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Vydaná rozhodnutí obce Liptál 
v souvislosti s výskytem koronaviru

Vážení spoluobčané, v současné do-
bě se ocitáme v nelehké době. Vláda 
České republiky vyhlásila nouzový 
stav a také velké množství vydaných 
nařízení ovlivňuje náš každodenní ži-
vot. Za vším stojí výskyt koronaviru 
v České republice. I naše obec musela 
na základě usnesení vlády vydat něko-
lik opatření, s kterými Vás chci nyní 
krátce seznámit:

- Byla uzavřena Základní škola Liptál 
a Knihovna Liptál na základě usnese-
ní vlády.

- Byla uzavřena Mateřská škola Liptál. 
Hlavním důvodem uzavření byl ale 
výskyt neštovic. Poslední den před uza-
vřením mateřské školy bylo přítomno 
už jen 7 dětí z celkových 48 dětí.

- Byly omezeny úřední hodiny Obec-
ního úřadu Liptál. Nyní je obecní úřad 
otevřen pouze v pondělí od 8.00 hod 
do 11.00 hod a ve středu od 14.00 hod 
do 17.00 hod. Ve zbylé době je úřad 
uzamčen a vše je možné řešit pouze 
telefonicky nebo pomocí emailu.

- Byly zrušeny všechny bohoslužby 
v evangelickém i katolickém koste-
le. Bohoslužby ČCE Liptál můžete 
průběžně poslouchat na www.liptal.
evangnet.cz .

- Bylo rozhodnuto, že splatnost po-
platků za odpady, poplatky za psy 
a poplatky za pronájem hrobových 
míst a kolumbárium se posouvá 
do 30.6.2020. Pokud to je možné, 
úhradu proveďte bezhotovostně 
na účet 6724851/0100, do předmětu 
uveďte jméno, příjmení a variabilní 
symbol je číslo popisné plátce. 

- Byl omezen provoz v čekárně prak-
tického lékaře a dětského lékaře a do-

poručuje se co nejvíce omezit osobní 
návštěvu lékaře. Pokud je to možné, 
řešit problémy na základě telefonické 
domluvy.

- Bylo stanoveno, že vstup do prode-
jen potravin je povolen maximálně 
5 osobám, které by měly dodržovat 
dvoumetrové rozestupy. 

- Bylo rozhodnuto, že rozvoz obědů 
pro seniory nebude omezen, ale je 
vydán zakázán vstup do prostoru 
školní kuchyně. Výdej obědů bu-
de probíhat pouze rozvozem do do-
mácností a bezkontaktním předá-
ním. Rozvoz obědů do jiných obcí 
se nebude provádět. Úhrada obědů 
bude probíhat bezhotovostním způ-
sobem, nebo na základě telefonické 
domluvy, splatnost bude posunuta 
(tel. 571 438 103).

- Byl uzavřen Sběrný dvůr Liptál a ta-
ké bylo uzavřeno Kulturní zařízení 
Liptál.

- Byla uzavřena tělocvična v Základní 
škole Liptál.

- Byla uzavřeno Dětské hřiště Liptál 
ve fotbalovém areálu.

- Byl zakázán jakýkoliv prodej na ve-
řejných prostranstvích. 

- Bylo odloženo plánované Vítání ob-
čánků a byly zrušeny všechny kultur-
ní a sportovní akce.

- Byly zrušeny narozeninové návštěvy 
u našich seniorů při jejich životních 
jubileí, včetně roznosu dárkových ba-
líčků. Toto bylo nahrazeno alespoň 
zasláním písemného blahopřání.

- Bylo dohodnuto s firmou Dapp-
CHPM, s.r.o., Liptál 311, že vyro-
bí 1500 ks bavlněných roušek, které 

Pracovnice Fy Dapp - CHPM Liptál při šití roušek.



Liptálský zpravodaj 1/2020  3

budou zdarma distribuovány mezi 
občany obce. Firma Dapp-CHPM, 
s.r.o. poskytla roušky Obci Liptál 
bezplatně.

- Bylo dohodnuto s firmou S.V.I.S. 
Trade a.s., 4. května 2154, Vsetín že 
dodá 500 ks bavlněných roušek, které 
budou zdarma distribuovány mezi 
občany obce. Firma S.V.I.S. Trade 
a.s. poskytla roušky Obci Liptál bez-
platně.

- Byl vyhlášen sběr roušek vyrobe-
ných občany obce Liptál, které budou 

zdarma distribuovány mezi občany 
obce. Občané obce poskytli roušky 
Obci Liptál bezplatně.

- Bylo rozdáno cca 500 l dezinfekční-
ho roztoku do 310 domácností obce 
Liptál, který je především určen pro 
dezinfekci rukou. Dále bylo cca 100 l 
dezinfekce poskytnuto právnickým 
osobám v obci Liptál. Jedná se pře-
devším o obchody, zdravotnická zaří-
zení, školská zařízení a firmy.

- Bylo umístěno u vstupu do všech pro-
dejen, na poště a na obecním úřadě, 

rozprašovač s dezinfekčním rozto-
kem, pro dezinfekci rukou příchozích 
lidí. 

Na závěr chci moc poděkovat všem, 
kdo vydaná nařízení dodržují a také 
velmi děkuji těm, kteří pomáhají ostat-
ním. Pokud budeme ohleduplní vůči 
ostatním, tak to určitě zvládneme. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Foto archiv obce

VÝPIS z VeřejNéhO 
zaSedáNÍ zO LIPtáL Č. 7 

ze dNe 18. 3. 2020

zO Liptál:
- schvaluje Smlouvu o zřízení věc-

ného břemene – služebnosti mezi 
Zlínským krajem (Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, příspěvková organi-
zace) a obcí Liptál ve věci „Chodníky 
v dolní části obce Liptál – I. eta-
pa“ na pozemcích parc. č. 3794/94, 
3794/100, 3794/101, 3794/105 v ka-
tastrálním území Liptál a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy

- schvaluje směnu nemovitostí mezi 
obcí Liptál a Lesy České republiky 
s.p. s tím, že obec Liptál provede do-
platek ve výši 401.468,- Kč. Jedná se 
o směnu pozemků ve vlastnictví obce 
Liptál parc. č. 3750/1, 1496, 1503, 
3759, 3760, 1619, 1422, 1133, 789, 
3854, 3882, 3856, 3818, 3863, 3864, 
3861, 3822, 3825, 3831, 2624/1, 
2628/2, 2628/3, 3880 v katastrálním 
území Liptál a pozemků ve vlastnic-
tví Lesů České republiky s.p. parc. č. 
190, 192, 3969/1, 194/2, 3934/1, 208, 
215, 220/7, 220/10, 1236/7, 1237/1, 

1237/3, 3971/1, 3970/2, 3970/9, 
3970/5, 4015, 203/1, 3970/1, 3935, 
3934/3, 1236/9, 3820/2, 229/22, 
229/23, 229/27, st. 741/4, 3970/11, 
220/5, 220/2, 220/8, 3936/1, 220/9 
v katastrálním území Liptál a pově-
řuje starostu obce Liptál k podpisu 
této směnné smlouvy

- schvaluje smlouvu o výpůjčce nemo-
vitých věcí č. UZSVM/OVS/57/2020-
OVSM mezi obcí Liptál a Českou re-
publikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových ohledně 
pozemků parc. č. st. 741/1, st. 741/5, 
st. 741/6, st. 1111, 229/2, 229/16, 
229/17, 229/24, 229/25, 229/28, 230, 
4105 v katastrálním území Liptál 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- schvaluje uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy mezi obcí Liptál 
a Fotbalovým klubem Liptál, z.s., kte-
rou se poskytovatel zavazuje poskyt-
nout příjemci finanční dotaci ve výši 
120.000,- Kč na rok 2020 a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu této 
veřejnoprávní smlouvy

- schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi obcí Liptál a Folklorním 
spolkem Lipta Liptál, kterou se posky-

tovatel zavazuje poskytnout příjemci 
finanční dotaci ve výši 193.000,- Kč 
na rok 2020 a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této veřejnoprávní 
smlouvy

- schvaluje uzavření úvěrové smlouvy 
mezi obcí Liptál a Komerční bankou 
a.s. ve věci poskytnutí úvěru ve výši 
6.886.000,- Kč na předfinancování 
projektů „Chodníky v dolní části ob-
ce Liptál – III. etapa“, „Víceúčelové 
školní sportoviště Liptál – I. eta-
pa“, „Víceúčelové školní sportoviš-
tě Liptál – II. etapa“ a „Osvětlení 
sportovního areálu Liptál“ s pevnou 
úrokovou sazbou ve výši 1,8% a po-
věřuje starostu obce Liptál k podpisu 
této smlouvy

- schvaluje změnu konstrukce úro-
kové sazby u stávajícího úvěru re-
gistrační číslo 35-1343661577/0100 
na projekt „Přestěhování MŠ do ZŠ“ 
na pevnou úrokovou sazbu ve výši 
1,8% a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této změny smlouvy

- schvaluje rozpočet obce Liptál 
na rok 2020 

- bere na vědomí informace starosty 
o opatřeních v souvislosti s epidemií 
koronaviru.  

z jednání zastupitelstva obce Liptál
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Rozpočet byl schválen na veřejném zasedání ZO Liptál dne 
18.3.2020 pod bodem 09/07/20.
Zveřejněno: elektronicky na www.liptal.cz / na úřední desce obce 
Liptál / oznámení o zveřejnění.
Listinná podoba je uložena v kanceláři účetní obce - OÚ Liptál 331.           

 Zpracovala Marie Sušňová
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Nařízení obce Liptál č. 1/2020 
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

zákaz podomního prodeje
Stále více přibývá obcí i měst, které se snaží řešit tento velký 

celospolečenský problém, kterým je podomní prodej, pro-
vázený nepoctivými praktikami, poškozujícími naše občany. 
Bohužel i v Liptále se s tímto problémem setkáváme a vyřešit 
ho je velmi složité. Abychom měli oporu v zákoně a mohli 
k těmto nekalým praktikám přivolat policii, museli jsme při-
jmout nové nařízení obce. Jedná se o Zákaz podomního a po-
chůzkového prodeje, které je platné od letošního března. 

Další krok je už ale jen na Vás. V případě, že vám tito 
„šmejdi“ zazvoní u domu, určitě je nepouštějte dovnitř 
a ihned volejte linku 158. Vím, že to není jednoduché a může 
se stát, že vás prodejce přesvědčí. Potom je ale potřeba co 
nejdříve kontaktovat například rodinu, která vám s odstou-
pením od smlouvy určitě pomůže. Pokud budeme moci, rádi 
Vám pomůžeme i my, nebo náš právní zástupce.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Rada obce Liptál se na svém zasedání dne 05.02.2020, 
usnesením č. 14/11/20, usnesla vydat na základě § 18 odst. 
4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
toto nařízení:

Čl. 1
Předmět právní úpravy

Účelem tohoto nařízení obce je stanovit, které formy pro-
deje zboží nebo poskytování služeb, prováděné mimo provo-
zovnu, jsou na území obce Liptál zakázány.

Čl. 2
Vymezení pojmů

(1) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení ro-
zumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení a poskytování 
služeb provozované formou pochůzky, kdy je bez předchozí 
objednávky v objektech určených k bydlení, ubytování a re-
kreaci prodáváno zboží nebo poskytovány služby. 

(2) Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení 
rozumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení a poskytování 
služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (kon-

strukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podob-
ných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo 
zboží nebo služby nabízí a prodává nebo nabízí a poskytuje, 
se přemísťuje nebo stojí na místě.

Čl. 3
zakázané formy prodeje zboží 

a poskytování služeb

Na území obce Liptál je zakázán podomní a pochůzkový 
prodej.

Čl. 4
závěrečná ustanovení

(1) Porušení povinností stanovených tímto nařízením obce 
se postihuje podle jiných právních předpisů. 

(2) Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po dni jeho vyhlášení.

        Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

z obecního úřadu
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Jedná se o celorepublikový projekt, 
jehož cílem je usnadnit pracovníkům in-
tegrovaných záchranných složek přístup 
k několika vybraným informacím o va-
šem zdravotním stavu. Seniorská obál-
ka je výstupem projektu Implementace 
politiky stárnutí Ministerstva práce 
a sociálních věcí, do kterého je za-
pojen také náš mikroregion, ale třeba 
také Zlínský kraj. Tuto kartu pro pří-
pad naléhavé pomoci, má mít osoba 
umístěnou na viditelném místě ve své 
domácnosti. Nejlepším místem pro 
umístění této karty je například lednice 
nebo někde v blízkosti vstupních dveří 
do bytu nebo rodinného domu. Karta 
obsahuje důležité informace o osobě: 

osobní údaje, kontaktní údaje na osoby 
blízké, orientační přehled onemocnění 
a medikace. Vyplněnou kartu nikam ne-
posílejte, stačí, když ji umístíte na výše 
uvedené místo. V případě důležitých 
změn si informace v kartě aktualizujte. 
I když se to nezdá, i tato drobnost 
může mít vliv na řešení krizové 
situace.

Obec Liptál má připraveno 200 ks 
těchto seniorských obálek, které 
doručíme všem občanům, kteří 
jsou starší 70 let. Roznos těchto 
obálek provedeme až po uklidně-
ní situace s koronavirem. Všichni 
ostatní, kteří byste chtěli mít ty-
to informace pro záchranáře také 

vyplněné, můžete si formulář stáhnout 
na webových stránkách obce Liptál 
v záložce dokumenty ke stažení, nebo 
vám formulář vytiskneme na obecním 
úřadě při vaší osobní návštěvě.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

OBECNÍ ÚŘAD V LIPTÁLE
 NABÍzÍ BEzPLATNOu 

SLuŽBu SENIORŮM V LIPTÁLE:
DOVOz zÁkLADNÍCh POTRAVIN A DROgERIE

SLuŽBu OBjEDNÁTE NA TEL.: 777 931 876 – STAROSTA 
NEBO OÚ LIPTÁL TEL. 571 438 074, EMAIL: OBEC.uRAD@LIPTAL.Cz

ÚhRADu zA NÁkuP PROVEDETE PO DOhODě PŘI OBjEDNÁNÍ. 

„MOjE ROuškA ChRÁNÍ TEBE, TVOjE ROuškA ChRÁNÍ Mě.“

OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL  

PRODLuŽujE SPLATNOST POPLATkŮ
- POPLATEk zA NAkLÁDÁNÍ S ODPADy - 

- POPLATEk zA PSA - 
- POPLATky zA PRONÁjEM hROBOVýCh MÍST, kOLuMBÁRIA - 

DO 30.6.2020

POkuD jE TO MOŽNé, VyuŽIjTE PROSÍM BEzhOTOVOSTNÍ ÚhRADy:
   • čÍSLO ÚčTu:    6724851/0100
   • VARIABILNÍ SyMBOL:    číslo popisné

   • DO POzNÁMky uVEďTE:   jméno, příjmení

PŘEhLED:
POPLATEk zA OSOBu/ROk: 300 kč

POPLATEk zA NEOByDLENý OBjEkT/ROk: 300 kč

POPLATEk - PES - V OBCI: 100 kč 
                   DALšÍ PES 200 kč

POPLATEk - PES - PASEky: 50 kč

                   DALšÍ PES 100 kč

Seniorská obálka



Liptálský zpravodaj 1/2020  7

Soutěž Vesnice roku slaví v letošním roce 25 let od jejího 
založení a letos je to už 14 let od vítězství obce Liptál v této 
soutěži. Díky tomuto výročí jsme měli možnost se zúčastnit 
slavnostního setkání všech vítězů u prezidenta a premiéra 
České republiky. Přijetí u dvou nejvyšších ústavních činitelů 
naší země proběhlo ve středu 29. ledna v prostorách Úřadu 
vlády a na Pražském hradě. 

V roce 2006 se podařilo něco neuvěřitelného. Obec Liptál 
získala titul „Vesnice roku 2006“. Bylo to velké vítězství, 
které posunulo naši obec výrazným krokem kupředu. Ještě 
dnes čerpám z toho, že figurujeme v seznamu vítězů. Velké 
poděkování proto patří celému obecnímu úřadu v čele s teh-
dejším starostou Miroslavem Vaculíkem a také občanům, bez 
kterých by to samozřejmě nešlo.                Foto archiv obce

25 let soutěže Vesnice 
roku
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Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy ven-
kova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní 
účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost 

a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upo-
zornit širokou veřejnost na význam venkova.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Ročník Rok 1. místo 2. místo 3. místo

1. 1995 Telnice Pěnčín Bystřice nad Olší a Hodslavice

2. 1996 Vratěnín Řípec Koberovy

3. 1997 Svatý Jan nad Malší Tvarožná Slatina

4. 1998 Jiřetín pod Jedlovou Hukvaldy Bystré a Novosedly nad Nežárkou

5. 1999 Olešnice na Moravě Sudoměřice u Bechyně Studnice a Svatý Jan pod Skalou

6. 2000 Sloup v Moravském Krasu Sebranice Chelčice a Stonava

7. 2001 Kameničky Častrov Hroznová Lhota a Třebívlice

8. 2002 Nečtiny Petrovice Rusava a Suchý Důl

9. 2003 Vilémov Dýšina Ústí a Deštné v Orlických horách

10. 2004 Kovářov Osíčko Štítina a Vrbice

11. 2005 Bořetice Petřvald Šárovcova Lhota

12. 2006 Liptál Střítež nad Ludinou Heřmanice

13. 2007 Havlovice Kondrac Suchá Loz

14. 2008 Lidečko Pikárec Malenice

15. 2009 Tučín Lány Žernov

16. 2010 Ratměřice Koloveč Hlavnice

17. 2011 Komňa Hlavenec Skalička

18. 2012 Řepice Tvarožná Lhota Křižánky

19. 2013 Jeseník nad Odrou Holovousy Dolní Újezd

20. 2014 Kateřinice Ořechov Nová Hradečná

21. 2015 Krásná Vysočina Černotín

22. 2016 Kašava Prysk Kozojídky

23. 2017 Heřmanov Lukavice Slavkov

24. 2018 Dolní Němčí Šumvald Nový Kostel

25. 2019 Lipová Ratiboř Libovice

Foto archiv obce
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Těsně před koncem minulého roku 
došlo k výrazným změnám v autobu-
sové i vlakové dopravě v našem kraji. 
Zlínský kraj totiž vybral nové poskyto-
vatele ve veřejné dopravě a s tím také 
souvisely úpravy v jízdních řádech. 
Obce Liptál se týkalo několik změn, 
ale tou největší je odklon některých 
linek na „starou cestu“. Bohužel jsme 
tuto informaci zjistili až ze samot-
ného provozu autobusů. Po konzulta-
ci se starostkou sousední obce (Lhota 
u Vsetína) jsem zjistil, že oni také ne-
byli vyzváni Zlínským krajem k vydání 
nějakého stanoviska k novým jízdním 
řádům. Začátek provozu byl trochu 
krkolomný, ale nyní se zdá, že vše se 
tak nějak utřepalo. V současné době 
je tedy potřeba začít přemýšlet o tom, 
zda budeme po Zlínském kraji požado-
vat úpravu jízdních řádů, která povede 

k vracení autobusů na novou silnici 
I/69. Bude to potřeba pořádně zvážit, 
protože obě varianty mají své kladné 
i záporné stránky. Budeme určitě rádi, 
když se k tomu vyjádříte i vy a to jak 

osobně, tak i třeba emailem na staros-
ta@liptal.cz, protože kdo jiný by měl 
o tom rozhodnout, než cestující. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Stav „bočních“ silnic se stále zhor-
šuje a po každé zimě je v cestách více 
a více výtluků. Každoročně se provádí 
vysprávka děr, ale například v loňském 
roce opravy nevydržely ani do zimy. 
I v letošním roce je objednána opra-
va děr v komunikacích, ale bohužel 
některé úseky by potřebovaly nový 
celoplošný koberec, aby se množství 
nerovností dalo zakrýt. Bohužel v le-
tošním rozpočtu takové finance nejsou, 
proto se snažíme najít úspory u jiných 
investičních akcí, aby se mohlo udělat 
aspoň něco. Pokud se to podaří, mělo 
by se opravit pár drobností na komu-
nikaci v Hlubokém a v Háji. Silnice 
ničí mnoho faktorů a jedním z nich 
je i voda, proto jsme provedli úpravu 
příkop v Lopuníku, aby nedocházelo 
k nadměrnému zaplavování cest. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Čištění příkop a potůčků

autobusy jezdí po „staré cestě“
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Tak a je tu další rok a další etapa 
chodníků. Během pár týdnů bude do-
končena zatím nejkratší etapa, která 
měří cca 120 m a která bude stát dva 
miliony korun s tím, že cca 40 % ná-
kladů poskytne Integrovaný regionál-
ní operační program. Realizací tohoto 
úseku se dostaneme na začátek poslední 

rovinky před koncem obce. Pro další 
rok nám už bude chybět pouze posled-
ních cca 400 m, abychom se dostali až 
na hranici se Lhotou u Vsetína. Zima 
byla velmi mírná, takže se začalo s re-
alizací velmi brzo, takže již v dubnu 
bude asi vše hotovo. I u tohoto projektu 
plánujeme, že po skončení realizace 

to s vámi trochu zapijeme. Bohužel 
nynější okolnosti nám zatím nedávají 
možnost stanovit datum této oslavy. 
Jen pro rekapitulaci uvádím, že v dolní 
části obce bylo zatím postaveno 1406 m 
nových chodníků.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Tato investiční akce je ještě pozů-
statkem projektu Čistá řeka Bečva II. 
Původně se plánovalo, že realizace 
této opěrné zdi bude zahájena ihned 

po realizaci splaškové kanalizace, pro-
tože na ni navazovala, z důvodu reali-
zace protlaku v jeho blízkosti. Bohužel 
mnoho okolností tento projekt stále 
odkládalo a až letos na něj konečně do-
šla řada. Jedná se o úpravu dna koryta 
a výstavbu nové kamenné zdi, která 
zabezpečí pozemek proti jeho sesunu 
do potoka. Dále dojde k úpravě most-
ní podpory, která také vykazuje velké 
poškození.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Chodníky v dolní části obce - III. etapa

Nová opěrná zeď u Kovářů č.p. 242
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Obec má novou účetní - poděkování

Obec bude rozdávat další kompostéry

Začátkem tohoto článku bych chtěl 
moc poděkovat paní Marii Sušňové, 
nyní již bývalé účetní obce Liptál. 
Maruška pracovala na obecním úřadě 
celkem 27 let a změna na její pracovní 
pozici bude velkou změnou pro mě, 
ale i pro celý obecní úřad. Na pozici 
hlavní účetní nastoupila v lednu 1993 
za starostování Mirka Vaculíka. Jen pro 
zajímavost, v této době byly počítače 
ještě v plenkách a veškeré účtování se 
provádělo ručně. V roce 2014 jsem se 
stal starostou a Maruška mi byla velmi 
nápomocná v mých začátcích. Vždyť 
peníze jsou až na prvním místě, takže 

co by si starosta počal bez dobré účetní. 
Maruška si zaslouží velké poděkování, 
protože svou práci zvládla vždy bez 
problémů a že ji nejen díky byrokracii 
neúměrně narůstalo. Já i celý obecní 
úřad přejeme Marušce v nové etapě 
života mnoho zdraví, osobních úspěchů 
a taky odpočinku. Na základě výbě-
rové řízení, které proběhlo na podzim 
loňského roku, nastoupila od 1.1.2020 
na pozici hlavní účetní paní Renáta 
Pokorná ze Vsetína, které přejeme, aby 
se jí v jejím novém zaměstnání líbilo.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Výpadky radaru Pod Hranicí byly 
v poslední době velmi časté. Hlavní 
příčinou byly baterie, které byly do-
bíjeny z veřejného osvětlení. Bohužel 
baterie se dobíjely jen při zapnutém 
veřejném osvětlení, což nebylo dosta-
čující pro následující celodenní chod 
radaru. Proto jsme se rozhodli napojit 
radar trvale na rozvod elektrické ener-
gie, aby k výpadkům již dále nedochá-
zelo. Samozřejmě debat o vhodnosti 
a nevhodnosti radaru a o jeho umístění 
bylo vedeno hodně, ale stále si myslíme 
a všechny okolnosti nás vedly k tomu, 
že radar na tomto místě je vhodný. 

Problematikou odpadů se zabýváme 
v každém čísle Liptálského zpravoda-
je, protože se jedná o komoditu, která 
zatěžuje každého z nás. Stát do bu-
doucna uvažuje o výrazném zvýše-
ní poplatku za likvidaci komunálního 
odpadu, proto je třeba dbát na zvýšení 
třídění odpadů a docílit toho, aby naše 
popelnice byly zaplněny co nejméně. 
Kompostéry by měly především odstra-
nit z popelnic trávu, dřevěný popel, ale 
také hlavně bioodpad z kuchyně. Obec 
Liptál získala dotace na nákup 50 ks 
nových kompostérů o velikosti 1100 
litrů. Po zdlouhavé administraci byla již 
podepsána smlouva s dodavatelem, kte-
rý má zboží dodat nejpozději do konce 
června. Poté budou kompostéry vydány 
zájemcům. Z důvodu koronaviru bohu-
žel nyní nevíme jak a kdy se tak stane. 
Zvažujeme několik variant. Je možné, 
že kompostéry dovezeme zájemcům 
domů. Pokud máte o kompostér zájem, 
zavolejte na obecní úřad a budete za-

psáni do pořadníku (tel. 571 438 074) 
nebo napište email na infocentrum@
liptal.cz. Jedná se už o třetí dodávku 
kompostérů. První kompostéry byly 
rozdány v roce 2011 a bylo jich celkem 

300 ks. Dalších 150 ks bylo rozdáno 
v roce 2017 a nyní přichází na řadu 
dalších zmiňovaných 50 ks.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Radar už zase funguje
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Nový sportovní areál bude i v Liptále

Radar je primárně určen k měření rych-
losti, ale je také schopen poskytnout 
statistické údaje o dopravě a je také vy-
baven zařízením měřící meteorologické 
data. Bohužel v poslední době byly 
časté výpadky radaru, proto statistiky 
nejsou tak přesné, ale například za mě-
síc březen 2019 (v té době běžel radar 
bez problémů), projelo kolem radaru 
35 tis. aut v obou směrech za měsíc, 
což je cca 1130 aut denně v obou smě-
rech. Radar umí počítat auta v obou 

směrech, ale měřit rychlost a fotit umí 
pouze ve směru na Všeminu. Dále 
statistika uvádí, že 93% řidičů snížilo 
před radarem svou rychlost. 65 % všech 
řidičů projelo v místě radaru rychlostí 
menší jak 50 km/h. 25% všech řidičů 
projelo v místě radaru rychlostí menší 
jak 63 km/h a 10% všech řidičů pro-
jelo v místě radaru rychlostí vyšší jak 
63 km/h. Nejvyšší rychlost za měsíc 
březen 2019 změřil radar osobnímu 
automobilu, který jel 93 km/h a jeho 

SPZ je ….. Z výše uvedeného je vidět, 
že radary mají velký vliv na dopravu. 
Z těchto důvodů je dnešní trend v umis-
ťování nových radarů jednoznačný. 
Radarů stále přibývá a dnes jej potkáme 
téměř všude. Dokonce je také vedena 
debata o umístění nového radaru na sil-
nici I/69 v blízkosti hlavní křižovatky 
u Základní školy. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Těsně před vánocemi byly zahájeny 
stavební práce na realizaci nového více-
účelového sportoviště v Liptále. V loň-
ském roce se nám totiž podařilo zajistit 
část financí z prostředků Ministerstva 
pro místní rozvoj a tak realizace může 
konečně začít. Během zimy jsme ješ-
tě provedli několik administrativních 
i projekčních změn a z těchto důvodů 
nyní můžeme realizovat všechny hřiš-
tě z projektové dokumentace. V rámci 
areálu budou tedy postaveny dvě hřiště 
s umělým povrchem a to fotbalové hřiš-
tě o rozměru 42 m x 28 m a víceúčelové 
hřiště o rozměru 40 m x 20 m, určené 
například pro tenis, volejbal nebo bas-

ketbal. Dále bude zrealizováno asfalto-
vé hřiště s mantinely, určené pro hokej 
o rozměru 40 m x 20 m. Posledním 
sportovištěm, které v areálu vznikne, 
je běžecká dráha s umělým povrchem. 
Bude se jednat o tři dráhy v délce 70 m. 
Velkou výhodou také bude to, že celé 

sportoviště bude osvětleno. Celkové 
náklady na realizaci akce jsou 8,5 mil. 
Kč a celkové dokončení se plánuje 
na konec léta.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Problematika nákupů a prodejů ne-
movitostí se probírá na každém zastu-
pitelstvu. V loňském i v letošním roce 
bylo těchto záležitostí velmi mnoho 
a stále přibývají další. Mnoho lidí totiž 
chce vypořádat své majetky ve vztahu 
k obci a sousedům. Nejběžnějším pří-
padem tak bývá skutečné vypořádání 
hranice, kterou tvoří plot nebo komu-
nikace. Běžným problémem totiž je, že 
komunikace sousedící s vašimi pozem-
ky se neshoduje s průběhem hranice 
v katastru nemovitostí. Takových to 
převodů proběhne desítky ročně.

Další kapitolou ve vztahu k nemovi-
tostem jsou věcná břemena. Tento případ 
je nejvíce používán ve vztahu k inženýr-
ským sítím. Běžně dává zastupitelstvo 
svolení k uzavření věcného břemene pro 
ČEZ, který realizuje nové elektrické pří-
pojky nebo rekonstruuje stávající elek-
trická vedení. Na konci minulého roku 
v této oblasti přibylo uzavírání věcných 
břemen ke stavbě splaškové kanalizace. 
Všichni, koho se to týká, jste dostali 
dopis se žádostí o podpis. Počet těchto 
břemen se počítá na stovky. 

Největší, finančně i časově nejnároč-
nější kapitolou jsou nákupy nemovitostí 
do vlastnictví obce. Tyto nákupy se 
provádí hlavně v souvislosti s reali-
zací nějaké investiční akce nebo také 
za účelem budoucí potřeby. V rámci 
akce chodníky v dolní části obce se 
podařilo vykoupit více jak 1000 m2 bý-
valého mlýnského náhonu a také děkuji 
všem, kteří prodali a prodají pozemky 
pod samotnou stavbou chodníku. Obec 

také koupila pozemky před tzv. školní 
bytovkou, čímž dojde ke zjednodušení 
výstavby a trasy mostu budoucí cyk-
lostezky. Dalším velkým nákupem je 
stavba č.p. 224. Po skoro třech letech 
vyjednávání se nám konečně podařilo 
podepsat kupní smlouvu se Zlínským 
krajem, od kterého jsme koupili budo-
vu bývalého dětského domova. Tento 
převod stal obecní kasu 1,55 mil. Kč. 
Dalším důležitým převodem je směna 
s Lesy České republiky. Věřím, že i tato 
dohoda bude letos konečně podepsána, 
protože nyní se již čeká pouze na sou-
hlas Ministerstva zemědělství, které je 
nadřízené Lesům ČR. Na dokončení 
již netrpělivě čekáme, protože nás to 
brzdí v dalších investicích. Podpisem 
této dohody obec získá více jak dva-
cet pozemků převážně v centru obce. 
Pomyslným vítězem v protahování pře-

vodu nemovitostí je bohužel stát, který 
zastupuje Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. Obec Liptál 
by ráda získala pozemky pod školou 
a v jeho okolí, ale to byrokratické 
protahování je až neuvěřitelné. Vždyť 
od podání žádosti nyní uběhlo více jak 
12 let. Další pozemky, které bychom 
rádi získali od státu, jsou například 
v průmyslové zóně nebo třeba pod vod-
ní nádrží Žabárna. Prvním povedeným 
převodem ze státu na obec je koupě 
komunikace přes průmyslovou zónu, 
za kterou jsme museli zaplatit 650 tis. 
Kč. Vlastnictví nemovitostí je totiž ta-
ké velmi důležité pro získávání dotací, 
protože téměř všechny ministerstva ma-
jí podmínku stoprocentního vlastnictví 
dotčených pozemků.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Majetkoprávní záležitosti obce

Ukliďme Liptál 2020
zrušeno

Společná akce (18.4.2020) se 
z důvodů opatření kvůli korona-
viru odkládá.

O novém termínu budete in-
formováni.

 
Pokud se v náhradním termí-

nu osobně zapojíte a pomůžete 
některé prostory uklidit, zejmé-
na podél hlavní silnice, budeme 
velmi rádi.

 
Děkujeme za pochopení.
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Nabídka rozesílání SMS a emailů zájemcům

Jako každoročně proběhla v naší 
obci jarní velkoplošná deratizace 
(16.3., 23.3., 30.3.2020). Bohužel 
z důvodu krizových opatření by-
la ošetřena pouze veřejná místa. 
Na podzim bude prováděna kontrol-
ní prohlídka a umístění návnad. Akci 
zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. 
o. se sídlem ve Zlíně, která provede 
ošetření kanalizační sítě, veřejných 
ploch a vybraných objektů, či míst, 
na která upozorníte. 

Vzhledem k tomu, že je pravdě-
podobný výskyt hlodavců i v oko-

deratizace 
v Liptále 

Obecní úřad Liptál opět oznamuje 
zájemcům, kteří by chtěli dostávat 
zprávy z hlášení obecního rozhlasu 
formou SMS přímo do svých mobil-
ních telefonů, nahlaste na obecní úřad 
své telefonní číslo. Prostřednictvím 
SMS poté budete dostávat stručná 
hlášení obecního rozhlasu (upozor-
nění, různá oznámení, prodejci, atd.). 
Zvláště v tomto čase Vám kvůli růz-

ným omezením doporučujeme službu 
využít.

Samozřejmě stále trvá možnost ro-
zesílání zpráv z webu obce na Vaše 
emaily, k jejichž odběru se můžete 
sami přihlásit na www.liptal.cz, zálož-
ka Zasílání novinek. Na emaily Vám 
budou chodit  rovněž různá upozorně-
ní, zprávy z úřední desky, pozvánky 
na akce atd. Pokud si nebudete vědět 

rady, použijte stejný postup, jako pro 
přihlášení k zasílání SMS - zašlete nám 
na obecní úřad Váš email a my Vás 
do odběru novinek zařadíme.

Kontakt pro zaslání čísla telefonu 
nebo emailu:

Tel.: 571 438 074, e-mail: obec.
urad@liptal.cz, web: www.liptal.cz, zá-
ložka Zasílání novinek

(platí pro každý rok)
č.1 - za leden - únor, březen    je 10.03. příslušného roku
č.2 - za duben - květen - červen   je 10.06. příslušného roku
č.3 - za červenec - srpen - září    je 10.09. příslušného roku
č.4 - za říjen - listopad - prosinec    je 01.12. příslušného roku

Prosíme o dodržování uvedených termínů!

UzáVĚRKY
jednotlivých čísel Liptálského zpravodaje

PřÍSPĚVKY:
- zasílejte na uvedenou emailovou 

adresu s označením „Příspěvek 
do zpravodaje“ nejlépe ve formátu 
word (přípona .doc), jeden příspěvek 
obsahem asi ½ stránky psané na po-
čítači.

  texty neprochází jazykovou úpra-
vou, za obsah zodpovídají jednotliví 
přispívající. Proto dbejte na odstra-
nění chyb či překlepů. Redakce si 
vyhrazuje právo příspěvky krátit.

- osobně na obecní úřad
- vždy s uvedením autora textu

FOtOgRaFIe:
- posílejte zvlášť v příloze emailu - ne 

v textu
- ve formátu .JPG, .JPEG, velikost cca 

kolem 1 MB
 Velikostí kolem 100 kB ani neposí-

lejte - moc malé, proto nevhodné pro 
tisk.

- osobně na obecní úřad. Po naskeno-
vání budou vráceny

- vždy s uvedením autora fotografií

Vydavatel si vyhrazuje právo příspěv-
ky před zveřejněním posoudit zejména, 
aby nepoškozovaly jiné subjekty, oso-
by, apod.

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

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

Všem přispěvatelům děkujeme 
za spolupráci.

KONtaKt
pro zasílání příspěvků:

Jana Vráblíková
Obecní úřad Liptál, 
756 31  Liptál 331

E-mail: obec@liptal.cz  
Tel.: 571 438 074

jak posílat příspěvky

Jak jsme Vás již informovali v mi-
nulém čísle zpravodaje, i v roce 2020 
pokračuje Obec Liptál v prodeji pali-
vového dříví pro občany obce Liptál.

Oproti původnímu sdělení i pro rok 
2020 zůstává cena za 1 m3 ve výši 
600 Kč, a to včetně dovozu.

Zájemci se mohou i nadále hlásit 
na OÚ Liptál, tel. 571 438 074, email: 
obec.urad@liptal.cz.

Prodej palivové-
ho dříví v roce 

2020

lí obytných domů a hospodářských 
stavení, prosíme a vyzýváme občany 
ke spolupráci při vyhledávání poby-
tu hlodavců. Nahlaste své postře-
hy o výskytu škůdců  na Obecní 
úřad v Liptále, tel. 571 438 074, 
a to i v průběhu roku, aby bylo 

zabezpečeno komplexní ošetření ob-
ce. Konkrétní postup s Vámi bude 
dohodnut.

Obecní úřad v Liptále 
a fy Deratex, Zlín
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Rozhodujete se, kam zapsat dítě 
se zdravotním postižením do 1. třídy?

údaje o nezaměstnanosti 
v Liptále k 29.2.2020

Rozpis výkupů 
kůží na rok 2020

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

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

06.05., 10.06., 15.07., 19.08., 23.09., 
02.12.2020.

Evidovaní uchazeči: 27 (24 - 31.12.2019). 
Podíl nezaměstnanosti: 2,41 % (2,31 % - k 31.12.2019). 
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Police: 13 evidovaných uchazečů, 3,24 %  podíl nezaměstnanosti,
- nejméně Kladeruby: 3 evidovaní uchazeči, 1,04 %  podíl nezaměstnanosti. 
    (Zdroj: Úřad práce) 

OdjINUd

J. Á. Komenský: 
„Jaké děti se rodí,     
v moci žádný nemá…
Ale aby dobrým vedením 
na dobré vyšly,
to v naší moci jest.“

S nadcházejícím nástupem předško-
láčků do školy začne každý rodič řešit 
otázku, jaký způsob vzdělávání je pro 
jeho dítě nejlepší. O to těžší je rozhodo-
vání pro rodiče, jehož předškoláček má 
zdravotní omezení. Možná se to týká 
právě Vás.

V dnešní době je více možností vzdě-
lávání, ale jak vybrat tu správnou cestu? 
Kdybychom se zeptali přímo budoucího 
žáčka, co by si od školy přál, určitě by 
odpověděl, že spolužáky a kamarády, 
se kterými bude legrace o přestávkách 
a aby bylo ve škole úspěšné.

Pro děti s touto odpovědí je jako stvo-
řená naše škola, kde jsou děti na stejné 
lodi, mají podobné starosti a radosti, 

a proto se berou navzájem takové, jaké 
jsou. Také učivo je připraveno dítěti tzv. 
na míru, takže má větší šanci ve vyučo-
vání zazářit. 

Vážení rodiče,
rádi mezi sebe přivítáme žáčka, který 

chce školu zvládat bez stresu a tlaku 
okolí. Chceme, abyste věděli, že vám 
podáme pomocnou ruku a jsme tu pro 
vás.

Naše škola s názvem Dětský do-
mov a Základní škola se nachá-
zí na Masarykově náměstí  420 
ve Vizovicích (v prvním patře budovy 
ZŠ Vizovice). Má velmi dobrou do-
pravní dostupnost pro okolní obce; au-
tobusové nádraží je hned naproti školy.

                       
Nabízíme vzdělávání a výchovu žá-

kům s lehkým a středním mentálním 
postižením, autismem a souběžnými 
více vadami. Předpokladem pro přijetí 
je platné doporučení příslušného škol-
ského poradenského zařízení, což je 
speciálně pedagogické centrum. 

O Vaše dítě se budou starat odborně 
vzdělaní učitelé -  speciální pedagogové 
s dlouholetými zkušenostmi v oblas-
ti výukových i výchovných problémů 
dětí.

Ve srovnání s běžnými základními ško-
lami můžeme nabídnout lepší speciální 
vybavení – speciální učebnice, pomůcky 
pro jednodušší a rychlejší pochopení uči-
va. Vyučuje se speciálními učebními me-
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todami, které jsou vhodné pro konkrétní-
ho žáka a jeho potřeby. Ve třídě je také 
nižší počet žáků a učitel má dost prostoru 
pro individuální přístup. Za důležité po-
važujeme respektování osobnosti dítěte, 
posilování sebevědomí a podněcování 
jeho aktivity. Případně zajišťujeme indi-
viduální výuku a individuální vzdělávací 
plán na základě rozhodnutí speciálně 
pedagogického centra.

Hlavním cílem školy je, aby se žáci 
uplatnili v praktickém životě.  Je zde 
zvýšený počet hodin pracovního vyučo-
vání a výuka žáků probíhá i ve speciali-
zovaných učebnách.

Žákům jsou vytvořeny takové pod-
mínky, aby si mohli zvolit učební obor 
a budoucí povolání podle svých mož-
ností a schopností. 

Můžeme nabídnout i ranní a odpoled-
ní školní družinu. V odpolední družince 
žáčci zažívají pocit pohody, legrace 
a bezpečí. Také mimoškolní aktivity 
jsou přizpůsobené dětem se speciální-
mi potřebami. Stravování je zajištěno 
ve vlastní školní jídelně. Kuchyně je 
moderně vybavená a vaří se tam velmi 
chutně s dodržením požadavků moderní 
a zdravé výživy.

Škola se zaměřuje hlavně na vytváře-
ní přátelské atmosféry, a to jak ve vzta-
zích mezi žáky a učiteli, tak pravidel-
ným informováním rodičů o výchovně 
vzdělávacím procesu. 

Je náročné dlouhodobě pečovat o dítě 
se zdravotním postižením. Správný vý-
běr školy, spokojenost dítěte ve škole, 
jeho příprava na další studium a co 
možná nejvíce samostatný život, to jsou 
okamžiky, které ovlivní kvalitu života 
dětí i celých rodin.

Zápis do 1. třídy se bude konat 
3. dubna 2020  od 15 do 17 hodin v na-
ší škole.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Mgr. Jana Gajzurová
    Dětský domov 

a Základní škola Vizovice
e-mail: ddzsvizovice@centrum.cz

tel. 577 452 423 mobil: 774 444 390
Foto: archív školy
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Svoz  odpadu 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

duben 9., 23. 20. 6.

Vývoz 
kontejnerů 

podle potřeby

Vývoz 
kontejnerů 

podle potřeby

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.

Přehled množství odpadů
Jak jsme úspěšní v množství vytříděných odpadů? Pro 

přehled uvádíme jednotlivé položky v tunách za období od r. 
2012 - 2018. Poděkování patří Vám všem! Dlužno dodat, že 
čím více budeme všichni odpady třídit, tím nižší náklady bu-

dou na likvidaci komunálních odpadů (popelnic). A tím déle 
můžeme udržovat výši ročního poplatku za odpady na nižší 
úrovni, který je prozatím nejnižší v širokém okolí.

děkujeme, že třídíte odpad!

Množství zpracovaných odpadů v tunách za rok 2019 - Obec Liptál

      Pro porovnání uvádíme přehled od r. 2012

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

komunální odpad 216,46 221,855 215,41 222,16 233,92 253,95 261,69 258,56

plasty 11,55 9,926 14,57 16,055 14,855 17,21 20,068 24,29

papír 4,41 7,29 7,83 8,1 8,12 11,13 11,6 14,22

sklo 14,323 16,462 15,71 18,42 26,11 17,45 15,61 15,41

kompozitní obaly 1,665 0,8 0,47 0,665 1,005 1,42 0,912 1,09

nebezpečný odpad 3,585 2,023 2,796 2,413 5,806 5,676 6,821 3,905

objemný odpad 13,25 22,18 21,2 24,76 24,58 41,43 34,28 24,98

pneumatiky 3,51

bioodpad    1,222 3,661 3,56 3,69 3,16

oděvy      5,801 4,173 4,498

pokrmové oleje a tuky 0,043

CeLKeM 265,243 280,536 277,986 293,795 318,057 357,627 358,844 353,666
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NETŘÍDĚNÝ (zbyTkovÝ) oDPAD – 
PoPElNicE - PyTlE čErNá bArvA (PAsEky)

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

SVOZOVÁ MÍSTA - PRO PASEKY:
Hluboké – u Josefa Lukáše

Lopuník – u Horkých č. 405
Kopřivné – u Zavrtáků

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

PAPÍr – moDré PyTlE 
A moDré koNTEjNEry

Patří zde: noviny, časopisy, krabice, lepenka, karton, kance-
lářský papír a sešity
Nepatří zde: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, 
uhlový a voskovaný papír

PlAsTy – žluTé PyTlE 
A žluTé koNTEjNEry

Patří zde: PET láhve, sáčky, folie, nádoby od saponátů, plas-
tové kanystry, kýble, květináče, polystyren apod.
Nádoby stlačte, šetříte tak místo.
Nepatří zde: novodurové trubky a podlahové krytiny, obaly 
od chemikálií a nebezpečných látek.

NáPojové kArToNy - TETrA PAck - 
orANžové PyTlE NEbo PoPElNicE 

s orANžovou NálEPkou
Oranžové pytle jsou odváženy zároveň se svozem plastů.
Patří zde: krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.          
Kartony stlačte, šetříte tak místo.

sklo - zElENé koNTEjNEry „zvoN“
Vývoz kontejnerů podle potřeby.
Patří zde: láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo. 
Nepatří zde: porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo 
a zrcadla. 

biooDPAD – hNĚDé koNTEjNEry
Vývoz kontejnerů podle kalendáře fy Marius Pedersen.
Patří zde: biologicky rozložitelný odpad pocházející přede-
vším z údržby zahrad 

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 sběr-
ném dvoře
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

do e-boxu patří: drobné elektrospotřebiče – např. vyslouži-
lé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení, 
apod.
do e-boxu NePatřÍ: zářivky a výbojky

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 sběr-
ném dvoře
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

Patří zde: úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (tru-
bicové) zářivky, světelné zdroje s LED diodami
Nepatří zde: klasické, reflektorové a halogenové žárovky 
a viditelně poškozené světelné zdroje

PoTrAviNáŘské olEjE A Tuky 
– zElENé NáDoby ozNAčENé NálEPkou

- kontejnery umístěny ve sběrném dvoře a v hořansku 
Na Špici
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

Upotřebené potravinářské oleje a tuky musí být do sběrných 
nádob ukládány pouze v pevných obalech (např. Pet 
lahve).

děkujeme, že třídíte odpad. Má to smysl.

Prosíme občany, aby do kontejnerů i barevných pytlů uklá-
dali 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.

Takto NE! Březen 2020.
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z Obecní knihovny Liptál
V knihovně máme k zapůjčení spoustu novinek pro dospě-

lé i pro děti, dále deskové hry a časopis Moje země, a pro děti 
oblíbené komiksy Čtyřlístek a novinku - Bart Simpson.

Zveme Vás i s dětmi na nezávaznou prohlídku 
naší knihovny.

Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.cz 

OteVÍRaCÍ dOba: 
 Středa         15 – 17 hodin
 PáteK           15 – 17 hodin

Alena Malčíková, knihovnice

22.2.2020 proběhl v hospodě U Klesků 13. ročník liptál-
ského koštu slivovice. 

V tomto ročníku se sešlo v kategorii trnka 16 vzorků, 
v kategorii ostatní pálenky 11 vzorků. Všechny vzorky byly 
ve výborné kvalitě. Po tříhodinovém klání byly sečteny a vy-
hlášeny nejlepší vzorky. 

Tímto děkuji místostarostovi naší obce panu Filipu 
Tomancovi za předání pohárů, diplomů i cen těm nejlepším. 

Výsledky  13. ročníku:

Kategorie trnka
1. místo  Jiří Handl – Ústí u Vsetína
2. místo  Jan Matonoha – Liptál
3. místo  Petr Valchář – Liptál

Vzhledem k současné situaci s pandemií koronaviru v ČR 
a přijatých vládních opatření nezveřejňujeme v tomto čísle 
zpravodaje plán akcí v Liptále na rok 2020. Kulturní zařízení 
Liptál i kulturní areál, tělocvična ZŠ Liptál jsou zavřeny. 
Není jasné, které akce a kdy se budou konat. 

Jakmile se situace změní, budete o nadcházejících akcích 
informováni obvyklými způsoby - na www.liptal.cz, záložka 
Akce v Liptále, přihlášení občané pomocí emailů, SMS, 
a doufejme, že i v dalším čísle Liptálského zpravodaje. 

I nadále proto prosíme, zasílejte potom  plakáty, pozvánky 
atd. na Vaše akce, aby mohly být v dostatečném předstihu 
zveřejňovány. Děkujeme za pochopení.                        (JV)

Obecní  úřad  Seninka hledá brigádníky pro zabezpeče-
ní služby na rozhledně Vartovna.

Otvírací doba : duben - červen   - SO, NE, svátky
 červenec - srpen  - ÚT- NE
 září - říjen - SO, NE, svátky
Pracovní doba: od 10 do 18 hodin.

Vhodné pro studenty či důchodce.
Zájemci nechť se hlásí na tel. 571446090, 604785208.
Nabízíme zajímavou práci, která je náležitě finančně ohod-
nocena. 
Požadujeme trestní bezúhonnost.

Ing. Milada Holečková
Starostka Obce Seninka

Kultura

Plán akcí v Liptále 2020

Nabídka brigády na rozhledně Vartovna

13. ročník liptálského 
koštu slivovice 2020
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Kategorie ostatní pálenky 
1. místo Tomáš Ondruch – Liptál
2. místo Jitka Kučerová – Ústí u Vsetína
3. místo Radovan Michálek – Liptál

Čtyři soutěžící si poznali svůj vzorek.

Po vyhlášení výsledků probíhala volná zábava a připrave-
na byla i bohatá tombola.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům, 
kteří nějakým způsobem přispěli, bez nichž by se tato akce 
nemohla uskutečnit. Děkuji taky paní Nadi Kolajové a paní 
Markétě Obadalové za pomoc při organizaci tohoto i minu-
lých ročníků soutěže.

Hana Klesková
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Společenská kronika
ŽIVOtNÍ jUbILea

dUbeN – KVĚteN - ČeRVeN 2020

60 let
duben Londová Alena, Hořansko
květen Dědek Viktor, Na Špici

65 let
duben Černotová Vlasta, Střed
 Tomeček Dušan, Dolansko
 Šimarová Ludmila, Dolansko
červen  Chmelařová Alena, Škurňův dvůr
 Matějů Josef, Dolansko
 Hejtmánek Petr, Dolansko

70 let
duben Frýdl Karel, Sadová
květen Mrlinová  Emilie, Pod Hranicí

80 let
duben Matocha Vladimír, Střed
květen Vodáková Ludmila, Na Špici 
 Smilková Jitka, Na Špici
červen Kachtíková Dobromila, Hořansko

81 let
duben Freundová  Růžena, Sadová

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

86 let
červen Tkadlec Karel, Lůžko
 Řepová Anna, Střed

87 let
duben Srněnská Ladislava, Střed

88 let
květen Blažková Zdeňka, Dolansko

93 let
duben Blanarčíková Štefánia, Lůžko

94 let
duben Vaculíková Marie, Na Špici

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

úMRtÍ 
prosinec 2019 Gojný Otto, Hořansko
 Mrnuštík Jan, Dolansko
leden 2020 Budil Petr, Na Špici
únor 2020 Šimara Jan, Dolansko
 Matějů Alena, Střed
 Fendrychová Věra, Dolansko
březen 2020 Mrlina Radim, Střed
 Tomana Karel, Dolansko
 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NaROzeNI
leden 2020 Chrástecká Daniela, Dolansko
 první občánek v roce 2020,
 Vráblíková Elena, Pusté
 Bednář Daniel, Dolansko
únor 2020 Mahďáková Veronika, Na Špici
 Laža Štěpán, Dolansko

Rodičům srdečně blahopřejeme.

PřIhLáŠeNI 
prosinec 2019 Hanáková Miroslava, Dolansko
 Kovář Martin, Škurňův dvůr 
leden 2020 Rejdová Monika, Pusté
 Kubo Kateřina, Kubo Lukáš, 
 Kubo Daniela, Kubo Štěpán, Hluboké
 Pýchová Silvie, Dolansko
 Hořanský Ladislav, Sadová

OdhLáŠeNI 
srpen 2019 Kováčiková Jana, Výpusta
září 2019 Kadlčíková Milena, Sadová
leden 2020 Kovařčíková Lucie, Kopřivné

SŇatKY
září 2019 Valchář Pavel, Na Špici

Novomanželům blahopřejeme.
O jiných sňatcích nemáme informace.

SdĚLeNÍ Ke SPOLeČeNSKé KRONICe
Omlouváme se za případné nepřesnosti, jelikož se nám 

stále nedostává některých informací o změnách v pohybu 
obyvatelstva. Prosíme Vás, abyste nám nastalé změny - 
sňatky, odhlášení, narození, úmrtí příbuzných nahlásili 
s příslušnou listinou na Oú v Liptále, abychom je mohli 
přesně zanést do evidence obyvatel a mohli z nich dále 
čerpat  – např. vítaní občánků, další zpravodaj apod. 

Děkujeme za pochopení.
Jana Vráblíková
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Dne 27. dubna 2020 uplyne 10 let od úmrtí 
našeho drahého tatínka, pana

Pavla Cedidly z Liptálu č. 410.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná dcera Jana s rodinou a syn Pavel.

V neznámý svět odešel jsi spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Vzpomínka na Tebe je stále živá,
kdo v srdci žije, ten neumírá.
Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout.

Dne 18. dubna 2020 uplynuly 3 roky, kdy nás  
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a bratr, pan

jan Kachtík z Liptálu – Kopřivného č. 307.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn 
s přítelkyní, dcera a ostatní příbuzní a přá-
telé.

Kdo lásku a dobro rozdával, 
pro druhé žil a rád je měl,
ten žije v našich srdcích dál
a nikdy nezemřel.

Dne 31. ledna 2020 jsme si připomněli 
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan

jiří Kašpárek z Liptálu č. 290.

S láskou vzpomínají manželka Anežka, syn 
Jiří s rodinou, dcery Dagmar a Zuzana s ro-
dinami.

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

Dne 9. března 2020 tomu byly 4 roky, co 
nás navždy opustila naše milovaná maminka 
a babička, paní

anežka Kneblová z Liptálu č.144.

Dne 1. března 2020 by se dožila 80 let.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Vzpomínají dcera Hana s manželem 
Zdeňkem, dcera Pavla a vnuk Zdeněk.

vzPomÍNky
Přišlo ráno a s ním nový den, začal však jak nejkrutější sen.
S úsměvem jsi odcházel, veselý jsi byl, že na Tebe čeká smrt, 
jsi netušil.

Jak zlomený kvítek jsem pad a nestačil už zavolat.
Sbohem buďte drazí, odešel jsem, odkud se už nevrátím.

Dne 16. února 2020 jsme vzpomněli 15. 
smutné výročí tragické smrti našeho syna, 
bratra, švagra a strýce, pana

Pavla Valcháře z Liptálu 37.

S láskou vzpomínají rodiče, bratr s rodinou, 
kamarádi a známí.

Jen vzpomínky nám zůstaly
na roky tak šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

Dne 9 února 2020 by se dožila 90 let naše mi-
lovaná maminka, babička a prababička, paní

Ludmila Pilíšková z Liptálu č. 387.

Zároveň jsme dne 25. února 2020 vzpomněli 
17 smutných let od jejího úmrtí.

S láskou a vděčností vzpomínají syn a dcery 
s rodinami a ostatní příbuzní.

Dál budou šumět moje lesy
a bude cítit vůně borovic.
Ale pod koruny v jejich stínu
nepůjdou mé kroky víc …

Dne 25. března 2020 uplynulo 8 let, co nás 
opustil pan

bedřich tomša z Liptálu č. 406. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka, synové 
s rodinami a ostatní příbuzní.

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

Dne 14. února 2020 jsme si připomněli 3. vý-
ročí úmrtí naší maminky a babičky, paní

Františky Kleskové z Liptálu č. 85. 

Vzpomíná syn Zdeněk s manželkou Hanou, 
dcera Iva a vnuci Zdeněk a Iva.   
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Klesly ruce pracovité, zemdlené
dotlouklo srdce znavené,
utichl hlas, pohasl očí svit,
budiž Vám, maminko, tatínku vřelý dík…

31. května 2020 uplyne 16 let, kdy jsme se 
rozloučili s panem

Ladislavem Michálkem z Liptálu č. 27.

současně 28.7.2020 vzpomeneme jeho nedo-
žité 100. narozeniny.

Před 7 lety, dne 27.4.2013 jsme na té posled-
ní cestě doprovodili paní 

anežku Michálkovou z Liptálu č. 27.

V srpnu vzpomeneme její nedožité 94. na-
rozeniny.

Vzpomínají rodiny Michálkovy, Tomeškovy, 
Macalíkovy a Vaculíkovy.

Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi,
bude nám žehnat na cestu,
kterou teď půjdeme sami.

Dne 26. února 2020 uplynulo 10 let od úmrtí 
naší maminky, babičky a prababičky, paní 

jarmily Vaculíkové z Liptálu č. 25.

Dne 19. března 2020 by se dožila 98 let.

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

Dne 24. června 2020 uplyne 30 let od úmrtí 
jejího manžela, našeho tatínka a dědečka, 
pana

josefa Vaculíka
Dne 7. března 2020 by se dožil 101 let.

S láskou na své rodiče vzpomínají syn 
Miroslav a dcera Jaroslava s rodinami a ostat-
ní příbuzní.

Bůh mě skryje ve svém příbytku, 
když nastane zlý den, 
schová mě ve skrýši svého stanu. 
(Žalm 27, 5) 

Dne 24. února 2020 jsme si připomněli 1150 
let od narození našeho staříčka, pana 

Pavla gerži z Liptálu č. 88.

Zemřel 18. června 1987 ve věku 82 let. 
V červnu si připomeneme 33 let od jeho 
úmrtí.

Dne 6. dubna 2020 jsme vzpomněli nedoži-
tých 90 let jeho syna, našeho tatínka a sta-
říčka, pana

jaroslava gerži z Liptálu č. 88

Zemřel 27. dubna 1998 ve věku 68 let, připo-
meneme si 22 let od jeho úmrtí.
Za vzpomínku děkují všem, kteří vzpomenou 
s námi, děti Jana a Jaroslav, vnuci Tomáš 
s rodinou, Jana s Gábinkou, Pavel a Tereza.  

Není důležité, kolik toho uděláme,
ale kolik lásky vložíme do toho, co děláme.
Není důležité, kolik dáváme,
ale kolik lásky vložíme do toho, co dáváme.
 
Vnější skutek vykonaný bez lásky neprospívá.
Cokoliv se však vykoná z lásky,
ať je to sebemenší a nepatrnější,
všechno se obrací v užitek.
Bůh totiž více ocení to, z jak velké lásky
kdo jedná, než kolik vykoná.
 
Dávej každému, co mu náleží,
rozdávej radost a dobro,
podávej ruku ku pomoci.
Rozdávej úsměvy, dávej sám sebe,
neboť na věčnost si vezmeš jen to,
co jsi rozdal.
 

                        (autor neznámý)

jvrablik
Textový rámeček
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POČet ObYVateL:
Ke dni 31.12.2019 žilo v obci 1508 obyvatel. 1247 dospělých, 261 dětí. 784 žen, 724 mužů. 

ČÍSLa POPISNá a eVIdeNČNÍ
Ke dni 31.12.2019 bylo v obci registrováno 553 čísel popisných a 44 čísel evidenčních (chaty).

Počet neobydlených objektů je 159 (nikdo není přihlášen na trvalý pobyt).

POČet PřÍStUPŮ na webové stránky Obce Liptál (www.liptal.cz):
ke dni 1.3.2020 – 875 956 přístupů. 

UdáLOStI za ROK 2019

Věková struktura ke dni 31. 12. 2019:
dOSPĚLÍ dĚtI 

CeLKeM 
Muži Ženy Chlapci dívky 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk
613 37,24 634 38,94 111 3,53 150 3,86 1508 34,2

Věkové složení ke dni 31. 12. 2019
Věk 0-5 6-17 18-19 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+ Celkem 

ROK 2019 
Ženy 63 102 97 103 106 115 81 71 40 6 0 784
Muži 49 80 105 114 115 102 98 43 13 5 0 724
Celkem 112 182 202 217 221 217 179 114 53 11 0 1508

Počet dětí do 18 měsíců 25
Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků 32
Počet dětí od 3 do 6 roků 56
Počet dětí od 6 do 15 roků 146
Dospělí 1249
Celkem 1508

             Četnost příjmení ke dni 31. 12. 2019

Pořadí
Rok 2018

Příjmení Počet
1 Vaculík 36
2 Vaculíková 34
3 Gerža 25
4 Geržová 23
5 Daňová, Smilková, Valchář po 16
6 Daňa 14

7 Chmelař, Mikulcová, Tomanová, 
Valchářová po 13

8 Cedidla, Chmelařová, Mrnuštík, 
Obadal, Obadalová, Smilek, po 13

9 Dědková, Frýdlová, Mikulec, po 11
10 Cedidlová, Dědek, Řezníčková po 9

Celkem 569 příjmení

Narozeno 16 Zemřelo 22 Přihlášeno 27 Odhlášeno 25 Přírustek -4

StatIStIKa - ROČeNKa
Roční přehled obyvatelstva v Liptále za rok 2019

Četnost křestních jmen ke dni 31. 12. 2019

Pořadí
Rok 2019

jméno Počet
1 Jan, Josef po 52
2 Jana, Petr po 40
3 Marie 34
4 Tomáš 32
5 Jaroslav, Pavel po 30
6 Miroslav 28
7 Karel, Martin po 26
8 Jiří 25
9 Lenka 23
10 Ludmila, Věra, Zdeněk po 21

Celkem 272 jmen

Přehled rodinných stavů ke dni 31. 12. 2019:
Rok 2019

Ženy Muži Celkem
Neuvedeno 0 0 0

Svobodní 167
dívky 147

245
chlapci 112 671

Ženatý/vdaná 330 302 632
Rozvedení 45 38 83
Vdovci 90 17 107
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18 let v roce 2020 dosáhnou a plnoletými se stanou:

V roce 2020 by se dožili 100 let tito občané:

15 let v roce 2020 dosáhnou a první občanské průkazy obdrží

Šerá tereza, Pusté (nejstarší)
Vašička Michal, Pusté
bařinová Nela, Pod Hranicí
Chmelařová jana, Hořansko

bartozel adam, Sadová
Freund  Roman, Sadová
Šťastná Michaela, Pusté
bzonek Michal, Hořansko

Šťastná eva, Dolansko
Nohavica daniel, Pusté (nejmladší)

Celkem 10 občanů.

Vilková jasmína, 
Vilková Natálie (nejstarší)
Ondrašíková Nikol, Dolansko
tomana tobiáš jan, Na Špici
Mazáč Karel, Dolansko
Ševčíková Sabina, Hluboké
gojná helena, Hořansko
Matonoha Filip, Dolansko

bzonek tomáš, Hořansko
Koutná Kristina, Dolansko
řádková daniela, Hluboké
Kovářová Veronika, Na Prašnici
Papšíková Klára, Hluboké
řezníčková Lucie, Dolansko
Smílková anna, Háj
zadrobílková Valentýna, Dolansko

Vrlíčková Nikola, Pod Hranicí
daňa Martin, Na Špici
Cedidlová tereza, Střed
Fojtík Filip, Střed
Chmelař Simon, Škurňův dvůr
Sátorová anna, Výpusta
Michálková Linda, Lopuník
Celkem 23 občanů.

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

Zpracovala: Jana Vráblíková

Narozen/a 1919 Kde jméno Liptál čp. zemřel/a

15.01. Hovězí Vychopňová Ludmila 228 2017

26.02. Lhota u Vsetína Geržová Vlasta 141/241 2009

26.02. Liptál Smilek Jaroslav 31 1993

21.05. Liptál Kovařčíková Anežka 40 1993

27.05. Liptál Machálek Josef 150 1987

02.06. Kloboučky Čechová Ludmila 315 odhlášena 1992

12.06. Liptál Vaculík Josef 306 1973

27.07. Seninka Daňová Ludmila 65 1993

28.07. Lukovany Michálek Ladislav 27 2004

01.10. Liptál Geržová Julie 204 1982

21.10. Liptál Němečková Františka 227 odhlášena 1970

03.11. Liptál Smilek Josef 29 1992

23.11. Lhota u Vsetína Frýdlová Františka 279 2002

24.11. Liptál Mrlina Pavel 184/188 2005

14.12. Lhota u Vsetína Machala Jan 269 1983

14.12. Liptál Daňa Jaroslav 343 1996

Z dostupných zdrojů zpracovala Jana Vráblíková



Liptálský zpravodaj 1/2020  27

ČCe Liptál 
Slovo farářky 

Moji milovaní bratři a sestry,

velmi na Vás všechny s láskou myslím a chci Vás ujistit, že 
i v těchto těžkých časech jsem v srdci a modlitbě stále s Vámi! 
Ale co je nejdůležitější – je S NáMI NáŠ PáN! Neopustil 
nás ani na chviličku! Ani na chviličku jsme nepřestali být Jeho 
milovanými dětmi, o které se s láskou stará a každé drží ve své 
dlani. Často na to mysleme a věřme tomu.

Rychle se šířící koronavirus nás překvapil a zaskočil.
Když jsme vstupovali nedávno do postní doby, asi nikdo 

z nás netušil, že ji budeme prožívat až takovým intenzivním 
způsobem. Možná jsme tuto postní dobu chtěli prožít oprav-
du co nejpožehnaněji. Možná jsme byli odhodlaní i něco 
odepřít svému tělu. Anebo oddělit více času na modlitbu, 
na Boží Slovo. Možná jsme kdesi v hloubi své duše toužili 
po Božím dotyku a proměně našeho života…

Situace, která nastala, nás sama vtahuje do toho všeho. jsme 
nuceni se opravdu zastavit, uskromnit své tělesné potřeby 
a touhy, být solidární s druhými… a vzhlížet k bohu, v jeho 
Slově hledat pomoc, sílu a světlo v tom, co prožíváme. Pokud 
jsme do této doby měli výčitky, že pro honbu za pominutelnými 
věcmi zanedbáváme to, co je pro nás podstatné – svou duši, věč-
nost, vztah s Bohem a našimi drahými – najednou, jako bychom 
k tomu dostali obrovskou příležitost!

Italský básník Andrea Melis Parolaio ve své úvaze k ak-
tuální situaci hovoří, že nejvíce kontaminovaným povrchem 
bylo naše srdce. Že tento virus zastavil svět, přinutil nás po-
dívat se do sebe a kolem sebe. Snížil na polovinu znečištění 
ve velkých krajinách. Že nás naučí hodně… mluví o nové 
potřebné lidskosti. O tom, že naslepo jsme nemohli jít dále… 
vede nás k pokání. Poskytuje nám čas, ve kterém se můžeme 
zastavit a být s našimi dětmi, myslet s láskou na starší, slabé 
a ohrožené. Že hodnotu věcí chápeme, když nám chybí. Říká, 
že tento virus, který nám bere možnost obejmout druhého, 
může zachránit naše srdce…

Jsou to možná silná slova a někomu se budou zdát až příliš 
radikální, ale tato nastávající těžká doba je však zároveň ob-
rovským prostorem pro hledání a nacházení skutečného 
smyslu svého života, který není v materiálních věcech, ale 
v objevení svého bohem daného poslání, hodnoty a místa 
v tomto světě.

Uvědomujeme si křehkost svého života, svou slabost 
a zranitelnost. To, že nejsme pány života, světa, že nemáme 
všechno v rukách. Že jsme ne-mocní. Ve svém strachu a všem 
chaosu hledáme pevný bod. A ten nenajdeme ve zprávách, 
ani v mocných tohoto světa, ani v dobrých a užitečných ra-
dách epidemiologů, ale v modlitbě a v božím Slově. bůh je 
s námi nejen v kostele, ale všude tam, kde jsme! doma, 
v rodině, na lůžku, v práci…

Osobně vnímám jako silnou Boží výzvu dnešní Slovo 
z knihy proroka Ozeáše 14, 2-10:

“Navrať  se,  Izraeli,  k Hospodinu,  svému Bohu,  neboť  jsi 
upadl pro svoji nepravost. Vezměte s sebou tato slova, obrať-
te se k Hospodinu, řekněte mu: „Promiň nám všechnu nepra-
vost, přijmi nás  laskavě, když chceme oběti býčků nahradit 
svými rty. Ašúr nás nezachrání, na oře nevsedneme a výrob-
ku svých rukou nebudeme už říkat: ‚Náš Bože!‘ U tebe přece 
nalézá sirotek slitování.“ Jejich odvrácení uzdravím, rád si 
je zamiluji, neboť můj hněv se od nich odvrátil. Budu Izraeli 
rosou, rozkvete jako lilie, zapustí kořeny jako libanonský ce-
dr. Jeho ratolesti se rozloží, ve své velebnosti bude podoben 
olivě  a  jeho  vůně bude  jako  vůně Libanonu. Usednou opět 
v  jeho stínu, budou pěstovat obilí,  rozkvetou  jako réva při-
pomínající libanonské víno. – Co je mi do nějakých modlář-
ských stvůr, Efrajime? Řekl jsem přece, že na něho shlédnu. 
Jsem jako zelený cypřiš; ode mne budeš mít ovoce, které po-
neseš. Kdo je moudrý, aby těmto věcem porozuměl, rozumný, 
aby je pochopil? Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví 
budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou.“

Je to silné napomenutí, ale ještě silnější povzbuzení: 
“Vezměte s sebou tato slova, obraťte se k Hospodinu, řekněte 
mu: „Promiň nám všechnu nepravost, přijmi nás laskavě, 
když chceme oběti býčků nahradit svými rty...“

Denně jsme vyzýváni, abychom nosili ochranné rouš-
ky, což je samozřejmě v pořádku, ale o hodně důležitější 
a účinnější je naše modlitba. Právě v modlitbě dostáváme 
novou sílu a odvahu jít dál. V modlitbě nejvíce prožijeme 
boží objetí a obnovení naší důvěry v boží milosrdenství. 
Toto Vám neporadí žádný odborník, ale věřte, že to je to 
nejdůležitější, co v těchto dnech potřebujeme.

Před koronavirem nás možná aspoň do jisté míry ochrání 
rouška, respirátor a karanténa, ale před hříchem, strachem 
a beznadějí nás určitě ochrání boží Slovo a modlitba! 
Věřím, že spolu se mnou na to budete spoléhat. Protože 
“hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo 
ho volají opravdově.“ (Žalm 145, 18)

S láskou a prosbou o Boží ochranu Vás spolu s kurátorem 
sboru Tomášem Němečkem srdečně pozdravuje a žehná 
Vám

 Vaše Mária Jenčová s rodinou
Březen 2020

Foto Josef Londa
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„Děkuji Bohu, který chtěl, abych zůstal po celý živit mužem 
touhy.“ Jan Ámos Komenský

Letos uplyne 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského, 
českého pedagoga světového významu a duchovního učitele, 
biskupa Jednoty Bratrské. Narodil se 28. března 1592. Na je-
ho počest se v Česku a na Slovensku slaví Den učitelů. 

Jan Amos Komenský napsal téměř 200 děl. Přinášíme Vám 
několik myšlenek z jeho nejvýznamnějšího nedokončeného 
díla s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Posuďte 
sami, jak je jeho odkaz nadčasový – vybraná témata:

VzdĚLáNÍ 

Citáty Komenského:  
„Takový  je  příští  věk,  jak  jsou  vychováváni  příští  jeho 

občané.”
„Škola má být dílnou lidskosti, nikoliv mučírna ducha.”

Biblické texty: Lk 2:41-52

Když bylo Komenskému dvanáct let, ztratil během krát-
kého období otce, matku a dvě sestry, patrně v důsledku 
moru. Ujali se ho opatrovníci ze širší rodiny a ti zapojili 
Komenského do fyzické práce, na vzdělávání nebyl čas. Jako 
sirotek si Komenský bolestivě, zato však velmi intenzivně 

Informace o zrušení bohoslužeb 
a dalších sborových setkání

jan ámos Komenský

Modlitba:

Pane, v tomto těžkém čase se sami za sebe, za naše rodiny, 
za  náš  sbor  i  za  celý  svět  v  pokání  a  s  pokorou  obracíme 
k  Tobě.  Vždyť  Ty  jsi  nekonečné  milosrdenství!  Tvé  utrpení 
a Tvůj kříž jsou věčným důkazem Tvé lásky a Tvé přítomnosti 
v našem životě. Děkujeme,  že  jsi na  sebe vzal naše nemoci 
a naše bolesti. Byly to naše hříchy, za které jsi trpěl. A svou 
láskou jsi zvítězil nad každou mocí zla a otevřel jsi nám Boží 
náruč. 
Odpusť nám naše hříchy, naše nevěrnosti, naši lhostejnost 

vůči Tobě i našim blízkým. Odpusť nám naši ustavičnou ne-
spokojenost, reptání a zahleděnost do sebe. Odpusť nám naši 
touhu po životě v blahobytu, po životě bez Tebe. Odpusť nám 
naši neochotu hledat a konat Tvoji vůli, neochotu odpouštět 
našim  blízkým,  jako  Ty  ustavičně  odpouštíš  nám.  Odpusť 
nám,  že  jsme  tolikrát  zůstali  hluší  vůči  volání  Tvého  srdce 
a vyzvánění kostelních zvonů, až najednou utichly… 
Probuď  naše  srdce  Duchem  svým  svatým,  aby  o  to  víc 

volalo k Tobě a  toužilo po Tobě! Dej nám milost rozpoznat 
znamení času a v pokání se obrátit k Tobě! At´ Tě v utrpení 

této postní doby skutečně najdeme,  jak kráčíš cestou života 
s námi a neseš s námi náš kříž, jak nás povzbuzuješ Slovem 
a upokojuješ laskavým pohledem. Dej, ať Tě vidíme i na tvá-
řích  našich  drahých  a  ať  Ti  v  nich  s  láskou  sloužíme. Dej 
nám milost  vložit  s  důvěrou  svou  ruku  do  Tvé  probodnuté 
dlaně a spojit svůj život už navždy s Tvým! Neboť Ty jediný 
jsi Lékařem našeho těla i duše a Dárcem věčného života. 
Prosíme Tě o sílu, ochranu, vedení a pomoc v tomto čase 

pro nás, naše rodiny, pro všechny, kdo pomáhají druhým, pro 
celý náš vylekaný a nemocný svět. Prosíme za všechny zdra-
votníky, za vládu naší a ostatních zemí, prosíme za všechny, 
kdo nasazují své zdraví, životy a síly pro záchranu lidských 
životů a  fungování  společnosti, prosíme  za pomoc a moud-
rost při vynalézání účinného léku a za zastavení a ústup této 
pandemie.  Prosíme za všechny nemocné a umírající. Smiluj 
se nad námi hříšnými! Posilni naše srdce a daruj nám svůj 
pokoj tady a jednou ve věčnosti. Amen

“Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, 
neboť v tebe doufá.

doufejte v hospodina věčně, neboť hospodin, jen 
hospodin je skála věků.“ (Izajáš 26,3-4)

Dne 12. března 2020 byl v České republice vyhlášen nou-
zový stav. Dne 17. března 2020 byl zakázán volný pohyb 
osob na území České republiky.

Mezi výjimky z tohoto pravidla patří – krom jiného – vý-
kon povolání nebo činností sloužících k zajištění individuální 
duchovní péče a služby, a též pohřby. Aktuální informace 
naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/. 

V současné době až do odvolání již nelze konat bohoslu-
žebná ani jiná shromáždění. Je však možné, aby kazatelka 
nebo starší v případě potřeby navštívil potřebného v jeho 
domácnosti. V případě potřeby kontaktujte prosím sestru 
farářku na telefonním čísle 739 558 115.

Naše bohoslužby z Liptálu můžete sledovat na stránkách 
našeho sboru.  

Omezení volného pohybu osob se vztahuje i na pravidel-
né schůze staršovstva, které v případě potřeby může jednat 
a usnášet se na dálku. Sborová shromáždění jsou až do odvo-
lání zrušena. Náhradní termín konání sborového shromáždění 
v Liptále bude včas oznámen.

Církev vyzývá k zachování klidu, k připravenosti pomoci 
potřebným a především k modlitbě. Zrušení společných shro-
máždění je v této chvíli projevem křesťanské zodpovědnosti 
za členy sboru i veřejnost a přispěje k boji proti šíření nemoci 
COVID - 19. 

Děkujeme za pochopení.
Mária Jenčová

Církev doma 
Na www.e-cirkev.cz najdete denně křižovatku textů, audio-

nahrávek, videí a nápadů z evangelické církve pro dny doma. 
Také na facebooku ČCE www.facebook.com/Ecirkev .

Z nabízeného:
- Slovo na doma - promluvy duchovních vysílané každé 

ráno od 17. března
- On-line vysílání evangelických bohoslužeb z různých míst 

(včetně archivu)
- Připravené texty pro domácí bohoslužby - ke čtení i k po-

slechu
- Bohoslužby v jiných sborech, i pro děti
- Informace k bohoslužbám v České televizi
- Písně z Evangelického zpěvníku
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uvědomil, jak drahocenné a nesamozřejmé jsou některé věci, 
zvláště pak kvalitní vzdělání. Když později znovu dostal 
příležitost chodit do školy v Přerově, byl z něj nejpilnější 
a nejhorlivější student ze všech. Jeho nadání rozpoznal rek-
tor a biskup Jan Lánecký, který sirotka přijal do své rodiny 
jako syna. Dal mu jméno Amos. Když Komenský dospěl, 
hodně o vzdělání přemýšlel. Vzdělání a výchovu považoval 
za středobod nápravy věcí lidských. „Takový bude příští věk, 
jak budou vychováni jeho příští občané“, říká a dodává, že 
školy mají dětem posloužit jako „dílny lidskosti“.

Komenský neviděl nápravu pouze v samotném poznání, 
byť ho považoval za důležité. Byl si vědom, že porušenost 
lidství se netýká pouze rozumu. Mnohokrát opakuje, že je 
potřeba správně vědět, chtít a moci. Náprava věcí lidských 
musí zahrnovat všechny složky lidství, a to v kontextu indi-
viduálním i sociálním.

Komenský také často hovoří o výchově jako o umění. Jde 
o specifickou a jemnou dovednost nakládat s věcmi v sou-
ladu s jejich přirozenou povahou, nekřivit je, nečinit násilí 
jejich podstatě, neužívat je špatně. Například řeč má být uží-
vána ke sdělování pravdy, nikoli k obelhávání bližního. Nebo 
oheň k zahřátí domu, nikoli k válce, zpěv k oslavě Boží, 
nikoli k pohaně apod. Tento motiv má pronikavé důsledky 
pro výchovné zacházení s člověkem. Jedná se o zásadní před-
poklad – totiž, že bytí má harmonický řád. Práce vychovatele 
spočívá v uvádění člověka (dítěte), do tohoto řádu. A to se 
pochopitelně nemůže a nesmí dít násilnou cestou, a to přesto, 
že člověk trpí sklonem “být neřádem”. Odtud slavné motto, 
které Komenský vepsal na titulní stranu jednoho ze svých 
děl: Omnia  sponte  fluant,  absit  violentia  rebus  (Nechť  vše 
plyne přirozeně a bez násilného působení.)

Komenský je znám tím, že ve svých raných didaktických 
spisech rozvrhl vzdělávací systém do vývojových etap – 
od klínu mateřského až po akademii – které v podstatě platí 
dodnes. V Poradě čtyři základní stupně doplnil o tzv. školu 
mládí, školu dospělosti, školu stáří a školu smrti. Mnozí ho 
tak považují za zakladatele celoživotního vzdělávání. Ovšem 
již z názvů jednotlivých „škol“ je patrné, že Komenskému 
nešlo o nějakou rekvalifikaci pro lepší uplatnění na trhu prá-
ce. Komenský si všímá, že člověk má vždy co se učit, vždy 
kam růst, vždy se zlepšovat, a to až do zcela posledního dne 
svého života.

Vzdělání, které má budoucnost, rozvíjí celého člověka. 
Úkolem školy není pouze příprava na budoucí zaměstnání, 
ale především rozvoj lidství. Člověk vzdělaný je člověk uče-
ný, mravný a zbožný. Učenost bez mravů je nebezpečná pro 
společnost. A učenost bez zbožnosti je nebezpečná dokonce 
smrtelně – z hlediska věčnosti. Škola pomáhá člověku stát se 
tím, kým má být – obrazem Božím. Rozvíjí celistvě všechny 
složky lidství: poznávací, morální i duchovní. Vyvádí člo-
věka ze sebestřednosti a uvádí ho do harmonie s celkem – 
s přírodou i s lidmi. Vzdělaný je ten, kdo ví, co je dobré, chce 
dobré a dělá dobré, „a to i když se nikdo nedívá“.

Modlitba:
Bože, začátkem moudrosti je bázeň před tebou. Nikdy 

jsme toho o světě kolem nás nevěděli více, a přesto nejsme 
o mnoho rozumnější. Dáváš nám neutuchající touhu pro-

zkoumat každé tajemství tvého stvoření od nejmenších částic 
po temnou hmotu. Dej nám stejnou touhu učit se od tebe, co 
je dobré a co zlé.

Modleme se za:
- učitele, aby měli sílu přes všechny překážky a povinnosti 

učit dobře a s láskou k dětem; za učitele našich dětí
- ty učitele, kterým hrozí vyhoření nebo jsou unaveni, kéž je 

Bůh pozvedá a kéž najdou potřebnou podporu
- školy a jejich vedení, aby byly prostředím, kde budou děti 

dostávat nejen dobré vzdělání, ale i hodnoty (www.adop-
tujskolu.cz)

- to, abychom byli pro své děti pomocí, když se budou 
ve škole přiznávat ke své víře a setkávat se s jinými hod-
notami a světonázory 

- reformy ve školství, které mohou ovlivnit další generace.

ROdINa

Citáty Komenského:
„Nejlepším řešením výčitek je vzájemné odpuštění.”
„Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, jinak je to 

nemožné.”
Biblické texty: Kaz 4:8-12, Ef 5:21-33,

Jaký byl Komenský jako manžel? Mnoho o tom nevíme, 
ale něco lze vyčíst z nepřímých zdrojů. Po bitvě na Bílé hoře 
byl Komenský nucen se skrývat. Pro bezpečí své i svých 
blízkých se rozhodl rodinu zanechat v Přerově, který byl za-
tím pod Žerotínovou ochranou, a sám se ukrýval na různých 
místech severní Moravy, pravděpodobně v okolí žerotín-
ských panství.

Několik let byl kraj pleněn vojsky, která s sebou kromě 
drancování a násilí obvykle přinášela morové a jiné nákazy. 
V některé ze svých „skrýší“ Komenský tušil, že srdce jeho 
manželky je plné „zármutku a tesknosti“, a proto pro po-
těšení její i dalších blízkých píše kratičký spisek s názvem 
Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, ve kterém objas-
ňuje, že plná dokonalost člověka zkoušeného protivenstvím 
spočívá v úplné oddanosti Bohu. Knížečku doprovází osob-
ním dopisem datovaným 18. února 1622, ve kterém zaznívá 
dnes již proslulé oslovení: „Manželko má milá, Mandaleno, 
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klenote můj, po Pánu Bohu nejdražší.“ V dopise se též do-
zvídáme, že Komenského žena čekala druhé dítě, Komenský 
jí přeje, aby příchod potomka „šťastně přečkala“. Dopis ani 
knihu však Magdalena nikdy nečetla. Zemřela v důsledku 
morové epidemie a s ní i obě děti, přičemž své druhé dítě 
Komenský nikdy nespatřil. 

Nikdo nemá být sám. Proto se člověk rodí rodičům a do ro-
diny. Rodina funguje dobře, když je založena na lásce, věr-
nosti a úctě. Dobří rodiče milují své děti a starají se o ně. 
Dobré děti milují své rodiče a ctí je. Často to ale nefunguje. 
Nejbližším dokážeme ublížit. Proto je třeba učit se odpuštění. 
Zní to jednoduše, ale ve skutečnosti je soužití rodin a lidí 
komplikované. Komenský si všímá, že komplikace mohou 
nastat už při narození člověka. Ne vždy jsou totiž děti vní-
mány jako „drahocenné poklady Boží“, ne vždy jsou poměry 
v rodině utěšené, ať už sociálněekonomicky nebo vztahově. 
Komenský děti vidí jako „nové občánky světa a příští dědice 
věčnosti“. Bytosti, které mají existovat věčně, mají věčnou 
hodnotu. Proto je jim třeba věnovat nejvyšší pozornost, a to 
od útlého dětství. Komenský rodiče upozorňuje na to, že stálé 
a pevné zůstává to, „co se vštípí v prvním věku.“ Zvláště 
návykům se podle něho musí věnovat pozornost, protože 
„zvyk přechází v přirozenost“. A má-li přirozenost či povaha 
člověka být dobrá, musí být návyky dobré. Špatný zvyk bude 
trýznit člověka i jeho okolí po celý život a ve stáří se stane 
„nesnesitelným a nenapravitelným“.

Manželům radí v duchu biblických tradic vzájemnou úctu, 
lásku a péči jako návod na rodinné štěstí. Ale zároveň roz-
poznává nesamozřejmost takového stavu. Manželé si bývají 
nevěrní, mužové pijáci, ženy prostopášné. Děti bývají zane-
dbávány, jak v mravech, tak ve zbožnosti. Zvláštní kapitolu 
pak tvoří rozmazlení a drzí floutci z bohatých rodin, kteří se 
chvástají svým původem. Je to pochopitelně vinou rodičů – 
kde jinde by děti odkoukaly pohrdání chudými lidmi?

Není dobré, aby člověk byl sám. Navzájem se potřebujeme. 
Proto Stvořitel stvořil člověka jako muže a ženu. Největší 
radost a intimitu může člověk zakoušet právě v manželství 
a rodině. Zároveň jsme ale hříšné bytosti a největší peklo 
a utrpení si dokážeme způsobit právě ve vztazích nejbliž-
ších. Sváříme se, míjíme se, ubližujeme si. Jediným řešením, 
říká Komenský, je láska. Ovšem ne ledasjaká. Jde o zvláštní 
kvalitu či jakost lásky, která nehledá svůj prospěch, nepočítá 
křivdy, nemá radost ze špatnosti, nechlubí se, není domýš-
livá… Taková vytrvá, i když ostatní věci pominou. Rodina 
založená na takové lásce má budoucnost.

Modlitby:
Bože Otče, děkujeme, že nás miluješ, i když znáš všech-

na zákoutí a temnosti naší duše i našich vztahů. Děkujeme 
za dar rodiny, společenství i přátelství. Za vztahy, kde může-
me být sami sebou a kde můžeme být zranitelní a blízcí, jak 
jen si lidé mohou být. Děkujeme za dar manželství i dar žít 
bez něj. Dej sílu každému, pro kterého je rodina nebo man-
želství spíše zkouškou a trápením než radostí. Dej, abychom 
naše děti vedli a milovali tak, že jak miluješ ty nás.

Modleme se za:
- plnost radosti, úcty a hloubky v našich rodinách a manžel-

stvích 
- manželství v krizích, kde se manželé odcizili nebo směřují 

k rozvodu
- ty, kdo trpí samotou nebo odloučením (sirotky, vězně, roz-

vedené, osamělé seniory, ovdovělé, další osamělé kolem 
nás)

- naše příbuzné, kteří neznají Boha nebo kteří od Boha odešli
- odpuštění a smíření v rodinách rozdělených sváry a hněvem
- děti a moudré rodičovství a výchovu
- všechny, kdo nesou nějaké těžké břímě péče o své blízké.

Zdroj: Alianční týden modliteb 2020, www.ea.cz   

Díky Bohu, že i u nás v Liptále jsme se mohli shromáždit k ekume-
nické bohoslužbě v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 

Zúčastnili se představitelé a věřící z církve Českobratrské evange-
lické, Římskokatolické, Církve bratrské i Adventistů.

Všichni máme jednoho Boha Otce a Spasitele Pána Ježíše Krista. 
Kéž v tomto čase o to víc se dokážeme spojit v modlitbě a službě 
všem potřebným. Ke společné modlitbě nás všechny vyzývá i papež 
František, který říká, aby křesťané na epidemii viru zareagovali epi-
demií modlitby.

Mária Jenčová

Staršovstvo liptálského sboru Českobratrské církve evangelické 
Vám všem přejeme milostiplné a pokud možno pokojné období 
Velikonoc! 

Jménem staršovstva 
 Mária Jenčová, farářka 
Tomáš Němeček, kurátor,
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Víkendovka pro děti z náboženství 
v jezdeckém klubu U juráška v Mořkově

V jeden studený únorový pátek (8. a 9. února 2020) jsme 
s žáky 1.-5. třídy vyrazili autobusem z Liptálu, a následně 
vlakem ze Vsetína do Mořkova. Strávili jsme tam nezapo-
menutelné chvíle na farmě mezi krásnými koníky. V sobotu 
jsme se každý mohl projet na koni, nakrmili jsme je, česali 
a sedlali. Zahráli jsme si různé hry - a třeba i schovávanou 
mezi balíky na půdě :).

Děti byly super :). A velké poděkování patří Jaroslavu 
Jenčovi!

Mária Jenčová

Manželský večer na faře 14. února 2020
Asi 15 párů se v pátek večer na Valentýna sešlo na evan-

gelické faře, kde nás svými radami i zkušenostmi obohatili 
manželé Petr a Věrka Húšťovi. 

Petr Húšť je duchovním Křesťanských sborů a ředitelem 
festivalu United. Sdíleli se s námi o budování svého man-
želství a výchově dětí. Byl to krásný a inspirativní společný 

večer. Protože hezké manželství a milující rodina, není samo-
zřejmost. Uvědomujeme si to zejména v těchto dnech.

Připravila Mária Jenčová
Foto Jan Běťák, archiv ČCE Liptál
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Hlavní křesťanské svátky Velikonoce jsou dobrou příleži-
tostí k zamyšlení nad tím, co pro nás znamenají, jaký mají 
pro nás smysl a význam. Velikonoce nejsou svátkem jako 
ostatní svátky. Jsou svátkem všech svátků a slavnost slavnos-
tí. Jsou vrcholem liturgického slavení stejně tak, jako byly 
vrcholem Ježíšova pozemského života. 

Všichni jsme vyzýváni, abychom s radostí zvěstovali ví-
tězství života nad smrtí, protože Mesiáš Ježíš vstal z hrobu 
a je živý navěky. Spolu s ním jsme i my povoláni k věčnému 
životu! Ano, Bůh Ježíše vzkřísil. To je také odpověď na ži-
vot, který na zemi vedl, protože on miloval až po nejzazší 
mez . Tak nám otevřel cestu, po níž máme ve svém pozem-
ském životě kráčet, a ukázal nám život, který povedeme 
za hranicemi své smrti.

Pán šel vědomě a s touhou vstříc svým velikonocům, 
jeho tvář byla po celé jeho veřejné působení obrácena 
k Jeruzalému, kde měl dokonat své dílo lásky. Toužil slavit 
s učedníky velikonoční večeři, při které se zcela vydal jako 
pokrm každému z nás, toužil vypít kalich utrpení až do dna, 
aby nás mohl zachránit, toužil uvrhnout oheň své lásky 
na zem a všechny přitáhnout k sobě. Celý svůj život vyhlížel 
tu hodinu, kvůli které přišel. Pro našeho Pána byly velikono-
ce něčím ústředním a podstatným v jeho životě. Vše k nim 
směřovalo a od nich vše nové začalo. Stejně tak v našem 
životě k Velikonocům vše vede a vše z nich má vyrůstat. 

Tajemství Kristova vzkříšení, v němž Kristus zničil smrt, pro-
niká svou mocnou silou náš život, aniž si to často uvědomujeme. 
Proto je třeba, abychom se vědomě do tohoto tajemství ponořili. 
Velikonoce se nejen připomínají, ony se slaví a především se 
žijí. My se je však musíme učit prožívat, aby se postupně to 
podstatné z Velikonoc stalo trvale součástí našeho života. 

To všechno ale vyžaduje naši pozornost, náš čas, naše 
rozhodnutí. Můžeme Velikonocemi projít, aniž se setkáme 
s Kristem; můžeme je však také prožít v jeho blízkosti, 
spolu s ním, doslova na jeho hrudi v blízkosti jeho srdce. 
Velikonoce jsou svátky našeho sjednocení s Kristem. 

Rozhodujeme se jít s Kristem celým svým životem v po-
stoji následování, bez ohledu na to, že to bude někdy těžké 
a bolestné. Pašije jsou výkladem velikonočních událostí, 
evangelní zvěsti i vyznáním víry prvotní církve. V duchu je 
můžeme prožívat s Ježíšem, který vše prožil pro nás. Máme 
se jednoznačně zřeknout Zlého i všech jeho nástrah a lákadel. 
Přiznání se ke Kristu má velikou duchovní sílu. Láme moc 
zla nad námi a našim životem a přičleňuje nás do důvěrného 
společenství s Ježíšem. Každé Velikonoce mohou a mají být 
naší paschou, tedy přechodem ze smrti do života.

Neděle Zmrtvýchvstání je oslavou Kristova vzkříšení. 
Od srdci k srdci, od úst k ústům se nese radostná zvěst, že Ježíš 
žije. On je živým Pánem nebe i země, Pánem mým a vítězem 
nad každým zlem. Ježíšovo vzkříšení dává jedinečnou naději 
na překonání smrti každému, kdo v něho věří. Velikonoční víra 
se rodí z lásky. Jedině láska k Ježíšovi člověku umožňuje po-
chopit pravou hloubku Božího slova obsaženého v Písmu sva-
tém. Podle jednoho antického církevního otce opravdu „ten, 
kdo poznává tajemství vzkříšení, dospívá k poznání pravého 
účelu, kvůli němuž Bůh na počátku stvořil svět“.

Naděje na život, kdy smrt je už navždy bezmocná. Celý 
velikonoční oktáv do Svátku Božího milosrdenství se slaví 
jako jeden sváteční den, jako veliký Den Páně, s radostí 
a vděčností. Aby se radost z toho, že patříme Kristu, se stala 
i pro nás něčím, co utváří náš každodenní život. Ježíš Kristus 
říká: „Já jsem vzkříšení a život“. Prožijme tyto dny s oprav-
dovou naději života. 

P. František  Kuběna  SJ

Letos se tato tradiční sbírka konala v naší obci 11.1.2020. 
Vše začalo ráno požehnáním, které udělil P. František Král 
v liptálském kostele všem koledníkům. Poté se již skupinky 
rozdělily a každá měla na starost jinou část Liptálu. Letos se 
vybralo na Charitu v naší obci 43.144,- Kč

Chtěl bych svým jménem poděkovat jak všem vedoucím 
skupinek, kteří se obětavě nabídli, že budou doprovázet 
koledníky, tak hlavně našim malým dětem, které se na svou 
roli „Tří Králů“ nesmírně těšily a svými zpěvnými hlás-
ky rozdávaly tu pravou vánoční radost do všech koutů 
Liptála. 

Děkuji všem štědrým lidem, kteří nejenom, že otevřeli dve-
ře svého příbytku, ale otevřeli i svá srdce a přispěli na dobré 
dílo na pomoc potřebným.  Moc děkuji všem, kteří připravili 
i malé pohoštění pro tříkrálové koledníčky - jak teplý čaj 
nebo nějakou sladkost pro děti, tak štamprlu na zahřátí pro 
dospělého vedoucího skupinky. Hned se v tom mrazu lépe 
chodilo a veseleji zpívalo :-)

Velké díky taky patří spolubratrům evangelíkům v čele 
s paní farářkou Márii Jenčovou, kteří nám již druhým rokem 
vypomáhají s touto sbírkou. 

Velké Pán Bůh zaplať všem! 
Jan Maliňák

vedoucí tříkrálové sbírky v Liptále

jak prožít Velikonoce
ř-K CÍRKeV LIPtáL

tříkrálová sbírka 2020 v Liptále 
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Díky obětavosti mnoha dobrovolníků – koledníků, vedou-
cích, místních koordinátorů a velkorysosti dárců se v lednu 
2020 v našem regionu podařilo Charitě Vsetín vykoledovat 
rekordní částku 1 323 398,- Kč (z toho v Liptále 43 144,- Kč)

z výtěžku této sbírky chceme v letošním roce realizovat 
financování těchto záměrů:
• poskytnutí přímé pomoci lidem handicapovaným, rodinám 

s dětmi i jednotlivcům v tíživé sociální situaci
• nákup osobního automobilu pro charitní pečovatelskou 

službu
• zajištění provozních nákladů střediska Domácí zdravotní péče
• revitalizace zahrady pro uživatele Stacionáře Magnolia 

i dalších služeb Charity Vsetín
• nákup potřebných kompenzačních pomůcek pro uživatele 

charitních služeb
• 2. etapa renovace nátěru oken v budově Charity Vsetín, 

kde sídlí sociální a zdravotní služby

z výtěžku loňské sbírky 2019 jsme díky Vám mohli 
uskutečnit tyto projekty:
• poskytnutí přímé pomoci lidem se zdravotním handicapem, 

rodinám s dětmi a jednotlivcům v tíživé sociální situaci 
(nákup potravin, léků, hygienických potřeb, pevných paliv, 
zimního oblečení a obuvi, repasované pračky, dofinanco-
vání úpravy osobního vozidla pro osobu s těžkým kombi-
novaným postižením, dofinancování nákupu Motomedu 
– přístroje pro pasivní pohybovou léčbu končetin pro těžce 
tělesně postiženou uživatelku charitních služeb, finanční 
dopomoc při navýšení rozsahu asistenční služby pro osobu 
s těžkým zdravotním handicapem)

• financování 1. etapy renovace nátěru dřevěných oken bu-
dovy Charity Vsetín

• nákup osobního automobilu pro službu sociální rehabilita-
ce Camino

• nákup tří polohovacích lůžek pro Domácí hospic Via
• pořízení vybavení hudební dílny Nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež Zrnko
• finanční podpora modernizace půjčovny kompenzačních 

pomůcek
Bc. Jarmila Hýžáková, Koordinátorka TKS Charita Vsetín

Připravil Jan Maliňák
foto Jan Maliňák a Bc. František Migdal

Na co všechno bude výtěžek z tříkrálové sbírky použit?
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ze základní školy Liptál

Protože dobře víme, že Vánoce jsou časem klidu a pohody, 
dali jsme v předvánočním čase prostor pohybu. 16. prosince 
proběhl Turnaj v přehazované dívek a 17. prosince následo-
val Florbalový turnaj družstev 5. – 9. tříd. Stejně jako minulý 
školní rok byla vysoká jak účast, tak nadšení, bojovnost a na-
sazení všech aktérů (a učitelský sbor nezůstal opět pozadu!). 
Soutěžící i diváci si užili dvě dopoledne plné obdivuhodných 
sportovních výkonů, urputných soubojů, ale hlavně zábavy. 
Velká gratulace patří nejen vítězům, ale všem zúčastněným 
za snahu, výkony a hlavně za nadšení a radost ze hry.

Ing. Ivan Bechný

       Sportovní turnaje
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V pondělí 10. února 2020 proběhlo školní kolo recitační 
soutěže. Účastníci odvážně předstoupili před publikum 
a porotu, aby zabojovali o jejich přízeň. Střídaly se básničky 
veselé i vážnější a posluchači se dobře bavili – chvílemi 
ani nedutali napětím, hned zase třída zněla jejich smí-
chem a všechny recitátory odměňovali hlasitým potleskem. 
Na 1. stupni byla účast vysoká, a tak porota neměla vůbec 
jednoduchý úkol, koho vybrat na stupně vítězů. Velkou 
pochvalu si zaslouží Nicol Pončíková jako jediná zástup-
kyně 2. stupně. Doufejme, že její výkon bude pro příští rok 
inspirovat i další druhostupňové milovníky poezie. A jak vše 
nakonec dopadlo?

Kategorie 0 (1. třída): 1. místo Matyáš Černobila 
 2. místo Julie Pohanková 
 3. místo Lucie Cedivodová

Kategorie I. (2. a 3. třída): 1. místo Michaela Mikulcová
 2. místo Hana Vaculíková 
 3. místo Martin Potěšil

Kategorie II. (4. a 5. třída): 1. místo Adina Pohanková
 2. místo Ela Valová
 3. místo Marek Řádek

Kategorie III. (6. a 7. třída): 1. místo Nicol Pončíková 

Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast, 
snahu a příjemně prožité dopoledne.

Mgr. Andrea Střelecká

V rámci Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 
požádal pan starosta o dotaci na projekt Vybudování školní 
odborné učebny. Se svou žádostí byl úspěšný, získal dotaci 
ve výši 684 113,05,--Kč, kterou doplnil vlastními obecními 
zdroji ve výši 36 005,95,--Kč, a mohli jsme začít s kom-
pletní rekonstrukcí cvičné školní kuchyňky v celkové výši 
720 119,- Kč.

Vybavení cvičné kuchyňky zahrnuje vše, co dnes již patří 
ke standardu ve většině našich domácností. Nechybí nové 
pracovní stoly, skříňky, elektrické trouby, varné desky ani 
jídelní stoly s barevnými židličkami a velký televizor. 

Recitační soutěž

Nová cvičná školní kuchyňka
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Lyžařský výcvik

Cvičná školní kuchyňka je využívána k výuce předmětu 
pracovní činnosti – příprava pokrmů pro chlapce i dívky 
na 2. stupni, dále i k výuce na 1. stupni, případně k volnoča-
sovým aktivitám školní družiny. Kuchyňku hojně využíváme 
při projektových dnech, plánujeme i kroužek vaření.

Díky rekonstrukci vznikl inspirativní a moderní prostor, 
na který se všichni těší, a který splňuje všechny požadavky 
pro moderní výuku. Žáci mohou plně projevit svou fantazii 
a kreativitu a možná se jednou dočkáme toho, že v naší 
kuchyňce začínal známý, oblíbený a uznávaný michelinský 
kuchař.

Mgr. Hana Burdová

Jako každý rok vyrazili žáci sedmé třídy na zimní výcvi-
kový kurz, který se již tradičně koná ve Velkých Karlovicích. 
Sněhové podmínky nám naštěstí v době od 20. do 24. ledna 
opravdu přály, takže nám nic nebránilo užít si celkem pět dní 
na svahu, a to na sjezdovce Horal, i ve Ski areálu Razula. 
Žáci byli rozděleni do tří skupin podle zkušeností. Dvě 
družstva lyžařů dokázala hned v pondělí, že s ovládáním lyží 
nemají sebemenší problém, ti méně zdatní se však nenechali 
zahanbit a učili se velice rychle. Již v úterý dopoledne se 
i žáci, kteří se první den báli postavit na lyže, vydali na vlek 
a zdatně zdolávali sjezdovou trať. Závěrečný slalom tak 
bez potíží dokončili všichni žáci. V kategorii chlapců zví-
tězil s nejlepším časem Marek Vráblík. V kategorii dívek 
Valentýna Machová, které byla předána i cena instruktorů 
za nejlepší lyžařský styl. Součástí kurzu byla nejen praktická 
výuka, ale i teoretická. Žáci absolvovali také přednášku (jejíž 
součástí byl i závěrečný test) týkající se historie lyžování, 
správné výstroje a výzbroje.  V těchto pěti dnech jsme si užili 
nejenom lyžování, ale i bowling na hotelu Galík, spoustu zá-
bavy, her a soutěží (například soutěž o Nejuklizenější pokoj). 
Letošní lyžák našich sedmáků se naštěstí obešel bez zranění 
či jiných pohrom, takže doufáme, že si všichni odnesli z kur-
zu plno hezkých zážitků, na které budou rádi vzpomínat.

Mgr. Olga Úlehlová
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Speciální třída
V posledním podzimním měsíci roku 2019 jsme se řádně 

rozloučili s podzimem. Nezapomněli jsme ani na dušičky, 
ani na návštěvu lesa, který se pro nás stal velkým zdrojem 
inspirace. Podzimnímu tvoření jsme věnovali mnoho času. 
Čas jsme věnovali i sv. Martinovi nebo projektu, který byl 
zaměřený na ptactvo. Dalším větším tématem byly noviny 
a reklama. V listopadu jsme znovu navštívili keramickou 
dílnu a vyráběli vánoční svícny a zvonečky. Listopad se také 
nesl v duchu příprav na vánoční jarmark. Všichni naši žáci se 
do projektu zapojili a přiložili ruku k dílu a úspěch na samot-
ném jarmarku toho byl důkazem. Naši indiáni spolupracovali 
na výrobě teepee a dál pilně (někdo méně pilně) sbírali pera 
na indiánskou čelenku.

Prosinec je neodmyslitelně spjatý s adventem a adventní 
čas zavládl i v naší třídě. Projektové učení s názvem Advent 
probíhalo průběžně celý prosinec. Hned na začátku prosince 
jsme absolvovali exkurzi ve Vsetínské IRISE. A navštívili 
vánoční trhy ve Vsetíně a Zlíně. Projekt zaměřený na Karla 

Čapka jsme doplnili návštěvou knihovny ve Zlíně. V prosin-
ci jsme také procvičovali naši finanční gramotnost a dál kutili 
v našich dílnách a vařili ve cvičné kuchyňce. V lese jsme 
nazdobili stromeček pro lesní zvířátka a pozorovali přírodu 
v zimě. Povídali jsme si o tom, jaký byl život indiánů v zimě. 
Vše vyvrcholilo vánoční besídkou, která byla příjemným 
zakončením roku 2019.

V lednu jsme se kromě učení, testů a zkoušení věnovali 
i projektům Druhá světová válka a Vesmír. Tvořili jsme land 
art, vyráběli jsme obrázky pomocí ledu. Zaměřili jsme se 
na zvířata v zimě a sčítání ptáků. V lednu jsme také sym-
bolicky otevřeli šicí dílnu a vyzkoušeli si práci za šicím 
strojem. Jako každý měsíc i tento jsme pracovali se dřevem 
v dřevodílně a v cvičné kuchyňce jsme tentokrát připravovali 
dezert. Blíže jsme se seznámili s typickým indiánským ob-
lečením a přiblížili si lov bizonů. A první pololetí školního 
roku 2019/2020 uteklo jako voda.

Únor byl opravdu pestrý. Zaměřili jsme se podrobněji 
na Masopust, který jsme doplnili edukačním programem 
na zámku ve Vsetíně. Ve Vsetíně jsme již tradičně navštívili 
i knihovnu. Menším tématem byl Valentýn. Hráli jsme si 
na malé stopaře a poznávali stopy zvířat. Keramika měla ten-
tokrát indiánský námět - tvořili jsme lapače snů. Navštívili 
jsme město Vizovice - zámek, místní výstavy a pamětihod-
nosti. Zasadili sazenice a prováděli hravé chemické a fyzi-
kální pokusy. Několikrát jsme se také učili venku. Dalším 
větším tématem byly zuby a osobní hygiena. V dílně jsme 
tentokrát vyráběli pastelkovník (fixovník) a další drobné 
předměty ze dřeva 
a plastu. V cvičné 
kuchyňce to v únoru 
vonělo masopustními 
dobrotami. A to zda-
leka není všechno... 
Druhé pololetí škol-
ního roku 2019/2020 
jsme nemohli začít 
lépe.

Mgr. Michaela 
Baťová
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Milí kamarádi školáci, malí čtená-
ři, rodiče a prarodiče, zkrátka všichni 
od nás!  

27. března 2020 jsme měli mít naši 
společnou 15. Noc s Andersenem s té-
matem pohádek paní Boženy Němcové. 

CHTĚLI JSME SE S VÁMI SEJÍT 
NA KRÁLOVSKÉM DVOŘE. 

Mimořádné události si však vyžádaly 
mimořádné činy. 

Protože nemůžeme být ve škole, navrh-
li jsme, že si uděláme POHÁDKOVOU 
NOC doma. Požádali jsme vás, abyste 
si četli pohádky, zahráli si na rytíře, 
připravili si královskou hostinu, učesali 
si vlasy jako princezna nebo pan král, 
vystřihli si královskou korunu, zkusili 
na chvíli mlčet jako princ BAJAJA. Co 
jste vymysleli dalšího? 

Někteří z vás se vyfotili nebo mi 
napsali. Jako první se ozvala knihovna 
z Uherského Hradiště, která celorepubli-
kově řídí aktivity k projektu na podporu 
čtenářství a oslavy Mezinárodního dne 
dětské knihy. Pak se přidal Spolek dětí 
Quiq, z.s. z Prahy, ZŠ a MŠ Weberova 
z Prahy, malá čtenářka Johanka 
z Vlašimi, Michaela Baťová z Liptálu, 
Jarka Pachlová ze školní družiny ZŠ 
Stráž u Tachova, Hrádkovi a Vráblíkovi 
z Liptálu. Fotografie, které nám poslali, 
můžete vidět zde: https://druzinaliptal.
rajce.idnes.cz 

15. Noc s andersenem – letos domácí 
ze ŠKOLNÍ dRUŽINY

Jedu se svým koněm sám a sám, 
nevím kudy, nevím ani přesně kam…
Prrrr, stůj koníčku, prrr Zlatohříváku stůj, 
už v dálce vidím tu dračí sluj 
a tu město v černém sukně, 
dvořané pláčí a čekají, kdo pomůže princezně. 
Jedu, jedu širým světem, líbeznou krajinou 
a hledám tu nejkrásnější dívku jedinou, 
co v mém srdci zůstane, 
až i ona ke mně láskou zaplane. 
Je tu však zástup krásných i pyšných princezen, 
jak mám poznat, kterou budu z lásky políben? 

Říkáš, že kam zlaté jablko se dokutálí, 
ta že bude mou milou paní? 
Co tě napadá, Běloušku můj? 
Že mlčet teď mám stůj co stůj? 
Jen BAJAJA mám odpovídat, 
a královskou zahradu jim hlídat? 

Já ale přišel draka mečem pobít, 
aby princezna slyšela dusot tvých odvážných  kopyt, 
aby viděla, že já jsem ten,
 jenž provede ji královským životem. 

Dobře, věrný kamaráde, poslechnu tě 
a máš-li pravdu, odměním tě. 
Jablka zlatá jim budu v zahradě hlídat, 
a v pravou chvíli s hrozným drakem počítat. 
Prozatím mi celý královský zámek 
BAJAJA bude říkat, až do zásnubních líbánek. 
Princezny  a  princové,  taky  mámy  i  tátové,  smutek  z  tváří 
odhoďte, 
Jsem tu já, váš BAJAJA, 
co záchranu království se svým koněm obstará! 

Volejte sláva, volejte BAJAJA! 

Březen 2020

byli jsme alespoň takto 
zase chvilku spolu. 

Ti, kteří už s námi ve škole spali, 
dobře vědí, že celé sváteční noci před-
chází slavnostní zahájení před školou. 
Tak jsme ho pro vás natočili a poslali 
do světa jinak, než obvykle. 

Záznam mimořádného představení 
na našem dvoře najdete zde:

https://www.youtube.com/
watch?v=LyD_Q4JTLOw  
Děkuji všem, kteří jste nás podpořili. 
Petra Pilná, vychovatelka  ZŠ Liptál, 

a princ BAJAJA:  
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Vyhlašujeme výsledky 
11. ročníku hlasovací přehlídky 

SOUbOj hRNKŮ 2020  
                  
V letošní přehlídce bylo celkem ode-

sláno 104 hlasovacích formulářů s cel-
kovým počtem 544 hlasů.

Umístění podle počtu hlasů jednotli-
vých hrníčků: 
1. místo hrnek číslo 12 
Vítěz souboje hrnků 2020 – 
blahopřejeme! 
2. místo hrnek číslo 16 a 13 
3. místo hrníčky číslo 6, 14, 3, 1, 
4. místo hrníčky číslo 8, 17, 10, 11, 

18, 5, 9, 7, 15 
5. místo hrnek číslo 4 a 2 

Nejlepší umístění ze všech získává 
v celkovém součtu hlasů: 
1. místo eliška ř. 
 za hrníčky číslo 12 a 9,  
 celkem 79 hlasů 
2. místo Magda O. 
 za hrníčky číslo 13 a 14, 
 celkem 76 hlasů 
3. místo ela V. 
 za hrníčky číslo 1 a 16, 
 celkem 75 hlasů 

bLahOPřejeMe!

Soutěž hlasujících:
dvě hodiny tvoření zdarma v naší díl-
ně získává slečna Klára a paní Hana.  
Blahopřejeme!

Až budeme zase ve škole, vylosujeme 
s dětmi ještě 2 další výherce, se kterými 
se potkáme v keramické dílně.

hlasy z největší dálky: děkujeme ka-
marádům do Stráže u Tachova, Kladna, 
Mostu, Sokolova a Újezdu u Brna!

Srdečně děkuji všem, kteří se s ná-
mi do 11. ročníku přehlídky zapojili 
a blahopřeji všem dětem ke skvělým 
výsledkům.

Medaile, diplomy a ceny dostanete 
hned, jak budeme zase ve škole. Snad 
to bude brzy…

Přeji všem hodně zdraví a optimismu!

Petra Pilná, vychovatelka a vedoucí 
keramické dílny ZŠ Liptál 

Nejen v Liptále znají 
naši školní keramickou 
dílnu. Několikrát do ro-
ka můžete naše výrob-
ky vidět i v časopise 
GOLEM, který jako 
jediný v České repub-
lice nabízí 4 x do roka 
nejméně 20 originál-
ních nápadů pro tvoře-
ní s keramickou hlínou 
pro děti i pro dospělé. 

Nyní vychází v na-
kladatelství Albatros kniha 52 kera-
mických projektů s GOLEMEM, kde 
naši tvorbu zastupují dokonce dva naše 
nápady – krabička na poklady a hmyzí 
domečky. 

Je velkým překvapením a úspěchem, 
že zrovna tak maličkou dílnu, jako je 

ta naše, zařadili do společnosti tvůr-
ců, kteří jsou opravdovými odborníky 
ve svém řemesle. 

Snad i tato skvělá zpráva přispěje 
k tomu, že se nás bude v dílně scházet 
čím dál víc. 

Text a foto Petra Pilná, 
vedoucí keramické dílny ZŠ Liptál

KeRaMIKa

zpráva z keramické dílny

Vítěz  SOUBOJ HRNKŮ 2020 – my-
šičkový
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z Mateřské školy Liptál

Žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání na školní rok 2020/2021 
se budou přijímat v mateřské škole 
ve čtvrtek 7. května 2020 v době 
od 9:00 do 16:00 hodin.

Ředitelka mateřské školy při přijímá-
ní žádostí o přijetí přiděluje registrační 
čísla, pod kterými budou děti vedeny 
na seznamu přijatých dětí při zveřej-
nění.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáh-
ne do 31.8.2020 pěti let, má povinnost 
dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní 
vzdělávání povinné. 

Seznam přijetých dětí bude zveřejněn 
na vstupních dveřích mateřské školy 
a na webových stránkách po dobu 15-ti 
dnů. Předpokládaný termín zveřejnění 
je stanoven na 25.5.2020. 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání na školní rok 2020/21 je 
na stránkách  https://msliptal.webnode.
cz/ nebo si ji můžete vyzvednout v ma-
teřské škole od  1. dubna 2020 v době 
provozu od 6:30 do 16:00 hodin. Musí 
být vyplněna, podepsána zákonnými 
zástupci dítěte a potvrzena pediatrem 
(potvrzuje řádné očkování, které je pod-
mínkou pro přijetí do mateřské školy).

Ředitelka MŠ Liptál stanovila ná-
sledující kritéria, podle nichž bude po-
stupovat při rozhodování na základě 
ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání v ma-
teřské škole.

KRItéRIa: POČet bOdŮ
1. Dosažení věku 5 let do 31.8. 
 tohoto roku 8
2. Dosažení věku 4 let k 31.8.
 tohoto roku 4

3. Dosažení věku 3 let k 31.8.
 tohoto roku 2
4. Dosažení věku 2 let k 31.8. 
 tohoto roku 1
5. Trvalý pobyt v příslušném školském  
 obvodu dané MŠ u dítěte, které 
 dosáhlo věku minimálně 3 let k 31.8. 
 tohoto roku 8
6. Sourozenec, který je již v MŠ 
 přijat a bude se v dané MŠ 
 vzdělávat i v následujícím školním 
 roce 1

Kritéria pro přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání v Mateřské škole 
Liptál jsou zveřejněna také na nástěnce 
v MŠ nebo na webových stránkách. 

Opatření k zápisu do MŠ Liptál pro 
školní rok 2020/2021

(Informace jsou platné ke dni 
3.4.2020.)

Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy vydává v souvislosti s mi-
mořádnými opatřeními vlády k ochraně 
obyvatelstva v souvislosti s koronavi-
rem a onemocněním COVID-19 opatře-
ní k organizaci zápisů k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 
Zápisy budou probíhat v květnu, a to 
bez přítomnosti dětí a zákonných zá-
stupců. 

záPIS dO MŠ LIPtáL 
ve čtvrtek 7. května 2020

Informace na vývěsce OÚ Liptál, 
na dveřích MŠ, na webu MŠ

jaK PRObĚhNe záPIS dO MŠ
Přihlášku najdete na webových strán-

kách MŠ Liptál

Přihlášku k předškolnímu vzdělá-
vání s přílohami zašlete:
• datovou schránkou (číslo datové 

schránky školy najdete na webu),

• e-mailem s uznávaným elektronic-
kým podpisem (nestačí obyčejný          
e-mail),

• poštou
• do poštovní schránky u vchodu 

do MŠ
• v krajním případě osobně po dohodě.

CO VŠe OdeSLat? 
Přihlášku a přílohy

• kopie rodného listu dítěte,
• doložení řádného očkování dítě-

te (prohlášení + kopie očkovacího 
průkazu). 
A tady se dostáváme k zásadní změ-

ně, která je platná letos kvůli koronavi-
rové situaci. Vždy bylo nutné navštívit 
dětského lékaře, který potvrdil, že je 
dítě řádně očkováno (resp. vystaví do-
klad, že je proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci). 

Tato povinnost se netýká dětí, které  
plní povinné předškolní vzdělávání.

Letos není nutné osobně praktického 
lékaře navštívit. Postačí prohlásit, že 
je dítě řádně očkováno a doložit kopii 
očkovacího průkazu.

Vzor prohlášení:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítě-

te),  nar.  (XX.X. XXXX),  se  podrobil(a) 
všem stanoveným pravidelným očková-
ním podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce:

Pokud dítě není očkováno podle oč-
kovacího kalendáře, zákonný zástupce 
kontaktuje dětského lékaře a vyžádá si 
potvrzení, že je dítě proti nákaze imun-
ní nebo se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci.

zápis do Mateřské školy Liptál na školní rok 2020/2021

Není nic hezčího než pocit, že jsme 
někomu pomohli nebo někoho po-
těšili. Právě takové pocity prožívaly 
děti ze třídy Žabek s učitelkami při 
svém vánočním vystoupení pro seni-
ory (13.12.2019). Paní učitelky s dět-
mi acvičily program, aby jim „padl 

na tělo“. Od první chvíle bylo cítit, jak 
jsou děti šťastné a jaké potěšení jim 
dělá radost rozdávat. Nejdříve nad-
šeně zdobily stromeček pro seniory. 
Pak přednášely, zpívaly za doprovodu 
rytmických nástrojů, zatančily v rytmu 
reprodukované hudby. 

Na seniorech bylo vidět, jak je jim 
v dětské společnosti dobře – rty se roz-
táhly do úsměvu, oči rozzářily. Děti pak 
obdarovaly přítomné babičky drobnými 
dárečky a přáníčky.

Foto na poslední straně.
Hana Červenková

Vystoupení dětí rozzářilo oči seniorů
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V lednu za námi do mateřské školy 
přijela paní s pohádkou „Jak se Zdravík  
skamarádil s Jedlíkem“. Vzdělávací 
kurz byl přizpůsoben věku dětí. Výuka 
probíhala formou pohádkových příbě-
hů, kde se kombinují různé druhy vý-
uky, aby se udržela dětská pozornost. 
V programu byla zakomponována pre-
vence bezpečnosti tak, aby byla přiro-
zenou součástí všech příběhů a odpoví-
dala věku dětí.

Hodina byla pro děti přínosem, pro-
fesionálně zpracovaný obsah, děti měly 
možnost aktivní účasti na hodině, velmi 
pěkné pomůcky a obrazový materiál.  
Přednáška splnila naše očekávání, dě-
ti se seznámily se zdravým životním 
stylem formou her, vyprávění a aktivní 
účastí na programu. Lektorka děti zau-

jala, udržela jejich pozornost. Na konci 
projektu děti obdržely diplomy, omalo-
vánky a ochucený mléčný výrobek.

Kurzy splňují preventivní program 
škol vyžadovaný MŠMT. 

Hana Červenková

V sobotu 25. ledna 2020 patřilo so-
botní odpoledne karnevalovému veselí 
pro děti z Liptálu, ale  i z okolních 
vesnic. Byl pro ně připraven zábav-
ný pořad plný písniček, soutěží, tance 
i kouzel v podání kouzelníka a baviče 
Jirky Hadaše. Všichni jsme se ocitli 

v pohádkovém světě spolu s maximem 
Fíkem.  Na akci se sešlo několik desítek 
dětí a dospělých, pro děti byla připra-
vena bohatá tombola, kde si každé dítě 
za svoji vstupenku mohlo vybrat cenu. 
Nechyběla ani spousta dobrot, kterou 
připravili rodiče. Atmosféra byla velmi 
pozitivní, protože se nebyl čas vůbec 
nudit. Každé dítě dostalo také odměnu 

v podobě časopisu Sluníčko, CD s po-
hádkou a další odměny. V průběhu kar-
nevalu mohli dospěláci  přispět  malým 
obnosem  v rámci sbírkového projektu 
„Pomozte dětem“. 

Jen neradi jsme se rozcházeli domů, 
v rukou nafouknuté balonky a v hlavě 
spoustu nových zážitků.

Hana Červenková

Projekt zdRaVÍ dĚteM

Karneval
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Na začátku měsíce února, jsme s ma-
teřskou školou navštívili zábavní cent-
rum pro děti DŽUNGLE. Po dopolední 
svačince jsme jeli autobusem, který 
byl hrazen z peněz utržených na kar-
nevale na Vsetín. V zábavním centru 
se děti náramně vyřádily. Byly neustále 
v pohybu, dělaly si pouze krátké pauzy 
na doplnění pitého režimu. 

Děti překonávaly překážky, skákaly 
na trampolíně, sjížděly fialovou sklu-
zavku, běhaly, hrály si s gymnastickými 
míči. Největšího úspěchu se těšila pro-
lézačka z gumových pásů, kterou děti 
zvládly prolézt ze shora dolů i odspodu 
nahoru. Jednoznačně si to děti užívaly 
plnými doušky a nevědomky přirozeně 
i zábavně rozvíjely hrubou motoriku 
celého těla. Po celou dobu se prostorami 
ozýval dětský smích a na obličejích šlo 
vidět spoustu radosti a spokojenosti.

Před obědem nás opět odvezl autobus 
do mateřské školy a společně jsme poté 
vzpomínali na to, co nás nejvíce zauja-
lo, a byli jsme rádi, že se výlet obešel 
bez jakéhokoliv zranění.

Petra Panáčková

V naší MŠ se snažíme, aby děti znaly 
zvyky a tradice z dob dávno minulých, 
proto jsme i letos zařadili tématický ce-
lek Masopustní veselí. Povídali jsme si 
o masopustním průvodu, rozmanitosti 
masek a zabijačce. Objasnili jsme dě-
tem význam této tradice. Společně jsme 
pekli boží milosti a smažili koblihy; 
koláčky  už  jen  vyráběli z barevných 
papírů. Děti si zhotovily papírové ma-
sopustní masky a hurá do masopustního 
průvodu, který se v rámci dopoledních 
činností konal v tělocvičně ZŠ. S med-
vědářem Lojzou a medvědem Matějem 
si děti zatančily, zazpívaly a zahrály 
zábavné hry.            Marcela Mikalová

džungle

Masopust v MŠ
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Vážení rodiče, milí přátelé školy, 
dámy a pánové.

Předem mého krátkého zamyšle-
ní a malé exkurze života naší školy 
v uplynulém roce 2019 mi dovolte Vám 
popřát hodně zdraví a osobních úspě-
chů v roce 2020 a v neposlední řadě 
Vám přeji radost z vašich dětí a vnu-
ků a jejich osobnostního a uměleckého 
rozvoje.

Tak jako v minulých letech, tak 
i v roce 2019 se pedagogové i ostatní 
zaměstnanci školy soustředili na plnění 
nelehkého úkolu, kterou si škola dala 
do vínku při svém založení. Pro připo-
menutí: jezdíme za dětmi do 18 měst 
a obcí zlínského kraje, kde vyučujeme 
ve dvou uměleckých oborech (hudební 
a výtvarný). 1282 dětí vyučuje celkem 
82 učitelů. Cílem naší práce je, aby 
se absolventi stali nositeli regionální 
kultury, tradic a společenského života 
vůbec. Ti nejlepší, aby měli možnost 
studovat vyšší umělecké školy. Hlavně 
jde však o to, aby všichni měli vztah 
k české kultuře a tradicím, věděli, o co 
jde, a vážili si obou veličin.

Zásadně si uvědomujeme, jak živá re-
gionální kultura je důležitá pro identitu 
každého národa, pro úroveň společen-
ského chování a jak je na ni závislá 
tzv. kultura vyšší. Jsme přesvědčeni, 
že důležitou roli na tomto poli musí 
sehrát české základní umělecké školství 
ve své vzdělávací činnosti a snažíme se 
svou prací i příkladem přesvědčit o je-
dinečnosti této koncepce.

Naše metody práce s mladými talen-

tovanými dětmi, bez ohledu, jestli jsou 
z vesnice či z města, směřují jednoznač-
ně po jedenácti letech uceleného studia 
k jejich klíčové, zásadní kompetenci 
„aktivní nositel regionální kultury“. Pro 
zjednodušení: potřebujeme ve městech, 
ale hlavně na vesnicích fungující spol-
kovou činnost, kapely potřebují muzi-
kanty a kulturní tradice je třeba udržo-
vat. Tam kde zanikly, je chceme znovu 

obnovit. Za posledních 17 let to ZUŠ 
Morava ve své výchovné a kulturně ve-
řejné činnosti několikrát jasně ukázala 
a dokázala. Jenom v minulém roce 2019 
jsme vedle běžného vyučování měli 
na 120 větších koncertů, soutěží a vý-
stav při různých příležitostech. Ve větši-
ně případů jsme byli osloveni takovými 
institucemi jako je Zlínský kraj, Český 
rozhlas, obecní a církevní úřady a různé 
spolky pracující na kulturních a spo-
lečenských platformách. Naše škola 
pořádá, anebo je významným spolupo-
řadatelem na takových prestižních ak-
cích jako je FEDO Zlín, Den Zlínského 
kraje, Liptálské slavnosti, HUDGAJ 
Kašava či významné Mikulášské tr-
hy ve Valašských Kloboukách, anebo 
Den hudby ve Fryštáku. Velkou ak-

cí školy je také pořádání adventních 
koncertů, které byly v minulém ro-
ce ve Zlíně Jižních svazích, Fryštáku, 
Štípě, Liptále, Bílovicích, Lukově, 
Ratiboři, Hošťálkové, Kateřinicích, 
Velkém Ořechově, Kašavě atd. Svou 
troškou do mlýna jsme přispěli při 
soutěži „Vesnice roku“, v obci Kašava 
a Ratiboř, které se této soutěže s vel-
kým úspěchem zúčastnily. Tak jasně 
deklarujeme, že jsme a chceme být 
garanty živé regionální kultury.

Chci se také pochlubit, že v minu-
lém roce vzniklo školní symfonické 
těleso ze žáků, bývalých žáků, učite-
lů a podporovatelů školy pod názvem 
Symfonieta Moravia. Tento orchestr do-
slova vydupává ze země umělecký ve-
doucí a dirigent pan Marek Obdržálek. 
Těleso se začalo okamžitě začleňovat 
do veřejné činnosti vedle stávajících or-
chestrů, souborů a sborů školy, kterých 
je 21. A určitě stojí za připomenutí také 
založení další dětské cimbálové muziky 
v Bílovicích s názvem „Baňa“, pod ve-
dením pana učitele Martina Crly.

Dámy a pánové. Jsem velmi rád, že 
naplněnost žáky naší školy je téměř sto-
procentní. Je to pro mne jeden z důka-
zů, že se snažíme svou práci brát vážně 
a dělat ji poctivě. Největším důkazem 
je však fakt, když náš absolvent se dále 
aktivně věnuje kultuře. To je cíl naší 
práce a bereme to jako službu pro naši 
společnost.

S pozdravem a aktivní regionální 
kultuře zdar.                                           

 Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava

zUŠ Morava v Liptále

Dne 14. února jsme vyrazili 
do Skiareálu Karolinka. Počasí bylo za-
mračené a smutné, ale na náladě nám to 
neubralo. Všichni jsme se těšili. Někteří 

stáli na lyžích poprvé. S milými a trpě-
livými instruktory se vše zvládlo skvě-
le. Dopoledne plné snahy, dřiny a pádů 
se v odpoledních hodinách proměnilo 
v plynulou jízdu na mírném kopci. Ti 
nejšikovnější sjeli i velkou sjezdovku. 
A dva naši nejmenší dováděli na bo-
bech. Po celodenním úsilí byly děti 
odměněny medailemi, diplomy a dáreč-
ky za obrovské nasazení při lyžování. 
Ve tvářích všech zúčastněných zářil 
široký úsměv a spokojenost. 

Velmi děkujeme firmě Hajdík a.s. 
za podporu a skvělou organizaci tohoto 
dne, která přinesla dětem radost.  

Iveta Strnadlová, DD Liptál

Lyžování 
s hajdíky

z dětského domova Liptál
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V sobotu 29. 2. 2020 jsme se v se-
stavě čtyř dospělých a deseti dětí vy-
dali na muzikál Čarodějka do hlavní-
ho města Prahy. Muzikál Čarodějka 
(v originále WICKED) je jeden z nej-
populárnějších broadwayských mu-
zikálových hitů Stephena Schwartze 
a Winnie Holzmanové, který láme re-
kordy návštěvnosti posledních 15 let 
nejen na domovské scéně v New Yorku, 
ale i v Londýně a řadě dalších zemí 
světa. Po dlouhém vybírání toho nejlep-
šího outfitu na sebe se mohlo vyrazit. 
Muzikál se konal v divadle Goja Music 
Hall, a protože jsme na místo přijeli dří-
ve, než jsme předpokládali, mohli jsme 
dětem dát rozchod na Matějské pouti. 
Děti tohoto rozchodu využily k návště-
vě hned několika pouťových atrakcí 
a nákupu různých sladkostí. Muzikál 
začínal ve 14:00 a hned po zaznění prv-
ních elektrizujících tónů předehry vtáhl 
naše malé diváky do děje a nepustil je 
až do posledního okamžiku z napětí. 

Muzikálovou show bravurně doprová-
zel živý orchestr, spoustu nádherných 
melodií, znamenitý zpěv účinkujících, 
zajímavé světelné efekty a jak jinak 
než čáry a kouzla. Muzikál se dětem 
moc líbil a daly to najevo svým dlou-
hým potleskem po skončení předsta-
vení. Po cestě zpět se nás děti v autě 
neustále vyptávaly, jak mohlo to koště 

létat, jak udělali, že čarodějka zmizela 
a na spoustu dalších věcí, a tak jsme 
museli všichni usilovně přemýšlet, aby-
chom na otázky našli odpověď. Byl to 
moc hezky strávený sobotní den ☺.

Mgr. Nikola Kovářová, vychovatelka 
DD Liptál

Foto archiv DD Liptál  

Po krásném vánočním čase jsme se 
konečně dočkali zimních radovánek, 
které jako každý rok pořádá Dětský 
domov Vizovice. Tato akce nese název 
„Krajský přebor ve sjezdovém lyžování 
a lopatění pro děti z dětských domovů 
Zlínského kraje na Tesáku.“. 

V pátek 10. ledna jsme tedy vyrazili 
společně na víkendovou akci do ly-
žařského střediska Tesák. Při večer-
ním příjezdu na nás čekalo moc hezké 
ubytování v penzionu Pod Kyčerou. 
Nejdříve jsme se přivítali s organizáto-
ry akce a poté se mohlo začít vybalovat. 
Dále následovala večeře a společný ve-
čer v prostorách restaurace. Na dobrou 
noc nám zahráli pohádkové divadelní 

představení O lakomém Krakonošovi 
a mohlo se jít spát. Čekal nás přece 
náročný den v podobě závodů. 

Počasí nám vyšlo na jedničku, takže 
nic nebránilo tomu začít hned po snída-
ni závodit.  Naše děti soutěžily zejmé-
na v jízdě na lopatě. Podporovalo se, 
fandilo se a také jsme si užívali sněhu 
plnými doušky. Byla to velká legrace, 
až nás nakonec ze sjezdovky vyhnala 
zima. 

Po obědě následoval odpočinek, kte-
rý potřebovaly jak malé děti, tak ty 
velké. Organizátoři zase potřebovali 
vyhodnotit všechny soutěže a připravit 
pro nás krásný večer. Během odpoledne 
se kreslilo, tancovalo, hrály se šipky... 
Program byl opravdu nabitý.  Všichni 
se ale také nemohli dočkat večera a vy-

hodnocení závodů. Bylo to opravdu 
velmi napínavé. Naše děti byly velmi 
šikovné a převzaly si spoustu krásných 
cen a diplomů.  

Po vyhodnocení však přišlo největší 
překvapení celých závodů. Najednou se 
zde objevil kouzelník. Kouzelník uměl 
děti zaujmout a nejvíc si je získal, když 
jim na závěr večera vyrobil balónky dle 
vlastního přání. 

Další den se již nesl v duchu balení 
a loučení. Na rozloučenou nám za okny 
začal padat sníh. Akci jsme si společně 
moc užili a dětem to zanechalo spoustu 
krásných vzpomínek. Moc děkujeme 
Dětskému domovu Vizovice za pozvání 
a budeme se těšit zase příští rok. 

Salitrníková Michaela

Lopatění

Muzikál ČaROdĚjKa
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Rádi bychom jako už 
každoročně poděkovali 
všem našim sponzorům 
a dárcům. Mezi největ-
ší dárce patří bezespo-

ru náš zřizovatel Obec 
Liptál. Díky příspěvku jsme mohli loni 
začít s obnovou starého nábytku naší 
klubovně, který to už měl pomalu za se-
bou. Dalšími dárci jsou samotní občané 
Liptálu, kteří nemalými částkami při-
spívají na činnost našeho sboru při zva-
ní na ples. Dále pak organizace MaS 
Střední Vsetínsko, díky níž už jsme 
mohli s mladými hasiči absolvovat kurz 

1. pomoci u Českého červeného kříže 
na Vsetíně, zorganizovat  podzimní 
soustředění mladých hasičů a v nepo-
sldní řadě pořídit drobné dárky pro ná-
vštěvníky „Dne otevřených dveří u ha-
sičů v Liptále.“  Z firem je to MaVe 
EU, ktará nás dlouhodobě podporuje 
a zejména nám pomohla při předělávání 
dodávky z dotací na zásahové vozidlo. 
Za jejich práci a dlouhodobý přístup ne-
jen k naší organizaci. Dále pak děkuje-
me firmám Nábytek Vaculík, řeznictví 
hruška, Restaurace u Klesků, Obchod 
u daňů, Čalounictví Kirchner, Lipta 
t.d.P. a Kosmetický salón u Kačky 
a Věrky, které nám přispívají ať už 
finančně, nebo třeba dary do tomboly 

na ples. Snad jsme na nikoho nezapo-
mněli.

Poděkování bychom rádi věnovali 
i našim členům, kteří se aktivně podí-
lejí na činnosti našeho sboru, ať už se 
jedná o čištění vodních zdrojů a kana-
lizací občanům Liptálu, údržbu hasič-
ské techniky, aby byla vždy připravena 
k zásahům, vždy připraveným členům 
zásahové jednotky, vedoucím a instruk-
torům, kteří se věnují výchově naší 
hasičské mládeže, a v neposlední řadě 
všem ostatním členům, kteří organizují 
sportovní a kulturní akce pro naše spo-
luobčany. Vám všem patří velký DÍK.

 
Výbor SDH Liptál

V sobotu 18. ledna 2020 se v pro-
storách kulturního zařízení v Liptále 
konal tradiční hasičský ples. Příjemnou 
atmosféru zajistila tentokrát kapela Eva 
a Jindra až z Bělé pod Pradědem, kteří 
u nás hráli poprvé a snad ne naposledy. 
Děkujeme našim členům, kteří se podí-

leli na organizaci plesu, dále pak všem, 
kteří přispěli do naší tomboly, a v ne-
poslední řadě i návštěvníkům, kteří 
jako vždy vytvořili úžasnou atmosférů. 
DĚKUJEME!!!

Těšíme se na Vás opět za rok, a to 
16. ledna 2021 na hasičském plese 
v Liptále. 

Výbor SDH Liptál
Foto Jana Kašpárková

POdĚKOVáNÍ
hasiči

haSIČSKÝ PLeS
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Na jubilejních 50. Liptálských slavnostech zazněly v so-
botu 24. srpna 2019 v Kulturním areálu Liptál tóny slavné 
opery Giuseppe Verdiho – Nabucco. Toto jedno z největ-
ších světových operních děl, zahrnující i slavnou árii: Va 
pen siero, známou jako „Sbor Židů“ či „Píseň otroků“, 
přednesl na pódiu při ocenění osobností pěvecký sbor pod 
vedením operní zpěvačky paní Dity Rozumkové ze Zlína 
(Všeminy).

Pěvecký sbor byl sestaven jen pro tuto slavnostní příleži-
tost, neboť jsem nesehnal jinou pěveckou skupinu, která by 
byla ochotná část této opery v Liptále přednést. Nácvik trval 
tři měsíce a sbor tvořili : 

• Dita Rozumková, vedoucí a hudební doprovod 
• Zuzana Veselá ( Mruštíková)
• Katka Mrnuštíková 
• Irena Gebauerová
• Jana Pařízková 
• Karolínka Cahlíková 
• Lýdie Michálková 
• Hana Bořutová
• Zdeněk Vaculík ze Spálík
• Miroslav Vaculík, emeritní starosta
• Ladislav Gerža ze Zlína (Geržiček)
• Michal Běhal 

Úryvek slavné árie zazněl česky a italsky, kdy na pódiu 
byli nastoupení ocenění včetně:

- předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republi-
ky Radka Vondráčka

- hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka 
- akademického sochaře, malíře a řezbáře Štefana Pelikána 
- starosty obce Liptál Ing. Milana Dani.

Setkal jsem se s názory, že v Liptále by měly zaznít jiné 
doprovodné skladby – domácí, valašské. 

50 ročníků Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské 
slavnosti tvořily a realizovaly stovky obětavců, někteří 
z nich přebírali ocenění z rukou představitelů kraje a státu, 
obce a umělců. Ze statistik vyplývá, že naši obec Liptál 
díky festivalu zná, či viděla, čtvrtina světa (zemí). Malá 
statistika:
- počet skupin z České republiky: 550,  počet účinkujících 

11 155.
- počet skupin ze zahraničí: 260 (52 států), počet účinkují-

cích 5831.

Proto jsem dospěl k závěru, že náš kulturní areál, všich-
ni ocenění a vy, milí diváci a podporovatelé, si zasloužíte 
ocenit slavnostní chvíli úryvkem této slavné světové árie – 
Nabucco.

Březen 2020
 Ladislav Michálek

 
 Česká verze přednesené árie :

Chvalme zem půvabných vod a strání 
Chvalme dešť za to, že jim vláhu dává 
Chvalme sníh v závějích i dny tání 
Chvalme celý ten zázračný svět okolo nás
Chvalme dál kámen skal, blín, i růže
Louku v níž k slunci blíž se vzpíná tráva
Vzdejme tvůrci dík a kdo může
Ten ať ku kráse života k nám přidá svůj hlas
Svět ať má víc a víc barevných škál
Než-li měl dřív, jen ať dál krouží svou mléčnou dráhou
Buď mu přán klid a mír, ať se dá 
V něm důstojně žít, na to své právo máš
Pokud jsi živ. Tón co tón hudba má síly víc
Jak by pán tvůrce nám zkoušel říct:
Chvalme zem půvabnou v ní se píseň 
K chvále života kdykoli dá zpívat a hrát
Zem, kde zní tento chór a kde člověk je rád
Zem, kde zní tento chór a kde člověk je rád
Tam je rád, tam je rád …

V letošním roce je to již 90 let, kdy krojované cérky a ogaři 
z Liptála měli první veřejné vystoupení na Vsetíně.

Folklorní spolek Lipta Liptál doplňuje historické materiály 
z tohoto období zejména 1925 až 1960. Jedná se o zápisy, 
články v tisku a osobní - rodinné fotografie. 

Zvlášť "bílé" místo v kronice je muzika, která hrála ta-
nečníkům v 30-tých letech. Z některých zápisů vyplývá, že 
to byla dechová hudba z Jasenné, ale nemáme žádná jména 
ani fotky. 

Stejně tak máme málo informací z válečných let 1939 - 
1945, kdy víme, že v obci probíhaly dožínky a zábavy - tance 
ve fabrice (majitele p. Karla Lukše), později čalounictví. 

Z "poválečných" muzikantů pod vedením Karla Mrliny ne-
máme bližší informace například o Jaroslavu Smilkovi č.p. 31 
(Slávek Galů),  Janu Vaculíkovi č.p. 44 (Zámečníkovi),  Karlu 
Geržovi (Otrubovém), Karlovi Vychopňovi (Vašinovém), 
Jaroslavu Mrnuštíkovi č.p. 26 (Kovařčíkovém) a dalších. 

Prosíme potomky nejen výše jmenovaných, aby nám, 
pokud mají, poskytli hledané dokumenty. Materiály jim bu-
dou po okopírování vráceny. Můžete je předat na OÚ nebo 
autorovi prosby.

S poděkováním a úctou 
Ladislav Michálek 

michálek49@email.cz 
tel. 734 571 197

Nabucco v Liptále

Prosba pamětníkům 

FS Lipta Liptál
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Bál se konal 8.2.2020 v Hospodě U Klesků. Výbornou 
atmosféru vytvořila cimbálová muzika Rováš společně 
s Folklorním souborem Radovan z Napajedel. Přišlo mno-
ho krojovaných, hospoda doslova praskala ve švech. Bylo 
opravdu veselo, tak jak to má na valašském bále být. Bohatá 
tombola, dobré jídlo, dobrá zábava, nechyběla výuka tanečků 
ani půlnoční překvapení – příští rok zase U Klesků!

Text a foto Miroslava Jakubová
FS Lipta Liptál

76. Valašský bál v Liptále
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Soubor Lipta uspořádal 21.2.2020 již 
7. Liptálský kvíz, který se uskutečnil 
v kulturním zařízení v Liptále. Přihlásilo 
se 22 statečných týmů po 4 - 5 soutěží-
cích, na které čekalo 10 soutěžních 
okruhů z různých témat - např. seriály, 
nejvýznamnější ženy, horolezectví, pa-
mátky UNESCA a další. První příčku 
vybojoval tým Svišti (viz foto).

Za FS Lipta Liptál 
Zdeňka Melichaříková

Foto E. Maliňáková, R. Mojžíš

V pátek 21. února 2020 proběhl 
v Liptále první dětský kvíz. Několik 
maminek se inspirovalo kvízem pro 
dospělé a rozhodly se uspořádat vědo-
mostní soutěž v dětském provedení. 
S přípravami nám pomohly zkušené 
organizátorky kvízu pro dospělé z FS 
Lipty Liptál. Na děti čekalo 7 kol s růz-
nými okruhy otázek. Kvízu se zúčastnilo 

celkem 7 týmů. Všichni  se s nadšením 
pustili do řešení otázek a boje o první 
místo. Soutěžit přijely kromě místních 
i týmy ze Lhoty, Jasenné a Všeminy. 
Průběh byl napínavý a průběžné pořadí 
se měnilo s každým kolem. Okruhy 
otázek se týkaly např. animovaných 
pohádek, znalostí světových vlajek ne-
bo vaření. 

Vítězem kvízu se stal místní tým 
Malá Lipta, druhé místo obsadil tým 
Kobry junior z Jasenné a třetí Jupíci. 
Pro vítězný tým byl připraven dort. 
Během soutěže bylo pro soutěžící i je-
jich doprovod zajištěno občerstvení. 

Věříme, že si děti první kvíz užily 
a zveme všechny na další dětský kvíz. 

Text a foto Alena Hüttlová

7. Liptálský vědomostní kvíz

První dětský kvíz v Liptále
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Při zpáteční cestě světoznámého sou-
boru Lipta z Francie (1991) jsme se 
stavili v blíže neurčeném německém 
nákupním středisku. Každý chtěl něco 
nakoupit a mně padla do oka barevná 
televize. U nás tenkrát začínaly a byly 
velice drahé. Naše průvodkyně mně obe-
známila s tím, že u nás musím v televiz-
ní opravně nechat upravit posun obrazu 
od zvuku, ale je to jen finančně nenároč-
ná operace. Upozornila mě taky na to, že 
na zboží je dva roky záruka. Ale tomu 
jsem se jen pousmál. K nelibosti členů se 
mi podařilo zakoupenou televizi dostat 
už do docela přeplněného autobusu. 

Na druhý den po příjezdu jsem na-
vštívil televizní opravnu. A jak už by-
lo řečeno, za úplatu mi tuto operaci 
provedli. Televizor jsem odvezl domů 
celý natěšený, že se budeme dívat. 
Na tehdejších televizorech byly jen dvě 
závady, které byly finančně náročnější, 
než pořízení nového přístroje. Když 
odejde obrazovka nebo nefunkčnost 
vysokonapěťového trafa... 

Asi po hodině provozu rána a jak 
jsem se později dozvěděl, vyhořelo 
vysokonapěťové trafo. Byl jsem z toho 
na mrtvici a další den jsem kontakto-
val naši průvodkyni. Ta byla bohužel 

z Prahy. Nejprve jsem zjišťoval, kde 
jsem vlastně televizi koupil - ve kterém 
německém městě jsme tuto zastávku 
měli, a když jsem ji popsal situaci, 
navrhla, že za 14 dnů jede stejnou 
trasu s jiným zájezdem. Slíbila mi, že 
se v nákupním středisku staví a že mi 
televizor vymění. Ale musím si výměnu 
na obchodě vykorespondovat a televizi 
dopravit do Prahy.

Podnikám tedy první krok pro rekla-
maci. Následovala druhá má cesta - zase 
do televizní opravny. Za další úplatu jsem 
požádal o uvedení do původního stavu. 
Další krok byla korespondence s němec-
kým obchodem. Pracoval jsem ve firmě, 
která měla sídlo v Německu a soukromé 
telefonáty do Němec nebudily naštěstí 
takovou pozornost. Když jsem tedy vše 
vytelefonoval, začala poslední etapa: jak 
televizor dostat do Prahy. Sestřenice 
tehdy pracovala na ČSAD a řidič lin-
kového autobusu z Ostravy do Prahy 
slíbil, že za mírný úplatek, při zastávce 
ve Valašském Meziřící, tento televizor 
přepraví do Prahy. Tam ho přeložila naše 
skvělá průvodkyně, opět za mírný úpla-
tek, do svého osobního auta a po několi-
ka dnech i do zájezdového autobusu. 

V německém obchodním centru 
proběhla výměna a televizor se mi 

stejnou „jednoduchou“ cestou dostal 
zpět na Vsetín. A znovu. Zašel jsem 
do televizní opravny a za úplatu zno-
vu nechal nainstalovat posunutí obrazu 
od zvuku. Přijdu domů, zapnu televizi. 
A asi po hodině provozu rána, černo. 
Televize opět nešla. 

A tak další den jsem šel znovu 
do opravny a dozvěděl jsem se verdikt. 
Odešla obrazovka. Pokoušel se o mne 
infarkt. A ne jeden. Ale znovu jsem s tr-
pělivostí sobě vlastní nechal za úplatu 
odstranit zařízení na posunutí obrazu 
od zvuku. Ale co dál? 

Kamiony od nás z továrny jezdi-
ly do Německa a nebyl problém pře-
svědčit řidiče, aby za mírný obolus, 
jak jinak, naložil televizi a do Němec 
převezl. Tam ji převzal můj německý 
kolega a - za úplatu - dovezl do nákup-
ního střediska, vzdáleného asi 80 km. 
Tam už nechtěli mít nic s problémovým 
zákazníkem z Česka a vrátili mi peníze. 
Ty jsem pak také obdržel. Ale nadmí-
ru vyškolený jsem dospěl k závěru, 
že kdybych barevnou televizi koupil 
v Česku, tak za ty peníze mohla být 
pozlacená.          

Franta K., 
dlouholetý člen FS Lipta

Senioři ze života souboráka – povídka
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Skončilo zimní období a zvěř přešla na zelenou potravu. 
V přírodě nachází první pupeny, květy a listy, na vlhčích 
místech svěží, šťavnaté traviny s prvními jarními bylinami. 
U některých živočichů probíhá tok, snůška, jinde se už obje-
vují první mláďata. Samice spárkaté zvěře jsou v pokročilém 
stádiu březosti. Nezbytný je klid honitbě, zkusme pro něj 
udělat všechno, co je v našich silách. Jestliže narazíte na ma-
lého zajíčka nebo srnče, nesahejte prosím na něj. I když vy-
padá osaměle, jeho matka je vždy na blízku a sama se o něj 
nejlépe postará.

jak jsme plesali
V sobotu 15.2. 2020 se už od rána linula z kulturního 

zařízení vůně zvěřinových specialit, které jsme připravovali 
na večerní, již 18. myslivecký ples. Mezi tím jsme vyzdobili 
sál a očekávali první hosty. Ti tentokrát začali chodit už 
před sedmou hodinou a kolem deváté večerní už bylo plno. 
Hlavní hřeb večera, půlnoční zvěřinová tombola, která byla 
letos opravdu bohatá, dopadla na výbornou. Šťastní výherci 
si odnesli domů více než tři metráky masa. Večerem nás pro-
vázela skupina Gaspary, tančilo se a zpívalo téměř do rána, 
za což jim patří dík.

Chtěl bych na tomto místě také poděkovat všem, kteří se 
podíleli na přípravě plesu, na průběhu celé akce a následném 
úklidu, protože bez Vás by to nešlo. A také všem našim 
hostům, jsem velice rád, že nás svou účastí na našich akcích 
podporujete.

I v letošním roce máme pro Vás nachystané tradiční 
myslivecké odpoledne a zvěřinové hody. A už teď se těšíme 
na vaši účast ☺.

Přeji Vám do násle-
dujícího nelehkého ob-
dobí hodně sil a hlavně 
zdraví, protože to je teď 
nejdůležitější.

Myslivosti zdar

Tomáš Mrlina
Myslivecký hospodář

Myslivci
Ohlédnutí za zimou a plesováním
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Myslivci Všemina - Silvestrovský výšlap na Kršli 2019
Myslivecký spolek Všemina zorga-

nizoval vloni 31.12.2019 silvestrov-
ský výšlap k památníku sv. Huberta 
na Kršli. Rád bych se na tomto místě 
k této akci ještě vrátil. Byl to již osmý 
ročník a zřejmě byl nejvydařenější. 
Týká se to počasí i počtu návštěvníků. 
Jistě mohlo být více sněhu, ale zase by 
byl na Kršli obtížný výstup. Sněhový 
poprašek, teplota kolem nuly a nádher-
ná modrá obloha tentokrát přilákala ví-
ce než 300 návštěvníků. S pohoštěním 
jsme byli připraveni a asi poprvé jsme 
nazpět neodváželi vůbec nic. 

Chtěl bych poděkovat Obecnímu úřa-
du Liptál a Obecnímu úřadu Všemina, 
kteří nám vyšli vstříc, a jako každo-
ročně i letos nám pomohli tuto docela 
náročnou akci zvládnout. Naprostá vět-
šina účastníků byla spokojena a jestli 
dovolí počasí a 9. ročník bude, chystají 
se dle jejich slov na výšlap znovu.

Přeji všem obyvatelům Liptálu jmé-
nem všeminských myslivců jarní poho-
du a začátkem dubna požehnané veliko-
noční svátky. 

Text a foto: Stanislav Vala, 
předseda 

Mysliveckého spolku 
Všemina
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První akcí letošního roku v naší režii 
byl pro nás druhý ročník Dne středo-
věkých řemesel. Přípravy probíhaly již 
koncem roku loňského a hned v lednu 
se naše Thorun pustila do organizace 
neuvěřitelným tempem a s maximál-
ním odhodláním. Dva měsíce intenziv-
ních příprav a číslo 75 značící konečný 
počet všech účinkujících včetně naší 
družiny. Družina se připravovala kaž-
dý volný den a víkend. Na společných 
brigádách vyrostla např. chýše pro 
šamany, doplňky pro workshopy a vý-
zdobu kulturního zařízení.

Samotný den začal pro veřejnost 
v 10:00 zahajovacím proslovem velite-
le Halfdana a Milana Dani, starosty naší 
obce. K vidění toho bylo letos opravdu 
hodně. Účinkující představili přes dvě 
desítky řemesel od textilních technik, 
barvení a zpracování vlny, plstění až 
po klasické tesařství, řezbářství, či vý-
robu šperků. Návštěvníci mohli po-
tkat písaře, koželužníka, brníře, kováře, 
zhlédnout ručně zpracované výrobky 
z kostí, parohů, jantaru a další. Kulturní 
dům rozezněly šamanské bubny. 
Atmosféru podtrhla skupina Ragojka se 
svojí dobovou hudbou. Zájemci mohli 
ochutnat skvělou medovinu, perníčky 
a středověkou kuchyni. Jako hosté při-
jeli záchranáři na čtyřkolkách ze SAR 
Morava, kteří se představili formou 
ukázek první pomoci na figurínách 
a povídáním o náplni své činnosti. 

Zájem ze strany návštěvníku byl 
ohromný. Bylo pro nás velice radost-

né sledovat proudy lidí, kteří nás při-
šli podpořit a potěšit svou návštěvou. 
Workshopy pro děti i dospělé se těšily 
zájmu a lidé se ptali na jednotlivá ře-
mesla, pohupovali se v rytmu hudby 
a všeobecná atmosféra dýchala pozitivní 
energií. Ještě jednou bych za celou naši 
družinu velice rád poděkoval všem účast-
níkům, kteří neváhali za námi dorazit ze 
všech koutů republiky, či ze sousedního 
Slovenska, obci Liptál za podporu a dů-
věru a samozřejmě všem návštěvníkům, 
kteří za námi přišli.

Můžeme vám již teď s radostí ozná-
mit, že další ročník Dne středově-

kých řemesel se bude konat v sobotu 
27.2.2021.

Jaro je tady a nás můžete nejen o ví-
kendech potkávat při práci na osadě. 
Úlfdaly se letos opět chystá na další roz-
voj. V plánu je dostavit palisádu, vstupní 
bránu, dodělat interiér domu a samozřej-
mě nějaké další překvapení, které chys-
táme ve spolupráci s archeology.

Plánujeme také první tématické work-
shopy. Jak se nám to všechno povede 
uvidíte na naší letní akci Údolí vlků III, 
která proběhne poslední víkend v srp-
nu na osadě a to tedy 29.-30.8.2020. 
Těšíme se na Vaši účast.

Stále je tu možnost podpory naší 
družiny v rámci darů věcných tzn. sta-
rých vojenských a nemocničních dek 
popřípadě jakýchkoli vlněných, paroží 
a kostí a kožešin pro výrobu doplňků, 
vrbové a lískové proutí, i dřeva na stav-
by, nebo starých prasklých seker, motyk 
a pilníků. Kontakt je jagari@email.cz. 
Tel. číslo na vyžádání na OÚ.

Sledujte také naše FB stránky, kde 
naleznete informace ohledně akcí a na-
šich plánů.   

Autor: Halfdan Ulfr velitel družiny
Foto Jana Vráblíková ml., Miroslav Hlinský

jagĀRI
Novinky ze Severu
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100 let české státní vlajky
z hIStORIe

Historickou vlajkou Čech byla bílo-
červená bikolóra, podobně jako u sou-
sedního Polska. Pro odlišení od ostat-
ních trikolór, dělící své národní barvy 
ve vlajce do pruhů, bylo r. 1920 záko-
nem rozhodnuto, že pole přidané modré 
barvy bude mít tvar klínu, směřující 
do poloviny vlajky. Význam tohoto 
modrého klínu byl obvykle vykládán 
jako symbol Slovenska. 

Československá vlajka vznikla hned 
po vzniku první československé repub-
liky. Bylo vytvořeno několik návrhů, ze 
kterých nejvíce kladných ohlasů sklidil 
návrh na horizontální bikolóru, která 
byla doplněna modrým klínem, který 
sahal do 1/3 vlajky. Autorem tohoto ná-
vrhu byl státní úředník Jaroslav Kursa 
(1875-1950) a je pohřbený v Brně. 

Podoba vlajky byla následně po-
slanci dne 30. března 1920 v 18:45 
vyhlášena a uznána a stala se oficiál-
ní vlajkou Československa na celou 
dobu jeho trvání, až do roku 1992. 
V době svého vzniku byla jednou z prv-
ních oficiálních vlajek používajících 
klín na světě. 

Po zániku federativního Českoslo-
venska původní československou vlaj-
ku převzala Česká republika jako jeden 
z nástupnických států. Pro legitimizaci 
barev byla modrá barva interpretována 
jako barva jedné z historických ze-
mí Moravy, která pod modrou bar-
vou v historii vystupovala na bojištích. 

Oficiální výklad významu barev a po-
doby vlajky není v zákonech obsažen. 
Bílá, červená a modrá samy o sobě jsou 
však, jakožto státní barvy také stát-
ním symbolem. Červenobílá bikolóra 
je tradičním symbolem Čech, modrý 
klín býval někdy vykládán jako symbol 
Slovenska, po přisvojení vlajky Českou 
republikou jako symbol Moravy. 

Zásady a podmínky pro používá-
ní vlajky stanoví § 7 až 9 zákona 
č. 352/2001 Sb., o užívání státních 
symbolů České republiky. Vlajka se 
smí užívat jen vhodným a důstojným 
způsobem. Zákon stanoví i další pod-
mínky, například zakazuje používání 

vlajky k zahalování desek či pomníků, 
zakazuje zdobení žerdi, stanoví postup 
vztyčování a snímání, zakazuje umis-
ťování obrázků či symbolů do vlajky 
či svazování vlajky do růžice, nesmí se 
dotýkat země. 

Státní orgány, územně-samosprávné 
celky a další subjekty vyvěšují státní 
vlajku na budovách, v nichž sídlí, při 
příležitosti státních svátků a při příležitos-
tech celostátního významu, v den státního 
smutku, vyhlášených vládou. Podle zá-
kona vlajková výzdoba zpravidla začíná 
v 16 hodin předcházejícího dne a končí 
v 8 hodin následujícího dne. 

Text a foto: Jana Vráblíková
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Přečetli jsme za Vás

do antarktidy letos 
Masarykova univerzita 

vypraví dvě menší expedice
Obě vyrazí do konce ledna. Jedna na os-

trov Jamese Rosse, druhá na Nelsonův os-
trov. Vědecké expedice na ostrov Jamese 
Rosse pořádá MUNI téměř patnáct let. 

Letos je členem technického tý-
mu expedice i pan jaroslav gerža 
z Liptálu.

Budou sledovat dopady klimatické 
změny na antarktické ledovce, per-
mafrost, jezera, vodní toky či půdu 
a veškerý život od mikroorganismů až 
po nižší rostliny je hlavní náplní letošní 
vědecké expedice Masarykovy univer-
zity na základnu J. G. Mendela na os-
trově Jamese Rosse u Antarktického 
poloostrova. Výprava, která bude mít 
devět členů, odjíždí z České republiky 
v pátek 17. ledna 2020. 

Koncem ledna pak vyrazí další šes-
tičlenná expedice na Nelsonův ostrov 
v souostroví Jižní Shetlandy, kde bu-
de sbírat vzorky pro další výzkum. 
Druhým rokem usiluje Masarykova 
univerzita o rozšíření antarktického vý-
zkumného programu na tento Nelsonův 
ostrov, kde je provizorní stanice, která 
má v některé z příštích sezón projít 
generální rekonstrukcí. 

Podobně jako v předchozích letech se 
vědci na stanici J. G. Mendela dostanou 
z Punta Arenas přes stanici Bernardo 
O’Higgins na Antarktickém poloost-

rově. „První  část  cesty  absolvujeme 
na  lodi  chilského  námořnictva  a  ná-
sledně nás  vrtulníky  chilského  letectva 
dopraví  na  základnu,“ dodal vedoucí 
letošní expedice Kamil Láska. 

Letošní expedice mají nižší počet 
účastníků než v minulých letech, příči-
nou je nevyjasněné financování Českého 
antarktického výzkumného programu. 
Kontinuální vědecká činnost je totiž 
podmínkou pro udržení konzultativní-
ho členství České republiky v systému 
Smlouvy o Antarktidě. Konzultativní 
statut má pouze 29 států světa, které 
mohou spolurozhodovat o tom, jaké 
aktivity je možné v Antarktidě v sou-
časnosti a v budoucnu vykonávat.
11. ledna 2020 

Vědecká expedice 
Masarykovy univerzity 
dorazila do antarktidy

Výsadek pomocí dvou chilských 
vrtulníků na vzdálenost 80 kilometrů 

všech devíti členů výpravy na stanici 
J. G. Mendela se uskutečnil v pondělí 
3. února 2020.

Na cestě byli výzkumníci od 17. ledna 
2020, kdy vyrazili z Česka. Z více než 
dvoutýdenního přesunu na antarktickou 
stanici, kterou provozuje Masarykova 
univerzita, strávili deset dní na vojenské 
lodi AP-41 Aquiles, se kterou vypluli 
z chilského Punta Arenas. V průběhu 
plavby měli vědci možnost navštívit 
několik antarktických stanic v souos-
troví Jižní Shetlandy, kde probíhaly 
logistické operace spojené s přepravou 
osob, paliva a zásob potravin.

Přiblížení lodi Acquiles ke stanici 
Masarykovy univerzity nebylo možné 
z důvodu velkého množství ledových 
ker v průlivu Antarctic Sound a Prince 
Gustava. Vlastní vykládka 1,2 tuny 
materiálu, zásob a vědeckých přístrojů 
trvala necelých šest hodin a probíhala 
za ideálních povětrnostních podmínek.
„Obytná  budova  stanice  J.  G. 

Mendela  i  všechna  zařízení  přečkala 
zimu  v  dobrém  stavu,  a  proto  předpo-
kládáme,  že  plné  zprovoznění  systé-
mů  stanice  bude  trvat  pouze  dva  dny. 
Dnes  například  probíhá  čerpání  vody 
a uskladnění  zásob potravin,“ komen-
toval Láska. V dalších dnech se už 
budou vědecké týmy plně věnovat svoji 
práci, kontrolovat měřící systémy a při-
pravovat první terénní kempy. 
4. února 2020

Návrat vědců z antarktidy 
zkomplikovala porucha 

na lodi i koronavirus
Termín návratu devítičlenné expedi-

ce, která měla původně přijet koncem 
března, není v tuto chvíli jistý.

Přestože je Antarktida jediným kon-
tinentem, kde se nový koronavirus 
neobjevil, návrat vědců ze základny 
J. G. Mendela Masarykovy univerzity 

Česká vědecká expedice Antarktida 2020 zdraví z Mendelovy polární stanice. 
Horní  řada  zleva:  Peter  Váczi  (rostlinná  fyziologie,  autor  fotografie),  Filip 

Hrbáček (geomorfologie), Stephen Jennings (glaciologie), František Vorel (první 
technik), Kamil Láska (klimatologie, vedoucí expedice)
Dolní řada zleva: Jaroslav Gerža (druhý technik), Michaela Kňažková (geomor-

fologie), Michal Zeman (mikrobiologie), Tomáš Zatočil (lékař)

Český antarktický výzkumný program
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na ostrově Jamese Rosse se výrazně 
komplikuje.

Teplé počasí v prvních týdnech pobytu 
na stanici umožnilo expedici splnit všech-
ny naplánované vědecké aktivity včas, 
na základně ale musela skupina výzkum-
níků zůstat do pozdějšího data, než plá-
novala. První zdržení způsobila závada 
na lodi chilského námořnictva Aquiles, 
která je vyzvedla až 21. března 2020.

S ohledem na to, že loď má v oblasti 
Antarktidy ještě další logistické úkoly, 
dorazí devítičlenná výprava ke břehům 
Chile až 8. dubna 2020.
„Přestože  v  tuto  chvíli  máme  pro 

kolegy  zajištěnou přepravu do Evropy, 
situace  se  kvůli  pandemii  koronaviru 
mění  doslova  každý  den.  Aktuálně  je 
v chilském Punta Arenas vyhlášená 
karanténa,  což  může  znamenat,  že  by 
expedice nemohla ještě dva týdny opus-
tit loď, a její návrat do České republiky 
by  se  tak  odsunul  na  neurčito.  Situaci 
ale neustále řešíme ve spolupráci s čes-
kým velvyslanectvím v Chile a chilskou 
admiralitou  tak,  abychom  jim  zajistili 
hladký  návrat,“ přiblížil letošní velmi 
komplikovanou situaci antarktické vý-
pravy vedoucí Českého antarktického 
výzkumného programu Daniel Nývlt 
z Přírodovědecké fakulty MU. Obdobné 
problémy má aktuálně i mnoho dalších 
antarktických výzkumných programů.
1. dubna 2020 

zpráva z www.facebook.com/polar.
sci.muni.cz  1.4.2020, 00:52 h:
Přátelé,  kolegové,  drazí  příznivci 

antarktických výzkumů! Máme pro vás 
horké  novinky  z  chladného  Jihu!  :) 
V těchto dnech se chilská vojenská lod 
Aquiles s naší expedicí na palubě plaví 

přes  Drakeův  průliv  směrem  k  mysu 
Horn.  Situace  a  karanténní  opatření 
kolem koronáče  se  v Chile mění  velmi 
turbulentně i několikrát denně, ale náš 
logistický  tým  v  kooperaci  s  velvysla-
nectvím ČR v Santiagu a chilskou admi-
ralitou pružně reaguje na všechny změ-
ny  a  připravuje  jejich  bezpečný  a  co 
možná  hladký  návrat  domů.  Držme  si 
všichni vzdáleně palce.  Všichni se těší 

dobrému zdraví a co nejveselejší mysli. 
Myslíme na vás, myslete na nás! ☺

Zdroj – text + foto: 
www.em.muni.cz/veda-a-vyzkum/ ,
www.facebook.com/polar.sci.muni.cz/

(JV)

Členové  vědecké  expedice Masarykovy  univerzity  při  návratu  na  palubě  lodi 
AP-41  Aquiles  společně  s  kapitánem  Jorge  Ibarrou,  piloty  vrtulníků  a  dalšími 
důstojníky. V pozadí chilská antarktická stanice Arturo Prat. Na  foto: Michaela 
Knažková, Peter Váczi, Tomáš Zatočil, Filip Hrbáček, Kamil Láska – vedoucí ex-
pedice, Michal Zeman, Stephen Jennings, František Frenny Vorel a Jareček Gerža 
v South Shetland Islands.

Tučnák údržbář (pro přírodovědce tu-
čák oslí) kontroluje nátěr stěny chilské 
stanice Presidente G. Videla. Foto Filip 
Hrbáček, v South Shetland Islands.
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V úterý 17. prosince 2019 nás ve věku nedožitých 85 let 
opustil pan Jan Mrnuštík z Liptálu Dolanska, č.p. 110. Jan 
Mrnuštík věnoval fotbalu celý svůj život, nejdříve jako hráč, 
později jako trenér a funkcionář. Pokud mu to zdraví dovo-
lovalo, nechyběl ani na jednom domácím zápase. Fotbal byl 
jeho celoživotní láskou a díky jemu a jeho pomoci se v lip-
tálském fotbalu povedlo mnoho dobrých věcí. 

Tímto bych mu rád za jeho odvedenou práci poděkoval 
a to jak za sebe, tak za celý Fotbalový klub Liptál. Budete 
nám chybět. DĚKUJEME.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál z.s.

Foto archiv FK

SPORt

        Vzpomínka – jan Mrnuštíkz FOtbaLU
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V tomto čísle Liptálského zpravodaje Vás vždy informu-
jeme o rozlosování zápasů jarní části sezony. Letošní rok je 
ale ve všem jiný. Jarní fotbalové zápasy nezačaly a s největší 
pravděpodobností ani nezačnou. Na této fotbalové úrovni se 
počítá se začátkem až na podzim a i tento datum není úplně 
jistý. Jaký bude postup s nedohranou sezonou, kdo bude 

a nebude sestupovat, ještě není rozhodnuto. Fotbalová asoci-
ace České republiky o těchto otázkách jedná. Jsem dooprav-
dy zvědavý, jaký klíč bude stanoven a jakou soutěž bude FK 
Liptál hrát v příští sezoně. Jelikož nemám žádnou aktuální 
fotografii, tak aspoň trochu vzpomínek na rok 2013 a 2017.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál z.s.

Foto: archív FK 

Rozlosování jarní části sezony
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Na přelomu roku se také pracovalo v klubovně Fotbalového 
klubu Liptál. Již dlouhou dobu jsme se snažili dokončit fot-
balovou klubovnu tak, aby byla plnohodnotným místem pro 
všechny uživatele. Kuchyňská linka totiž nejvíce chyběla 
dětem při jejich akcích, ale bude také využívána ostatními 
členy. Myslíme si, že po realizaci sportovního areálu, vzroste 
zájem o pronájem prostor pro pořádání soukromých akcí 
a kuchyňská linka bude vhodným doplněním společenské 
místnosti. Náklady na realizaci tohoto projektu byly ve výši 
39 tis. Kč a třetinu rozpočtu pokryla dotace z MAS Střední 
Vsetínsko.   

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál z.s.

Foto: J. Vráblíková

Mládežnický fotbal v Liptále je nyní na dobré cestě. Po le-
tech útlumu, nejen u nás, ale v celé republice, dochází k ná-
růstu počtu nových fotbalistů. V současné době je v Liptále 
mladší a starší přípravka a začínají se nám také rozrůstat po-
čty v mini přípravce. V zimě se fotbal přesouvá do tělocvičen 
- a to jak tréninkové jednotky, tak i zápasy. Starší přípravka 
se zúčastnila čtyř turnajů ve sportovní hale v Janové, kde 
poměřila síly s okolními týmy ze Vsetína, Kateřinic, Hovězí, 
Velkých Karlovic, Halenkova a Ústí. V březnu jsme byli 
přihlášeni na turnaj ligových týmů v kategorii U9 do Hranic 

na Moravě, kde jsme si chtěli srovnat naši výkonost s měst-
skými týmy. Bohužel vzhledem k nynějším okolnostem byl 
turnaj zrušen. 

Další dobrou zprávou je, že pořád se najdou lidé, kteří 
chtějí pomáhat. Tímto bych chtěl moc poděkovat Jakubu 
Vaculíkovi, Liptál 280, který zajistil od svého zaměstnavate-
le, firmy „Stavebniny DEK“, nové dresy pro naše děti. Za to 
mu patří velké díky.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál z.s.

Nová kuchyň v klubovně FK

Starší přípravka na turnajích
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V prosinci proběhl tradiční 16.  Miku-
lášský turnaj smíšených družstev, kde 
Liptál získal krásné 2. místo a tentokrát 
jsme kromě stálých protivníků, oslo-
vili také družstvo ze Všeminy, které 
přes zimu trénuje v liptálské tělocvičně. 
Doufáme, že se jim na turnaji líbilo 
a budeme se potkávat častěji.

Na sklonku roku jsme navštívili tra-
diční losovaný turnaj v Pozděchově, 
kde rádi jezdíme za volejbalovými 
kamarády a v lednu jsme se zúčast-
nily ženského chlebíčkového turnaje 
ve Vsetíně.

Jak jsem již avizovala v minulém 
čísle, v loňském roce jsme se přihlásily 
do okresní soutěže v ženském volej-
bale. Podzimní i jarní část soutěže je 
za námi a nutno říct, že v první sezoně 
jsme hlavně sbíraly zkušenosti, snažily 
jsme se sehrát a také odkoukat od pro-
tihráček různé finty.

I když se nám vždy nedařilo, hrály 
jsme s radostí a s dobrým výhledem 
do budoucích sezón.

V únoru jsme přijali pozvání na tur-
naj do Březolup, kde Liptál obsadil 
pěkné 2. místo.

7. března jsme měli naplánován Jarní 
babský turnaj v Liptále, ale bohužel, 
z důvodu odhlášení většiny týmů kvů-
li vyšší nemocnosti, jsme byli nuceni 
tento turnaj odložit. Náhradní termín 
bude teprve upřesněn s ohledem na ny-
nější situaci... Věřím, že se situace brzy 
zlepší a budeme se potkávat na dalších 
akcích a turnajích.

Děkuji a přeji všem hodně zdraví!
Za KVN Liptál 
Radana Daňová

aktuality z liptálského volejbaluz VOLejbaLU
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