-
diny. Ještě, že máme zásoby, hlady 
ani žízní nestrádáme J. Hurá konečně 
jsme v Bečově. Vítá nás krásný výhled 
na hrad a zámek. Teta jde koupit lístky, 
do plánované prohlídky máme čas a tak 
si prohlížíme zámeckou zahradu, z vy-
hlídky kolem hradu máváme strejdovi 
na parkoviště a všude se samozřejmě 
fotíme…. Je tu krásně, my už jsme ale 
nedočkaví, co je to vlastně ten relik-
viář sv. Maura? Strejda o něm krásně 
mluvil…. Jdeme dovnitř, procházíme 
zámeckými místnostmi, kde průvodce 
vysvětluje, co relikviář je, kdy vznikl, 
kde ho našli a co vše je v něm ukryto. 
Jde vidět, že na Nikolu už je to dlouho 
a moc jí řeči nebaví… Ale ta poslední 
místnost, která slouží jako trezor pro 
samotný relikviář, tak to je fakt pará-
da. Místnost, kde i Nikola mlčí, (což 
se normálně neděje) a jen nevěřícně 
kouká s otevřenou pusou. Zlato a drahé 
kameny, které relikviář zdobí, úplně 

místnost ozařují. Všichni se snaží dostat 
co nejblíže, aby si ho pořádně prohlédli. 
Je zde přísný zákaz focení a po chvíli 
musíme trezor opustit, aby se nezvýšila 
teplota v místnosti…. Strejda měl prav-
du, stálo to za to…

A teď hurá do Prahy. Těšíme se na jíd-
lo. Ale cestou nepotkáváme ani MC 
Donald, ani KFC, které máme slíbené. 
Tak snad až při večerní prohlídce Prahy. 
Na zpáteční cestě z Bečova si prohléd-
neme lázeňské město Karlovy Vary 
a hurá do vily si na chvíli odpočinout. 
Ještě nás přece čeká večerní laserová 
show a prohlídka večerní Prahy.

Do centra Prahy už nejedeme naším 
krásným autem, ale využíváme metro. 
Jezdící schody jsou taky zážitek, hlavně 
pro Nikču, která se vozí tam a zpátky. 
Ale co, ať si to užije, v Liptále to ne-
máme.

V Praze míříme jako první do slíbe-
ného „Mekáče“. Spokojeni s plnými 
bříšky vyrážíme přes Václavské náměs-
tí na Staroměstské náměstí, kde probíhá 
laserová show. Ta nás ale upřímně zkla-
mala. Čekali jsme něco víc. Ale osvět-
lená večerní Praha, krásně nasvícený 
opravený orloj, a trdelník, který na svůj 
úsměv získala Nikolka zdarma od pana 
prodavače, to jsou zážitky, na které se 
nezapomíná.

A teď hurá do metra a zpátky 
do Podolí. Zítra nás čeká náročný den.

Ráno vyjíždíme už po osmé hodině. 
U divadla Palace stojíme - stejně jako 
vloni první. Všichni se těšíme na naše 
vystoupení. Největší trému má teta. 
Dostáváme program, sledujeme vystou-
pení ostatních. Tak, a za chvíli jdeme 
na řadu. Nervozita stoupá, ale máme 
tam strejdu, který nám drží palce a je 

naše, a hlavně tety, psychická podpora. 
Máme to za sebou. A věřte, že je to 
rozdíl vystupovat před plným hledištěm 
a na opravdovém jevišti. Ale my jsme to 
zvládli a se ctí. Diváci tleskají. Chválí 
nás i moderátorka – herečka paní Míša 
Mauerová. Tak, a je tu konec. Rychle 
se ještě vyfotit s Míšou Mauerovou 
a s paní Dolejškovou, což je čestná 
předsedkyně Klubu přátel dětí dětských 
domovů a naše velká podporovatelka. 
Vyjíždíme na oběd do Základní školy 
v Praze. Díky strejdovi a jeho skvělé 
orientaci se neztratíme, na obědě jsme 
první J. Spokojeni se svým výkonem, 
plnými bříšky a zákusky na cestu, vy-
jíždíme směr Liptál…. Třeba zase příští 
rok? 

Za krásné zážitky děkujeme tetě 
a strejdovi, kteří s námi výlet a vystou-
pení na divadelním festivalu absolvo-
vali, a také našemu vedení, které nás 
v této aktivitě podpořilo.

Děti Rodinné skupiny 1.
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Výukový program ke 100. výročí založení 
Československa na UtB Zlín 

Jedna ze skvělých aktivit, kte-
rých jsme se tento rok se školou ZŠ 
a DD Liptál účastnili, byl Adaptive 
Crossfit - cvičení pro handicapované 
děti ve Zlíně. Ve velké průmyslové 
budově na nás čekal šikovný tre-
nér Pavel Holub, který je vzdělaný 
ve speciální pedagogice a tělovýcho-
vě. Připravil si pro děti několikahodi-
nové cvičení, prokládané zábavnými 
hrami. Zaměřil se jak na skupinovou, 
tak individuální péči, kdy se odborně 
věnoval potřebám jednotlivých dětí. 
Na konci hodiny dětem také poskytl 
poradenské služby ohledně možnosti 
zlepšit, či dokonce eliminovat při-

družené tělesné potíže k postižení, 
která děti mají. Tato akce natolik děti 
bavila, že přemluvili vedení k tomu, 

adaptive Crossfit Zlín

abychom Crossfit ve Zlíně navštěvo-
vali opakovaně.

Mgr. Veronika Urbančíková

Tento školní rok jsme navštívili 
Ekofarmu Agrofyto. Tato exkurze by-
la dvoudenní. První den nás milá paní 
lektorka provedla celým procesem bio 
- zpracování mléka a sýrů. Ukázala 
nám, jakým způsobem na farmě cho-
vají krávy již od malého telátka a jaké 
stroje se na farmě používají. Druhý 
den byla exkurze zaměřena na biový-
robu sýrů. Přišla nám o tomto zajíma-
vém procesu vyprávět paní, která sýry 
sama vyrábí a vyvíjí jejich možnosti 
chuti. Exkurze byla zakončena ochut-
návkou domácího bylinkového tvaro-
hu a sýrů, jejichž nemalý počet nám 
ještě nabalili na přilepšenou našich 
svačinek další den ve škole.

Mgr. Veronika Urbančíková

ekofarma agrofyto Lidečko

Tento rok jsme také byli součástí 
projektu na UTB Zlín, zaměřenému 
na 100. výročí vzniku Československa, 
pro děti z dětských domovů, či dětí ze 
sociálně slabších rodin. Studentky so-
ciální pedagogiky si připravily rozlič-
ný, poučný, ale pro děti zároveň vel-
mi zábavný výukový program. Děti 
se rozdělily do skupin a střídaly se 
na třech stanovištích po 45 minutách. 
Žáci byli nadšení nejen ze skvělých 
dojmů ze zajímavých aktivit, ale také 
z odměn, které si i výherci, i ti pora-
žení, z této akce odnesly.

Mgr. Veronika Urbančíková
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O pantok starosty okrsku č.1 Vsetín

Hasiči

Dne 22. září 2018 se mladí hasiči 
SDH Liptál zúčastnili branného závodu 
v Semetíně, který měl určit startovní 
pozici mladých hasičů na začátku nové 
sezony 2018-2019. 

Na konci letních prázdnin mladí ha-
siči začali trénovat s vedoucí a instruk-
tory, např. vhodné a nevhodné hasební 
prostředky, práci s buzolu a mapou, 
zdravovědu, ručkování po laně, střelbu 
ze vzduchovek, topografické značky 
a párkrát i kondiční běh. Během pří-
pravy na branný závod mívali mladí 
hasiči 2 až 3 tréninky týdně. Na začátku 
září měli mladí hasiči přes víkend ještě 
hasičské soustředění s přespáním v ha-
sičárně, kde vše pečlivě trénovali a učili 
se. Při posledních trénicích se už jen 
snažili vše dopilovat na 100%. 

Nastal den, kdy mladí hasiči jeli 
na závody do Semetína ukázat svoje 
schopnosti, dovednosti a vědomosti. 
Na závody nás vezl Jarek Bořuta, který 
nás vždy v našem úsilí velmi podpo-
ruje. Když jsme přijeli do Semetína, 
čekala tam na nás naše vedoucí Jana 
Kašpárková, která mladé hasiče ještě 

prozkoušela. Na závodech bylo přes 
70 družstev starších i mladších žáků. 
Naši starší žáci skončili 10. ze 43 hlídek 

a díky tomu budou mít na jarním ob-
vodovém kole velmi dobrou startovací 
pozici.    Jiří Tkadlec a Michal Bzonek

Tradiční soutěž O pantok starosty, 
jež proběhla poslední zářijovou sobotu 
na hřišti ve Vesníku, uzavřela letošní 
závodní sezonu hasičů z okrsku č.1 
Vsetín. 

O putovní cenu pro vítěze soutěžilo 
pět družstev mužů, jedno družstvo žen, 
dvě družstva veteránů a pět družstev 
mladších a starších žáků, mezi nimiž 
jsme byli i my. Soutěžilo se v požár-
ním útoku, a to pouze na jeden pokus! 
Naše družstvo se vyšplhalo až na 1. 
místo v žebříčku, což byl pro nás velký 
úspěch.

Jako mladí hasiči jsme ještě sou-
těžili ve štafetě dvojic, kde jsme 
se umístili na zaslouženém 2. mís-
tě. Tím, že většina z nás přestupuje 
z žáků do družstev mužů a žen, jsme 
za naše výkony byli maximálně spo-
kojení a díky tomuto úspěchu máme 
skvělou motivaci na další sezónu.

Michaela Melichaříková 
a Josef Koutný

Závod hasičské všestrannosti - braňák
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Na konci dubna jsme si udělali 
s mladými hasiči soustředění na zahá-
jení sezony. Tradičně jsme se setkali 
u hasičárny a vybalili si věci na spa-
ní. Poté jsme si řekli plán na víkend 
a mohli se pustit do cvičení, ať jsme 
dobře nachystaní na závody, které nás 
za týden čekaly. 

Začali jsme pořádnou rozcvičkou 
a pak následovala 1. disciplína - šta-
feta dvojic. I když bylo po zimě, měli 
jsme velice krásné výsledky. Jako další 
nás čekala štafeta a požární útok CTIF 
a nakonec jsme potrénovali i klasic-
ký požární útok Plamen. I s malými 
rezervami to všem mladým hasičům 
šlo velice pěkně. Trénovali jsme celou 
sobotu a zejména jsme se zaměřili 
na správnou techniku, ať nemáme 
na závodech žádné trestné body. 

Ale nebojte se. Pořád jsme jen ne-
trénovali. Mezi cvičením jsme měli 
pauzy a svačiny, abychom nabrali sílu. 
Na večer jsme si udělali ohniště a opé-
kali si špekáčky. Překvapením pro 
menší byla stezka odvahy, kterou na-
chystali instruktoři. Stezka vedla smě-
rem k vodárce. Šlo se po barevných 
fáborkách a na určitých místech děti 
musely plnit různé úkoly. Stezka byla 
strašidelná, ale všichni to zvládli. 

Druhý den ráno jsme měli rozcvič-
ku a po ní vydatnou snídani. Během 
dopoledne jsme ještě pilovali štafetu 
4x60m, která nám taky šla velice 
pěkně. Na přání mladých hasičů ve-
doucí s instruktory připravili ještě 
jednu disciplínu, a to TFA, kde při 
běhu na čas překonáváte různě těž-
ké překážky a plníte spoustu úkolů, 
jako např. motání hadic, přenášení 
těžkých věcí, lezení po žebříku, nebo 
přenášení figuríny. Po ukončení této 
disciplíny jsme si udělali ještě domácí 
vafle, sbalili si své věci a už jen čekali 
na rodiče, až si nás přijedou vyzved-
nout. Soustředění se nám velice líbilo 
a těšili jsme se zase na další.

* * *

Na začátku září se během víkendu 
uskutečnilo naše podzimní soustředě-
ní, které nás mělo připravit na branný 
závod. Po vybalení věcí nás čekala 
pořádná rozcvička, běhání koleček 

a různé soutěže v týmech. Učili jsme 
se zdravovědu, vázání uzlů, poznávání 
značek, orientaci na mapě, abychom 
se co nejvíce připravili na braňák. 
Také jsme trénovali lezení po laně, 
což jsme zkoušeli poprvé a velice 
nás to bavilo. Na konci náročného 
prvního dne nás čekalo opékání u oh-
niště vedle hasičské zbrojnice a stezka 
odvahy, kterou nachystali naši šikov-
ní instruktoři. Stezka tentokrát vedla 
kolem hřiště, zvoničky až na Helštýn 
a všichni ji zvládli dokončit. 

Druhý den byla klasicky rozcvič-
ka, pár koleček a bohatá snídaně. 
Po snídani jsme nadále procvičovali 
vše potřebné. Hned po odpoledním 
klidu vedoucí s instruktory připravili 
našim mladým hasičům "zkušební" 

branný závod, který vedl po stejné tra-
se jako již zmiňovaná stezka odvahy. 
Soutěžící běželi na čas a také na body. 
Měli velmi pěkné výsledky a hodně se 
jim dařilo. Po ukončení jsme po so-
bě uklidili, sbalili si věci a šli domů 
odpočívat a nabírat sílu na skutečný 
závod, který nás čekal za 14 dní.

Dorota Ostrušková a Petr Marek
Foto: archív SDH

Hasiči Vám přejí veselé Vánoce 
a dobrý nový rok 2019.

Jarní a podzimní soustředění mladých hasičů
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Ovčácký den na Santově - Malůšata a Malí ogaři

FS Lipta Liptál

Po roce jsme měli opět možnost 
vystoupit s Malými ogary v domově 
pro seniory ve Vsetíně - na Ohradě. 
Obyvatelé domova jsou velmi vděč-
nými diváky a posluchači, neboť děti 
jim do každodenního života přinesou 
jiný druh zábavy, než na jaký jsou 
běžně zvyklí.  V rámci konference 
jsme zmínili krátce i historii naší obce 
Liptál, vzpomněli jsme i našeho rodáka, 
spisovatele a akademického malíře Jana 
Kobzáně. Mnozí z účastníků -  diváků 
se hlásili ke znalosti jeho díla -  knihy 
(O zbojníkoch a pokladoch, U počát-
ků vod), ale také k malbám obrazů 
a malbám na domy (grafita). Známá je 
například malba na domě bývalého ho-
telu U Březáčků na vsetínském Dolním 
náměstí. Jsme hrdí také na to, že Jan 
Kobzáň, náš rodák, je autorem grafické 
úpravy písma firmy Baťa, v této podobě 
známé na celém světě.

Senioři si pobrukovali při zpěvu písni-
ček, například Na tej lúce zelenej či při 
sólovém zpěvu Janka Rozumka - Když 
jsem byl malučký pacholíček. Odjížděli 
jsme z Domova Harmonie s pocitem, 
že náš program vnesl do duší spoluob-
čanů a pacientů vzpomínky na dětství 

a mládí. Snad si i uvědomili, že tradice 
jsou díky našim dětem přenášeny dále 
do budoucna, pro další generace.

Poděkování za možnost prezentace 
Malých ogarů v domě Harmonie patří 

panu Ing. Danu Žárskému,  řediteli 
Diakonie Vsetín, a paní Mgr. Markétě 
Zralé, sociální pracovníci domova 
Harmonie.

Ladislav Michálek 
Foto Dagmar Černobilová

Návštěva Malých ogarů v domě pro seniory 
- Harmonie Vsetín

V sobotu 15. září 2018 se konal 
v Malé Bystřici - na Santově  Ovčácký 
den.  Vedle řady atrakcí a ukázek práce 
se zvířaty (zejména ovce) přišli pobavit 
hosty i děti z Malé Lipty. 

Malůšata pod vedením Pavlínky 
Vráblíkové předvedla své tanečky, zpě-
vy a říkanky. Malí ogaři zaujali ná-
vštěvníky svými hrami jak na dvorku, 
tak i na pasínku. Úspěch měl i žeb-
řiňáček s malým Míšou Černobilem. 
Zpestření programu zajistila svými só-
lovými zpěvy Veronika Kapounová. 
Krásné sobotní počasí rovněž přispělo 
k dobré pohodě na Santově a u dětí 
i doprovázejících rodičů k řadě zážitků 
a vzpomínek.

Ladislav Michálek 
Foto Dagmar Černobilová



Liptálský zpravodaj 4/2018  55

Dožínky Zlínského kraje v Kroměříži – doplnění informací
V posledním čísle Liptálského zpra-

vodaje jsou v článku převzatého ze 
Zlínského deníku hodnoceny dožínky 
Zlínského kraje v Kroměříži v srpnu 
2018. Na kulturním programu se podí-
lel i FS Lipta Liptál, snad nedopatřením 
zde není uvedena skupina Malých oga-
rů, která je součástí Malé Lipty. A Malí 
ogaři byli hodně vidět, a to jak v téměř 
kilometrovém průvodu, tak zejména 
na pódiu. 

Na přání autorky programu slav-
nostních dožínek nacvičil pan Oldřich 
Štroblík s Ogary pásmo mlynářské,  
které vhodně zapadlo do tématu oslav. 
Mezi čelními představiteli Dožínek byla 
i řada hostů, kde zejména uvedu před-
sedu Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR pana Radka Vondráčka a senátora 
a hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího 
Čunka. Oba přítomní byli rovněž o tý-

den později hosty u nás v Liptále na na-
šich slavnostech. 

Ladislav Michálek
Foto Dagmar Černobilová

Rok 2018 se pomalu ale jistě blíží 
ke konci a děcka z Lipty (Malůšata, 
Malí Ogaři a Malá Lipta) mohou rov-
něž pomalu bilancovat, jaký vlastně 
byl. Během celého roku, jsme se zú-
častnili hned několika festivalů a to 
jak v České republice - Osvětimany, 
Jablunkov, Kroměříž, Napajedla, Zubří, 
Vsetín atd., tak i na Slovensku.  

Celým rokem nás na těchto vystou-
peních doprovázela CM KURÁŽ při 
Základní umělecké škole Morava Zlín 
- Liptál, které bych chtěla touto cestou 
velmi poděkovat. Velké poděkování pa-
tří rovněž všem rodičům, které vedou 
své děti k folklóru a podílí se na někte-
rých akcích i organizačně. 

Děcka z Lipty
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V následujícím roce nás čekají další 
akce, jako jsou různé festivaly, připra-
vujeme rovněž 2. Dětský valašský bál 
v KZ Liptál, 32. Dětské folklórní dny 
a budeme se podílet i na jubilejním 
MFF 50. Liptálské slavnosti.

Rádi bychom všem ještě jednou po-
děkovaly a těšíme se na další spolupráci 
v roce 2019, všem přejeme pevné zdra-
ví, pohodu, Boží požehnání  a hlavně 
kupu dobré nálady.

Jarka Hrádková, Zuzka Řehánková, 
Pavlína Vráblíková a děcka z Lipty
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Soubor Lipta Liptál se rozhodl uspo-
řádat za účelem zkrácení dlouhých 
zimních večerů vědomostní soutěž pro 
všechny.

1. Liptálský kvíz se uskutečnil 19. říj-
na 2018 v kulturním domě v Liptále. 
Přihlásilo se 10 statečných týmů po 4-5 
soutěžících, na které čekalo 10 soutěž-
ních okruhů z různých témat (např. ak-
tuality daného týdne, historie Liptálu či 
dokonce poznávání coverových* písní. 
První příčku vybojoval tým Sportovců 
(viz foto).

2. Liptálský kvíz se konal 16. lis-
topadu 2018, kdy byla účast znatelně 

větší – přihlásilo se tentokrát 14 týmů 
a soutěžící si opět lámali hlavy nad 
deseti okruhy - od poznání vlajek států, 
stromů v Liptále až po anatomii lid-
ského těla. Prvenství si domů tentokrát 
odnesl tým Dva + Dvě (viz foto).

Tímto zveme všechny občany na 3. lip-
tálský vědomostní kvíz, který se usku-
teční v pátek 18.ledna 2019 v 19 hodin 
v liptálském kulturním domě.

*cover (coververze) – obměněná ver-
ze již existující skladby
Za FS Lipta Liptál Zdeňka Melichaříková

Foto M. Švach, 
Zd. Melichaříková, A. Malčíková

Liptálský vědomostní kvíz
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Je již devatenáctiletou tradicí, že 
do Liptálu zavítá Mikulášská družina 
na voze taženém koníky pana Pavla 
Valcháře a Terezy Valchářové. Nebylo 
tomu jinak i letos. Členové základní 
složky Lipty navštívili kolem 13 do-
mů, kde je čekali hodné i zlobivé děti. 
Některé návštěvu Mikuláše zvládly bez 
uroněné slzy, jiným jich pár ukáplo. 
Ale nakonec na všechny - i na koníky 
čekala Mikulášská odměna.

Mgr. Andrea Čalová, předsedkyně 
FS Lipta Liptál

Foto Josef Londa

19. Liptálská Mikulášská jízda 2018
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Folklorní spolek Lipta 
děkuje všem občanům, 
celému zastupitelstvu, 

zaměstnancům Obce Liptál 
v čele s panem starostou 

Milanem Daňou a sponzorům 
za podporu a přízeň, 
kterou nám dáváte.

Zároveň Vám přejeme, 
ať je po Vašem boku vždy někdo, 
s kým se můžete podělit o lásku, 

porozumění a štěstí. 
Veselé Vánoce 

a šťastný nový rok 2019!
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Čínské noviny pro Východní Evropu, 1.9.2018

Napsali o nás

Naše Seniorská skupina Folklorního 
sdružení Lipta Liptál se v září 2018 
zúčastnila festivalu v Bokovicích pod 
Světlovem a také Dožínek a Slavností 
fazolí ve Slavičíně. Obě akce se velmi 
povedly a moc jsme si je užili. Poslední 

Senioři vystoupení tohoto roku pak bylo na pře-
hlídce folklorních souborů Prameny 
v Rožnově pod Radhoštěm. V Janíkově 
stodole jsme si zasoutěžili společně 
s třemi dalšími soubory z Valašska. 

Jarka Mojžíšová
Foto Dáša Žaludková
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Letmý pohled do kalendáře neúpros-
ně ukazuje první den v posledním mě-
síci v roce 2018.

Pohled z okna do kraje bez sněhu 
i deště láká k procházkám. Tak tedy 
vydejme se společně s našimi lovecký-
mi hosty ze Lhoty, Vizovic a Hodonína 
do naší honitby. Už od brzkého rána 
se sjíždí všichni aktéři dnešního honu 
k naší myslivecké chatě. Po přivítání 
a snídani, jsou všichni seznámeni s plá-
nem honu i s možností odstřelu škodné 
(lišky) či divočáků. Na nástupu se sešlo 
15 lovců a 5 honců, které doplnili mys-
livci se svými čtyřnohými miláčky. 

V plánu mysliveckého hospodáře byly 
3 leče: Slončenka, Žebráky a Přibyňov. 
Již v druhé leči byl zajištěn úspěch ho-
nu. Mirek Beránek střelil lišáka a stal 

se tak králem honu. Zbytek lečí byl 
nulový. Z nebe se začala sypat sněhová 
nadílka, která jen dokreslila  sobotní 
den. Po úspěšném návratu všech k mys-
livecké chatě pozval hospodář účast-
níky na poslední leč do chaty. V chatě 
bylo útulné teplo a připraveno pohoš-
tění, kterého se ujal Laďa Škrabánek. 
Všichni spokojeni s příjemným dnem 
poseděli do večerních hodin.

Blíží se konec roku a s ním i vá-
noční svátky. Přejeme všem bohatou 
nadílku, klidné a pohodové Vánoce 
a do Nového roku  2019 zdraví a štěs-
tí. Budeme se na Vás opět těšit na na-
šich společných akcích, které připra-
vujeme.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.
Mirka Klubalová a Tomáš Mrlina

Myslivci
Zima a myslivci
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JaGĀRI

Soutěž frgálů – a klobás na Karlovském gastrofestivalu 

Se sanitkami odjezdil dva miliony kilometrů bez nehod

Makový frgál od Anny Šauerové 
z Karolinky zvítězil v soutěži o nejlepší 
valašský frgál, která se konala v neděli 
7. října 2018 na závěr Karlovského 
gastrofestivalu ve valašských Velkých 
Karlovicích. Jubilejní desátý ročník 
i díky teplému podzimnímu počasí při-
lákal o víkendu do této valašské obce 
desítky tisíc návštěvníků.

„Odhadujeme, že se celková návštěv-
nost přiblíží předloňskému rekordnímu 
ročníku, kdy k nám zavítalo čtyřicet 
tisíc hostů,“ uvedl ředitel Karlovského 
gastrofestivalu a současně pořádajícího 
Resortu Valachy Tomáš Blabla.

V soutěži frgálů, které je tradičně 
vrcholem gastrofestivalu, porotci hod-
notili 61 koláčů různých příchutí. 

Soutěž frgálů má ještě delší tradici 
než samotný gastrofestival, koná se už 
šestnáct let. Od počátku byla spojena se 
jménem Ladislava Frgala, po jeho le-
tošním úmrtí pokračuje v tradici v čele 
poroty jeho manželka Alena. V soutěži 
se hodnotí jak vzhled a chuť frgálů, tak 
i dodržení správných parametrů. Pravý 

valašský frgál má mít průměr 30 centi-
metrů, váží zhruba 600 gramů a vždy 
je pouze s jednodruhovou náplní, která 
má na řezu tvořit polovinu vůči těstu. 
V souladu se zeměpisným označením 
EU může být jako valašský frgál ozna-
čován jen koláč vyrobený na území 
Valašska.

V neděli probíhala na Karlovském 
gastrofestivalu také soutěž o nejlep-
ší klobásu. Letos ji vyhrála Jarka 
Matyščáková z Velkých Karlovic s vep-
řovou klobásou. Porotci posoudili 19 
vzorků klobás. „Úroveň byla tradičně 
vysoká, klobásy byly velmi dobře ochu-
cené. Z největší dálky k nám dorazil 
soutěžní vzorek od Českých Budějovic. 

Jinak ale největší úspěchy slavili vý-
robci z blízkého okolí a to s klobásami 
z vepřového masa. Výjimečně se obje-
vila klobása zvěřinová nebo s jehně-
čím masem,“ vyjmenoval Lubor Gášek 
z pořádajícího Penzionu Pod Pralesem.

Výsledky soutěže o nejlepší klo-
básu:
1. Jarka Matyščáková, Velké Karlovice 
– vepřová
2. Petr Valchář, Liptál – vepřová
3. Luděk Matyščák, Velké Karlovice – 
vepřová
4. Řeznictví Singer, Lhotsko – Klobása 
Klasik vepřová

5. Petr Lazárek, Vsetín – Vsetínská 
klobása vepřové maso + divočák

Zdroj Valašský deník 8.10.2018, 
autor redakce, foto: archiv 

Resortu Valachy

Panu Petru Valchářovi z Liptálu 
blahopřejeme k úspěchu v takové 
konkurenci.

Třináctého listopadu oslaví řidič 
Ladislav Bařina významné pracovní ju-
bileum, čtyřicet let práce pro Vsetínskou 
nemocnici. Za volantem sanitek už od-
jezdil více než dva miliony kilometrů 

bez nehod. „Vyučil jsem se lesním 
mechanizátorem a v roce 1978 využil 
nabídku nastoupit do nemocnice. Chtěl 
jsem řídit sanitku, ale musel jsem si 
ještě pár let počkat. První dva roky jsem 

jezdil se Škodou 1202 v hospodářském 
provozu, pak to byl mikrobus Škoda 
1203. Rozvážel jsem obědy, vozil, co 
bylo zapotřebí,“ zavzpomínal Ladislav 
Bařina. Sanitka mu však byla souzena, 

Úspěchy našich občanů
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třináct let řídil legendární „dvanáctset-
trojku“, tu později vystřídal volkswagen 
a naposledy Ford Tranzit, který si mohli 
prohlédnout i zájemci při letošním Dnu 
s vaší nemocnicí. 

V současné době je Ladislav Bařina 
služebně nejstarším řidičem Vsetínské 
nemocnice. Jak se podle něj za čtyři-
cet let změnilo jeho povolání? „Velký 
rozdíl je ve vybavení sanitek, ale pře-
devším v provozu na silnicích, který je 
mnohonásobně vyšší a klade na řidiče 
opravdu značné nároky. Ale na druhou 
stranu, kdyby člověk neměl své povolá-
ní rád, asi by jej nemohl dělat,“ bilan-
coval Ladislav Bařina. Pacienty převáží 
nejen v rámci valašského regionu, ale 
stejně jako jeho kolegové, zajíždí také 
do nemocnic v Ostravě, Třinci, Brně, 
Praze či Bratislavě. „Někdy vstáváme 
ve tři, čtyři hodiny, ale ani jednou za ty 
roky jsem nezaspal,“ dodal s úsměvem. 
Hodnocen je jako spolehlivý a ochotný 
řidič, což vyplývá i z pacientských po-
chval. „Zažila jsem několik sanitních 
převozů, takže mohu zcela objektivně 
a zodpovědně zdůraznit, že pan řidič 

je par excellence. Jeho profesionální 
přístup byl velmi precizní, obzvláště 
vnímání pacienta a jeho nemoci, ga-
rantovaná etika, zohledňující zdravotní 
stav. Vysoce si vážím etického přístupu 
a děkuji,“ napsala nám před časem 
pacientka Věra F. Za dlouholetou práci 
pro Vsetínskou patří Ladislavu Bařinovi 
velké poděkování. 

Publikováno  ve dvouměsíčníku 
Vsetínská nemocnice a.s. informuje. 

Vyšlo 18.10.2018

Obecní úřad v Liptále se rád připo-
juje ke gratulacím k obdivuhodnému 
pracovnímu výkonu rodáka, liptalana 
Ladi Bařiny. a  přejeme ještě hodně 
a hodně kilometrů bez nehod!

Dne 14.8.2018 odstartoval v Kálnici 
vytrvalostní cyklistický závod VKT 
777 nonstop. Jedná se o nejdelší jed-
norázovou cyklistickou akci konající se 
na Slovensku. Trasa vedla přes 20 vr-
cholů nácházejících se z části v Bílých 
Karpatech, Strážovských Vrších, 
Javorníkách a pohoří Považského 
Inovce. Na start se postavilo 18 odváž-
ných, pro které pořadatelé připravili té-
měř 800 kilometrovou trasu s převýše-
ním 11 111 výškových metrů, složenou 
ze čtyř etap, které na sebe vzájemně 
navazovaly. Start a cíl každé z nich 
byl ve vyhlášeném slovenském Kellis 
bikepark Kálnica. Vrcholy bylo nutné 
projet ve stanoveném pořadí a vyfotit 
se na nich se samolepkou určenou pro 
danou část závodu.

Mám rád tyto dlouhé ultra závody, 
člověk v nich často pozná sám sebe. 
Psychika tu hraje klíčovou roli, pro 
cílovou metu jste schopni ze svého těla 
vydolovat neskutečné množství energie, 
která vás posunuje stále blíže k cíli.

Popravdě řečeno, na start se mi letos 
nechtělo. Byl jsem unavený z předcho-
zích extrémních akcí jako je Loudání 
českou krajinou ( 690 km), Trans 
Dolomitics Way (1070 km), Extreme 
Spiš (333 km) o Vrchařských korunách 
Valašska a Liptovska ani nemluvě. 

Chtěl jsem ale podpořit tento unikátní 
projekt svou účastí. Hned na začátku 
jsem věděl, že letos určitě nevyhraji, 
když jsem viděl Andreje Vavra a Jarka 
Hubáčka, bylo mi jasné, že tihle vlčáci 
se poperou o prvenství mezi sebou. 
Znám je, jsou to borci, kteří ví, co 
chtějí, hned po startu zmizeli a já jsem 
neměl chuť je pronásledovat. Plán jsem 
měl jasný, 4 dny dovolené a 800 km 
přede mnou, pojedu si svoje a nějak to 
dopadne...

První den je pro mě vždy za trest, 
zatímco ostatní upalují plní sil vstříc 

novým zážitkům, já se trápím. Než se 
rozjedu, trvá to někdy i 300 km. Úvodní 
130 km okruh jsem odjel v celku v po-
hodě. Až na poškrábané nohy od ostru-
žiní, bloudění po loukách marně hleda-
jíc cestu v místech, kde za posledních 
100 let nikdo neprošel, se nic zvláštního 
nestalo. Do druhého okruhu vyrážím 
zhruba s hodinovou ztrátou na první-
ho Andreje Vavra a 30 min za Jarkem 
Hubáčkem.

Druhá etapa začínala dlouhým, zhru-
ba 70 km úsekem po rovině kolem 
řeky Váhu. Zatímco ostatní na tento 

Za hranicí svých možností

Vlevo Andrej Vavro, uprostřed Michael Feník 
(hlavní sponzor a provozovatel bikeparku v Kálnici)
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nezáživný úsek neměli slova chvály, 
já jsem si to užíval. Byla to pro mě 
po sezoně v kopcích příjemná změna. 
Tyto kilometry byly doslova zadarmo. 
Pomalu se setmělo a za vlahého letního 
večera dobývám Považský hrad. Další 
vrchol - Mojtínská jaskyňa byl trochu 
oříšek. Najít cestu k tomuto unikátnímu 
místu ve Strážovských Vrších byl pro-
blém, nakonec se ale dařilo a noční prů-
jezd místy s častým výskytem medvědů 
k dalším metám šel jako po másle.

Den jsem skončil po ujetí zhruba 
320 km ve 3 ráno a ulehl k zasloužené-
mu 2,5 hodinovému spánku.

Když jsem vyrazil do třetí etapy, bylo 
už světlo, těžký výjezd na vrchol Palúch 
mě dokonale probral. Během 9 km bylo 

potřeba nastoupat 800 výškových me-
trů. Začínalo být horko, s rozepnutým 
dresem jsem jel celý den, vrcholy se 
mi nezdály být náročné, až rozhledna 
Marhát na zalesněném kopci v pohoří 
Považského Inovce mi dávala znát, jak 
těžký může být někdy výjezd do pou-
hých 750 m. Třetí okruh jsem skončil 
pozdě večer opět v Kálnici, Měl jsem 
za sebou něco málo přes 500 km.

Ve 3 ráno po 2 hodinách kvalitního 
spánku jsem vyrazil do poslední 257 km 
dlouhé etapy. Nikam jsem se nehnal, jel 
jsem vlažně, ,,bude to dlouhý den“ ří-
kal jsem si... Mauzoleum Szilvayovcov 
byl první vrchol posledního okruhu - 
pouhých 395 m. n. m., byl to choďák, 
v kamité cestě se nedalo jet. Magická 
noc pomalu ustupovala a považská ní-
žina se probouzela do nového rána. 
S příchodem dalšího dne na mě do-
sedávala zátím největší krize závodu, 
při průjezdu dolinou v údolí Luborče 
jsem se jen stěží bránil spánku. Ztěžka 
jsem se plazil po silnici a očima hledal, 
kde bych si ustlal. Přes hřebeny Bílých 
Karpat jsem se trápil.

Technický sjezd do Štítné nad Vláří mi 
ale znovu zvedl náladu. Dlouhý přejezd 
pod Makytu mě už zase bavil. V tam-
ních rozblácených cestách jsem navíc 
zjistil, že zde nevidím stopu, do té doby 
prvního, Andreje Vavra. Vymetl jsem 
snad všechny blátivé kaluže na cestě 
jako vzkaz Andrejovi, že jsem před 
ním, poprvé jsem tedy začal závodit. 
Makytu i sedla Javorníků jsem přejel 
v solidním tempu. Tyto kopce ostatně 
znám, tady jsem doma, věděl jsem te-
dy, co si můžu dovolit. K Lednickému 
hradu a Dračí studni jsem jel na krev, 

všechno nebo nic. Věděl jsem, že po-
kud udržím tempo, Andrej nemá šanci... 
Do cílové Kálnice jsem přijel v 16:15 
na neuvěřitelném prvním místě. Měl 
jsem za sebou 791 km v čase 54 hod. 
a 45 min. O 3 hodiny později na 2. mís-
tě přijel Andrej Vavro. Dělené 3. místo 
obsadil Radek Sádlík spolu s Kamilem 
Kodetem se ztrátou 25 hodin na vítěze.

Rčení, že není důležité vyhrát, ale 
být šťastnější než vítěz v tomto případě 
samozřejmě neplatí.

                                                                                                          
Text a foto: Aleš Melichařík 
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války, se ztratila, nelze seznam padlých vojáků z Liptálu sestavit s naprostou 
přesností. I když tento seznam není úplný a obsahuje snad i nesprávné údaje, 
z druhotných pramenů vyplývá, že na frontách 1. sv. války a v československých 
legiích zahynuli: 

Č.p. Narozen Zemřel
Bitala Jan 249 09.07.1885 nezvěstný
Daňa Alois 197 04.04.1894 nezvěstný
Evják Josef 344 06.02.1880 (1881) 21.08.1918
Frýdl Tomáš 285 16.12.1872 na italské frontě
Gerža Jan 14 27.09.1873 nezvěstný od r. 1916
Gerža Karel 14 23.10.1891 nezvěstný od r. 1914
Gerža Pavel 141 07.04.1889
Jiří Frýdl Jiří 285 19.02.1880
Kachtík Jan 98 12.01.1892
Kovářčík Karel 187 16.06.1887 25.04.1916 v Turkestánu
Laštovica Pavel 89 21.03.1873 09.09.1916
Laža Jan 144 10.02.1894 20.08.1915
Mikulec Josef 116 25.07.1877 v Uhrách po zranění
Mozga Jan 93 01.01.1897 1915 na italské frontě
Mrnuštík Jan 1892
Mrnuštík Pavel 67 31.12.1870 1916

Němeček Josef 129 25.07.1882 04.12.1914 v Hranicích na válečné 
zranění

Otta Emil 68 14.07.1878 nezvěstný od r. 1914
Slováček Josef 121 05.11.1876 1914 v Rusku
Smilek Jan 219 03.12.1895 1917 na italské frontě
Smilek Josef 157 11.07.1884 28.07.1916
Smilek Josef 1880
Smilek Pavel 232 03.08.1878 15.07.1915
Šimek Karel 69 27.06.1892
Šimek Pavel 269 11.12.1880 20.05.1917
(Zdroj kniha Liptál – kapitoly z historie obce na Valašsku, autor Ladislav Baletka 
a kolektiv, 1994.)

2018 – ROK VeLKÝCH VÝROČÍ
V prvním čísle zpravodaje letošního 

roku jsme vzpomenuli několik význam-
ných výročí, které jsme měli možnost 
zaznamenat. Nyní k nim připojujeme 
další.

100. výročí konce 
1. světové války 

11. listopadu 1918 skončila 1. světo-
vá válka. Tuto událost nám připomínají, 
kromě jiného, i pomníky a památníky 
v mnoha našich obcích. V listopadu 
proběhla shromáždění právě u těchto 
pomníků a památníků. I tak můžeme 
připomenout jména i krutý úděl těch, 
kdo ve válce či válkách trpěli. 7. listo-
padu 2018 proběhlo celostátní symbo-
lické uctění památky padlých v 1. sv. 
válce zvoněním zvonů. 

Pár útržků z tohoto období 
z naší obce Liptál

Světový válečný konflikt tragicky 
zasáhl i do rodin liptálských občanů. 
Muži byli povoláni na frontu, veškerá 
odpovědnost za obživu rodin spočívala 
na ženách. Mezi liptálskými dětmi za-
čalo přibývat sirotků. Vznik republiky 
občané přivítali s nadšením. Přesto se 
naděje vkládané do očekávaného konce 
války nesplnily. Nedostatek potravin 
a ostatních životních potřeb ještě po ně-
kolik let sužoval všechny. Zpočátku 
nebyla ani bezpečnostní situace uspo-
kojivá. Příslušníci jakési zlodějské ban-
dy vyrabovali obchod rodiny Linkovy 
a uloupili jí veškeré peníze. Trval nedo-
statek petroleje, zejména však byl nedo-
statek pracovních příležitostí. Deštivé 
počasí v létě roku 1918 a zvláště veliký 
liják na počátku července silně poškodil 
úrodu, odplavil seno z luk, poničil cesty 
a mosty. Po válce se opět obnovilo jisté 
napětí mezi některými příslušníky obou 
náboženství. Úspěchem liptálských rol-
níků bylo získání dlouhodobých pach-
tů od liptálského velkostatku do jejich 
vlastnictví. Velkostatek po zrušení ro-
bot nemohl polnosti obdělávat a prona-
jal je liptálským usedlíkům. Ti dosáhli 
s pomocí soudních sporů vyvlastnění 
těchto pozemků.

Vzhledem k tomu, že kronika obec-
né školy, v níž byl autentický seznam 
občanů Liptálu padlých za 1. světové 

Historie

Seznam liptálských legionářů je zve-
řejněn v knize Liptál včera a dnes, 
2002, předmětnou stránku zde také zve-
řejňujeme. 

Popis foto na straně 67: 
9. Vojáci z 1. sv. války, rok 1915, 

před odjezdem na ruskou frontu. Psaný 
text: adresováno Ctěna pani Rozka 
Lažova č. 144, p.p. Liptál u Vsetína, 
Morava. Psáno dne 3.3.1915. Nejmilejší 
Manželko. Já tě srdečně zdravím, po-
zdravujte všechny doma, přeji Vám 
všem zdraví a štastí. Já Ti posílám 
náš regiment celý fotografovaný, ale já 
mám, jestli mě poznáš tak nevypadám 
v civilu su hubený. Sme tady ještě všich-

ni liptalani pohromadě, ale tam nevím, 
jak to bude. Kdybych věděl že tady ještě 
budem a jel tu někdo tak jestli dostaneš 
peníze tak byz mně něco mohla poslat 
ale já nevim dluhoji tu budem. Tak Tě 
pozdravuji však já Ti  budu psat kdy 
pojedem. Maměnce řekni ať okřívá. 
A nedělejte si z toho nic. Odepiš mně 
brzy a piš mně co je tam nového a tu 
podobenku si schovaj na památku. Pátý 
v horní řadě zprava Pavel Laža, šestý 
Pavel Mrnuštík.

 

10. Vojáci z 1. sv. války, rok 1915
11. Pavel Mrnuštík po návratu z války
12. Vojín Antonín Laža
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aby nebyla zapomenuta jména 
těch, kteří se významně zasloužili 
o státní samostatnost českosloven-
ského národa, je dalším zdrojem in-
formací, kde se můžeme také dočíst 
i o liptálských:

1. publikace Českoslovenští legionáři 
1914 - 1920, rodáci a občané okre-

su Vsetín, kterou vydal OkÚ Vsetín 
a Státní okresní archiv Vsetín v roce 
2001. Tyto knihy jsou pro zájemce stále 
k dispozici v Okresním archivu Vsetín.

2. Databáze padlých 
v 1. sv. válce – www.vuapraha.cz

Databáze je první částí dlouhodo-
bého projektu soupisu padlých pří-

slušníků rakousko-uherské armády 
v 1. světové válce. Od 1. 3. 2016 jsou 
zde zveřejněny údaje k vojákům, kteří 
padli nebo zůstali nezvěstní v letech 
1914 až 1916.  Za základ databáze 
posloužily archivní prameny, které se 
nalézají ve Vojenském historickém ar-
chivu (VHA) - kartotéka padlých a ne-
zvěstných v 1. sv. válce, tzv. zelená 
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kartotéka (VHA disponuje i tzv. bílou 
kartotékou, ta není identická s tou ze-
lenou, je naskenovaná). Předkládaná 
databáze si nemůže dělat nárok na to, 
aby zahrnovala všechny padlé ve vál-
ce. Kartotéka nevznikla na základě 
systematické válečné evidence. Jedná 
se o dodatečně sestavenou kartotéku, 
jež čerpala informace z pramenů jako 
vojenské úmrtní matriky, soudní pro-

hlášení za mrtva a jiných dokumentů 
vojenské správy. 

Databáze se vytvářela ve Vojenském 
historickém archivu v letech 1997 až 
2004 na podnět gen. R. Krzáka z Čs. 
obce legionářské. V případě jakého-
koliv doplnění databáze nebo do-
tazu na další informace k jednotli-
vým osobám se telefonicky obraťte 

na pracovníky Vojenského historic-
kého archivu. Údaje v databázi jsou 
aktualizovány průběžně.

Hlavním členěním pro vyhledávání je:
2.1. Legionáři
2.2. Padlí v 1. sv. válce.
2.3. Příslušníci čs. vojenských jedno-
tek v zahraničí

Zde jsou uvedeni tito - s místem 
narození Liptál:

Příjmení Jméno Hodnost Datum narození Místo narození
ČEPILA Jiří vojín,,, vojín 28.6.1878 Liptál okr. Vsetín
DÁŇA Jan vojín,,, vojín 29.8.1887 (29.8.1888) Liptál okr. Vsetín
DÁŇA (DAŇA) Josef vojín,,, vojín 15.7.1879 Liptál okr. Vsetín
EVIÁK Josef vojín,,, vojín 6.2.1881 Liptál okr. Vsetín
FRÝDL Pavel vojín,,, vojín 4.7.1894 (4.4.1894) Liptál okr. Vsetín
CHMELAŘ Karel vojín,,, desátník 6.10.1894 Liptál okr. Vsetín
KLESKA Vladimír (Karel) vojín,,, poručík 8.6.1897 Liptál okr. Vsetín
KOVAŘÍK Tomáš vojín,,, desátník 15.7.1887 (15.7.1888) Liptál okr. Vsetín
LAŠTOVICA Pavel vojín,,, četař 28.11.1893 Liptál okr. Vsetín
LUKÁŠ Emil vojín,,, vojín 5.1.1888 Liptál okr. Vsetín
MATĚJŮ Josef vojín,,, četař 22.3.1894 Liptál okr. Vsetín
MENŠTÍK Jan vojín,,, desátník 30.9.1883 (30.10.1893) Liptál okr. Vsetín
MENUŠTÍK Jan vojín,,, vojín 30.9.1893 Liptál okr. Vsetín
MIKA Pavel vojín,,, vojín 16.5.1878 Liptál okr. Vsetín
MRLINA Karel vojín,,, četař 22.11.1890 Liptál okr. Vsetín
MRNUŠTÍK Tomáš vojín,,, vojín 6.8.1883 Liptál okr. Vsetín
NĚMEČEK Jan vojín,,, četař 29.9.1893 Liptál okr. Vsetín
RADÍLEK Jan vojín,,, vojín 24.3.1875 (24.3.1876) Liptál okr. Vsetín
SMÍLEK Jan vojín,,, vojín 14.8.1886 Liptál okr. Vsetín
ŠEVČÁK (ŠEVČÍK) Josef vojín,,, vojín 25.5.1873 Liptál okr. Vsetín
ŠKRABÁNEK Karel vojín,,, vojín 8.11.1897 Liptál okr. Vsetín
ŠŤASTNÝ Josef vojín,,, vojín 31.1.1897 Liptál okr. Vsetín
ŠŤASTNÝ Pavel vojín,,, vojín 5.9.1878 Liptál okr. Vsetín
VALCHÁŘ Pavel vojín,,, desátník 29.3.1896 Liptál okr. Vsetín
VITOVJAK (VITOVJÁK) Martin vojín,,, vojín 28.9.1873 Liptál okr. Vsetín
VYCHOPEŇ Josef střelec,,, střelec 6.9.1896 Liptál okr. Vsetín
VYCHOPEŇ Pavel střelec,,, střelec 1.9.1893 Liptál okr. Vsetín

2.2. Padlí v 1. světové válce 

2.1. Legionáři

Příjmení Jméno Datum narození Místo narození
Bitala Jan 9.7.1885 Liptál, okres Vsetín+
Daňa Alois 4.4.1894 Liptál, okres Vsetín+
Doležel Josef 1895 Liptál, okres Vsetín+
Frydl Tomáš 1872 Liptál, okres Vsetín+
Frýdl Jiří 19.2.1880 Liptál, okres Vsetín+
Gerža Jan 27.9.1873 Liptál, Morava (?) (Liptál, okres Vsetín+ - ?)
Geržík Jan 1882 Liptál, okres Vsetín+
Hajtr Josef 1890 Liptál, okr. Vsetín
Hanke Karel 4.11.1887 Liptál, okres Osoblaha (?) (Liptaň, okres Krnov+ - ?) (Liebenthal - ?)
Chmelař Pavel 1872 Liptál okr.Vsetín
Kachtík Jan 12.1.1892 Liptále (?) (Liptál, okres Vsetín+ - ?)
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2.3. Příslušníci čs. vojenských jednotek v zahraničí

Karsalke Antonín 1875 Liptál, okres Krnov (?) (Liptál, okres Vsetín+ - ?; Liptaň, okres 
Krnov+ - ?) (-; Liebenthal - ?)

Kovarčík Karel 1887 Liptál, okr.Vsetín
Maliňak Josef 1882 Liptál, okres Vsetín
Maliňák Josef 1882 Liptál, okres Vsetín+
Marmustik Pavel 1870 Liptál okr.Vsetín
Mikulec Jan 1891 Liptál okr.Vsetín
Mikulec Pavel 1884 Liptál okr.Vsetín
Mozga Jan 1.1.1897 Liptál, okr.Vsetín
Mrnuštík Jiří 7.4.1874 Liptál, okres Vsetín
Mrnuštík Jiří 7.4.1874 Lipták, Vsetín (?) (Liptál, okres Vsetín +- ?)
Mrnuštík Jiří 7.4.1874 Lipták, Vsetín (?) (Liptál, okres Vsetín +- ?)
Mrnuštík Josef 1897 Liptál, okr.Vsetín

Müller Alois 1886 Liptál, okres Krnov (?) (Liptál, okres Vsetín+ - ?; Liptaň, okres 
Krnov+ - ?) (-; Liebenthal - ?)

Otta Emil 14.7.1878 Liptál, okres Vsetín+

Schindler Josef 14.7.1886 Liptál, okres Krnov (?) (Liptál, okres Vsetín+ - ?; Liptaň, okres 
Krnov+ - ?) (-; Liebenthal - ?)

Srněnský Jan (?) 1889 Lhota Liptál, Morava (?) (Lhota u Vsetína, okres Vsetín+ - ?; Liptál, 
okres Vsetín+ - ?)

Tenfert (Teufert - ?) Maxmilián 1893 Liptál, okres Krnov (?) (Liptaň, okres Krnov+ - ?; Liptál, okres 
Vsetín+ - ?) (Liebenthal - ?; -)

Teufert Pavel 1888 Liptál, okres Krnov (?) (Liptaň, okres Krnov+ - ?; Liptál, okres 
Vsetín+ - ?) (Liebenthal - ?; -)

Příjmení Jméno Datum narození Místo narození
Lustig, JUDr. Ferdinand 17.11.1902 Liptál, okres Vsetín+
Polášek Jan ..1913 Liptál, okres Vsetín+

Při návštěvě zmíněných webových stránek se Vám jednotlivá jména 
po rozkliknutí rozvinou do dostupných podrobností. 
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3. Krev legionáře 
– www.krevlegionare.cz

V roce 2012 byl spuštěn projekt „Legie 100“. V rámci 
tohoto projektu byly spuštěny speciální webové stránky na-
zvané Krev legionáře (www.krevlegionare.cz), které vychází 
z předpokladu, že v České republice žije v současné době 
odhadem milion potomků československých legionářů, kteří 
bojovali na frontách 1. světové války. Webové stránky mají 
těmto potomkům umožnit přístup do databáze údajů o čs. 
legionářích tak, aby mohli zjistit, zda některý z jejich předků 
či příbuzných nebyl legionářem, kde bojoval a kde případně 
zahynul. Ti, co najdou svého předka legionáře, si pak mohou 
po přihlášení a následném ověření vytvořit rodokmen a pra-
covat s ním. Ti, co se nepřihlásí, mají k dispozici databázi se 
seznamem legionářů, která je totožná s databází na webu 
Vojenského ústředního archivu Praha. 

Jak to funguje? Hledáte svého předka - legionáře? Chcete 
doplnit legionářskou databázi o své fotografie,  opravit 
nepřesný údaj? Můžete zde. V databázi můžete vyhledávat 
podle tří základních kritérií – jméno, datum a místo narození. 
S Vaší pomocí může být bude doplněna, rozšířena o fotogra-
fie a další životopisné údaje. Cílem webu je získat co nejvíce 
těchto údajů, aby databáze legionářů byla co nejobsáhlejší 
připomínkou našich předků. Každá nová informace je cenná 
a tvoří střípek do nekonečné mozaiky osudů našich legioná-
řů, na které se téměř zapomnělo a databáze se stane jejich 
věčným pomníkem. Pokud tedy vlastníte jakékoliv materiály 
- fotografie, úřední listiny, korespondence, kresby, deníky, 
vyznamenání, zbraně, uniformy, šperky, atd. k některému 
z legionářů a jste ochotni se o ně podělit, můžete využít for-
mulář  na webu, nebo email legionari@csol.cz, případně ad-
resu Československá obec legionářská, Sokolská 33, 120 00 
Praha 2. Více info na webu.

Popisky k fotografiím:

- str. 67 - stránka z knihy Liptál včera a dnes, 2002, Liptálští 
legionáři

- str. 69  - uctění výročí 2018 v Liptále, pomník padlým
- str. 69  - uctění výročí 2018 v Liptále, pomník TGM
- str. 69  - titulní strana publikace, 2001
- str. 69 - pohlednice – fotografie z vojny panu učiteli 

Plachému, text na druhé straně pohlednice
- str. 69 - pohlednice – fotografie vojáků - panu učiteli 

Plachému, (laskavě poskytnuto v roce 2018 potom-
ky učitele a buditele, Františka Plachého, z Brna)

- str. 70 - odhalení pomníku padlým  20.9.1936 – dosud 
nezveřejněno

- str. 70 - odhalení pomníku padlým  20.9.1936 – plakát
- str. 70 - odhalení pomníku TGM 27.10.1968
 

Věříme, že mnohé z nás zavede zveřejnění tohoto obsáh-
lejšího článku ke vzpomínkám a i pátrání po Vašich před-
cích. Oni si to jistě zaslouží. 

Čest jejich památce, hrdinství a všemu tomu, 
co pro svůj národ oni i jejich rodiny obětovali.

Z dostupných materiálů připravila 
Jana Vráblíková
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Z FOtBaLU

Podzimní část fotbalové sezony mužů

SPORt

Dobrý den, zdravím všechny fanouš-
ky liptálského fotbalu. V krátkosti bych 
chtěl zhodnotit působení FK Liptál 
za rok 2018 a zároveň poděkovat všem 
nadšencům, hráčům, trenérům, prostě 
všem, co se podílí na fungování klubu.

V letošním roce se nám konečně 
od roku 2014 povedlo postoupit do III. 
třídy. Jediná kaňka na tomhle úspěchu 
byla, že až z druhého místa za týmem 
Ratiboře B díky horšímu vzájemnému 
zápasu. Od prvního místa nás dělil 
jediný gól.

Brzy po postupu jsme ale zjistili, že 
nová sezóna nebude procházkou rů-
žovým sadem. Soupeři byli o poznání 
kvalitnější a fotbalovější než v minulé 
sezóně. I proto mě velmi potěšilo, když 
jsme podzimní část soutěže zakonči-
li na krásném 4. místě s minimálním 
odstupem na první místa.  Předváděná 

hra byla jako na houpačce. V některých 
zápasech jsme zbytečně přišli o body 
(Halenkov B, Ratiboř B). Jindy jsme 
měli zase štěstí (Leskovec) a vydřeli 
cenné výhry (Kladeruby), takže umístě-
ní by mělo odpovídat.

Doufám, že kvalitní zimní příprava 
a fanoušci, kteří s námi jezdili i na ně-
které venkovní zápasy, nám pomůžou 
k tomu, abychom na jaře bojovali o nej-
vyšší příčky. Stejně jako loňskou sezó-
nu máme stabilizovaný tým, který by 
bylo vhodné o trochu rozšířit. Bohužel 
jsme se na každý zápas nemohli sejít 
ve stejné sestavě (zranění, karty, práce, 

škola), a proto zvláštní poděkování za-
slouží hráč Roman Šimara, který i přes 
trénování mládeže a ukončení kariéry 
ukázal srdíčko a pravidelně pomáhal 
A týmu. Byl bych rád, kdyby byl in-
spirací pro další hráče, kteří by nám 
mohli pomoci a snad se k nám v zimní 
přípravě připojí.

Závěrem bych chtěl všem popřát 
krásné prožití vánočních svátků, 

hodně zdraví, úspěchů 
a šťastný Nový rok.

Roman Polách vedoucí FK Liptál, 
Foto archiv FK

Klub Z V R p s B p+ P-

1. Huslenky 11 9 0 2 45:12 27 0 0

2. Branky 11 9 0 2 31:20 24 3 0

3. Lačnov 11 8 0 3 27:16 24 1 1

4. Liptál 11 8 0 3 21:20 23 2 1

5. Valašská Polanka B 11 6 0 5 40:23 18 1 1

6. Kladeruby 11 5 0 6 21:20 17 0 2

7. Leskovec 11 5 0 6 32:22 15 1 1

8. Choryně B 11 5 0 6 23:36 14 2 1

9. Ratiboř B 11 3 0 8 18:40 10 1 2

10. Střelná 11 3 0 8 14:23 9 1 1

11. Halenkov B 11 3 0 8 10:26 9 1 1

12. Janová 11 2 0 9 16:40 8 0 2

taBULKa – III. třÍDa MUŽI – PODZIMNÍ ČÁSt
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Vrátil se do fotbalové domoviny. 
Naposledy hattrickem sestřelil útočník 
Zdeněk Kachtík Kladeruby a parádní 
zápas mu pokazilo jen vyloučení. Čeká 
ho tak nedobrovolné víkendové fotba-
lové volno. 

Mládežnické kategorie
Začínal jsem s fotbalem v Liptálu. Šel 

jsem pak na hostování do Vsetína jako 
mladší žák, ve starším dorostu tam pře-
stoupil a zahrál si i krátkou dobu divizi 
za muže. Pak jsem se vrátil do Liptálu.

Zubří
Vzhledem k tomu, že přítelkyně tam 

bydlela, tak jsem se za ní přistěhoval. 
Tamní rezervní tým dělal po postupu 
do III. třídy nábor hráčů, tak jsem 
se jim přihlásil. Když se skoro před 
rokem béčko zrušilo a sloučily se tý-
my, rozhodl jsem se vzhledem k velké 
konkurenci a menšímu hernímu vytí-
žení vrátit do Liptálu, kam dojíždím 
z Valašského Meziříčí, kde nyní žiji.

Podzimní Liptál
Jsme nováčkem III. třídy a panuje 

u nás spokojenost. Hrajeme vepředu. 
Letos to asi ještě na postup nebude. 

My se nikam necpeme rychle, ale 
v budoucnu si myslím, že bychom 
mohli myslet na okresní přebor.

Hattrick
První branku jsem dal po centru 

Navrátila, druhý po zmatcích v domá-
cí obraně a třetí po míči za obranu, kdy 
jsem se trefil se štěstím.

Vyloučení
Bylo celkem přísné. U první žluté 

karty jsem reklamoval bez hanlivých 

výrazů špatné rozhodnutí rozhodčího, 
že nepískl hru rukou soupeře. U druhé 
karty jsem sice fauloval, ale byla tam 
snaha hrát míč. Nebylo to nic zákeř-
ného.

Odměna kabině
Mám nyní volno, ale zajdu za klu-

kama a nějaký litránek do kabiny 
přistane.

Zdroj: www.valasskyfotbal.cz, 
Martin Němec, 26.10.2018
Foto Kateřina Stodůlková

Hráč víkendu Zdeněk Kachtík cítí, 
že Liptál může stoupat nahoru
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Nováčka III. třídy z Liptálu jsme prá-
vem označili za štiku soutěže. 4. místo, 
dohled na první místo, směs zkušeností 
a dravého mládí. Tým má nakročeno 
k tomu, aby jednou kdysi legendární 
Liptu vrátil do okresního přeboru. 

Podzim jsme zhodnotili s hrajícím ve-
doucím mužstva Romanem Poláchem.

4. místo
Spoustu zápasů jsme vyhráli o gól 

nebo po penaltách. Měli jsme i štěstí. 
Mrzí nás ztráty například s Ratiboří 
B. V posledním kole nás jasně fyzicky 
i fotbalově přehrály Huslenky, to musí-
me uznat. Pokud bychom chtěli do bu-
doucna myslet na postup, tak musíme 

kádr rozšířit. Jinak můj osobní názor je 
takový, že ještě rok by nám ve III. třídě 
prospěl, aby se mladí kluci vyhráli, ale 
uvidíme, jak sezona dopadne.

Ofenzíva
Dali jsme 21 branek, ale mohlo by 

jich být více. Dařilo se na stoperu zku-
šenému Matějů. Škoda, že se zranil 
Zgarba, tomu to padalo. Nelepilo to 
naopak tradičnímu střelci Navrátilovi. 
Bukáček skvěle dirigoval hru a měl 
dost finálních přihrávek.

Zkušenost – Urban, Daňa, Matoška, 
Křenek

Jsou stále důležitou součástí našeho 

týmu, ale do budoucna jsme pozitiv-
ně vnímali fakt, že třeba bez nich 
jsme v Kladerubech s mladými kluky 
z lavičky hráli velmi bojovně a zápas 
zvládli.

Zima
Pokračuje trenér Vladimír Gerža. 

Vrací se nám ze Lhoty u Vsetína David 
Dajčar, který pokud je zdravý, je výbor-
ným univerzálem. Jde mu to jak v bran-
ce, tak v poli. Ještě jednáme s jednou 
posilou. Jinak v brance jsme střídali 
dvojici mladých kluků Poslušný, Goláň 
a ti prožili také velmi dobrý podzim.

Zdroj: www.valasskyfotbal.cz, 
Martin Němec, 19.11.2018

V měsíci říjnu skončila našim ma-
lým fotbalistům podzimní část sezóny. 
Jelikož se nám po letních prázdninách 
do přípravky přihlásilo okolo 20 dětí, 
založili jsme dva týmy „A“ a „B“, 
aby si všechny děti zahrály zápasy 
okresního přeboru proti ostatním tý-
mům z valašského regionu jako např. 
Vsetínu, Valašskému Meziříčí, Novému 
Hrozenkovu, Ústí, Jarcové a dalším. 

Oba naše týmy odehrály za podzim 
celkem 21 zápasů a vůbec si nevedly 

špatně. Ve více než polovině utkání 
odcházely naše děti vítězně. Nicméně 
v této mládežnické kategorii se výsled-
ky nikde nezapisují. Důraz je kladen 
nikoliv na výsledek, ale na získání zá-
kladních dovedností, nadšení dětí pro 
hru, osvojení si práce s míčem a v ne-
poslední řadě také na týmovost a smysl 
pro fair play. Za těch pár měsíců se 
z naší fotbalové drobotiny stala skvělá 
parta a odměnou pro nás trenéry je stále 
hojná účast a zájem dětí na každém tré-

MLaDŠÍ PřÍPRaVKa LIPtÁL

Liptál si pomalu připravuje podhoubí 
na budoucí útok směr okresní přebor

Zhodnocení fotbalového podzimu mladší přípravky ninku. Je hezké sledovat, jak mají děti 
ze hry velkou radost a samy se snaží 
zlepšovat.

V současné době naše děti trénují 
v tělocvičně a pilně se připravují na jar-
ní část sezóny. Starší děti ve věku 6 až 8 
let trénují vždy každé úterý a čtvrtek 
od 16:30 do 18:30 hod. Nyní rozjíždí-
me také tým mladší přípravky „C“, kde 
jsou malé děti ve věku okolo 4 až 6 let. 
Tito mají pravidelné tréninky ve škol-
ní tělocvičně vždy v pátek od 16:00 
do 17:00 hod. Pokud máte doma ma-
lého fotbalistu nebo fotbalistku, kteří 
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by si rádi fotbal vyzkoušeli, přijďte se 
podívat na některý z našich tréninků. 
Rádi vás uvidíme. 

Závěrem bychom chtěli naše malé 
fotbalisty pochválit za to, co celý pod-
zim předváděli, jak se snažili a bojovali 
na hřišti se soupeřem, míčem a někdy 
také i sami se sebou. Dále bychom 

chtěli poděkovat rodičům za podporu 
svých dětí a za čas, který s nimi tráví 
na hřišti a to jak na tréninku, tak při 
turnajích. Bez této podpory by určitě 
nehrálo v přípravce tolik dětí, kolik jich 
v současné době máme. V neposlední 
řadě děkujeme sponzorům, kteří pod-
pořili naše mladé fotbalisty a věnova-

li prostředky k nákupu nových dresů 
a tréninkového vybavení.

Celé naší mladší přípravce, rodičům 
a příznivcům FK Liptál přejeme pří-
jemné prožití vánočních svátků a šťast-
ný nový rok 2019. 

Pavel Ondrašík
trenér mladší přípravky FK Liptál

Protože i trenéři se musí zdokona-
lovat, využili jsme projekt „Létající 
trenér“ a pozvali jsme do Liptálu profi 
trenéry mládeže ze Zlína, Uherského 
hradiště a Kroměříže. Za krásného 
slunného odpoledne jsme dostali lekci 
správného tréninku dětí. Tento projekt 
hodnotíme velmi dobře, protože jak 
nám, tak i dětem se trénink velmi líbil.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

Projekt „Létající trenér“



Liptálský zpravodaj 4/2018  75

Dne 24. listopadu 2018 jsme se zú-
častnily tradičního Chlebíčkového tur-
naje, tentokrát v Hošťálkové.

Sešlo se nás 7 družstev (Hošťálková, 
Ratiboř, Bystřička, Vsetín, Val. Meziříčí, 
Jablůnka a Liptál) a hrály jsme v tělo-
cvičně základní školy. Systém byl již 
také tradiční, na 2 hrané sety do 20 kaž-
dý s každým, také z důvodu jen jedné, 
i když velké tělocvičny.  

Hrálo se nám velmi dobře, hned 
v úvodním utkání jsme porazily obá-
vaný tým z Jablůnky. Všechny  zápasy 
byly vyrovnané, bojovalo se o každý 
bod, který mnohdy rozhodl o koneč-
ném umístění. Bylo to tak i u nás, 
protože v konečném součtu jsme i díky 

další výhře a dvěma lepším remízám 
obsadily krásné 3. místo.

Ještě mi dovolte popřát všem krásné 
prožití vánočních svátků plných poho-
dy a dobré nálady.

Za KVN Liptál Radana Daňová 
a kolektiv

Z VOLeJBaLU - Babský volejbalový turnaj

ZUMBA
Kulturní zařízení Liptál

od 4. října 2018

PRO DĚTI

Každý čtvrtek 
od 17:00 – 17:50 h

PRO DOSPĚLÉ

Každý čtvrtek 
od 18:00 – 19:00 h

Těší se na Vás 
Lenka Ahmed, 

tel. 737 386 255

JÓGA v Liptále 
Klubovna OÚ Liptál, 1. patro:

Každé pondělí  17 - 18:15 hodin
RELAXAČNÍ JÓGA - nechte všechny vaše myšlenky odplout...

Každý čtvrtek 17 - 18:15  hodin 
VINYASA FLOW JÓGA - plynutí s dechem...

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Lída Zajícová, tel. 725 386 371
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