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VýpiS z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 4 

ze dne 19. 6. 2019
   

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání doplněný o nový bod č. 22 

– Modernizace odborných učeben v ZŠ Liptál – financo-
vání akce

- schvaluje zápis č. 3 ze dne 13.03.2019 
- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZO č. 3 ze dne 

13.03.2019  
- bere na vědomí informace z jednání Rady obce Liptál č. 

4 ze dne 03.04.2019 a č. 5 ze dne 12.06.2019   
- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene–

IV–12-8015311 Liptál, p.č. 3365/28, Srněnská, NNK 
a pověřuje starostu obce Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 220/1 v k.ú. Liptál, 
o výměře cca 35 m2 Janu Cedidlovi, Liptál, za cenu 
50,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
nemovitosti hradí kupující a  pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na část po-
zemku p.č. 220/1 v k.ú. Liptál, o výměře cca 36 m2 Janě 
Vráblíkové, Liptál, za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že kupní 
smlouva bude podepsána po změně územního plánu 
a po dokončení stavby garáže, veškeré náklady spojené 
s převodem nemovitosti hradí kupující a pověřuje staros-
tu obce Liptál k podpisu této smlouvy

- bere na vědomí informace o prodeji pozemků p.č. 
3680/6 a 3680/8 v k.ú. Liptál

- bere na vědomí informace o prodeji pozemku p.č. 
2696/3 v k.ú. Liptál

- bere na vědomí informace o prodeji pozemků p.č. 
2608/23 a 2608/38 v k.ú. Liptál

- schvaluje dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
dle § 6 odst. 5 písm. a) a ve spojení s § 55 odst. 1 staveb-
ního zákona pořízení změny územního plánu Liptál s tím, 
že veškeré náklady spojené s pořízením změny územního 
plánu Liptál hradí Nertech Group s.r.o., Liptál 473

- bere na vědomí rezignaci Ing. Ondřeje Vaculíka na vý-
kon funkce uvolněného místostarosty

- schvaluje Krizový štáb obce Liptál
- schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0768/2019/

STR z fondu Zlínského kraje na projekt Oprava tělocvič-
ny v obci Liptál a pověřuje starostu obce Liptál k podpi-
su této smlouvy

- neschvaluje úplatný převod pozemků z vlastnictví Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových v areálu 
Základní školy Liptál – pozemky p.č. st. 741/1, st. 741/5, 
st. 741/6, p.č. 229/2, 229/16, 229/17, 229/24, 229/28, 
230, 4105 v k.ú. Liptál do vlastnictví obce Liptál

- schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
v areálu Základní školy Liptál – pozemky p.č. st. 741/1, 
st. 741/5, st. 741/6, p.č. 229/2, 229/16, 229/17, 229/24, 

229/28, 230, 4105 v k.ú. Liptál do vlastnictví obce 
Liptál

- bere na vědomí informace o dění v DPS Liptál 
- schvaluje I. změnu rozpočtu obce Liptál na rok 2019
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí 

Liptál a ZO 76/21 ČSOP Vartovna Liptál, kterou se 
poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci finanční do-
taci ve výši 15.000,- Kč na projekt „Kalendáře pro obec 
Liptál“ a pověřuje starostu obce Liptál k podpisu této 
veřejnoprávní smlouvy

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí 
Liptál a Mateřskou školou Liptál, kterou se poskytovatel 
zavazuje poskytnout příjemci finanční dotaci ve výši 
13.094,- Kč na projekt „Putování s Poly“ a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této veřejnoprávní smlouvy

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí 
Liptál a Sborem dobrovolných hasičů Liptál, kterou 
se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci finanční 
dotaci ve výši 15.000,- Kč na projekt „Den otevřených 
dveří u hasičů Liptál“ a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této veřejnoprávní smlouvy

- bere na vědomí zprávu č. 165/2018/EKO o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Liptál za rok 2018

- projednalo závěrečný účet obce Liptál za rok 2018 a vy-
jadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad 

- schvaluje účetní závěrku obce Liptál v souladu s §18 zá-
kona č. 563/1991, o účetnictví, sestavenou k 31.12.2018. 
Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztrát 
a přílohy.

- bere na vědomí závěrečný účet SOMV za rok 2018, 
zprávu č. 295/2018/EKO o výsledku přezkoumání hos-
podaření SOMV za rok 2018 a zprávu revizní komise 
SOMV za rok 2018

- schvaluje ručení obce Liptál, jako zřizovatele Základní 
školy Liptál, k úvěrům na projekt „Modernizace učeben 
v ZŠ Liptál“ v plné výši úvěru

- schvaluje úvěrovou smlouvu mezi Základní školou 
Liptál a Komerční bankou a.s., kterou bude zajištěno 
předfinancování akce „Modernizace učeben v ZŠ Liptál“ 
ve výši 3,352 mil. Kč

- schvaluje úvěrovou smlouvu mezi Základní školou 
Liptál a Komerční bankou a.s., kterou bude zajištěno 
předfinancování akce „Modernizace učeben v ZŠ Liptál“ 
ve výši 0,482 mil. Kč

- bere na vědomí informace starosty obce o připravova-
ných akcích.

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
Z obecního úřadu



Liptálský zpravodaj 2/2019  3

Počet voličů v obci Liptál: 1.215 voličů
K volbám se dostavilo 
(vydané úřední obálky): 288    voličů

Účast v procentech: 23,7 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 288 obálek
Počet platných hlasů: 286 hlasů

VýSLEDKY VOLEB LipTÁL
do evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. 5. 2019

pořadí 
podle 
hlasů Název strany

Vylosov. 
číslo

strany

počet 
získaných 

hlasů
procenta

%

1 ANO 2011 30 56 19,6
2-3 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura 28 45 15,7
2-3 Občanská demokratická strana 5 45 15,7
4 Česká pirátská strana 27 42 14,7
5 Starostové s regionálními partnery a TOP 09 26 18 6,3
6 Komunistická strana Čech a Moravy 9 16 5,5
7 Křesťan. a demokrat. unie – Českosl. strana lidová 39 12 4,2
8 ROZUMNÍ a ND – STOP MIGRACI – NECHCEME EURO 12 9 3,1
9 HLAS 24 6 2,1

10-12 Česká strana sociálně demokratická 7 5 1,7
10-12 Svobodní, Liberland a RČ – ODEJDEME BEZ PLACENÍ 25 5 1,7
10-12 Moravané 32 5 1,7
13-15 ANO, vytrollíme europarlament 6 3 1
13-15 Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 34 3 1
13-15 Alternativa pro Českou republiku 2017 40 3 1
16-17 PRO Zdraví a Sport 19 2 0,7
16-17 Agrární demokratická strana 31 2 0,7
18-26 Národní socialisté 4 1 0,4
18-26 DSSS – Za národní suverenitu! 10 1 0,4
18-26 Sdružení pro republiku-Republ. str. Českosl. M. Sládka 11 1 0,4
18-26 NE-VOLIM.CZ 14 1 0,4
18-26 Pro Česko 15 1 0,4
18-26 JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost 18 1 0,4
18-26 Moravské zemské hnutí 21 1 0,4
18-26 PRVNÍ REPUBLIKA 33 1 0,4
18-26 Soukromníci a NEZ s podporou ODA a prof. spol. 36 1 0,4

0 Klub angažovaných nestraníků 1 0 0
0 Strana nezávislosti České republiky 2 0 0
0 Romská demokratická strana 8 0 0
0 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 3 0 0
0 Vědci pro Českou republiku 16 0 0
0 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 13 0 0
0 PATRIOTI PRO NEUTRALITU 17 0 0
0 Česká Suverenita 22 0 0
0 TVŮJ KANDIDÁT 23 0 0
0 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 29 0 0
0 BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA 35 0 0
0 Evropa společně 37 0 0
0 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 38 0 0

CELKEM 286 100

Liptál 25.05.2019
Zpracovala: Monika Valchářová, zapisovatelka OkVK Liptál, Alena Malčíková, člen OkVK Liptál
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Oprava amfiteátru

Bleskové povodně v Liptále

I v této části obce se pilně pracuje a všechny dílčí stavby 
již dostávají své obrysy. Jsem velmi rád, že jsme se do tohoto 
projektu pustili, protože těch více jak třicet let od vzniku se 
na areálu velmi podepsalo. Nyní se například v nových veřej-
ných záchodech již začíná obkládat a až budou záchody zpro-
vozněny, začne se bourat původní WC. I když se to nezdá, 
práce je v areálu ještě hodně, proto jsme se rozhodli posunout 
V. Liptálský gulášfest až na sedmého září, protože dělat tako-
vou akci v nedokončeném areálu by bylo škoda. Slavnostní 
pokřtění nového přírodního kulturního areálu tak dostanou 
na starosti liptálští senioři, pro které jsme na 22. srpen 2019 
naplánovali první letní posezení se seniory. Dříve se dělalo 
toto setkání pouze na Mikuláše a to se mi zdálo velmi málo, 
proto jsme se rozhodli udělat setkání i v létě. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Bohužel ani naší obci se velký déšť nevyhnul a dne 22.5.2019 
nás zasáhla blesková povodeň. Vzhledem ke stavu vody jsem 
musel vyhlásit druhy stupeň povodňové aktivity. Voda tento-
krát páchala škody hlavně v dolní části obce. Na fotce můžete 
třeba vidět rozvodněný potok tekoucí z Lopuníku. V hlubo-
kém byl potok také ven z koryta a u Šimarovy chaty již cesta 
nebyla vůbec vidět. Je až neuvěřitelné jak některé potůčky, kde 
běžně voda skoro neteče, dokážou nadělat tolik škod. Bohužel 
díky zborcené dešťové kanalizaci před obecním úřadem, byl 
také vytopen sklep v Řeznictví U Hrušků a sklep v obecním 
úřadě, kde byly poničeny tři plynové kotle. 

Moc bych chtěl moc poděkovat liptálským hasičům a také 
občanům, kteří pomáhali svým sousedům s velkou vodou.

Velké množství vody také poničilo opěrnou zeď a komu-
nikaci Na Korábku. Proto je zde umístěno dopravní značení, 
které zužuje komunikaci do jednoho pruhu. V současné době 
probíhají jednání jak tuto situaci co nejlépe vyřešit. Lesy 
České republiky, které jsou majiteli opěrné zdi, nyní prově-
řují možnosti jak tuto akci financovat. Doufejme, že se tato 
velká investiční akce rozjede a konečně bude opravena tato 
dlouho poškozená část potoka Rokytenky.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
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Dětské hřiště u nové mateřské školy

Slavnostní otevření nových obecních bytů

Převod pozemků z Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových se sice zatím pořád nevyřešil, ale alespoň může-
me pokračovat v pracích na tomto projektu. Nedávno zastupi-
telstvo odmítlo úplatný převod pozemků v tomto areálu, kdy 
stát chtěl za převod pozemků na Obec cca 2,6 mil. Kč. Stále 
si totiž myslím, že stát by měl pozemky v areálu školy převést 
bezúplatně, jelikož se jedná o pozemky využívané ve veřejném 
zájmu. A co je větší veřejný zájem, než vzdělání našich děti? Je 
tedy možné, že se převod pozemků potáhne ještě dlouho. Celý 
převod pozemků totiž trvá již více jak deset let. 

Práce na realizaci hřiště se tedy rozběhly a nyní jsou již 
téměř před koncem. V současné době jsou také rozmístěny 
téměř všechny herní prvky. Po dokončení všech prací bude 
hřiště také oploceno. V budoucnu se totiž uvažuje s tím, že 
hřiště bude uzamčeno a přístup tam budou mít pouze děti 
z mateřské a základní školy během jejich výuky. Pokud se 
nic zvláštního nestane, bude dětské hřiště dokončeno a ote-
vřeno před začátkem nového školního roku.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Na konci dubna jste měli možnost podívat se do nových 
obecních bytů, které byly na jaře dokončeny. Mohli jste 
shlédnout na dispoziční řešení jednotlivých bytů a jejich 
vybavení. A co by to bylo za akci bez muziky, proto nám 
na začátku zahrála cimbálová muzika Kuráž, které za to patří 
velký dík.

 
Několik z vás se mě ptalo, proč jsou byty tak velké, když 

to mají být sociální byty. Dispoziční řešení se výrazně od-
víjí od nosného systému budovy a ten nás výrazně svazoval 
k realizaci vícero bytů. Také tento tvar budovy není vhodný 

na realizaci malých bytů. Navržené byty odpovídají mož-
nostem budovy, a proto zde vzniklo pět bytů velikosti 2+KK 
a tři byty velikosti 3+KK. Což není zas taková hrůza. Dalším 
dotazem byla délka omezujících podmínek. Tady nám posky-
tovatel dotace, Ministerstvo pro místní rozvoj, bude hlídat 
splňování podmínek po dobu 5 let. Jednou z hlavních podmí-
nek je dodržování sociálního bydlení. Naštěstí skupin, které 
spadají do sociální oblasti, je velmi mnoho, proto budou byty 
obsazeny občany obce Liptál. Po těchto pěti letech budou by-
ty bez omezení a poté bude záležet na obci, kdo bude v těchto 
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Školní rok skončil a to posledních pár let znamená začátek 
stavebních prací v budově základní školy. V letošním roce 
se jedná o kompletní rekonstrukci učebny fyziky a chemie 
a také počítačové učebny. 

Další stavební práce budou zahájeny v tělocvičně, kde 
dojde k instalaci nového LED osvětlení a také bude zre-
alizována úplně nová podlaha. Před pár lety byly parkety 
přebroušeny, ale dnes je poškození již tak velké, že musí 
dojít k celkové generálce, a to včetně nosného roštu podlahy. 
Nakonec jsme se rozhodli, že podlahu znovu uděláme z dře-
věných parket. Je pravda, že jsme zvažovali i umělé povrchy, 
ale nakonec vyhrály parkety, které jsou podle odborníků 
pro děti nejvhodnější. Vyměněny budou také vstupní dveře 
do tělocvičny, které jsou velmi poškozené. Ani tento projekt 
nemusíme financovat sami, protože Zlínský kraj nám poskytl 
dotaci ve výši 50%. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Podávání žádosti o dotace na výstavbu víceúčelového 
hřiště se stalo mým každoročním koníčkem. Neuvěřitelných 
osm let jsem se snažil získat finance na výstavbu tohoto hřiš-
tě. Každoročně jsem podával žádost na MMR nebo MŠMT 
a někdy i na obě ministerstva. Každý rok jsem na základě 
zprávy o vyřazení našeho projektu provedl nějaké úpravy, 
aby měl projekt větší šanci, ale pořád to nestačilo. Až v půl-
ce června 2019 mi volal starosta z jiné obce, že MMR má 
na svých stránkách již výsledky schválených žádostí a že 
Liptál je mezi nimi. Tato zpráva mi udělala obrovskou radost, 
protože něco takového jsem si v Liptále vždycky přál. Díky 
těmto dotacím se na podzim tohoto roku začne budovat první 
etapa sportovního areálu v hodnotě cca 6,5 mil. Kč. Na spod-
ním fotbalovém hřišti tak vzniknou dvě víceúčelová hřiště.

Co se týká úspešnosti v získávání dotačních prostředků, tak 
to se velmi různí. Někdy to vyjde hned na poprvé, jako třeba 

Oprava tělocvičny začne brzy

Víceúčelové hřiště bude

bytech bydlet. V současné době se dokončují poslední drob-
nosti před budovou a bude definitivně hotovo. V nejbližší 
době se také budou vybírat noví nájemníci. Jak to tak slyším, 
tak to bude asi těžší, než tu budovu opravit. Byl bych rád, 
kdybychom stihli vybrat nové nájemce do konce léta. 

Ještě před slavnostním otevřením pro občany měli možnost 
budovu zhlédnout starostové z obcí Zlínského kraje. Mnoho 
starostů z širokého okolí se přijelo podívat na tento realizo-
vaný projekt a zároveň pro ně byl uspořádán seminář, kde se 
dozvěděli informace o možnosti výstavby nových obecních 
bytů i jejich obcích.  

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
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platba kartou na obecním úřadě a v iC 

Otevření ii. etapy chodníků v Dolansku

palivové dříví se již vozí

u chodníků nebo nových bytů, ale někdy to trvá mnoho let. 
Žadatelů o dotace totiž velmi přibývá a také kvalita projektů 
je stále vyšší. Například letos jsem jen na MMR podal pět 
žádostí o dotace a úspěšná je jen jedna. Některé roky jsou 
lepší a některé horší. I tak si naše obec nemůže stěžovat, pro-

tože takové množství získaných finančních prostředků, jako 
máme my, si přeje mnoho jiných obcí. Dokonce si myslím, 
že letošní rok bude v rámci investic rekordní.   

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Jak jsme již informovali v minulém čísle, platební terminál 
je umístěn na obecním úřadě a také v informačním centru. 
Na obou místech je možné poplatky uhradit platební kartou 
všech různých bank. 

Terminál České pošty prozatím akceptuje pouze platební 
karty Poštovní spořitelny a kartou jiných  bank zde nemůžete 
platit. Podle informací České pošty se ale i v tomto chystá 
změna.          (JV)

Po realizaci první etapy chodníků v Dolansku bylo 
v květnu 2017 uspořádáno slavnostní otevření. Nyní se 
blížíme ke konci druhé etapy, proto by bylo určitě škoda, 
kdybychom neudělali otevření i o kousek níž. Letos je 
tato akce naplánována na sobotu 21.9.2019 na parkovišti 
před dolním obchodem Jednota. Je to sice ještě za dlouho, 
ale chtěl jsem mít jistotu, že bude celá akce dokončena. 
Přijměte pozvání a přijďte si popovídat a třeba také zapít 
realizaci tohoto projektu.

Uprostřed chodníku u Zgarbů zůstaly v chodníku dva dře-
věné sloupy. Tyto sloupy tam nezůstanou, ale nemohly být 
zatím odstraněny, protože přeložka sdělovacího kabelu ještě 
není vyřízena a vypadá to, že to ještě nějaký čas potrvá. Vše 
je ale připraveno a všechny chráničky jsou již uloženy pod 
chodníkem, takže po vydání povolení budou pouze sloupy 
odstraněny, již bez nutnosti znovu rozebírat zámkovou dlaž-
bu. Celý chodník bude i v tomto úseku bez překážky.

Další a poslední část chodníků bude zrealizována až 
po úspěšném získání dotačního titulu, protože bez něj není 

obecní rozpočet schopný tuto akci vybudovat. Třeba budeme 
i tentokrát úspěšní hned na poprvé, a tím by se realizace 
mohla rozjet již na konci příštího roku.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V minulém čísle Liptálského zpravodaje jsme Vás infor-
movali o možnosti koupit si od Obce Liptál palivové dříví 
za 600 Kč/m3. Rychlost, jakou se začal plnit pořadník, byla 
až neuvěřitelná. V současné době jsme pozastavili příjem žá-
dostí, protože v seznamu je cca 50 zájemců a uspokojených 
je cca 20 domácností. Pokud se nám do příštího vydání zpra-
vodaje podaří dovézt dřevo všem žadatelům, budu Vás o tom 
informovat a znovu začneme přijímat objednávky.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Obec Liptál Vás srdečně zve

ve čtvrtek 22. srpna 2019 v 16 hodin

do Přírodního kulturního areálu v Liptále
na letní venkovní 

 pOSEZENÍ SE SENiORY 2019
u příležitosti otevření nově opraveného areálu

PROGRAM:

pozdrav starosty obce
K tanci i poslechu zahraje dechová hudba Liptalanka 

***
Občerstvení zajištěno.

***
pokud budete žádat odvoz, sdělte to členům komise

nebo na obecní úřad, tel. 571 438 074.
***

Jste co nejsrdečněji zváni!

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál 

a členové 
Komise pro občanské záležitosti při ZO Liptál

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 podvojeného 
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 30.9.2019 na Obecní 
úřad Liptál s přiloženým životopisem.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Údaje o nezaměstnanosti 
v Liptále k 31. 5. 2019

Evidovaní uchazeči: 27  (35 – březen 2019).

Podíl nezaměstnanosti: 2,27  (3,0 – březen 2019).

Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Branky - 31 evidovaných uchazečů, 4,51 %,   
- nejméně Prlov – 4 evidovaní uchazeči, 0,84 %. 

  (Zdroj: Úřad práce)

Rozpis výkupů kůží 
na rok 2019

Oznámení o dovolené

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

Liptál, u obecního úřadu, středa, v čase 15:45 – 15:55 h.
* 17.07., 21.08., 25.09., 30.10., 04.12.2019 *

1.7.-4.7.2019 A  9.8.-16.8.2019

Mudr. Garlíková Hana neordinuje

V době letních prázdnin 
nebudou v Liptále páteční odpolední ordinace.

Zastupující lékaře dr. Stejskala a dr. Dvořákovou 
vyhledejte jen v neodkladných záležitostech 

v ordinační době 7.00-11.00 hod.

Zastupující lékaři nepotvrzují posudky na tábory
- loňské posudky mají platnost 2 roky !

Aktualizovaná nabídka volných pracovních míst v Diakonii 
Vsetín:  https://www.diakonievsetin.cz/volna-mista/ .

Marta Vodáková, PR pracovník, T: 734 766 350, 571 420 
617 

Diakonie ČCE - středisko Vsetín, Strmá 34, 755 01, Vsetín 
IČO: 73633178; dárcovský účet: 208149648/0300 

www.diakonievsetin.cz

OZNÁMENÍ O DOVOLENÉ – MUDr. Hana Blanarčíková

Během letních prázdnin se nekonají páteční ordinace.
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DOTAZNÍK
Zjišťování potřeb od občanů

Vážení občané, 
obracím se na Vás se žádostí o spolupráci na průzkumu, který je realizován v souvislosti se zjišťováním 
zajištění sociálních služeb a služeb souvisejících v naší obci. Prostřednictvím průzkumu se můžete vyjá-
dřit, zda je v naší obci dostatek sociálních služeb, které případně chybí a jsou potřebné. 
Předem děkuji za Vaši součinnost při zodpovězení otázek předloženého průzkumu. Průzkum můžete vy-
plňovat do 30. 8. 2019 a následně jej vyplněný vrátit na Obecní úřad Liptál.
Děkuji za Vaše zapojení.

Ing. Milan Daňa, starosta obce

1. Víte, které sociální služby zde působí, a jak Vám mohou v případě potřeby pomoci?
	 ❏ Téměř vůbec
	 ❏ Částečně
	 ❏ Dobře 

2. Co Vám nejvíce ve Vaší obci vadí na realizovaných sociálních službách, které sociální služby 
zde chybí nebo co by se mělo změnit?

 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………

$

$
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 Jakou pomoc byste Vy nebo lidé ve Vašem okolí pro zlepšení své životní situace potřebovali? 
(můžete označit více možností)

	 ❏ rady v oblasti dluhů, exekucí, v oblasti sociálních dávek
 ❏ pomoc při hledání zaměstnání
 ❏ bezplatné právní rady při řešení obtížných rodinných nebo životních situací 
   (rozvod, nedostatečné výživné, majetkové vyrovnání, dědické řízení apod.)
	 ❏ bezplatné rady psychologa (např. při konfliktech v rodině, v partnerském soužití apod.)
	 ❏ radu při výchovných problémech dětí
	 ❏ pomoc při vaření, uklízení, při běžných úkonech v domácnosti, při zajišťování nákupu
	 ❏ zajištění dohledu nad dětmi z důvodu Vaší nepřítomnosti (např. nutnost vyřizování na 
   úřadech, u lékaře apod.)
	 ❏ zajištění finančně dostupného bydlení
	 ❏ zajištění krizového časově omezeného bydlení 
   (např. při výskytu domácího násilí, v případě exekuce, rozvodu apod.)
	 ❏ zajištění výjimečné potravinové pomoci nebo oblečení
	 ❏ bezplatná pomoc při přípravě dětí do školy (doučování ve škole, doma, v bezpečném 
   prostoru mimo školu)
	 ❏ bezplatná pomoc při hospodaření s rodinnými financemi
	 ❏ zajištění dopravy (např. senior taxi) k lékaři, do obchodu apod.
	 ❏ zajištění místa pro společné setkávání (např. činnost klubu seniorů) a společné aktivity 
   (cvičení aj.)
	 ❏ pomoc a podpora při vyřizování na úřadech
	 ❏ pomoc při běžných každodenních úkonech (jídlo, hygiena, úklid domácnosti, nákup)
	 ❏ dovoz obědů
	 ❏ zajištění jídelny pro seniory
	 ❏ zřízení domova pro seniory nebo domova pro osoby s demencí (Alzheimerova choroba)
	 ❏ zřízení denního stacionáře se zajištěním aktivizace seniorů nebo osob se zdravotním 
   postižením
	 ❏ zajištění časově omezené péče o člena rodiny (vysoký věk, zdravotní znevýhodnění) 
   z důvodu nepřítomnosti pečujícího člena (odpočinek, vyřizování na úřadech aj.) 
	 ❏ tísňová signalizační linka při zdravotní indispozici k přivolání pomoci
	 ❏ zajištění péče v rodině až do úmrtí pacienta zdravotnickým týmem (hospicová péče)
	 ❏ dostupný praktický lékař
	 ❏ zdravotní ošetření doma (převaz rány, odběr krve, inzulín)
	 ❏ jiné ……………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………… $

$
Vyplňte, odstřihněte a odevzdejte na O

Ú
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Vítání občánků
V neděli 5. května 2019 se konalo další milé vítání našich 

malých občánků. Máme velkou radost a těšíme se z toho, že 
do obce stále přicházejí noví obyvatelé. 

A jak to proběhlo? Po přivítání všech přítomných násle-
doval krátký proslov a přání všeho dobrého od pana starosty 
Ing. Milana Dani, pak předvedly své umění děti z Malůšat 
FS Lipta. 

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

Našim novým spoluobčánkům i jejich rodičům, sourozen-
cům a prarodičům  přejeme hodně zdraví a osobních úspěchů 
v celém jejich dalším životě.

A koho jsme přivítali?
Minářová Eliška,  Lůžko
Hromadová Eliška,  Pusté
Špidlová Nela,  Hořansko
Havlová Elen,  Hořansko
Tatkovský Ondřej,  Háj
Geržová Leontýna,  Háj
Mikelová Viktorie,  Škurňův dvůr.

Pro další Vítání prozatím evidujeme tyto děti: Baťová 
Marlen, Dim Jordan Odinakachukwu, Maliňáková Laura, 
Mikač David. O přesném termínu konání budou rodiče in-
formováni. Prosíme rodiče uvedených dětí i dalších nově 
narozených, pokud tak ještě neučinili, aby se na OÚ Liptál 
dostavili s rodným listem dítěte.       (JV)

Foto Jana Vráblíková ml.
Více foto na www.liptal.cz, záložka fotogalerie
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poznávejte Valašsko a vyhrajte skvělé ceny
Už máte plány na léto? Zpestřete si rodinné dobro-

družství regionální hrou poznáváme Valašsko. Tuto 
aktivitu pořádá Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
v rámci činnosti Destinační společnosti Valašsko, která 
vznikla pro podporu rozvoje cestovního ruchu v rámci 
turistické oblasti Valašsko. Hlavním účelem je koordina-
ce a komunikace se subjekty, které jsou aktivní v oblasti 
cestovního ruchu: podnikateli, turistickými informačními 
centry, obcemi a mikroregiony. 

Regionální hra může být zábavou jak pro děti, tak i do-
spělé. Možná vás zavede na místa, která na Valašsku ještě 
neznáte. Hra potrvá od 30. června do 30. září letošního 
roku a můžete se do ní zapojit dvojím způsobem. Pokud 
jste milovníci tiskovin a chcete si uchovat vzpomínky 
na putování, vyzvedněte si hrací brožurku v jakémkoliv 
Turistickém informačním centru na Valašsku. Brožurka 
obsahuje nejen herní plánek, ale také poskytne skvělé tipy, 
co na Valašsku vidět a zažít. Do hry se můžete zapojit i pří-
mým stáhnutím herního plánku z webových stránek www.
poznavamevalassko.cz. 

Získali jste herní plánek nebo brožuru? Jste připraveni! 
Na Valašsku je uloženo dvacet razítek. Pokud nasbíráte 
minimálně deset z nich, jste zařazeni do hlavního sloso-
vání. Vyhrajte víkendový pobyt, vstupy do kina, dřevěnou 
stavebnici a mnoho dalších zajímavých cen. Ať už jsou 
vaše plány na letní putování jakékoliv, přejeme vám plno 
kouzelných chvil a zážitků. 

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Destinační společnost Valašsko

www.visit-valassko.cz

informace pro včelaře
Vydaná Nařízení Státní veterinární správy – závazná pro 

všechny chovatele včel s chovy včel umístěných na vyjme-
novaných katastrálních územích a ochranných pásmech, 
a to bez ohledu, zda jsou organizovaní v Českém svazu 
včelařů nebo v jiné organizaci nebo neorganizovaní: 

- č. j. SVS/2019/053060-Z ze dne 29.4.2019 – mimořádná 
veterinární opatření – k zamezení šíření nebezpečné nákazy 
– moru včelího plodu ve Zlínském kraji.  Vymezení ohnisek  
k.ú. Trnava a k. ú. Zlín, a vymezení ochranných pásem – 
pro okres Vsetín: Hošťálková a Liptál. (OÚ-82/2019).

Zpracovala Jana Vráblíková



Liptálský zpravodaj 2/2019  13



14  Liptálský zpravodaj 2/2019

Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna 
program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, tzv. kotlíkové dotace

Služba UtilityReport pro Zlínský kraj

Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2011 80%  
kotlů na tuhá paliva v domácnostech nevyhovuje dnešním 
požadavkům na produkované emise. Ministerstvo životního 
prostředí na tuto situaci reaguje legislativními opatřeními – 
zákazem provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy od září 2022, ale 
nabízí i pomocnou ruku, a to formou „kotlíkových dotací“ 
vyhlašovaným kraji, které jsou určeny na výměnu kotlů 
na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy 
za nový  ekologický zdroj vytápění - plynový kondenzační 
kotel, kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v do-
mácnostech Zlínského kraje III 10. září 2019 a elektronický 
příjem žádostí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019 
v 8:00 hod. Pro občany je to poslední příležitost vyměnit 
stávající neekologický zdroj vytápění s využitím „kotlíkové 
dotace“! 

Lokální topeniště se na celkovém znečištění ovzduší podí-
lejí až 50%, pokusme se v našem kraji tyto zdroje maximálně 
eliminovat. 

Zlín, 30.4.2019
Jan Pijáček, Člen Rady ZK, Krajský úřad Zlínského kraje 

Vyhlášení programu: 10. září 2019, elektronický 
příjem žádostí: 15. října 2019 od 8:00 hodin.

pRO KOHO JE DOTACE URČENA? 
Pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodin-

ných domů na území Zlínského kraje, které jsou převážně 
vytápěny kot lem na pevná paliva s ručním přikládáním 
1. nebo 2. emisní třídy, napojeným na otopnou soustavu 
a komínové těleso. Jeden žadatel může podat pouze jednu 
žádost o dotaci!

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový 
dům maximálně se 3 by tovými jednotkami. 

NA CO JE DOTACE URČENA? 
Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním 

přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj 
tepla:
 Kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním) 
 Plynový kondenzační kotel 
 Tepelné čerpadlo 

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kot-
lů“ pod porovaných z kotlíkové dotace – Seznam výrobků 
a technolo gií, který je průběžně aktualizován a je zveřej-
něn na webových stránkách https://svt.sfzp.cz. 

V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním 
(na kuso vé dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumu-
lační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle 
- 55 l vody na 1 kW výkonu kotle. 

Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované 
v období již od 15. 7. 2015.

JAKÁ JE VýšE DOTACE? 
Tepelné čerpadlo 
– až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč

Automatický (samočinný) kotel na biomasu 
– až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 
– až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel 
– až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč
Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je 
výměna kotle realizována v prioritní obci

CO JE MOžNé UHRADiT Z DOTACE 
(ZpůSOBiLé VýDAJE)?

- Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a sta-
vební práce

- Novou otopnou soustavu
- Rekonstrukci stávající otopné soustavy
- Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle 

do provozu
- Projektovou dokumentaci (kromě nákladů na zpracování 

žádosti)

JAKé DOKUMENTY BUDETE 
K žÁDOSTi pOTřEBOVAT? 

- Fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva se zřej-
mým připojením na komín a otopnou soustavu

- Revizní zprávu původního kotle (musí být uvedena emisní 
třída kotle)

- Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, případně pozemku

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu: 
- Stávajícího starého plynového kotle  
- Stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová) a kuchyň-

ského sporáku
- Stávajícího kotle s ručním přikládáním emisní třídy 3 

a vyšší
- Stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva

Fotodokumentace k žádosti o kotlíkovou dotaci:
Špatná fotodokumentace - není vidět napojení na komín. 
Správná fotodokumentace - kotel zapojený na komín a otop-
nou soustavu.

          
Fotodokumentace odpojeného starého kotle k vyúčto-

vání kotlíkové dotace:
Odpojený kotel - původní místo po odpojeném kotli.

Dne 31. 5. 2019 byla spuštěna služba UtilityReport pro 
území Zlínského kraje. Tato služba umožňuje hromadné 
podání žádosti o vyjádření k existenci sítí všem územně 
dotčeným správcům inženýrských sítí najednou a z jednoho 
místa pomocí webové aplikace. Služba je určena zejména 
občanům – stavebníkům, pro které je bezplatná. Adresa pro 
vstup je https://site.kr-zlinsky.cz . Informační letáky jsou 
občanům k dispozici na stavebních úřadech.

Ve Zlíně 3.6.2019
Ing. Milan Štábl, MBA, ředitel krajského úřadu ZK
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NETřÍDĚNý (zbytkový) ODpAD – pOpELNiCE - 
pYTLE černá barva (paseky)

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

* 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 popel-

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

SVOZOVÁ MÍSTA - PRO PASEKy:
Hluboké – u Josefa Lukáše

Lopuník – u Horkých č. 405
Kopřivné – u Zavrtáků

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

pApÍR – modré pytle a modré kontejnery
* 29.07., 26.08., 23.09., 21.10., 19.11., 16.12.2019 (pondělí)

pLASTY – žluté pytle a žluté kontejnery
* 15.07., 12.08., 09.09., 07.10., 04.11., 02.12., 30.12.2019 

(pondělí)

NÁpOJOVé KARTONY - Tetra pack - oranžové pytle 
nebo popelnice s oranžovou nálepkou

Oranžové pytle jsou odváženy zároveň se svozem plastů.

SKLO - zelené kontejnery „zvon“
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

BiOODpAD – hnědé kontejnery
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

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.

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.

pOTRAViNÁřSKé OLEJE A TUKY 
– zelené nádoby označené nálepkou

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

Děkujeme, že třídíte odpad. Má to smysl.

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

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně třídění odpadů 
v Liptále, obraťte se na pracovníky obecního úřadu, 

kteří Vám rádi pomohou.

provoz sběrného dvora 
v Liptále

Svoz odpadu Liptál 2019

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

Několik pravidel na časté dotazy:
-  odpad ponechaný za branou bude vrácen majiteli
-  obsluha je oprávněna přivezený odpad odmítnout
-  sběrný dvůr není určen pro: 
-  stavební odpad, okna
-  odpad z podnikatelských činností
-  velkoobjemový odpad. Na ten využívají občané řízený 

svoz 2 x ročně – jaro a podzim.

Pro tyto odpady lze využít nejbližší Technické služby 
Vsetín.
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Sběr textilu

Osvědčení o úspoře emisí

17. dubna 2019 se uskutečnil, tentokrát v garáži za Domem 
služeb (pošta) po delší odmlce další mimořádný sběr tex-
tilu, který organizuje ve spolupráci s Obcí Liptál Diakonie 
Broumov, sociální družstvo. Sbíralo se nejen veškeré obleče-
ní, lůžkoviny, přikrývky ale i domácí potřeby, obuv, kabelky, 
batohy, drobné předměty z domácnosti, hračky, menší elek-

V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, 
skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tří-
děného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspo-
řeno 20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru 
spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. V případě 
tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tří-
děného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí 
o 879 010 tun CO2 ekvivalentu.

Obec Liptál v tomto systému EKO-KOM v roce 2018 vy-
třídila a předala k využití vytříděný odpad: 

Z uvedeného vyplývá, že třídit odpad má opravdu smysl. 
Děkujeme Vám, že třídíte odpad.  

Na základě informací poskytnutých společnosí EKO-KOM 
zpracovala Jana Vráblíková

Češi a třídění odpadu:
- odpad pravidelně třídí 73 % Čechů
- každý vloni vytřídil průměrně 49 kg plastů, papíru, skla a nápojových 

kartonů, což je nový tuzemský rekord
- v Česku je k dispozici přes 413 tisíc barevných kontejnerů, což zname-

ná, že na jeden kontejner připadá asi 25 lidí
- loni se celkem v česku vytřídilo 665 tisíc tun odpadu, do systému třídění 

se zapojilo 6 131 obcí a 21 052 firem
- o jeden metr se snížila docházková vzdálenost ke třídícím hnízdům, 

předloni to bylo 91 metrů
- ročně se díky recyklaci odhadem zachrání přes dva miliony stromů

(Zdroj 5+2, 14.6.2019)

trospotřebiče, knihy, časopisy. Sesbíraný materiál si družstvo 
odvezlo 24. dubna 2019 a velmi děkuje za spolupráci.

I přesto, že máme v obci rozmístěny celoroční kontejnery 
na sběr textilu, nasbíralo se neuvěřitelných  asi 40 velkých 
pytlů! Účastí v této sbírce pomáháte nejen sociálně potřeb-
ným, ale významně se podílíte na třídění odpadů naší obci. 
Děkujeme. 

(JV)

ROK 2018
1. čtvrtletí 2018 24,597 tun
2. čtvrtletí 2018 60,255
3. čtvrtletí 2018 36,130
4. čtvrtletí 2018 49,540

CELKEM 170,522 tun 
v celkové částce 167 171,00 Kč.
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Z Obecní knihovny Liptál

V naší knihovně proběhlo tradiční 
Pasování prvňáčků za čtenáře – ochrán-
ce knih ve středu 10. dubna 2019. 
Pasování se zúčastnili žáci první třídy 
ZŠ Liptál s paní učitelkou Hříbkovou, 
královnou a rytířem, a paní knihovnicí. 

Děti v knihovně předvedly své zna-
losti v Pohádkovém kvízu a pronesli 
nahlas slib ochránců knih. Poté byl 
každý ochránce pasován opravdovým 
mečem rytíře Martina a od královny do-
stal Pasovací diplom a knížku Hurvínek 
a kouzelné muzeum.

Na závěr královna přečetla dětem 
knihovnickou pohádku.

Všichni se těšíme, že nově pasovaní 
čtenáři – ochránci knih budou navště-
vovat naši knihovnu co nejčastěji.

Alena Malčíková, knihovnice

pasování prvňáčků za čtenáře knihovny

Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.cz 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

STŘEDA    15 – 17 hod.
PÁTEK      15 – 17 hod. 
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Kultura

pLÁN ZNÁMýCH  AKCÍ  V LipTÁLE 2019
Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde
06.07. so Hasičská pohárová soutěž 13:00 SDH Liptál Areál FK
06.07. so Setkání u pomníčku Na Bílé 15:30 Obec Seninka Na Bílé
07.07. ne Bohoslužba a Vzpomínka na Jana Husa 10:00 a 17:00 ČCE Liptál kostel ČCE
20.07. so Pivní slavnosti 20:00 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

22.08. čt 1. Letní venkovní posezení se seniory 16:00 Občanská komise, 
Obec Liptál KA

21.08.
až
26.08.

st
až
po

MFF 50. Liptálské slavnosti 2019, výstavy
 ---

FS Lipta Liptál
Obec Liptál, 

KZ
KA
Obec

07.09. so 5. Liptálský gulášfest 2019 – Liptalanka, sk.1+1 15:00 Obec Liptál KA
14.09. so Soukromá akce --- Janušovi, Vsetín KZ

21.09. so Otevírání chodníků Dolansko II. etapa 14:00 Obec Liptál a občané Dolansko,
u obchodu 

21.09. so Soukromá akce – svatební obřad před zámkem 13:00 D. Polášek, 
Val. Meziříčí před zámkem

28.09. so Soukromá akce --- Valchářovi, Liptál KZ

05.10. so Zvěřinové hody 15:00 Obec Liptál 
a MS Brdisko KZ

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

30.11. so Zvonečkový průvod a rozsvícení vánočního stro-
mu 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
01.01.2020 st Novoroční obecní ohňostroj 18:00 Obec Liptál Před OÚ

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

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

Plán akcí je vkládán i na webové stránky obce www.liptal.cz, 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

http://www.liptal.cz
http://www.planujvylety.cz
http://www.regionalnikalendar.cz
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Společenská kronika
ŽiVotní JubiLea

čerVenec – SrPen - září 2019

60 let
červenec Smílková Hana, Háj
srpen Horký Milan, Lopuník

65 let
červenec Ovesný Oldřich, Hořansko
 Švecová Jaroslava, Na Hranici
 Kratina Miroslav, Střed
srpen Škrabánek Vladimír, Háj
 Vaculík Petr, Sadová
 Machalová Božena, Hluboké 
září Machala Pavel, Hluboké
 Matoška Karel, Dolansko 

70 let
červenec Marková Milena, Dolansko
srpen Šimarová Eva, Dolansko
 Pecuchová Ladislava, Pusté
září Řezníčková Dana, Střed
 Michálek Ladislav, Lopuník
 Řádková Marta, Dolansko

75 let
červenec Komorková Jaroslava, Lopuník
 Valchář Jan, Výpusta
září Malotová Marcela, Háj

80 let
červenec Valchářová Františka, Lůžko
srpen Johnová Helena, Sadová
 Obadalová Emilie, Dolansko 

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

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

83 let
červenec Žůrková Mária, Dolansko
 Vaculík Jan, Na Špici
září Čala Antonín, Střed  

Fendrychová Věra, Dolansko

86 let
červenec Tataláková Anna, Dolansko
srpen Obadal Karel, Dolansko
září Smilková Jarmila, Dolansko

87 let
červenec Daňa Josef, Kopřivné

89 let
srpen Dědek Viktor, Střed

90 let
červenec Jenčo-Kokošová Anna, Střed 
 Šimarová Rut, Dolansko

91 let
červenec Pustějovská Zdenka, Hořansko

93 let
září Smilková Blanka, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

ÚMRTÍ 
duben Vaculíková Zdeňka, Střed
červen Havran Josef, Střed
 Vaculík Jan, Na Špici
 Mrnuštíková Ludmila, Dolansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NAROZENi
duben Maliňáková Laura, Lůžko
 Mikelová Viktorie, Škurňův dvůr
červen Mikač David, Střed

Rodičům srdečně blahopřejeme.

přiHLÁšENi 
duben Hořanská Viktorie, Sadová
 Ing. Peltsarszká Eva, Sadová
 Pagáčová Petra, Bednářová Aneta, 

Dolansko
květen Laža Ondřej, Mgr. Lažová Gabriela, 

Dolansko
 Bubela Šimon, Amerika
 Minář Roman, Lůžko
červen Šimková Emma, Dolansko
 Molda Přemysl, Lopuník

ODHLÁšENi 
květen Vychopeň Miroslav, Dolansko
 Vychopňová Petra, Dolansko
 Vychopeň Ondřej, Dolansko
 Vychopňová Tereza, Dolansko

SŇATKY
duben Škývarová Milada, Háj + Kovář Tomáš, 

Vsetín
květen Juřičková Zdenka, Dolansko + Fila Jan, 

Prlov
 Vaculík Vojtěch, Škurňův dvůr + Macková 

Alena, Frýdek
 Kalinová Petra, Na Špici + Mahďák Milan, 

Na Špici
červen Burjánová Petra, Pusté + Nohavica Petr, 

Pusté
 Ševčíková Veronika, Hořansko + Žák 

Michael, Hořansko
Novomanželům blahopřejeme.
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Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi,
žehná nám na cestu,
kterou teď jdeme sami.

Dne 30. června 2019 tomu budou 3 roky, co 
nás navždy opustila naše drahá maminka, 
manželka, paní 

Anežka Mrlinová z Liptál č. 57

Letos, 22. září také vzpomeneme jejich nedo-
žitých 80 let.

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu 
s námi tichou vzpomínku. 
Rodina Jakubova, Mrlinova, Škývarova, 
Válkova a Tomancova

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe 
však stále stejně bolí!

Dne 6. září 2019 uplyne šest let, co nás na-
vždy opustila naše drahá maminka, babička, 
prababička, paní 

Zdenka Křupalová z Liptálu.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s ná-
mi. Dana s Alexem, Renata s Petrem a dět-
mi Nikolkou a Deniskem, Tomáš s dcerou 
Karolínkou.

Vzpomínky
Jedno srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou budit je chtěli,
neozve se nám vícekrát,
utichlo, zmlklo, šlo už spát.

Dne 5. června 2019 by se dožila 90 let paní

Rozálie Miková z Liptálu – Výpusty č. 90.

Zároveň 14. října 2019 uplyne 10 let od je-
jího úmrtí.

Stále vzpomínají a nezapomenou dcery 
Zdeňka a Vlasta s rodinou.  

Čas plyne,
vzpomínky a smutek zůstávají.
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten žije v našich srdcích dál. 

Dne 27. června 2019 by se dožil 88 let pan

Jan Gerža z Liptálu č. 10.

Dne 13. března 2019 uplynulo 14 smutných 
let od jeho úmrtí.
 

Dne 24. července 2019 vzpomeneme nedoži-
té 82. narozeniny jeho manželky, paní

Alice Geržové, rozené Machalové.

15. května 2019 jsme vzpomněli 2. výročí 
od jejího úmrtí.

S láskou vzpomínají děti s rodinami a ostatní 
příbuzní.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kto Tě měl rád
nezapomene

 
Dne 7. srpna 2019 vzpomeneme smutné 
30. výročí úmrtí paní

Zdeňky Galetkové, roz. Daňové, z Liptálu 
č. 149.

S láskou vzpomínají sestry Jarmila, Ludmila 
a Jana s rodinami.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Děkujeme.

Obdrželi jsme smutnou zprávu.
Po dlouhé nemoci zemřel rodák z Liptálu - Dolanska - 

Na Prašnici, pravidelný host zejména Liptálských slavností, 
pan

 
František řezník, Dobrovíz.
 
Zemřel v kruhu svých nejbližších 

dne 16. června 2019 ve věku nedo-
žitých 79 let.

Poslední rozloučení se konalo 
v krematoriu Motol dne 24. června 
2019 v 15:15 hodin.

 
 
Na fotografii v srpnu 2016 vedle 

busty Jana Kobzáně při otevírání 
klubovny FS Lipta Liptál.

 
 
Nezemřel jsem, neboť vím, že budu stále
žít v srdcích těch, kteří mě milovali.
Kdo v srdci žije, neumírá.
                              František Hrubín
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ČCE Liptál 

Nové staršovstvo
Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle, dne 24. března 2019 bylo na výročním sborovém shromáždění zvoleno nové 

staršovstvo farního sboru ČCE v Liptále. Členové staršovstva byli do své služby slavnostně pověřeni seniorátním výborem 
při vizitaci sboru v neděli 12.5.2019 – viz fotografie.

Kurátorem sboru byl i na další šestileté období zvolen br. Tomáš Němeček a místokurátorem sboru byl zvolen br. Jan 
Trusina.

Všem děkujeme za jejich ochotu ke službě v církvi a vyprošujeme pro ně, i jejich rodiny Božího požehnání a pomoc, 
a hojnost darů Ducha Svatého. 

Mária Jenčová, Foto Jana Vráblíková

Setkání s dříve narozenými
V neděli 16. června 2019 jsme se po roce zase setkali 

s dříve narozenými členy našeho sboru ve velice příjemném 
a přátelském společenství. Jsme vděční, že mezi nás opět za-
vítali i manželé Jaroslav a Anička Vodovi. Za krásnou hudbu 
a zpěv děkujeme Otu Gojnému a jeho hudebně nadaným 
vnukům. A všem Vám, drazí účastníci, děkujeme za to, že 
jste! Za Vaše modlitby a povzbuzení, kterými jste pro nás 
nenahraditelní!

Bůh ať Vám všem žehná, posiluje a provází Vás!  
Mária Jenčová, Foto archiv sboru
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Setkání u pomníčku Na Bílé
V sobotu 6. července 2019 v 15:30 h jsme všichni srdečně 

zváni na setkání u pomníčku Na Bílé, které organizuje Obec 
Seninka. Setkání se uskuteční při příležitosti výročí mučed-
nické smrti mistra Jana Husa.

Výročí upálení 
Mistra Jana Husa

Českobratrská církev evangelická v Liptále Vás v neděli 
7. července 2019 srdečně zve na bohoslužby v 10 h s Večeří 
Páně, na kterých si připomeneme odkaz mučednické smrti 
Mistra Jana Husa.

Večer v 17 h se na farní zahradě u kostela uskuteční 
vzpomínkové setkání se symbolickým zapálením ohně. 
Hostem setkání bude bratr farář Josef Hurta ze Stříteže nad 
Bečvou.

Staršovstvo liptálského sboru 
Českobratrské církve evangelické 

Vás srdečně zve k účasti na bohoslužbách i na dalších 
sborových setkáních.

Farní sbor ČCE v Liptále, 756 31 Liptál 8
tel.: 739 558 115, číslo účtu: 111220858/0300                                                                                                                                   

             
Mail: liptal@evangnet.cz web: www.liptal.evangnet.cz

Podrobnější aktuální informace o sboru ČCE v Liptále na-
leznete na www.liptal.evangnet.cz.

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

Fotografie ze setkání Valašské mládeže 
v Liptále 14. června 2019.

(Zdroj https://www.rajce.net/f1376677653)
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Síla lidskosti 
– Nicolas Winton 

Výukového programu se ve Vizo-
vicích zúčastnili žáci 2. stupně, kteří 
zhlédli český dokument režiséra Matěje 
Mináče, který vypráví o činech si-
ra Nicholase Wintona, „britského 
Schindlera“, který během nacistické 
okupace zachránil 669 převážně ži-
dovských dětí. Součástí programu byla 
také beseda s dramaturgem projektu 
Zdeňkem Tulisem.

Nový Zéland
Výukový program byl určený všem 

žákům, kteří v tělocvičně školy přivítali 
Franka Tomase Grapla Juniora s jeho 
maminkou a kamarádem. Ti nás sezná-
mili s celou řadou zajímavostí z života, 
přírody, kultury a tradic vzdáleného 
Nového Zélandu a zejména s jeho pů-
vodními obyvateli – Maory.

Kyberšikana
V rámci minimálního preventivního 

programu se žáci 5. – 9. třídy přiměřeně 
svému věku seznámili se základy bez-
pečného chování na internetu a sociál-
ních sítích. Zajímavou částí přednášky 
byla i diskuze o zdravotních a osobních 
problémech dětí, které tráví až příliš 
mnoho volného času hraním počítačo-
vých her a surfováním po webových 
stránkách.

Technický jarmark 
a Burza škol

Krajská hospodářská komora 
Zlínského kraje pro žáky 8. a 9. tří-
dy zorganizovala Technický jarmark 
a Burzu škol. Záměrem jarmarku je zvý-
šit motivaci žáků ke studiu technických 
oborů tím, že jim bude představeno 
konkrétní pracovní prostředí význam-
ných regionálních zaměstnavatelů. Naši 
žáci navštívili firmy Hirschmann a HB 
Delta, poté se přesunuli do Domu kul-
tury ve Vsetíně, kde je čekala pestrá 
prezentace středních škol.

Anglické divadlo
Žáci 9. třídy si vyrazili za kulturou 

do Valašského Meziříčí, kde zhlédli di-

vadelní představení v anglickém jazyce 
Jack and Joe.

projektový den k výročí 
vzniku samostatné 

Československé republiky
Projektový den jsme si pod vedením 

naší paní učitelky dějepisu zorganizovali 
sami. Žáci na jednotlivých stanoviš-
tích plnili rozmanité úkoly, řešili rébusy 
a museli také uplatnit své pohybové 
schopnosti. Seznámili se s významnými 
politickými osobnostmi 1. republiky, dů-
ležitými průmyslovými podniky a jejich 
výrobky, zopakovali si znalosti o státní 
symbolech nebo si vyzkoušeli znalost 
slovenštiny. Na stanovišti Sokola si za-
cvičili, na stanovišti Československého 
červeného kříže poskytovali první po-
moc zraněným spolužákům, na stano-
višti armády předvedli svou šikovnost 
ve střelbě ze vzduchovky a někteří si 
také zkusili nasadit plynovou masku. 
Závěrem došlo i na prohlídku liptálské 
historické požární stříkačky.

Výstava betlémů
Žáci 2. stupně navštívili mechanický 

ručně vyřezávaný betlém v Horní Lidči, 
který přibližuje nejzajímavější historic-
ké momenty, zvyky a původní řemesla 
na česko-slovenském pomezí. 

Halloween
Také letos naši deváťáci zachova-

li tradici a stejně jako jejich před-
chůdci přichystali velkolepou oslavu 
Halloweenu, anglosaského lidového 
svátku, který se slaví 31. října Letošní 
program zpestřila dvě vystoupení, 
Rope skipping – sestavy skoků přes 
švihadla – a ukázky gymnastiky s prv-
ky akrobacie. A i tentokrát na všechny 
statečné a nebojácné čekala stezka 
odvahy.

projektový den Vánoční dílny
Den před liptálským Adventním jar-

markem patří ve škole projektovému 
dni Vánoční dílny. S velkým nadše-
ním a již dlouho dopředu se zamýšlejí 
učitelé a žáci nad nápady na vánoční 
výtvory. V pátek jsou všichni v plné 

pohotovosti a dolaďují své vánoční vý-
robky k naprosté dokonalosti. 

Adventní jarmark
Škola se jako jeden z pořadatelů společ-

ně s Mateřskou školou Liptál, Spolkem 
rodičů a přátel ZŠ Liptál a obcí Liptál 
účastní Adventního jarmarku s benefič-
ním prodejem výrobků a tvořivými díl-
ničkami. Jarmark je zakončen zvonečko-
vým průvodem, rozsvěcením vánočního 
stromku, to vše za zpěvu koled.

Mikulášská nadílka
Žáky 1. stupně navštěvuje pravidelně 

Mikuláš se svou družinou a přináší jim 
dárečky, za které srdečně děkujeme 
Spolku rodičů a přátel dětí Základní 
školy Liptál.

Lucky
V předvečer svátku svaté Lucie cho-

dívaly bíle oděné Lucky kolem domů 
a kontrolovaly, zda ženy a dívky v ten-
to den nepracují. Naše Lucky naopak 
kontrolovaly, jak žáci ve třídě pracují 
a jestli mají kolem sebe pořádek.

Jak válčili husité
Výukové programy agentury 

Pernštejni jsou určeny všem žákům 
školy. Tentokrát jsme se ocitli v době 
husitské, žáci se dozvěděli řadu za-
jímavých informací o tomto období 
českých dějin a o změnách, ke kterým 
došlo ve vojenství, mohli si prohléd-
nout rytíře v plné plátové zbroji, lehké-
ho husitského jezdce, běžného pěšího 
bojovníka a bojový husitský vůz.

Návštěva kina
Každoročně před Vánoci navštěvují 

žáci filmové představení v kině Vatra 
ve Vsetíně, a to na základě svého vlast-
ního výběru. Tentokrát žáci 1. stupně 
zhlédli animovaný vánoční film Grinch, 
žáci 2. stupně marvelovku Venom. 

předvánoční sportovní turnaje
Předvánoční čas si na 2. stupni 

zpestřujeme sportem. Tentokrát pro-

Ze Základní školy Liptál

Co jsme stihli v tomto školním roce
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běhl Turnaj v přehazované dívek 
a Florbalový turnaj družstev 5. – 9. tří-
dy. Rozhodčí i diváci byli svědky řady 
urputných soubojů, nečekaných zvratů, 
slavných vítězství, ale hlavně spousty 
zábavy. 

Vánoční besídky
Poslední školní den v roce 2018 si 

jednotlivé třídy uspořádaly vánoční be-
sídky. Třídy byly nádherně vyzdobe-
né, stromečky zářily, kolem nich byly 
rozprostřeny dárky. Vánoční atmosféru 
dotvářely koledy a cukroví, které si 
děti na ochutnávku přinesly z domu. 
Nechybělo vypravování o Vánocích, 
o vánočních zvycích a tradicích, zpí-
vání koled, rozdávání dárků, pouštění 
pohádek.

Focení prvňáčků 
do Valašského deníku

Fotku svého prvňáčka mohli rodi-
če, prarodiče a ostatní příbuzní najít 
na stránkách deníku.

Jeden svět
Jeden svět je mezinárodní festival 

dokumentárních filmů věnovaný pro-
blematice lidských práv. Festival je 
od svého vzniku v roce 1999 jednou 
z aktivit obecně prospěšné společnosti 
Člověk v tísni. Žáci naší školy zhlédli 
filmy v kině Vatra ve Vsetíně, do-
pravu na akci hradila MAS Střední 
Vsetínsko.

Noc s Andersenem
Poslední březnový pátek se naše ško-

la už po čtrnácté proměnila v kouzel-

ný svět pohádek a příběhů, tentokrát 
na motivy knih spisovatele Ondřeje 
Sekory, od jehož narození letos uply-
nulo již 120 let. Žáci se vydali na dob-
rodružnou cestu do mraveniště, kde 
plnili úkoly, hledali a pomohli zachrá-
nit polámaného mravenečka, s Mravem 
a Necem putovali lesním světem, aby 
nakonec zjistili, že to, co máme doma, 
je nejlepší ze všeho. 

pasování na čtenáře
V místní obecní knihovně proběhlo 

pasování prvňáčků na čtenáře.

Beseda o dětské poezii
Prvňáčci v Masarykově veřejné 

knihovně ve Vsetín besedovali o dětské 
poezii.

Den Země
Deváťáci navázali na liptálskou akci 

Ukliďme obec Liptál, čímž si připo-

mněli Den Země záslužnou akcí – vy-
čistili část koryta a břehů místního 
potoka od odpadků. 

Městské divadlo Zlín 
Žáci 1. – 3. třídy navštívili divadelní 

představení Jů a Hele: Veselá pouť, žáci 
2. stupně inscenaci Povídky z jedné 
a druhé kapsy.

Branný den
Žáci všech ročníků zúčastnili Branného 

dne, který si pro nás připravili studen-
ti Fakulty logistiky a krizového řízení 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Volba povolání
Žáci 8. třídy se zúčastnili na Úřadě prá-

ce ve Vsetíně besedy o volbě povolání.

Soutěže
Sportovní soutěže:  

Florbalová liga základních škol Vsetínska
 
   

Malá kopaná
Literární soutěže:
O poklad strýca Juráša
Jeden příběh dvojím perem
Matematické soutěže:
Matematický klokan
Pythagoriáda
Výtvarné soutěže:
Voda štětcem a básní
 
   

Naše republika má 100 let
Ostatní:
Dějepisná olympiáda
Recitační soutěž
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Konverzační soutěž z anglického ja-
zyka 

školní výlety
1. třída, 2. třída, 3. třída – Státní 

zámek Vizovice, Čokoládovna Carletti 
Vizovice, ZOO Lešná 

4. třída., 5. třída – Zbrašovské ara-
gonitové jeskyně Teplice nad Bečvou, 
zřícenina hradu Helfštýn

6. třída – Státní zámek Vizovice, 
Čokoládovna Carletti Vizovice, Laser 
Game aréna Zlín, přespání ve škole

8. třída – Lednicko-valtický areál: 
cyklovýlet na jižní Moravě v oblasti 
CHKO Pálava

9. třída – Brno (Špilberk, Petrov, rad-
nice, paintball hala, jumpPark)

Kurzy
Lyžařský výcvik – povinný lyžařský 

výcvik pro žáky 7. ročníku v rámci 
ŠVP

Lyžáček – nepovinný lyžařský výcvik 
pro žáky 1. stupně zaměřený na získání 
základních lyžařských dovedností

Plavecký výcvik – povinný plavecký 
výcvik pro žáky 2. a 3. třídy v rámci 
ŠVP

Předplavecký výcvik – nepovinný 
předplavecký výcvik pro žáky 1. třídy 
zaměřený na získání základních plavec-
kých dovedností

Vedení školy

Již v únoru 2017 jsme podali žádost 
o účelovou dotaci Modernizace učeben 
ZŠ Liptál na Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný 
regionální operační program (IROP). 
Ten nám po dlouhém čekání v rámci 
výzvy č. 47 Infrastruktura základních 
škol dotaci schválil, a to v požadované 
výši 3 351 779,19,--Kč.

V rámci projektu bude vybudována 
učebna přírodních věd (fyziky, chemie, 
zeměpisu a přírodopisu) a učebna ci-
zích jazyků a digitálních technologií. 

Stávající učebny jsou naprosto nevy-
hovující, učebna přírodních věd je stará 
přes 40 let, neprošla žádnou zásadní 
rekonstrukcí, pouze drobnými oprava-
mi, je vybavena starým nefunkčním 
nábytkem, chybí prostory pro ukládání 
didaktických pomůcek. Učebna pro vý-
uku digitálních technologií (počítačová 
učebna) je spojena se školní knihov-
nou v jedné místnosti, žáci nemají 
dostatečný osobní prostor, je omezena 
jejich manipulace s počítači, učebnice-
mi a učebními pomůckami. Jazyková 
učebna ve škole zcela chybí.

Modernizace učeben Zš Liptál
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Nedílnou součástí projektu je úpra-
va parametrů vnitřní konektivity školy 
a připojení k internetu. Současné rozvo-
dy internetu jsou v katastrofálním stavu, 
skládají se ze směsice různých zařízení, 
která se vzájemně ruší, chybí jejich cen-
trální správa, jsou umístěna v různých 
částech školy s přímým přístupem uži-
vatelů, kteří mohou se zařízeními ma-
nipulovat, mohou je přepojovat či jinak 
zasahovat do zapojení, čehož někteří 
žáci rádi využívají k narušení plynulého 
chodu vyučovacích hodin.

Další částí projektu je i revitalizace 
venkovního prostranství uvnitř areálu 
školy. Naší snahou je vytvořit volnější 
prostor, kde mohou žáci trávit přestáv-
ky a zejména volné hodiny mezi dopo-
ledním a odpoledním vyučováním

Dokončovací práce budou probíhat 
ještě v průběhu prázdnin, ale již v září 
nové učebny otevřenou dveře našim 

Letošní 6. třída se ve vyučovacích ho-
dinách Semináře mediální tvorby mění 
pod vedením paní učitelky Štěpánky 
Cedidlové v tým nadaných redaktorů. 
Pro pobavení i poučení ostatních tvoří 
a vydávají časopis Poškoláček, ve kte-
rém je pro každého něco zajímavého. 
Najdeme tu hádanky, soutěže, vtipy, 
omalovánky, rozhovory, recepty, anke-
ty, ale také články o aktuálních svátcích 
či významných událostech. Přejeme 
našim redaktorům, ať je neopouští nad-
šení, se kterým se časopisu věnují a ať 
jim to stále píše!

Mgr. Štěpánka Cedidlová

žákům a přivítají je ve svých zbrusu no-
vých útrobách. Fotky Vám přineseme 
v novém vydání Zpravodaje, ale pokud 

máte zájem, přijďte se podívat, rádi Vás 
ve škole přivítáme.

Mgr. Hana Burdová

Redaktoři ze šestky

redakce Liptálského zpravodaje se k přání připojuje a již se těšíme někdy třeba na nástupce!
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V úterý 8. května 2019 se žáci všech 
ročníků zúčastnili Branného dne, který 
si pro nás připravili studenti Fakulty 
logistiky a krizového řízení Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. A jak taková akce 
vypadala? Rozhodně nás neodradilo ani 
netypicky chladné počasí.  Ráno jsme se 
sešli u fotbalového hřiště, kde jsme byli 
rozděleni do několika skupin a sezná-
meni s plánem dne. A mohli jsme začít! 
Naši žáci si tak na různých stanovištích 
vyzkoušeli například postup při eva-
kuaci v nenadálých situacích, navlékli 
se do ochranných obleků a plynových 
masek, okusili něco málo z vojenského 
výcviku nebo se snažili sestřelit cíl 
v podobě plechovek. Důležitou zastáv-
kou bylo jistě stanoviště první pomoci. 
Na figuríně si někteří odvážlivci zkusili 
masáž srdce, jiné jsme coby figuranty 
uváděli do stabilizační polohy. Téměř 
vždy následovala zajímavá debata, při 
které se někteří z žáků podělili o vlastní 
zážitky (ať už se nacházeli v  roli pora-
něných nebo zachraňujících).  A aby-
chom to shrnuli - i když s námi toto 
dopoledne občas zatřásla zima, přesto 
jsme si Branný den náležitě užili.

Mgr. Olga Úlehlová
Fotografie archiv školy

Branný den
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Letos si deváťáci připomněli Den 
Země záslužnou akcí - vyčistili část 
koryta a břehů místního potoka od od-
padků. Jejich sběru se věnovali s ne-
všedním nasazením a zápalem (škoda, 
že se někteří z nich nevěnují se stejným 
zápalem i studiu). Neodradila je ani 
trochu vyšší hladina vody a svou práci 
zdárně dokončili.

Ing. Ivan Bechný

Den Země
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Sousloví „lyžařský výcvik“ ve mně 
už od dětství vyvolávalo jen nepříjemné 
mrazení v zádech. Tento pocit však roz-
hodně neznají někteří naši prvostupňoví 
žáci, kteří již netrpělivě vyhlíželi konec 
jarních prázdnin, aby si pak „přetrpěli“ 
dva nudné dny ve škole a ve středu 6. 
března nabrali směr Velké Karlovice, 
ubytovna Pod Javorem, aby Hornímu 
Vsacku předvedli své lyžařské umění či 
touhu naučit se jej. Určitě mezi dětmi 
nenajdete nikoho, kdo by si lyžáček 
pořádně neužil. Bylo příjemné počasí, 
sněhu i na pokročilou dobu dostatek, 
srandy nebyly kopce, ale rovnou hory. 
A zážitky nejde ani spočítat!

Řekla bych, že kromě páťáků (kteří 
se příští školní rok z ostřílených prvo-
stupňových mazáků zařadí mezi druho-
stupňové nováčky), se všichni ostatní 
těší, až zase napadne sníh a budou moci 
znovu vyrazit na lyžáček.

Lyžáček
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Ve středu 10. dubna 2019 proběhlo 
v místní obecní knihovně pasování prv-
ňáčků na čtenáře.

Jednalo se o slavnostní akt, kdy zá-
stupci Městské knihovny Vsetín, coby 
královna a její rytíř, pasovali naše malé 
žáčky z první třídy “pohádkovým me-
čem” na čtenáře - rytíře krásného slova 
a ochránce knih.

V úterý 23. dubna 2019 žáci druhé-
ho stupně společně se svými třídní-
mi učiteli navštívili Městské divadlo 
ve Zlíně. Návštěva divadla však není 
pouze událostí kulturní, ale také spole-
čenskou. Rádi bychom podotkli, že ta 
zahrnuje nejen vhodné chování během 
představení, ale i společenské oblečení 
a obuv. Věříme, že ti žáci, kteří nebyli 
tentokrát na divadelní prostředí do-
statečně připraveni, se určitě polepší, 

a na příště nás potěší košilemi, nikoli 
tepláky. A co jsme vlastně viděli? 
Inscenace Povídky z jedné a druhé 
kapsy, jevištní podoba hravých kapes-
ních detektivek Karla Čapka, vznikla 
v rámci projektu Malí velcí herci.  
Na jevišti zlínského divadla se před-
stavilo kromě ostřílených herců ta-
ké dvanáct šikovných žáků z různých 
základních uměleckých škol našeho 
kraje. Detektivové a jejich asistenti 

vyšetřovali celkem šest zločinů - zlo-
čin z vášně, zločin z povinnosti, zlo-
čin olympijský, zločin z lásky, zločin 
ve verších a zločin divadelní. Každý 
z těchto zločinů byl nakonec touto dvo-
jicí bravurně vyřešen. Dle mohutného 
potlesku na konci představení můžeme 
předpokládat, že se diváci příjemně 
bavili (a jistě se těší na příště).

Mgr. Hana Burdová

V pátek, ráno 7. června odjeli žáci 
první až třetí třídy na školní výlet. 
Dopoledne byla cílem ZOO Zlín a od-
poledne na děti čekala prohlídka zámku 
ve Vizovicích.

V Lešné nás přivítalo příjemné slu-
nečné počasí a pan průvodce, který 
na nás čekal u lachtanů – tedy u naše-
ho prvního stanoviště. Uslyšeli jsme 
spoustu zajímavých informací o lach-
tanu Oskarovi a jeho družkách. Když 

Městské divadlo Zlín: povídky z jedné a druhé kapsy

Na výletě v ZOO Zlín a na zámku ve Vizovicích

pasování prvňáčků na čtenáře

Všechny děti dostaly vlastní čtenář-
ský průkaz do knihovny a dárek v po-
době knihy.

Naši prvňáčci jsou velmi nadšení 
čtenáři a na každou návštěvu knihovny 
se vždy těší.

Mgr. Jana Hříbková
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lachtani uslyšeli mikrofon průvodce, 
tak začali vyvádět radostí a předvádět 
se. Jsou totiž zvyklí na to, že při před-
náškách pořádaných jejich oblíbeným 
průvodcem, dostanou nějakou chutnou 
odměnu.

O kousek dál na nás už čekali tuč-
ňáci. Při návštěvě těchto obyvatelů 
Antarktidy jsme jako první návštěvní-
ci viděli jediné letošní mládě tučňáka 
Humboldtova. Zajímavým zjištěním 
pro nás bylo, že je mládě na rozdíl 
od rodičů celé šedé, a ještě pár měsíců 
takovou barvu bude mít. 

Seznámili jsme se s oslíkem Vilíkem, 
který nás zpočátku ignoroval i přes naše 
opakované volání a namísto otočení 
se na nás, raději pokračoval v pastvě. 
Dalším výrazným bodem naší výpravy 
byla návštěva mořského světa. Cesta 
k expozici rejnoků vedla kolem vol-
ně poskakujících papoušků, kteří mě-
li zastřižená křídla, aby nemuseli být 
ve voliéře. 

A konečně rejnoci! Zlatý hřeb tohoto 
pátečního dne. Řádně poučeni si ti od-
vážnější pohladili majestátně plovoucí 
paryby a ti méně odvážní jen nadšeně 
pozorovali. Ať jsme patřili do kteréko-
liv skupiny, tak to byl úžasný zážitek.

Náš průvodce trpělivě odpovídal 
na všechny naše dotazy, doporučil nám 
další zajímavá zvířata a pak se s námi 
rozloučil.

Posilněni vydatnou svačinou jsme 
pokračovali v další prohlídce ZOO už 
sami. 

Příjemně unaveni pozorováním zví-
řat, dováděním se spolužáky a naku-
pováním v místním obchůdku jsme 
nasedli do autobusu směr Vizovice.

Prohlídka zámku s milou paní prů-
vodkyní začala příběhem pana Heřmana 
Hannibala, zakladatele zámku. Bylo 
pro nás všechny zajímavé vidět a slyšet, 
jak se dříve žilo. S úžasem jsme si pro-
hlíželi zámecké pokoje vybavené sta-
rodávným nábytkem, obrazy, nádobím 
atd. Zazpívali jsme si v koncertním sále 
a poslouchali další zajímavé příběhy ze 
života původních obyvatel zámku.

Nakonec ještě návštěva čokoládovny 
a pak už na nás čekal autobus a návrat 
domů. 

Mgr. Jana Hříbková
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Ve čtvrtek 30. května 2019 se čtvr-
tá a pátá třída vydala na školní výlet 
do Zbrašovských aragonitových jesky-
ní v Teplicích nad Bečvou a na hrad 
Helfštýn.

První zastávka byla v lázních Teplice, 
kde se děti prošly po nábřeží řeky Bečvy 
a pak následovala prohlídka jeskyní, 
na kterou se už všichni těšili. Děti zde 
zaujala neobvyklá výzdoba, kterou tvoří 
minerál aragonit. Měly možnost pozo-
rovat krásu a prostory Mramorové nebo 

Koblihové síně a dozvěděly se o nebez-
pečí oxidu uhličitého, kterým byly na-

syceny nepřístupné prostory. Paní prů-
vodkyně poutavě povyprávěla o historii 
a objevování jeskyní a na vlastní kůži 
si všichni vyzkoušeli, jak se cítili první 
objevitelé, když se ocitli v úplné tmě. 
Po skončení prohlídky někteří ochutnali 
kyselku z Kropáčova pramene a pak 
jsme už zamířili na hrad Helfštýn. Paní 
průvodkyně nás seznámila s historií 
hradu a vyprávěla nám taky pověsti 
O zelené paní a O černém psu. Provedla 
nás po jednotlivých nádvořích včetně 
expozice mincovny a na závěr děti 
vystoupaly na vyhlídkovou věž, odkud 
byly krásné výhledy. Výlet se vydařil 
a všichni si odnesli hezké zážitky.

Mgr. Jana Kuželková

V pondělí 3. června jsme se vydali 
na náš poslední výlet coby žáci místní 
základní školy. Moc jsme se těšili, bo 
po cely čas pobytu jsme měli mít velmi 
pěkné počasí. Hned po příjezdu jsme 
se pouze vybalili a hned šli obdivovat 
krásy druhého největšího města České 
republiky. Druhý den byl o poznání za-
jímavější. Už ráno v 9 hodin jsme dora-

zili do brněnského JumpParku, trampo-
línového parku. Po hodině intenzivního 
skákání jsme se šli naobědvat. V nákup-
ním centru Vaňkovka jsme dobili síly 
a pádili na paintball. Hráli jsme ve letité 
hale starého vlakového nádraží. Hned 
po příchodu jsme si oblékli ochranné 
obleky a šli na to. Všichni jsme si to 
náramně užili, ale nejvíc asi náš dru-
hý pan učitel Radek Holman. Tímto 
mu chceme ještě jednou poděkovat, že 
sebral dostatek odvahy a že se s námi 

na tento výlet vydal. Třetí a poslední 
den už jsme měli rozchod. Prošli jsme 
znovu snad všechny brněnské obchody 
a utratili spoustu peněz. Ve 13.30 už 
nás třídní pan učitel hnal na vlako-
vé nádraží, kde jsme sedli do vagónu 
a nabrali směr domů. Závěrem chceme 
poděkovat i našemu panu třídnímu uči-
teli, hlavně za pevné nervy, ale zejména 
za super výlet. 

Michaela Melichaříková 
a Josef Koutný

školní výlet 4. a 5. třídy

Výlet 9. třídy do Brna
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Sportovní turnaje

Zážitkové čtení
Díky MAS Střední Vsetínsko školám se žáci 1. a 3. třídy 

mohli těšit na zážitkové čtení v Obecní knihovně Liptál. 
Zážitkové čtení posiluje schopnost dětí soustředit se na příběh, 
je hravé, tvořivé a živé. Děti se velice rychle stanou součástí 
knihy, nebojí se zapojit svoji fantazii a vyjádřit své názory. 

Již název knih prozradí, že čtení zaujalo i „nečtenáře“. 
V knize Kouzelná baterka dostal Franta  od kouzelného dě-
dečka baterku, která světlem “oživuje” úplně obyčejné věci. 
Jen tak na věc posvítíte a ona ožije.  A že těch nápadů, co by 
se dalo oživit, bylo bezpočet. 

Aktivity doprovázející knihu Pan Smraďoch rozvíjely 
u dětí sociální citlivost, porozumění, přátelství, úctu, tole-
ranci, získávání schopnosti řešit mezilidské vztahy. Hlavní 
hrdinka se rozhodne tajně ubytovat milého bezdomovce 
v kůlně svých rodičů. Jenže schovejte takového smraďocha! 
Není to ale i nebezpečné? Tak i na tyto otázky mohly děti 
reagovat.

Živou čtecí dílnou nás provázela Pavlína Panovcová z MK 
Vsetín. Již teď se těšíme na třetí závěrečnou lekci, která pro-
běhne tentokrát v knihovně ve Vsetíně.  

Pravidelné návštěvy obecní knihovny, čtenářské dílny pro-
bíhající v hodinách čtení a setkávání dětí nad příběhy knížek 
jsou malým dobrodružstvím a věříme, že budují pozitivní 
vztah ke knize u našich malých čtenářů. 

Mgr. Jana Ildžová

Florbalová liga
Ani letos si nadšení florbalisté z druhého stupně nene-

chali ujít příležitost změřit své síly ve 2. florbalové lize 
základních škol Vsetínska, kterou pořádá Základní škola 
Integra Vsetín. Ve sportovní hale Na Lapači odehráli během 
školního roku řadu zápasů, někdy zvedali ruce vítězně  nad 
hlavu, jindy odcházeli zklamaní z porážky. V konečném 
pořadí se umístili na 6. místě a oproti loňskému ročníku si 
tak o jedno místo polepšili. Kluky je třeba pochválit nejen 
za sportovní výkony, ale také za vzornou reprezentaci školy 
a bezproblémové chování. 
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Speciální třídy v základní škole

Malá kopaná
V pondělí 3. 6. 2019  se chlapci ze 

šesté a sedmé třídy zúčastnili turnaje 
v malé kopané pořádaného na umělé 
trávě u Kostka školy. I přesto, že se náš 
brankář bohužel hned na začátku utká-
ní zranil a musel být nahrazen svým 
spoluhráčem – obráncem (a také přes 

t r o p i c k ý c h 
31°C na hřiš-
ti), kluci nako-
nec vybojovali 
krásné páté 
místo.

Mgr. Olga 
Úlehlová 

a Ing. Ivan 
Bechný

Od 1. ledna 2019 probíhá v naší zá-
kladní škole výuka i ve dvou speciál-
ních třídách S I. a S II.

Vzdělávání ve speciálních třídách je 
určeno žákům se speciálním vzděláva-
cími potřebami podle §16 odst. 9 škol-
ského zákona. Žáci ve speciálních tří-
dách jsou vyučováni na 1. i 2. stupni 
podle školního vzdělávacího programu 
ZŠ Liptál Škola pro život (aktuali-
zace) a podle školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání – 
DUHOVÁ ŠKOLIČKA.

Úkolem speciálních tříd je poskytnout 
žákům pomocí speciálních metod a fo-
rem práce, co možná nejvyšší úroveň 
znalostí. Výchovně vzdělávací proces 
se přizpůsobuje zvláštnostem psychic-
kého i fyzického vývoje našich žáků. 
Zohledňujeme rozdílnost rozumových 
schopností žáků i odlišnost prostředí, ze 
kterého k nám žáci přicházejí. Po pří-
chodu žáka se zaměřujeme na důkladné 
poznání osobnosti žáka, pomáháme mu 

při adaptaci na nové prostředí, vytváří-
me kladný vztah ke školnímu prostředí, 
snažíme se o zachycení a rozvíjení kaž-
dého drobného pokroku. Specifikem 
ve výuce jsou speciální učební metody, 
vhodný výběr učiva, speciální učebnice 
a pomůcky, snížený počet žáků ve třídě, 
individuální přístup a speciální pedago-
gové a asistenti pedagogů.

Postižení našich žáků vyžaduje časté 
střídání jednotlivých kroků vyučovací

hodiny a tvůrčí přístup při výběru 
metod a forem práce. Klademe dů-
raz na zajištění individuálního přístupu 
a respektován individuálního tempa, 
využívání co největšího množství ná-
zorných pomůcek, do vyučování často 
začleňujeme hru. Prioritou je pro nás 
vytvoření příjemné atmosféry, na sym-
patie mezi učitelem a žákem a společný 
zájem o školní práci.

Školní výuku zpestřujeme různými 
výchovně vzdělávacími akcemi (ná-
vštěva divadelních představení, výstav, 
besedy pro děti). Během školního roku 

pro děti připravujeme projektové dny, 
výtvarné soutěže, mikulášskou nadílku, 
předvánoční besídky, dětský den atd.  
Našim cílem je umět řešit základní 
problémy, s nimiž se naši žáci setkají 
v běžném životě.

Mgr. Michaela Baťová
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Ve dnech 15. -17. 4. 2019 probíha-
ly ve speciálních třídách projektové 
dny, s názvem Barevné Velikonoce. 
V těchto dnech jsme si připomněli 
velikonoční tradice a vyzkoušeli si 
mnoho velikonočních aktivit. Žáci 
se seznámili s významem Velikonoc, 
historií a symboly. S tradicemi nábo-
ženskými i nenáboženskými (hodo-
vání a pomlázka). Nezapomněli jsme 
zmínit i to, že Velikonoce se slaví 
v různých zemích jinak. Žáci vyrá-
běli velikonoční výrobky - kraslice, 
nažehlování korálků ve tvaru vajíčka, 
skládání zajíčků z barev. papíru, vyrá-
běli velikonoční přáníčka, velikonoční 
závěsy, velikonoční zvířátka z barev. 
papíru, velikonoční sádrové odlitky 
atd. Velikonočním osením jsme si zdo-
bili chodbu a třídy.  Velikonoční de-
korace zase ozdobily školní rostlinky 
a květiny.  Pestrost námětů se projevila 
ve třídenní práci v duchu Velikonoc 
a prostory školy zcela ovládl veliko-
noční duch. Velikonoční říkadla, jarní 
písničky a dobrá nálada provázely 
všechny zúčastněné. Vyzkoušeli jsme 
si jaké je to malovat vajíčko se šátkem 
na očích, jak těžké je malovat kraslici 
nohou či ústy. Malovali jsme i do pís-
ku či na textil.

Všechny tři dny provázely hry a sou-
těže, trénovali jsme vzájemnou spo-
lupráci a motivovali se k zdravé sou-
těživosti. Velký úspěch sklidil např. 

Ve dnech 18. -22. 3. 2019 probíhal 
ve speciálních třídách projektový tý-
den, s názvem Hello spring.

Celý týden probíhal v jarním duchu, 
žáci sbírali za splněné úkoly, kvízy, 
soutěže a hry body, které jsme v zá-
věru týdne vyhodnotili. Vyzkoušeli 
jsme si i jednoduché fyzikální a che-
mické pokusy. Sázeli jsme semínka, 
rostlinky a bylinky. Na bylinky jsme 
se zaměřili více a popovídali jsme 
si o jejich výhodách pro tělo i duši. 
Vyrazili jsme i ven objevovat jaro 
a jeho znaky. Vyrobili jsme společně 
Morenu a tu i následně hodili do vody 
jako symbol dlouhé zimy. V jarních 
dílničkách jsme tvořili s jarními mo-
tivy nejrůznější výrobky od přívěšků 
až po malované sklíčko. Pouštěli jsme 
si hudbu s jarními náměty a společně 
zpívali. Řekli jsme si, co je to herbář 

a jak si ho vyrobit. V cvičné kuchyňce 
jsme si „uvařili jaro“ a oslavili naro-
zeniny Jennifer.

Samozřejmě jsme v průběhu týdne 
pilně trénovali matematiku, český ja-
zyk a angličtinu, jak jinak, než jarně 
a s jarními motivy. V závěru týdne 

jsme celý projekt zhodnotili a tím 
i krásně přivítali jaro. Všichni žáci si 
projekt užili a dozvěděli se i spoustu 
praktických i teoretických znalostí. 
Zažili jsme i kopec legrace, který při-
spěl k naší dobré náladě.

Mgr. Michaela Baťová

zaječí skok, venkovní hledání vajíček 
či hledání čokoládových zajíčků v pro-
storách školy. Vyplňovali jsme i pra-
covní listy s velikonoční tématikou, 
luštili křížovky a doplňovačky. Hojně 
jsme pracovali i s interaktivní tabulí, 
která je již dávno naší neodmysli-
telnou pomocnicí. Povídali jsme si 
o vajíčku a slepičce, hledali odpovědi 
na otázky, které zvíře snáší nejmenší, 
a naopak největší vejce. Ukazovali 
jsme si, jak se kuřátko ve vajíčku vy-
víjí. Naučili jsme se odlišovat domá-
cí vajíčko od kupovaného v obchodě. 
Zmínili jsme se o tom, jaké má vejce 
pro nás výživové hodnoty a jak si ho 
můžeme připravit atd. Předvedli jsme 
si i pokus, jak poznat stáří vajíček. 
Třetí projektový den jsme 
završili ve cvičné kuchyň-
ce. Za pomoci všech jsme 
společně upekli veliko-
nočního beránka a veli-
konoční linecká kolečka. 
Připravili jsme si vajíčko-
vou pomazánku, nastrojili 
si slavnostní velikonoční 
tabuli a vykrajovali veli-
konoční tvary z marcipá-
nu. Následovala oslava 
narozenin spolužáka Jirky, 
kterého navštívil i naroze-
ninový klaun. Projektové 
dny se ve speciálních tří-
dách velmi osvědčily, ne-
jen že se žáci naučí mnoho 

teoretických a praktických dovedností 
a znalostí, ale učí se i vzájemné spo-
lupráci, empatii a soudružnosti a tyto 
projektové dny "Barevné Velikonoce" 
toho byly příkladem. 

Mgr. Michaela Baťová

Barevné Velikonoce

projektový týden „Hello spring“ ve speciálních třídách
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počet žáků ve škole roste

Matiky se nebojíme a rádi v ní soutěžíme

Milí žáci, vážení rodiče,

nový školní rok 2019/2020 bude 
slavnostně zahájen v pondělí 2. září 
2019 v 8:00 hodin v tělocvičně školy. 
Po slavnostním zahájení odejdou žáci 
se svými třídními učiteli do tříd, kde 
jim budou předány úvodní informace. 
Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravo-
vání, odchází v 9:25 hodin na oběd, 
ostatní žáci odcházejí domů.

Školní družina nebude první školní 
den v provozu, zájemci o ni si však 
musí u paní vychovatelky vyzvednout 
přihlášku.

V úterý 3. září 2019 budou ve všech 
ročnících probíhat třídnické hodiny, 
třídní učitelé zůstanou po celý den 
ve svých třídách, 1. stupeň ukončí vyu-
čování v 11:25 hodin, 2. stupeň ukončí 
vyučování v 11:45 hodin. 

Od středy 4. září 2019 již bude pro-
bíhat výuka běžně podle rozvrhu hodin 
i s odpoledním vyučováním.

Na slavnostní zahájení srdečně zve-
me i rodiče a ostatní příbuzné, kteří 
s námi chtějí společně vykročit do no-
vého školního roku.

Těšíme se na Vás!       

Mgr. Hana Burdová

Doneslo se nám, že někteří lidé 
v Liptále rozšiřují nepravdivé infor-
mace o tom, že počet žáků v místní zá-
kladní škole každým rokem klesá, že 
škola má velký odliv žáků. Abychom 
vše uvedli na pravou míru, přinášíme 
počty žáků za poslední 4 roky:

školní rok 2015/2016 157 žáků
školní rok 2016/2017 159 žáků
školní rok 2017/2018 171 žáků
školní rok 2018/2019 185 žáků

Z těchto údajů je vidět, že počet 
našich žáků každým rokem roste, což 
nás samozřejmě velmi těší. Jsme také 
rádi, že si naši školu vybírají nejen 
místní, ale že o ni mají zájem i děti 
a rodiče z okolních obcí.

Ve škole jsme - vedení i učitelé - 
dobrý kolektiv, který táhne za jeden 
provaz, a naším cílem je, aby žá-
ci jednak získali vědomosti potřebné 
k úspěšnému zvládnutí dalšího studia, 
ale také aby získali nebo si upevnili 
dovednosti potřebné v běžném životě, 
jako například umět fungovat v kolek-
tivu, vyjádřit svůj názor, ale i přijmout 
názor jiného, nebo se snažit co nejlépe 
zvládnout svou práci. Chceme, aby 
děti cítily, že jsou pro nás nejen žáky, 
ale také mladšími partnery, a abychom 
je tak postupně vedli k tomu, aby přijí-

maly zodpovědnost za vlastní chování 
a připravovaly se na dobu, kdy se bu-
dou muset pustit pomocné ruky rodičů 
a učitelů a budou se muset spolehnout 
na vlastní síly a schopnosti. A při tom 
všem samozřejmě chceme, aby děti 
chodily do školy rády a cítily se tu 
dobře. 

A v tomto našem snažení je také ne-
postradatelná podpora a pomoc rodi-
čů. Protože, ať s nimi máme na různé 
věci stejné nebo rozdílné názory a po-
hledy, vždycky je nejdůležitější hledat 
společnou řeč, protože jak nám, tak 
rodičům jde o to samé - o to nejlepší 
pro děti. A musíme velmi ocenit, že 
liptálští rodiče mají o své děti a dění 
kolem nich zájem a jsou ochotni při-
spět nápady a náměty a přiložit ruku 
ke společnému dílu.

Samozřejmě nejde vždy realizovat 
vše a vyhovět všem. Někdy narážíme 
na organizační nebo finanční překáž-
ky, někdy se nám do cesty staví přísné 
(a někdy nesmyslné) zákony. Co nás 
ale mrzí nejvíc je, když se nám do ces-
ty staví pomluvy, různě „upravené“ 
informace a jednání, které není vedené 
snahou o dialog a zlepšení, ale spíše 
snahou ublížit a uškodit. Takové jed-
nání pak vyvolává pochybnosti a zby-
tečné dusno, bere elán a chuť do práce, 

V tomto školním roce proběhly na naší škole 2 matematic-
ké soutěže a jsme rádi, že se těšily zájmu žáků, kteří v nich 
dosáhli hezké výsledky.

V pátek 22. 3. 2019 se konal Matematický klokan, jehož 
pořadatelem je Jednota českých matematiků a fyziků ve spo-
lupráci s Katedrou matematiky PdF  a Katedrou algebry a ge-
ometrie PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěží žáci 
2. - 9. tříd, kteří jsou rozděleni podle věku do čtyř kategorií 
a řeší úlohy různého stupně obtížnosti. A netřeba dodávat, že 
při jejich řešení musí pořádně roztočit mozkové závity.

A kdo byli nejúspěšnější řešitelé jednotlivých kategorií?
Kategorie CVRČEK (2. a 3. třída): 
1. místo Ela Valová (3. třída)
2. - 3. místo Dominik Dědek (2. třída)
 Martin Gerža (3. třída)

Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída): 
1. místo Elena Škrobánková (5. třída)
2. místo Benito Lopez Gonzales (5. třída)
3. místo Tomáš Gerža (4. třída)

Zahájení školního roku 2019/2020

a co nám vadí nejvíc - narušuje vztahy 
mezi rodiči a učiteli, učiteli a žáky, ale 
také mezi žáky navzájem.

Proto bychom na tomto místě chtě-
li poděkovat všem, kteří nám v naší 
práci pomáhají a podporují nás. Velký 
dík patří našemu zřizovateli, Obci 
Liptál, vedené starostou Ing. Milanem 
Daňou, který se stará, aby děti měly 
co nejlepší zázemí, je nám oporou při 
jednání s úřady a při snaze o moderni-
zaci školního prostředí, ve kterém děti 
tráví mnoho času. Stejně velký dík pa-
tří Školské radě a Spolku rodičů, kteří 
jsou nepostradatelnými spoluorgani-
zátory nejrůznějších akcí a bez jejichž 
finanční podpory by se celá řada akcí 
nemohla konat, nebo by se stala pro 
některé žáky nedostupnou. Dík patří 
také všem liptálským spolkům a všem 
občanům, kteří věnují svůj volný čas 
organizování aktivit nebo kroužků pro 
děti. A samozřejmě děkujeme všem 
(rodinným příslušníkům, sousedům, 
známým…), kteří sice nejsou nikde 
organizováni, ale přesto si najdou 
chvilku pomoct při akcích, něco při-
pravit, nebo přijít s novým nápadem 
nebo kroužkem, a hlavně ocenit práci 
a snažení dětí.

Protože i když většinou nejsme míst-
ní, tak nám za dobu zdejšího působení 
Liptál a jeho děti přirostly k srdci.

Učitelé ZŠ Liptál
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Zápis do 1. třídy

Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třída)  
1. místo Nikola Daňová (7. třída)
2. místo Linda Michálková (7. třída)
3. místo Jakub Machala (7. třída)

Kategorie KADET (8. a 9. třída)  
1. místo Lucie Řezníčková (8. třída)
2. místo Filip Fojtík (8. třída)
3. místo Michal Zlámal (8. třída)
 Josef Koutný (9. třída)

V pátek 5. 4. 2019 následovala Pythagoriáda, která je ur-
čena žákům 5. - 8. tříd a je zaměřena především na rozvíjení 

logického myšlení a prostorové představivosti. Tuto soutěž 
pořádá Talentcentrum NIDV. Do soutěže se přihlásilo 33 
matematických talentů, kteří si chtěli vyzkoušet své matema-
tické schopnosti a dovednosti. Mezi nejúspěšnější řešitele se 
zařadili:  

Benito Lopez Gonzalez a Elena Škrobánková (5. třída)
Martin Daňa, Michal Šťastný a Adéla Běhulová (6. třída)
Nikola Daňová (7. třída)
Filip Fojtík, Tomáš Freund a Lukáš Vráblík (8. třída)

Absolutním vítězem se stal Filip Fojtík, který školu repre-
zentoval v okresním kole.

Mgr. Radek Holman

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhl na naší škole zápis 
žáků do 1. třídy. Paní učitelky si pro děti připravily řadu 
úkolů, kterými je provázel pohádkový krteček. Děti kreslily 
postavičku, pohrály si s matematikou, procvičily správnou 
výslovnost, vyřešily rébusy a nakonec zarecitovaly básničku. 
Při čekání se dětem věnovali starší kamarádi z 9. třídy, kteří 
pro ně měli připravené omalovánky a stavebnice a pomáhali 
s průběhem celého zápisu. Děti přišla podpořit také paní ře-
ditelka z mateřské školy. Za svou snahu byly děti odměněny 
připravenými dárky a pamětním listem.

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

Mgr. Andrea Střelecká
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prvňáčci

Naši deváťáci

V novém školním roce 2019/2020 rozšíří rodinu Základní 
školy Liptál, okres Vsetín tito prvňáčci:

Adam Ahmed, Liptál 
Petr Cedidla,  Liptál 
Matyáš Černobila,  Liptál 
Jakub Dědek,  Liptál 
Filip Františák,  Jasenná
Vojtěch Martinek,  Lhota u Vsetína
Lukáš Mikač,  Liptál 
Lucie Cedivodová,  Liptál 
Sára Dědková,  Liptál 
Natálie Hrtáňová,  Liptál 

V tomto školním roce ukončili povinnou školní docházku 
a s naší školou se loučí:

Vojtěch Bukáček,  Liptál 
David Čunek,  Lhota u Vsetína
Marek Hüttl,  Liptál 
Filip Kögler,  Liptál 
Josef Koutný,  Liptál 
Marek Navrátil,  Lhota u Vsetína
Alessandro Salis,  Liptál 
Jakub Sommer,  Liptál 
Jiří Tkadlec,  Liptál 

Jana Maliňáková,  Liptál 
Hana Mikušová,  Liptál 
Julie Pohanková,  Liptál 
Julie Řádková,  Liptál 
Eliška Řepišťáková,  Liptál 
Silvie Stejskalová,  Liptál 
Anna Valová,  Liptál 
Kristýna Vrlová,  Liptál 
Pavla Žigová,  Vsetín

Milé děti, všichni se na Vás těšíme společně s paní třídní 
učitelkou Mgr. Janou Ildžovou v pondělí 2. září 2019, kdy 
v 8:00 hodin oficiálně zahájíme nový školní rok v tělocvičně 
školy a slavnostně Vás mezi námi přivítáme.

Mgr. Hana Burdová

Filip Trčálek,  Lhota u Vsetína
Marek Jaroslav Trnečka,  Všemina
Tereza Kobzová,  Lhota u Vsetína
Michaela Melichaříková,  Liptál 
Tereza Mikulcová,  Lhota u Vsetína
Kristýna Špačková,  Lhota u Vsetína

Milí deváťáci, teď už můžete na základní školu jen vzpo-
mínat. Časem zapomenete na to, co Vám nešlo, co se Vám 
nepodařilo, s jakými nezdary a neúspěchy jste se museli 
smířit, a budete vzpomínat jen na chvíle strávené s kamarády, 
radostné okamžiky a to, co bylo dobré. 

Přejeme Vám do života pouze to nejlepší! Ať Vám štěstí 
a úspěch kráčí ruku v ruce vstříc!

Mgr. Hana Burdová
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V Muzeu a pamětní síni S. Freuda 
v Příboře funguje experimentální Dílna 
tradičních technologií, která svými pro-
jekty upozorňuje na dovednosti našich 
předků. Na jaře vyhlásili pracovníci 
dílny soutěž pro děti a studenty do 18 
let Vzpomínky na minulost.  Tématem 
bylo zpracování přírodního materiálu 
rukodělnou technikou vycházející z tra-
dičních lidových technik nebo archeo-
logických nálezů. 

A to byla výzva i pro nás. 
Troufám si říct, že není mnoho do-

mácností v Liptále, které ještě nezdobí 
podsedáčky, utkané na kolíkovém stáv-
ku z proužků různobarevných látek. 
Podle pořadníku, který jsme museli 
sepsat, aby se dostalo na všechny zá-
jemce, jich letos děti utkaly přes 110 
kusů. To je asi 60 metrů tkaniny. 

Naše družinové tkaní jsme rozšířili 
i o další sortiment – čelenky a pásky 
z vlny a pokusili jsme se i o originální 
tašku. 

Výrobky jsme osobně prezentovali 
v muzeu v rámci pořadu Den se starými 
technologiemi a naše kolekce textilních 
výrobků byla mezi čtyřmi oceněnými. 

Blahopřeji našim tkalcům a tkadlen-
kám k úspěchu a děkuji srdečně všem 
dárcům, kteří nás zásobují textilním 
i jiným materiálem. 

Petra Pilná, vychovatelka ŠD ZŠ 
Liptál, okres Vsetín  

Ze školní družiny

Zpráva ze školní družiny 
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V pátek 29. března 2019 se naše 
škola už po čtrnácté proměnila v kou-
zelný svět pohádek a příběhů, tentokrát 
na motivy knih spisovatele Ondřeje 
Sekory, od jehož narození letos uplynu-
lo již 120 let.

Vydali jsme se na dobrodružnou cestu 
do mraveniště, kde jsme plnili úko-
ly, hledali a pomohli jsme zachránit 
polámaného mravenečka, s Mravem 
a Necem putovali lesním světem, aby-
chom nakonec zjistili, že to, co máme 
doma, je nejlepší ze všeho. 

Když si nás ráno vyzvedávali rodiče, 
měli jsme všichni kolem krku puntíč-
kovaný šátek. Ano, jsme vaši Ferdové! 
Umíme vzít za práci, umíme být ka-
marádi, umíme pomáhat a postarat se 
o sebe i o druhé. 

Děkuji všem, kteří se s námi do pro-
jektu oslavy Mezinárodního dne dětské 
knihy, jenž se každoročně připomíná 
ke dni narození dánského pohádkáře H. 
CH. Andersena, podíleli. 

Bez vás všech by to byl jen další 
bezvýznamný začátek víkendu u tele-
vize… 

Petra Pilná, Beruška a vychovatelka 
školní družiny ZŠ Liptál, okr. Vsetín 

Pinky pinky přes kamínky, kutululu tra-
lala, tralala tralala 
s kýmpak bych si pohrála, tralala trala-
la s kýmpak bych si pohrála? 
Ach, včera tady byl takový, co měl šátek 
puntíkový, 
kde se vzal, tu se vzal, každou práci 
dokázal. 

Broučci milí, myslím na něho každou 
chvíli, 
měl krásně černý pevný zadeček, 
na krku puntíkovaný šáteček a nářadí 
plný raneček, 
šla jsem zrovna na louku, on krotil tam 
vzpurnou kobylku, 
chtěla jsem se povozit maličko, ale stra-
chy třáslo se mi srdíčko. 

Já nechtěla být pyšná, jen napadla mě 
myšlenka hříšná, 
že chci takovou kobylku taky mít, a v no-
vých šatech nechat se povozit. 

A pak ten divný brouk, co lasem mával, 
na něho houk: 
„Pardón, pardón, jen pověsím tady 
lampión“, jenom prý to laso hodí, 
jak se to někdy v kině vidí, ale kobylka 
se lekla, 

Noc s Andersenem 

já jsem v mdlobách klekla, účes se mi 
pocuchal,
a pak už ani nevím, co bylo dál. 

Od té chvíle ho hledám, a nevěřím těm 
klebetám, 
Že zavřeli ho do žaláře, já bych, pro-
sím, s ním chtěla stát u oltáře…

Půjdete mi pomoci? Ať zbavím se té 
srdeční nemoci! 

Až rozsvítí se měsíční záře, budeme si 
hrát spolu na čtenáře, 
otevřeme knihu pana Sekory, on o mra-
vencích hodně ví! 
Určitě nám poradí, kde hledat ho 
mám, 
ať se taky konečně vdám.

I kdyby to byla daleká cizina, chci jen  
Ferdu,  on je můj hrdina! 
Halo, Ferdo!!



42  Liptálský zpravodaj 2/2019

Všem keramikům, kteří letos pilně pracovali v naší školní 
keramické dílně, přeji hezké prázdniny a v září se těším 
na viděnou i s novými nápady a zájemci o tvoření. 

Petra Pilná, 
vedoucí keramické dílny ZŠ Liptál, 

okr. Vsetín 

Již tradičně proběhla 15. a  16. května 2019 v naší mateřské 
škole besídka ke Dni matek. Touto akcí chtějí děti každoroč-
ně popřát všem maminkám a babičkám k jejich svátku. 

Třída Kuřátek si pro své rodiče i prarodiče připravila 
besídku, jejíž tématem byla řemesla. Děti zahrály pohád-
ku  „O ukradené školce“,  kterou měly skvěle nacvičenou. 
Přednesly mnoho básniček a také zatančily tanečky, jeden 
kuchařský a druhý kovářský. Pro své maminky a babičky 
měly připravené  i krásné dárky,  které děti v minulých týd-
nech vyráběly. 

Druhá třída, Žabek, měla na besídku nacvičenou veršo-
vanou pohádku „O perníkové chaloupce“ se zvířátky.  Celý 
program doplnila spousta básniček a písní a nechyběl ani ta-
neček. Na nacvičení besídky neměly děti mnoho času, a pro-
to si zaslouží velkou pochvalu. Besídka byla velice povedená 
a sklidila obrovský úspěch.   

Petra Panáčková, foto archiv školky

KERAMiKA
pozdravy z keramiky 

Z Mateřské školy Liptál

Besídka Den matek 
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Březen je považován za „měsíc knihy,“ a proto jsme se 
rozhodli navštívit knihovnu ve Vizovicích. Přivítala nás milá 
paní knihovnice. Společně jsme si povídali o knihách, jak se 
máme k nim chovat, jaké máme doma a podobně. Poté si děti 
mohly prohlédnout vybrané knížky. Největší úspěch měly 
knížky o dinosaurech nebo o zvířátkách. 

Za příjemně strávené chvíle  v knihovně moc děkujeme. 
Návštěva byla pro děti velmi přínosná, dozvěděly se spoustu 
zajímavých a užitečných rad o knihách.

Hana Červenková

Blíží se zápis do první třídy, a proto jsme po domluvě 
s paní učitelkou zavítali mezi prvňáčky. Nejdříve nám děti 
ukázaly kousek hodiny z matematiky, předvedly nám, co už 
umí a znají. A že toho nebylo málo. Poté byly děti rozděleny 
do skupin a pod vedením školáků plnily nejrůznější úkoly, 
například na interaktivní tabuli, pracovaly s matematickými 

V pátek 31. května odpoledne oslavily děti 
svůj svátek na prostranství u fotbalového hřiště 
s názvem „Putování s Poly“. Poly je látková 
panenka a její jméno vzniklo z názvu „polytech-
nická výchova“. Jejím prostřednictvím dětem 
hravou formou přibližujeme a zprostředková-
váme technické vzdělávání s využitím nových 
pomůcek, které jsme získali pomocí dotačního 
programu „Objevujeme a pozorujeme s Poly“.

A právě v tento den jsme s novými pomůckami se-
známili širokou veřejnost a využili je k badatelským 

a tvůrčím činnostem dětí s podporou, případně 
pomocí rodičů.

Děti tak s panenkou Poly, vyrobenou z va-
řečky na začátku „putování“ a s papírovou taš-
kou na uložení všech odměn procházely čtyři 

stanoviště „živlů“ a zapojovaly se do zkoumání, 
zkoušení a tvoření.

Návštěva knihovny ve Vizovicích

Návštěva dětí v první třídě

kartičkami, pracovními listy, psaly číslice do mouky, skláda-
ly kostky. 

V závěru hodiny dali školáci našim dětem dáreček. 
Děkujeme tímto paní učitelce a těšíme se na příští návštěvu.

Hana Červenková

            Dětský den                 „putování s poly“
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U Slunce pozorovaly vystavenou sluneční soustavu, sklá-
daly barevnou mozaiku, pozorovaly solární hračky a vytvo-
řily si sluníčko z papíru a vlny. Za zapojení a splnění úkolu 
dostaly solární hračku.

U Vzduchu zkoušely děti sílu vzduchu na foukacích hrač-
kách, při pouštění bublin nebo bouchnutím papírového sáčku 
a vyrobily si větrník. Odměnou byl nafouknutý balónek 
na tyčce.

U Půdy děti tvořily cihličky z keramické hlíny, malovaly 
na kameny, tvořily škvorovník a zapojily se do zdobení dlaž-
diček vzory z drobných kamínků. (Cihličky i dlaždičky vyu-
žijeme později na nové zahradě u mateřské školy.) Odměnou 
za aktivitu dětí byla lupa s kompasem na domácí zkoumání.

U Vody pozorovaly děti přes lupy drobné vodní živoči-
chy, zkoušely, co se potopí a co plave, stříkaly vodní pistolí 
na nafukovací žábu, skládaly lodičku z papíru, pokusily se 
tlakem vody dostat „potápěče“ v láhvi na dno a taky zkoušely 
„chuť vody“. Nakonec si proudem vody roztočily vodní kolo. 
Odměnou byla vodní hračka žabka.

Po zapojení do činností na všech stanovištích živlů dostaly 
děti na památku medaili s obrázkem Poly.

Nabídka činností byla velmi široká, ale zdaleka neobsáhla 
všechny možnosti nových pomůcek, a tak se společně těšíme 
na novou zahradu, na další bádání, zkoušení a tvoření. 

Velmi jsme ocenili aktivní pomoc paní vychovatelky Petry 
Pilné při výrobě keramických cihliček a děvčat z osmé tří-
dy Základní školy Liptál na všech stanovištích. Bez jejich 
zapojení by nebylo možné nabídnout dětem tolik činností. 
Děkujeme.

Poděkování patří i členům Spolku rodičů a přátel školy, 
kteří se postarali o občerstvení, paní Futákové s děvčaty 
za neúnavné vození dětí na krásných koních, Míši Kováčové 
za pomoc při malování na obličej a hlavně celému kolektivu 
Mateřské školy Liptál. 

Věřím, že si děti svůj den užily a ještě i doma při hravém 
zkoumání využijí hračky, které u každého živlu dostaly. 
Za finanční podporu prostřednictvím „dotace dobrovolní-
kům“ děkujeme Obci Liptál a jejím zaměstnancům za pomoc 
s přípravou příjemného prostředí.

               
Za všechny pořadatele Eva Krausová
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Ježibaby kamarádky,
krouží vzduchem tam a zpátky.
Šaty mají od sazí
snad se v letu nesrazí.

V poslední dubnový den se v naší mateřské škole slétli 
malí čarodějové a čarodějky. Ve třídách si užili čarodějnické 
řádění. Samozřejmě, že nemohla chybět  zaříkávání a ča-

Kromě sbírání odpadků v okolí a trénování správného 
třídění jsme letos s dětmi tento den oslavili na staré zahradě. 
Děti motivovány putováním Berušky přecházely ve vytvoře-
ných družstvech od jednoho stanoviště k druhému.

U „Ferdy mravence“ prolézaly tunelem a házely na cíl, 
u „Lučního koníka“ skákaly  v pytlích a skládaly puzzle, 
u „Žížalky“ poznávaly přírodniny v hmatovém pytli a v trávě 
sbíraly vršky z PET lahví. Nakonec s „Motýlky“  po přeletu 
překážkové dráhy třídily odpadky.

Za to, že všichni všechno zvládli nebo alespoň vyzkoušeli, 
přiletěla ke každému „Beruška“ na papírové „paletce“, kte-
rou děti ještě nakonec vyzdobily různými přírodninami. A to 
byla ta nejkrásnější tečka a dáreček k oslavě tohoto svátku.

Eva Krausová, učitelka MŠ Liptál

Slet čarodějnic 

Den Země

rování.  Děti se pak rozdělily do čtyřech skupin a rozběhly 
se po školce plnit úkoly. A nebyly ledajaké… Vyráběly ča-
rodějnický nápoj, tvořily housenku z pěny, lítaly na metle, 
skládaly puzzle, vykreslovaly omalovánky. Vůbec nebyla 
snadná chůze pavučinou či namotávání myšek. Po splnění 
všech úkolů děti řádily a tančily na čarodějnickém discu. 
Za splnění úkolů si všichni zasloužili odměnu v podobě di-
plomu a gumové myšky. 

Hana Červenková
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Ráno 25. dubna  mnohé děti nemohly 
ani dospat. Jakpak by ne, když je pro-
budilo sluníčko a navíc je čekal výlet 
do ZOO. Každý si vzal batoh s dobro-
tami a pitíčkem, ve školce pak dostali 
řízek s chlebem na oběd a mohli jsme 
vyrazit. Před školkou už na nás čekal 
autobus, který všechny děti z Kuřátek 
i Žabek zavezl na Lešnou.

Zoologickou zahradu jsme nejdříve 
procházeli společně a vzájemně jsme 
si doplňovali informace o zvířatech. 
Naší první zastávkou byly žirafy, zebry, 
pštrosi a jiná africká zvířata. Cestou 
ke slonům jsme si také prohlédli hyeny 
a surikaty. Nezapomněli jsme se ani na-
pít a pozdravili jsme nosorožce a také 
spoustu ptactva. Když jsme si všechna 
zvířátka prohlédli, na chvíli jsme se za-
stavili u skluzavek a prolézaček. Tady 
jsme se ale nejvíce těšili na výborný 
oběd.

Na přání dětí jsme využili místní 
vláček, který nás zavezl zahradou až 
k yucatanu. 

Tam na nás čekali lachtani, kteří se 
předváděli a nakukovali na nás. Nejvíce 
nás ohromili rejnoci. Některým dětem 
se podařilo je i pohladit. A to už se 
dnešní výlet chýlil ke konci. 

A co by to byl výlet bez zmrzliny…, 
na které si všechny děti pochutnaly. 

Výlet do ZOO Lešná

Cestou k východu jsme ještě zamávali 
tučňákům, želvám, opicím, vyfotili se 
a mohli jsme vyrazit domů.

Den se vydařil a budeme se těšit 
na příští návštěvu zvířátek.

Hana Červenková
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13. – 27. června 2019 se konal zápis:
✔ Hudební obor - pan učitel Radek Cahlík, učebna č.2. 

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na tyto nástroje: 
klavír, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, lesní 
roh, tenor, baryton, tuba, kytara, housle, viola, kontrabas, 
cimbál a sólový zpěv.

✔ Výtvarný obor - paní učitelka Lenka Ficová, učebna 
„výtvarna“.

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

Základní umělecká škola Morava, Kotěrova 4395, 760 01 
Zlín, e-mail: info@zusmoravazlin.cz, tel.: 577 018 897

Zápis žáků pro školní rok 2019/2020 Liptál

Školní rok 2018/2019 utekl rychle-
ji než voda v Rokytence protékající 
kolem naší školy a stejně tak probě-
hl i Závěrečný koncert ZUŠ Morava, 
na němž se představily dvě absolventky 
z Liptála. 

Helena Gojná zahrála na housle prv-
ní větu z koncertu Antonia Vivaldiho 
a moll a Markéta Černotová na klavír 
soundtrack z filmu Harry Potter od skla-
datele Johna Wiliamse. Děvčatům dě-
kujeme za krásný prožitek a přejeme 
spoustu dalších úspěchů na poli umění.

   Nezbývá nic jiného než poděkovat 
všem dětem navštěvující ZUŠ Morava 
v Liptále, jejich rodičům a všem uči-
telům za trpělivost a popřát jim krásně 
prožité prázdniny a šťastný návrat v zá-
ří do lavic.

RC

Závěrečný koncert ZUš Morava
ZUš MORAVA V LipTÁLE

Dopřejte svým dětem hru na hudební nástroj nebo zpěv, aby si po zdokonalení našly svůj prostor v některém 
z našich souborů: cimbálové muziky, dechový orchestr, jazz band, pěvecký sbor, smyčcové komorní soubory…!
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Dne  11. 04. 2019 jsme se zúčast-
nili Nejmilejšího koncertu v Přerově. 
Ptáte se, co to je? Není to klasický 
koncert, kam se jezdí poslouchat ob-
líbený zpěvák, nebo skupina. Je to 
soutěžní přehlídka zájmové umělec-
ké činnosti dětí z dětských domovů. 
A věřte, že nakonec to vážně koncert 
je, protože je opravdu na co se dívat.                                                                                                                                   
Děti soutěží v několika oborech – taneč-
ní, hudební nebo literárně dramatický. 
Výkon sledují nejen ostatní soutěžící, 
ale také bedlivým okem přísná porota. 
My jsme náš domov reprezentovali 
ve dvou oborech: v tanečním a v lite-
rárně dramatickém.

Taneční obor zastupovala te-
ta Jana a naše šikovné gymnastky 
s vystoupením Ledové království.                         
Literárně dramatický obor tradičně za-
stupovaly děti a teta z rodinné skupiny 
1. Jednalo se o dvě scénky: „Sněhurka“ 
a v pásmu pod názvem „Tak to jsme 
my“. Před vystoupením jsme samo-

zřejmě pilně trénovali, občas nás to už 
nebavilo a měli jsme toho plné zuby. 
Ale stálo to za to.  Jako první v dra-
matickém oboru jsme vystupovali se 
Sněhurkou. Náš princ Honza, trpaslík 
Michal a Sněhurka Evča pobavili celý 
sál. Jejím hláškám se smála i porota. 
Vše dobře dopadlo. Sněhurka přežila, 
i když při odchodu z pódia nešťastně 
zakopla o křeslo.

V další scénce s dětmi vystupovala 
také teta Ani, která měla z nás všech 
největší trému – ostatně jako vždycky. 
Ale i přesto všechno nás ještě dokázala 
povzbudit a podporovat. A my jsme 
zase podrželi tetu – podporovali jsme 
se navzájem. V sále nám držely palce 
gymnastky a tety. A velkou podporu 
– i když tentokrát na dálku jsme měli 
od našeho strejdy Ládi a taky ostatních 
tet a strejdy ředitele.                            

Jste zvědaví, jak to všechno dopadlo? 
Tak my vám to prozradíme… RS 1 
opět nezklamala. Obě naše scénky po-

stoupily na Celorepublikový divadelní 
festival do Prahy. Tak jsme byli šikov-
ní… A navíc náš dětský domov získal 
ještě cenu poroty, což těší dvojnásob  
v tak silné konkurenci. O dort jsme 
se pak na domově všichni vystupující 
podělili.

A.  Fürbachová, DD Liptál

Tak jsme se konečně dočkali… Je 
sobota ráno a my společně se stre-
jdou Láďou a tetou Ani vyjíždíme směr 
Jihlava. Všichni natěšení na program, 
který nás čeká. Nikola se hned v pět 
ráno dožaduje svačiny.  Hurá za zá-
žitky. Cesta pěkně ubíhá, někteří ještě 
dospávají, někteří poslouchají písničky. 
Na tankodrom dojíždíme poslední, ale 
s tím se počítá, máme to ze všech účast-
níků nejdál. Všichni nás radostně vítají, 
hlavně paní kuchařka radostně pokři-
kuje „Hurá Liptál“ a všichni se otáčejí. 
Připínáme si čísla družstva – jsme jed-
ničky. Tady asi fungují kontakty od tety, 
která se s offrouďáky zná už dlouhá lé-
ta. Ještě chvíli čekání, seřazení na plac 
do družstev, pokyny a vyrážíme plnit 
první z třinácti disciplín. Na stanoviště 
se vozíme starou vojenskou sanitkou, 
kterou řídí srandovní pan řidič s pře-
zdívkou Čochtan. Je to paráda. Auto 
s námi pořádně hází, ale byť je sanitka 
veterán, zvládá veškerý terén, bahno 
i kopce bez problémů. Chvílemi máme 
co dělat, abychom se udrželi. Jediný, 
kdo to neřeší, je Nikola – ta hlavně drží 
pejska pana řidiče – Báru. Drží ji tak 
pevně, že to málem nepřežije. Když se 
Bára uvelebila na Míšovi, okřikuje jej 

Nikola, že jí Michal dusí zadní tlapku, 
čímž nás všechny rozesměje. Ostatně 
v sanitce se smějeme pořád – buď tomu, 
jak to s námi hází, nebo hláškám pana 
řidiče. Užíváme si. Každý si najde to 
svoje. Někomu se líbí střílení ze vzdu-
chovky nebo paintbolky, někdo si hladí 
krásné černé štěňátko, strejda se těší 
na bojová vozidla, no a teta na Ondru, 
Zdenku a všechny offrouďáky, za kte-
rými si přijela dobít baterky. Na zmi-
ňovaného Ondru se pak dělá pořadník, 

letos totiž i on vozí děti na čtyřkolkách. 
A my se chceme vézt jen s ním, pro-
tože díky tomu, že se s tetou znají, 
dokáže to s námi pořádně rozbalit. 
Jirka a Nika se vezou poprvé v bugině. 
A  konečně jsme se dočkali. Nejdříve 
jde za Ondrou teta – jak říká, dobít si 
baterky – my to všichni respektujeme, 
nic jiného nám nezbývá. S Ondrou pak 
jede nejdříve  Anička, která jako malá, 
byla taky v DD Liptál. My ostatní se 
vezeme na čtyřkolkách s jinými řidiči. 

Nejmilejší koncert v přerově
Z Dětského domova a Zš  Liptál

Offroad Jihlava 2019
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V pátek 22. 3. 2019 se spousta dětí 
z dětských domovů sešla v plaveckém 
bazénu ve Zlíně, aby zde společně 
oslavily "Den vody". Děti se již tra-
dičně, každoročně scházejí a užívají si 
spousty legrace ve vodě. Oslavují tím 
tento den a připomínají si také, jak moc 
je voda důležitá jak pro člověka, tak 
pro přírodu. Tentokrát se zábavné do-
poledně neslo v tematickém duchu den 

s "Harry Potterem". Družstvo žraloků 
a želv z Liptálu bojovalo o co nejlepší 
umístění v rámci teamových soutěží. 

Děti si přivezly spoustu pěkných cen 
za krásné 3. místo. Soutěže si užily. 

Jana Baranová

Dne 9.3.2019 se šest našich dětí 
zúčastnilo plaveckých závodů, které 
již po několik let organizuje pro děti 
z dětských domovů Zlínského kraje 
Dětský domov Uherské Hradiště. Děti 
se mohly přihlásit jak do běžných 
plaveckých disciplín, jako jsou kraul, 
prsa a znak, tak i do disciplín speci-
álních jako např. pádlování na kruhu, 
výlov puků z vody anebo plavání s li-
bovolnými podpůrnými pomůckami. 

Nakonec se ale s Ondrou svezl i Míša, 
a byla to paráda. Na dalších stanoviš-
tích prověříme naši fyzičku – opičí drá-
ha, box, sebeobrana, jízda na „ koních“, 
záchranka, hasiči… A nakonec se do-
čkal i strejda Laďa. Jak řekl náš pan 
řidič, BVP necháme až nakonec – přece 
jen je to silný zážitek. Pro některé z nás 
byl zážitek už jen na to velké bojové 
vozidlo vylézt. Zase má výhodu Nikola 
– je malá, takže ji tam strejda v pohodě 
vysadí. Nakonec to s pomocí zvládáme 
všichni a jedeme. Je to paráda. Bahno, 
kopce, příkopy. Pravda je, že nás chlapi 
letos šetřili, nejsme ani moc špinaví, 
což nás některé mrzí, že bahno nelítalo 
všude kolem.                                                                                                     

A je konec. Čekáme na vyhlášení, 
těšíme se na grilované prase, kuchařka 
a kamarádka Kometa s námi počítá 
jako s prvními, přece jen to máme da-
leko a už je spousta hodin. Dostáváme 
ceny, medaile a krásné trička. My zas 
na oplátku předáváme dárky od nás. 
Vůbec se nám nechce zpátky, hlavně te-

tě a Aničce. Škoda, že nemůžeme zůstat 
déle. Nezbývá nám než se rozloučit, 
poslední objetí a pusy na rozloučenou. 
Tak zase za rok. Děkujeme strejdovi 
Láďovi, tetě Ani, panu řediteli, že nás 

do Jihlavy pustil a v neposlední řadě 
všem lidičkám, kteří se nám na tanko-
dromu věnovali. Byli jste úžasní!!!

Děti rodinné skupiny RS 1 a teta Ani
Foto archiv školy

Den vody ve Zlíně

plavecké závody Po rozplavbě a slavnostním zahájení 
závodů, vše započalo. Děti se nemoh-
ly dočkat, až přijde řada na jejich ka-
tegorii a budou moci všem ukázat své 
plavecké umění. Po závodech měly 
děti prostor si jen tak dovádět ve vodě 
se svými kamarády. Ze závodů jsme si 
dovezli jednu bronzovou, dvě stříbrné 
medaile a také diplomy, což nám udě-
lalo obrovskou radost. Jsme moc rádi, 
že jsme se těchto závodů zúčastnili, 
a tím si zpříjemnili sobotní den.  

Mgr. Nikola Kovářová, DD Liptál
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Ukliďme si Česko – ukliďme si Liptál

Horolezci, horolezkyně, 
horolezčata …

 
V sobotu 23. března 2019 ráno jsme 

odjeli naším novým hasičským vozem 
na Vsetín do Luhu na horolezeckou 
stěnu. K našemu zklamání byla stě-
na rozmontována a nebyla přístupná. 
Lezení po stěně jsme měli domluvené 
společně s našimi kamarády z SDH 
Rokytnice, kteří byli zklamáni stejně 
jako my. Naštěstí naši pohotoví vedoucí 
vymysleli náhradní plán – slézat oprav-
dovou skálu.

A tak jsme se vydali k Valově skále 
v Jasenicích. Pod skálou jsme dostali 

instruktáž o bezpečnosti a jak vázat 
uzly. Na místě nám pomáhali zkuše-
ní horolezci ze 155. Horolezeckého 
oddílu ve Vsetíně spolu s naším čle-
nem Radimem Chmelařem. Ti zdatnější 
z nás vylezli až nahoru, přičemž byli 
jištěni lanem. Kupodivu se jako zdatní 
horolezci ukázaly i holky od nás. 

Pro mnohé z nás toto byla první zku-
šenost s lezením po opravdové skále 
a počáteční zklamání z rozmontované 
stěny se tak změnilo v dobrou zkuše-
nost a nové zážitky.

Jana Kašpárková
Foto archiv spolku

Další sobotu 30.3.2019 jsme se opět 
vydali směr Vsetín, tentokrát ale do síd-
la Českého červeného kříže. Tam nás 
přivítala milá paní Jana Sklářová, která 
vedla kurz první pomoci. Povídali jsme 
si a následně si ukazovali, co udělá-
me, když jsme svědky dopravní nehody, 
když někdo spadne z výšky, dostane epi-
leptický záchvat aj. K dispozici byla také 
figurína, na které jsme si mohli vyzkou-
šet masáž srdce. Dále nám bylo ukázáno, 
co vše se dá dělat s trojcípým šátkem 
– obvazovat popáleniny, fixovat zlome-
niny a zastavovat krvácení. Všechny tyto 
techniky jsme si vyzkoušeli i na sobě 
navzájem. Byla u toho velká legrace. 
Na závěr jsme odcházeli bohatší o nové 

znalosti a všichni si v duchu přáli, aby-
chom je však nebyli nuceni použít.

Jana Kašpárková

Následující sobotu 6.4.2019 se i naši 
členové SDH spolu s mladými hasiči 
přidali k akci Ukliďme si Česko – 
ukliďme si Liptál. Sraz byl v osm ráno 
za obecním úřadem, odkud obecní auto 
rozváželo nás i ostatní dobrovolníky 
na předem určená místa. My jsme se 
rozdělili napůl. Část hasičů začínala 
úklid na Syrákově, druhá půlka z nás 
zase na všeminském kopci. 

Při chůzi z kopce dolů jsme sbírali růz-
né odpadky do velkých igelitových pytlů. 
Odpad byl opravdu různorodý a nacházel 
se i na místech, kde by to nikdo nečekal. 
Plné pytle odpadků jsme nechávali stát 
u cesty a později je zaměstnanci obce od-

vezli. Nalezeny byly i velmi bizarní věci, 
jako televize, oblečení, zavařovací skle-
nice, hrnce nebo rozbitý záchod. Po cestě 
jsme narazili na několik nelegálních sklá-
dek odpadu, které jsme nafotili a nahlásili 
na obecní úřad. 

Byl to velmi smutný pohled. Je ne-
pochopitelné, že ještě v dnešní době, 
kdy je tolik možností se legálně zbavit 
odpadu, mají lidé potřebu vyhazovat 
odpad do přírody. Vždyť máme v obci 
sběrný dvůr a každoročně se provádí 
sběr nebezpečného i elektro odpadu, 
který proběhl nedávno.

 Josef Koutný
Foto Jana Kašpárková

Náročný, ale zajímavý začátek jara u mladých hasičů
Hasiči

A kdo bude dělat sestřičku? 
Já, je to přece můj tatínek. Tak sestři, pište …
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Sobota 8. června 2019 v 8:00 - sraz 
hasičů u hasičárny za účelem posled-
ních úprav v hasičárně a kolem ní. 
Především se nosily lavičky z tanečňá-
ku a stavěly přístřešky nad ně a vařil 
guláš. 

V 15:00 hodin vše pak začalo. Ale 
moc lidí nepřišlo. Po dlůhé době se 
udělalo pěkně, tož všeci byli na zahrád-
kách a na polách. Ale přišla paní farářka 
aj s farářem a začalo žehnání novým 
hasičským vozům – cisterny a dodávky 
MAN. Konečně sa lidi začali pomalu 
scházet. Potem už bylo slyšet enem 
řachtajících koní, keří sa hnali se starů 
hasičsků stříkačků za sebů a pěti statný-
ma ogarama, kteří zeskákali a předved-
li, jak sa dřív hasilo. 

Když dohasili, přišli na řadu naši 
nejmladší hasiči a jejich výkon byl 
úctyhodný. Pak už bylo jen na návštěv-
nících, kam si zašli. S dětmi mohli 
na skákácí hrad, k Českému červenému 
kříži si zafačovat nějaků tu ruku či 
k pískohraní si udělat z písku obrázek 
na památku. Pokud měli chuť, zašli si 
na naši vynikající zmrzlinu, či si dali 
guláš a zapili ho pivem. Kdo chtěl, 
mohl se zajít podívat i na profesionální 
hasiče a jejich vybavení do klubovny 
zbrojnice. Na výběr toho bylo mnoho, 
ale přesto skoro všichni stáli u výčepu. 

Od půl páté nám začala hrát 
Liptalanka, a to už jen všichni jedli, pili 
a hodovali. Pak k nám eště dojela zahrát 
kapela Duo Vera z Karolinky, a to si aj 
nějací šli skočit do kola. A jako pěkné 
zakončení nám i ta májka spadla. :-)

 Josef Koutný
Foto Jana Vráblíková ml.

Na snímku i potomci zakladatele ha-
sičů v Liptále – rodina Plachých.

Velký den u požárníků v Liptáli a kácání mája
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Až když jsme v ohrožení a vaše vlast-
ní síla a technika nestačí ochránit náš 
majetek a vytvořené hodnoty před zniče-
ním, třeba při povodni, pak teprve oce-
níte rychlou a plně profesionální pomoc 
v nesnázích.

Tak tomu bylo i letos při povodni dne 
22.května 2019. Parta sedmi dobrovol-
ných hasičů z naší dědiny v odpoledních 
hodinách tohoto dne dorazila k našemu 
domu a pohledem na zatopenou za-
hradu o rozloze 1400 m2 zhodnotila 
situaci slovy : " CO TEN LIPTÁLSKÝ 
BALATÓN TADy DĚLÁ ? CHLAPI, 
POĎME NA TO ! "

Hladina vody na zahradě stále stoupa-
la, i ve sklepě (kotelně) už bylo třičtvrtě 
metru vody, ale rychlým zásahem a na-
sazením čerpací techniky se dařilo vodu 
čerpat, odvádět a zabránit tak velkým 
škodám. I když přestalo pršet, voda stále 
přitékala z okolních výše položených 
pozemků. Ale tu už stíhala pojmout naše 
odtoková šachta na zahradě a kanál.

Tak po půldenním zápolení si mohli 
chlapi naložit techniku a jediná odměna, 
kterou byli ochotni přijmout  za tuto 
skvěle zvládnutou "AKCI", bylo pouze 
poděkování.

Takže ogaři - pochvala a dík za vaši po-
moc. Vážíme si toho, že ve svém vlastním 

“Ještě že Vás, ogaři, 
dobrovolní hasiči, v naší dědině máme"

Napsali nám
příjmení Gerža

Protože pocházím z Liptálu a jmenuji 
se Geržová, zajímalo mě, odkud případ-
ně z čeho je moje příjmení odvozeno. 
Zadala jsem proto dotaz do Českého 
rozhlasu dvojka a oni na něj, k mému 
překvapení, docela brzy odpověděli pří-
mo ve vysílání. Takže příjmení Gerža, 
které je v Liptále hojně zastoupeno, po-
chází údajně z přepisu slova gerzabek, 
což znamená jeřábek. Gerža je tedy 
vlastně Jeřáb. 

Zdravím tímto nejen obecní úřad, 
ale zároveň všechny Jeřáby a Jeřábky 
v obci, a posílám odkaz na příslušnou 
rozhlasovou relaci, pokud by to ně-
kterého ze spoluobčanů také zajímalo. 
(10.6.2019)

https://dvojka.rozhlas.cz/prijmeni-
gerza-hanicak-sobora-zitnik-kramo-
lis-7931985 

Marta Geržová (Jeřábová) ☺

Moc děkujeme za zajímavé infor-
mace. K původu příjmení Gerža má-
me ještě jednu informaci. Kolem roku 
1983-1985 měl v Liptále, tehdy v jídel-
ně ZD Liptál za zámkem,  přednášku 
dr. Ladislav Baletka, badatel a ředitel 
Státního okresního archivu ve Vsetíně, 
hlavní autor první knihy o Liptálu – 
Kapitoly z historie obce na Valašsku 
z roku 1994 .

Na besedě měl připraveny odpovědi 
na dotazy včetně původů některých lip-
tálských příjmení. A to i jméno Gerža. 
Na toto téma nám sdělil, že pravděpo-
dobně je to pozůstatek napoleonských 
válek, kdy zde na Moravě francouzští 
vojáci migrovali, někteří se usídlili, 
oženili. Původ by mohl pocházet z fran-
couzského jmena George - „Žorž“- po-
stupem počeštěno na Gerža. Z uvede-
ného vyplývá, že zřejmě máme možnost 
výběru.                (JV)

Kdo pozná
Od potomků pana Plachého jsme zís-

kali tuto fotografii. Pomůžete nám roz-
klíčovat, kdo z Liptalanů se na fotogra-
fii nachází a jak je asi stará. Na druhé 
straně fotografie je napsán text: Karel 
Laštovica s Pepou. Budeme rádi za ja-
koukoliv informaci. Tel. obecní úřad 
571 438 074. Email: obec@liptal.cz.

volném čase obětavě a v plném nasazení 
pomáháte tam, kde je to potřeba. 

V Liptále, 10. června 2019
Anna Hejtmánková, vč. foto
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V letošním jubilejním roce 
Mezinárodního folklorního festiva-
lu Liptálské slavnosti si připomínáme 
i devadesáté výročí narození 3 osobnos-
tí, které významně ovlivnily chod folk-
loru v Liptále. V kolébce spatřily světlo 
světa a začali poznávat okolí v době, 
kdy liptalští ogaři a dcerky začínali 
v hospodě U Klesků pod vedením Jana 
Kobzáně a manželů Emilie a Františka 
Váňových sbírat a nacvičovat staré va-
lašské tance, které jsou živé dodnes (to-
čené, zbojnické …). Jsem rád, že dnešní 
generace liptálských folkloristů navazu-
je na pevné základy svých předchůdců. 
Zdárně probíhají přípravy na jubilejní 
50. ročník Mezinárodního folklorního 
festivalu Liptálské slavnosti.

Karel Mrlina (1929 - 2002), Liptál, 
číslo popisné 79 

Stál u zrodu cimbálové muziky Lipta 
jako primáš. Přivedl do Liptálu cim-
balistu Lipty Jana Rokytu z Jasenné, 
(pozdější hudební redaktor ostravského 
rozhlasu) a vytvořil tím oporu pro čin-
nost souboru Lipta v padesátých a še-
desátých letech minulého století. Spolu 
s Ludvou Šmídem, (manžel Jarmily 
Šulákové) zpracoval řadu hudebních 
a tanečních čísel, z nichž například 
Polky tančí senioři Lipty dodnes. 

Primášoval cimbálovou muziku 
v programu na odhalení busty Jana 
Kobzáně v roce 1970 v zámeckém par-
ku na prvních Liptalských slavnostech. 
Zhudebnil verše ‚‚Liptál městečko‘‘. 
Tuto píseň věnoval své manželce Marii 
a jak sám říkával, nazýval ji ‚‚hym-
nus‘‘, má být využívána při slavnost-
ních příležitostech pro Liptalany. Píseň 
má ve svém repertoáru ženský pěvec-
ký sbor Rokytenka pod vedením paní 
Hany Vaculíkové. 

Vztah k tradicím a folkloru zakořenil 
i v jeho dětech (Marie a Pavel),  ale 
zejména u vnuků (Jakub – cimbalista) 
a Lenky Vaculíkové – Mrlinové, která 
patří mezi významné sólistky folklor-
ních písní. Vzpomenu jen například 
úspěch v celostátní soutěži ‚‚Zpěváček‘‘  
ve Velkých Losinách či pravidelné 
hostování ve vojenském uměleckém 
souboru Ondráš. Lenka zpívá i v naší 

Rokytence a kmenově působí v soubo-
ru Šternovjan v Újezdu u Brna.

Mnozí z Vás si jistě ještě na pa-
na Karla Mrlinu vzpomínáte. Na je-
ho neutuchající humor a optimismus, 
na jeho drobný krok, kterým s hous-
lemi v podpaží přispěchal mezi nás 
na zkoušky a na desítky veřejných pro-
dukcí v Liptále, na Valašsku, v ČSFR 
a i v Polsku, na prvním zahraničním 
zájezdu Lipty.

Karel pecha (1929 - 2001) Liptál, 
číslo popisné 14 

 
Patřil k zaníceným folkloristům 

v 50. letech. Spolupracoval s Karlem 
Mrlinou a Josefem Londou. Byl předse-
dou okresního poradního sboru pro folk-
lor. Jako aktivní tanečník byl průkop-
níkem obnovení tance „Starodávný“. 
Se svou tanečnicí (Ludmila Ostřanská 
- Daňová) získali na celostátní přehlíd-
ce v Hradci Králové v roce 1957 první 
místo v sólových  tancích.

Karel Pecha byl náruživým fotogra-
fem. V jeho archivech jsou stovky a ti-
síce snímků nejen z folklorních akcí, ale 
i z dalších činností - akce hasičů, spor-
tovců, zahrádkářů a dalších. Velkým ko-
níčkem Karla byl tramping. Byl členem 

osady Havaj na Pulčinách, kde členové 
měli postavenou svou trampskou chatu 
a i členové souboru Lipta ji několikrát 
navštívili. Z tramského kolektivu si 
tak odnesl své druhé jméno - přízvisko 
Karel Donald Pecha. Vzpomínám si 
na společné sezení v hospodě U Klesků 
na přelomu let 1973 – 74, kde nás 
nabádal k založení dětského souboru - 
Malá Lipta. Měli jsme obavy, zda dáme 
dohromady pro další skupinu muziku. 
Ale Karel měl představu: založíte mu-
ziku novou dětskou. Houslisty malé 

FS Lipta Liptál

Osobnosti liptálského folklóru

Primáš Karel Mrlina

Karel Pecha
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Senioři Lipty 
v akci 

seženete a na cimbál může hrát „nějaké 
děcko nebo něco takového“. Nastalo 
hrobové ticho a já jsem se zeptal: „Co 
myslíš tím děckem nebo něco tako-
vého?“ A Karel s klidem odpověděl: 
„Naučíte hrát na cimbál nějakou cér-
ku, když ogarů néni.“ Výbor souboru 
myšlenku založení Malé Lipty podpořil 
a v roce 1974 byl proveden nábor mezi 
rodiči a dětmi. Po výuce prvních krůčku 
měly, děti první vystoupení počátkem 
roku 1975. Prvními vedoucími se sta-
ly tanečnice souboru Věra Nejedlá – 
Frýdlová, Jiřina Smilková a Radmila 
Sousedíková. Koncem 80. let minulého 
století měla Malá Lipta celkem 120 dětí 
ve třech skupinách. Vedoucí tehdy byla 
Jitka Macková – Matějková. 

I Karel Pecha má své pokračova-
tele. Tanečnicí byla jeho neteř Jiřina 
Pechová – Kráčalová. Dodnes je aktivní 
v základním souboru Lipta prasynovec 
Tomáš Kráčala.

Radomír Sousedík (1929 – 2007) 

Narodil se do prostředí, v němž bylo 
pěstováno vlastenectví, sokolské ideje 
láska k tradicím a zejména národopis-
ným.  Nosit kroj při slavnostních příle-
žitostech byla čest.  Jeho strýc,  Rudolf  
Londin mladší byl svého času vynika-

jícím odzemkářem. Učitelem mu byl 
jeho staříček.  První taneční kroky se 
učil jako chlapec – ogar v začínajícím 
soubor Vsacan. Se svým bratrancem 
Antonínem Sousedíkem, o 10 let star-
ším, založili v 50. letech ‚‚Súsedikovu 
cimbálovou muziku‘‘ .  Radek zde půso-
bil jako organizační vedoucí, cimbalista, 
lidový vypravěč a zpěvák.  Cimbálová 
muzika už v 55. roce minulého století 
vystupovala v Československé televizi, 
o rok později v celostátní soutěži zís-
kala 2. místo z 36 soutěžících muzik.  
Antonín i Radomír byli synovci Josefa 
Sousedíka, bývalého továrníka, starosty 
a vynálezce.

Radomír často vypomáhal jako cim-
balista Karlu Mrlinovi v souboru Lipta. 
Po ukončení činnosti Sousedíkova sou-
boru nejenom oni, ale postupně 8 členů 
muziky přešlo pod křídla souboru Lipta. 
Radek se svou manželkou Jiřinou tak 
zakotvili v Liptě na celých dvacet let.

Soubor Lipta  pod novým vedením 
intenzivně nacvičoval a postupně se 
mu otevíraly nové možnosti vystupo-
vání nejen v tuzemsku ale i v zahraničí. 
V roce 1970 byly převáženy ostatky 
akademického malíře, spisovatele a za-
kladatele souboru LIPTA Jana Kobzáně 
na Valašský Slavín do rožnovského 

skanzenu. Akce volně navázala na od-
halení busty mistra Kobzáně v areálu 
liptalského zámku a tím byla založena 
tradice lidových -  Liptalských slavnos-
tí, dnes už mezinárodního folklorního 
festivalu.

Charismatický zjev Radomíra, jeho 
za všech okolnosti slušné diplomatické 
jednání, přinášely ovoce. Otevíraly se 
nové možnosti výjezdu do zahraničí, ze-
jména v rámci výrobního družstevnictví 
zemí RVHP. Rodinný dům Sousedíků 
na Vsetíně se stal úřadujícím centrem 
souboru Lipta a zapojení do práce byli 
vedle výboru i všichni členové rodi-
ny.  Manželka Jiřina byla zpěvačkou, 
tlumočnicí v zahraničí, ale jedno ob-
dobí i vedoucí Malé Lipty. V současné 
době se paní Jiřina zabývá ručně psa-
nými knihami o valašském venkově 
pod názvem ‚‚Paměti‘‘.  Rovněž dcera 
Radmila byla první vedoucí Malé Lipty, 
hraje na cimbál, stejně tak i Radkova 
vnučka Markéta .

Radomír Sousedík je nositelem oceně-
ní ministra kultury ‚‚Zasloužilý pracovní 
kultury‘‘  a ocenění od ústředního výrob-
ního družstva „Vzorný pracovník‘‘.

Červen 2019 
L. Michálek

Foto archiv rodiny, spolku

V úterý 2.4.2019 předvedli senioři 
FS Lipta Liptál svá taneční a pěvecká 
čísla v domově Harmonie na vsetínské 
Ohradě.

Naši spoluobčané - pacienti s vděkem 
přijali program, který jim zpestřil pobyt 
v Nových domovech. Vyslechli si také 

radomír Sousedík

Primáš Karel Mrlina
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32. Mezinárodní dětský (nejen) folklorní den v Liptále
9. června 2019, Liptál, Zlínský kraj

povídání o Liptále, Janu Kobzáňovi 
a jeho knize "O zbojníkoch a poklad-
och". Poděkování za přípravu a realiza-
ci patří paní Martině Valuškové a paní 
Jaroslavě Mojžíšové. 

 
Ve středu 15. května 2019 pak seni-

oři Lipty zatancovali a zazpívali pro 
pacienty Diakonie na Horním měs-
tě ve Vsetíně (Vyhlídka - Jabloňová). 
Malá oslava byla spojena s přáním pří-
tomným ženám ke dni matek. V krás-
ném a důstojně prostředí nás provázely 
vedoucí Jana Ščotková a paní Miklová. 

 
Uznání si zaslouží všichni vystupující, 

vždyť průměrný věk činí téměř 70 let 
a někteří se narodili již v roce 1938.

 L. Michálek
Foto J. Mojžíšová

V Kulturním areálu v  Liptále se v neděli 9. června konal už 32. MEZiNÁRODNÍ DĚTSKý (nejen) FOLKLORNÍ 
DEN. Počasí nám vyšlo a účastníci festivalu i návštěvníci si užili nádherný den plný tance, zpěvu, muziky a veselé zábavy.

Už tradičně byla součástí festivalu soutěž v sólovém zpěvu “O Liptálského ptáčka zpěváčka”. Děti soutěžily ve dvou 
kategoriích. 

Výsledky kategorie mladších zpěváčků:
     1. Terezka Výchopňová – Malá Lipta, Liptál
     2. Jan Jiří Rozumek – Malí ogaři, Liptál
     3. Barbora Pavlíková – Krahulíček, Hrubá Vrbka
Cena poroty: Daniel Raček - DFS Nezábudky, Drietoma, Slovensko

Výsledky kategorie starších zpěváčků:
     1. Jan Pavlík – Krahulíček, Hrubá Vrbka
     2. Adam Smilek – Malá Lipta, Liptál
     3. Filip Navrátil – Malá Rusava, Bystřice pod Hostýnem
Cena poroty:  Veronika Kapounová – Malá Lipta, Liptál

Vítězům gratulujeme! Zároveň oceňujeme výborné výkony všech 16 účastníků soutěže.

Po soutěži ovládly podium dětské folklorní soubory s programem „Děti s písní a tancem v srdci“. Vystoupily v něm soubo-
ry Beskyďáčci a Malý Beskyd ze Zubří, DFS Nezábudky z Drietomy (Slovensko), Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem, 
Krahulíček z Hrubé Vrbky, CM Kuráž ZUŠ Morava Liptál i nová malá cimbálovka z Liptála. Samozřejmě nechyběly děti 
z domácího souboru - Malůšata, Malí ogaři a Malá Lipta.

Součástí festivalu byl bohatý doprovodný program. Střílení ze vzduchovky připravilo MS Brdisko a AVZO Liptál. U mys-
livecké chaty si děti mohly vyzkoušet také lukostřelbu a projet se na koních paní Futákové. Taneční skotačení plné energie, 
skvělé hudby a dobré nálady, to byla Zumba s Lenkou. Také tvořivé dílny přitahovaly šikovné děti, které si mohly podle 
vlastní fantazie udělat obrázky z písku, malovat na sklo nebo si hrát s dřevěnou stavebnicí. Nechyběly ani zábavné atrakce 
– kolotoč, velká skluzavka, trampolíny a vláček.

Záštitu nad festivalem přijali pan Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje pro kulturu a pan Milan Daňa, starosta obce 
Liptál.

Festival každoročně pořádají Obecní úřad Liptál a Folklorní spolek Lipta Liptál. Mediálními partnery jsou Valašský deník 
a týdeník Jalovec. 

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

 Ing. Miroslava Jakubová, Folklorní spolek Lipta Liptál, www.lipta.liptal.cz
Foto Josef Londa. Více fotografií na www.liptal.cz, Fotogalerie
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50. MFF Liptálské slavnosti 2019, 21. - 26. srpna 2019
pozvané soubory ze zahraničí:
FRANCiE - Lous Gouyats de l'Adou
GRUZiE - Ensamble Erisa, Kutaisy
KOSTARiKA - Grupo Folclórico Tabacarí de la Casa de la Cultura de Mora, Ciudad Colon
pOLSKO - Zespoł pieśni i Tańca "Ziemia Myślenicka"
RAKOUSKO - Trachtenverein Roßecker, Bruck an der Mur
RUMUNSKO - plaiuri Someşene
SLOVENSKO - Mužský pěvecký sbor Rusínija, Humenné
TAiWAN - Tainan Folk Dance Company  & Alumni Orchestra of Blessed imelda’s School Taipei
VELiKONOČNÍ OSTROVY - Te Manu Agrupación Cultural Rapa Nui, isla de pascua

pozvané soubory a skupiny z ČR:
petr Bende & Band + CM Gromba
Dareband – Vsetín
Jihočeský folklorní soubor Kovářovan – Kovářov
Soubor písní a tanců Dolina – Staré Město
Valašský soubor Kašava
FS Olšinka - Orlová
FS Malý Vizovjánek
Mužský pěvecký sbor Surovo drevo – Vsetín
CM šternovjan – Újezd u Brna
CM Kuráž ZUš Morava Liptál
DH Liptalanka – Liptál
ženský sbor Rokytenka - Liptál
FS Lipta Liptál (Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, Senioři)

pROGRAM  / verze 28.6.2019
Středa 21. 8. 2019
19.00 Všemina - Folklorní večer se souborem z Liptálských slavností v Activitypark Hotelu Všemina z Velikonočních ostrovů

Čtvrtek 22. 8. 2019
16.00 Liptál, Přírodní kulturní areál - Setkání se seniory a rodáky u příležitosti otevření nově opraveného areálu
16.00 Vsetín, Panská zahrada- Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností: Taiwan, Francie, Kostarika
19.00 Všemina- Folklorní večer se souborem z Liptálských slavností  v Activitypark Hotelu Všemina z Gruzie
21.00 Liptál, zámecký park - Promítání na zámku

pátek 23. 8. 2019
15.00 Vizovice, Sanatorium Topas – Benefiční koncert s hosty Liptálských slavností z Kostariky, Polska a Rumunska
17.00 Seninka - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských slavností z Gruzie
19.00 Všemina - Folklorní večer se soubory z Liptálských slavností v Activitypark Hotelu Všemina z Rakouska a Francie

pátek 23. 8. 2019 – Kulturní areál v Liptále
18.00 Koncert PETR BENDE & Band + CM GROMBA
20.00 PURA VIDA! KOSTARIKA! - jak jeli Valaši do Kostariky a Kostaričané na Valašsko: Kostarika, FS Lipta, CM Šternovjan
21.00 Družební večer pro všechny účastníky a příznivce Liptálských slavností
Sobota 24. 8. 2019 - ZÁMECKý pARK
10.00 Zahájení řemeslnických dnů s jarmarkem (řezbáři, kováři a další tradiční řemesla)
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10.15 Výstava v Liptálském zámku – vernisáž 
 50 ročníků Liptálských slavností, obrazy Jana Kobzáně

15.00 – 18.30 Muzicírování před zámkem 

OBECNÍ ÚřAD LipTÁL
11.30 Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostou obce Liptál

přÍRODNÍ KULTURNÍ AREÁL V LipTÁLE
14.00 Pořad dětských souborů: Rakousko, FS Olšinka, FS Malý Vizovjánek, FS Lipta (Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta), 

CM Kuráž ZUŠ Morava Liptál
15.30 Pořad zahraničních souborů: Velikonoční ostrovy, Francie, Gruzie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Taiwan
17.00 České a moravské soubory: Jihočeský folklorní soubor Kovářovan, Valašský soubor Kašava, SPT Dolina, Mužský 

sbor Surovo drevo
18.30 Koncert skupiny DAREBAND
19.30 Slavnostní předání ocenění osobnostem Liptálských slavností a setkání rodáků
20.30 Galakoncert k jubilejnímu 50. ročníku Liptálských slavností: Kostarika, Velikonoční ostrovy, Francie, Gruzie, 

Polsko, Rumunsko, Slovensko, Taiwan, Valašský soubor Kašava, Mužský sbor Surovo drevo, FS Lipta, Ženský sbor 
Rokytenka, CM Šternovjan

23.00 Ohňostroj
23.15 Taneční zábava při cimbálové muzice

Neděle 25. 8. 2019
08.45 Bohoslužby v Římskokatolickém kostele s účastí zahraničních souborů
10.00 Bohoslužby v Českobratrském kostele evangelickém s účastí zahraničních souborů
13.30 Slavnostní průvod obcí
14.15 Koncert dechové hudby Liptalanka
15.00 Závěrečný galaprogram 50. ročníku MFF Liptálské slavnosti 2019: Rakousko, Kostarika, Velikonoční ostrovy, 

Francie, Gruzie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Taiwan, Jihočeský folklorní soubor Kovářovan, CM Kuráž ZUŠ 
Morava Liptál, Ženský sbor Rokytenka, FS Lipta (Základ, Senioři)

pondělí 26. 8. 2019
Odjezdy zahraničních účastníků.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Aktuální program festivalu najdete na: www.liptal.cz, www.lipta.liptal.cz, www.facebook.com/liptalskeslavnosti

Setkání liptálských rodáků
Zveme liptálské rodáky na setkání u příležitosti konání jubilejních 50. Liptálských slavností.

Zdravici k občanům pronese v kulturním areálu v sobotu 24. 8. 2019 v 19:00 hod. 
starosta obce Liptál pan ing. Milan Daňa.
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Srdečně zveme příznivce rockové hudby a folkloru na koncert

Petr Bende & Band s Cimbálovou muzikou Gromba
v pátek 23. 8. 2019 v 18 hod. v Kulturním areálu LIPTÁL

Vstupné v předprodeji: 150 Kč  / Před koncertem:  200 Kč

Předprodej od 1. 8. 2019:
1. Liptál  - Obecní úřad 

– PO a ST 8-17 hod., ÚT – ČT – PÁ 8 – 15 hod.
2. Vsetín - Zahrádkářské zboží SEDMIKRÁSKA, 

Zdenka Melichaříková, Smetanova 1075, 1. patro,  denně 8-17 hod.
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Jaro a myslivci
Myslivci

V měsíci květnu začíná myslivecká 
sezona. Jako vždy se koná přehlídka 
trofejí za uplynulý rok. Ani letos to-
mu nebylo jinak. Přehlídka myslivec-
kých trofejí i s doprovodným progra-
mem proběhla ve Velkých Karlovicích 
ve dnech 18. 5. - 20. 5. 2019.

K vidění bylo 750 trofejí srnčí zvěře, 
87 trofejí dančí a 172 trofejí jelenů 
z 90 honiteb Vsetínského okresu.

V soupisu všech bylo i 21 srnců z lip-
tálské honitby, kterou obhospodařuje-
me. V loňském roce nebyl uloven žádný 
jelen. Daňků bylo uloveno celkem 8 ks. 
Černé zvěře bylo uloveno 17 ks, holubů 
hřivnáčů 17 ks, liška 44 ks, jezevec 2 ks 
a celkem 6 kun. Pozn.: informace byly 
čerpány z katalogu vydaného k příleži-
tosti této výstavy Okresním myslivec-
kým spolkem Vsetín.

Poslední květnovou sobotu jsme se 
jako každý květen setkali u naší chaty. 
Každoroční velký úklid chaty, oseče-
ní a odvezení trávy, příprava dřeva 
na zimní období. Nejen to ale bylo naší 
náplní. K mysliveckým povinnostem 
patří i opravy a výměny mysliveckých 
zařízení, mezi které patří posedy, kaza-
telny či krmelce.  Letos jsme se rozhod-
li k výstavbě nových posedů.

Červen a polní práce jsou opět v plné 
parádě. Jsme rádi a děkujeme za Vaši 
spolupráci při ochraně mláďat ve volné 
přírodě a tomu, že nám dopředu hlásíte 
zamýšlené kosení luk. 

Blíží se doba dovolených a letních 
prázdnin. Jako tradičně si Vás všechny 
dovolujeme pozvat na myslivecké od-
poledne, které proběhne poslední čer-
vencovou sobotu 27.7.2019 od 15 hod. 
již tradičně u myslivecké chaty. Mimo 
skvělého jídla a něčeho k osvěžení zde 
bude opět program pro děti i dospělé. 
Můžete se těšit na střelbu ze vzduchov-
ky či soutěž v hodu sekyrou. Věříme, 
že se na naší akci sejdeme v hojném 
počtu.

Přejeme Vám příjemné letní dny plné 
pohody a radostí. Myslivosti zdar.

Červen 2019

Za všechny členy MS Brdisko Liptál  
Mirka Klubalová, kronikářka

Foto Tomáš Mrlina, 
myslivecký hospodář
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6. dubna 2019 se u nás v obci konala 
akce Ukliďme Česko – ukliďme Liptál, 
které se jako loni účastnila i naše druži-
na. V 5-ti členném týmu jsme se vydali 
uklízet odpad od Syrákova, po hlav-
ní cestě až dolů k průmyslové zóně. 
Podařilo se nám tak zase po roce ales-
poň trošku přispět k zachování pořádku 
v naší obci. Počasí nám sice moc ne-
přálo, ale nechyběly nám pláštěnky ani 
odhodlání. Celou akci jsme zakončili 
na OÚ Liptál, kde na nás čekal výborný 
guláš a další občerstvení.

18. května 2019 jsme podnikli ná-
jezd na Leskovec. Byli jsme pozváni 
na první ročník Army dne v Leskovci. 
Návštěvníci zde mohli vidět techniku 
armády, vystoupení Aktivních záloh 
armády ČR, Kluby vojenské historie 
zabývající se 2. světovou válkou, vy-
stoupení mažoretek a v našem podání 
taky boje raného středověku. Rád bych 
tímto také poděkoval našim přátelům 
z ostatních skupin raného středověku, 
kteří vyslyšeli naše volání a přidali se 
k nám. Army den organizovala Zuzana 
Urbanová z aktivních záloh. Patří jí 
i za nás obrovské díky. Akce byla 
nadmíru úspěšná, nejen díky krásnému 

počasí, ale i skvělé práci organizátorů. 
Všem, kteří tyhle akce máte rádi, určitě 
vřele doporučuji navštívit další ročník 
a my doufáme, že se tam opět uvidíme.

Je tady léto a také spousta práce 
na naší osadě.  Dřevo a materiály se 
nám začínají opravdu kupit a my se 
snažíme, abychom toho letos stihli co 
nejvíce. Téměř každý víkend pořádáme 
brigády, na kterých se převážně věnu-
jeme údržbě a zvelebování pozemku 
a hlavně škrábání dřeva pro budoucí 
stavby. Děkujeme i všem místním, kteří 

nám fandí a pomohli nám i s některým 
materiálem.

Letos se bude konat i první akce pro 
veřejnost na osadě. Zatím je ve fázi 
plánování a příprav.  Termín otevření  
jsme  předběžně stanovili na 17.8.2019 
budeme Vás opět všechny informovat 

na našich FB stránkách, OÚ i plakátech 
v obci a okolí. 

Za přízeň děkuje a krásné letní dny 
přeje družina Jagāri 

Halfdan Ulfr, velitel
Foto archiv spolku

JAGĀRi
Novinky ze severu
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V roce 2019 si připomínáme: 

100. výročí založení 
Československého červeného kříže

Z HiSTORiE

✓ 30. výročí sametové revoluce, která ukončila komunistic-
ký totalitní režim.

✓ 15 let od vstupu do Evropské unie. 
✓ 80 let od okupace českých zemí nacistickým Německem 

a začátku druhé světové války (začíná přepadením 
Polska).

✓ 100 let od zavedení československé měny, předchůdkyně 
naší současné české koruny. 
Vznik Československé republiky v roce 1918 s sebou 

automaticky nepřinesl měnovou samostatnost. Obyvatelé 
nově vzniklé republiky na ni ale dlouho čekat nemuseli. Už 
o několik měsíců později se zrodilo první československé 
platidlo, takzvané státovky. Mezi nimi i jedna koruna, kte-

rou lidé mohli poprvé použít právě 24. září 1919. Státovky 
později nahradily skutečné bankovky. Československá měna 
v různých podobách přežila měnovou reformu i měnovou 
odluku.

6. února 1919 před jedním stole-
tím vyslovil prezident republiky T. G. 
Masaryk souhlas se založením národ-
ní společnosti Červeného kříže v no-
vé republice a současně do funkce 
předsedkyně ČSČK jmenoval Alici 
Masarykovou.

Ačkoli Červený kříž působí na na-
šem území již od roku 1868, teprve 
vznik republiky Československé jako 
suverénního státu umožnil vznik ČSČK 
jako samostatné národní společnosti. 
ČSČK tak byl chápán jako jeden z atri-
butů československé státnosti. Těšil se 
proto široké podpoře československé 
veřejnosti, pro kterou realizoval široký 
sociální a zdravotní program. Spolu 
s Československem zažíval ČSČK ne-
jen vzestupy, ale také pády.

V Liptále jsou samaritáni a sama-
ritánky zmiňováni v souvislosti se 

vznikem Svazu dobrovolných hasi-
čů, jehož zakladatelem byl František 
Plachý. Pokračování v této záslužné 
činnosti náleželo Československému 

červenému kříži, jehož místní organi-
zace vznikla v roce 1955 a zakládají-
cím členem a prvním předsedou byl 
Otakar a Štěpánka Roubicovi. Od roku 
1968 měla název  Český červený kříž. 
Členky pečovaly o nemocné spoluobča-
ny, staraly se o zdravotnický dozor při 
různých příležitostech, jako byl závod 
míru, cvičení hasičů, spartakiády, po-
máhali propagovat zdravotnickou vý-
chovu a osvětu, zúčastňovali se brigád 
v obci.

Na fotografiích jsou členky červe-
ného kříže - samaritánky při pohřbu 
Františka Plachého 10. prosince 1929. 
Farář br. Venc. Fotografie laskavě po-
skytla rodina Plachých. 

Vybrala a připravila Jana 
Vráblíková

Zdroj internet a knihy o Liptálu



Liptálský zpravodaj 2/2019  65

Po delší odmlce se Liptál dostal ze 
čtvrté do třetí třídy. Po podzimní části 
si myslím, že jsme překvapili sami sebe 
i soupeře, protože jsme útočili na před-
ní příčky v tabulce. Po zimní přípravě, 
která byla z mého hlediska velmi špat-

ná, se nikdo nemůže divit, jak vypadaly 
jarní výsledky. Zase až v druhé polovi-
ně soutěže, jsme opět utočili na horní 
příčky. Znovu jsme se zařadili o účast 
v boji na postup do okresní soutěže, 
který by Liptálu určitě slušel. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
hráčům i vedení za podporu fotbalu 
v Liptále. Doufám, že i další sezona 
bude opět úspěšná.
Vladimír Gerža, trenér mužů FK Liptál, 

foto archiv spolku

Z FOTBALU - Hodnocení fotbalové sezóny – muži
SpORT

TABULKA CELKOVÁ – iii. TřÍDA – MUži - 2018/2019

Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Huslenky 22 16 0 6 69:30 47

2 Branky 22 15 0 7 63:43 43

3 Valašská Polanka B 22 14 0 8 75:41 42

4 Liptál 22 14 0 8 52:52 42

5 Lačnov 22 13 0 9 53:38 38

6 Choryně B 22 12 0 10 60:55 35

7 Kladeruby 22 10 0 12 39:47 32

8 Leskovec 22 9 0 13 61:56 28

9 Halenkov B 22 9 0 13 41:46 27

10 Střelná 22 9 0 13 42:55 27

11 Janová 22 7 0 15 28:62 22

12 Ratiboř B 22 4 0 18 29:87 13
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V měsíci červnu skončila naší fotba-
lové drobotině sezóna. Nemůžeme ji 
hodnotit nijak jinak než pozitivně. Děti 
si opět zahrály spoustu zápasů proti 
ostatním týmům z valašského regionu 
a nevedly si vůbec špatně. Každému 
soupeři byly důstojným protivníkem 
a z větší poloviny utkání sezóny se 
zaslouženě radovaly z vítězství. Během 
zápasů děti zúročily dovednosti, které 
se naučily na trénincích a často by-
ly vidět pohledné akce, které vídáme 
ve velkém fotbalu dospělých. 

Jako každý rok pak byl vrcholem se-
zóny závěrečný turnaj mladších přípra-
vek o přeborníka okresu, který se ten-
tokráte konal ve Valašském Meziříčí. 
Účastnilo se jej 30 týmů z Valašska 
a ani zde se naše dva týmy neztratily. 
Týmu „A“ se podařilo postoupit ze zá-
kladní skupiny do vyřazovací části. Zde 
bohužel narazil na pozdějšího finalistu, 
tým ze Zašové, kterému jsme podlehli 
5:2 a s turnajem se rozloučili. Celkově 
kluci z „Áčka“ skončili na pěkném 16. 
místě. Tým „B“ doplatil na silnou sku-
pinu, kde byly opravdu velmi kvalitní 
týmy a i přes velkou snahu našich dětí 
se jim bohužel nepodařilo postoupit 
dále do vyřazovací části turnaje. I tak si 

všechny děti zaslouží velkou 
pochvalu za předvedenou hru 
a bojovnost, kterou v jednot-
livých zápasech předváděly. 
Není důležité obsazovat před-
ní příčky v tabulce, ale to, že 
mají děti stále chuť se zlepšo-
vat, což nás trenéry moc těší.

Tímto turnajem ale nekon-
číme. Jelikož je venku hez-
ky, budou fotbalové tréninky 
pokračovat i přes prázdniny. 
Chtěli bychom se pomalu při-
pravovat na nadcházející sezó-
nu, kde již budeme mít kromě 
mladší přípravky i tým starší 
přípravky. Pokud máte doma 
malého fotbalistu či fotba-
listku ročníku narození 2009 
a mladší, kteří by si rádi fotbal 

Mladší přípravka - Hodnocení sezóny fotbalové přípravky
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Z VOLEJBALU - aktuality z liptálského volejbalu
13.dubna 2019 se v Liptále konal 

již 13. ročník Jarního babského turna-
je. Bohužel se nám na poslední chvíli 
odhlásily 2 družstva, tak nám zbyly 
jen Vsetín, Bystřička a my. Abychom 
si zahrály, chtělo to ještě alespoň jed-
no družstvo. Oslovily jsme zbývající 
týmy, aby vzali jednu nebo dvě hráč-
ky navíc, abychom mohly vytvořit 
4. družstvo MIX, takže to nakonec 
bylo zachráněné a mohly jsme strávit 
sobotní den volejbalem v místní tělo-
cvičně. Po odehraných utkáních kaž-
dý s každým bylo pořadí následující: 
1. místo Vsetín, 2. místo KVN Liptál, 
3. místo Bystřička a 4. místo MIX.

14. května 2019 jsme se také zú-
častnily Chlebíčkového turnaje 
v Jablůnce, kde jsme se těšily na ven-
kovní antuková hřiště, ale bohužel 
po vydatných deštích byla hřiště pod-
máčená a tak jsme hrály uvnitř, kde 
jsme zase mohly obdivovat novou 
zrekonstruovanou tělocvičnu a přileh-

lé zázemí. Zúčastnilo se zde 7 žen-
ských týmů.

Závěrem bych chtěla připomenout, 
že i v létě budeme hrát na venkovním 
hřišti na Syrákově, přijďte se za ná-
mi podívat, info na mém telefonu: 
737 727 815.

Za KVN Liptál Radana Daňová 
a kolektiv

JÓGA 
v Liptále 
V létě se cvičení jógy 
v KZ Liptál nekoná.
Znovu až od září.

Fotbalový klub Liptál měl v letošní 
sezoně dva týmy mladší přípravky a cel-
kově hraje v okresu Vsetín 36 takových 
týmů. Tato kategorie hraje svá utkání 
formou turnajů, kterých se účastní vždy 
čtyři mančafty. Celkově odehrál každý 
tým 8 turnajů, což znamená, že každý 
hráč odehrál na jaře 24 zápasů a každý 
zápas se hraje 2x 12 minut. Tomu říkám 

dobrá porce fotbalu na děti, kterým je 
6 až 9 let. Na konci děti odehrály ještě 
závěrečný turnaj, kde se utkalo 30 týmů 
o přeborníka okresu. A aby toho nebylo 
málo, o týden později jsme se ještě 
utkali na turnaji v Podlesí, kde jsme 
ve velké konkurenci skončili uprostřed 

tabulky. Dále se tři liptálští fotbalisté 
účastnili ligového turnaje X – Games 
2019, kde změřily své síly s nejlepšími 
týmy České republiky. Za tyto čísla 
i výsledky patří dětem velké díky.

Ing. Milan Daňa 
Fotbalový klub Liptál

Turnaje fotbalové přípravky

vyzkoušeli, přijďte se podívat na někte-
rý z našich tréninků vždy v úterý a čtvr-
tek od 17:00 hod. Můžete se k nám 
přidat, rádi vás uvidíme. 

A jelikož si i rodiče chtějí o prázd-
ninách na malou chvíli odpočinout 
od svých ratolestí, opět budeme pořádat 

pro naše mladé fotbalisty na konci čer-
vence fotbalový tábor. Již nyní máme 
pro ně připraven zajímavý program. 
Doufáme, že si děti tábor užijí stejně 
jako v loňském roce.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
nejenom našim malým fotbalistům 

za jejich herní projev a přístup k tré-
ninkům, ale také jejich rodičům za pod-
poru svých dětí a povzbuzování při 
jednotlivých zápasech. Děkujeme - bez 
Vás by to nešlo!

Tým trenérů mladší přípravky 
Fotbalový klub Liptál



68  Liptálský zpravodaj 2/2019

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydala Obec Liptál, Liptál 331, IČO 304051, telefon 571438074, email: obec@liptal.cz, dne 4. 7. 2019. 
Náklad 630 ks. Neprodejné. Připravila Jana Vráblíková a kolektiv. Čtvrtletník je registrován u MK ČR E 14494. Texty neprochází jazykovou úpravou, odpovídají jednotliví 

přispívající. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Sazba: Studio-mk, Mikeš Josef, Vsetín. Tisk: Vydavatelství Brázda, Hodonín.
Liptálský zpravodaj naleznete i na stránkách www.liptal.cz. Uzávěrka příštího čísla: 10. 9. 2019.


