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Vážení spoluobčané, 

rok je opět téměř na konci a před 
námi jsou ty nejkrásnější svátky v roce. 
Na několika řádcích se nyní ohlédne-
me za rokem, který bude již za chvíli 
minulostí. 

Velmi důležitou součástí života v obci 
jsou kulturní akce a kulturní dění, které 
velmi výrazně ovlivňuje dění v obci. 
Jsem velice rád, že všechny složky pů-
sobící v naší obci, jsou v průběhu roku 
velice aktivní a každý svou akcí přispí-
vá ke kvalitnějšímu kulturnímu životu. 
Při realizaci kalendáře na příští rok jsme 
přišli s novinkou, že kalendář bude ob-
sahovat také termíny kulturních akcí, 
u kterých v současnosti víme pevné 
datum. Je až neuvěřitelné jaké množství 
těchto tradičních, ale i novějších akcí 
máme. Zapojení kultury do kalendáře 
by mohlo také zlepšit plánování vašeho 
volného času. Je také vidět, kolik lidí se 
aktivně zapojuje do kulturního života, 
ať už prostřednictvím pořádaných akcí 
nebo prostřednictvím spolku ve kterém 
působí. Za to patří všem organizátorům 
a dobrovolníkům poděkovat, že věnují 
svůj volný čas těmto akcím a připravují 
kulturní zážitky pro ostatní. Za to Vám 
všem patří velký dík. Uznání a poděko-
vání ale patří také všem, kteří se podíleli 
na rozvoji a dobré propagaci naší obce 

a kteří jsou ochotni pomoci. Velkou 
oporou obce jsou také místní podni-
katelé, kteří nemalou měrou přispíva-
jí ke zdárnému chodu obce. Spolky, 
které se podílí na dění v naší obci 
jsou Základní škola Liptál, Mateřská 
škola Liptál, Sbor dobrovolných hasičů 
Liptál, Folklorní spolek Lipta Liptál, 
ČSOP Vartovna Liptál, Myslivecké 
sdružení Brdisko, Kynologický klub, 
AVZO Liptál, Fotbalový klub Liptál, 
Klub volejbalových nadšenců Liptál, 
Dechová hudba Liptalanka, hudební 
skupina 1+1, Pěvecký sbor Rokytenka, 
Spolek rodičů a přátel školy, Jagāri, 
Českobratrská církev evangelická, 
Římskokatolická církev. 

Samotnou kapitolou obce jsou kaž-
doročně investiční akce, které letošní 
rozpočet opět velice potrápily. Poslední 
roky jsme se totiž pustili do velkých 
projektů, které výrazně navyšují závě-
rečný účet obce. V letošním roce jsme 
nejvíce investovali u těchto projektů: 
Oprava Kulturního areálu, nové za-
střešení a WC, Chodníky v dolní části 
obce Liptál – II. etapa, Srdce dědiny 
– přírodní hřiště a zahrada k objevo-
vání, setkávání a radosti, Revitalizace 
veřejných prostranství v obci Liptál 
– II. etapa, Doplnění lesní techniky 
– vyvážečka, Modernizace odborných 
učeben v Základní škole, Oprava pod-

lahy a osvětlení v tělocvičně ZŠ Liptál 
a mnohé další projekty, ale již s mno-
hem menšími výdaji. V dalším roce 
se budeme muset věnovat spíše tvorbě 
projektových dokumentací, které jsou 
v současné době časově velmi náročné. 
Jedná se především o projekt cyklos-
tezky, bezbariérovosti obecního úřadu 
a úpravě povrchů kolem základní školy. 
Další velké výdaje budou vynalože-
ny za nákup nemovitostí. Především 
z vlastnictví Zlínského kraje, Lesů 
České republiky a Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových. 
Z investičních akcí máme zajištěno 
financování na projekt víceúčelového 
hřiště a na výstavbu nového rybníka 
na Žabárně. Vše další bude promítnuto 
v rozpočtu obce na příští rok.

Rok: celkové výdaje obce (v mil. Kč)
2014 26,55
2015 30,62
2016 44,79
2017 48,73
2018 45,30
2019 51,46

Vážení spoluobčané, závěrem bych 
Vám chtěl popřát krásné prožití svátků 
vánočních a do Nového roku 2020 hod-
ně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracov-
ních i osobních úspěchů.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Slovo starosty za rok 2019

VÝpiS z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 6 

ze dne 11.12.2019

ZO Liptál:

- schvaluje Smlouvu vlastníků pro-
vozně souvisejících vodovodů mezi 
Obcí Liptál a společností VaK Vsetín 
na projekt prodloužení vodovodu 
v lokalitě Na Pustém a pověřuje sta-
rostu k podpisu

 
- schvaluje Smlouvu o zřízení slu-

žebnosti inženýrské sítě mezi Obcí 
Liptál a společností VaK Vsetín 
na projekt prodloužení vodovodu 
v lokalitě Na Prašnici a pověřuje 
starostu k podpisu

 
- bere na vědomí informace o převo-

du majetku mezi Zlínským krajem 
a Obcí Liptál

 - schvaluje upravené Stanovy SOMV, IČ: 
70238880, s účinností od 1. 1. 2020.

 
- schvaluje krizový štáb obce Liptál
 
- schvaluje, že systém financování so-

ciálních služeb v r. 2020 bude probí-
hat stejným způsobem jako v r. 2019

 
- schvaluje navýšení poplatků za uží-

vání KZ a KA pro mimoliptálské 
zájemce

 
- schvaluje podání žádosti o dotace 

na akci: Nové dětské hřiště pro dru-
žinu, Víceúčelové školní sportoviště 
– II., Oprava MK č. 7c Kopřivné, 
Koliba v KA, Výměna otopných tě-
les a oprava podlahy v KZ

           
- bere na vědomí informaci o zápisu 

z dílčího přezkoumání hospodaření 
Obce Liptál

 - schvaluje III. změnu rozpočtu na rok 
2019

 
- schvaluje předběžné rozpočtové 

opatření k rozpočtu za rok 2019 pro 
operace, které vzniknou za období 
od 12.12.2019 do schválení roz-
počtu 2020, bez určení konkrétní 
výše v Kč a přenesení pravomo-
cí na starostu obce ke schvalování 
rozpočtových změn ve vymezených 
případech. O těchto změnách bude 
zastupitelstvo informováno na dal-
ším zasedání.

 
- bere na vědomí informace o udržení 

provozu ordinace praktického lékaře 
v obci.

 

Celý výpis z Usnesení naleznete 
na www.liptal.cz .

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
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Z obecního úřadu
Věcná břemena pro splaškovou kanalizaci

I když od realizace projektu Čistá 
řeka Bečva II již uběhlo pár let, prá-
ce s tímto projektem ještě neskončila. 
Nyní se dostáváme do fáze zápisu věc-
ných břemen do katastru nemovitostí. 
Naší povinností totiž je zapsat do ka-
tastru nemovitostí služebnost inženýr-
ské sítě v celé obci a na celou trasu 
splaškové kanalizace. Nyní Vám budou 

postupně chodit zvací dopisy, kterými 
Vás žádáme o příchod na obecní úřad, 
kde si připravenou smlouvu podepíšete. 
K návštěvě úřadu si prosím vezměte 
také občanský průkaz. 

Dnes s odstupem času je vidět, jak 
velmi správné bylo rozhodnutí se 
do projektu odkanalizování, zapojit. 
Byla to sice obrovská investice, ale ny-

ní by cena projektu byla výrazně vyšší 
a také výše dotace se pořád snižuje. 
V současné době se totiž pomalu při-
pravuje další etapa projektu Čistá řeka 
Bečva III, kde se několik obcí v okrese 
chystá budovat splaškovou kanalizaci 
a těm doopravdy nezávidím.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V sobotu 7. prosince 2019 odpoled-
ne se v Kulturním zařízení OÚ Liptál 
konalo tradiční Posezení se seniory. 
V programu tentokrát se svým vánoč-
ním pásmem vystoupily děti z Mateřské 
školy Liptál a Malí ogaři FS Lipta. 
Překvapením uprostřed dobré zábavy 
byla taneční scénka Seniorů FS Lipta 
v dobovém oblečení z třicátých let. 

Nechyběl pozdrav pana starosty s pří-

pitkem, ani tradiční zastavení Mikuláše 
se svou družinou. K dobré náladě při-
spěla vánoční výzdoba, zajímavé fo-
tografie na všech nástěnkách a krás-
ná hudba a zpěv paní Jarky Salisové. 
O tom, že se posezení vydařilo, svěd-
čila spokojenost přítomných a družná 
zábava až do večerních hodin.                                                                                   

S poděkováním všem členům Komise 
pro občanské záležitosti 

Eva Krausová
Foto Josef  Londa

posezení se seniory

Od seniorů
Děkujeme panu starostovi Milanu 

Daňovi, členům komise pro občanské 
záežitosti, paní Salisové a všem, kteří 
se v kulturním zařízení postarali o zá-
bavu a příjemné posezení se seniory 
v sobotu 7.12.2019.

Přejeme všem radostné prožití svát-
ků vánočních a pevné zdraví v nastá-
vajícím roce 2020.

Děkují
senioři z Liptálu
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Vítám tě na svět, dětátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko malé, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí …

V neděli 20.10.2019 jsme se opět 
sešli v zasedací místnosti OÚ v Liptále 
při slavnostním vítání nových občánků 
do života. V tomto roce, již podruhé.

 Pozvání přijali tito noví občánci se 
svými rodiči:

Kašpárek jan, Hluboké
Baťová Marlen, Střed
Maliňáková Laura, Lůžko
Mikač david, Střed
Geržová Laura, Na Špici
Žák Filip, Hořansko
juřicová Monika, Na Špici

Tradiční slavnostní přivítání dětí 
a jejich rodičů, doplnilo krásné vy-
stoupení našich Malůšátek z Liptálu. 
Po slavnostním projevu pana starosty 
Ing. Milana Dani přítomní rodiče pře-
vzali dárky od Obce Liptál a zapsali 
se do pamětní knihy. Nechybělo ani 

obvyklé focení v naší krásné 
vyřezávané kolébce a spo-
lečné focení.

Našim novým malým ob-
čánkům a všem přítomným  
přejeme hodně zdraví, lásky 
a radosti.

    
   

Darina Geržová
Foto Jana Vráblíková ml.
Více foto na www.liptal.cz, 

záložka fotogalerie

O přesném termínu  dalšího vítání ob-
čánků budou rodiče včas informováni. 

Prozatím evidujeme tyto děti: Dim 
Jordan Odinakachukwu, Kozubíková 
Nela, Bařina Matyáš, Fila Jakub. 

prosíme rodiče zde neuvedených 
narozených dětí, kteří ještě nebyli 
na vítání občánků, aby se na OÚ 
Liptál dostavili s rodným listem dí-
těte. 

(JV)

Vítání občánků
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OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL,
INFORMAČNÍ CENTRUM (na poště),

SBĚRNA PRÁDLA,
OBECNÍ KNIHOVNA

 

PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

OD PONDĚLÍ 23.12.2019 
DO PÁTKU 3.1.2020 VČETNĚ

ZAVŘENO
z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců.

K vyřízení svých záležitostí využijte dny předcházející zavírací době. 

OTEVŘENO bude od pondělí 6.1.2020.

Přejeme všem občanům šťastné a veselé vánoční svátky
 a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2020.

POŠTA PARTNER LIPTÁL
 

PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

K vyřízení svých záležitostí využijte 
dny předcházející zavírací době. 

Po stanovených hodinách je možné podávat zásilky na poště uvedené 
na www.ceskaposta.cz nebo na bezplatné tel. lince 800 104 410.

ÚTERÝ 24.12.2019 SVÁTEK - ZAVŘENO

STŘEDA 25.12.2019 SVÁTEK - ZAVŘENO

ČTVRTEK 26.12.2019 SVÁTEK - ZAVŘENO

PÁTEK 27.12.2019 08:00 – 11:30 a 13:00 -14:30

SOBOTA 28.12.2019 ZAVŘENO

NEDĚLE 29.12.2019 ZAVŘENO

PONDĚLÍ 30.12.2019 08:00 – 11:30 a 13:00 -16:00

ÚTERÝ 31.12.2019 08:00 – 11:30  

STŘEDA 01.01.2019 SVÁTEK - ZAVŘENO

Běžně otevřeno bude od čtvrtku 2.1.2020.
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cena vodného a stočného pro rok 2020

MUDr. GARLÍKOVÁ HANA 

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY – VÁNOCE 2019

V pÁtEK 27.12.2019 sE NEORDINUJE.
V pONDěLÍ 23.12. A 30.12.2019 BUDE ORDINACE pRO NEMOCNé 7-11 HODIN

ODpOLEDNÍ ORDINACE VE VsEtÍNě NENÍ .

ZAstUpUJÍCÍ LéKAřE DR. stEJsKALA A DR. DVOřÁKOVOU VYHLEDEJtE JEN 
V NEODKLADNýCH ZÁLEžItOstECH V DOBě URČENé pRO NEMOCNé:  7 – 11 HODIN

Všem přejeme krásné Vánoce a hodně zdraVí V noVém roce 2020! 

MUDr. BLANARČÍKOVÁ HANA 

pROVOZ ORDINACE–VÁNOCE 2019

V DOBě VÁNOČNÍCH sVÁtKů BUDE ORDINACE UZAVřENA 
OD 21.12.2019 DO1.1.2020 VČEtNě.

ČtVRtEK  02.01.2020 – ORDINACE V LIptÁLE: 07 – 12 HODIN
pÁtEK  03.01.2020 – ORDINACE V pRLOVě: 08 – 11 HODIN (V LIptÁLE ZAVřENO.)

BěžNý pROVOZ ORDINACE V LIptÁLE BUDE OD pONDěLÍ 6.1.2020.

ordinace V LiptáLe přeje Všem občanům krásné Vánoční sVátky

 a hLaVně hodně zdraVí do noVého roku 2020!

Údaje o nezaměstnanosti 
v Liptále k 31. 8. 2019

Rozpis výkupů 
kůží na rok 2019

OdjiNUd

Evidovaní uchazeči: 22 (23 – říjen 2019). 
Podíl nezaměstnanosti: 2,11 % (2,21 % - říjen 2019). 
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:

- nejvíce Dolní Bečva: 
 26 evidovaných uchazečů, 1,89 %  podíl nezaměstnanosti,
- nejméně Podolí – 1 evidovaný uchazeč, 0,57 %  podíl nezaměstnanosti.

    (Zdroj: Úřad práce)

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., oznamuje cenu vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2020.

cena v Kč/m3 Bez dpH Včetně 15 % dpH Včetně 10 % dpH
- do 30.04.2020 - od 01.05.2020

Vodné 43,50 50,03 47,85
Stočné 33,30 38,29 36,63

Vodné + stočné 76,80 88,32 84,48

- cena vodného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané pitné vody
- cena stočného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

VaK Vsetín, a.s., žádá odběratele, aby nesdělovali l 31.12.2019 stavy svých vodoměrů, protože budou stanoveny technic-
kým propočtem.                         Více podrobností na www.vakvs.cz nebo www.liptal.cz 

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

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

22.01., 26.02., 01.04., 06.05., 10.06., 
15.07., 19.08., 23.09., 02.12.2020
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O DVB-T2 slýcháme informace ze 
všech stran.

DVB-T2 je standard digitálního po-
zemního vysílání. Vysílání probíhá 
v takzvaných multiplexech stejně jako 

v DVB-T. V roce 2017 byl spuštěn 
přechod z DVB-T na nový formát vysí-
lání DVB-T2 + HEVC. Oproti DVB-T, 
které umožňovalo na jednu frekvenci 
(kanál) umístit až 5 SD programů, 

DVB-T2 s kompresí HEVC umožňuje 
umístit na jeden kanál až 15 programů.

V příloze dokumenty s vysvětlením, 
co obnáší přechod na DVB-T2. 

(Prosinec 2019)

přechod na dVB-t2
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jak správně v zimě krmit ptáky 
Šéfka veterinářů prozradila, co 

děláme špatně. Venku padají teploty 
pod nulu, na řadě míst už padal sníh. 
Pohled na osamělou sýkorku, jak se  
marně snaží najít potravu, málokoho 
nechá chladného. Prezidentka Komory 
veterinárních lékařů (KVL) Radka 
Vaňousová říká, že snaha se cení, je ale 
nutné věnovat pozornost tomu, co lidé 
ptákům dávají. A při jakých teplotách.

Podle Vaňousové je vhodné při-
stupovat k přikrmování ptactva až 
ve chvíli, kdy mrzne. Sypání zrní 
do krmítek celoročně nikomu nepomů-
že, ptáci mohou zlenivět, zvyknout si 
na stabilní příjem potravy a bez po-
moci pak upadnout do potíží. Z toho 
důvodu Vaňousová doporučuje sledo-
vat, jaké teploty panují.

Jakmile začne mrznout, prezidentka 
připomíná, voda je stejně důležitá jako 
potrava. Občas možná ještě důležitější. 
Sice během tuhé zimy rychle zmrzne, 
takže například u krmítek v lese to 
s jejím doplňováním bude složitější, 
ale například vodu na balkóně udržíte 
v tekutém stavu relativně jednoduše.  

Co se týče samotné stravy, nedopo-
ručuje se příliš experiment. „dávejte 
hlavně obilniny, prodávají se různé 
sypké směsi,“ radí Vaňousová. V žád-
ném případě se ptákům nikdy nesmí 

dávat pečivo – jejich trávení pro něj 
není uzpůsobené a neobsahuje dosta-
tečné vitamíny. Pokud je navíc výrazně 
solené, nad ptákem tím prakticky 
vyslovujete ortel smrti.
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prodej 
palivového dříví

Krmítko dřevěné i plastové
Zimnímu přikrmování ptáků se vě-

nuje i Česká společnost ornitologická 
(ČSO). Řeší mimo jiné, která krmítka 
jsou vhodná. Z hlediska materiálu 
upřednostňuje ta dřevěná, ale výho-
dy vidí i u plastových – dají se dobře 
omývat. Naopak nevhodná jsou kovo-
vá, jelikož v zimě namrzají.

Krmítko by ale vždy mělo mít 
stříšku, která potravu ochrání. 
Zvlhlé zrní by ptákům mohlo akorát 
ublížit, protože se zkazí. Tato starost 
opadá pouze u krmítek na krytých 
balkónech. Ve všech případech by 
však budky měly být umístěny mimo 

průvan a ideálně minimálně 1,5 met-
rů nad zemí.

Špatná strava je týrání zvířat
Vaňousová o ptácích hovořila na tis-

kové konferenci, kde veterináři chtěli 
upozornit, že správné krmení zvířat 
je naprosto kritické. Často si totiž 
chovatelé stěžují, že jejich zvíře je ne-
mocné, protože mu někdo cizí nabídl 
– byť v dobré víře – nevhodný kus 
potravy. Týká se to jak psů a koček, tak 
třeba koní a koz. „Ostatně i v zákoně 
na ochranu zvířat proti týrání je ne-
vyhovující krmení charakterizováno 
jako týrání,“ připomíná KVL.

Například starý tvrdý chléb může 
u koní způsobit vážné koliky. Problém 
je i s dáváním kostí psům. „pokud 
na to pes není zvyklý, ucpe ho to a ze-
mře,“ varuje Vaňousová.

Stejné je to s krmením pečivem 
u labutí a kachen, reagují na něj stejně 
jako ostatní ptáci. Byť jim chutná, nepo-
skytuje žádnou výživu. Takže co si vzít 
s sebou na procházku k rybníku? Labutě 
si rády pochutnají třeba na hrášku, 
kukuřici nebo zelných listech.

Autor: Mii - 8. prosince 2019
Zdroj:  https://www.blesk.cz/clanek/

zpravy-udalosti/625501/jak-spravne-v-
zime-krmit-ptaky

V letošním roce se nám podařilo 
koupit nový klanicový vyvážecí vlek 
pro lepší manipulaci s dřevní hmotou 
a díky němu jsme také mohli zahájit 
prodej měkkého dřeva občanům obce 
Liptál. Všechny vlastníky lesů totiž 
trápí kůrovec a tak je palivového dříví 
velký nadbytek. Bohužel ani v příštím 
roce to nevypadá lépe, takže s prodejem 
se bude určitě pokračovat. Pro příští rok 
se cena za palivové dříví bude snižovat 
z důvodu velkého přebytku. cena pro 
rok 2020 je tedy stanovena ve výši 
500 Kč/m3 včetně dovozu až domů. 
Cena je platná pouze pro liptálské ob-
čany a dřevo musí být použito pouze 
v obci Liptál. Pro občany jiných obcí 
a pro otop nemovitostí mimo naši obec, 
nebude prodej dřeva možný. Dřevo 
si můžete objednat na obecním úřadě 
a vámi požadované množství Vám bu-
de poté dovezeno. Obec bude prodávat 
pouze měkké palivové dříví v délkách 
cca 4 m. Tvrdé dřevo prozatím pro-
dávat nebudeme. Upozorňuji Vás, že 
v současné době se již dřevo vozit ne-
bude, protože traktor je nyní připraven 
na zimní údržbu. Dřevo se začne vozit 
zase až na jaře. Jen pro zajímavost se 
v letošním roce podařilo dovést lidem 
celkem 48 vyvážeček. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Svoz  odpadu Liptál 2020
Svoz odpadů - obec Liptál 2020

2020
Komunální odpad – 

POPELNICE – ČERNÉ pytle

ČTVRTEK – LICHÝ týden

PLASTY – PET
žluté pytle
PONDĚLÍ

PAPÍR
modré pytle

PONDĚLÍ
SKLO BIO

NÁPOJOVÉ KARTONY 
- Tetra Pack - 

oranžové pytle

leden 2., 16., 30. 27. 13.

Vývoz 
kontejnerů 

podle potřeby

Vývoz 
kontejnerů 

podle potřeby

únor 13., 27. 24. 10.

březen 12., 26. 23. 9.

duben 9., 23. 20. 6.

květen 7., 21. 18. 4.

červen 4., 18. 15. 1., 29.

červenec 2., 16., 30. 13. 27.

srpen 13., 27. 10. 24.

září 10., 24. 7. 21.

říjen 8., 22. 5. 19.

listopad 5., 19. 2., 30., 16.

prosinec 3., 17., 30. středa 28. 14.

KONtejNeRY Na tŘÍdĚNÝ Odpad: 
pLaStY, papÍR, NÁpOjOVÉ KaRtONY, 

SKLO, BiOOdpad 
jsou umístěny:

 Hořansko – Na Špici, před obchodem u Daňů 
(zde pouze sklo)

Střed obce - sběrný dvůr u hasičské zbrojnice
dolansko - u obchodu Jednota

eLeKtROZaŘÍZeNÍ, BateRie, tONeRY 
- kontejnery umístěny ve vstupu na OÚ Liptál 

a ve sběrném dvoře
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

BYtOVÝ teXtiL, OdĚVY, OBUV, 
HRaČKY – bílý kontejner

- kontejnery umístěny ve sběrném dvoře a v Hořansku 
Na Špici

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

OSVĚtLOVacÍ ZaŘÍZeNÍ - sběrná nádoba 
eKOLaMp

- kontejnery umístěny ve vstupu na OÚ Liptál 
a ve sběrném dvoře

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

pOtRaViNÁŘSKÉ OLeje a tUKY – zelené 
nádoby označené nálepkou

- kontejnery umístěny ve sběrném dvoře a v Hořansku 
Na Špici

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.
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I v příštím roce se chceme v naší 
obci zapojit  do celorepublikové ak-
ce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. 
Protože naše okolí je bohužel stále 
znečišťováno bezohlednými občany 
a to i cizími a projíždějícími, hro-
mady sesbíraných odpadků neberou 
konce. 

Již třetí společný úklid Liptálu, 
kterého se každoročně aktivně účastní 
spolky i jednotliví občané, za co jsme 
velmi rádi, je naplánovaný na sobotu 
18.4.2020, sraz od 8 hodin na parko-
višti za Obecním úřadem v Liptále. 
O podrobnostech Vás ještě budeme 
informovat obvyklými cestami (pla-
káty, rozhlas, SMS, web, emaily, fa-
cebook,…).

Velmi oceňujeme všechny, od 
nejmenších až po seniory, kteří se 
zapojují a kterým není naše okolí 
a životní prostředí v Liptále lhos-
tejné. Včetně spoluobčanů, kteří si 
dobrovolně berou úseky  v odlehlých 
částech obce, na pasekách, v Lůžku, 
nebo se zapojí podle možností i mimo 
tyto hodiny, kdy jim lépe vyhovuje. 
Děláme to přece hlavně a především 
sami pro sebe. 

Za snahu a pomoc bude pro všechny 
účastníky akce připraveno i tradiční 
občerstvení.    (jv)

Ilustrační foto 2019 
J. Vráblíková ml.

pozvánka - 
ukliďme Liptál 

2020  

SBĚRNÝ dVŮR Liptál - pROVOZ BĚHeM VÁNOČNÍcH SVÁtKŮ:

ÚTERÝ 24.12.2019 ZAVŘENO

ČTVRTEK 26.12.2019 ZAVŘENO

SOBOTA 28.12.2019 OteVŘeNO   9 - 11 h

ÚTERÝ 31.12.2018 ZAVŘENO 

ČTVRTEK 02.01.2020 OteVŘeNO   16 - 18 h

pOtÉ BĚŽNÁ OteVÍRacÍ dOBa
(ÚTERÝ - ČTVRTEK – SOBOTA) 
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Z Obecní knihovny Liptál

Knihovna v Liptále přeje svým čtenářům a návštěvníkům
příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020!

Vánoční otevírací doba:
knihovna bude zavřena  od 23.12.2019  do 3.1.2020

Alena Malčíková, knihovnicef
f

f

f

f

f
f
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Kultura

pLÁN ZNÁMÝcH  aKcÍ  V LiptÁLe  2019 - 2020
datum den Název akce Začátek pořadatel Kde

ROK 2019

Pravidelně po
FS Malá Lipta  
FS Lipta – Senioři 
Jóga od 2.9.2019

17-19
19-21
17:15-18:30

FS Lipta Liptál 

Obec/L. Zajícová

KZ
KZ
klubovna I.patro

Pravidelně út FS Lipta – Malůšata 16:30-17:45 FS Lipta Liptál KZ

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

Pravidelně čt Jagāri (vikingská skupina) 
Jóga 

19-21 
17:15-18:30

Martin Dorotík
Obec/L. Zajícová

KZ
klubovna I.patro

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

19-21
19-22 

FS Lipta Liptál 
Jaroslav Hruška

KZ
klubovna I.patro

so různé akce průběžně v roce KZ

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

16.12. po Vánoční koncert žáků ZUŠ Morava 
Liptál 16:00 ZUŠ Morava Liptál KZ

20.12. pá VI. Liptálský kvíz 19:00 FS Lipta Liptál KZ
26.12. čt Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ
30.12. po Novoroční setkání na Vartovně 11:00 Obec Seninka Vartovna

Vánoční program bohoslužeb v kostelích je zveřejněn na jiném místě tohoto zpravodaje.
ROK 2020

01.01. út Novoroční ohňostroj 2020 18:00 Obec Liptál před OÚ
18.01. so Hasičský ples, před výroční schůze 14:00 a 20:00 SDH Liptál KZ
25.01. so Karneval s Jirkou Hadašem 15:00 MŠ, ZŠ, SR při ZŠ Liptál KZ
01.02. so Soukromá akce --- Vráblíkovi, Lhota KZ
08.02. so 76. Valašský bál 2020 20:00 FS Lipta Liptál U Klesků

15.02. so Myslivecký ples 20:00 Myslivecké sdružení Brdisko 
Liptál KZ

22.02. so 13. Liptálský košt slivovice 2020 14:00 Restaurace U Klesků U Klesků
29.02.
01.03.

so
ne

Den středověkých řemesel – ukázky 
a jarmark 09:00-18:00 Jagari KZ

07.03. so Jarní babský volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál ZŠ tělocvična
14.03. so Seminář ValFS 08:00 FS Lipta Liptál KZ
06.04. po Jarní koncert ZUŠ Morava Liptál 16:00 ZUŠ Morava - Liptál KZ
18.04. so Ukliďme naši obec 08:00 Obec Liptál obec
25.04. so Soukromá akce --- Kučera, Všemina KZ
16.05. so Rocková zábava 20:00 Tomana J., Liptál, Šťastní KA
16.05. so Soukromá akce --- Tomanec F., Liptál KZ
23.05. so Soukromá akce – svatba --- Filadelfi, Liptál KZ
29.05. pá Dětský den 15:00 MŠ Liptál a složky KA
30.05. so Kácení máje u HZ 17:00 SDH Liptál u HZ

07.06. ne 33. Dětský (nejen) foklorní den 2020 10:00 FS Lipta Liptál, Obec Liptál KA

07.06. ne Fotbalové derby Lhota  vs. Liptál 16:30 FK Liptál, Lhota Hřiště Lhota

13.06. so Turnaj o přeborníka okresu – mladší 
přípravka 09:00 FK Liptál Areál FK

13.06. so Rocková zábava - Akcent 20:00 Kotek Patrik, Hvozdná KA

15.06. po Koncert žáků ZUŠ Morava Liptál – zá-
věr školního roku 16:00 ZUŠ Morava Liptál KZ



18  Liptálský zpravodaj 4/2019

04.07. so Soutěž „O pohár starosty obce“ a „O po-
hár starosty SDH“ 13:00 SDH Liptál Areál FK

04.07. so Soukromá akce --- Gargulák A., Všemina KZ

11.07. so 2. letní posezení se seniory 16:00 Občanská komise, Obec 
Liptál KA

18.07. so Pivní slavnosti 20:00 Tomana J., Liptál, Šťastní KA
25.07. so Myslivecké odpoledne 15:00 MS Brdisko Liptál u chaty MSB

08.08. so 6. Liptálský gulášfest 2020 – Liptalanka, 
sk.1+1 15:00 Obec Liptál KA

15.08. so AG Flek – zábava 19:00 FK Liptál, p. Skřivánek KA
20.08. čt Kino - promítání na zámek 21:00 Obec Liptál, FS Lipta Panská zahrada
19.08.

až
24.08.

st
až po

MFF 51. Liptálské slavnosti 2020, vý-
stavy
 

FS Lipta Liptál,
Obec Liptál, 

KZ
KA
Obec

05.09. so Zvěřinové hody 15:00 Obec Liptál, MS Brdisko KZ
19.09. so 2. Fotbal Na Rovné 15:00 Obec Liptál, občané pasek Na Rovné
27.09. ne Liptálská pouť 08:50 ŘK církev Liptál Kostel ŘK, obec
10.10. so Zamykání studánek 14:00 Obec Liptál Hluboké
25.10. ne Den stromů v ovocném sadu 14:00 Obec Liptál, ČSOP Helštýn

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

28.11. so
Zvonečkový průvod a rozsvícení vá-
nočního stromu a betlému se zpíváním 
koled

16:30 SRPŠ Liptál, ZŠ, MŠ, Obec 
Liptál Před OÚ

29.11. ne Adventní koncert 15:00 ČCE, FS Lipta, Obec Liptál Kostel ČCE

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

05.12. so 21. Mikulášská jízda 2020 14:00 FS Lipta Liptál, Obec Liptál obec

12.12. so Mikulášský volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál tělocvična ZŠ
12.12. so Vánoční koledování děcek  Lipty 15:00 FS Lipta KZ
14.12. po Vánoční koncert ZUŠ Morava Liptál 16:00 ZUŠ Morava Liptál KZ
26.12. so Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

01.01.2021 pá 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.

Žádáme všechny zájemce (pořadatele, organizace, složky aj.), aby podávali na OÚ Liptál požadavky na obsazení termínů 
a pronájem pro Vaše kulturní akce, které hodláte pořádat v dalším roce. termín: prosinec, leden.
Čím dříve zažádáte, tím větší máte šanci získat termín, který jste si vybrali. Akce budou zaneseny do celkového Plánu akcí 
na rok, který bude projednáván na dalším veřejném zasedání Zastupitelstva obce Liptál. Každý další požadavek na konání 
akce a pronájem, který nebude do tohoto plánu zanesen, je nutné projednávat jednotlivě a průběžně na dalších zasedáních 
ZO Liptál, dochází tak ale k prodlevě.

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

Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz
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Školení a beseda o první pomoci
V létě jsem se na otvírání Osady 

Vlků místní skupiny Jagari seznámi-
la s přítomným záchranářem panem 
Valeriánem ze spolku Czech SAR Team 
(SAR - Search And Rescue - najít a za-
chránit). Dali jsme se do řeči a povídali 
si nejen o jejich organizaci, ale také 
o možnosti uspořádat nějakého školení 
u nás v obci. 

Uběhla nějaká doba a v úterý 
26.11.2019 se v zasedací místnosti 
OÚ přednáška "První pomoc dospě-
lých a dětem" opravdu uskutečnila. Pan 
Valerián nám představil jejich skupinu 
školených záchranářů a zároveň dobro-
volníků na čtyřkolkách, kteří ve svém 
volném čase a na vlastní náklady spolu-
pracují nejen s Policií ČR ale i IZS, a to 
především při hledání pohřešovaných či 
ztracených osob. Díky jejich technice 
se dostanou téměř do každého terénu, 
a tím pádem velmi ulehčují a urychlují 
samotnou pomoc.

Naše školení bylo zaměřeno na situa-
ci, kdy nalezneme osobu v bezvědomí. 
Na figuríně dospělé osoby a kojence 
jsme si mohli vyzkoušet resuscitaci, 
vyslechli jsme spoustu užitečných rad 
a doporučení. A protože byly ohlasy 
více než spokojené, rozhodli jsme se, že 
po novém roce uspořádáme další ško-
lení. Budeme tak moci probírat první 
pomoc více podrobněji, protože témat 
je opravdu spousta a nikdy nevíme, kdy 
se můžeme dostat do situace, kdy bude 
naši pomoc někdo potřebovat. A to ne-
jen na veřejnosti, ale třeba i v rodině. 
Proto je dobré vědět, jak se v různých 
situacích zachovat. A mám velkou ra-
dost, že jsem se pro takové vzdělávání 
nenadchla jen já sama, ale bylo nás asi 
dvacet. Velké poděkování patří panu 
Valeriánovi za jeho odborné a přívěti-
vé vyprávění, představení a poskytnu-

tí nejrůznějších pomůcek a ochotu se 
s námi podělit a trpělivě vysvětlovat. 
A děkujeme rovněž Obci Liptál za pod-
poru a vstřícné poskytnutí prostor. 

Školení jsou zdarma a veřejně pří-
stupná. Proto budeme všichni rádi, když 
se znovu sejdeme a to třeba i ve větším 

počtu. Lednový termín nebyl prozatím 
přesně stanoven, ale vše bude včas 
oznámeno nejen místním rozhlasem 
a na obecním webu, ale také vytvoře-
ním další události na Facebooku.

Těšíme se na další společná setkání.
Text a foto Jana Vráblíková ml.



20  Liptálský zpravodaj 4/2019

Obec Seninka Vás srdečně zve                         

NA SETKÁNÍ U ROZHLEDNY 
NA VARTOVNI  

Uskuteční se v pondělí 30. prosince 2019   
v 11:00 hodin  

Hvězdicový výstup
k rozhledně na Vartovnu 

po všech dostupných turistických trasách.

Pozvání na  13. Liptálský košt slivovice 2020
Tradiční liptálský košt slivovice se po dvouleté přestávce uskuteční 22. února 2020 v Hospodě U Klesků. 

Soutěžit se bude v kategoriích „trnka“ a ostatní pálenky. Samozřejmě nesmí chybět, kdo si pozná svůj vzorek. 
Bližší informace k soutěži v restauraci a budou přiloženy k přihlášce. Příjem vzorků o objemu 0,5 l je od 14 

hodin, zahájení koštu v 15 hodin. 

Připravena je již tradičně bohatá tombola, občerstvení i hudba k tanci i poslechu. Všichni jste srdečně zváni, 
přijďte si zasoutěžit, porovnat úrodu nebo se jen tak pobavit.
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Společenská kronika
ŽiVOtNÍ jUBiLea

LedeN – ÚNOR – BŘeZeN 2020

60 let
leden Zajíčková Ludmila, Kopřivné
únor  Skalická Věra, Střed
 Mrnůštík Jaroslav, Střed
 Chmelařová Vlasta, na Špici
 Filip Milan, Na Špici

65 let
leden Hromada Antonín, Škurňův dvůr
 Krausová Eva, Na Špici
 Marková Milada, Střed
 Geržová Dana, Háj
únor Fendrychová Jana, Střed
 Vrlová Eva, Výpusta
 Hurtová Jana, Kopřivné

70 let
únor Král Josef, Pusté
březen Juřínek Josef, Výpusta
 Šimara Jan, Dolansko

75 let
únor Škabraha František, Dolansko
 Fiala Josef, Sadová
 Vaculík Jan, Kopřivné
 Smilková Eliška, Dolansko
březen Řezník Stanislav

80 let
leden Chmelařová Marie, Hořansko
únor Havranová Marie, Střed
březen Kachtíková Anna, Kopřivné
 Skřivánková Jarmila, Střed
 Hruška Jaroslav, Hořansko

81 let
leden Smilková Marie, Dolansko

82 let
leden Blažová Hana, Hořansko
únor Valchářová Blanka, Lůžko
 Tkadlecová Anežka, Lůžko
březen Gerža Karel, Hořansko

83 let
leden Mikulcová Rosalie, Dolansko
březen Černotová Ludmila, Střed

84 let
leden Slezáková Štefánia, Dolansko
 Mikulcová Jarmila, Hořansko
únor Čermáková Dobromila, Střed

85 let
únor Mrnuštík Jan, Dolansko

86 let
leden Zgarbová Marie, Střed

88 let
únor Mrlina Zdeněk, Hořansko

89 let
leden Kulíšková Jiřina, Sadová
únor Mrnuštíková Jarmila, Hořansko

90 let
leden Čurdová Zdeňka, Střed

98 let
leden Řeha Josef, Na Hranici

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Jedna z gratulací

ÚMRtÍ 
říjen Dědková Věra, Háj
listopad Mikulec Jan, Kopřivné

Mimoliptálští občané s vazbou na Liptál:
prosinec Gerža Jaroslav, Valašské Meziříčí, bývalý 

zaměstnanec ČD Valašské Meziříčí, rodák 
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NaROZeNi
září Bařina Matyáš, Pod Hranicí
říjen Fila Jakub, Dolansko
 Baďura Štěpán, Sadová
 Laštovica Jan, Pod Hranicí
listopad Hořanský Marek, Sadová
prosinec Lajšner Oliver, Lůžko

Rodičům srdečně blahopřejeme.

pŘiHLÁŠeNi 
listopad Zapletal Zdeněk, Hluboké
prosinec Bártl Tomáš, Bártlová Lenka, Bártlová 

Veronika, Bártl Mikuláš, Pusté

OdHLÁŠeNi 
říjen Valchář Pavel, Na Špici
prosinec Vaculík Jaroslav, Škurňův dvůr

SŇatKY
V uplynulém období nemáme nahlášen 

žádný sňatek našich občanů.
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Vzpomínka na Vás je stále živá,
kdo v srdci žije, neumírá.

8. listopadu 2019 jsme si připomněli 15. výročí 
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

pavla Srněnského z Liptálu – Hlubokého č. 215.

8. ledna 2020 si připomeneme 11. výročí úmrtí 
jeho syna, našeho bratra, tatínka, pana

pavla Srněnského ml. ze Všeminy č. 91.

31. ledna 2020 si připomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní

Marie Srněnské z Liptálu – Hlubokého č. 215

S úctou a láskou vzpomínají dcery Marie, Anna 
a Stanislava s rodinami a vnučka Jana, dcera Pavla 
ml., s rodinou.
 

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

Dne 23. ledna 2020 si připomene 1. výročí úmrtí 
mého syna, bratra, švagra a strýce, pana 

Lubomíra Černoty mladšího z Liptálu č. 80.

 a dne  14. února 2020 zároveň vzpomeneme jeho 
nedožitých 40 let

S láskou nikdy na Tebe nezapomene maminka 
Vlasta a sestra Zlata s rodinou.

Dne 16. února 2020 vzpomeneme 9. výročí úmrtí 
mého manžela, tatínka, strýce, dědečka a švagra, 
pana

Lubomíra Černoty  z Liptálu č.80

s láskou na Vás oba nikdy nezapomene manželka 
a maminka Vlasta, dcera a sestra Zlata s rodinou.

Každý, kdo prosí, dostane, 
kdo hledá, nalezne, a tomu,   On nás vysvobodil z moci tmy
kdo tluče, bude otevřeno.   a uvedl do světla …
Matouš 7, 8  Koloským 1, 13–14

 
Dne 14. ledna 2020 si připomeneme 14 let od 
odchodu naší maminky a stařenky, paní
 
Zdeňky Geržové z Liptálu č. 88.
 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. Děti 
Jana s Josefem, Jaroslav s Věrou a vnuci Tomáš, 
Jana s Gábinkou, Pavel a Tereza.

Vzpomínky
 

Vzpomínky jsou trvalejší,
nežli květy nejkrásnější.
Květy uschnou, uvadnou,
vzpomínky však zůstanou.

Dne 12. prosince 2019 uplynulo 10 let od úmrtí 
paní 

anežky Běhulové z Liptálu č. 368.

Za vzpomínku děkují snacha Helena, vnuci 
Dalibor, Petr s manželkou Michaelou, pravnučky 
Darinka a Adélka.

Proč Tvoje srdce zlaté,
jež pro nás laskou bilo,
proč ono nás tak náhle opustilo?

Dne 8. ledna 2020 vzpomeneme 15. smutné 
výročí, kdy od nás odešel můj manžel, tatínek, 
tchán a dědeček, pan 

josef Běhula z Liptálu č. 433. 

Vzpomínají manželka Helena, syn Dalibor, syn 
Petr s manželkou Michaelou, vnučky Darinka, a 
Adélka a rodina Zgarbova

Není smrt tam, kde byl život vyplněn
láskou, prací a obětavostí.

Dne 26. prosince 2019 by se dožil 96 let náš tatínek a dědeček, 
pan

jaroslav Vaculík z Liptálu č. 280.

A dne 30. prosince 2019 uplyne 6 let od jeho úmrtí.

Dne 17. ledna 2020 by se dožila 95 let jeho manželka, paní

Ludmila Vaculíková.

3. ledna 2020 uplyne 13 let od jejího úmrtí.

Vzpomíná rodina Vaculíkova a Volkova.
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Už Tě neprobudí ranní sluníčko,
ani krásný den,
na liptálském hřbitově
spíš, maminko, svůj věčný sen.

Prázdná jsou místa, kde nezní Tvůj hlas,
však vzpomínky na Tebe zůstanou v nás.
Spi sladce a tichounce v náručí Boží,
nechť Pán Tě odmění, co my jsme dlužni.

Dne 19. února 2020 vzpomeneme 1. smutné 
výročí, kdy po těžké a dlouhé nemoci zemřela 
naše milovaná maminka, babička a prababička, 
paní

drahomíra Škrabánková, rodačka z Liptálu – 
Háje.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou její tři dcery 
a dva synové s rodinami.

Dne 5. listopadu 2019 jsme si připomněli 8. výročí 
úmrtí pana

Františka Klesky z Liptálu č. 85. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná dcera Iva s vnučkou Ivou a syn Zdeněk 
s manželkou Hanou a vnukem Zdeňkem.  

Dne 21.12. 2019 vzpomeneme 9. smutné výročí, 
kdy od nás odešel pan  

pavel Knebl z Liptálu č. 144.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná dcera Pavla a dcera Hana s manželem 
a vnuk Zdeněk.

V ROce 2019 NÁS OpUStiLi titO NaŠi 
SpOLUOBČaNÉ:

 
 3. ledna ve věku 75 let paní Růžena Šimková, Hořansko
 20. ledna ve věku 62 let paní Ilona Vaculíková, Hořansko
 22. ledna ve věku 72 let pan Zdeněk Mědílek, Hořansko
 23. ledna ve věku 38 let pan Lubomír Černota, Střed
 31. ledna ve věku 87 let paní Marie Srněnská, Hluboké
 31. ledna ve věku 87 let pan Jiří Kašpárek, Dolansko
 31. ledna ve věku 80 let pan Karel Frýdl, Dolansko
 23. února ve věku 81 let pan Miloslav Mrnuštík, Dolansko
 18. března ve věku 71 let pan František Svoboda, Hořansko
 26. března ve věku 78 let pan Adolf Komorek, Lopuník
 10. dubna ve věku 84 let paní Zdeňka Vaculíková, Střed
 26. června ve věku 89 let pan Jan Vaculík, Na Špici
 26. června ve věku 79 let pan Josef Havran, Střed
 29. června ve věku 78 let paní Ludmila Mrnuštíková, Dolansko
 3. července ve věku 93 let paní Anna Kovařčíková, Háj
 6. srpna ve věku 76 let pan Jan Tomana, Dolansko
 26. srpna ve věku 87 let paní Jiřina Zívalová, Dolansko
 6. září ve věku 79 let pan Vladimír Vaculík, Hořansko
 22. října ve věku 57 let paní Věra Dědková, Háj
 13. listopadu ve věku 72 let pan Jan Mikulec, Kopřivné
 
Celkem 20 našich spoluobčanů.
Všem pozůstalým a jejich rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Ježíš řekl :  Klesly ruce pracovité zemdlené,
kdo věří ve mne,  dotlouklo srdce znavené, 
byť pak í umřel,  utichl hlas, pohasl očí svit,
živ bude.  budiž Vám, rodiče milí, vřelý dík ...
Jan 11, 25.  

Dne 23. prosince 2019 uplyne 10 let od úmrtí naší 
drahé maminky, babičky a prababičky, paní 

Vlasty Geržové z Liptálu - Lopuníku č. 241.

Dne 26. února 2020 také vzpomeneme jejích 
nedožitých 100 let.

Dne 8. ledna 2020 uplyne 34 let od úmrtí jejího 
manžela, pana 

antonína Gerži.

Stále vzpomínají dcera Lydie Michálková s 
rodinou a rodina Kocourkova.

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

Dne 24. listopadu 2019 jsme vzpomenuli dva roky 
od rozloučení s panem 

ing. janem evjákem z Liptálu - dolanska.

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

Dne 27. listopadu 2019 jsme si připomněli 
nedožitých 70 let jeho manželky, paní
 
anežky evjákové.
 
Vzpomíná syn Jan a ostatní příbuzní.
Na kolegyni a místostarostku obce vzpomínají 
také spolupracovníci z Obecního úřadu Liptál 
a sousedé.

Byl bych rád, aby všichni, co mne znali, 
mohli o mně - až tu nebudu - říci,
že jsem nikdy neopomenul vytrhnout bodlák
a zasadit květinu tam,
kde jsem věřil, že vykvete.

Dne 16. ledna 2020 uplynou 
tři smutná léta, co náš navždy 
opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček – pan

alois Kovařčík z Liptálu 
Háje.

Za tichou vzpomínku všem, 
kdo ho znali a měli rádi, 
děkujeme. Rodina Kovařčíková 
a Orságová.
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Čce Liptál 

advent
Slovo advent je název odvozený z latinského adventus = 

příchod.
Je to doba duchovní přípravy na Vánoce, doba radostného 

očekávání příchodu Spasitele, doba rozjímání a dobročinnos-
ti, čas naděje a očekávání.

připravme naše srdce, abychom mohli přivítat ježíše 
Spasitele; rozpoznejme ve Vánocích setkání Krista s ná-
mi, a pamatujme také a připravujme se na jeho druhý 
příchod na konci časů.

adventní věnec
"Symbolem adventu je adventní věnec, jeho historie sahá 

do 19. století, kdy ho poprvé v Hamburku vytvořil protestant-
ský teolog Johannes H. Wichern. Kruhový tvar představuje 
Boží věčnost, jednotu, vzkříšení a věčný život a společenství. 
Věčně zelené rostliny jsou symbolem života jako takového, 
nezničitelnosti, stálosti ve víře a také věčnosti.

Čtyři svíčky, které postupně zapalujeme, ukazují na čtyři 
týdny, které chybí do Vánoc. Rozlévající se světlo z hořících 
svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temno-
tu a strach, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, 
kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec 
spravedlnosti, vítězný věnec života.

Adventní věnec rodině připomíná, že do jejich domu při-
chází sám Bůh a že všechno rozporuplné se znovu spojuje 
v jednotu." / zdroj: internet/

A tak nezapomeňme, kvůli Komu slavíme Vánoce... Kdo 
se o Vánocích narodil a proč?... A zdalipak jsme Mu otevřeli 
svoje srdce, i svůj domov?...

Z celého srdce nám všem přeji skutečně požehnaný advent 
a vánoční svátky prožité ve spojení s Kristem. Ať Jeho pří-
tomnost nás naplní láskou a pokojem a rozzáří tak naše srdce 
i naše domovy, a daruje nám naději, která přesahuje horizont 
tohoto světa.  

Mária Jenčová

První prosincovou neděli 1.12.2019 proběhl v našem 
evangelickém kostele již osmý adventní koncert. Tentokrát 
si k jeho pořádání Rokytenka přizvala žáky ze Základní 
umělecké školy Morava. Pan Radek Cahlík vybral Žesťový 
kvintet, Akordeonový soubor, flétnový soubor Black and 
White a cimbálovou muziku Kuráž. Vánoční koledy a písně 
pak zazpíval Ženský pěvecký sbor Rokytenka. Atmosféra 
byla sváteční a snažení vystupujících bylo odměňováno po-
tleskem téměř zaplněného kostela. Velmi potěšila pochvala 
mnoha posluchačů, kteří se na nás přijeli podívat především 
z okolních měst a obcí.

No a to hlavní na konec, v charitativní sbírce pro domácí 
hospic Devětsil, který pomáhá rodinám zvládnout doma péči 
o nemocné a nemohoucí, se vybralo 11.385,- Kč. Všem dár-
cům za jejich příspěvek velmi děkuji a hned večer byla celá 
částka odeslána na účet organizace.

V nastávajícím adventu Vám za Rokytenku přeji, abyste si 
našli chviličku se zastavit, dopřát si času podělit se o štěstí 
s těmi, které máte rádi. Ať máte šťastné Vánoce plné radosti 
a v novém roce pevné zdraví.

Hana Vaculíková
Foto Jana Vráblíková ml.

adventní koncert 2019
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pořad vánočních a novoročních bohoslužeb 
v evangelickém sboru v Liptále 2019

Srdečně Vás zveme na vánoční a sváteční bohoslužby:

15.12. -  3. adventní neděle - vánoční besídka dětí a mládeže 
v 10 h v kostele

22.12. -  4. adventní neděle, bohoslužby v 10 h v sále
            - ve 14 h vánoční nešpor v Lhotě u Vsetína s Večeří 

Páně
24.12. - Štědrý den - bohoslužby ve 20 h v kostele 
25.12. - Boží hod vánoční - bohoslužby v kostele v 10 h 

s Večeří Páně 
26.12. - 2. svátek vánoční, bohoslužby v 10 h v sále 
30.12. - nedělní bohoslužby v 10 h v sále
31.01. - Silvestr – bohoslužby v 17 h v kostele 
01.01. - Nový rok - bohoslužby v 10 h v kostele s Večeří 

Páně

Staršovstvo liptálského sboru Českobratrské církve 
evangelické vás srdečně zve k účasti na bohoslužbách 
i na dalších sborových setkáních.

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

            
Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví a Boží požehnání 

vyprošuje
 Tomáš Němeček, kurátor / Mária Jenčová, farářka 

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

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

přijměte prosím pozvání ke dvěma ekumenickým 
modlitebním týdnům v lednu příštího roku. 

1. alianční týden modliteb 5.-12. ledna 2020 
pořádá Česká evangelikální aliance a má název 
Porada o nápravě, inspirací jsou myšlenky J. A. 
Komenského, jehož výročí úmrtí si budeme při-
pomínat. 

2. týden modliteb za jednotu křesťanů 
18.-25. ledna 2020 pořádají Česká biskupská kon-
ference spolu s Ekumenickou radou církví v ČR 
s tématem Sk 28,2 – „Zachovali se k nám neoby-
čejně laskavě.“ 

Připojme se ke společenství křesťanů po celém 
světě, kteří se ke společným modlitbám chystají. 

týden modliteb za jednotu křesťanů je vý-
razem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby 
všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. 
(Jan 17,21)

Smíme se scházet svobodně, napříč jednotlivými 
církvemi či denominacemi. Dar svobody, který 
jsme si nedávno intenzivně a vděčně připomínali, 
tvoří dostatečný a bezpečný prostor pro společné 
bohoslužby, bez ohledu na velikost farností, měst 
či obcí. Scházejme se, modleme se, zpívejme spo-
lečně Bohu ke cti a slávě. Vždyť se možná jako 
sousedé potkáváme na ulicích, jako kolegové v za-
městnání, i jinde. Jaký zázrak, že se spolu smíme 
modlit. Nepromarněme čas, který je nám z Boží 
milosti dáván.

Letošní texty připravili křesťané z Malty. Mořská 
voda, která omývá břehy tohoto ostrova, je mlčícím 
svědkem lidského trápení a beznaděje. Nám však je dáno 
mluvit, je nám dáno slovy vyjádřit jak díky za to, co nám 
Bůh dává, tak i prosby za všechny, kdo jsou v trápení a bez 
naděje. Ať už jsou v naší bezprostřední blízkosti, nebo daleko 
od nás.

přejeme vám požehnaný advent i vánoční čas a Boží 
pokoj a ochranu v příštím roce.

Mgr. Daniel Ženatý, předseda ERC v ČR
Mons. Tomáš Holub, delegát ČBK pro ekumenismus

Více na http://liptal.evangnet.cz/

              týdny modliteb v lednu 2020

potáborák
Ve dnech 19.-20. října 2019 se na faře uskutečnilo potábo-

rové setkání dětí na téma: "Modlitba".
Počasí nám přálo a my jsme toho plně využili. Asi dvacet 

vedoucích a dětí se vydalo na pěší túru do Všeminy, kde 

na nás čekala originální a nezapomenutelná plavba na člunu.  
Byl to krásný společný čas plný smíchu, podzimního sluníč-
ka, her, zpívání i naslouchání Božímu Slovu. 

Velké díky všem, kteří jste nám věnovali svůj čas a po-
moc!       Mária Jenčová

Foto archiv sboru
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Jedním z vrcholů církevního roku jsou 
bezesporu Vánoce. Slavíme narození 
Pána Ježíše, Božího Syna. Slovo, které 
se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Vánoce mají v sobě veliký potenciál, 
a to pro lidi všech životních postojů 
a názorů. Pokud my sami jako křesťané 
znovu objevíme pravý duchovní rozměr 
Vánoc, dáme hodnotu i všemu lidskému 
a rodinnému, co bývá s Vánocemi spoje-
no, a máme co nabídnout i ostatním. 

Všichni bychom si přáli, abychom 
o svátcích nebyli přetažení, uštvaní, 
abychom zavčas připravili dárky pro 
druhé, měli na sebe čas a prožili něco 
pěkného s těmi, které máme rádi. Co 
tedy dělat pro to, abychom Vánoce 
prožili hezky tak, jak po tom toužíme, 
a přitom abychom je jako věřící lidé 
prožili také ve spojení s Bohem?

My si nemůžeme udělat Vánoce sa-
mi, nemůžeme udělat lidi šťastnými. 
Ale můžeme se otevřít tomu, co nám 
dává Bůh. Pak budeme šťastni a udělá-
me šťastnými i druhé. Když přijmeme 

o Vánocích veliký dar Božího narození, 
že Bůh přišel mezi nás a stal se jedním 
z nás, pak z té radosti můžeme potom 
obdarovávat druhé. Radost jde zevnitř; 
není to záležitost vnějšího, toho, že ně-
co nachystáme, připravíme… Můžeme 
se oprávněně ptát, co je na Vánocích 
tím podstatným, aby nám je nakonec 
spousty krásných zvyků a tradic neza-
stínily a nepřekryly. 

Nezapomeňme na podstatné a nech-
me jednat Boha. Otevřeme se lásce, se 
kterou přišel nás obdarovat. Pak bu-
deme schopni na tuto lásku odpovědět 
a z plnosti radosti dát lásku druhým 
lidem. Souvisí to s celým naším ži-
votem, zda Pán Ježíš je pro nás vším. 
Pak budou svátky pro nás něčím velmi 
důležitým, krásným a hlubokým. 

Už samo upřednostnění vztahů je 
Božské. Mít se rádi a být spolu. Prožít 
opravdově Vánoce a navzájem si po-
rozumět, být si blízko, mohou jen lidé, 
kteří se mají navzájem rádi a upřed-
nostňují hodnoty vztahů. I nevěřící.

Vstupme do duchovního rozměru 
vánoc cestou obyčejnosti a prostoty, 
cestou poslušností Bohu. Ježíš přišel 
na svět jako syn lidí vyloučených z po-
hostinnosti, jako syn chudých poutníků 
hledajících útočiště. Vnesl do našeho 
světa světlo a Boží přítomnost. 

Náš Bůh se stal dítětem, kterého 
můžeme pochovat, abychom pochopili, 
že se máme odevzdat do Boží náruče. 
A těm, kdo ho přijali, dal moc stát se 
Božími dětmi. Žasneme, jak je náš Bůh 
veliký ve své obyčejnosti a prostotě, 
pokoře a lásce. Kdo se této obyčejné 
nabídnuté lásce otevře, tak se také sám 
jistě stane tím největším darem pro 
ty, které má kolem sebe. O tom tyto 
Vánoce jsou.

Ze srdce vám všem přeji a vypro-
šuji požehnané svátky, ve kterých se 
stále znovu skláníme před tajemstvím 
lásky a pokory našeho Boha, smíme 
zakoušet velikost jeho největšího daru, 
který nám dal ve svém Synu, a těšit se 
z naděje na definitivní vítězství dobra 
v životě každého z nás.

P. František Kuběna SJ

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci 
v sobotu 11. ledna 2020.

V tento den budou – tak jako každý rok – procházet naší obcí 
skupinky koledníků.  Opět bude v každé skupince jeden dospělý člověk, 
(vlastník občanského průkazu) pověřený Charitou Vsetín s průkazem, 

který opravňuje ke koledování.

Prosíme, abyste přijali koledníky laskavě jako posly pokoje a jménem lidí 
v nouzi, těžké životní situaci a v nemoci. 

Předem děkujeme za Vaše pochopení, otevřená srdce a štědrost.

22. 12.
ČtVRtÁ NedĚLe adVeNtNÍ - 
mše svatá  v 8:45 h.
24. 12.
ŠtĚdRÝ deN - vánoční mše svatá 
"půlnoční" ve 20:00 h.
25. 12.
1. SVÁteK VÁNOČNÍ - vánoční mše 
svatá v 8:45 h.
26. 12.
2. SVÁteK VÁNOČNÍ/SVÁteK 

SVatÉHO ŠtĚpÁNa -  vánoční mše 
svatá v 8:45 h.
29. 12.
SVÁteK SVatÉ ROdiNY - mše svatá 
s obnovou manželských slibů v 8:45 h.
31. 12.
paMÁtKa SV. SiLVeStRa - mše 
svatá NA PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 
2019 v 15:00 h.
1.1. 2020
SLaVNOSt MatKY BOŽÍ, paNNY 
MaRie - mše svatá v 8:45 h.
 tŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKa
Vsetín

18.12.
adVeNtNÍ KONceRt ZUŠ 
VSetÍN v nemocniční kapli Svaté 
Růženy v 16:00 h.
19.12.
adVeNtNÍ pÁSMO dĚtÍ  ZUŠ 
Kostka (v 9:00 a v 9:45 h) v kostela 
Nenebevzetí Panny Marie ve Vsetíně.

27. 12.
KONceRt p. S. SONet & dVOŘÁK  
v kostele Nenebevzetí Panny Marie 
ve Vsetíně V 19:00 h, vstupné dospělí 
120,- , děti 60,-

Ř-K cÍRKeV LiptÁL
Očekávání  Vánoc

tříkrálová sbírka 2020 

pozvání na 
vánoční program
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Ze Základní školy Liptál

Halloween

ALCEDO ve spolupráci se studenty vsetínského gymnázia 
připravilo na pátek 18. října pro děti z mateřských a základ-
ních škol i veřejnost Den stromů. Akce se tradičně konala 
v Panské zahradě ve Vsetíně, kde byla přichystána různá 
stanoviště věnovaná stromům a jejich životu.

Oslav se zúčastnili i naši prvňáčci.  Děti se mohly těšit 
na barevné podzimní tvoření, sportovní hříčky v přírodě 
i na tradiční moštování.  

Den stromů se slaví ve více než 40 zemích světa. Svátek 
věnovaný stromům u nás připadá na podzim, protože je to 
doba vhodná k sázení stromů, jemuž je tento svátek primárně 
zasvěcen.

V dnešní době nám Den stromů připomíná, jak důležitou 
hodnotu pro nás stromy a lesy mají.

Akce probíhá v rámci osvětové kampaně STROMY 
A MY.

Mgr. Jana Ildžová

V pátek 8. listopadu se pod režijním vedením žáků 9. třídy 
konal školní Halloween. Myslím si, že se vydařil. Přípravy 
začaly už hned ráno, kdy jsme všichni odešli do tělocvičny 
a společnými silami a z plných plic začali foukat balonky. 
Chystali jsme všechnu dekoraci, rozvěšovali balonky, lepi-
li obrázky a zkrátka dělali vše pro to, aby tělocvična byla 
pěkně vyzdobená na náš večerní fantastický Halloween. 
Když jsme byli spokojení s výzdobou tělocvičny, tak jsme 
se vrhli na všechno ostatní, co patřilo dozdobit, popřípadě 
dodělat. Poté jsme měli takovou „pauzu‘‘, kdy jsme se mohli 
převléknout do našich kostýmů, namalovat masky a všechno 

potřebné k tomu, abychom děti alespoň trochu pobavili i po-
strašili Když jsme se všichni zase sešli, tak jsme už mohli 
chystat strašidelnou stezku odvahy, a hlavně spousty občer-
stvení pro Vás, abyste nám hlady neumřeli. Čas rychle běžel 
a ani jsme se nenadáli, začátek byl tu. Když začaly postupně 
proudit davy lidí, tak to začal být teprve ten pravý adrenalin. 
Věřte mi nebo ne, ale byla to celkem fuška, lítat sem a tam 
a zase nazpátek nebylo nic lehkého, ale stálo to za to. Celá 
akce probíhala celkem v pohodě a děti byly obzvlášť hodné, 
dospělí samozřejmě také. Hrály se hry, soutěžilo se, tanco-
valo se na různé hity a výborné občerstvení mizelo ze stolů 

den stromů
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Ve čtvrtek 24. října jsme my, žáci 9. třídy, navštívili burzu 
škol v Domě kultury ve Vsetíně.  

Ráno jsme společně odjeli linkovým autobusem na vse-
tínské autobusové nádraží, odkud jsme se pak přesunuli 
do Domu kultury.  Hned u vchodu nás přivítaly milé dívky, 
které nám rozdaly lístky s žádostí o jejich vyplnění. Protože 
mnozí z nás navštívili burzu již vloni, mohli porovnávat. 
Ta letošní byla podstatně větší než loňská, kdy prezentující 
školy obsadily pouze hlavní sál. Tentokrát nebylo volné mís-
tečko snad ani na chodbě, všude spousta stánků se zástupci 

středních škol i firem, od kterých jsme se dozvídali spoustu 
zajímavých informací. Lidé u stánku nám byli ochotní odpo-
vědět na všechno, co nás zajímalo. Od každé školy jsme ještě 
dostali letáček s potřebnými informacemi a od některých 
i malou pozornost. V letáčku byly uvedeny informace o ško-
le, kdy a kde jsou dny otevřených dveří či jestli daná škola 
nabízí finanční podporu za praxi. Burza byla velmi zajímavá 
a pro ty, kteří si ještě nebyli jisti výběrem školy, tak určitě 
i velmi užitečná. Některým přinesla spoustu nových infor-
mací o známých školách. Myslím, že nebylo od věci projít si 
celou burzu ještě odpoledne s rodiči. 

Sabina Ševčíková, žákyně 9. třídy

Při příležitosti výročí znovunabyté svobody jsme žákům 
nabídli hudebně-diskuzní program popisující listopadové 
události v souvislostech usnadňujících pochopit důvody poli-
tických změn a jejich význam. Program probíhal v rámci pro-
jektu Vězni svědomí pod záštitou Konfederace politických 
vězňů s podporou Odboru školství Zlínského kraje.

Žáci 2. stupně se zájmem a s napětím naslouchali vyprá-
vění přímého účastníka popisovaných událostí, písničkáře 
a básníka Ziggyho Horvátha. Ten přes hodinu dokázal udržet 
žáky v pozornosti díky svému poutavému vyprávění, které 
bylo plné historek z jeho dětství a dospívání. Navíc vše dopl-
nil kvalitním hudebním vystoupením, kdy žákům představil 
písně Karla Kryla, Jaroslava Hutky, Marty Kubišové aj.

Snad se mu podařilo i touto formou předat žákům infor-
mace v souvislostech umožňujících pochopit mladé generaci 
důvody zásadních společenských změn a jejich význam. 

Natálie Bogarová, žákyně 9. třídy

bleskovou rychlostí. O půl šesté začala strašidelná stezka 
odvahy, na kterou mohly jít všechny věkové kategorie, jak 
malí, tak velcí. Když skončila stezka, začal se chystat ohňo-
stroj, který měl být třešinkou na dortu celého Halloweenu. 
Ohňostroj celou akci důstojně zakončil a všichni se začali 
rozcházet do svých domovů. My jsme samozřejmě ještě 
zůstali a všechno uklidili, přece po sobě nebudeme nechávat 
nepořádek. Potom Halloween oficiálně skončil i pro nás 
a mohli jsme jít domů. 

Ještě jednou chceme moc poděkovat učitelům, kteří nám 
pomohli jak s přípravou, tak i s v průběhu Halloweenu, jsme 
vám moc vděční.

Lucie Mikšíková, žákyně 9. třídy

Burza škol

Hudebně vzdělávací program 30 let svobody
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Lesem s medvědem

projektový den 17. listopad

V pátek 22. listopadu jeli naši druháčci na výlet do vse-
tínského zámku, kde byl pro ně připraven program na téma 
„Lesem s medvědem“.

Hned na začátku po seznámení děti dostaly za úkol najít 
správný odlitek stopy daného zvířete. Vyzkoušely si, že 
to není zase tak úplně jednoduché. Jak rozeznat stopu vlčí 
od rysí nebo stopu kočky od stopy rysa?

Děti si zkusily rozmíchat sádru, aby měla tu správnou hus-
totu na odlívání, nalít ji do stopy a pak nechat vytvrdnout. 

Výsledek této aktivity našich druháčků je k shlédnutí v jejich 
třídě, mají zde odlitek stopy srnky, jelena, vlka, medvěda, 
rysa, jezevce, vydry a také kočky.

Během dopoledního programu se děti dále dozvěděly 
některé zajímavosti ze života tří největších šelem, které žijí 
v našich lesích na Valašsku. Které to jsou? Potulují se nám 
tady tři medvědi, několik desítek rysů a asi dvě vlčí smečky. 
A kdyby někdo ze žáčků potkal medvěda, dnes už ví, jak se 
má správně zachovat.

Výlet se dětem líbil a už se těší na další.
Mgr. Jana Hříbková

V pátek 15. listopadu se žáci prvního i druhého stupně 
vrátili zpět v čase, aby si připomněli významné výročí třiceti 
let od počátku sametové revoluce. S důležitým dnem 17. lis-
topadu se děti seznámily na jedenácti stanovištích. Z prvního 
stanoviště za doprovodu harmoniky zněly sametové písně 
od Karla Kryla či Jaroslava Hutky. Na dalším například zněla 

revoluční hesla jako „máme holé ruce“ a „nežít ve lži“. Žáci 
si taktéž vyzkoušeli, jak probíhala typická hodina tělesné 
výchovy. Během projektového dne nechybělo ani malování 
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projektový den Vánoční dílny

klíčů, které se staly symbolem sametové revoluce. Děti mu-
sely však zapojit i všechny mozkové závity, neboť na ně če-
kaly úlohy týkající se vypočítávání cen potravin v obchodě, 
skládání rébusů nejvýznamnějších osobností té doby nebo se 
musely zamyslet, co tehdejšímu režimu vadilo, či naopak co 
uvítal. Nechybělo ani promítání legendárních socialistických 
reklam, jež tvořily nedílnou součást tehdejšího televizního 
vysílání. Největšímu úspěchu se však těšilo stanoviště dobo-
vé střelnice, kde si žáci mohli vyzkoušet střelbu z dobových 
i moderních kuličkových zbraní.

Celý den doprovázela dobrá nálada a zpětná vazba od dětí 
byla pozitivní, každý si totiž našel něco, co ho svým způ-
sobem oslovilo a pobavilo. Závěrem patří velký vděk všem 
učitelům a žákům 9. třídy, kteří se na organizaci podíleli. 

Bc. Patrik Tomšů

Pátek před prvním adventním víkendem patří v naší škole 
již tradičním Vánočním dílnám. Poprvé po dlouhé době 
na nás dýchne kouzlo Vánoc, které druhý den zesílí v atmo-
sféře Adventního jarmarku. Na něm žáci prodávají své výrob-
ky a takovéto dárky vytvořené vlastním uměním i neuměním 
vždycky potěší, protože mají hlavně srdeční hodnotu.

S velkým nadšením a dlouho dopředu připravují učitelé 
a žáci náměty na vánoční dílny.  Škola pak voní vánočkami, 
perníčky a třídy se stávají tvůrčími dílničkami, ve kterých 
pod rukama dětí vznikají vánoční dekorace, košíčky, závěsy, 
zápichy a podobné výrobky. 

Mgr. Hana Burdová
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technický jarmark
V rámci projektu IKAP uspořádala během měsíce října 

a listopadu Krajská hospodářská komora Zlínského kraje 
sérii Technických jarmarků 2019. Akce proběhla v pěti měs-
tech Zlínského kraje – Rožnov pod Radhoštěm, Valašské 
Meziříčí, Vsetín, Uherské Hradiště a Uherský Brod.

Technické jarmarky jsou koncipovány jako exkurze ve vý-
znamných regionálních firmách. Cílovou skupinou jsou žáci 
základních škol, převážně 8. – 9. tříd, které navštíví v jednom 
dni vždy dvě firmy, ve kterých získají informace nejen o na-
vštívené společnosti a jejich výrobních programech, ale také 
i o důležitých dovednostech a znalostech, které jsou směrodat-
né pro budoucí zaměstnanecký poměr, aktuálně požadovaných 
pracovních pozicích, a dalších zaměstnaneckých benefitech. 
Součástí exkurze v každé firmě je i prezentace spolupracující 
střední školy, která žáky na pracovní pozice připraví.

Ve středu 16. října jsme se jarmarku zúčastnili i my, žáci 
z 8. a 9. třídy. Jarmark probíhal v různých vsetínských fir-
mách, které sídlí v areálu bývalé Zbrojovky Vsetín. Byli jsme 

rozděleni do tří skupin a pod bdělým dozorem paní ředitelky 
Burdové a pánů učitelů Bechného a Holmana navštívila 
každá skupina dvě různé firmy za plného provozu – 1. a 2. 
skupina Galvamet  spol. s r. o. a  M&V, spol. s r. o. divize  
STIMZET, 3. skupina ZV – Nástroje s. r. o. a Trimill a. s. 

Ve firmách nás provedli jejich vedoucí zaměstnanci, obe-
známili nás s provozem a s tím, co různé druhy práce v jejich 
firmě obnáší. Seznámili nás rovněž s učilišti a středními ško-
lami, které by nás na práci v těchto firmách připravily.

Lucie Řezníčková, žákyně 9. třídy

Milé děti,
zveme Vás k zápisu do 1. třídy Základní školy Liptál, okres Vsetín. Doufáme, že 

se do školy těšíte a máme radost, že Vás budeme moci přivítat mezi námi. 

Vážení rodiče, 
• zápis se koná ve čtvrtek 2. dubna 2020, v době od 9.00 do 16.00 hodin. K zápi-

su si prosím vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný zápisní list. 
• Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, obdržíte for-

mulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“, který je nutné podat vyplněný 

zpět do školy nejpozději do 30. dubna 2020. Součástí Vaší žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školské-
ho poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, případně speciálně pedagogické centrum) a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa.

• Pokud bylo dítě u zápisu vloni, může fyzicky absolvovat celý zápis znovu, nebo se mohou dostavit pouze zákonní 
zástupci s vyplněným zápisovým listem. Na formulářích budou zkontrolována vyplněná data a dítěti bude přiděleno 
registrační číslo.

• Pokud se nebudete moci ze závažných důvodů k zápisu dostavit, kontaktujte nás na e-mailové adrese zsliptal@zsliptal.
cz, nebo na telefonním čísle 571 438 104.

Přijímáme i žáky se SVP do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. 

Mgr. Hana Burdová
ředitelka školy
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Školní rok 2019/2020 jsme začali celoročním projektem, 
který je věnován původním obyvatelům Ameriky. Indiánská 
tématika nás bude provázet celým školním rokem. Každý 
měsíc nás také provází určité motto a úkoly. Sbíráme nálep-
ky, které vždy na konci měsíce proměníme v indiánské pero 
na pravou indiánskou čelenku.

Ve speciální třídě klademe důraz na hravé poznávání 
a zkoumání svého okolí. Hrou se žáci naučí nejvíce. Učení 
venku provází celý náš edukační proces. Jedna z výhod 
speciální třídy je i ta, že naši žáci navštěvují různé ročníky. 
Většina dětských psychologů ví, že míchání dětí různých vě-
kových skupin má pozitivní dopady. Děti se učí raději, naučí 
se více a lépe si věci zapamatují. Mají smysl pro spolupráci.

V září jsme se také podrobněji zaměřili na téma houby, 
které jsme prozkoumávali všemi smysly. 

Byli jsme také na zámku ve Vsetíně a navštívili několik 
výstav: 80 let vsetínského hokeje, Konopí, výstavu živých 
hub a výstavu věnovanou pravěku. Absolvovali jsme také 
lektorský program "Není houba jako houba" a podívali se 
do věže. V záři jsme zavítali i do vsetínské knihovny a nasá-
vali vůni knih.

Měsíc říjen nám utekl jako voda. I přesto jsme stihli udělat 
kus práce. Začali jsme ho edukačním programem na hvěz-
dárně ve Vsetíně, který byl věnován Apollu 11 a 50. výročí 

přistání na Měsíci. Pokračovali jsme v učení venku a celkově 
jsme se zaměřili na podzim a jeho barvy, opékali jsme bizony 
(špekáčky), pracovali na školním pozemku, malovali a kres-
lili venku, pozorovali přírodu a její proměny atd. V říjnu se 
konal i projektový den věnovaný stromům, v rámci projektu 
jsme navštívili Den stromů v Panské zahradě ve Vsetíně. 
Poprvé v tomto školním roce jsme absolvovali i keramiku 
s úžasnou paní vychovatelkou Petrou Pilnou a vyráběli 
jsme hmyzí domečky. Několikrát jsme i vařili a s nasa-

zením pracovali v dřevodíl-
nách. Nezapomněli jsme si 
připomenout ani Halloween. 
Všechny naše prostory zapl-
nily nejen podzimní motivy. 
Za práci našich žáků by se 
nemusel stydět žádný umělec, 
však posuďte sami.

Mgr. Michaela Baťová

podzim ve speciální třídě
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V neděli 1. prosince 2019  jsme 
ve svých domovech zapálili první 
svíčku na adventním věnci. V před-
večer první adventní neděle, v sobotu 
30. listopadu, jsme již tradičně společ-
ně rozsvítili vánoční strom a betlém 
v naší obci. Slavnostnímu okamžiku 
předcházel školní Adventní jarmark, 
který připravil Spolek rodičů a přátel 
Základní školy Liptál, Základní škola 
a Mateřská škola Liptál s podporou 
obce a dalších organizací.

Na jarmark si děti z mateřské i zá-
kladní školy připravily benefiční pro-
dej výrobků, který se těšil velkému 
zájmu a děti tak na své školní i mi-
moškolní aktivity získaly význam-
ný finanční příspěvek. Výrobky dětí 
a rodičů doplnil prodej regionálních 
výrobků a návštěvníci tak mohli po-
řídit Lukášovy šité hračky, valašské 
frgály,  fairtradovou kávu, čaj i čokolá-
du, ovoce, oříšky a sušené plody, nově 
i dřevěné ozdoby a hračky z dílny Jitky 
a Pavla Hutěčkových.

Školní družina zajistila oblíbenou 
zvonečkovou dílničku – během hodiny 
bylo všech 30 zvonečků pomalováno 
a nachystáno na zvonečkový průvod. 
K milé atmosféře přispěly koledy i bo-
haté občerstvení. 

Po půl páté se rodiče a děti se zvo-
nečky přesunuly k vánočnímu stromu. 
Pásmo koled si k letošnímu rozsvícení 
připravily děti ze školy pod vede-
ním paní učitelky Cedidlové a děti 
z Malé Lipty pod vedením paní Jarky 
Hrádkové. Koledy doplnilo slovo pana 
starosty Ing. Milana Dani a na závěr se 
malí i velcí dočkali rozsvícení vánoč-
ního stromu a betlému. 

Děkujeme učitelům obou škol, škol-
ní družině i jídelně, rodičům a vedení 

i pracovníkům obce za přípravu a po-
moc. Veškerý výtěžek z akce využije 
Spolek rodičů a přátel školy na fi-
nancování školních a mimoškolních 
aktivit dětí MŠ a ZŠ. 

Další plánovanou akcí je pohádkový 
karneval s Jirkou Hadašem – sobota 
25. ledna 2020.

Za pořadatele Iva Koutná
Foto Jana Vráblíková ml.

Spolek rodičů a přátel ZŠ Liptál, z.s. 
adventní jarmark
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V pátek 25. října přijel za námi poli-
cista se svým čtyřnohým pomocníkem 
Vinckem, aby nám ukázal něco z poli-
cejní práce psovoda. Návštěva se usku-
tečnila na naší nové zahradě. Nejdříve 

policista dětem představil a  předvedl 
výcvik poslušnosti. Ukázal, jak pejsek 
umí poslouchat, jak reaguje na povely, 
samozřejmě za pamlsek, který nesměl 
za uposlechnutí chybět. Poté pejsek 

„vypátral“ předměty, které jim děti 
schovaly, nebo také našel schovaného 
„pachatele“. Program končil předvede-
ním simulované situace zadržení pacha-
tele služebním psem. Dětem se ukázky 
velmi líbily a výkon pejska i psovoda 
odměnily potleskem. Čtyřnohý pomoc-
ník se s námi rozloučil štěkotem a ještě 
dlouho po jeho odchodu si měly děti 
o čem povídat. 
  Hana  Červenková

Podzim je nejen krásně barevný, ale 
také poskytuje spoustu materiálu pro 
tvoření. 10. října v odpoledních ho-
dinách do naší mateřské školy přišli 
rodiče, aby společně se svými dětmi 
strávili hezké odpoledne. Paní učitel-
ky seznámily všechny s nabídnutými 
přírodninami a popřály všem příjemné 
odpoledne. Společně jsme si vyrobili 
zápich strašáka, závěs z přírodnin, 

ježka z bukvic, otiskování jablíček 
na pytlíky, květináč z přírodnin nebo 
sovičku z papírového pytlíčku. Děti 
si své vlastní výrobky odnesly domů 
a mohly si tak jimi vyzdobit svůj 
domov.  

Po tvoření čekala na všechny slav-
nostně prostřená tabule s dobrotami, 
které nám donesly naše maminky 
a babičky. Všechny byly z darů pod-
zimu. Měli jsme tak možnost ochutnat 
výrobky z dýně, cukety, jablíček, tr-
nek, červené řepy a dalších surovin. 

Z Mateřské školy Liptál

drakiáda

Ukázka práce policejního psovoda
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I letos jsme se společně s rodiči a dět-
mi  vydali na lucerničkový  pochod s pl-
něním úkolů. Prvotní setkání proběhlo 
před mateřskou školou, kde po úvod-
ním slovu paní ředitelky přednesly děti 
lidové říkadlo o zamykání lesa. Poté 
jsme se vydali na cestu vesnicí, držící 
každý svou lucerničku nebo lampion. 
Cestou se k nám stále přidávali další 
kamarádi i dospělí.  Po splnění úkolů 
jsme dorazili až ke zvoničce, kde nás 
u ohně očekával Martin. Hezky nás při-
vítal, ovšem bílého koně zanechal ještě 
doma s vysvětlením, že sníh napadne až 
na Vánoce.  Popřál přírodě i zvířátkům 

dobrou a nenáročnou zimu a od dětí pře-
vzal krmení a dobroty pro zvířátka. Děti 
společně s Martinem zamkli les svými 
velkými klíči, které si vyrobily ve škol-
ce. Putování podzimním večerem bylo 
zakončeno občerstvením a diskotékou 
v přírodním kulturním areálu. 

Marcela Mikalová, 
učitelka MŠ

Hned v sobotu se uskutečnil  vánoční 
JARMARK, který má v Liptále již 
tradici. Ten je určen pro všechny,  kteří 
milují Vánoce a sváteční atmosféru. 
Jarmarku se zúčastnily všechny třídy 
základní školy a nesměla chybět ani na-
še mateřská škola.  Všichni prezentovali   
výrobky, které vyráběly děti samy nebo 
jejich rodiče a prarodiče. Po úspěšném 
jarmarku jsme se všichni za cinkání 
zvonečků odebrali k obecnímu úřadu, 
kde jsme si poslechli vánoční písně 
dětí a slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu u jesliček. 

Přejeme všem krásné a pohodové 
Vánoce, spoustu krásných chvil a vše 
nejlepší do nového roku 2020.

Hana Červenková

Zamykání lesa

Vánoční jarmark
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Podzim je nejen krásně barevný, ale 
také poskytuje spoustu materiálu pro 
tvoření. 10. října v odpoledních ho-
dinách do naší mateřské školy přišli 
rodiče, aby společně se svými dětmi 
strávili hezké odpoledne. Paní učitel-
ky seznámily všechny s nabídnutými 
přírodninami a popřály všem příjemné 
odpoledne. Společně jsme si vyrobili 
zápich strašáka, závěs z přírodnin, 
ježka z bukvic, otiskování jablíček 
na pytlíky, květináč z přírodnin nebo 
sovičku z papírového pytlíčku. Děti 
si své vlastní výrobky odnesly domů 
a mohly si tak jimi vyzdobit svůj 
domov.  

Po tvoření čekala na všechny slav-
nostně prostřená tabule s dobrotami, 
které nám donesly naše maminky 
a babičky. Všechny byly z darů pod-
zimu. Měli jsme tak možnost ochut-
nat výrobky z dýně, cukety, jablíček, 
trnek, červené řepy a dalších surovin. 
Rodiče pak třemi kuličkami ohodnoti-
li, co jim a jejich dětem nejvíce chut-
nalo. Největší úspěch sklidil cuketový 
brownies, dýňový či švestkový koláč. 
Z donesených receptů vznikla báječná 
kuchařka našich maminek a babiček 
s názvem „Dary podzimu“.

Věříme, že všichni prožili příjemně 
prožité odpoledne.

Hana Červenková
Foto archiv MŠ

dary podzimu

Po roce se k nám opět vrátil ten nej-
krásnější čas. Čas Vánočních svátků 
a hned z kraje proběhla v mateřské 
škole Vánoční spirála a společné tvo-
ření s rodiči. Děti si nejdříve vyrobily 
svícínky z jablíčka, rozinek a větviček. 
Poté procházely spirálou a zapalova-
ly svíčky, jako symbol betlémského 
světla, které přinášejí svým milovaným 
rodičům. Po rozsvícení poslední svíčky, 
se rodiče pustili do výroby adventních 
svícnů a věnců. Účast při tvoření byla 
velice hojná, proto se vyrobila spous-
ta krásných věcí na Vánoční jarmark. 
Mezi zúčastněnými nebyly pouze ši-
kovné maminky, ale také velice kreativ-
ní tatínkové, za které jsme velice rádi. 
Tímto bychom chtěli poděkovat Všem 
zúčastněným a jsme polichoceni, že 
se akce mateřské školy, těší tak velké 
oblibě.  

Petra Panáčková

Vánoční tvoření 
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V měsíci listopadu se společně s dět-
mi vysadily dva stromky na naší no-
vé školní zahradě u mateřské školy. 
Pracovníci obecního úřadu nám připra-
vili dvě jámy a zatloukli ke stromkům 
kůly. Na dětech pak bylo stromky za-
házet hlínou a zalít. Aby se jim u nás 
líbilo, přivítaly je děti nejen básničkou 
a písničkou, ale také jim vymyslely 
jména. Platan se jmenuje Mikuláš a ja-
vor má jméno Benjamínek. Těšíme se, 
že  nám stromky za pár let naší péče 
poskytnou stín v letních dnech. 

Hana Červenková

V pátek 6. prosince  se děti nemohly 
dočkat, až uslyší na chodbě pověstný 
zvoneček, který věští příchod Mikuláše 
a andílků. A skutečně se dočkaly. 
Mikuláš si přece nemohl nechat ujít pří-
ležitost děti navštívit. Chvíli po deváté 
hodině se otevřely dveře třídy a v nich 
děti uviděly Mikuláše v doprovodu an-
dílků nesoucí koše plné dárků. Protože 
v naší školce jsou samé hodné děti, tak 
čert zůstal na chodbě. Mikuláš si po-
povídal se všemi dětmi, v knize hříchů 

přečetl chválu, ale i něco, 
v čem by se měly polepšit. 
Nakonec se ukázalo, že kaž-
dý si nějaký ten dárek za-
slouží. A protože se nakonec 
dostalo na každého, všem 
bylo do zpěvu a třídou se 
začaly linout tóny písniček 

o Mikuláši a čertech. Je velmi dobře, 
když se mají děti na co těšit 

a čím více příležitostí pro napjaté 
očekávání něčeho hezkého jim připra-
víme, tím bude na světě radostněji. 
Dětem i dospělákům.

                                                                                                                                 
Hana Červenková

Sázení stromků

Mikuláš
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Kdo si hraje, nezlobí, ...aneb "Z pekla štěstí"

V sobotu 21. září jsme se s dětmi 
zúčastnili akce „Den Zlínského kraje“. 
Hned po příjezdu do Zlína jsme se šli 
podívat do zámeckého parku na ukáz-
ku středověkého boje a prošli jsme si 
stánky s krásnými výrobky středově-
kých žen. Následovala cesta k Baťovu 
mrakodrapu, kde se nacházelo jádro 
celé akce.  

Již z dálky jsme viděli blikat vý-
stražné majáčky hasičů, policie a zá-
chranné služby. Po přiblížení jsme 

zjistili, že se jedná o ukázky integro-
vaného záchranného systému, které se 
všem dětem moc líbily. Větší děti si 
dále prošly přehlídku středních škol, 
menší děti si naopak užily dovádění 
ve skákacím hradu. Všichni společ-
ně jsme si prohlédli výstavu traktorů 
a pokračovali jsme směrem k pódiu, 
kde měla vystoupit známá vsetínská 
kapela „Docela kapela“. Děti se tohoto 
vystoupení nemohly dočkat, protože 
kapelu znají ze známé televizní show 

„Československo má talent“. „Docela 
kapela“ se soutěže zúčastnila v roce 
2018 a postoupila až do Velkého třes-
ku. Kapela nám představila, jak svou 
vlastní tvorbu, tak i tvorbu známých 
interpretů. Všem se jejich vystoupení 
moc líbilo a někteří si jejich písničky 
broukali až do večera. Tento skvělý 
výlet jsme zakončili v obchodním cen-
tru, kde si děti udělaly radost drobný-
mi nákupy. 

                                                                                          
Vychovatelka DD Liptál
Mgr. Nikola Kovářová

Ve dnech 27 – 30. 09. 2019 se dvanác-
tičlenná skupina dětí a dospělých vydala 
poznávat krásu slovenských velehor. 

Cesta nám příjemně ubíhá, vzá-
jemně na sebe máváme do aut. Brzy 
překračujeme státní hranici – HURÁ 
Slovensko. Jsme natěšeni nejen 
na program, který nás čeká, ale taky 
na řízky, které nám nachystala paní 
kuchařka. Takže první velké odpo-
čivadlo je naše a my se posilňujeme 
na cestu. Vzhůru za poznáním, jede-
me do Ria. Jako vážně, strejdo? Jako 
Rio a na Slovensku.

Ano, je to Rio, ale RIO DE KLÍN. 
Krásné místo v blízkosti Oravské pře-
hrady s nádherným výhledem do okol-
ní krajiny, mystickou atmosférou 
a s obrovskou sochou Krista. Pomalu 
nasedáme do aut a přemisťujeme so 
do Dolného Smokovce. Jsme zvědavi 
na naše ubytování. Při příjezdu do hote-
lu Autis nás srdečně vítá provozní hote-
lu, ale i ostatní personál. Jsme unaveni, 
odpočíváme na pokojích. 

Ráno po vydatné snídani a povídáním 
s ujom Keksíkom – tak začala Nikolka 
říkat panu provoznímu, vyrážíme směr 

Tatranská Lomnica, natěšení na jízdu 
lanovkou. Nevíme však přesně co nás 
čeká, a ve chvíli, kdy z kabinkové la-
novky máme přesednout na klasickou 
lanovku, jde vidět, že někteří z nás mají 
strach. Nakonec všichni úspěšně jízdu 
zvládáme, za co si hlavně Jirka zaslouží 
velkou pochvalu. Překonal sám sebe 
a svůj strach z výšek. Na Lomnickém 
sedle - 2 190 m n. m. řádně fouká, 
oblékáme si všechno, co máme, teda 
až na některé jedince, kteří se kvůli 
fotce i v takové zimě fotí bez trika ☺. 
Řádně vymrzlí a pokochaní okolní kra-
jinou, kde máte pocit, že se můžete 
dotknout mraků, se lanovkou vracíme 

Tohle bylo motto zábavného odpo-
ledne v Hranicích na Moravě 21. 9. 
2019. Spolek žen Rouské ve spolu-
práci se 7. mechanizovanou brigádou 
Dukelskou uspořádali 12. ročník chari-
tativní akce pro děti z dětských domovů 
i veřejnosti. Po slavnostním zahájení 
následoval pestrý a příjemný program, 
kde děti shlédly ohňovou show, pěvec-
ké vystoupení Honzy Mlčocha, imitá-
tora Karla Gotta, ukázku práce s chrty 
v nouzi a jiné sportovní a pohybové 
aktivity. Po celou dobu programu se 
konala autogramiáda Sabiny Laurinové 
a Míši Kuklové, které besedovaly s dět-
mi a ty dostaly příležitost si užít blíz-
kosti známých hereček. Program byl 
zakončen vyhlášením výsledků v troj-
rozměrném ztvárnění draka Bucifala. 
Z tohoto klání si naši děti odvezly 
krásné 4. místo. Zábavné odpoledne 
jsme si užili. 
                                                                                                              
Vychovatelka DD Liptál Jana Baranová

Foto archiv DD

den Zlínského kraje

expedice Vysoké tatry

Z dětského domova Liptál
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na Skalnaté pleso. Ze Skalnatého plesa 
vyrážíme po „Tatranské magistrále“ zpět 
do Starého Smokovce. Cesta byla nároč-
ná, plná kamenů a překážek, na konci 
nás zastihl déšť, takže to i řádně klouza-
lo. Ale stálo to za to. Vodopády, setkání 
a krmení téměř ochočené lišky a nádher-
ná okolní příroda předčila naše očeká-
vání. Unaveni, ale maximálně spokojeni 
jsme dorazili na Hrebienok, odkud jsme 
se dolů už při vydatném dešti svezli po-
zemní lanovkou do Starého Smokovce. 
Tam už nás netrpělivě vyhlížel strejda 
Laďa a odvezl nás na hotel.  Večeře 
a za odměnu sauna.

Druhý den ráno  - opět po vydatné 
snídani a s balíčkem na cestu vy-
rážíme na Štrbské pleso a lanovkou 
na Solisko. Taky pořádný výkon – 
respekt z výšky máme všichni. Dnes 
jsme 1 840 m n m. Strejda Lukáš si ješ-
tě vybíhá nahoru ke kříži, my zůstává-
me u chaty Pod Soliskem a fotíme se. 
Opět silný vítr a pocitová teplota vý-
razně nižší, než když jsme dole nastu-
povali, hodí se čepice i rukavice.  Ale 
super, krásně zbarvené stromy, hory 
v oblacích, vyřezávaný medvěd a nád-
herné výhledy….. Počasí nám přeje, 
co víc si přát? Řádně vymrzlí tentokrát 

jedeme lanovkou zpět na Štrbské ple-
so. Pohodovou procházkou obcházíme 
celé jezero, blbneme na houpačkách, 
fotíme se, prostě pohoda. Večer odmě-
na v podobě medaile z fidorky a sauna. 
Zasloužíme si to. 

Ráno naplníme bříška dle chuti, balí-
me věci, uklízíme pokoje…. Nechce se 
nám. Ale musíme. Loučíme se s majite-
lem hotelu, provozním ujom Keksíkom. 
Odjíždíme – plni dojmu, zážitků, načer-
paných sil, pohody a srandy… A tajně 
doufáme, že se sem ještě někdy vrátí-
me…                    

A + A a děti RS 1

Prázdniny utekly jako voda a nás 
i v novém školním roce čeká spoustu 
výletů a zábavy. V půlce září jsme se 
vypravili se zaměstnanci firmy Baťa 
na třídenní vzdělávací výlet do Třeboně.  
Poznali jsme s kamarády od Baťů už 
spoustu krásných míst. Nyní 
náš čekalo poznat krásu Jižních 
Čech.

Vezmeme to od začátku. Naložili 
jsme dvě velké auta a jedno malé 
dětmi a kufry a mohlo se vyrazit. 
Čekala nás dlouhá cesta, ale mě-
li jsme spoustu malých zastávek 
s bohatým občerstvením od naše-
ho  už dobře známého Františka, 
který  nám pomáhá organizovat 
všechny společné výlety. 

První zastávku jsme si udělali 
ve Slavonicích, kde nás čekala 
prohlídka podzemí. Šlo o velice 
úzké a temné chodbičky, které 
odvádějí vodu samospádem pryč 
z města. Od paní průvodkyně jsme 
dostali gumáky, pláštěnky a bater-
ky a mohlo se vyrazit. Byla to 
prohlídka opravdu jen pro odváž-
né, ale všichni to bezvadně zvládli 
a dokonce se našli takoví, kteří si 
to chtěli zopakovat. Po úspěšném 
prozkoumání chodbiček a sklepů 
ve Slavonickém podzemí na nás 
čekal výborný oběd a také sladký 
dezert v podobě točené zmrzliny. 

Po chvilce strávené v autě jsme mu-
seli tento výborný oběd a hlavně zmrz-
linu pořádně vychodit, tak jsme se vy-
dali poznávat krásu rybníku Rožmberk. 
Všechny děti už bezpečně vědí, že je to 
největší rybník nejen v České republice, 
ale i na celém světě. Procházka kolem 
rybníku byla opravdu moc pěkná.

První den se chýlil ke konci, tak 
jsme se pomalinku vydali na večeři 

do pizzerie a ubytovat se. Ubytovaní 
jsme byli v penzionu U Macků. Penzion 
to byl opravdu moc hezký a moderně 
vybavený. Po dlouhé cestě a náročném 
dni jsme všichni během chvilky usnuli 
a těšili se, co nám přinese další den.

Ráno na nás čekala veliká snídaně 
formou švédského stolu, kterou nám 
zaměstnanci firmy Baťa vlastnoručně 
přichystali. Všichni se vydatně najedli 
a mohlo se vyrazit na další dobrodruž-
ství na Třeboňsku. 

Začalo nám sice malinko poprchat, 
ale naše další aktivita se konala v pro-
vazovém parku uprostřed lesa, kde 
přes stromy nespadla ani jediná kap-

ka. Lanový park s názvem Slověnický 
mlýn si pro nás připravil jednu trasu 
náročnější pro větší děti a lehčí trasu 
pro děti menší nebo ne tak zdatné. Děti 
byly ze začátku pořádně proškoleny 
a šlo se na to. Lezení po stromech a pře-

konávání překážek děti velmi ba-
vilo. Po pořádné ranní rozcvičce 
v podobě lanových aktivit jsme 
se vydali také na pořádný oběd 
do restaurace, kde jsme se všichni 
výborně najedli a také zahřáli 
horkým čajem. 

Odpoledne nás čekala projížďka 
po rybníku Svět. Sluníčko opět 
na obloze vykouklo a hezky nás 
na lodi zahřálo. 

Po krásně stráveném dni plném 
dobrodružství jsme se vydali zpět 
do našeho penzionu, kde si pro nás 
zaměstnanci  firmy Baťa připravi-
li večerní grilování. Nakonec se 
za námi přišli rozloučit i majitelé 
penzionu. Byli to milí manželé 
a připravili si pro nás opravdu 
velké překvapení. Chtěli pro naše 
děti také vymyslet nějaký dárek, 
aktivitu nebo výlet. Nakonec nám 
darovali peníze na vstupné, aby-
chom mohli společně navštívit 
Zoologickou zahradu Borovany 
a zajít si poté na poslední společ-
ný oběd v Třeboni. Byl to oprav-
du krásný dárek.

Bylo to úžasné. Třeboň se nám ne-
chtělo ani opouštět. Čekala na nás však 
škola a školní povinnosti. Děkujeme 
firmě Baťa a jejím zaměstnancům 
za opravdu povedený výlet, ze kterého 
jsme si všichni odnesli spoustu zážitků 
a  nových vědomostí. 

                                                                                                                
Bc. Michaela Salitrníková
Vychovatelka DD Liptál

třeboň - vzdělávací výlet do jižních Čech



42  Liptálský zpravodaj 4/2019

Jako již každoročně, tak i letos nás 
čekal branný závod hasičské všestran-
nosti. Tentokrát se vše mělo odehrát 
v sobotu  21.září 2019 na Hovězí a naše 
umístění mělo určit startovní pozici no-
vé sezóny 2019/2020. 

Již na konci léta jsme začali pilovat 
všechny dovednosti, co branný závod 
obnáší. Takže topografické značky, 
vhodné a nevhodné hasicí přístroje, 
zorientování mapy za pomoci buzoly, 
určení azimutu, střílení ze vzduchovek, 
zdravověda aj. Nejvíce práce bylo však 
v září, kdy jsme museli pořádně makat, 
abychom byli řádně připraveni. Čekalo 
nás i podzimní soustředění, kde se do-
laďovali poslední detaily a taky jsme 
si zaběhli takový menší branný závod, 
který připravila naše šikovná vedoucí 
s instruktory. Po soustředění nás čekal 
už jen poslední trénink, kdy jsme se 
ujistili, že všestrannost umíme. 

A nastal jejich den D. Den, kdy jsme 
dostatečně připraveni jeli na Hovězí 
ukázat své dovednosti, na kterých jsme 
pracovali tak dlouho. Ještě před star-
tem jsme si všichni všechno spolu 
s vedoucí Janou Kašpárkovou a in-
struktory vyzkoušeli a rozcvičili se 
na 3 km dlouhý běh. Terén byl náročný 
a konkurence byla letos opravdu vel-

ká. Soupeřili jsme proti 36 starším 
týmům. Střelbou jsme prošli relativně 
bez větších problémů. Z 15 špalíčků 
jsme 11 poslali k zemi. Překážku jsme 
po vodorovném laně zdárně zdolali 
všichni. Zdravovědu, technické pro-
středky, požární ochranu i značky jsme 
zvládli na 1*. Mapu jsme taktéž zvlád-
li zorientovat na výbornou. Jediné, co 
jsme nevěděli, bylo, jak jsme určili 
pochodový úhel neboli azimut. Toto 
jediné se vždy dozvídáme až několik 
dní po závodech, kdy zasedne sčítací 
komise a vše kontrolují a bodují. 

Nebýt malinkaté chybičky na buzole 
a odchylky 1 stupně, skončili bychom 
na neuvěřitelném druhém místě, hned 
za mistry republiky z Oznice. Nakonec 
jsme skončili 7. z 36. týmů. Což i tak 
je skvělé umístění a na jaro, po rozdě-
lení do dvou soutěžních obvodů, jsme 
si vybojovali dobré startovací místo. 
Děkujeme za dobrou přípravu naší ve-
doucí, ale i instruktorům a taky naše-
mu řidiči Karlu Tkadlecovi za odvoz 
na soutěž.

Valentýna Zadrobílková
Foto archiv spolku

Hasiči
Závod hasičské všestrannosti

Rozhovor s vedoucí kroužku mladých hasičů 
janou Kašpárkovou

Reportér pepa: jak dlouho jsi už 
u hasičů?

JK: Od roku 2000.

Reportér pepa: a jak dlouho vedeš 
mladé hasiče?

JK: Od roku 2001, takže už 18 let. 
Už mi i mladí hasiči, se kterými jsem 
tehdy začínala, vodí na tréninky svoje 
ratolesti ☺

Reportér pepa: a jak jsi se k tomu 
vůbec dostala? pocházíš z hasičské 
rodiny?

JK: Smích … Vůbec, u nás hasičinu 
nikdy nikdo nedělal. Vlastně jo. Děda. 
Přiznal se mi, když jsem kdysi doma 
našla na seně hasičský opasek. Ale prý 
u toho vydržel tak 14 dní ☺ Takže dalo 
by se říct, že žádné hasičské kořeny 
nemám. Ale vzpomínám si, že mi v den 
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vysvědčení v prváku na gymnázium ko-
lem půl desáté večer zavolala kamarád-
ka Štěpánka Cedidlová (roz. Bořutová) 
a zeptala se mě, co dělám ve středu 
v pět odpoledne. No a na moji odpověď 
nic, jsou prázdniny, mi jen řekla, ať 
jsem v tu dobu u hasičárny a položila 
telefon. No a jako mladá a naivní holka 
jsem tam šla a tím to všechno začalo ☺

Reportér pepa: a co tě natolik 
ovlivnilo, že jsi chtěla být vedoucí?

JK: No já ani nechtěla, nikdy před 
tím jsem o tom ani neuvažovala. Když 
už jsem tam byla, tak jsem si říkala, že 
teda zkusím běhat s dospělýma holka-
ma a asi po 2 měsících za mnou a právě 
tou kamarádkou Štěpánkou přišlo ve-
dení, že by chtěli znovu rozjet mladé 
hasiče a že hledají nějaké vedoucí a že 
za 14 dní pojedeme na nějaké školení. 
No my jako mladé a vyplašené holky 
jsme se tehdy ani nezmohly na něja-
ký odpor. Pro mne možná takovým 
impulzem, abych do toho šla naplno, 
bylo, že jsem jednou večer na lavičkách 
u Masaryka viděla několik mladých 
kluků ještě ze základky, kteří se tam 
snažili tajně kouřit a pod lavičkami 
měli schované lahváče s pivem. To se 
mi vůbec nelíbilo a chtěla jsem něco 
udělat, něco změnit. Nabídnout jim 
lepší trávení volného času a trochu jiný 
pohled na život. A právě v možnosti 
vést mladé hasiče jsem viděla možnost, 
jak toho dosáhnout. Třebaže jen u ně-
kterých z nich.

Reportér pepa: a co na to říkali 
doma, že budeš hasička a ještě pove-
deš děti?

JK: No co mohli říkat. Nejprve to ne-
chápali. Babička už vůbec ne. Nemohla 
jsem jí vysvětlit, že zrovna nemůžu jít 
skládat seno, protože máme trénink 
a čeká tam na mě několik dětí. Tak jsem 
prostě na tajnačku utíkala z domu přes 
záchodové okýnko, aby mě neviděli ☺ 
Ale brzy pochopili, že mám svoji hla-
vu a nenechám si to vymluvit a začali 
mně i doma podporovat. Vždyť mam-
ka i s taťkou mi už několik let dělají 
kuchaře při táborech a soustředěních. 
Za to bych jim strašně moc ráda podě-
kovala. Protože pokud nemáte zajištěné 
stravování, tak nemůžete žádné takové 
akce organizovat. Sama jsem to zažila, 
když nám na táboře na Slovensku tehdy 
na poslední chvíli vypadla domluvená 
kuchařka z tamní základní školy a já 
za ní zaskakovala. Žádný med to nebyl. 
Ale děti pomáhaly, a jelikož věděly, že 

se snažíme všemožně tábor předčas-
ně kvůli tomu nerozpustit, tak možná 
i proto tehdy jedly víc, než obvykle, 
a podezřívám některé, že se i kvůli mně 
překonávaly a jedly i to, co by doma 
nesnědly. Byla jsem jim tehdy moc 
vděčná, protože jsem ještě tak moc 
v kuchyni nebyla zběhlá, ale oni na so-
bě nedali nic znát ☺  

Reportér pepa: je něco, co ti utkvě-
lo v paměti úplně někde z tvých 
začátků?

JK: Ano. Stále mám na paměti jednu 
hlášku z prvního školení. Tehdy nám, 
už nevím kdo z přednášejících, řekl, že 
od dětí se dočkáme mnoha věcí, ale ne 
vděku. Ale nebyla to pravda, jak jsem 
si  pak sama v praxi ověřila. Když to 
děláte poctivě a celým srdcem, děti 
to poznají a dají vám to najevo svou 

důvěrou, úsměvem, vlastní kresbou či 
drobným dárkem, nebo i osobním po-
děkováním. Jsem vděčná za to, že pa-
třím mezi ty vedoucí, kteří toto zažili 
a zažívají stále. Dětský úsměv a důvěra 
je pro mne strašně moc.

Reportér pepa: Měla jsi někdy ně-
jaký incident s některým z dětí?

JK: Ano jednou a ujely mi tehdy po-
prvé a já doufám, že i naposledy nervy 
a dotyčnému jsem dala facku.

Reportér pepa: a o co šlo? jestli to 
teda není tajné?

JK: Byly to moje začátky a dostala 
jsem na trénování i kluky, kteří byli tře-
ba jen o rok, o dva mladší než já. Občas 
mi pěkně zatápěli a já domů chodila 
s brekem. Ale po čase si to sedlo a my 
jsme měli dobrý tým a chystali jsme 
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se dokonce na krajské kolo dorostu. 
No a právě ten dotyčný se na poslední 
chvíli šprajcnul a nepřišel na poslední 
trénink snad den před závody, na kte-
ré jsem už poslala přihlášku a prostě 
všechno už bylo zařízené. Vzpomínám 
si, jak jsem jej všichni i s ostatními klu-
ky naháněli po celé vesnici a našli jej 
až ve Lhotě na fotbale. No následovala 
výměna názorů, kdy mi oznámil, že 
nikam nejede, že na to kašle. No a mě 
tehdy tak strašně vytočilo, že všichni 
trénovali zbytečně a že se na ně na po-
slední chvíli vykašlal, že při dalších 
jeho (tehdy arogantních) slovech jsem 
mu přede všemi prostě jednu natáhla. 
Samotnou mě to překvapilo, ale sta-
lo se. Samozřejmě dotyčný se naštval 
a na žádné závody jsme nejeli. No a my 
dva? Teď už dobrý, po letech se mi 
přišel omluvit a společně jsme se tomu 
zasmáli ☺

Reportér pepa: je něco, co ti ta 
práce pro hasiče dala a co naopak 
vzala?

JK: Nevím o ničem, co bych ztratila, 
nejsem si ničeho vědoma. Ale dala mi 
strašně moc. Našla jsem spoustu nových 
kamarádů, ať už u nás na vesnici, nebo 
i v širokém okolí. Mám pocit naplnění, 
že mohu v dobrém ovlivňovat mladé 
životy a ukazovat jim směr. I já osobně 
jsem se díky hasičině mohla vyvíjet. 
Jako šedá myška, která se bála mluvit, 
jsem se jako vedoucí musela občas 
postavit na stranu svých svěřenců a jít 
do křížku s rozhodčími, když bylo tře-
ba. Nebo naopak později jako rozhodčí 
jsme musela ustát nátlak rozhořčených 
vedoucích, kteří byli schopni za každou 
cenu zvrátit pro ně nepříznivý verdikt, 
třebaže byl oprávněný. Takže to beru 
jako takovou symbiózu – děti se učí 
ode mne a já se pak díky nim taky učím 
a posouvám dál.

Reportér pepa: takže jsi i rozhod-
čí? jak jsi se k tomuto dostala?

JK: Před lety jsem byla členkou 
i Okresní odborné rady mládeže, která 
zajišťuje celookresní činnost mladých 
hasičů, takže organizuje závody atd. 
A právě členství v této radě bylo pod-
míněno rozhodcovskými zkouškami.

Reportér pepa: takže stále děláš 
rozhodčí?

JK: Občas, když je potřeba, tak radě 
(přestože již pár let nejsem členem) rá-
da vypomůžu. Ale spíše se chci zaměřit 
jen na výchovu naší mládeže.

Reportér pepa: a co nějaké vý-
znamné úspěchy?

JK: Ano, nějaké vítězství a postupy 
do vyšších kol tam byly, ale to není pro 
mne ten hlavní důvod, proč to dělám. 
Pro mne je důležitější, když to děti 
baví a chodí mezi ty své kamarády rádi. 
Nikdy pro mne nebylo vítezství tím nej-
důležitější. Ale když se najde kolektiv, 
nebo i jedinec, který chce dosáhnout 
nějakého vítezství, ráda pomůžu a sna-
žím se je všemožně v tom podporovat.

Reportér pepa: Vím, že jsi letos 
v květnu dostala nějaké vyznamená-
ní. O co šlo? je to za práci právě pro 
tu radu mládeže?

JK: Ne ne. Jednalo se o ocenění osob-
ností hejtmanem Zlínského kraje z řad 
dobrovolných i profesionálních hasičů. 
A nebylo to za moji rozhodcovskou 

činnost, ale podle Okresního sdružení 
Vsetín za dlouholetou přínosnou čin-
nost pro hasiče jako takové, ale zejmé-
na za výchovnou činnost.

Reportér pepa: tak to je skvělé, 
moc gratuluji. No a co napsat závě-
rem. Snad ti jen popřát, aby se ti i na-
dále tak v hasičině dařilo a měl nás 
sbor hodně nadšených mladých ha-
sičů, kteří budou pokračovat v tom, 
co naši předci započali a ty v tom 
tak usilovně pokračuješ a snažíš se 
předávat dalším generacím. 

Reportér Josef Koutný

Zdroj, foto: https://www.kr-zlinsky.
cz/dobrovolni-i-profesionalni-hasi-
ci-byli-oceneni-v-sidle-kraje-aktuali-
ty-15562.html
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FS Lipta Liptál nevyjde z oslav
V letošním roce nejen folkloristé, ale i jejich příznivci a přá-

telé nejen z Liptálu vzpomněli 50 ročníků Mezinárodního folk-
lorního festivalu Liptálské slavnosti. Vzpomínky na jednotlivé 
ročníky jsou shrnuty v Almanachu 50 ročníků MFF LS.

 
Trošku v pozadí zůstalo i 45. výročí aktivní činnosti Malé 

Lipty, která je součástí FS Lipta Liptál.
 
Malá Lipta začínala v roce 1974 s 18 dětmi pod vedením 

paní Jiřiny Sousedíkové. Koncem 80-tých let měla Malá 
Lipta více než 100 členů ve třech skupinách. Dnes pracuje 
Malá Lipta rovněž ve třech samostatných kolektivech s více 
než 60 dětmi.

 
- Malá Lipta (věk 9 až 16 let)
- Malůšata  (4 až 8 let)
- Malí ogaři (3 až 7 let - pouze ogaři)

 Za těch 45 let se ve vedení dětí vystřídaly desítky vedou-
cích, většinou žen a hlavně bývalých členů FS Lipta. Všem 
patří uznání a poděkování. 

V příštím roce 2020 tomu bude již 90 let, kdy cérky a ogaři 
v krojích a na žebřiňáku přijeli na Vsetín, kde v Pánské za-
hradě u rybníčka 5. a 6.7.1930 probíhaly slavnosti Moravsko 

- Slezské. Krojované Liptalany tehdy vedli Jan Kobzáň 
a Emílie a František Váňovi. Kočím s žebřiňákem a párem 
koní byl tehdy pan Josef Matějů z Dolanska. Cérky a ogaři 
se předvedli se dvěma pásmy - Valašské točené a Zbojnický 
tanec. A od tohoto data počítáme založení folklorní skupi-
ny (krůžku, souboru či spolku) v Liptále. Letos v Deníku 
Valašsko v měsíci srpnu vyšla 3 celostránková pokračování 
o folkloru v Liptále do roku 1990. Druhá sada vzpomínek 
a pamětí (od roku 1990) je připravována na příští rok dle 
dohody s redakcí Deníku.

 
Spolek LIPTA je po zásluze vnímán jako nositel kultur-

ních a folklórních tradic nejen Liptále, ale i v širokém okolí. 
Je tradičním pořadatelem Valašských bálů (8.2.2020 již 
76. ročník). V měsíci červnu pořádá  Dětské folklorní dny 
(7.6. 2020 již 33. ročník). 19. -  23.8.2020 pořádáme spolu 
s Obcí Liptál 51. ročník Mezinárodního folklorního festivalu 
Liptálské slavnosti. Počátkem prosince děláme Mikulášské 
jízdy obcí, aby na přání rodičů byly Mikulášem odměněny 
hodné  a čerty nehodné děti.

 
Těšíme se,  že nám i v příštím období, vážení spoluobčané, 

zachováte přízeň a budete naší oporou, našimi fanoušky.
Ladislav Michálek

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se ve Zlíně v budově 21 sešli 
na pozvání pana hejtmana Jiřího Čunka folkloristé Zlínského 
kraje, kteří aktivně pracují ve folkloru, a to jak v souborech, 
tak hlavně ve folklorních festivalech.

Ve Zlínském kraji, jak uvedl radní pro oblast kultury pan 
Miroslav Kašný, působí více než 400 folklorních těles. 
Zástupci souborů a festivalů informovali o svých akcích 
a zejména o termínech v roce 2020. Moderování se s úspě-
chem zhostila ředitelka odboru kultury Zlínského kraje paní 
PhDr. Romana Habartová. Účastníci setkání obdrželi tištěný 
seznam folklorních akcí a festivalů v celé České republice. 
Pan Jiří Čunek a pan Miroslav Kašný vyjádřili poděkování 
folkloristům a předali souborům i jednotlivcům pamětní listy 
jako výraz poděkování a uznání za celoživotní přínos v ob-
lasti kultury a zachování lidových tradic. 

Ocenění obdrželi: Folklorní spolek Lipta Liptál, Folklorní 
soubor Kunovjan, Cimbálová muzika Kunovjan, Cimbálová 
muzika Šabla, Dětský folklorní soubor Děcka z Kunovic, 
Dětský folklorní soubor Vsacánek a Folklorní spolek 
jasénka. Pamětní medailí byli dále oceněni Pavel Ptáček, 
Josef Laža a Antonín Bařinka. „Často  se  mluví  o  návratu 
ke kořenům, ale kdybychom neměli folklor, který nám ukazu-
je, jak naši předkové žili, pracovali, jak se bavili a vůbec jaký 
měli přístup k  životu,  tak bychom se neměli k čemu vracet. 
Jsme si vědomi náročné, mnohdy celoživotní práce folkloris-
tů a chceme, aby věděli, že si jejich úsilí vážíme“, uvedl radní 
pro kulturu Miroslav Kašný.

 Ladislav Michálek

FS Lipta Liptál

Vedení kraje ocenilo folkloristy 
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V sobotu 25. října 2019 uspořádala 
Evropská unie umění (EUU) svou val-
nou hromadu v Praze na historickém 
Žofíně. Program naplnily dva základní 
momenty, a to 20 let činnosti a vol-
ba řídících orgánů (presidia a kontrol-
ní komise). Prezidentem je pan Petr 
Vašíček.

 
Celkem v létech 1999 - 2019 by-

lo uděleno 359 ocenění osobnostem 
a subjektům ze 49 zemí celého světa. 
Ceny byly uděleny v těchto katego-
riích:

 A - Evropská cena za umělec-
kou a kulturní činnost (Zlatá Europea, 
Evropský talíř, Evropský pohár) 

B - Evropská cena za podporu umění 
a kultury (Zlatá Europea, Evropský 
talíř, Evropský pohár) 

C - Evropská cena pro spisovatele, pu-
blicisty a pedagogy  (Zlatá medaile 
Lva Tolstého)

D - Evropská cena Gustava Mahlera 
(Evropský pohár a medaile Gustava 
Mahlera)

E - Evropská cena pro talentovanou 
mládež a její podporovatele (soška 
PATTI a jiné)

Pro naši obec Liptál je velkým oce-
něním, že jsme držitelé ocenění ''Zlatá 
Europea'' již od roku 2015 a to za své  
historicky kladné postoje a podporu 
společenského života od většiny našich 
občanů.

Můžeme být hrdí na to, že řada oce-
nění EUU byla udělena na společen-
ských akcích v naší obci Liptál:
2015, obec Liptál ''Zlatá Europea''
2017, soubor Ondráš  ''Zlatá Europea''
2017, národopisný soubor z Kostariky 

''Umění v srdci''
2018, národopisný soubor  MACAA - 

Čína ''Umění v srdci''
2018, Ladislav Michálek ''Umění 

v srdci''
2019, národopisný soubor Dax, Francie 

' Umění v srdci''
2019, Milan Daňa, starosta ''Umění 

v srdci''
2019/2020, Frank Tomas Grapl, Nový 

Zéland ''Zlatá Europea''.
Ladislav Michálek

Blahopřání dlouholetému členu a vedoucímu FS Lipta, panu Ing. Ladislavu Michálkovi k významnému životnímu jubileu.

evropská unie umění připomněla 20 let aktivní činnosti
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Je již dvacetiletou tradicí, že i do Liptálu zavítá Mikuláš se 
svou družinou s koňským povozem, který si najímá u pana 
Pavla Valcháře a Terezy Valchářové. A tak tomu bylo i letos 
7. prosince 2019.  Mikuláš s družinou ze členů základní 
složky FS Lipta navštívil po celé obci domy, kde je čekaly 
hodné i zlobivé děti. Některé návštěvu Mikuláše zvládly 
hrdinně bez uroněné slzy, jiným se jich pár skutálelo. Asi 
trochu zlobili.

Celý sbor andělů a čertů s Mikulášem nemohl vynechat ani 
návštěvu na besedě se seniory, která se tradičně každoročně 
v tento čas koná v Kulturním zařízení Liptál. I tady se přece 

musel poptat, jestli všichni byli hodní a popřát jim krásné 
Vánoce a do nového roku především hodně zdraví. A nemohl 
chybět ani malý tanec s nejodvážnějšími. Nakonec na všech-
ny - i na koníky, čekala Mikulášská odměna. (JV)

Foto Radim Mojžíš a Josef Londa

20. Liptálská Mikulášská jízda 2019
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Večery se prodloužily, a proto jsme se rozhodli po půlroční 
pauze uspořádat další liptálský kvíz. V pátek 15. 11. 2019 
jsme v Kulturním zařízení Liptál přivítali 8 již známých 
týmu (Čurda tým, Luháci, 345, Pracující inteligence, Parta 
HIC a další).  Pátý kvíz měl opět různorodá témata (Karel 

Gott, Egypt, Houby, Místa, kde si můžeš dát oběd,…), která 
poctivě připravovali členové FS Lipta. Finále bylo tentokrát 
opravdu napjaté. 

Vítězným týmem se stal Suelin tým s 35,55 body před 
týmem Sousedé, který dosáhl na 35,5 bodu. 

Moc děkujeme všem za účast a už se těšíme na VI. Liptálský 
kvíz – 20. 12. 2019.

V. Liptálský kvíz
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Nastala zima a tím nám myslivcům 
přichází období přikrmování zvěře, kdy 
do krmných zařízení nosíme oves, sůl 
a ručně sušené seno. Je to náročné, 
obzvláště když krajinu zasype pořádná 
sněhová nadílka, ale děkovné pohledy 
zvěře v tomto období stojí za to.

Zima je u myslivců také typickým 
obdobím honů a natláček. My jsme 
pořádali hon 30.11.2019.

Sešli jsme se v osm v myslivecké 
chatě, kde jsme měli nachystanou sní-
dani v podobě klobásek, liptálské tla-
čenky, jitrnic a frgálů od šikovných 
kuchařek ze školní jídelny. ☺

Na nástupu bylo 27 střelců, osm 
honců a pět loveckých psů. Leče jsem 
naplánoval tři, ale v průběhu honu se 
ještě jedna přidala. Viděli jsme zvěře 
celkem dost. Laň, na kterou se z důvo-
du bezpečnosti ostatních lovců a i hon-
ců střílet nedalo, ale i lišky, které 
byly chytřejší a rychlejší než střelci. 
Na divočáky jsme bohužel nenarazili. 
Po ukončení honu jsme se ve zdraví 
všichni vrátili na chatu, kde probíhala 
poslední leč. Bohaté občerstvení i tom-
bola, byly zárukou úspěchu celého zby-
lého večera. Chtěl bych na tomto místě 
poděkovat všem, co se na přípravě akce 
podíleli, i hostům, kteří přijeli ze Lhoty, 
Hladkých Životic, Všeminy, Jasenné, 

Semetína a Hrotovic. Zvláštní poděko-
vání patří také slečně Claudii Špičkové, 
která nám dokreslila tu pravou atmosfé-
ru honu, troubením na lesní roh.

Jsou před námi Vánoční svátky, tak 
bych Vám chtěl jménem Mysliveckého 
spolku Brdisko Liptál popřát jejich 
krásné prožití v blízkosti rodiny a svých 
přátel. Letošní rok nám zdánlivě utekl 
všem hrozně rychle a máme už jen 
malou chvilku nabrat síly do toho no-
vého, a proto odpočívejme, užívejme si 
klidu doma, ale i v přírodě, protože tam 
dobíjíme energii nejlépe. A proto milí 
přátelé hurá do Nového roku s lehkostí, 
radostí a ve zdraví, a pokud někomu 

bude energie ubývat, tak víte kam si 
vyrazit se dobít. ☺

Tomáš Mrlina
myslivecký hospodář
Foto: Barča a Denča

Přemýšleli jsme se starostou obce, 
jak bychom ještě mohli zpestřit podzim 
našim spoluobčanům i lidem z oko-

lí, a tak vznikl nápad spojit Obec 
Liptál s myslivci a společně uspořádat 
ZVĚŘINOVÉ HODY.

Termín připadl na 5. října 2019, místo 
konání – parkoviště za budovou OÚ 

a přípravy mohly začít. Co budeme va-
řit, kdo to bude vařit a vůbec jak to bu-
de probíhat… Pár dní před akcí už jsme 
začali mít obavy, že počasí nevyjde, 
ale zrušit nebo přesunout akci už nešlo. 
Vše bylo připravené a maso naložené.

Pršelo už od rána, ale to nás neodradi-
lo. Velkou výhodou bylo umístění akce 

Myslivci
přichází zimní období u myslivců

Zvěřinové hody
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a možnost jít se schovat do kulturáku. 
Venku na parkovišti se roztáhly stany, 
vevnitř stoly a židle a hosté mohli 
přicházet. Začali jsme vydávat a li-
di přicházeli a přicházeli, déšť nedéšť, 
nikdo z pořádajících nevěděl, kde mu 
hlava stojí. 

Pro návštěvníky jsme připravili vý-
bornou jelení svíčkovou, kterou uvařil 
Pavel Londa s Jiřím Kašpárkem. Srnčí 
guláš od Ladi Škrabánka s Karlem 
Laštovicou, dančí guláš od Lojzi 
Kovařčíka s manželkou Mirkou, dančí 
steaky na grilu s hranolkama a pepřovou 
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omáčkou, které jsme připravovali jako 
minutku s manželkou Lenkou a dce-
rami Barčou a Denčou, a zvěřinové 
burgry od Davida Tatkovského a Radka 
Dani. Prodali jsme skoro čtyři sta porcí 
a za vytěžené peníze pořídili krmivo 
pro zvěř na zimní období. Velké díky 
patří také všem, kteří se podíleli na po-
moci v kuchyni s nádobím, obsluze ba-
ru a dalším za ostatní práce, bez kterých 
by to nešlo. Děkujeme také chlapům ze 
Seninky, kteří dokreslili atmosféru hrou 
na harmoniky a Obecnímu úřadu Liptál 
za podporu. Akce dopadla dobře a my 
se už teď těšíme na další ročníky ☺

Tomáš Mrlina
Myslivecký hospodář

Foto Jana Vráblíková ml.
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Pro příští rok jsme připravili tak 
trochu jiný stolní týdenní kalendář, 
a to s fotografiemi přírody z naší obce. 
Najdete v něm jednak místní zajíma-
vé rostliny, památné stromy, chráněné 
i běžné druhy zvířat, různé detailní zá-
běry a také některá známá místa v naší 
krajině. Kalendář bude nově navíc 
obsahovat svoz odpadů. Pomocí jed-
noduchých ikon bude zobrazen svoz 
plastů, svoz papíru a směsného odpa-
du. Navíc jsou v kalendáři uveřejněny 
také data všech dosud známých kul-
turních, sportovních a společenských 
akcí, které jsou pro následující rok 
již nyní naplánovány. Doufáme, že se 

bude kalendář líbit a svůj účel bude 
dobře plnit. Kalendář byl financován 

z rozpočtu obce Liptál.
Věra Dorušková, ČSOP Liptál

Před deseti lety jsme s dětmi z místní 
mateřské školky u hasičské zbrojnice 
vysadili platan, který si děti pojmeno-
vali jako Vendelín. V té době to byl 
malý stromek o celkové výšce max. 
2 m. Platan Vendelín byl prvním stro-
mem, který jsme v obci sázeli za účasti 
veřejnosti. Na novém stanovišti se mu 
velmi daří a z malého stromku je již 
bujný mladý strom, který je  dominan-
tou daného místa. Stejně jako strom, 
rostou i ti co jej sázeli. A tak ty malé 
děti už dávno nejsou malými předško-
láky. Děkujeme tímto těm statečným, 

kteří s námi v říjnu na výsadbu zavzpo-
mínali. 

Věra Dorušková, ČSOP Liptál
Foto V. Dorušková

ČSOp Vartovna Liptál
Nový kalendář – příroda obce Liptál 2020

Vendelín „slavil“ 10 let

Rok 2009

Rok 2009
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jaGĀRi
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jagāri v roce 2019
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Napsali nám…

Kopec ani ne s šesti sty metry nad 
mořem je však skutečným jazykovým 
oříškem. Co odborník, to jiný názor. 
Nakonec se však odborníci shodli ales-
poň v jednom.
„Veškeré  dohady  jsou  liché,  pro-

tože  to  dnes  už  nikdo  nemůže  zjis-
tit,“ ozývá se z jazykového ústavu. 

proč psát s měkkým i
i název mohl být odvozen z přídavné-

ho jména sirý ‚osiřelý‘, motivací by byl 
charakter krajiny. Jednak by tak mohl 
být pojmenován objekt neosídlený, jed-
nak objekt ležící v krajině osamoceně 

proč psát s tvrdým 
Y název může být odvozen také ze 

slova sýr na základě toho, že se v dané 
oblasti tradičně ve velkém chovaly ov-
ce. Tento výklad je u místních obyvatel 
velmi častý, s nejvyšší pravděpodob-
ností je to však výklad mylný.

Nepomůžou ani staré mapy
„Podívejme se do starých map a bu-

de  jasno,“ chtělo by se zvolat při ře-
šení tohoto jazykového oříšku. Podle 
jazykovědců však ani historické mapy 
nepomohou. Například Císařské po-
vinné otisky, konkrétně mapa Liptálu 
z roku 1829 sice uvádí název kopce 
jako Na syrakowě. Jenže psaní ypsilonu 
po sykavce není ve starších textech nic 
neobvyklého.

Ve stejné mapě je například uvedena 
lokalita Pod hranicy, což je dnešní Pod 
Hranicí. Příklon k ypsilonu může být 
dán i místním nářečím. Na Valašsku se 
totiž po sykavkách často vyslovuje tvr-
dé y. Například slovo cizí vysloví řada 
místních jako „cyzý“.

S oficiální variantou se neshodnou 
ani přední zástupci oboru onomastika. 
Tedy oboru, který se zabývá vznikem, 
tvořením a povahou vlastních jmen. 
Tři uznávaní odborníci v oboru Rudolf 
Šrámek, Milan Harvalík a Pavel Štěpán 
se nezávisle na sobě přiklánějí k podo-
bě Sirákov.

(Poznámka redakce: toto téma je jistě 
citlivé  i  pro  mnoho  občanů  z  Liptálu. 
Budeme rádi i za Vaše názory.)

Hlíva ústřičná v Liptále
intenzivní pěstování hlívy ústřičné 

bylo v České republice zahájeno v ro-
ce 1973 v jZd Liptál na Vsetínsku. 
Kuchyně motorestu Sirákov, který byl 
postaven v roce 1967 a leží na kopci cca 
3 km nad Liptálem, tuto surovinu začal 
téměř ihned využívat k tvorbě specialit 
z hlívy ústřičné. 

Motorest vybudovalo JZD Svornost 
Liptál. Sirákov se stal prvním moto-
restem v kraji. Do roku 1990 sloužil 
především akcím, které pořádalo místní 
JZD. Od roku 1990 do roku 1996 se 
na motorestu vystřídalo velké množ-
ství nájemníků. V říjnu 1996 zakoupili 

motorest v původním stavu nynější 
majitelé. V roce 2003 proběhla celková 
rekonstrukce a motorest byl přebudo-
ván na hotel. V dalším roce bylo k ho-
telovému provozu přistavěno wellness 
centrum a v dalších letech se nabídka 
služeb rozšířila o multifunkční hřiště, 
a vybudování tradiční staročeské udír-
ny, ze které může každý host ochutnat 
domácí uzené maso a sýry. Majitelé 
chtějí i nadále zkvalitňovat a rozšiřovat 
služby, a tak docílit maximální spokoje-
nosti všech hostů.

Hlíva ústřičná - vliv na zdraví
Konzumace hlívy ústřičné díky obsa-

hu polysacharidickému beta 1,3 d-glu-
kanu příznivě ovlivňuje hladinu cho-
lesterolu v krvi, zvyšuje odolnost proti 
infekcím, zvyšuje i tvorbu červených 
krvinek mimo kostní dřeň. Má i účinky 
proti zánětlivým onemocněním, viro-
vým, bakteriálním a plísňovým choro-
bám, proti hemeroidům, ekzémům, při 
léčení popálenin atd.

Ondřej Štarha
hotel Sirákov

Syrákov nebo Sirákov
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Sezóna zakončená evropským a maďarským stříbrem
Úspěchy našich občanů

Pavel Vaculík  vypráví o právě  skon-
čené sezóně v cross country rally.

V březnu jsme zahájili se Zdeňkem 
Pořízkem už třetí společnou závodní 
sezónu. I letos jsme jeli se speciálem 
nejvyšší kategorie Ford F 150 Raptor. 
Jedná se o stejné auto, jaké prohá-
ní po světových soutěžích (včetně 
Dakaru) třeba Martin Prokop nebo 
Mirek Zapletal. My jsme si tradičně nic 
neplánovali a vybírali jsme si závody, 
na které jsme jet chtěli a na které jsme 
našli čas. 

 
Prvním závodem sezony pro nás byla 

adrenalin Baja Bugač i. Ta byla za-
počtena na do Maďarského šampionátu 
a do Mistrovství evropy CEZ. Hned 
na začátek sezóny se sešla slušná kon-
kurence. Dorazil např. Maďar Varga 
(BMW X6), Poláci Grajek, Viatr (oba 
BMW X6) nebo Molgo (Ford). Z České 
republiky v kategorii aut dorazila naše 
posádka Pořízek/Vaculík a hlavní fa-
vorit Mirek Zapletal. Ten nenechal nic 
náhodě a hned od začátku se ujal vede-
ní. My jsme se chtěli rozhodně poprat 
o stupně vítězů a bylo pro nás malým 
překvapením, že jsme se bez velkého 
boje drželi od začátku na druhém místě, 
na kterém jsme závod také dokončili.

Další závod adrenalin Baja 
Bugač ii se konal v ten samý víkend, 
hned na druhý den, tj.v neděli. Přestože 
se závod jel na stejném místě a ve stej-
né oblasti, tak nabídl modifikované, 
rozdílné trati a započítával se pouze 
do Maďarského mistrovství. Část zahra-
ničních účastníků odjela, ale i tak zů-
stala na místě silná sestava protivníků. 
Hned od začátku se ujal vedení Mirek 
Zapletal, kterého jsme následovali my. 
Mirka ale na začátku druhé RZ zklama-
la technika a musel odstoupit. Tím pá-
dem jsme se dostali do vedení a to jsme 
dalšíma dvěma vyhranýma RZtama 
udrželi až do cíle. Jeden víkend, dva 
závody, téměř 500 závodních kilometrů 
a dvakrát stupně vítězů, to byl dobrý 
začátek sezóny.

Poté jsme se vydali na Riverside Baja, 
která se započítává opět do Mistrovství 
Evropy CEZ a Maďarského šampio-
nátu. Obsazení bylo velmi podobné 

jako v prvním podniku, jen z Česka 
přijel navíc dakarista a (můj jmenovec) 
znojemák Boris Vaculík (Ford  F150). 
V pátečním prologu jsme začali 4.mís-
tem. Druhý den jsme hned po první RZ 
propracovali na druhé místo, které jsme 
s přehledem udrželi až do cíle.

Následující Italian Baja jsme z ča-
sových důvodů byli nuceni vynechat 
a chystali jsme se do maďarské Gyuly. 
Zavod byl však z důvodu vytrvalých 
dešťů pět dní před startem zrušen. 
Narychlo jsme se tak přihlásili do zá-
vodu Rajd Ladek Zdroj v Polsku, 
který se jel jen 20 km od českých hra-
nic. Na polské straně Jeseníku nás 
přivítali pořadatelé v nově vybudo-
vaném horském středisku v nadmoř-
ské výšce přes 1000m. Páteční pro-
log, vedoucí hezkou tratí po polních 
a lesních  cestách, připomínající naše 
valašské kotáry, jsme skončili pátí.  
Bohužel, druhý den pořadatelé vytyčili  
trať balíky slámy převážně na loukách 
a polích. Sportovní hodnota nulová 
a navíc ve spojení s vytrvalým deštěm, 
roadbookem plným chyb a podivu-
hodnými výsledky jsme se v polovině 
soutěže rozhodovali, jestli má cenu 
dál pokračovat. A to i přes fakt, že 
jsme té době byli na 3.místě celkově. 
Nakonec jsme se rozhodli pokračovat 
a vyzkoušet jiné nastavení auta. Po po-
slední rychlostní zkoušce jsme ale 
místo na cílovou rampu zamířili přímo 
do servisu, kde jsme odevzdali jízdní 
výkaz a ze závodu odstoupili.

Raid polskie Safari se nevyvíjel pod-
le našich představ. Do závodu jsme 
nastoupili s cílem bojovat o „bednu“. 
Ježe nové nastavení podvozku našeho 
auta se ukázalo být proti a nedokázali 
jsme držet krok s ostatníma posádkama. 
Celou dobu jsme se drželi na 7 místě. 
Postupně jsme podvozek ladili (a také 
zrychlovali), přesto se nabraná ztráta 
nedala dohnat. Velkou snahou jsme se 
dostali na dohled posádek před námi 
a v poslední RZ jsme se probojovali 
alespoň na 4. místo.

Na Baja Szczeczinek jsme (i na zá-
kladě dat z minulého závodu) zapraco-
vali na nastavení auta, což se ukázalo 
jako správný krok. O první místo si to 
rozdávali Mirek Zapletal a Polák Molgo, 
my jsme se hned od první RZ  usadili 
na třetím místě. V sobotu ráno jsme 
trochu podcenili tempo a přehnal se 
přes nás Boris Vaculík. V dalších RZ 
jsme jeho náskok snižovali, ale v cíli 
nám na třetí místo scházelo 31 sekund 
a dokončili jsme tedy čtvrtí.

Baja europe nás zavedl na západ 
Polska jen několik málo kilometrů 
od německých hranic. Silné polské kon-
kurenci se postavila jediná zahraniční 
posádka a to ta naše. Rally o čtyřech 
rychlostních zkouškách jsme začali ví-
tězstvím v té první z nich. Na druhé se 
před nás dostal favorizovaný Molgo. 
A stejné pořadí bylo i po třetí RZ. Svou 
dávku smůly jsme si vybrali v poslední 
RZ, která vedla po tankodromu s písči-
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tým povrchem. Při přejezdu jedné díry 
naše auto na výjezdu lehlo „na břicho“ 
a my zůstali stát zahrabaní v písku. 
Vykopání auta nám zabralo skoro 5 mi-
nut a my se tak propadli na konečné 
3. místo.

Raid of champions  byl protrápe-
ný závod. Předpověď počasí hlásila 
slunečný víkend s teplotami kolem 
16 stupňů. Realita byla jiná a celý 
víkend silně pršelo a to tak, že pro 
motorkáře byl závěr závodu zrušený. 
My jsme na základě předpovědi poča-
sí nechali pneumatiky na bláto doma, 
což byla školácký chyba. Celý víkend 
jsme tak bojovali s blátem na nevhod-
ných pneu. Závod jsme tak začínali 
z konce první desítky a cílem bylo 
dojet do cíle a nasbírat potřebné body 
do evropského šampionátu, aby jsme 
se posunuli na druhou příčku před 
Poláka Molga, který  tento závod ne-
dojel. Jenže dlouhý závod byl nad 
síly našich soupeřů a jejich techniky 
a my jsme se propracovavali dopředu, 
až jsme se v předposlední RZ dostali 
do vedení. To jsme si rozvážnou jíz-
dou uhlídali i v poslední RZ a celkově 
v kategorii aut zvítězili. 

Sezónu 2019 jsme tak zakonči-
li na druhém místě v hodnocení 
Mistrovství Evropy CEZ. Také v hodno-
cení Mistrovství Maďarska jsme dokon-
čili druzí. Škoda naší neúčasti ve dvou 
Maďarských závodech (z šesti pořá-
daných), protože jakýkoliv bodový 

zisk v některém tomto závodě by nás 
vynesl k maďarskému mistrovskému 
titulu. V hodnocení mistrovství České 
republiky jsme skončili pátí a v hodno-

cení mistrovství Polska jsme se umístili 
na místě osmém. 

Text a foto Pavel Vaculík
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přečetli jsme za Vás
islandem na kole - pro skutečné tvrďáky

„Cestovat  po  Islandu  můžete  terén-
ním autem s náhonem na všechny čtyři 
kola,  speciálními  kamiony  přestavěný-
mi  na  autobusy  s  vysokou  brodivostí, 
stopem,  vlastní  lodí…Ovšem  ti  nejod-
vážnější se vydávají na cestu po Islandu 
v sedle kola.“ 

Klub islandských fanatiků

Drsná a syrová země na severu s di-
vokou a neporušenou přírodou mne 
lákala. Pustil jsem se do přípravy hor-
ského kola, vše si vyměnil nebo opravil 
sám, abych se obešel v těch možná nej-
těžších chvílích (které přišly v sopečné 
poušti) bez cizí pomoci. Vyplatilo se 
mi to. Ve vnitrozemí můžete rychle 
zjistit, že perfektně připravené kolo se 
vinou otřesů, kamenů, kamínků, prachu 
a ovzduší se solí po pár hodinách roz-
sype. Cyklistika na Islandu je výzvou, 
která může stát za to, ale není úplně pro 
každého.  Nádherné přírodní surrealis-
tické scenérie střídají výkyvy počasí, 
kdy se během chvíle mění z extrému 
do extrému se silným větrem, který 
je schopen roztrhat váš stan na cáry, 
s vámi si pohazovat, urvat dveře u auta, 
v horším případě auto zcela odfouknout 
ze silnice, nepříjemným může být také 
pocit děsu z obrovských otevřených 
prostranství beze stromů a pocit samoty 
v takové krajině (agarofobie). 

Po příletu byl teplotní rozdíl dvacet 
pět stupňů a nezbývalo, než se zahřívat 
pohybem vpřed. Brzy dal o sobě vědět 
déšť, ten je na Islandu celkem zásadní 
a nezbytný. Pokud máte pocit, že vám 
nevadí jízda ve větru a dešti, možná 
jste ještě nepoznali islandské vichři-
ce a vodorovné deště. Ostatně na tuto 
komplikaci cyklistiky a také na mnoho 
jiných (nedostatek jídla po cestě, prud-
ké změny počasí, útočící mořští ptáci 
a jiné libůstky) upozorňuje lodní kon-
tejner na letišti, který slouží jako mon-
tovna kol. Své nejlepší časy má však 
již za sebou, poskytuje ale velmi cenné 
útočiště jak po příletu, tak před odle-
tem. Základem pro přijatelné pohodlí 

v těchto končinách je mít co nejvíc věcí 
nepromokavých, spokojit se s málem 
a doufat v dobré počasí. 

Koncentrace gejzírů, sopek, pouští, 
lávových skal roztodivných tvarů, dra-
vost mořského pobřeží a dalších zají-
mavostí je více než dostatečná. Země 
doslova bouří a bublá pod nohama, 
nacházíte se na rozhraní litosférických 
desek. Ucítil jsem moře a ryby na po-
břeží a síru ve vnitrozemí. Po několik 
bílých nocí, kdy slunce téměř nezapa-
dalo jsem držel stan zevnitř, aby neu-
letěl i se mnou a spal jen ve chvílích, 
kdy nefučelo, nebo když vítr vystřídal 
déšť. Jiné noci jsem na kole raději jel 
a spal ve dne a při jízdě z kopců, kdy 
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jsem musel šlapat, abych se posunul 
o pár metrů vpřed, jsem si pohrával 
s představou kola poháněného ve vě-
tru plachtou. Žaludek a tělo si zvykly 
na malý příděl potravy a neobtěžovaly 
mne, vítr se sopečným prachem obalil 
řetěz s přehazovačkou a z bělma oka 
udělal neurčitou načervenalou barvu. 
Kamenité či lávové pláně měly skuteč-
ně nejen desítky, ale i stovky kilometrů 
na délku a po prvním dojmu, kdy si 
připadáte v této scenérii nepatřičně ji 
nakonec začnete mít rádi, cesta se pro-
mění stejně jako maratónským běžcům 
v pohyb, který je zároveň meditací. 
V takových prostorech to snad jinak 
ani nejde. Z přemýšlení a klidu vás 
snad může vyrušit jen brodění řeky 
nebo myšlenka, že pokud by se něco 
stalo, přece jen by  jste se nemuseli 
vrátit. Po pár dnech jsem si připadal 
dokonale sžitý s podmínkami Islandu, 
prakticky jsem nemluvil, protože neby-
lo s kým, a jediný zvuk obstarával silný 
vítr a více a více vrzající písek v kazetě 
a řetězu kola. Nic ale nebylo mono-
tónní, především, když praskla patka 
a kolo se stalo prakticky nepojízd-
ným. Sám s kolem na odpis uprostřed 
černého ničeho. Říkal jsem si, že teď 
dobrodružství konečně získá na ceně. 
Poslední den doma jsem si naštěstí kou-
pil náhradní díl a nyní jsem jej obřadně 
vybalil a namontoval. Kolo fungovalo, 
sice nebylo vše na sto procent, ale jelo. 
Připadal jsem si jako výherce loterie. 
Poté jsem sjel k moři, po kterém se 
dříve plavili vikinské drakary a na pí-
sečných kosách se teď místo obávaných 
bojovníků proháněli rybáci a rackové. 
Bublající bahno geotermálních jezírek 
spolu s gejzíry a únikem páry a barev-

nou zemí mi připomínalo cizí planetu 
a skály za nimi, v oparech plynů, vetřel-
čí loď. Připadalo mi, jako bych na těch-
to místech už někdy byl, ze vzpomínek 
se postupně vynořovaly vysokohorské 
scenérie bolivijského altiplana. Ale ten 
vítr, ten vítr…Dokázal mne na závěr 
odfouknout z cesty, když jsem zkoušel, 
jestli mně udrží nakloněného za jízdy 
i s kolem. Dokázal, jako bonus mně 
odpálkoval ještě dva metry za krajnici. 
S roztrženou nohou od pedálu jsem si 
přestal hrát na experimenty a pokračo-
val dál, cesta pomalu končila na pěk-
ném poloostrově. Čas navštívit poprvé 
v životě kemp, udělat ze sebe člověka 
a pořádně navařit v místní kuchyňce. 
V zrcadle umývárny jsem si připadal 
nějak nepřiměřeně vyhublý a až doma 
jsem zjistil, že za deset dní jsem shodil 
sedm kilo. Úbytek tedy činil jedno kilo 
na sto kilometrů. Se štěstím jsem získal 
na letišti krabici na kolo od německého 

páru a mohl tak v klidu v Bike pitu 
na letišti kolo rozebrat a zabalit. Když 
se začalo letadlo zvedat z betonové 
dráhy letiště, pocítil jsem velkou úlevu, 
zároveň jsem však věděl, že se mi bude 
po volnosti a tvrdosti Islandu stýskat.

„Pokud jste neohrožení dobrodruzi, 
které jen tak něco nevyvede z míry, 
zkuste se poměřit s Islandem. Ale ra-
ději mějte vždy v záloze i "Plán B", 
píše se na stránkách klubu islandských 
fanatiků, z nichž jsem tohle krátké 
povídání bez názvů a zbytečných čísel 
(tyhle údaje nemusím) začínal. Proč 
plán B? Na Islandu totiž nemusíte ztra-
tit jen pár kilogramů své váhy, ale díky 
počasí nebo vyčerpání či úrazu i to 
nejcennější – svůj život. Na konci září 
zahynul na horské cestě F 26 český 
cyklotremp…

Článek vyšel v říjnu 2019: http://bi-
kepacking.cz/islandem-na-kole/

Text a foto Jan Evják
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V neděli 27.10.2019 se za krásného počasí odehrálo fot-
balové derby dvou sousedních obcí. Trvalo to 35 let, než 
se Liptál opět potkal na fotbalovém hřišti se Lhotou. Bylo 
vidět, že se jedná o významné utkání, protože tolik diváků 
jsem v Liptále na fotbale ještě neviděl. Hrál se výborný 
fotbal, kterému nic nechybělo. Velké tempo, bojovnost, 
emoce, ale i krásné branky a nakonec vítězství domácího 
mužstva. Co víc si přát. 

Přijměte prosím pozvání na odvetu tohoto utkání, které 
se odehraje v neděli 7.6.2020 na hřišti ve Lhotě.

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál 

SpORt

               derby je našeZ FOtBaLU
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Ten, kdo se trochu zajímá o dění ve fotbale, zjistil, že FK 
Liptál je po pár letech opět v okresním přeboru. Začátek 
sezóny nebyl vůbec jednoduchý. Los nám moc nepřál 
a na začátek jsme dostali ty nejsilnější soupeře. Nás může 
mrzet první zápas, který jsme hráli na hřišti Huslenek, kde 
jsme měli vyhrát, ale nestalo se. Holt, takový je sport. Další 
zápasy se nám moc nepodařily a soupeř nás výrazně přehrá-
val. Velkou vzpruhu dal hráčům příchod Patrika Gerži, který 
přinesl velkou zkušenost, kterou se snažil přenést na hráče 

jak v tréninku, tak i v zápase. Bylo to vidět na dalších zápa-
sech, které jsme mohli vyhrát, ale bohužel jsme to nedotáhli 
do vítězného konce, což hráče velmi mrzelo. Nakonec se 
nám podařilo uhrát pouze čtyři body, a proto se po půl sezóně 
nacházíme na posledním místě. Do zimní přípravy musíme 
zapojit co nejvíce hráčů a doufat, že budou všichni zdraví 
a připraveni na jarní část sezóny.

Vladimír Gerža
trenér mužů FK Liptál 

Hodnocení půl sezóny mužů FK Liptál

Rk. družstvo Záp. + 0 - Skóre Body penalty + penalty -
1 Zubří 13 10 0 3 34:11 31 0 1
2 sd Střítež/Hrachovec "B" 13 10 0 3 41:14 29 1 0
3 Horní Bečva 13 9 0 4 51:16 28 0 1
4 Jablůnka 13 9 0 4 41:21 28 0 1
5 Zašová 13 8 0 5 22:24 22 2 0
6 Hošťálková 13 7 0 6 29:22 20 1 0
7 Ústí 13 6 0 7 27:33 19 0 1
8 Lhota 13 6 0 7 37:32 18 0 0
9 Hutisko 13 6 0 7 34:42 18 0 0

10 sd N.Hroz./VKK "B" 13 6 0 7 21:28 17 1 0
11 Valašská Bystřice 13 5 0 8 31:35 16 0 1
12 Branky 13 5 0 8 25:50 15 1 1
13 Huslenky 13 3 0 10 13:33 8 2 1
14 Liptál 13 1 0 12 13:58 4 0 1

Fotbalový klub Liptál Vás zve na tradiční

ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU,
která proběhne v úterý 26.12.2019 od 20 hodin 

v Kulturním zařízení Liptál.

K tanci i poslechu hraje BRIXEN band. Připraveno bohaté občerstvení.
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V sobotu 26.10.2019 jsme zakončili fotbalový podzim 
mladší a starší přípravky. Sešli jsme se na fotbalovém hřišti 
kolem poledne. Zakončení se zúčastnily jak všechny děti, tak 
i rodiče. Po vydatném a chutném obědě, jsme si zahráli fotbal 
na celém hřišti. Děti vyhrály nad rodiči 6:4. Výhru oslavily 
dětským šampaňským a každý malý fotbalista dostal drobný 
dárek. Pak pokračovala volná zábava a ochutnávka různých 
dobrot, které připravily maminky dětí. Tento krásný den jsme 
si všichni moc užili. 

Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům a sponzorům 
za to, že jsme mohli uskutečnit tuto akci v tak velké míře. 
Závěrem přejeme všem krásné Vánoce a vše nejlepší v no-
vém roce.

trenéři fotbalové přípravky
Fotbalový klub Liptál
Foto Ing. Milan Daňa 

Fotbalová zakončená přípravek FK Liptál

JÓGA v Liptále Klubovna OÚ Liptál, 1. patro

	 Každé	pondělí
	 	 17:15	-	18:30	hodin
	 	 RELAXAČNÍ	JÓGA	–	záda,	klouby,	harmonizace

	 Každý	čtvrtek
	 	 17:15	-	18:130		hodin	
	 	 JÓGA	PRO	RADOST-	středně	náročná

Všichni	zájemci	jsou	srdečně	zváni.
Lída	Zajícová

Tel.:	725	386	371,	li.lida@seznam.cz,	www.jogaslidoou.cz	



Liptálský zpravodaj 4/2019  63

Dovolte mi malé ohlédnutí při příleži-
tosti 20. výročí od vzniku KVN LIPTÁL 
(Klub volejbalových nadšenců).

U zrodu tohoto klubu byly dvě Hanky. 
Slovo dalo slovo a Hanka Řehánková 
seznámila Hanku Hnilicovovu s paní 
ředitelkou Halovou, která nám pro-
najala tělocvičnu, a mohlo se začít - 
v září 1999. Přidali se i další Liptalané 
jako např. Jitka a Petr Valchářovi, 
Mirek Bařina, Jožka Fendrych, Jarek 
Mrnůštík, Simča Daňová, Marek 
Pečenka, Martina a Petr Blažovi, Karel 
a Lidka Výchopňovi a další.

Asi po roce poctivého trénování jsme 
se postupně zúčastňovali amatérských 
turnajů v okolí a získávali nové a nové 
kamarády (např. Hodový turnaj v Ústí, 
turnaj v Miloticích, v Hustopečích, 
ve Vsetíně, v Pozděchově, v Jablůn-
ce,...). Začali jsme také pořádat sou-
středění v Horní Bečvě či na Revice 
ve Vizovicích.

V roce 2004 jsme uspořádali náš 
1. Mikulášský turnaj smíšených druž-
stev, který je dnes již tradiční, vždy 
druhou sobotu v prosinci. Časem jsme 
přidali Jarní babský turnaj a také, mimo 
jiné turnaje v okolí, jezdíme 2x ročně 
na tzv. Chlebíčkové ženské turnaje.

V letošním roce jsme se opět po le-
tech přihlásili do okresní soutěže v žen-
ském volejbalu a již se těšíme na jarní 
část soutěže. A pokud se vše podaří, 
budou nás v příštím roce do okresu ná-
sledovat i naši muži.

A protože je rok 2019 tím jubilejním 
dvacátým, rozhodli jsme se zorgani-
zovat setkání pokud možno všech čle-
nů, kteří prošli liptálským volejbalem. 
Když jsme dávali dohromady seznam 
všech členů, došli jsme k překvapi-
vému číslu 70. Tyto jsme oslovili 
a pozvali na soustředění, které-
ho se nakonec zúčastnilo 30 
volejbalových nadšenců, což 
nás velmi potěšilo.

Soustředění se konalo 3. záři-
jový víkend ve sportovním areálu 
v Horní Lidči, které nám vyhovova-
lo, jak kapacitně, tak možnostmi 
hřiští jak venku, tak i v tě-
locvičně. Přímo v areálu je 
i ubytování a společenská 
místnost. V pátek vpodve-
čer jsme zahájili v tělocvičně 
slavnostním předáním pamět-
ních medailí a pak jsme se rozdě-
lili na družstva a hráli volejbal. Večer 
jsme se sešli v hlavní budově a při 

kytaře jsme si zazpívali a zavzpomína-
li, jak jsme začínali, a seznámili jsme 
nové členy s těmi zakládajícími. V so-
botu se hrálo celý den na venkovním 

hřišti, počasí bylo nádherné. Večer 
jsme ještě využili bowlingové 
dráhy v areálu. V neděli do-
poledne jsme zahráli ještě pár 
setů a po obědě se rozjeli do-
mů s příslibem, že to v Horní 

Lidči není naposledy. Myslím 
si, že byli všichni spokojení 

a víkend se vydařil.
Závěrem bych ráda poděko-
vala zakládajícím členům, že 
nám dali možnost pokračovat 
v tomto sportu v Liptále, dá-
le velké díky členům, kteří se 
starali a organizovali turnaje, 

soustředění,… A také díky stá-
vajícím členům za docházku a su-

per kolektiv, doufám a pevně věřím, že 
nám to vydrží alespoň dalších 20 let.

V neposlední řadě bych také chtě-
la poděkovat vedení Základní školy 
v Liptále, jak již bývalé paní ředitelce 
Věře Halové, tak i stávající paní ředi-
telce Haně Burdové, za to, že může-
me využívat tělocvičnu od roku 1999 
nejen každý čtvrtek na tréninky, ale 
i na pravidelné turnaje a teď i na zápasy 
okresní soutěže. A také moc děkujeme 
Obci Liptál za finanční podporu pro 
KVN LIPTÁL na volejbalové vybavení 
a pronájem školní tělocvičny.

Přeji vám krásné vánoční svátky, 
pevné zdraví, spokojenost, sportovní 
i osobní úspěchy a v novém roce, ať už 
pod sítí nebo jinde, na shledanou!

A již nyní zveme všechny příznivce 
v sobotu 7. března 2020 na tradiční Jarní 
babský volejbalový turnaj v Liptále.

Za KVN LIPTÁL Radana Daňová 
a kolektiv.

20 let volejbalu v Liptále (1999-2019)Z VOLejBaLU
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