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Výpis z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 3 

ze dne 13. 3. 2019
   

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání doplněný o body:
- nový bod č. 17 -  Oprava komunikací poškozených živelní 

pohromou v roce 2017, Liptál – financování akce
- nový bod č. 25 – DPS Liptál – nová nájemní smlouva

- schvaluje zápis č. 2 ze dne 12.12. 2018 
 
- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZO č. 2 ze dne 

12.12.2018  
 
- bere na vědomí informace z jednání rady obce Liptál č. 2 

ze dne 21.01. 2019 a č. 3 ze dne 04.03.2019   

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu 
přípojky splaškové kanalizace pro objekt č.p. 504 (MAVE) 
a pověřuje starostu obce Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – p.č. 860/2 NNK pro objekt č.p. 504 (MAVE) 
a pověřuje starostu obce Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje bezúplatný převod pozemků včetně veškerých 
součástí a příslušenství z vlastnictví obce Liptál:

 1. pozemků
 - p. č. 3794/82, ostatní plocha, o výměře 104 m2, odděle-

ného z původních pozemků p. č. 3794/82, p. č. 3794/81, 
p. č. 3794/ 83,

 - p. č. 3794/136, ostatní plocha, o výměře 10 m2, odděle-
ného z původního pozemku p. č. 3794/104,

 - p. č. 3794/138, ostatní plocha, o výměře 30 m2, odděle-
ného z původního pozemku p. č. 3794/106,

 geometrickým plánem č. 1439-114/2018, odsouhlaseným 
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu 
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Liptál, do vlastnictví 
Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků včetně veškerých 
součástí a příslušenství do vlastnictví obce Liptál:

 1. pozemků
 - p. č. 3794/94, ostatní plocha, o výměře 40 m2, oddělené-

ho z původního pozemku p. č. 3794/94
 - p. č. 3794/105 ostatní plocha, o výměře 34 m2, oddělené-

ho z původního pozemku p. č. 3794/105,
 geometrickým plánem č. 1439-114/2018, odsouhlaseným 

příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu 
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Liptál, od Zlínského kraje, 
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320;

 2. pozemku
 - p. č. 3794/101, ostatní plocha, o výměře 112 m2

 zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrální-
ho pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV 
č. 1169 pro obec a k. ú. Liptál, od Zlínského kraje, tř. T. 
Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320

- bere na vědomí informace o prodeji části pozemku p.č. 
220/1 v k.ú. Liptál

- schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad ve vě-
ci převodu pozemku p.č. 200 v k.ú. Liptál do vlastnictví 
obce Liptál

 
- schvaluje Krizový štáb obce Liptál

- schvaluje Požární řád obce Liptál

- schvaluje, že projekt Revitalizace vodní nádrže Liptál 
na pozemcích p.č. 1253/7, 1253/10 v k.ú. Liptál se nebude 
realizovat do doby, než bude provedeno majetkoprávní 
vypořádání těchto dotčených pozemků s Úřadem pro za-
stupování státu ve věcech majetkových

- schvaluje Smlouvu o provádění činnosti odborného les-
ního hospodáře panem Petrem Juráskem na dobu určitou 
do 31.12.2022 a pověřuje starostu obce Liptál k podpisu 
této smlouvy

- schvaluje Strategický rozvojový dokument obce Liptál 
na rok 2019 - 2022

- schvaluje rozpočet obce Liptál na rok 2019 
 
- schvaluje Smlouvu o úvěru na předfinancování dotačního 

podílu ve výši 5.200.000,- Kč na akci „Chodníky v dolní části 
obce Liptál – II. etapa“ mezi obcí Liptál a Komerční bankou 
a.s. a pověřuje starostu obce Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje Smlouvu o úvěru na předfinancování vlastního 
podílu obce ve výši 1.700.000,- Kč na akci „Chodníky 
v dolní části obce Liptál – II. etapa“ mezi obcí Liptál 
a Komerční bankou a.s. a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- neschvaluje Smlouvu o úvěru na předfinancování dotač-
ního podílu ve výši 2.400.000,- Kč na akci „Oprava komu-
nikací poškozených živelní pohromou v roce 2017, Liptál“ 
mezi obcí Liptál a Komerční bankou a.s.

- neschvaluje Smlouvu o úvěru na předfinancování vlast-
ního podílu obce ve výši 2.500.000,- Kč na akci „Oprava 
komunikací poškozených živelní pohromou v roce 2017, 
Liptál“ mezi obcí Liptál a Komerční bankou a.s.

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Liptál 
a Fotbalovým klubem Liptál, z.s., kterou se poskytovatel za-
vazuje poskytnout příjemci finanční dotaci ve výši 90 tis. Kč 
a pověřuje starostu obce Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí 
Liptál a Fol-klorním spolkem Liptál, kterou se poskyto-
vatel zavazuje poskytnout příjemci finanční dotaci ve výši 
350 tis. Kč a pověřuje starostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
Z obecního úřadu



Liptálský zpravodaj 1/2019  3

Platba kartou je možná už i na obecním úřadě

Starosta obce Liptál podle § 32 odst. 2 zákona, 
o volbách do Evropského parlamentu 

a o změně některých zákonů

o z n a m u j e

1.  Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
  pátek     24.05.2019 od 14:00 do 22:00 hodin
  sobotu   25.05.2019 od 08:00 do 14:00 hodin.

2.  Místem konání voleb do EP ve volebním okrsku:   č.1 
 je volební místnost: Obecní úřad Liptál, 
   zasedací místnost
   756 31  Liptál 331
 Telefonické spojení:  571 438 074
  pro voliče bydlící: v obci Liptál 
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 

svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem ČR, cestovním průkazem), nebo totožnost 
a státní občanství jiného členského státu EU a zápis v evi-
denci obyvatel, § 36, odst. 3) zákona.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb do EP hlasovací lístky. Ve dnech voleb do EP 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti, 
§ 26, odst.4).

5.  - Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, § 36, 
odst.1).  

 - Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, o to, aby mohl hlasovat 

    mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, § 36, odst.8).

 - V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek.  - 
Zakroužkováním nejvýše 2 kandidátů na tomto lístku 
může upravit, kterému z kandidátů dává přednost, § 37, 
odst.1).

Veškeré informace k volbám naleznete:  http://www.mvcr.
cz/volby.aspx

Ing. Milan Daňa, 
starosta obce Liptál

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

- schvaluje výzvu k předložení žádostí o dotace na rok 2019 
z rozpočtu obce Liptál ve výši 150 tis. Kč – dotace pro 
dobrovolníky z obce Liptál 

- schvaluje výzvu k předložení žádostí o dotace na rok 2019 
z rozpočtu obce Liptál ve výši 20 tis. Kč – Ekofond, dotace 
pro vlastníky vzrostlých stromů v katastru obce Liptál

- schvaluje delegování starosty obce Liptál na Valnou hro-
madu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., která 
se uskuteční 6.6.2019

- schvaluje Nájemní smlouvu mezi obcí Liptál a Jarmilou 
Cedidlovou, Liptál, ve věci nájmu bytu v DPS Liptál 463, 
a to od 1.4.2019

- bere na vědomí informace starosty:
 - o sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů, který 

proběhne 13.4.2019
 - o dokončení realizace výstavby sociálních bytů
 - o nové školní zahradě u Základní a Mateřské školy 

- neschvaluje podání žádosti do soutěže Vesnice roku 
2019

- schvaluje plán akcí na rok 2019 v obci Liptál 
- bere na vědomí náklady na svoz odpadů za rok 2018
- bere na vědomí informaci o přípravě na změnu územního 

plánu

Jelikož požadavky na platby platební kartou stále přibý-
vají, i my jsme se proto rozhodli pořídit  platební termi-
nály. Cílem je zvýšit komfort při úhradách plateb, protože 
mnoho z nás si na tento způsob placení již velmi zvyklo. 

Platební terminál je umístěn na obecním úřadě a také 
v informačním centru. Na obou místech je možné uhradit 
částku platební kartou od všech vašich různých bank. 
Jediným problémem zůstává Česká pošta. Tady sice je 
také instalován platební terminál, ale tento terminál ak-
ceptuje pouze platební karty Poštovní spořitelny a ostatní 
banky zde nemohou platbu provést. Toto je ale problém 
České pošty, se kterým my nemůžeme nic dělat. Věřme, 
že i Česká pošta přistoupí na platby i od jiných bankov-
ních domů a že zjistí, že bezhotovostní platba již patří 
neodmyslitelně k našemu životu.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
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Schválený rozpočet  2019  OBEC LIPTÁL  Příjmy:
Paragraf, popis činnosti Schválený 

1111 - Daň závislá činnost 4 700 000,00

1112 - Daň z příjmu F.O. 250 000,00

1113 - Srážková daň 500 000,00

1121 - Daň právnických osob 4 100 000,00

1122 - Daň PO za obec 2018 250 000,00

1211 - Daň DPH 9 902 000,00

1332 - Převod za odnětí půdy 5 000,00

1334 - Převod za odnětí půdy 7 000,00

1335 - Poplatek za odnětí pozemku

1340 - Odvoz domovního odpadu 480 000,00

1341 - Poplatek ze psů 24 000,00

1343 - Užívání veř. prostr. 4 000,00

1346 - Zvláštní užívání MK 2 000,00

1361 - Správní poplatky 21 000,00

1381 - Odvod výtěžku VHP za hazard 130 000,00

1511 - Daň z nemovitosti 1 400 000,00

4112 - Dotace Krajský úřad Zlín 318 000,00

4116 - ÚZ 13013 N104Z5 Dotace na mzdu SR a  EU 1 103 380,00

4116 - ÚZ 13101 Dotace na mzdu ze SR 350 000,00

4216 -  N 107 Z1 17968  Příjem dotace Sociální byty 1 468 389,00

4216 - N107 Z5 ÚZ 17969 Příjem dotace 8 000 000,00

1031 - Tržba v lesním hospodářství 5 000 000,00

1031 - Odvod DPH Lesní hospodářství 1 050 000,00

2141 - Ostatní příjem v Infocentru 5 000,00

2212 - Ostatní příjmy MK ZÚ před Jednotou 5 000,00

2411 - Záležitosti pošt - provize 270 000,00

3113 - Příjem s odpisu  majetku ZŠ, příjem za vodu 562 935,02

3319 - Nájem,služby Kulturní zařízení 10 000,00

3341 - Obecní rozhlas, hlášení 2 500,00

3349 - Liptálský zpravodaj 500,00

3392 - Ostatní příjmy Kulturní areál 16 000,00

3511 - Za poskytnuté služby zdrav.střediska 33 000,00

3613 - Nájem nebytových prostor, Dům služeb 74 000,00

3632 - Pohřebnictví 2 000,00

3639 - MH ,prodej a  nájem pozemku,čistírna 78 600,00

3722 - Prodej popelnic 24 500,00

3725 - Třídění odpadu EKO KOM 162 500,00

4354 - Dům s pečov.službou, nájem a služby 258 195,98

6171 - Ostatní služby, zasedačka 64 500,00

CELKEM: 40 634 000,00
Financování 2019

8115 - Počáteční stav 2019 4 323 389,00

8124 - 01 Splátka úvěru - přestěhování MŠ -1 122 480,00

8124 - 02 Splátka  úvěru sociální bydlení -9 468 389,00

8124 - 03  Splátka úvěru za obec Sociální bydlení -1 003 200,00
CELKEM: -7 270 680,00

  
Zveřejněno:                                                                                  
- elektronicky: www.liptal.cz
- úřední deska obce Liptál, oznámení odkazu na stránky obce 
- listinná podoba je uložena u účetní obce  na OÚ  v Liptále čp.331

Rozpočet byl schválen  ZO dne 13.3.2019  pod bodem 15/03/19.

V Liptále 25.3.2019

Zpracovala Sušňová Marie

Schválený  rozpočet  2019 OBEC LIPTÁL Výdaje:
Paragraf, popis činnosti Schv.rozp.

1031 - Lesní hospodářství 1 030 000,00

2141 - Informační centrum 20 000,00

2143 - Cyklostezky  - cestovní ruch 56 000,00

2212 - Oprava místních komunikací, zimní údržba, 567 000,00

2219 - PD a realizace chodník v Dolansku spoluúčast obce 1 700 000,00

2219 - Údržba chodníku a parkoviště,Terminal u ZŠ  atd. 2 293 243,00

2221 - Ostatní činnost v dopravě 20 000,00

2292 - Dopravní obslužnost 160 000,00

2310 - Skupinový vodovod 76 000,00

2321 - Kanalizace investiční transfér ČŘB  a ostatní služby 3 284 000,00

2333 - Úpravy drobných vodovodních toků 25 000,00

2341 - Rybník u Srněnských 90 000,00

2411 - Záležitosti pošt  Pošta Partner 403 000,00

3111 - MŠ - Příspěvek na provoz a ostatní služby 528 000,00

3111 - MŠ - Nové dětské hřiště 1 450 000,00

3111 - MŠ - Ostatní  náklady 35 000,00

3113 - ZŠ - Příspěvek na provoz,odpisy 2 364 935,02

3113 - Ostatní náklady 366 000,00

3314 - Knihovna 30 000,00

3319 - Kulturní zařízení 550 000,00

3322 - Zachování a obnova kulturních památek 39 000,00

3329 - Ochrana památek, válečných hrobů 25 000,00

3330 - Činnost registr. církvím na činnost 20 000,00

3341 - Místní rozhlas 46 000,00

3349 - Liptálský Zpravodaj 250 000,00

3392 - Kulturní areál, nové WC realizace 1 227 000,00

3399 - Vítání občánků, beseda s důchodci 103 000,00

3419 - Tělovýchova 113 000,00

3421 - Dětské hřiště revize 35 000,00

3429 - Ostatní zájmová činnost AVZO Radioklub 10 000,00

3511 - Zdravotní zařízení 22 000,00

3522 - Ostatní nemocnice - Vizovice 10 000,00

3612 - Sociální byty - Bytové hospodářství 580 000,00

3613 - Dům služeb, režijní náklady, zateplení 252 000,00

3631 - Veřejné osvětlení 245 000,00

3632 - Pohřebnictví, režijní náklady 32 000,00

3636 - Územní rozvoj - příspěvek na digit.mapu 11 000,00

3639 - Místní hospodářství 1 400 000,00

3721 - Odvoz nebezp. odpadu 140 000,00

3722 - Odvoz domovního odpadu 560 000,00
3723 - Sběrný dvůr, režíjní náklady IVECO 121 000,00

3725 - Odvoz tříděného odpadu 255 000,00

3745 - Péče o vzhled v obci, mzda VPP, Revitalizace VP 2 922 880,00

4354 - 16 BJ penzion 265 000,00

4359 - Péče o staré občany 206 000,00

4399 - Ostatní záležitostí sociálních věcí 30 000,00

5212 - Rezerva na živelnou pohromu 20 000,00

5512 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů 256 000,00

6112 - Zastupitelstvo, komise 2 315 000,00

6171 - Vnitřní správa 3 546 000,00

6310 - Bankovní poplatky 17 000,00

6399 - Odvod daně obec 250 000,00

6399 - org. 343 Odvod DPH 2 840 000,00

6402 - Vratka dotace 2018 10 000,00

6409 - Člen. příspěvky mikroregionům a sdružením 141 261,98

VÝDEJ CELKEM: 33 363 320,00
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Slavnostní otevření nových obecních bytů

Prodej palivového dříví

Zimní údržba 2018-2019

Všechny Vás srdečně zvu 
na slavnostní otevření nových obecních bytů, 

které se uskuteční ve středu 24.4.2019 od 16:00 hod.

Během tohoto odpoledne se budete moci podívat dovnitř 
budovy a přesvědčit se na vlastní oči, jakou proměnou tento 
objekt prošel, protože mnoho z vás tento  objekt navštívilo 

v dobách, kdy zde sídlila mateřská škola. Budete mít jedineč-
nou příležitost podívat se na byty ještě bez jejich nájemníků, 
kteří se tam začnou stěhovat již v průběhu letošního léta. 
Společně symbolicky přestřihneme pásku a tím uděláme 
tečku za realizací projektu, který byl pro obec velmi náročný 
a to jak finančně tak i technicky.  

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Problematika kůrovce tíží všechny vlastníky lesa. Každý 
majitel dřevní hmoty musí stále přemýšlet, co a jak bude 
dál. Někteří kácí pouze kůrovce, ale někteří těží i zdravé 
stromy a zkouší tak ještě něco prodat. Dalším problémem je 
také najít kupce, který od vás to dřevo koupí a zaplatí vám 
alespoň něco. V obecních lesích se v loňském i v letošním 
roce kácí pouze kůrovec. Mýtní těžby se zatím odkládají s vi-
dinou lepších zítřků. Výkupní ceny kůrovcového dřeva jsou 
dnes velmi nízké, proto Vám nabízím možnost si toto dřevo 
od nás odkoupit jako palivo. V letošním roce byl zakoupen 
klanicový vyvážecí vlek, kterým vám dřevo dovezeme. 

Pro letošní rok je cena za palivové dříví stanovena ve výši 
600 Kč/m3 včetně dovozu až domů. Cena je stanovena tak 
nízko, protože je platná pouze pro liptálské občany a dřevo 
musí být použito pouze v obci Liptál. Pro občany jiných obcí 
a pro otop nemovitostí mimo naši obec, nebude prodej dřeva 

možný. Dřevo si můžete objednat na obecním úřadě a vámi 
požadované množství Vám bude poté dovezeno. Obec bude 
prodávat pouze měkké palivové dříví v délkách cca 4 m. 
Tvrdé dřevo prozatím prodávat nebudeme.  

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Jak jsme všichni zaznamenali, letošní příděl sněhu jsme si 
zřejmě vybrali i za zimy minulé. S tím bylo spojeno i zvý-
šené úsilí a náklady na jeho odklízení z veřejných prostor 
v obci. Již tak složitou činnost na čas i techniku a pracovníky 

obce ale mnohdy komplikovala parkující auta na veřejných 
prostranstvích a komunikacích, kdy kvůli nim nebylo možné 
veřejné prostory důsledně uklízet. 

Zde bychom chtěli poděkovat všem za trpělivost a pocho-
pení a zvláště pak těm, kteří sami nelenili a přiložili ruku 
k dílu. (JV)
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Běžkařská stopa Okolo Liptálu
V letošním roce, jak jsme Vás již informovali v minulých 

číslech Liptálského zpravodaje, byla díky výborným sněho-
vým podmínkám zprovozněna i běžkařská stopa. Její traso-
vání nebylo vždy jednoduché, komplikovaly ho například 
spadané stromy, polámané větve, jejich odklízení a místy 
i opravdu nezvyklé množství sněhu, které např. v prudším 
stoupání technika nebyla napoprvé schopna utáhnout. 

Nový způsob toho-
to sportovního vyžití 
se ale setkal s velmi 
příznivým ohlasem 
nejen domácích ale 
i přespolních borců 
a byl hojně využí-
ván. Byly vytvořeny 
i malé okruhy pro za-
čátečníky (Na Láně, 
Baťková), vhodné 
i pro děti, za přízni-
vého počasí s krásný-
mi výhledy na obec 
i okolní přírodu. 
Škoda jen, že někde 
byly stopy znehod-
noceny např. těžbou 
dříví, která se plánuje 
nezávisle na počasí. 
Ale práce má jistě 
přednost. 

Jsme rádi, že se nám podařil další krok k propagaci zim-
ních sportů a vyžití především našich občanů ale i návštěv-
níků naší obce.

Pokud nám to sněhové podmínky dovolí i v následující 
zimu, rádi se s Vámi budeme společně setkávat v liptálské 
bílé stopě. (JV)

Jaro je tu a stavební horečka začíná. Každoročně se na jaře 
rozjíždí většina projektů a jinak tomu není ani v přírodním 
kulturním areálu. Po loňské generální opravě podia letos přišla 
řada na výstavbu nového sociálního zařízení. Podle mě byly 
záchody posledních pár let nejhorší vizitkou areálu. Nové zá-
chody se staví téměř na stejném místě a jejich velikost výrazně 
převyšuje ty původní. Je sice pravda, že mohly být ještě o tro-
chu větší, ale velikost místa, velké množství stromů a dotčené 
orgány již větší toalety nedovolily. Konečně se budeme moci 
pochlubit odpovídajícím hygienickým zázemím. 

Další stavba, kte-
rá letos bude úplně 
nová, je zastřešené 
posezení, které mě-
lo své nejlepší časy 
již také za sebou. 
Místo toho původní-
ho, zde vyroste nové 

zastřešení, které zakryje dvě řady stolů a lavic. Samozřejmostí je 
i nová dlažba pod konstrukcí. Poslední velkou změnou je úprava 
prostranství před amfiteátrem, kde se realizují nové chodníky 
a bude zde provedena také nová výsadba, jejímž účelem je 
zkrášlit okolí a také co nejvíce zakrýt ocelovou halu, která je 
v těsné blízkosti. V následujících  letech by měly pokračovat 
další etapy výstavby tak, abychom co nejdříve měli úplně nový 
přírodní kulturní areál. 

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál, Foto archiv obce

Amfiteátr dostává novou tvář
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Cílem tohoto projektu je finančně pomoci občanům obce 
Liptál, kteří mají na svém pozemku vzrostlý strom, který by 
potřeboval ošetření. Dotace bude moci být použita na od-
borný ořez stromu včetně případné instalace bezpečnostních 
vazeb. Peníze nemohou být použity na uhrazení nákladů 
spojených s pokácením stromu. Ošetření stromu se nemusí 
provádět v době vegetačního klidu, to znamená, že může být 
prováděno celoročně. Instalace bezpečnostní vazby se musí 
provést v době, kdy je strom v listu z důvodu zatížení větví. 

Tento dotační projekt vznikl z důvodu, že v naší obci je 
stále ještě velké množství vzrostlých a také velmi starých 
stromů, které by potřebovaly odborný zásah, aby mohly zů-

stat ještě mnoho let. Jelikož ale toto ošetření stojí peníze, ne 
vždy ho chtějí vlastníci provést a raději by strom pokáceli. 
Tyto peníze by tedy měly motivovat vlastníky stromů k jejich 
ošetření a měly by pomoci uchovat významné stromy i dal-
ším generacím. Jenom pro orientaci: odlehčení a ořez koruny 
vzrostlého stromu stojí cca do 5000,- Kč a instalace jedné 
bezpečnostní vazby stojí cca do 2000,- Kč. Žádost o dotace je 
zveřejněna na webových stránkách obce a termín odevzdání 
Vašich žádosti je stanoven nejpozději do 24.5.2019.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
Foto Jana Vráblíková

Již po třetí budeme rozdělovat z rozpočtu obce peníze pro 
dobrovolníky. Za dva předešlé roky bylo podpořeno 28 pro-
jektů, které zrealizovaly spolky a dobrovolníci, kteří působí 
v naší obci. I tentokrát je cílem tohoto projektu podpořit kul-
turní, sportovní a společenské dění v obci Liptál, protože prá-
vě tyto akce a činnosti dělají a tvoří život v obci. Záměrem 
je nejen dát zelenou stávajícím akcím, ale pomoci uspořádat 

i akce nové, které ještě nebyly a které by obohatily „kulturu“ 
v naší krásné obci. 

Dalším odvětvím, ve kterém se bude moci žádat o do-
tace, je možnost zakoupení vybavení, pomůcek, atd. 
potřebné pro vykonávání zájmových činností. Možností 
bude samozřejmě i kombinace těchto variant. O dota-

ci bude moci žádat té-
měř každý, kdo bude 
bez nároku na honorář, 
pracovat dobrovolně 
pro ostatní, bez rozdílu 
jestli se jedná o orga-
nizaci, spolek, či fyzic-
kou osobu. Zvýhodněni 
budou žadatelé, jejichž 
výstup z činnosti bude 
sloužit dětem. Žádost 
o dotace je zveřejněna 
na stránkách obce a ter-
mín odevzdání Vašich 
žádostí je nejpozději 
do 24.5.2019.

Ing. Milan Daňa, 
starosta obce Liptál

Foto Liptalanka 2017, 
J. Vráblíková ml.

Ekofond 2019 – dotace pro občany obce Liptál

Dotace pro dobrovolníky v roce 2019

Datel na břízách za OÚ.
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Realizace chodníků v Dolansku se rozjela naplno

Revitalizace veřejné zeleně

Nové dětské hřiště u MŠ

Realizace této akce začala již vloni 
na podzim, kdy se podařilo postavit 
přibližně sto metrů nového chodníku. 
Nyní jsme už za půlkou výstavby 
a práce v dobrém tempu pokračují dá-
le. Tak jako každou stavbu, tak i tuto 
akci komplikují různé nepředvídavos-
ti. Jsou to hlavně přeložky stávajících 
inženýrských sítí, které stavbu zpoma-
lují, protože jejich vyřízení je velmi 
zdlouhavé. 

Součástí této akce je také úprava 
prostranství před dolním obchodem 
Jednota. Celý prostor před obcho-
dem bude až k fasádě nově vydlážděn 
a vzniknou zde také parkovací stání. 

Dalším problémem je místo pro 
skladování odpadu. Tento prostor je 
totiž stále znečištěn povalujícím se 
odpadem, a to tomuto místo na vzhle-

du nepřidává. Pokud vše dobře půjde, 
měli bychom v létě mít stavbu chodní-
ků hotovou. Poté přijde na řadu opět 

vykupování pozemků a určitě najdeme 
i čas pro slavnostní otevření.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

V minulém čísle Vás Ing. Věra 
Dorušková informovala o projektu revi-
talizace veřejné zeleně. Jedná se o vel-

mi důležitý projekt v oblasti životního 
prostředí, který bude mít vliv na velké 
území obce. Tímto projektem dojde 

k velké výsadbě nových stromů a keřů, 
dojde k ošetření stávajících stromů, ale 
dojde také ke kácení stromů, které mají 
nejlepší časy už za sebou. Velké kácení 
proběhlo na začátku března v lokalitě 
pod dětským domovem, kde byla poká-
cena jasanová alej podél silnice. Dále 
zde byly pokáceny dvě lípy a jedna bří-
za. Již brzo začne firma frézovat pařezy 
a také zahájí výsadbu nových stromů.   

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Velkou slabinou nové mateřské škol-
ky je absence dětského hřiště. Nejvíce 
je to znát v teplých dnech, kdy bylo 
zvykem, že si rodiče vyzvedávali děti 
na zahradě a nyní musí být děti odpo-
ledne ve školce. V letošním létě hotovo 
sice ještě nebude, ale práce na výstavbě 
hřiště již začaly. Předpokládané dokon-
čení bude až na konci léta. Práce začaly 
svižně. Byly provedeny terénní úpra-
vy včetně odstranění stávajících ploch. 
Byl tak již zrealizován nový hlavní 
chodník podél budovy. Bohužel od té 
doby se práce prozatím zastavily, z dů-
vodu komplikace převodu dotčených 

pozemků od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. Nyní se 
dokonce chce přijet podívat ostravský 
ředitel tohoto úřadu. Je až neuvěřitel-
né jak komplikovaný je převod těchto 

pozemků, které mají sloužit dětem. 
Věřme, že převod bude úspěšně pokra-
čovat, a tím pádem budou moci práce 
opět začít.   

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Krajská veterinární správa Státní ve-
terinární správy pro Zlínský kraj podle 
veterinárního zákona vydala v uplynu-
lém období tato mimořádná veterinární 
opatření  - k zajištění ochrany zdravých 
chovů včel před nebezpečnou nákazou 
– morem včelího plodu. 

Tato nařízení jsou závazná pro 
všechny chovatele včel s chovy včel 
umístěných na vyjmenovaných  ka-
tastrálních územích a ochranných 
pásmech, a to bez ohledu, zda jsou 
organizovaní v Českém svazu včelařů 
nebo v jiné organizaci nebo neorga-
nizovaní. 

Jelikož není možné zveřejňovat 
ve zpravodaji celá znění uvedených 
Nařízení, přinášíme chovatelům včel 
tento přehled. Nařízení jsou průběžně 
zveřejňována na úřední desce obce 
a úplný text naleznete na  elektronické 
úřední desce www.liptal.cz, na webu 
Krajské veterinární správy pro Zlínský 

kraj  www.svscr.cz. Jsou dispozici 
na obecním úřadě, nebo Vám je může-
me na požádání zaslat emailem.

Jsou to tato nařízení:
- č. j. SVS/2019/030444-Z ze dne 

8.3.2019 – ukončení mimořádných ve-
terinárních opatření vyhlášených k za-
mezení šíření nebezpečné nákazy – 
moru včelího plodu v území Zlínského 
kraje. (OÚ-82/2019)

- č. j. SVS/2019/029434-Z ze dne 
8.3.2019 – ukončení mimořádných ve-
terinárních opatření vyhlášených k za-
mezení šíření nebezpečné nákazy – 
moru včelího plodu v území Zlínského 
kraje. (OÚ-82/2019)                     (JV)

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy – hospodaření v lesích

INFORMACE PRO VČELAŘE
Nařízení Státní veterinární správy – mor včelího plodu

Výstava Jan Kobzáň - Obrazy - ve Zlíně

Ministerstvo zemědělství, odbor hos-
podářské úpravy a ochrany lesů vydalo 
dne 3.4.2019 pod č.j. 18918/2019-MZE-
16212 Veřejnou vyhlášku – opatře-
ní obecné povahy, kterým rozhodlo 
o opatřeních odchylných od ustanovení 
§ 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 
1 až 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon). 

Týká se hospodaření v lesích, jak 
postupovat v kůrovcových souších, 
nahodilé těžby, lapačů, povinnosti 
vlastníků vyhledávat a včas těžit ků-
rovcové stromy, podmínek zalesňová-
ní atd., atd.

Není možné zde zveřejnit celý obsáhlý 
text. Proto vlastníky lesů odkazujeme 
k podrobnému přečtení na webové strán-
ky – úřední desky Ministerstva země-
dělství nebo Města Vsetína nebo Obce 
Liptál. Nebo je k dispozici v tištěné 
podobě na obecním úřadě. 

 (JV)

Ve dnech 5. - 28.2.2019 se ve Zlíně, 
v kulturním institutu Alternativa, usku-
tečnila  výstava obrazů tohoto valašské-
ho malíře, grafika a spisovatele, od je-
hož úmrtí letos uběhne 60 let.

Slavnostní vernisáž na zahájení vý-
stavy se konala 5. února od 17 hodin. 
Čestné místo samozřejmě patřilo dceři 

Jana Kobzáně - paní Janě Dočkalové 
- Kobzáňové a její dceři Bronislavě 
Dočkalové, vnučce malíře. Ta slavnost-
ní večer i hudebně doprovázela na cim-
bál. Vernisáže se ale zúčastnila i dlouhá 

řada dalších hostů. Mezi nimi byli i zá-
stupci obce Liptál, starosta Ing. Milan 
Daňa a Ing. Ladislav Michálek. 

(JV) 
Foto Ing. Milan Daňa



10  Liptálský zpravodaj 1/2019

Vítání občánků

Další vítání občánků připravujeme na neděli 5. května 2019 ve 14:30 hodin. 
Uskuteční se ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v Liptále.

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

 
Prozatím evidujeme tyto narozené občánky, kteří se dosud vítání nezúčastnili:

Minářová Eliška, Kašpárek Jan, Hromadová Eliška, Baťová Marlen, Havlová Elen, Špidlová Nela, 
Tatkovský Ondřej, Geržová Leontýna, Dim Jordan Odinakachukwu.

Jana Vráblíková

konkurz na účetní obce LiptáL

Obec Liptál vyhlašuje konkurz na pozici 
hlavní účetní Obce Liptál.

Hledáme zaměstnance na hlavní pracovní poměr na pozici účetní Obce Liptál,
Jedná se o plný úvazek na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce.

Jedním ze základních požadavků je praxe a zkušenosti v oboru.

Pracovní náplň spočívá ve:  
samostatné kompletní vedení a zpracování podvojného účetnictví pro obec s 1500 obyvateli, 

rozpočtem kolem 20 mil. Kč. Obec je částečně plátce DPH.
Znalost počítačového účetního programu GORDIC výhodou. 

Předpokládaný nástup podle dohody.

V případě zájmu Vám budou bližší informace podány na obecním úřadě.
 

Zájemci si mohou podat žádost do 30.6.2019 na Obecní úřad Liptál s přiloženým životopisem.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

konkurz 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 do 30.6.2019 
na Obecní úřad Liptál s přiloženým životopisem.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
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UZÁVěRKy
jednotlivých čísel liptálského zpravodaje

Jak posílat příspěvky

Údaje o nezaměstnanosti v Liptále k 31.3.2019

OZNÁMENÍ O DOVOLENÉ – MUDr. Hana Blanarčíková

DOVOLENÁ 1.7.- 4.7.2019                     Ordinace od 8.7.2019

Deratizace 
v Liptále 

Jako každoročně proběhla v naší obci 
jarní velkoplošná deratizace (11. 3., 18. 
3., 27.3.2019). 

Na podzim bude prováděna kontrolní 
prohlídka a umístění návnad. 

Akci zabezpečuje firma Deratex, 
spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která 
provede ošetření kanalizační sítě, ve-
řejných ploch a vybraných objektů, či 
míst, na která upozorníte. 

Vzhledem k tomu, že je pravděpodob-
ný výskyt hlodavců i v okolí obytných 
domů a hospodářských stavení, prosíme 
a vyzýváme občany ke spolupráci při 
vyhledávání pobytu hlodavců. Obraťte 
se přímo na pracovníky jmenované 
firmy, u kterých lze nástrahy i zakoupit, 
nebo nahlaste své postřehy o výskytu 
škůdců  na Obecní úřad v Liptále, 
tel. 571 438 074, a to i v průběhu 
roku, aby bylo zabezpečeno komplexní 
ošetření obce.

Obecní úřad v Liptále a fy Deratex, 
Zlín

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

Prosíme o dodržování uvedených termínů!

PŘÍSPěVKy:
- zasílejte na uvedenou emailovou adresu s označením „Příspěvek do zpra-

vodaje“ nejlépe ve formátu word (přípona .doc), jeden příspěvek obsahem asi ½ 
stránky psané na počítači.

  
Texty neprochází jazykovou úpravou, za obsah zodpovídají jednotliví při-

spívající. Proto dbejte na odstranění chyb či překlepů. Redakce si vyhrazuje 
právo příspěvky krátit.

- osobně na obecní úřad
- vždy s uvedením autora textu

FOTOGRAFIE:
- posílejte zvlášť v příloze emailu - ne v textu
- ve formátu .JPG, .JPEG, velikost cca kolem 1 MB
  Velikostí kolem 100 kB ani neposílejte - moc malé, proto nevhodné pro tisk.
- osobně na obecní úřad. Po naskenování budou vráceny
- vždy s uvedením autora fotografií

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

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

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

Všem přispěvatelům děkujeme za spolupráci.

KONTAKT pro zasílání příspěvků:

Jana Vráblíková
Obecní úřad Liptál, 756 31  Liptál 331

Email: obec@liptal.cz  
Tel.: 571 438 074,   Fax: 571 424 785

Evidovaní uchazeči: 35 (38 – leden 2019)  *  Podíl nezaměstnanosti: 3,0 (3,3 – leden 2019).
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:

- nejvíce Valašská Senice - 22 evidovaných uchazečů, 7,27 %,
- nejméně Študlov - 3 evidovaní uchazeči, 0,58 %.

(Zdroj: Úřad práce)

Rozpis 
výkupů kůží 
na rok 2018

RAMOS
Karel Novosad 
tel. 776 152 052, 
Josef Strnadel, 
tel. 602 730 148

Liptál, u obecního úřadu, středa, 
v čase 15:45 – 15:55:

* 12.06., 17.07., 21.08., 25.09., 
30.10., 04.12.2019
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Svoz odpadu Liptál 2019
NETŘÍDěNÝ (zbytkový) ODPAD – POPELNICE - 

PyTLE černá barva (paseky)

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

* 25.04., 09.05., 23.05., 06.06., 20.06., 04.07., 18.07., 
01.08., 15.08., 29.08., 12.09., 26.09., 10.10., 24.10., 07.11., 

21.11., 04.12., 19.12.2019 *

POZOR - kdo nemá na popelnici přilepenu samolepku 
pro rok 2019 (tj. doklad o zaplacení), 

nebude mu popelnice vyvážena!
Klasické kulaté plechové a černé plastové popelnice je mož-
né zakoupit na obecním úřadě nebo v Informačním centru. 

SVOZOVÁ MÍSTA - PRO PASEKy:
Hluboké – u Josefa Lukáše

Lopuník – u Horkých č. 405
Kopřivné – u Zavrtáků

Háj – u Kovařčíků č. 440
Lůžko – u Oborských (kde stál kontejner)

PAPÍR – modré pytle a modré kontejnery
* 06.05., 03.06., 29.06., 01.07., 29.07., 26.08., 23.09., 

21.10., 19.11., 16.12.2019 (pondělí)

Patří zde: noviny, časopisy, krabice, lepenka, karton, 
kancelářský papír a sešity

NEpatří zde: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, 
uhlový a voskovaný papír

PLASTy 
– žluté pytle a žluté kontejnery

* 20.04. sobota, 20.05., 17.06., 15.07., 12.08., 09.09., 
07.10., 04.11., 02.12., 30.12.2019 (pondělí)

Patří zde: PET láhve, sáčky, folie, nádoby od saponátů, 
plastové kanystry, kýble, květináče, polysty-
ren apod.

 Nádoby stlačte, šetříte tak místo.
NEpatří zde: novodurové trubky a podlahové krytiny, obaly 

od chemikálií a nebezpečných látek.

NÁPOJOVÉ KARTONy 
- Tetra Pack - oranžové pytle nebo popelnice s oranžo-

vou nálepkou
Oranžové pytle jsou odváženy zároveň se svozem plastů.

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

SKLO 
- zelené kontejnery „zvon“

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

Patří zde: láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové 
sklo. 

NEpatří zde: porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo 
a zrcadla. 

BIOODPAD 
– hnědé kontejnery

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

Patří zde: biologicky rozložitelný odpad pocházející 
především z údržby zahrad 

Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny:
 Hořansko - před obchodem u Daňů a na Špici
Střed obce - sběrný dvůr u hasičské zbrojnice

Dolansko - u obchodu Jednota

ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE, TONERy 
- nádoby umístěny na OÚ Liptál
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

Na vyřazené drobné elektrozařízení, 
baterie a tonery z tiskáren jsou ve vchodu do Obecního 

úřadu umístěny sběrné nádoby. 
Do E-Boxu patří: drobné elektrospotřebiče – např. vy-

sloužilé kalkulačky, mobilní telefony, 
drobné počítačové vybavení, apod.

Do E-Boxu NEPATŘÍ: zářivky a výbojky

ByTOVÝ TEXTIL, ODěVy, OBUV, HRAČKy 
– bílý kontejner

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

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

OSVěTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
- sběrná nádoba EKOLAMP

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

Nádoba na osvětlovací zařízení je umístěna ve vchodu 
do Obecního úřadu nebo je lze odevzdat ve sběrném dvoře. 
Patří zde: úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární 

(trubicové) zářivky, světelné zdroje s LED 
diodami

NEpatří zde: klasické, reflektorové a halogenové žárovky 
a viditelně poškozené světelné zdroje

POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKy 
– zelené nádoby označené nálepkou

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

Nádoby jsou umístěny v Hořansku Na Špici a ve sběrném 
dvoře.

Upotřebené potravinářské oleje a tuky musí být do sběrných ná-
dob ukládány pouze v pevných obalech (např. PET lahve).

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 odpa-
dů v Liptále, obraťte se na pracovníky obecního úřadu, 

kteří Vám rádi pomohou.
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Přehled množství odpadů

provoz 
sběrného dvora 

v Liptále

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Již podruhé se naše obec zapoji-

la do celorepublikové akce „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“, protože bohužel 
naše okolí je stále znečišťováno bezo-
hlednými spoluobčany. Letošní úklid 
byl naplánovaný na sobotu 6.4.2019. 

Ráno se Liptál probudil do deště a ta-
ké denní předpověď počasí nebyla dob-
rá. Sraz byl v osm hodin za obecním 
úřadem a i za drobného mrholení se 
sešlo přibližně sto občanů obce. Jsem 
strašně rád, že pořád se v Liptále na-
jde několik lidí, kterým není lhostejné, 
jak to v obci vypadá. Po krátké ranní 
debatě se skupinky dobrovolníků roze-
šly do terénu na předem určená místa 
a úklid mohl začít. Nejvíce odpadků 

bylo opět podél hlavní silnice, kde 
neukáznění řidiči vyhazují z oken aut 
všechno možné. 

Po pár hodinách se promočení dobro-
volníci pomalu začínali vracet ke kul-
turnímu zařízení, kde byl pro ně jako 
poděkování připraven guláš a pivo. 
Během dopoledne se podařilo nasbírat 
cca dvě tuny odpadu. 

Děkuji všem zúčastněným za práci, 
kterou pro obec a také pro všechny 
občany obce udělali. Díky Vám je na-
še příroda a naše okolí zase o trochu 
čistější.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Množství zpracovaných odpadů v tunách za rok 2018 - Obec Liptál

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

komunální odpad 216,46 221,855 215,41 222,16 233,92 253,95 261,69

plasty 11,55 9,926 14,57 16,055 14,855 17,21 20,068

papír 4,41 7,29 7,83 8,1 8,12 11,13 11,6

sklo 14,323 16,462 15,71 18,42 26,11 17,45 15,61

kompozitní obaly 1,665 0,8 0,47 0,665 1,005 1,42 0,912

nebezpečný odpad 3,585 2,023 2,796 2,413 5,806 5,676 6,821

objemný odpad 13,25 22,18 21,2 24,76 24,58 41,43 34,28

bioodpad    1,222 3,661 3,56 3,69

oděvy      5,801 4,173

CELKEM 265,243 280,536 277,986 293,795 318,057 357,627 358,844

Jak jsme úspěšní v množství vytříděných odpadů? Pro přehled uvádíme jednot-
livé položky v tunách za období od r. 2012 - 2018. Poděkování patří Vám všem! 
Dlužno dodat, že čím více budeme všichni odpady třídit, tím nižší náklady budou 
na likvidaci komunálních odpadů (popelnic). A tím déle můžeme udržovat výši 
ročního poplatku za odpady na nižší úrovni, který je prozatím nejnižší v širokém 
okolí.

Děkujeme, že třídíte odpad!

Zpracovala Monika Valchářová

Otevírací doba
pondělí zavřeno
úterý 16:00 – 18:00
středa zavřeno
čtvrtek 16:00 – 18:00
pátek zavřeno
sobota 09:00 – 11:00
neděle zavřeno
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Z Obecní knihovny Liptál
V letošním roce v liptálské knihovně odebíráme dva nové časopisy pro dospělé „Koktejl“ a „Moje země“, kde naleznete 

tipy na výlety a návštěvy unikátních míst v Česku. Pro děti stále odebíráme oblíbený kreslený časopis „Čtyřlístek“. 
Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.cz 

OTEVÍRACÍ DOBA:       středa 15 – 17 hodin     pátek 15 – 17 hodin
Alena Malčíková, knihovnice

Foto 2. a 4. třída ZŠ Liptál v knihovně.
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Kultura

PLÁN ZNÁMÝCH  AKCÍ  V LIPTÁLE 2018 -2019
Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde

27.04. so Koncert Josef B. Král 19:00 J. B. Král, Liptál Klubovna OÚ
1. patro

05.05. ne Vítání občánků 14:30 Obec Liptál VZM
18.05. so Zábava – Focus Rock Tomana J., Liptál KA
24.05.
25.05.

pá
so Volby do Evropského parlamentu 14:00-22:00

08:00-14:00 Obec Liptál VZM

25.05. so Soukromá akce Geržovi, Liptál KZ
31.05. pá Dětský den MŠ Liptál 15:00 MŠ Liptál a složky KA
01.06. so Zábava – Kosovci Kotek Patrik KA

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

před zámkem

09.06. ne 32. Dětský (nejen) foklorní den 2019 10:00 FS Lipta Liptál, Obec 
Liptál KA

22.06. pá Soukromá akce – oslava Gajdošíkovi, Všemina KZ

24.06. čt Koncert žáků ZUŠ Morava Liptál – konec školního 
roku 16:00 ZUŠ Morava Liptál KZ

06.07. so Hasičská pohárová soutěž 13:00 SDH Liptál Areál FK
20.07. so Pivní slavnosti Tomana J., Liptál KA
26.07. pá Soukromá akce Tomšů, Všemina KZ
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
23.08.

až
25.08.

MFF 50. Liptálské slavnosti 2019,
výstavy
 

FS Lipta Liptál
Obec Liptál, 

KZ
KA
Obec

14.09. so Soukromá akce Janušovi, Vsetín KZ

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

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

Obec Liptál Před OÚ

01.12. ne Adventní koncert 15:00 ČCE a OÚ Liptál Kostel ČCE

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

07.12. so 20. Mikulášská jízda 2019 14:00 FS Lipta Liptál, Obec 
Liptál obec

11.12. st Vánoční besídka DDaZŠ 15:00 DDaZŠ Liptál KZ
14.12. so Mikulášský volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál tělocvična ZŠ
15.12. ne Vánoční koledování děcek  Lipty 15:00 FS Lipta KZ
19.12. čt Vánoční koncert žáků ZUŠ Morava Liptál 16:00 ZUŠ Morava Liptál KZ
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, email: obec@liptal.cz
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Beseda o cyklistice s Alešem Melichaříkem
aneb Řekl jsem, že pojedu, tak jsem jel

15. února 2019 se v Hospodě U Klesků uskutečnila dlouho 
očekávaná beseda s Alešem Melichaříkem (Liptál). A že se 
sešlo hodně zvědavců! Všichni Ti mohli poslouchat zajímavé 
a poutavé tříhodinové vyprávění o Dolomitech, extrém-
ních závodech Loudání českou krajinou, Vrchařské koruně 
Trenčanska, Valašska, Liptova a o dalších dobrodružstvích 

a akcích tohoto sportu, o obdivuhodných sportovních výko-
nech i strádáních.  

Stálo to za to! Děkujeme Aleši a těšíme se třeba někdy 
příště. Jistě nás zase něčím překvapíš. Držíme palce!  

(Text a foto JV.)
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

DUBEN – KVĚTEN – ČERVEN 2019

60 let
duben  Dědek Lubomír, Háj
 Kovařík Hynek, Háj
květen Vaculíková Alena, Na Špici
 Holíková Jarmila, Střed 

65 let
duben Hurta Jaromír, Na Špici
květen Geržová Anna, Dolansko
 MUDr. Čech Vítězslav, Střed
 Budil Petr, Na Špici
červen Tománek Jaroslav, Střed
 Bařina Miroslav, Pod Hranicí
 Halová Věra, Sadová  

70 let
duben Holíková Ludmila, Střed
 Frýdlová Marie, Na Špici
 Košut Petr, Hluboké
červen Šopáková Ivanka, Dolansko

80 let
duben Freundová Růžena, Sadová

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

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

86 let
duben  Srněnská Ladislava, Střed

87 let
květen Blažková Zdeňka, Dolansko

92 let
duben Blanarčíková Štefánia, Lůžko

93 let
duben Vaculíková Marie, Hořansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

ÚMRTÍ 
leden Šimková Růžena, Hořansko  

Vaculíková Ilona, Hořansko
 Mědílek Zdeněk, Hořansko
 Černota Lubomír, Střed
 Srněnská Marie, Střed

 Kašpárek Jiří, Dolansko
 Frýdl Karel, Dolansko
únor Mrnuštík Miloslav, Dolansko
březen Svoboda František, Hořansko
 Komorek Adolf, Lopuník
duben Vaculíková Zdeňka, Střed

Mimoliptálští občané s vazbou na Liptál:
leden Pekař František, Všemina. Bývalý starosta 

Obce Všemina.
 Axman Vilém, Vsetín. Dlouholetý hráč 
 a trenér FK Liptál.
únor Škrabánková Drahomíra, roz. Gavendová, 

Valašské Meziříčí. Rodačka z Liptálu.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NAROZENI
leden Dim Jordan Odinakachukwu, Výpusta – 

první narozené miminko v roce 2019
únor Tatkovský Ondřej, Háj 
 Geržová Leontýna, Háj

Rodičům srdečně blahopřejeme.

PŘIHLÁŠENI 
únor Bazalková Lenka, Dolansko
 Stejskalová Rimma Ivanovna, Střed
březen Holíková  Lenka, Na Špici
 Hrnčiříková Zuzana, PhDr., Ph.D., Sadová
duben Wiseman Edita, Kopřivné
 Kubálková Jarmila, Na Špici
 Hořanská Viktorie, Sadová
 Ing. Peltsarszká Eva, Sadová

ODHLÁŠENI 
únor Kreplová Eva, Dolansko
 Dušková Kateřina, Lopuník
 Mrnůštík Jaromír, Mrnůštíková Jana, 

Lopuník
 Tománková Veronika, Lahvička Filip, 

Lahvička Jakub, Lůžko
 Švecová Martina, Dolansko
březen Andrýsková Zuzana, Střed

SŇATKy
V uplynulém období nemáme nahlášen žádný sňatek 

našich občanů. 

SDěLENÍ KE SPOLEČENSKÉ KRONICE
Omlouváme se za případné nepřesnosti, jelikož se nám stále 

nedostává některých informací o změnách v pohybu obyvatelstva. 
Prosíme Vás, abyste nám nastalé změny - sňatky, odhlášení, 
narození, úmrtí příbuzných nahlásili s příslušnou listinou na OÚ 
v Liptále, abychom je mohli přesně zanést do evidence obyvatel 
a mohli z nich dále čerpat  – např. vítaní občánků, další zpravodaj 
apod. Děkujeme za pochopení.    Jana Vráblíková
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Vzpomínky
Kdo lásku a dobro rozdával
pro druhé žil a rád je měl
ten žije v našich srdcích dál
a nikdy nezemřel 

Dne 28. dubna 2019 si připomeneme páté 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan

František Vrlíček z Liptálu – Pod Hranicí 
č. 258.

Stále vzpomíná manželka, tři synové a dcera 
se svými rodinami. 

Dne 29. března 2019 jsme si připomněli 
30. výročí úmrtí mého manžela, našeho 
tatínka, dědečka, strýce, švagra, pana

Miloslava Černoty z Liptálu č. 75.

Vzpomínají manželka Ludmila, dcera 
Ludmila s rodinou, sestra Dana s rodinou, 
švagrová Vlasta s rodinou. 

Dál budou šumět moje lesy
A budou cítit vůně borovic
Ale pod korunami v jejich stínu
Nepůjdou mé kroky již nikdy víc

Jak tiše letí vánek do polí a lesů
Které jsi měl tolik rád
Tak rychle uběhly dva roky 
Kdy jsi opustil nás

Už Tě neprobudí ranní slunce ani krásný den
Na liptálském hřbitově spíš svůj věčný sen
 

Dne 18. dubna 2019 uplyne druhé smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
a milující manžel a tatínek, pan 

Jan Kachtík z Liptálu – Kopřivného č. 307.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
dcera, syn s přítelkyní a ostatní rodina 
s přáteli a známými.

Vzpomínka na Tebe je stále živá
Kdo v srdci žije, ten neumírá

Dne 19. března 2019 uplynulo 20 let od úmrtí 
mého manžela, našeho tatínka, dědečka, pana

Jaroslava Tataláka z Liptálu Dolanska č. 121

S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Za vše, co vykonal,
klidu sobě nedopřál.
Pracoval vždy do únavy,
tichý spánek buď mu přán.

Dne 24. června 2019 uplyne 29 let od úmrtí 
našeho tatínka a dědečka, pana

Josefa Vaculíka z Liptálu č. 25.

Dne 7. března 2019 by se dožil 100 let.

S láskou vzpomínají syn Miroslav a dcera 
Jaroslava s rodinami a ostatní příbuzní.

A ti, které jsme rádi měli,
jsou věčně s námi živými.
Jsou s námi, nejsou osiřelí
a nejsme sami ani my

Dne 16. února 2018 jsme vzpomněli 
7. smutné výročí úmrtí mého manžela, 
našeho tatínka, dědečka, strýce, švagra, pana

Lubomíra Černoty z Liptálu č. 80.

Dne 17. května 2019 by se dožil 80 let. 

Vzpomínají manželka Vlasta, dcera Zlata s rodinou, sestra 
Dana s rodinou a švagrová Ludmila s rodinou.
 

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

Dne 14. února 2019 jsme si připomněli 
2. výročí úmrtí naší maminky a babičky, paní

Františky Kleskové z Liptálu č. 85. 

Vzpomíná syn Zdeněk s manželkou Hanou, 
dcera Iva a vnuci Zdeněk a Iva.   

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

Dne 9. března 2019 tomu byly 3 roky, co 
nás navždy opustila naše milovaná maminka 
a babička, paní
Anežka Kneblová z Liptálu č.144.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Vzpomínají dcera Hana s manželem 
Zdeňkem, dcera Pavla a vnuk Zdeněk.
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Jak těžké je hledat slova,
aby vyjádřila smutek náš.
Vzpomínky vracejí se znova
a bolest nezahojí ani čas.

Dne 18. března 2019 jsme vzpomněli 
20. výročí úmrtí mého manžela, 
našeho tatínka, dědečka, pana

Jana Frýdla z Liptálu – Sadové č.  348.

Dne 8. listopadu 2018 jsme si připomněli 
jeho nedožitých 82 let.
Vzpomíná manželka, dcery s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Služebníku dobrý a věrný,
vejdi v radost Pána svého.           Mt 25, 30

Dne 6. dubna 2019 jsme vzpomněli 
nedožitých 85 let naší maminky a stařenky, 
paní

Zdeňky Geržové z Liptálu č. 88.

Dne 14. ledna 2019 jsme si zároveň 
připomněli smutných 13 let od jejího úmrtí.
Vzpomínají děti Jana a Jaroslav s rodinami. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

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

Dne 23. května 2019 by se dožil 80 let pan

Karel Vaculík z Liptálu 52.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Draha, dcery a syn s rodinami 
a ostatní příbuzní, přátelé a známí.

Jak krásné by bylo v tento den Ti blahopřát,
jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.

PODěKOVÁNÍ
Bolest zná jen málo slov
a smutek nejtěžší je jako kámen němý... 

Děkujeme všem, kteří se přišli 6. února 
2019 naposledy rozloučit s naším drahým 
a laskavým manželem, tatínkem, dědečkem 
a pradědečkem, panem Jiřím Kašpárkem. 
Děkujeme za projevená slova útěchy 
a květinové dary. 
Prosíme, kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu tichou vzpomínku. 
Manželka Anežka, syn Jiří s rodinou, dcery 
Dagmar a Zuzana s rodinami. 

Odešla...
Jediná na světě, kdo by ji neměl rád,
jež umí dopouštět a tolik milovat!
Která vždy potěší, tak měkce pohladí,
jediná na světě, jež nikdy nezradí.
Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka.
To byla nejdražší, to byla maminka.

S poděkováním se obracíme na Vás, 
kteří jste se v pondělí 11. února 2019 
přišli rozloučit s paní Marií Srněnskou 
z Hlubokého. Děkujeme všem za slova 
útěchy a tichou vzpomínku.
 
Tímto chceme také poděkovat 
rodině Čalové z penzionu, paní doktorce 
Blanarčíkové a sestřičce Daně Mikušové 
za pomoc při péči o naši milovanou 
maminku, babičku a prababičku.
 
 
Dcery Marie, Anna a Stanislava s rodina-
mi a ostatní příbuzní.

V ROCE 2018 NÁS OPUSTILI 
TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:

Neplačte, drazí, že odcházíme spát,
jak pokynul nám osud.
Ve věčné noci bude se nám zdát,
že žijem s Vámi dosud.
 
 
20. ledna ve věku 87 let paní Anna Zavoralová, Sadová.
26. března ve věku 66 let pan Josef Řádek, Dolansko.
11. června ve věku 48 let pan Petr Řezník, Dolansko.
14. srpna ve věku 79 let pan Karel Vaculík, Na Špici.
14. října ve věku 89 let pan Eduard Freund, Sadová.
17. října ve věku 77 let pan Štefan Hanuska, Dolansko.
25. října ve věku 64 let pan Karel Pelán, Zápač.
29. října ve věku 93 let pan Jan Mrnuštík, Škurňův dvůr.
12. listopadu ve věku 65 let pan Josef Daňa, Střed.
14. listopadu ve věku 75 let pan Pavel Minařík, Háj.
14. listopadu ve věku 94 let pan Otakar Švec, Na Hranici.
25. listopadu ve věku 90 let paní Františka Mikešová, Střed.
5. prosince ve věku 76 let paní Karla Tomanová, Na Špici.
10. prosince ve věku 80 let paní Anna Zeťáková, Dolansko.
 
Celkem 14 našich spoluobčanů.
 

 Všem pozůstalým a jejich rodinám 
vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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POČET OByVATEL:
Ke dni 31.12.2018 žilo v obci 1512 obyvatel. 1259 dospělých, 253 dětí. 785 žen, 727 mužů. 

ČÍSLA POPISNÁ A EVIDENČNÍ
Ke dni 31.12.2018 bylo v obci registrováno 547 čísel popisných a 44 čísel evidenčních (chaty).

Počet neobydlených objektů je 162 (nikdo není přihlášen na trvalý pobyt).

POČET PŘÍSTUPŮ na webové stránky Obce Liptál (www.liptal.cz):
ke dni 1.3.2019 – 748 248 přístupů. 

UDÁLOSTI ZA ROK 2018

Věková struktura ke dni 31. 12. 2018:
DOSPěLÍ DěTI 

CELKEM 
Muži Ženy Chlapci Dívky 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk
620 36,83 639 37,6 107 3,53 146 3,64 1512 33,49

Věkové složení ke dni 31. 12. 2018
Věk 0-5 6-17 18-19 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+ Celkem 

ROK 2018
Ženy 64 100 104 103 108 106 87 70 38 5 0 785
Muži 47 78 110 120 107 102 93 46 20 4 0 727
Celkem 1521

Počet dětí do 18 měsíců 26
Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků 27
Počet dětí od 3 do 6 roků 55
Počet dětí od 6 do 15 roků 145
Dospělí 1259
Celkem 1512

             Četnost příjmení ke dni 31. 12. 2018

Pořadí
Rok 2018

Příjmení Počet
1 Vaculík 40
2 Vaculíková 35
3 Gerža 25
4 Geržová 21
5 Valchář 17
6 Smilková 16
7 Daňa, Daňová po 15

8 Chmelař, Mikulcová, Mrnuštík, 
Tomanová, Valchářová po 13

9 Cedidla, Dědková, Mikulec, Obadal, 
Obadalová, Smilek, Šťastná po 11

10 Frýdlová, Chmelařová, Mrlinová po 10
Celkem 547 příjmení

Narozeno 21 Zemřelo 14 Přihlášeno 24 Odhlášeno 17 Přírustek 14

STATISTIKA - ROČENKA
Roční přehled obyvatelstva v Liptále 2018

Četnost křestních jmen ke dni 31. 12. 2018

Pořadí
Rok 2018

Jméno Počet
1 Jan 56
2 Josef 54
3 Jana 42
4 Petr 41
5 Marie 34
6 Jaroslav, Pavel, Tomáš po 31
7 Miroslav 29
8 Karel 26
9 Jiří, Martin po 25
10 Věra 23

Celkem 267 jmen

Přehled rodinných stavů ke dni 31. 12. 2018:
Rok 2018

Ženy Muži Celkem
Neuvedeno 0 0 0

Svobodní 166
dívky 146

245
chlapci 107 664

Ženatý/vdaná 329 303 632
Rozvedení 46 38 84
Vdovci 87 17 104
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18 let v roce 2019 dosáhnou a plnoletými se stanou:

V roce 2019 by se dožili 100 let tito občané:

15 let v roce 2019 dosáhnou a první občanské průkazy obdrží

Kovář Patrik, Na Prašnici (nejstarší)
Marek Jan, V Zápačí
Vaculíková Aneta, Škurňův Dvůr
Daňa Radek, Na Špici
Kováčová Michaela, Střed

Kuropatová Kateřina, Na Špici
Lysáková Kamila, Dolansko
Bařina Petr, Na Špici
Zadrobílková Karolína Karla, Do-
lansko

Sátora Matěj, Výpusta
Van Rooyen Natálie Shona, Na Špici 
(nejmladší)

Celkem 11 občanů.

Bukáček Vojtěch, Kopřivné (nejstarší)
Salis Alessandro, Střed
Brázdilová Klára, Na Špici
Vaculíková Nela, Sadová

Freund Tomáš, Sadová
Van Rooyen Jakub Hamish, Na Špici
Bogarová Natálie, Výpusta
Trochta Michal, Pusté

Výchopeň Ondřej, Dolansko (nej-
mladší)

Celkem 9 občanů.

Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po 
dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let. Žádat nutno na MěÚ ve Vsetíně, boční vchod 
od České spořitelny.           (MV ČR 2015)

Zpracovala: Jana Vráblíková

Narozen/a 1919 Kde Jméno Liptál čp. Zemřel/a

22.01. Liptál Daňová Emilie 263 1987

16.02. Liptál Smilek Josef 380 2017

01.03. Liptál Němeček Josef 227 1985

05.03. Břeclav Kolomazník Pavel 226 1999

07.03. Liptál Vaculík Josef 25 1990

08.03. Vsetín Geržová Veronika 134 1993

12.03. Liptál Gerža Karel 246 2008

01.04. Liptál Mika Jaroslav 160 1995

28.04. Lhota u VS Geržová Ludmila 9 odhlášena 1973

14.06. Liptál Gerža Jan 407 2008

09.07. Vsetín Polášková Vlasta 114 2015

28.07. Lhota u VS Matoška Karel 87 1985

11.10. Liptál Chmelařová Marie 36 1988

12.10. Frýdek Kahounová Miroslava 8 odhlášena 1987

04.11. Liptál Gerža Josef 120 1973

16.11. Liptál Hrtáň Josef 128 odhlášen 1966

19.11. Všemina Hrtáňová Marie 124 2012

14.12. Liptál Pivodová Františka 352 2002

14.12. Liptál Smilková Anna 98 1995

Z dostupných zdrojů zpracovala Jana Vráblíková
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ČCE Liptál 

Manželské setkání na faře

VELIKONOCE - největší křesťanský svátek

Srdečně Vás zveme na bohoslužby o Velikonocích

"Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě 
jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kdo zesnuli v Kristu. 
Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší 
ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen!" 

(Bible, 1.Korintským 15)

Neumím si vůbec představit, jaký by byl život člověka, 
život můj, kdyby nebylo Velikonoc! Kdyby Kristus neze-
mřel za hříchy světa, za moje hříchy, kdyby nebyl vzkříšen! 
Nevěděla bych, že jsem Bohem bezpodmínečně milována, 

vždy, v každém okamžiku svého života. Nevěděla bych, že 
je tu Někdo, kdo ví o všem, co prožívám, a cítí se mnou, do-
konce mi pomáhá a dává mi sílu. Nevěděla bych, že On má 
východisko i z té největší bolesti a z toho největšího utrpení. 
Nevěděla bych, že můj život má hodnotu a smysl a že smrt 
není konec, ale zrození se pro nebe, pro to nejkrásnější, co 
může vůbec být! 

"Neboť tak Bůh miloval svět, že svého jediného Syna dal, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." 

( Bible, Jan 3, 16)

19.04.2019 Velký pátek 10:00 bohoslužby s Večeří Páně, kostel

19.04.2019 Velký pátek 14:00 nešpor s Večeří Páně, Lhota, obecní úřad

21.04.2019 Velikonoční neděle 10:00 bohoslužby s Večeří Páně, kostel

22.04.2019 Velikonoční pondělí 10:00 bohoslužby, sborový dům

Staršovstvo liptálského sboru Českobratrské církve evangelické Vás srdečně zve k účasti na bohoslužbách i na dal-
ších sborových setkáních.

Všem přejeme milostiplné a pokojné období Velikonoc! 
Jménem staršovstva 

Tomáš Němeček - kurátor, Mária Jenčová - farářka 

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 podrobně shrnují a informují o dění ve sboru.

V rámci Národního týdne manželství se několik párů 
sešlo v sále evangelické církve, kde jsme byli povzbuzeni 
životními zkušenostmi a slovy bratra faráře Daniela Hellera 
z Valašského Meziříčí k budování svých vzájemných partner-
ských vztahů. Protože dobré manželství není samozřejmost. 
Vyžaduje to každodenní úsilí ve prospěch a pro dobro toho 
druhého. Přináší to však bohaté a nádherné ovoce pro život 
člověka a rodiny. 

Proto se nenechme odradit, ale pečujme o svůj vztah, 
o vzájemnou lásku a úctu. 

Písně chvály v podání mládežnické kapely naší církve byly 
také velkým povzbuzením pro všechny účastníky.   

Setkání končilo malou večeří a vzájemnými rozhovory.
Text a foto: Mária Jenčová 
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Členové evangelické církve v Liptále si v neděli 24. úno-
ra 2019 znovu zvolili sestru Márii Jenčovou za svoji farářku 
na další pětileté období. 

"Jménem svým i své rodiny Vám všem děkuji za Vaši 
podporu a přízeň. Milosrdný a mocný Bůh, ať nám pomá-
há budovat společné dílo co nejlépe ve shodě s Jeho vůlí, 

ochotně a s radostí. On pro nás udělal všechno a teď se ptá 
nás: 'Co pro Něho uděláme my?' Kéž nás naplňuje svojí 
láskou a dává nám sílu i moudrost spolupracovat s Ním na 
spáse svoji i našich bližních. Děkuji Bohu za Vás a těším se 
na to, co pro nás i tady Bůh připravil." 

Vaše Mária Jenčová

Členové evangelické církve v Liptále si letos volili nejenom 
farářku, ale i nové staršovstvo na další šestileté období.

 
Zvoleni byli:
Petr Cedidla, Marcela Daňová, Karel Gerža, Jaromír 

Kovář, Daniel Lukáš, Jarmila Mikulcová, Pavel Mrnuštík, 
Tomáš Němeček, Karel Obadal, Jan Trusina, Miroslav 
Vaculík, Pavel Vaculík, Zdeněk Vaculík, Vladislava 
Vaculíková, Dana Gřešáková, Josef Fendrych, Kateřina 
Kubínová, Soňa Vaculíková.

Všem děkujeme a přejeme hodně sil a moudrosti, Boží ve-
dení a požehnání.  

Volba Márie Jenčové za farářku
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Liptále

Volba staršovstva  Velké poděkování patří i všem těm, kteří se rozhodli už dá-
le nekandidovat. Děkujeme Věrce Halové, Evě Vaculíkové, 
kostelníkovi Janu Geržovi a Anně Svobodové za jejich 
dosavadní velmi zodpovědnou službu a veškerou práci 
a nasazení pro náš sbor. Zvláštní poděkování, post mortem, 
patří skvělému člověku Karlu Geržovi ze Lhoty u Vsetína. 
S láskou vzpomínáme a děkujeme za něho a za jeho službu 
Bohu, a jeho rodině.

 
Děkujeme i Blance Vaculíkové za její tříletou všestrannou 

pomoc a práci pastorační pracovnice v našem sboru. 
Věříme, že nic z toho, co děláme pro Boha a druhé lidi, se 

neztratí, ale stává se darem pro nás, i pro druhé.
Mária Jenčová

Poslední březnový víkend se na faře konala víkendovka 
pro děti na téma: Tajemství velikonočního beránka.

Víte, proč o Velikonocích pečeme právě beránka? Protože 
před mnoha tisíci lety, v jedné noci, právě jeho krev zachránila 
izraelský lid před smrtí a otroctvím v Egyptě. Proto se tato noc 
nazývá Velká noc. A když pak, o něco později, Ježíš Kristus 
právě o Velikonocích umírá na kříži, stává se On tím Božím 

Beránkem, který umírá za život světa. A jeho krev vysvobozu-
je z otroctví hříchu a smrti každého, kdo v Něho uvěří.   

Proto, když o Velikonocích pečeme beránka a slavíme tyto 
svátky, děkujeme, Pane Ježíši, za Jeho lásku k nám, za to, že 
dal svůj život za nás. Radujeme se z Jeho vítězství nad smrtí 
a hříchem, a z toho, že nám dává věčný život! Protože On byl 
vzkříšen a žije a kraluje navěky!                   Mária Jenčová

Tajemství velikonočního beránka
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Narodil se 1. srpna 1948. Dne 19. ledna 2019 uplynulo 
50 let od smrti mladého evangelíka, studenta filosofie Jana 
Palacha. Ani Českobratrská církev evangelická nezapo-
mněla na toto smutné výročí a uspořádala řadu akcí jako 
připomínku jeho hrdinské, ale tragické smrti – bohoslužby, 
modlitby za trpící pro pravdu, hudebně liturgický pořad 
a další. Konkrétní souhrn naleznete na www.palach2019.cz. 
Smyslem akce nazvané „Jan Palach – naše svědomí“, bylo 
důstojné připomenutí Palachova krajního činu sebeobětování 
a jeho smyslu, který zůstává nejen celospolečensky platný, 
ale také výsostně aktuální. Připomínejme si ho proto i my.

Pozornosti se doporučujeme film Jan Palach (2018), 
který v televizní premiéře uvede ČT1 v sobotu 12. ledna 
od 20.00 hod. Zajímavostí je, že se na přípravě filmu podí-
lela i Českobratrská církev evangelická. Vybrané scény se 
například natáčely v autentickém prostředí FS ČCE v Libiši, 

hudební doprovod těchto scén zajistil L. Moravetz a roli fa-
ráře Jakuba S. Trojana ztvárnil synodní senior Daniel Ženatý. 
Přehled pořadů, které k výročí připravila Česká televize, je 
k dispozici zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/archiv/
palach/ 

Z dostupných zdrojů připravila Jana Vráblíková

Popeleční středou skončil masopust a začala postní doba. 
Čtyřicet dní se křesťané připravují na Velikonoce, na své 
největší svátky. Je to čas ztišení, zklidnění i reflexe vlastního 
života. Popelec je symbol pokání. Pokání je inventura nitra, 
srdce člověka.  Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. 
Máme se podívat jak na tom duševně i duchovně skutečně 
jsme a vyjít ze sebe k ostatním, obrátit se. Vyjít k Bohu 
a k bližním, neuzavírat se do sebe.

V autentickém křesťanském pojetí není půst cílem sám 
o sobě, ale je prostředkem. Cílem půstu je přiblížení se 
Bohu, projevení účinné lásky k bližním a posun a odklon 
od různých forem závislostí (internet, mobil, média, televize, 
drogy…) ke svobodě pro dobré věci.

Půst má pozitivní přínos pro pozemský život, jeho zamě-
ření i motivaci. Půst není dieta. Půst a dieta jsou dva zcela 
odlišné pohledy na způsob „stravování“. Půst má na rozdíl 
od diety duchovní rozměr. Dieta cílí na tělo, na zevnějšek; 
půst se zaměřuje na duši, na vnitřní život, na srdce. Není pod-
statné, jak hlavně vypadáme – sexy, skvěle, mladě, výkonně; 
důležité je být a mít dobré milující, čisté a věřící srdce. Postní 
doba je pak obdobím pokorné pravdivosti k sobě, k druhým 
i k Bohu.

Postní dobou prozařuje postava milujícího Pána, který se 
z lásky k nám zříká sám sebe a bere na sebe všechno, čím 
jsme porušili lásku vůči němu, vůči lidem kolem nás i vůči 
sobě. A nabízí nám svou blízkost. V ní máme získat sílu 

Vzpomínka na Jana Palacha – 50 let od smrti

Postní  doba – příprava  na  Velikonoce

Ř-K CÍRKEV LIPTÁL
Bohoslužby v katolickém kostele v Liptále

Velikonoce 2019
17.04. středa – mše se nekoná

18.04. Zelený čtvrtek 17:00 h

19.04. Velký pátek 17:00 h

20.04. Bílá sobota 17:00 h

21.04. Zmrtvýchvstání Páně 08:45 h

22.04. Velikonoční pondělí 08:45 h

24.04. středa – mše se nekoná
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Tříkrálová sbírka se v Liptále konala v sobotu 12. ledna 
2019. Níže je zveřejněna tabulka s výsledky letošní sbírky za 
všechny obce v působnosti Charity Vsetín.

Charita Vsetín děkuje za příjemnou spolupráci při realizaci 
sbírky a do nového roku přeje vše dobré a ať se daří ve všem, 
co pro své obce budete dělat.

Bc. Jarmila Hyžáková, 
koordinátorka TKS za Charitu Vsetín

www.vsetin.caritas.cz

I pro příští rok jsou vítání i další dobrovolníci pro ko-
ledování jak z řad dospělých, tak i dětí, pro které je vždy 
za koledování připravena nějaká odměna. Letos to bylo 
promítání filmu v kině Vatra ve Vsetíně. 

Foto Bc. František Migdal

Tříkrálová sbírka 2018 - výsledky 

k přemáhání strachu a také pravdivému pohledu do vlastního 
nitra. S jeho pomocí máme možnost obnovit všechny vztahy, 
které prožíváme.

Čtyřicet dní postní doby stojí před každým z nás jako velká 
příležitost a výzva k obnově jedinečného a zcela základního 
vztahu s trojjediným Bohem, který započal naším křtem. 
Obnova křestního vyznání s tím, čeho se odříkám a čemu 
věřím, má tento proces postní obnovy dovršit. 

Středem a vyvrcholením postní doby není smrt Ježíše Krista 
na kříži. Tímto středem byla, je a zůstane láska. Láska ve své 

nejčistší podobě. Jen ona dává smysl přijaté bolesti, utrpení 
i smrti. Jen ona je cestou k vrcholu Velikonoc, k Ježíšovu 
vzkříšení. Jen ona je k oslavení Syna člověka i Boha.

Velikonoce jsou oslavou Boží lásky projevené v Ježíši 
Kristu ke každému z nás. Jsou velkým eposem o tajemné lás-
ce Boha k člověku a o ceně této lásky, kterou je Kristova smrt 
na kříži. Velikonoce jsou svátky utrpení, smrti a vzkříšení 
Ježíše Krista. Svátky, v nichž se prolínají a bojují mezi sebou 
Boží vášeň pro člověka a lhostejnost člověka vůči Bohu.

P. František  Kuběna  SJ

Obec 2019 2018 2017 2016 2015
Bystřička 26 964 21 001 14 659 10 314 4 459
Francova Lhota 63 864 77 199 72 413 71 013 71 216
Horní Lideč 71 464 70 344 56 843 55 138 57 127
Hošťálková 53 000 56 716 44 309 50 391 48 771
Jablůnka 53 776 48 154 45 744 42 999 44 101
Janová 16 917 14 389 11 486 9 527 7 275
Kateřinice 30 886 27 711 26 104 21 157 21 443
Leskovec 16 930 12 117 1 860 2 727 0
Lhota u Vsetína 23 657 20 474 16 665 15 546 17 124
Lidečko 111 344 110 409 98 907 93 271 88 109
Liptál 43 801 40 618 30 528 17 569 15 912
Lužná 27 477 29 017 27 970 28 911 27 346
Mikulůvka 25 824 21 463 17 488 20 686 18 074
Oznice 18 394 18 702 14 753 13 760 13 339
Pozděchov 22 876 19 300 20 989 20 680 20 471
Prlov 17 963 13 516 2 204 0 0
Pržno 25 201 24 416 24 527 20 977 19 261
Ratiboř 60 479 44 034 45 649 40 849 28 652
Růžďka 34 556 36 543 27 665 26 801 21 297
Seninka 8 820 6 353 2 450 7 475 7 365
Střelná 49 727 43 275 41 940 39 057 38 233
Ústí u Vsetína 13 699 12 769 11 408 10 590 9 408
Valašská Polanka 54 056 53 862 51 479 49 321 46 008
Valašská Senice 17 227
Vsetín 296 190 295 763 253 906 311 625 239 650
Celkem 1 185 092 1 118 145 961 946 980 384 864 701
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Ve čtvrtek 6. prosince 2018 naši 
školu opět navštívila pardubická sku-
pina historického šermu Pernštejni, 
tentokrát s výukovým programem 
„Jak válčili husité“. Osmáci a devá-
ťáci pomohli vytvořit v tělocvičně ná-
ležité dobové kulisy a sestavit repli-
ku husitského válečného vozu a vše 
mohlo začít. Žáci se dozvěděli řadu 
zajímavých informací o tomto období 
českých dějin a o změnách, ke kterým 

došlo ve vojenství, mohli si prohléd-
nout rytíře v plné plátové zbroji, leh-
kého husitského jezdce, běžného pě-
šího bojovníka a bojový husitský vůz 
a dokonce si i zahrát na jeho posádku 
a za bojového pokřiku: „Hrrr na ně!“ 
útočit na rytíře panské jednoty. Velký 
úspěch měl závěrečný souboj, kte-
rý tradičně sklidil největší potlesk. 
Poté si ještě žáci mohli prohlédnout 
dobové zbraně a vyzkoušet brnění. 
Budeme se těšit, jaké historické obdo-
bí nám Pernštejni představí při příští 
návštěvě.

Mgr. Olga Úlehlová
Foto archiv školy

Ze Základní školy Liptál

         Jak válčili husité
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V úterý 19. února 2019 proběhlo školní kolo recitační 
soutěže. Účast žáků 1. stupně byla jako každoročně hojná 
a také na 2. stupni se našlo několik statečných. Obecenstvo 
si vyslechlo jak prózu, tak básničky vážné i veselé a všechna 
vystoupení ocenilo uznalým potleskem. Porota se musela 
zhostit nelehkého úkolu a vybrat vítěze. A jak nakonec roz-
hodla?

Kategorie 0 (1. třída): 1. místo Hana Vaculíková 
 2. místo Martin Potěšil
 3. místo Martin Ondrašík

Kategorie I. (2. a 3. třída): 1. místo Ela Valová
 2. místo Timea Tea Kamenná
 3. místo Nikola Rigová

Kategorie II. (4. a 5. třída): 1. místo Benito Lopez Gonzalez 
 2. místo Adam Smilek
 3. místo Elena Škrobánková

Kategorie III. (6. a 7. třída): 1. místo Tereza Zedníková 

Kategorie IV. (8. a 9. třída): 1. místo Lucie Mikšíková
 2. místo Ondřej Výchopeň

Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast, 
snahu a hezké výkony.

Mgr. Andrea Střelecká

Recitační soutěž
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Předvánoční čas jsme si na druhém 
stupni zpestřili sportem. Ve středu 
19. prosince 2018 proběhl Turnaj v pře-
hazované dívek a ve čtvrtek 20. pro-
since 2018 Florbalový turnaj družstev 
5. - 9. třídy. A o tom, že našim dětem 
není pohyb cizí, svědčí velký počet 
účastníků a vysoké sportovní nasazení 
všech aktérů (tentokrát i z řad učitelské-
ho sboru). Rozhodčí i diváci byli svěd-
ky řady urputných soubojů, nečekaných 
zvratů, slavných vítězství, ale hlavně 
spousty zábavy. V přehazované zví-
tězilo družstvo s názvem „Bad girls“, 
ve florbalu zase „Hošové“. Vítězům pa-
tří gratulace a všem zúčastněným velká 
pochvala za snahu, výkony a hlavně 
sportovní chování a radost ze hry.

Ing. Ivan Bechný

Sportovní turnaje
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Třetí lednový týden se žáci 7. třídy 
zúčastnili povinného lyžařského výcvi-
ku ve Velkých Karlovicích. Sněhové 
podmínky nám letos opravdu přály, 
a i když bylo mrazivé počasí, bylo 
slunečno a sedmáci si na svahu oprav-
du užili. Pro některé to byla úplná 
premiéra, na svahu pod hotelem Horal 
stáli na lyžích poprvé, ale poslední 
den už na sjezdovce nebylo možné 
poznat, kdo je začátečník a kdo je již 
zkušenější lyžař. Ti nejšikovnější si 
mohli vyzkoušet své lyžařské doved-
nosti na náročnější sjezdovce Razula. 
Lyžařský výcvik proběhl pod taktov-
kou Ing. Ivana Bechného, Mgr. Olgy 
Úlehlové, Mgr. Jany Kuželkové 
a Mgr. Štěpánky Cedidlové, kteří sed-
máky pochválili nejen za sportovní 
nasazení a snahu, ale i za bezproblé-
mové chování, které by si mohli ně-
kteří přenést také do školy.

Velmi děkujeme panu místostaros-
tovi Ing. Ondřeji Vaculíkovi za zor-
ganizování odvozu a panu Josefu 
Valchářovi za odvoz lyžařské výstroje 
a zavazadel.

Mgr. Hana Burdová

Lyžařský výcvik
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Tabulka z liptálské keramiky v Antarktidě pořád visí!

KERAMIKA

Český antarktický výzkumný pro-
gram - Expediční tým z brněnské 
Masarykovy univerzity i letos pobýval 
na přelomu roku v Antarktidě na stanici 
Johanna Gregora Mendela. Tu opus-
til v sobotu 2. března 2019 a na ces-
tě domů se přesunul na argentinskou 
stanici Esperanza, kde počkal na pře-
sun na ostrov Krále Jiřího a následně 
do Punta Arenas. V Punta Arenas již 
čeká další vědecko-technický tým, kte-
rý v posledních 4 týdnech revitalizoval 
stanici CzECO Nelson a její okolí. 
Více https://www.facebook.com/polar.
sci.muni.cz/photos a https://www.em.
muni.cz/udalosti/.  

Vědci si ale udělali čas a poslali 
do Školní družiny v Liptále velmi milý 
a téměř neuvěřitelný pozdrav! Foto 
tabulky, kterou před 4 roky vyrobi-
ly děti s paní vychovatelkou Petrou 
Pilnou v liptálské keramice a kterou 
pan Jaroslav Gerža v roce 2015 ja-
ko člen tehdejší expedice vzal s sebou 
a sám ji upevnil přímo v Antarktidě! 
(Psali jsme v LZ 1/2015.)

A tabulka i v takových podmínkách 
stále drží! Můžeme říct, že se stala 
raritou a samozřejmě důkazem kvalitně 
odvedené práce! Ví se o nás pořád – 
i v Antarktidě! 

(JV, foto FB)

I letos 
jsme v ke-
r a m i c k é 
dílně vyhlá-
sili hlaso-
vací soutěž 
Souboj hrn-
ků. V letoš-

ním jubilejním ročníku jsme vybírali 
mezi 26 soutěžními hrníčky. Hlasování 
se zúčastnilo celkem 126 hlasujících, 
kteří odeslali 1549 hlasů. Na slavnost-
ním vyhlášení výsledků jsme zatleskali 
všem, kteří se s námi do přehlídky 
zapojili. 

Celkovou vítězkou se stala Ela Valová 
ze 3. třídy ZŠ Liptál s celkovým počtem 
151 bodů a její  HUSIČKOVÝ hrníček 

je s počtem  79 bodů nejhez-
čím výrobkem  SOUBOJE 
HRNKŮ 2019.  

Ve vypsané soutěži Za hla-
sy z největší dálky děkujeme 
paní Janě Vráblíkové, kte-
rá jako členka delegace OÚ 
Liptál a Folklorního spolku 
Lipta Liptál odeslala své hla-
sování z Kostariky, Střední 
Amerika. 

Blahopřejeme a děkuje-
me! 

Text a foto Petra Pilná, 
vychovatelka a vedoucí 

keramické dílny ZŠ Liptál  

Vyhlášení výsledků 10. ročníku přehlídky  
SOUBOJ HRNKŮ 2019 

Liptál 14 184 km
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Vánoce děti v mateřské škole přiví-
taly na své besídce v úterý 18. prosince 
2018.

Pro navození slavnostní nálady si děti 
nejdříve vyzkoušely některé vánoční 
zvyky. Zkoušely, kam doplave lodička 
ze skořápky, hledaly hvězdičku v roz-
krojeném jablíčku, házely botou a taky 
si pod hrníčkem nechaly předpovědět, 
co je čeká. 

U hromady dárků u krásně nazdobe-
ného stromečku si pak děti obou tříd 
navzájem předvedly připravené progra-

my. A pak přišla ta dlouho očekávaná 
chvíle rozbalování, prohlížení a hraní.

Děti společně vyzkoušely různé sklá-
dačky, puzzle, magnetické hry i velké 
domino. 

Překvapením byla „šroubovací hra“, 
kterou dětem vyrobil pan Řádek.

Děkujeme.

Eva Krausová, učitelka MŠ Liptál

Již tradičně Alcedo přichystalo pro 
děti mateřských a základních škol vá-
noční výukové programy, které hravou 
formou přiblížilo dětem vánoční zvy-
ky a tradice. 

Ve třech dílnách si děti postupně 
vyzkoušely připravit tradiční vánoční 
cukroví, vyrobit andílka z recyklova-
ného materiálu nebo vyzkoušet některé 
vánoční zvyky jako je lití olova, pouš-

tění skořápkových lodiček nebo hledá-
ní hvězdičky v rozkrojeném jablíčku. 
Tradičním dílnám předcházel kom-
ponovaný program v sále, kde jsme 
si povídali a zpívali o tom, jak se to 
vlastně tehdy v tom Betlémě odehrálo 
a co dalo vzniknout vánočním tradi-
cím, které do dnešního dne většinou 
dodržujeme. Současně s vánočním pří-
během přicházeli do betléma k Marii 
a Josefovi Tři králové či pastýři s dary 
pro Ježíška a tím tvořili živý betlém 
v čele sálu. 

Celý program byl protkán vánoční-
mi koledami v podání živé cimbálové 
muziky.

Z Mateřské školy Liptál
Vánoce v mateřské škole

Vánoční program v Alcedu
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Na oplátku jsme zase my přinesli vánoční atmosféru 
do Domova pro seniory u nás v Liptále. Děti z oddělení 
Žabek, jako již tradičně tady ozdobily stromeček a také si 
připravily vánoční pásmo pro babičky a dědečky, kterým 
jsme také předali vlastnoručně vyrobená vánoční přáníčka, 
na kterých jsme si dali velmi záležet. Věříme, že se naše 
vystoupení líbilo.

Mgr. Blanka Kamasová, učitelka MŠ Liptál

Poslední únorová sobota patřila dětem a karnevalu, který 
pořádal Klub rodičů při ZŠ Liptál a Mateřská škola Liptál 
v kulturním zařízení. Nesl titul „Plnou parou vpřed“ s Jirkou 
Hadašem a jeho pomocnicemi Jájou a Pájou.

Pro 85 dětí  připravil dvouhodinový program plný zábavy, 
soutěží s cenami a kouzel. A kdo zrovna neměl chuť a náladu 
zapojit se do her s Jirkou, ten se mohl posilnit dobrotami, kte-
ré připravil Klub rodičů. Stálicí programu byla krásná tom-
bola pro všechny děti. Každá zakoupená vstupenka vyhrála 
super cenu. Tímto děkujeme všem rodičům, kteří do tomboly 
přispěli. Jirka Hadaš s Jájou i Pájou nadchnul nejen děti, ale 
také jejich dospělácký doprovod.  Princezny, princové,  čaro-
dějové, indiáni, berušky, víly, dýně, piráti a spousty dalších 
postav z filmů a pohádek si maškarní karneval užili. 

Hana Červenková, ředitelka MŠ Liptál

Vánoční pásmo v Penzionu

Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem



34  Liptálský zpravodaj 1/2019

Radost ze sněhu

Canisterapie a tažní psi

Školní rok se přesunul do druhé po-
loviny a my jsme si mohli začít užívat 
bohaté sněhové nadílky. Před mateř-
skou školou vyrostly sněhové kopce, 
které děti sjížděly na lopatách. 

Sněhové hrátky tím, ale nekončily, 
spoustu radosti a smíchu přinášelo sta-
vění sněhuláků a kopání tunelů.

Náš školní program byl obohacen 
o novou akci, a to o canisterapii - vy-
užití pozitivniho vlivu psa na zdraví 
lidí. Mateřskou školu navštívili dva 
labradoři s cvičitelkou. Ukázali dě-
tem správné chování u psů a společ-
ně si některé cviky vyzkoušeli, např. 
hledání piškotků pod ležícími dětmi. 
Cvičitelka dětem vysvětlila využití psí 
pomoci ku prospěchu lidí. 

Nezůstali jsme však pouze u těchto 
pejsků, zanedlouho nás také navštívili 
malamuti se svým muscherem. Děti 
měly možnost svést se na saních taže-
nými psy a některé si je zkusily i řídit. 
Pro všechny to byl nevšední a jedineč-
ný zážitek. Letošní využití sněhu bylo 
maximální. 

          Bc. Petra Panáčková
Foto archiv školky
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Zápis do Mateřské školy Liptál na školní rok 2019/2020
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 

2019/2020 se budou přijímat 
v mateřské škole ve čtvrtek 9. května 2019 v době 

od 8:00 do 16:00 hod.

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

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na vstupních 
dveřích mateřské školy a webových stránkách po dobu 
15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 
25.5.2019. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
na školní rok 2019/2020 si můžete vyzvednout v mateřské 
škole od 1. dubna 2019  v době provozu od 7:00 do 16:00 

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

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

                                                                                                             
Hana Červenková, ředitelka MŠ

Zveme všechny děti i dospělé v pátek 31. května 2019 
na tradiční dětský den.

Uskuteční se od 15 h v přírodním kulturním areálu 
v Liptále.

Připraveno bude mnoho překvapení.

Malé ohlédnutí, aneb co se děje v ZUŠ Morava
ZUŠ Morava v Liptále

Školní rok se přehoupl do své dru-
hé poloviny, a proto se nabízí malé 
ohlédnutí za tím, co vše se v naší ZUŠ 
Morava událo. 

Mladých muzikantů v Liptále je stále 
víc a víc a díky tomu vznikají i nové 
soubory a muziky. Žáci z flétnové třídy 
paní učitelky Šimkové založili uskupe-
ní s názvem Black and White a v jejich 
podání můžeme slyšet skladby z období 
baroka až po hity  21. století. Členky 
souboru Lenka Hrádková, Jasmína 
Vilková, Veronika Kapounová, Anna 
Přímalová, Natálie Vilková a Kamila 
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Z Dětského domova a ZŠ  Liptál
Lopatění

Jelínková již společně koncertovaly 
s posluchači kroměřížské konzervatoře 
v obřadní síni zlínské radnice. V Liptále 
obohatily svým programem rozsvěco-
vání vánočního stromu a nechyběly ani 
na Charitativním adventním koncertu 
v evangelickém kostele. 

 
Velká liptálská folklorní rodina se 

letos rozrostla také o další, již druhou 
cimbálovou muziku. Hraje sice zatím 
jako hudecká, tzn. bez cimbálu, nemá 
ještě ani jméno, ale svým výkonem 
mile překvapila posluchače Vánočního 
koncertu ZUŠ Morava a chybět nesmě-
la ani na Dětském valašském bále, který 
uspořádal FS Lipta. 

 
Cimbálová muzika Kuráž však také 

nezahálela. Vystoupila na vernisáži fo-
tek projektu ZUŠ Morava Stále spolu 
ve Zlíně (o projektu více v předchozím 
vydání Zpravodaje), zpříjemnila odpo-
ledne klientům Domova pro seniory 
Vyhlídka ve Vsetíně, k tanci zahrála 
na Hasičském plese v Liptále, na plese 
ZUŠ Morava a ZŠ a MŠ Želechovice 
ve Vizovicích a podpořila i tanečníky 
Malé Lipty na již zmíněném Dětském 
valašském bále. 

 
Děje se toho hodně a dít se ještě bude. 

V měsíci březnu nás čeká Jarní koncert, 
kurz plstění rozdělený do tří bloků 
a těšit se můžeme také na červnový 

Nový rok začal velmi oblíbenou led-
novou akcí na Tesáku nazvanou 14. pře-
bor ve sjezdovém lyžování a lopatění 
dětí z dětských domovů Zlínského kraje. 
Tuto akci pořádá každoročně Dětský do-
mov Vizovice za podpory Nadace Terezy 
Maxové. Z našeho domova se zúčastnilo 
šest dětí, které strávily víkend v překrásné 
zimní přírodě. Počasí nám přálo a my 
jsme si tak mohli užít nejen zasněženou 
sjezdovku, ale i spoustu legrace během 
závodu na lopatách. Pro všechny účastní-
ky byly připraveny krásné ceny, diplomy 
i medaile. Organizátoři měli po oba dva 
dny pro děti přichystaný zábavný pro-
gram sestavený z mnoha soutěží a her. 
Děti nejvíce nadchla návštěva kouzelní-
ka, který předvedl různé triky a neuvěři-
telná kouzla. Zimní radovánky se dětem 
moc líbily a už se těší na příští rok. 

Tereza Liňová

Závěrečný koncert, nebo na výstavu 
prací našich žáků výtvarného oboru 
v rámci Liptálských slavností. A zapo-
menout nesmíme také na zápis nových 

žáků do naší ZUŠ Morava v měsíci 
červnu. 

Těšíme se na setkání s Vámi a děku-
jeme za podporu.    RC
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Lyžování a dovádění s HAJDÍKy

Hurá, i k nám Ježíšek dorazil !

V pátek 15. 2. 2019 jsme využili asi 
poslední sníh k lyžování a zimním ra-
dovánkám. Zaměstnanci firmy Hajdík, 
kteří s námi úzce spolupracují, pro nás 
tentokrát připravili skvělý zimní den. 
Hned ráno jsme vyrazili do Karolinky 
na vlek, kde nás už čekal instruktor 
Vojta, teta a strejda Hajdíkovi a další. 
Někteří z nás stáli na lyžích úplně po-
prvé. Byli jsme všichni úžasní, spousta 
z nás pořád padala, ale nevzdali jsme 
to. Sába a Jenny dokonce sjely i velký 
kopec a zvládly i vlek. Míša a Evča 
už měli průpravu z lyžáku se školou 
a tak jim to šlo jedna radost. A ti, kteří 
si na lyže netroufli, si užívali stejně 
parádní den na bobech. Přivezli jsme 
si medaile a diplomy za snahu, odvahu 

a neskutečnou bojovnost. Děkujeme 
moc za ceny a hlavně za možnost stát 

Je 7. ledna 2019 a my už netrpělivě 
čekáme, až tety zavelí – jdeme ke stro-
mečku. Divíte se, že až teď? 

Ano, je to proto, že  většina z nás, 
byla na Vánoce mimo domov – ať už 
u příbuzných, nebo na prázdninovém 
pobytu na Myšinci. 

Tak ještě poslední úpravy – pěkně se 
obléct, učesat…. Dárky už jsou u stro-
mečku a každý z nás pátravě hledá 
očima – který je asi ten můj? A co jsem 
si to vlastně přál(a)? Už si ani nemůžu 
vzpomenout… No co, to nevadí, aspoň 
to bude to pravé překvapení. 

Ještě uvítací slovo pana ředitele 
a můžeme rozdávat. Naše radost je 
velká, obrovská a nezná mezí. Někteří, 
hlavně ti mladší jsou překvapeni, co 
ten Ježíšek všechno dokáže. A jak to 
vlastně věděl?

Nekazíme jim radost… Ale my velcí 
víme, že dárky nám dávají naši milí 
sponzoři, kteří na nás myslí a snaží se 
nám naše přání plnit. 

Nám nezbývá nic jiného, než všem 
těm zlatým lidičkám poděkovat. 
Poděkovat za to, že na nás myslí a plní 
naše přání.

A. Fürbachová, DD Liptál

na lyžích a vyzkoušet si tento zimní 
sport. Už teď se těšíme na jaro a výlet 
na kolech. Hajdíci jsou prostě nejlepší 
kamarádi.          David
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Jako každý měsíc se i v lednu naše děti 
zúčastnily projektu „První krok“. Tento 
projekt je zapsán ústavem Centrum 
Inspirace a jeho hlavním cílem je snížit 
riziko sociálního vyloučení u mladých 
lidí žijících v dětských domovech a po-
moci jim připravit se na samostatný 
život. 

Vždy jeden víkend v měsíci se děti 
z dětských domovů ve Zlínském kra-
ji starší 15-ti let setkávají v penzionu 
v Rusavě a účastní se seminářů zamě-
řených na zvýšení sociálních a profes-
ních dovedností, získání praktických 
informací orientovaných na trh práce 
a finanční gramotnosti, vytváření zdra-
vého přístupu k rodičovství a partner-
ství, zmírnění důsledků ústavní vý-

Vánoční besídka 
DDaZŠ Liptál

Ve středu 12. prosince 2018 se uskuteč-
nila Vánoční besídka Dětského domova 
a Základní školy Liptál v Kulturním 
zařízení v Liptále. Tento ročník nesl 
podtitul  „Vánoční besídka aneb s čerty 
nejsou žerty”. 

Děti z dětského domova i ze základ-
ní školy si připravily mnoho hezkých 
vystoupení. Diváci mohli vidět dětmi 
ztvárněné scénky, pohádky, ale také se 
tancovalo a zpívalo. 

Především bylo spoustu legrace a dět-
ské radosti. Po besídce na diváky čekalo 
malé pohoštění a drobný vánoční dárek 
vyrobený dětmi. 

Všichni jsme si to moc užili a děkuje-
me všem rodičům, přátelům a sponzo-
rům, kteří přišli podpořit děti a společně  
s námi přivítat Vánoce.

Bc. Michaela Salitrníková 
Foto archiv školy

chovy, řešení aktuálních 
potřeb mladých lidí a také 
na prevenci kriminality 
a sociálně patologických 
jevů. Za dobu fungová-
ní tohoto projektu se děti 
z dětských domovů na-
vzájem poznaly a vytvo-
řily si přátelské vztahy. To 
je také jeden z důvodů, 
proč se na tyto pobyty 
vždy moc těší.

Pobyt v měsíci lednu 
byl zaměřen na umění 
komunikace. Cílem to-
hoto setkání bylo naučit 
děti pomocí her a tvoři-
vých úkolů jak správně 
naslouchat, řešit konflikty 
a mluvit s druhými lidmi. Všechny děti 
byly moc šikovné a aktivně se zapojo-
valy do her i následných diskuzí. Jak 

děti, tak i instruktoři si pobyt náramně 
užili. 

Mgr. Nikola Kovářová, DD Liptál 

Projekt „První krok“
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V sobotu 26. ledna 2019 se v pro-
storách kulturního zařízení v Liptále 
konal tradiční hasičský ples. Příjemnou 
atmosféru zajistil hudební doprovod 
pana Dočkala z Kladerub, který u nás 
na plese hrál již potřetí. Přestože kvůli 
nepříjemným okolnostem v rodině zpě-
vačky přijel sám, zhostil se svého úkolu 
bravurně. O zpestření večera se tento-
krát postarala mladá a nadějná cimbálo-
vá muzika Kuráž ze ZUŠ Morava, která 

Hasiči
Nábor mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Liptál přijímá do svých řad chlapce i dívky ve věku 
5 - 18 let, kteří se chtějí zapojit do soutěžních družstev mladých hasičů.

 
Zastavit se za námi můžete kdykoliv v průběhu dubna každou sobotu mezi 9:00 

a 12:00 hodinou.
 

Pro více informací volejte na mobil: 732 810 117.
 Vedoucí Jana Kašpárková

Hasičský ples

si pod vedením pana učitele Cahlíka 
připravila dvě netradiční vystoupení. 

A co pro Vás chystáme na příští rok? 
To se nechte překvapit a přijďte se sami 
přesvědčit zase za rok, a to 18. led-
na 2020 na hasičský ples v Liptále. 
Budeme se na vás těšit :) 

Organizační tým hasičského plesu
Foto archiv spolku
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Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim dár-
cům a sponzorům. Mezi největší dárce patří bezesporu náš 
zřizovatel Obec Liptál. Díky příspěvku jsme mohli loni po-
řídit zabezpečovací zařízení do staré zbrojnice, kde 
bychom postupně chtěli vytvořit malé hasičské 
muzeum. Dalšími dárci jsou samotní občané 
Liptálu, kteří nemalými částkami přispívají 
na činnost našeho sboru při zvaní na ples. 
Dále pak organizace MAS Střední Vsetínsko, 
díky níž už jsme mohli pořídit našim mla-
dým hasičům nové pracovní stejnokroje PS 
II. Z firem je to MAVE EU, která nám věno-
vala částečně vybavený dílenský vozík, dále pak 
Nábytek Vaculík, Řeznictví Hruška, Zemědělské 
družstvo Liptál, Obchod u Daňů, Čalounictví Kirchner, 

Poděkování Lipta T.D.P., které nám přispívají ať už finančně, nebo třeba 
dary do tomboly na ples. Mezi naše mecenáše patří i pan 
Jan Mrnuštík a bratři hasiči Gerža a Kirchner. Snad jsme 
na nikoho nezapomněli.

 
Poděkování bychom rádi věnovali i našim členům, 
kteří se aktivně podílejí na činnosti našeho sboru, 

ať už se jedná o čištění vodních zdrojů a kanali-
zací občanům Liptálu, údržbu hasičské techni-
ky, aby byla vždy připravena k zásahům, vždy 
připraveným členům zásahové jednotky, ve-
doucím a instruktorům, kteří se věnují výchově 

naší hasičské mládeže, a v neposlední řadě 
všem ostatním členům, kteří organizují sportovní 

a kulturní akce pro naše spoluobčany. 

Výbor SDH Liptál
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S radostí vycházíme vstříc dětem 
a po roční pauze jsme letos uspořádali 
II. Dětský valašský bál v Kulturním 
zařízení OÚ v Liptále. Ve 14:00 hod. 
se děti zařadily do zástupu a radostně 
vyšly slavnostním krokem a předvedly 
nám valašskou polonézu. Tentokrát to 
byly především děti z Lipty. Viděli jsme 
vystoupení Malůšátek a Malých oga-
rů. Celé odpoledne hrála CM KURÁŽ 
při ZUŠ Morava Zlín, kterou vede 
Radek Cahlík a její primáškou je Věrka 
Gojná. Velké díky patří Laďovi Geržovi 
a Oldovi Štroblíkovi, kteří provázeli 
svým slovem celou akci. Rodiče si se 
svými ratolestmi nejen zatancovali a ba 
někteří si i zasoutěžili. Na závěr dostalo 
každé dítko cenu z bohaté tomboly. 

Jsem moc ráda za tuto akci, neboť tím 

stále žije v našich dětech kousek našich 
praprarodičů a doufám, že se na dal-
ším ročníku opět sejdeme, abychom 

si připomněli, jak se v minulosti lidé 
společně bavili.  

Hrádková Jarka, FS LIPTA 

1) 29.4.
Velikonoce, náměstí Vsetín
2) 19.5.
Kácení máje, Zubří 
3) 1.6.
Dětský festival Jablůnkov
4) 10.6.
Dětský festival Liptál – 31. ročník 
5) 16.6.
Dětský festival Osvětimany 
6) 1.7.
Vsetínský krpec 
7) 18.8.
Krajské dožínky Kroměříž
8) 25.8.
49. MFF Liptálské slavnosti
9) 15.9.
Ovčácké slavnosti Santov 
10) 16.9.
Festival Slavičín 
11) 21.11.
Domov důchodců Harmonie Vsetín

MALÁ LIPTA - II. Dětský valašský bál v Liptále

FS Lipta Liptál

Realizovaná veřejná vystoupení Malých ogarů 
FS Lipta Liptál v roce 2018

12) 4.12.
Beseda se seniory Liptál 
13) 16.12.
Vánoční besídka Liptál

Celkem 13 vystoupení.  

Liptál, únor 2019 
Ing. Ladislav Michálek 
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Oblastní soutěžní přehlídka dětských 
zpěváků lidových písní se konala v so-
botu 9. března 2019 v prostorách Domu 
kultury ve Vsetíně. Garantem a pořada-
telem této soutěže byl Folklorní spolek 
VSACAN ze Vsetína. Každý zpěvák si 
připravil dvě lidové písně, které byly 
z valašského regionu - jednu rychlou 
a jednu pomalejší. Výkony zpěváčků 
bedlivě sledovala tříčlenná porota.

Pěveckého souboje se zúčastnilo asi 
pětadvacet dětí, které reprezentovaly 
folklórní soubory ze Vsetína a okolí. 
Děti soutěžily ve dvou věkových ka-
tegoriích. V první byli sólisté do de-
víti let. V této kategorii nás reprezen-
tovaly Markétka Šmotková a Terezka 
Výchopňová. Za druhou skupinu 
ve věku do patnácti let soutěžili Adam 
Smilek, Verča Kapounová a Valentýna 
Zadrobílková.

Nejlepší zpěváčci postupují do regi-
onální soutěže dětských zpěváků, která 
se uskuteční 14. dubna 2019 ve Vsetíně. 
Do této soutěže postoupily z oblastní 
přehlídky na Vsetíně z první kategorie  
dvě děti a ze druhé kategorie šest dětí.

Konkurence byla veliká a držíme na-
ším Lipťáckým zpěváčkům hodně štěstí 
a silný hlas v příštím ročníku pěvecké 
soutěže.

Jarka Hrádková, foto archiv spolku

Titulek vyjadřuje hlavní cíl lip-
tálských organizátorů nejstaršího 
Valašského bálu. A ten se jim také letos 
povedlo naplnit bezezbytku. Sobotní 
taneční večer 9. února 2019 v Liptále 
na Vsetínsku byla totiž, také tradičně, 
jedna velká paráda. 

A světe div se, Folklorní spolek Lipta 
Liptál, který v příštím roce oslaví de-
vadesáté narozeniny, ani k uspořádá-
ní pětasedmdesátého Valašského bálu 
nepotřebovalo zájem televizních ka-
mer, účast celebrit (mnohdy, respektive 
většinou takzvaných), obešlo se i bez 
honosných sálů a podobně. Přesto jeho 

Děcka z Lipty zpívaly

75. Valašský bál
Spokojený a utancovaný Valach
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Liptálský vědomostní kvíz si našel své oblíbence

členové zorganizovali tancovačku, nebo 
chcete-li bál či ples, prostou snobismu, 
zato plnou nefalšované lidské a lidové 
zábavy v duchu tradic, které k Valašsku 
patří stejně tak, jako například maje-
státní hora Radhošť, trnková medicína, 
frgály a další.

A dress code bálu (pravidlo upravují-
cí způsob oblékání a obouvání k určité 
příležitosti)? Na ten si při 75. Valašském 
bálu v Liptále nikdo neměl potřebu 
hrát. Drahé róby a šperky, smokinky...? 
To tady rovněž nikdo nepotřeboval.

Přitom absence těchto atributů ne-
představovala žádné faux pas. Ba na-
opak! Přednost na liptálském poloju-
bilejním bálu totiž měly valašské kroje 
(těch byla naprostá většina) a střídmé 
civilní oblečení.

Přesto, že moje účast na 75. Valašském 
bálu v Liptále měla ryze pracovní cha-
rakter, užil jsem si jej plnými doušky. 
Ta přirozená atmosféra, to ryzí valaš-
ství, to opravdové lidství a nehraní si 
na nic a na nikoho ve mně zanechalo 
hluboký zářez. Děkuji, cérky a ogaři 

z Folklorního spolku Lipta Liptál. Mám 
nadlouho z čeho čerpat.

Už dnes cítím, že díky vašim kvalitám, 
vašemu valašství a vašim schopnostem, 
které jste prokázali při organizaci nejstar-
šího valašského bálu, se nejenom já mohu 
těšit na léto. Respektive na srpnové 50. 
Liptálské slavnosti, které mají tak dlou-
hou tradici a nevšední atmosféru a kvalitu 
jen a pouze díky vaší pomyslné taktovce.

Text a foto Dušan Poč
Zdroj: https://dusanpoc.blog.idnes.cz

Soubor Lipta Liptál se rozhodl 
po úspěšných dvou kolech uspořádat 
i další kola a dovolím si napsat, že 
oblíbeného kvízu.  Do třetího, který se 
uskutečnil v pátek 18. ledna 2019, se 
přihlásilo 15 družstev a s rekordním 
náskokem zvítězilo družstvo „345“ (viz 
foto). Zatím poslední 4. kvíz proběhl 
v pátek 1. března a sál byl naplněný 
k prasknutí. Zasoutěžit si přišlo rekord-
ních 17 družstev. Zvítězit se podařilo již 
podruhé týmu „Dva +Dvě“  (viz foto) 
a všichni vítězové si odnesli, tak jako 
i v minulých ročnících, pěknou cenu. 

Moc děkujeme za přízeň a triu 
Evka Maliňáková, Věrka Dorušková 
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(Jašková) ) a Tom Kráčala mnohokrát 
děkujeme za přípravu všech zajíma-
vých témat do kvízu. 

Za FS Lipta Andrea Čalová
Foto Eva Maliňáková, 

Jarka Hrádková

FS Lipta Liptál navštívil Kostariku
Když přišlo v březnu 2018 oficiální 

pozvání od kostarického souboru pro 
náš soubor Lipta, nešlo tomu odolat, 
vždyť známé pořekadlo říká: Hloupý, 
kdo dává, hloupější, kdo nebere ☺. Tak 
jsme tedy začali pomalu šetřit na le-
tenky a další poplatky s tím spojené, 
plánovat volno v práci a hlavně pečlivě 
se připravovat společně s Cimbálovou 
muzikou Šternovjan z Újezdu u Brna 
na až hodinová vystoupení. Proč zrovna 
muzika od Brna? Na to je jednoduchá 
odpověď. Působí v ní Kuba a Lenka 
Vaculíkovi (bývalí členové FS Lipta), 
proto jsme byli rádi, že pojedou s ná-
mi. 
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A nastal den „D“. Náš „pracovně - 
poznávací“ zájezd trval 10 dnů.  A urči-
tě to nebyly žádné relaxační dny.  Cesta 
byla velmi daleká a dlouhá. Trvala 
celkem 32 hodin i s časovým posunem, 
ale všichni jsme ji zvládli a úspěšně 
jsme přistáli na letišti ve hlavním městě 
Kostariky  - San José. Odtud nás au-
tobus přepravil do města Caňas, kde 
na nás nadcházející dny čekal nabitý 
program. Každodenní čtyřiceti-minu-
tová vystoupení, průvod městem, bo-
hoslužby v kostele, vše bylo odmě-
něno výletem na pláž Hermosa, která 
je jednou z nejkrásnějších pacifických 
pláží v západní Kostarice, a také dech 
beroucími býčími zápasy.

Další dny jsme strávili v městě 
Tilarán. Zde jsme se kochali krásou pří-
rody a v dálce jsme s obdivem sledovali 
okolní ještě aktivní sopky. Ve městě 
jsme pak navštívili místní školu, kde se 
děti dozvěděly i něco málo o naší České 
republice. Jako milé překvapení byla 
pro nás připravena projížďka na kata-
maránu po jezeře Arenal i s ostatními 
soubory z El Salvadoru, Paraguaye, 
Panamy, Peru a Kostariky. Naopak my 
jsme jim zase mohli ukázat kousek 
z našeho krásného Valašska v podání 
písní a tanců. 

Jako poslední nás s otevřenou náručí 
vítalo město, které nás pozvalo -  město 
Colón u San José. Zde právě probíhal 
jejich festival. Opět jsme mohli před-
vést své umění nejen v rámci festivalu, 
ale také i v domově pro seniory. Stihli 
jsme navštívit okolní přírodní park, 
katakomby a poslední den nás čekala 
vyčerpávající prohlídka města San José 
s průvodcem. 

Pokud bych měla hovořit za všechny, 
vyčerpaná dovolená, kterou si musela 

většina z nás vzít a finanční 
náklady, které jsme každý 
vynaložili, stály určitě za to. 
Všichni jsme si čas strávený 
v Kostarice užili, předvedli 
naše písně a tance, jak nej-
lépe jsme uměli a jsme jistě 
naplněni velkým množstvím 
zážitků. 

Na Kostariku se ale můžete 
těšit i vy, protože na letošní 
jubilejní 50. Liptálské slav-
nosti přijede právě kostarický 
soubor z města Colon. Jistě i na Vás 
dýchne kouzlo této báječné země.

Pavlína Vráblíková a Eva Maliňáková
Foto Jana Vráblíková
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Letos uplyne 60 let od úmrtí va-
lašského malíře, grafika, spisovatele 
a také prvního tvůrce loga firmy Baťa 
Jana Kobzáňě.

Jan Kobzáň (9.7.1901 - 10.10.1959 
Velké Karlovice - Soláň) se narodil 
do chudé rodiny těžce pracujících 
pasekářů a dřevařů. Vyrůstal v obci 
Liptál, navštěvoval měšťanskou školu 
ve Vsetíně, kde se brzy projevilo jeho 
výtvarné nadání. 

Okolnosti mu však nedovolily pokra-
čovat ve studiu, proto po škole krátce 
pracoval jako dělník v továrně na ohý-
baný nábytek firmy Bratři Thonetové 
ve Vsetíně a později na pile firmy Baťa 
ve Zlíně, kde si jej náhodou všiml továr-
ník Tomáš Baťa. Tomu se Kobzáňovy 
kresby zalíbily natolik, že mu navrhl 
studium na odborné umělecké škole. 

Roku 1918 tak Jan Kobzáň začal 
studovat umělecko-průmyslovou školu 
v Praze (stal se zde žákem profeso-
ra Josefa Schussera, Jaroslava Bendy, 
Vratislava Huga a Františka Kysely) 
a na studia bezprostředně navázal v le-
tech 1924 - 26 na Akademii výtvarných 
umění, kde studoval kresbu u profesora 
Maxe Švabinského. Po studiích na-
stoupil zpátky k firmě Baťa a pracoval 
v oddělení reklamy. Je mimo jiné auto-
rem designu světoznámé značky firmy 
Baťa. 

Postupně se vydal na uměleckou drá-
hu. Žil a pracoval v Praze jako kreslíř 
módních návrhů či samostatný výtvar-

ník a ilustrátor. Ve 40. letech žil Jan 
Kobzáň v Jasenné a podílel se na for-
mování zlínského kulturního světa. 
Za druhé světové války se Jan Kobzáň 

zapojil do odbojového hnutí - pořídil 
známé portréty partyzánských velitelů. 

Po válce spoluzakládal družstvo 
Lipta. Nakonec se usadil na chalupě 
ve Velkých Karlovicích na Soláni, kde 
také zemřel. Je pohřben na Valašském 
Slavíně v Rožnově. Oldřich Šuleř 
o něm napsal knížku o Janíčkovi ma-
lérečkovi. 

Jan Kobzáň byl od dětství ovlivněn 
rodným krajem – krajinou, životem 
a zvyky Valachů a jejich příběhy. Jeho 
oblíbenými výtvarnými technikami byl 
dřevoryt a kresba, maloval ale i tempe-
rou či olejem. Nejraději kreslil zbojníky, 
někdy v hrdém postoji, jindy zachycené 
uprostřed pohybu. Často zachycoval 
historická témata a především pak li-
dový odboj. Jeho díla jsou vždy plná 
postav a dějů, které však mají pevný 
kompoziční řád. Množství jeho obrazů 
je ve sbírkách muzea regionu Valašsko. 
Vytvořil rovněž řadu fresek pro domy 
v Ostravě, Havířově a další. Jeho sgra-
fita zdobí také průčelí domů na Dolním 
náměstí ve Vsetíně. 

Jan Kobzáň byl rovněž významným 
regionálním spisovatelem a sběratelem 
valašského folkloru, pověstí a pohádek. 
Již roku 1927 vydal knihu O zbojníkoch 
a pokladoch, kterou vyzdobil vlastními 
dřevoryty. Později vyšla kniha U po-
čátků vod (1984), která obsahuje jeho 
povídky a příběhy s ilustracemi otis-
kované v novinách. Řadu knih rovněž 
ilustroval. Svůj talent, který po rodi-
čích zdědil nadání a lásku k rodnému 
kraji, formuloval a prohluboval jím 

Jan Kobzáň a Liptálské slavnosti

Uložení ostatků Jana Kobzáně na Valašský slavín ve Valašském muzeu v přírodě, 
Rožnov pod Radhoštěm, 1971.

Portrét Jana Kobzáňě.

Odhalení pomníku Jana Kobzáně před zámkem, 1970. 
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Přípravy 

50. Mezinárodního folklorního festivalu 
„Liptálské slavnosti“ 

jsou v plném proudu. 

Proběhnou ve dnech 23. 8. – 25. 8. 2019
v Přírodním kulturním areálu Obce Liptál. 

Letos nám svou účast přislíbily soubory z Kostariky, Rakouska, 
Velikonočních ostrovů, Francie, Taiwanu, Polska, Rumunska, 

Slovenska a z České republiky.

Změna programu vyhrazena. 
                      Všichni jste již nyní srdečně zváni.

FS Lipta Liptál připravuje následující akce:

32. Dětský (nejen) folklorní den
9. června 2019

Doprovodný  program pro děti v Přírodním kulturním areálu zdarma

(tvořivé dílny, skákací hrad a lanové aktivity)

Pěvecká soutěž „O Liptálského ptáčka zpěváčka“  

 Hlavní dětský program s pozvanými soubory z okolí.

Občerstvení zajištěno!                                         Vstupné dobrovolné!

často vzpomínaný staříček Škrabánek 
z Liptála. Staříčkovy dramatické příbě-
hy z drsného Valašska, které malému 
Jankovi po večerech vyprávěl, navždy 
ovlivnily a daly základ umělcově bu-
doucí tvorbě.

Již koncem dvacátých let minulého 
století vzniklo přátelství Jana Kobzáně 
s mladými liptalskými učiteli Emílií 
a Františkem Váňovými. Společně za-
čali organizovat místní mládež a nacvi-
čovat valašské zvyky, tance a písničky 
v hospodě „U Klesků“. A tak již v roce 
1930 mohl liptalský valašský krůžek 
vystoupit na národopisných slavnostech 
Moravskoslezských, které se konaly 
5. a 6. července na Vsetíně v Panské za-
hradě - u rybníčku. V Okresním archivu 
na Vsetíně je psáno, že krojovaná zboj-

nická skupina z Liptálu, která přijela 
s vyzdobeným koňským povozem, vy-
stoupila na těchto slavnostech se dvě-
ma pásmy. První nazvané „Zbojníci“, 
v němž účinkovalo 12 mužů, druhé 
„Valašské hry“, do něhož bylo kromě 
mužů zapojeno i 30 žen.

Po dvanácti letech od úmrtí Jana 
Kobzáně byly uloženy jeho ostatky 
na Valašském Slavíně ve Valašském 
muzeu v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm.

V Liptále - v zámecké zahradě 
byla 30.8.1970 odhalena busta Jana 
Kobzáně. Při této příležitosti byl lip-
tálským Valašským krůžkem Lipta 
předveden kulturní folklorní program, 
který se setkal s velmi kladným ohla-

sem u našich spoluobčanů. Vedení ob-
ce Liptál a výrobního družstva Lipta 
Liptál doporučilo a podpořilo každo-
roční představení nejen našeho míst-
ního souboru, ale i kolektivů z okolí 
a i celé ČR a zahraničí. 

Odvážná myšlenka se celá naplnila 
a dnes už máme před sebou 50. roč-
ník Mezinárodního folklorního fes-
tivalu Liptálské slavnosti ve dnech 
23.- 25. srpna 2019. Za těch padesát let 
navštívily naši malebnou obec Liptál 
stovky souborů z ČR, Evropy i zámoří, 
aby nám předvedly a přiblížily kultu-
ru regionů a koutů téměř všech části 
světa.

Březen 2019
Ladislav Michálek

Foto archiv obce  
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Myslivci

Po krásné, zasněžené zimě se příroda 
pomalu začíná probouzet. Pro mnohé 
lidi to byl nezvyk, po delší době takové 
množství sněhové nadílky, ale příroda 
přece vláhu potřebuje, a to bychom si 
hlavně měli všichni uvědomit. Snadné 
to neměl nikdo, ani zvěř v lese, a tak 
jsme se snažili častěji docházet do kr-
melců, aby nestrádala.

V letošním roce jsme se poprvé setkali 
na Výroční členské schůzi. Zhodnocení 
uplynulého roku v našem spolku si mi-
mo naše členy vyslechli také pozvaní 
hosté, pan starosta Ing. Milan Daňa 
a kamarádi z Hladkých Životic.

V sobotu 16.2.2019 proběhl v kultur-
ním zařízení tradiční Myslivecký ples. 
Po náročné přípravě jak s jídlem, tom-
bolou, tak i s výzdobou, nám byl od-
měnou sál naplněný návštěvníky, kteří 
se bavili dlouho do noci. Chtěl bych 
moc poděkovat všem, kteří se podíleli 
na tom, aby vše klaplo na výbornou.  

18. - 20. května 2019 se tentokrát 
ve Velkých Karlovicích uskuteční vý-
stava trofejí ulovené zvěře v okrese 
Vsetín za rok 2018. Díky bohatému 

doprovodnému programu to bude jistě 
hezký výlet nejen pro mysliveckou ve-
řejnost, ale i pro rodiny s dětmi. 

Další akcí, tentokrát u naší chaty, 
bude tradiční myslivecké odpoledne 
27.7.2019. A kdo ví, třeba pro Vás při-
pravíme i něco nového. ☺

Užijte si končící vládu zimy a přiví-
tejte příchod prvních jarních paprsků.  
V přírodě stejně tak, jak začínají roz-
kvétat první jarní květinky a pučit stro-
my, i zvířata začínají pomalu na svět 
přivádět svá mláďata. Při procházkách 
naší krásnou valašskou přírodou na ně 
dejte pozor, nesahejte na ně a nenoste je 
domů, i když se zdá, že jsou tam samot-
ná, tak máma je vždy poblíž. 

Závěrem bych chtěl zveřejnit několik 
poděkování. 

Děkuji MAS Střední Vsetínsko 
za umožnění získání dotace 10.000,- Kč 
na pořízení zahradního párty stanu.

Děkuji Obci Liptál za poskytnu-
tí finančního příspěvku 10.000,- Kč, 
za které jsme taktéž pořídili zahradní 
párty stan.

Děkuji také všem aktivním členům 
našeho spolku, protože bez nich by ne-
šly připravovat akce pro Vás, a také by 
nebylo možné plnit plán lovu.

Myslivosti zdar !

Text a foto Tomáš Mrlina
Myslivecký hospodář

Myslivci Liptál
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Myslivecký spolek Všemina vlo-
ni 31.12.2018 uspořádal již 7. ročník 
"Silvestrovského výšlapu na Kršli". 
Kvůli deštivému počasí jsme zvažovali, 
zda výšlap nemáme stejně jako minulý 
rok zrušit. Nakonec jsme se rozhodli 
silvestrovský výšlap uskutečnit a byla 
to dobrá volba. 

Zatím co v "dědině" dost pršelo, 
po přesunutí na Kršli jsme s potěšením 
zjistili, že zde panuje krásné zimní 
počasí, neprší, ale sněží. Navíc během 
dopoledne sněžení ustalo a vykouklo 
sluníčko. Stejně jako my se i přes déšť 
v nižších polohách rozhodlo pro pro-
cházku na Kršli více než 200 obyvatel 
převážně Všeminy a Liptálu a podle 
jejich ohlasů nikdo nelitoval. Nádherné 
prosluněné počasí kolem poledne nám 
i hostům zpříjemnilo konec roku 2018. 
Již tradičně jsme hostům připravili tá-
borák, klobásy, špekáčky, svařené víno, 
čaj ap. a veškeré pohoštění bylo rozdá-
váno zdarma. 

Chtěl bych zde poděkovat Obecnímu 
úřadu Všemina a Obecnímu úřadu Liptál, 
které se spolu s Mysliveckým spolkem 
Všemina podílely na přípravě akce a ná-
kupu pohoštění. Věřím, že tradice silves-
trovských výšlapů na Kršli nezanikne 
a i další roky se budou kamarádi, sousedé 
a přátelé z obcí Všemina a Liptál potkávat 
v tomto nádherném koutě Valašska.   

Závěrem si dovolím všem obyvate-
lům Liptálu popřát jménem všemin-
ských myslivců jarní pohodu a v dubnu 
požehnané velikonoční svátky. 

     
Stanislav Vala, 

předseda Mysliveckého spolku 
Všemina

Foto archiv spolku

Myslivci Všemina
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JAGĀRI

Naše skupina se loňský rok 
22. září 2018 zúčastnila jednoden-
ní akce ve Zlíně s názvem „Žijeme 
Středověkem“. Pozvání jsme dostali 
od členů skupiny - Čeládka řemesl-
ná, kteří tuto rodinnou akci pořádali 
již po třetí. Počasí se nám vydařilo 
na jedničku a tak zaslouženou od-
měnou byl i velký příliv návštěvní-
ků. U Zlínského zámku, kde se akce 
pořádala, bylo ke zhlédnutí mnohé. 
Organizátoři představili někdejší ře-
mesla – práci brníře, stolaře nebo 
krejčího, zpracování vlny, výrobu ke-
ramiky a mnoho dalších. K vidění by-
ly ukázky dobového odívání, mletí 
mouky, pečení placek, šlechtické stany 
a další. K ochutnání byla jídla podle 
středověkých receptur.

Jako vždy jsme i my předvedli náš 
život v bojovém a civilním táboře. 

Představili řemesla, která se užívala 
v našem období, a také si zabojovali. 
Měli jsme veliké štěstí na protivníky, 
jež představovali rytíře a vojáky z ob-
dobí 14. -15. století. Diváci mohli te-
dy shlédnout rozdíl mezi jednotlivými 
stoletími. Společně jsme předvedli pár 
střetů, vyměnili si cenné zkušenosti 
a prolili pár kapek krve. Samozřejmě 
se nikomu nic závažného nestalo. 

Nejvíce jsme si užili jídla. Pokrmy, 
které pro nás připravila Jana Gazdošová 
a její Čeládka řemeslná byly naprosto 
dokonalé. Jejich zkušenosti, kuchařský 
um a recepty dob minulých zazname-

naly úspěch opravdu u všech a na nás 
čekalo 5 úžasných chodů. Touto akcí 
jsme ukončili naše sezonní putování 
a nastala doba odpočinku.

V zimním období se věnujeme kla-
sicky vyrábění, úpravám vybavení 
a zdokonalování se v našich znalos-
tech. A dostává se nám i času pro 
experimentování, proto se Thorun le-
tos rozhodla vyzkoušet výrobu saní. 
Použila vrbu a lísku, které historicky 
odpovídají a mohly být využívány 
na jejich výrobu, přestože o tom nemá-
me hmatatelné důkazy z nálezů. Saně 
jsme otestovali při první příležitosti 

Podzim a zima se Seveřany
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Den středověkých řemesel s družinou Jagāri

a největší radost z nich měly naše malé 
členky.

I letošní zimu trávíme bojovou pří-
pravu v kulturním zařízení, kde se 
scházíme každý čtvrtek. Lehčí trénin-
ky jsme podnikli i před koncem roku 
v kopcích nad Liptálem a u našich čle-
nů v Jablůnce. Boj ve sněhu a zimním 
počasí je mnohem náročnější než ten 
letní, ale zvládli jsme ho na jedničku 
a pořádně si to užili. Minulý rok se 
k nám přidali dva noví členové a díky 
nim se naše bojová část rozrostla na 5 
bojovníků. Avšak to stále není dostatek 
pro větší akce a souboje. Rádi bychom 
mezi námi uvítali další válečníky, vy-
hlašujeme proto nábor. 

Dana

9. března 2019 proběhla v Kulturním 
zařízení v Liptále 1. akce pořádaná naší 
družinou - Den středověkých řemesel. 
Jak už napovídá název, hlavní náplní 
tohoto dne byla řemesla, jejichž koře-
ny mnohdy sahají až do pradávných 
časů. Při výběru účinkujících jsme se 
neomezovali jen na vikingy a raný stře-
dověk a tak se bylo nejen na co dívat, 
ale návštěvníci mohli i srovnávat vývoj 
různých řemesel a technik, či kostýmů 
během celého středověku.

   Každý z řemeslníků předváděl své 
dovednosti a měl připravené výrobky 
na ukázku i prodej. Některá řemesla si 
mohli návštěvníci i vyzkoušet. K vidění 
bylo zdobení šperků, výroba kožených 
tašvic, bot, výroba klobouků, práce 
s lýkem, kopřivou, pletení košíků, ka-
retkování, předení na kolovrátku, práce 
s parožím a kostí. Přijelo hned několik 
řezbářů a k našemu překvapení a rado-
sti i uznávaní kováři s dílny Arrigos, 
kteří k nám vážili cestu až z Nové vsi 
u Chebu. Po celý den také probíhaly 
kurzy řezbářství, plstění z vlny, tkaní 
na karetkách, přírodního barvení s vý-
kladem o přírodninách k tomu využíva-
ných a naalbindingu.

  Nesměla chybět lahodná medovina, 
kterou spolu se svými včelařskými 
produkty přivezl pan Hába z Lhotska. 

Návštěvníci také okusili středověkou 
kuchyni v podání Čeládky řemeslné. 
Mysleli jsme i na děti, které si v dět-
ském koutku mohly lucetovat, tkát 

na hřebenovém stávku, či malovat 
obrázky, nebo si u stolu místního vý-
robce dlát Pavla Mazáče zkoušet rytí 
do kůže.
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Na naší akci nechyběli ani naši přá-
telé z azylového ranče Valkýra, kte-
rým jsme připravili i dobročinný stánek 
na podporu zvířátek o která se starají. 
S jeho majiteli Zuzkou a Davidem spo-
lupracujeme i v rámci propagace a vdě-
číme jim i za několik sérií krásných 
fotografií naší družiny, nebo zpracování 
ornamentu na bojových štítech.

Všichni účinkující, kterých bylo cel-
kem 36, byli samozřejmě v kostýmech 
své doby a tak i moderní prostory 
kulturního zařízení ožily středověkem. 
A my věříme, že si návštěvníci přišli 
na své a byli plní kladných dojmů.

Rádi bychom poděkovali paní Marušce 
Sucháčkové ze Vsetína, která nám 
moc pomáhala s přípravami, Kateřině 
Navrátilové za výrobu plakátu, všem 
účinkujícím a lektorům, kteří byli oprav-
du dobře připravení a předvedli, co doká-
ží jejich zlaté ruce, panu Josefu Londovi, 
který nám přišel akci zdokumentovat, 
Aleně Malčíkové, Daniele Mazáčové, 
Michaele Zajíčkové, Zuzaně Šromové, 
Silvii Šťastné, Marušce Sucháčkové 
a Milaně Smetanové, které darovaly 
svoje výrobky do stánku pro Valkýru 
a všem, kteří se na nás přišli podívat 
a kteří nás podpořili a stále podporují. 
Pro kladné odezvy jsme se rozhodli, že 
Den středověkých řemesel bude tradiční 
každoroční akcí a příští, druhý ročník se 
bude konat 29.2. 2020 opět v prostorách 
Kulturního zařízení v Liptále. Budeme 
se na Vás těšit :-)

Jaro nám také přineslo spoustu prá-
ce na vznikající osadě, první jar-

ní zvelebování už máme za sebou. 
Vznikly vysoké záhonky a zahrádka, 
posezení u ohniště a osada konečně 
pořádně prokoukla. Následuje stavba 
opevnění, hlavní brány a lískových 
plotů. V případě, že by se někdo 
z Vás chtěl zbavit lískových keřů, 
budeme za ně rádi. Někdy končí lísky 
pořezané na zemi, na skládce, nebo 
na ohni, my si je rádi odvezeme, nebo 
i přijdeme pomoct s jejich vyřezáním. 
Pokud by nás chtěl někdo podpořit 
i jinak – darováním starých vojen-
ských, či nemocničních dek, kožešin, 
nebo zbytků přízí na pletení, nebo 
jiných nepotřebných věcí, o kterých si 
myslíte, že bychom využili, budeme 
také rádi. Tyto věci používáme při tá-
boření, nebo výrobě kostýmů, zbrojí, 

či v dětských koutcích. A často se tak 
využijí i zbytky a věci, které by skon-
čily v kontejneru. S čímkoliv nás mů-
žete kontaktovat na e-mailu jagari@
email.cz, nebo si vyžádat telefonní 
číslo na OÚ Liptál.

Krásné jarní dny Vám přeje družina 
Jagāri.

za Jagāri Thorun
Foto archiv spolku
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Vzpomínka
EPITAF - Lubomír Černota
14.2.1980 – 23.1.2019

Pan Lubomír Černota se naro-
dil 14. února 1980 jako druhé dítě 
manželům Vlastě, rozené Ševčíkové 
z Leskovce, a Lubomíru Černotovi 
z Liptálu. Se svými rodiči a o dva roky 
starší sestrou Zlatou šťastně vyrůstal 
v Liptále, zdárně zde vychodil před-
školní i školní docházku, než ve 14 le-
tech nastoupil do učení na truhláře 
do Valašského Meziříčí. To dokončil 
v roce 1997 a dva roky pracoval v míst-
ní dílně, která vyráběla tradiční dřevěné 
hračky. Ještě během učení ve Valašském 
Meziříčí se Lubomír začal seznamovat 
s čajovou kulturou a také s Japonskem, 
které mu na první pohled učarovalo. 
V roce 1997 se pak v Praze poprvé 
zúčastnil japonského čajového obřadu. 
Tento zážitek se stal mezníkem, který 
ovlivnil celý jeho další život. 

Čajový obřad je často označován 
za průsečík veškeré tradiční japonské 
kultury. Jeho adept se neučí jen to, jak 
obřadným způsobem připravit čaj, ale 
musí získat i znalosti a dovednosti týka-
jící se japonského stavitelství, zahrad-
nictví, oděvní tvorby, kaligrafie, poezie, 
vytříbené etikety atd. atd. Tento obor se 
v Japonsku studuje nejen přímo u mis-
tra, ale dnes i na speciálních odborných 
školách. Nejde ale jen o znalosti a do-
vednosti. Čajový obřad je v prvé řadě 
otázkou kultivace osobnosti a vztahu 
člověka ke světu kolem sebe. Pro ně-

koho může být koníčkem, pro jiného se 
stává profesí, pro dalšího celoživotním 
programem. A do této kategorie patřil 
právě Lubomír Černota. Aby se mohl 
studiu čajového obřadu věnovat co nej-
intenzivněji, přesídlil do Prahy, kde se 
zároveň přihlásil na nástavbové studi-
um na střední odborné škole nábytkář-
ské tvorby. To zdárně završil maturitou 
a již se v Praze usadil. Od založení 
české pobočky japonské čajové školy 
Urasenke byl jedním z jejích nejaktiv-
nějších členů. Jeho pokorná vnímavost 
na jedné straně a ohromné nasazení 
na straně druhé byly a jsou ve škole 
dodnes pověstné. 

V roce 2002, v pouhých 22 letech, 
se stal teprve pátým Čechem v historii, 
který získal roční japonské stipendium, 

jež mu umožnilo studovat čajový obřad 
přímo v jeho centru v Kjótu. Díky tomu 
měl možnost seznámit se z první ruky 
i s řadou dalších tradičních japonských 
disciplín, jejichž svět je stěží přístup-
ný nejen pro cizince, ale i pro běžné 
Japonce. Pronikl např. mezi tradiční 
keramiky či cukráře, ale povedlo se 
mu poodhalit i tajemství slavných kjót-
ských maiko, učednic na gejši. Jako 
jeden z mála lidí ve Střední Evropě si 
osvojil i řadu japonských řemeslných 
dovedností. Čajovému náčiní, které sám 
vyráběl, se dostalo ocenění i od před-
ních mistrů v Japonsku. 

Do Kjóta se znovu vrátil v roce 2006, 
kdy byl - tehdy jako jediný cizinec - 
přijat ve škole Urasenke do druhého 
stupně studia. Záhy po návratu byl 
zvolen prezidentem české pobočky 
Urasenke a kromě výuky nových adep-
tů se s ještě větším elánem než dříve 
vrhnul i do propagace tradiční japonské 
kultury mezi širokou veřejností po celé 
republice a příležitostně i v zahraničí. 
Jeho přednášky, semináře, ale i články 
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či vystoupení v médiích zaznamenaly 
široký ohlas.

Další zálibou Lubomíra Černoty, kte-
rou dovedl až k profesionalitě, se stalo 
fotografování. Jeho tvorba, prodchnutá 
hlubokým porozuměním k tradiční japon-
ské kultuře, byla prezentována na více 
než desítce samostatných výstav i v mno-
ha prestižních časopisech. Fotografie 
byly často doplněny texty, které vznikaly 
ve spolupráci s japanologem Robinem 
Šóenem Heřmanem, Lubomírovým dlou-
holetým přítelem a rádcem.

Posledních více než deset let praco-
val Lubomír Černota v mezinárodním 
týmu firmy EXXON Mobil, největší 
naftařské společnosti na světě. Těšil se 
zde mimořádné oblibě a důvěře nejen 
pro svou pracovitost, obětavost a spo-
lehlivost, ale i pro své komunikač-
ní schopnosti a porozumění pro lidi 
nejrůznějších, často velice odlišných 
kultur. I proto byl jmenován do meziná-
rodního krizového týmu, který byl při-
praven zasáhnout v řádu hodin v např. 
v případě ropné katastrofy kdekoliv 
na světě. Ve službách firmy EXXON 
navštívil desítky zemí všech kontinen-
tů. Mimochodem, právě cestování bylo 
další Lubošovou životní láskou. 

Ze všech cest se ale vždy rád vra-
cel do rodné obce, za svojí rodinou, 
maminkou, sestrou, přáteli ze souboru 
Lipta a to při různých příležitostech, 
včetně těch folklorních. To mu vždy 
přinášelo mnoho radosti, o kterou se rád 
dělil i se svými hosty z Prahy i ciziny, 
když je přivedl do Liptálu. A že jich 
nebylo málo.

Ve všem, kde Luboš našel uplatně-
ní a docílil tolika úspěchů, jej vždy 
s láskou podporovali hlavně jeho mi-
lující rodiče. Těší a těšily je úspěchy 
syna, měli z nich radost. Bohužel otec 
Lubomír, který zemřel v únoru roku 
2012, se mnoha z nich nedočkal.

A dne 8. února 2019 jsme se neče-
kaně rozloučili i s Lubošem mladším. 
Příliš brzy, v necelých 39 letech.

Nikdo z nás nevěděl, že setkání 
na posledních Liptálských slavnostech 
v srpnu 2018 bude v Liptále poslední. 
Ještě jsme mohli vidět jeho poslední 
fotografie z cest, které nám s nadšením 
ukazoval, vyprávěl o nové technologii 
focení… Nevěděli to ani  přátelé a spo-
lupracovníci mimo Liptál. 

 Nebylo mu přáno dokončit další 
cesty a plány.  Přesto nám tu zanechal 
– dar. Můžeme se díky stovkám a tisí-
cům fotografií, mnohdy proslavených 
v nejrůznějších publikacích, stále dívat 
na svět jeho očima. 

Rodina děkuje všem spolupracovní-
kům, čajové škole Urasenke, Robinu 
Šóenu Heřmanovi, přátelům Radku 
Bednářovi a Ondřeji Bačuvčíkovi, ka-
marádům z Nového Zélandu a všem 
ostatním přátelům, spolužákům, sou-
sedům, evangelickému sboru v Liptále 
za pomoc, podporu a slova útěchy 
v těchto těžkých chvílích.

Všichni budeme vzpomínat.
 
A láska, která byla, jest.
Je něco, co nás přetrvává.
Co přetrvá všechny dobré lidi.

Z kondolencí:
Vážená paní Černotová,

hluboce mne zasáhla zpráva o neče-
kaném skonu Vašeho syna Lubomíra. 
Dovolte, abych Vám jménem svým 
i jménem Velvyslanectví Japonska 
v České republice vyjádřil upřímnou 
soustrast ve Vašem zármutku.

Lubomír zůstane v naší paměti jako 
jeden z největších českých odborníků 
na japonský čajový obřad, jako nad-
šený obdivovatel Japonska, vynikající 
fotograf a propagátor tradiční japonské 
kultury v České republice. 

Je mi známo, že dvakrát obdržel sti-
pendium čajové školy Urasenke a stu-
doval v sídle školy v Kjótu. Jeho 
zručnost mu umožnila dokonce vyrábět 
vlastní čajové náčiní. Po svém návratu 
z Japonska se na několik let stal vůdčí 
osobností české pobočky čajové školy 
Urasenke, často se prezentoval v růz-
ných médiích a přednášku o čajovém 
obřadu i s ukázkou uskutečnil také 
v Japonském informačním a kulturním 
centru našeho velvyslanectví. Při čet-
ných příležitostech, včetně festivalu ja-
ponského filmu EIGASAI, byly vysta-
veny jeho krásné fotografie zachycující 
zdaleka nejen scenérie Kjóta a světa 
japonského čajového obřadu, ale také 
snímky z japonských kulturních akcí 
pořádaných v České republice.

b a c d

Vážená paní Černotová, velice si vá-
žím příspěvku Vašeho syna k šíření 

povědomí Čechů o japonské kultuře. 
Z celého srdce s Vámi soucítím a přeji 
Vám mnoho odvahy v tomto nelehkém 
období.

S úctou
Kaoru Shimazaki

Velvyslanec Japonska 
v České republice

b a c d

S velkým zármutkem a lítostí jsme se 
dozvěděli o konci života našeho drahé-
ho kamaráda Luboše. Bylo to v Praze 
nebo v Liptále, kde jsme měli po mno-
ho let čest a potěšení se s ním potkávat, 
učit se a sdílet mnoho myšlenek. Vždy 
to byla krásná atmosféra a pojilo nás 
silné přátelství. 

Luboš k nám byl vždy velice štěd-
rý a věnoval nám svůj čas, energii, 
přívětivost, fotografie a pohostinnost. 
V průběhu let se stal naší rodinou. 
Naší kulturní skupině bude velmi chy-
bět, i jeho neobvyklé pískání. Cítíme 
Lubošovu přítomnost duchovně mnoha 
způsoby. Prostřednictvím hudby, ptáků 
zpívajících na stromech a mnoha dal-
ších věcí, které nás provázejí v našem 
každodenním životě. Luboš bude vždy 
duchem s námi. 

František Tomas Grapl, Tuhi Grapl 
& Whakaari Rotorua Cultural Group

Foto rodinný archiv. Na jedné z foto-
grafií s Věrou Čáslavskou. Fotografie 
gejši, která obletěla časopisy i svět. 
Fotka s ptáky na mostě - další slav-
ná fotografie – dostala se do soutěže 
a byla vybrána do 500 nejlepších fotek 
na světě.
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Fotbalový oddíl FK Liptál s lítosti 
oznamuje Všem příznivcům liptálské 
kopané, že 12. ledna 2019 podlehl 
ve věku 59 let své nemoci bývalý hráč, 
trenér a člen výboru kopané, pan Vilém 
Axman. Poslední rozloučení se usku-
tečnilo 18. ledna 2019 ve Smuteční 
obřadní síni Města Vsetína.

Vilda  přišel do našeho mužstva v ro-
ce 1988 z mužstva MEZU Vsetín, 
v Liptále pak aktivně hrál do roku 1995. 
Poté působil dlouhé roky jako trenér 
mužstva mužů. V posledním období 
byl členem fotbalového výboru. Po celé 
své působení v liptálském oddílu patřil 
k obětavým a spolehlivým členům. 

Vildo, děkujeme. 
Čest Tvojí památce.

Z FOTBALU - Do fotbalového nebe odešel Vilém Axman
SPORT

2007

2005

asi 2002
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Liptál nepatří historicky, zázemím a kvalitou ani do IV. tří-
dy, ani do III. třídy. Konečně se loni tým vydrápal z fotbalo-
vého pralesa a ve III. třídě potvrzuje, že vzestup by nemusel 
být konečný. V krátkém horizontu by se Liptál měl vrátit 
do okresního přeboru. Pracuje se na tom dobře. 

Z III. třídy postupují dva a Liptál je po podzimu jako nová-
ček soutěže na 4. místě s bodovou ztrátou na druhé Branky. 
Více než hratelná pozice. Liptál našel po častých změnách 
trenérů stálici v podobě Vladimíra Gerži. V klubu pracují 
spolehliví lidé jako nestor valašské kopané Karel Březáček, 
hrající vedoucí mužstva Roman Polách nebo předseda Milan 
Daňa. Areál se opravil, tréninkových ploch neubylo.

Tým tvořený dvěma generacemi se stmelil. Matoška, 
Havel, Zgarba, Daňa, Matějů, Šimara, Urban, Křenek, 
Polách na jedené straně velezkušených a na druhé perspekti-
va mladíků Navrátil, Stodůlka, Poslušný, Bukáček, Obadal, 
Mrnuštík, Golaň.

Poskládané to je dobře. Asi by to chtěli v případě vážných 
myšlenek nějakého rozdílového hráče do okresního přebo-
ru, ale to co před časem v Liptále nefungovalo, nyní šlape 
na jedničku. Dobrý přístup a jeden provaz. Tak ať ti Liptě 
vydrží co nejdéle!

Publikováno III. třída, ValašskýFotbal.cz, leden 2019

Momenty podzimu
Silný dráp pomáhá Liptálu nahoru 

2008

2005
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Rozlosování jaro 2019
Rozlosování mužů – jaro 2019

kolo den datum kde soupeř výkop

1 6.4. sobota venku Ratiboř 15:30

2 14.4. neděle venku Lačnov 15:30

3 21.4. neděle venku Střelná 16:00

4 28.4. neděle doma Choryně B 16:00

5 5.5. neděle doma Janová 16:30

6 12.5. neděle venku Branky 16:30

7 19.5. neděle doma Kladeruby 16:30

8 26.5. neděle venku Valašská Polanka B 10:15

9 2.6. neděle doma Huslenky 16:30

10 9.6. neděle venku Leskovec 16:30

11 16.6. neděle doma Halenkov B 16:30

Rozlosování mladší přípravka „A“ – jaro 2019

kolo den datum kde hřiště soupeř výkop

1 so 13.4. venku Valašská Polanka A Nový Hrozenkov, Huslenky, Liptál A 10:00

2 ne 21.4. venku Valašská Polanka B Liptál A, Hošťálková, Jablůnka 10:00

3 ne 28.4. doma Liptál A Nový Hrozenkov, Huslenky, Valašská Polanka B 10:00

4 so 4.5. venku Ústí Valašské Příkazy, Lidečko, Liptál A 9:30

5 so 11.5. venku Vsetín A Jablůnka, Liptál A, Podlesí 10:00

6 ne 19.5. doma Liptál A Ústí, Hošťálková, Podlesí 10:00

7 so 25.5. venku Ústí Liptál B, Vsetín B, Liptál A 9:30

8 so 1.6. venku Jablůnka Lidečko, Liptál A, Valašská Polanka B 10:00

Rozlosování mladší přípravka „B“ – jaro 2019

kolo den datum kde hřiště soupeř výkop

1 ne 14.4. venku Jarcová B Jarcová A, Liptál B, Vsetín B 14:00

2 ne 21.4. venku Nový Hrozenkov Lidečko, Liptál B, Ústí 10:00

3 so 27.4. venku Jablůnka Valašská Polanka A, Podlesí, Liptál B 10:00

4 ne 5.5. doma Liptál B Valašská Polanka A, Valašská Polanka B, Huslenky 10:00

5 ne 12.5. venku Valašské Příkazy Liptál B, Huslenky, Valašská Polanka B 10:00

6 ne 19.5. venku Huslenky Liptál B, Vsetín A, Jablůnka 10:00

7 so 25.5. venku Ústí Liptál B, Vsetín B, Liptál A 9:30

8 ne 2.6. doma Liptál B Valašské Příkazy, Huslenky, Vsetín B 10:00

Pro fotbalové fanoušky a nejen pro ně zde zveřejňujeme tabulky rozlosování fotbalové soutěže, i když některá utkání již 
byla odehrána. Poslouží nám pro archivaci a třeba také jako podnětný námět pro využití volného času dětí i mládeže pro 
další kola. 

Všichni zájemci o fotbalovou hru jsou vítáni!
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V sobotu 1. března 2019 se konal 
již v pořadí pátý, na Vsetínsku mezi 
amatéry známý, Pyžamový turnaj, který 
se poprvé uskutečnil na půdě Liptálu, 
v tělocvičně ZŠ Liptál. Jak už napovídá 
samotný název turnaje, všichni hráči 
museli být oblečeni místo v tradičních 
herních dresech, ve svých oblíbených 

pyžamech. Vzhledem k místu konání 
nemohli na turnaji samozřejmě chybět 
skalní volejbaloví nadšenci z našeho do-
mácího klubu z Liptála. Nakonec se 
turnaje zúčastnilo celkem 20 hráčů, ze 
kterých se losováním vytvořily čtyři tý-
my. Losování týmů má kouzlo v tom, že 
si zahrajete s kamarády, které většinou 
při jiných turnajích máte jen za soupe-
ře. První hvizd píšťalky zazněl okolo 
20:00 hodin. Hrálo se s každým týmem 
po dvou zápasech do 25 bodů. Poslední 
zápas skončil v brzkých ranních hodi-
nách. Celou dobu panovala turnajem 
přátelská, pozitivní a pohodová atmo-
sféra, která byla podporována domácím 
občerstvením ☺. Během turnaje naštěstí 

nedošlo k žádnému zranění a myslím si, 
že si všichni zúčastnění celý večer dobře 
užili, což byl i záměr celé této akce.  Ještě 
bych chtěl poděkovat hlavnímu organizá-
torovi této akce Milanu Čadovi, zvaném 
„Motýl“, za organizaci turnaje a vedení 
školy za umožnění využití tělocvičny 
i v netradičních nočních hodinách. 

V závěru bych Vás chtěl ještě informo-
vat a zároveň i pozvat na námi pořádané 
tradiční turnaje u nás v Liptále. Jedná se 
o Jarní babský turnaj, konal se 13. dubna 
2019 a Mikulášský turnaj smíšených druž-
stev, plánovaný na 14. prosince 2019. 

Sportu zdar!
Text a foto Ing. Ondřej Vaculík, 

předseda KVN Liptál

Z VOLEJBALU - Pyžamový volejbalový turnaj

ZUMBA
se v jarních a letních 

měsících nekoná.
O změnách 

budeme informovat.
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