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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
VÝPIS Z Veřejného 

ZaSedání Zo LIPtáL č. 8 
Ze dne 27. 5. 2020

Zo Liptál:
- schvaluje program jednání dopl-

něný a změněný v těchto bodech: 
doplnění bodu č. 9 
- koupě pozemku parc. č. 1236/22, 

1236/26, st. 645 a část pozemku 
parc. č. 1236/25 v k.ú. Liptál

- Smlouva o zřízení věcného 
břemene – služebnosti – IV-
12-8015303 Liptál, p.č. 2691/53, 
Zapletal, NNk“

zrušení bodu č. 24
- Sdružení obcí mikroregionu 

Vsetínsko
- Závěrečný účet SOMV za rok 

2019
- Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření SOMV za rok 2019
- Zpráva revizní komise SOMV 

za rok 2019
nové body:
- č. 24 - Změna stanov Sdružení 

obcí Mikroregionu Vsetínsko
- č. 26 - Protipovodňový a varovný 

systém obce Liptál – žádost o do-
tace

- č. 27 - Investiční záměry v rámci 
projektu MAP II

- schvaluje zápis ZO č. 6 ze dne 
11.12.2019 

- schvaluje zápis ZO č. 7 ze dne 
18.3.2020 

- bere na vědomí kontrolu usnese-
ní ZO č. 6 ze dne 11.12.2019 a ZO č. 7 
ze dne 18.3.2020.

- bere na vědomí informace z jed-
nání RO č. 10 ze dne 8.1.2020, RO 
č. 11 ze dne 5.2.2020 a RO č. 12 ze 
dne 20.5.2020

- schvaluje koupi pozemků parc. 
č. 1236/22, 1236/26, st. 645 a část 
pozemku parc. č. 1236/25 o celko-
vé výměře cca 2500 m2 v k.ú. 
Liptál od vlastníka – WALFER spol. 
s.r.o., Halenkov za cenu 500 Kč m2 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy. Podmínky 
kupní smlouvy jsou:

-- veškeré náklady spojené s koupí 
nemovitostí hradí obec Liptál (ge-
ometrický plán, kupní smlouva, 
poplatky katastrálního úřadu) 

-- ke kupní smlouvě bude připo-
čítána cena betonových panelů 
ve výši 50 000,- Kč

-- od kupní ceny bude odečtena ce-
na za realizaci vodovodní přípoj-
ky pro objekt č.p. 540 v hodnotě 
300 000,- Kč

-- vodovodní přípojka pro objekt č.p. 
540 bude zrealizována nejpozději 
do 31.12.2020

-- kupní cena bude zaplacena nej-
později do 4 měsíců od podpisu 
kupní smlouvy

- schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti – 
„IV-12-8015303 Liptál, p.č. 2691/53, 
Zapletal, NNk“ a pověřuje starostu 
obce Liptál k podpisu této smlou-
vy

- schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene – „Liptál, rekon-
strukce vedení z DTS VS 4915 NNk, 
NNV“ a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene – „Liptál, U Pavelů, 
stížnost, VNV, NNV, DTS“ a pově-
řuje starostu obce Liptál k podpisu 
této smlouvy

- schvaluje bezúplatný převod po-
zemků parc. č. 3794/82, 3794/136, 
3794/138 v k.ú. Liptál do vlastnic-
tví Zlínského kraje, Ředitelství sil-
nic Zlínského kraje v rámci ma-
jetkového vypořádání projektu 
Chodníky v dolní části obce Liptál 
- I. etapa a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- neschvaluje prodej části pozemku 
parc. č. 2696/1 v k.ú. Liptál žadateli  
Josefu Kirchnerovi, Liptál 

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
229/13 v k.ú. Liptál za cenu 30 000,- 
Kč žadatelům – Roman Karola, 
Liptál, Michaela Běhulová, Liptál 
a Tomáš Ondruch, Liptál 433 a po-
věřuje starostu obce Liptál k pod-
pisu této smlouvy

- schvaluje prodej části pozemku 
parc. č. 3639/12 o výměře 28 m2 
v k.ú. Liptál za cenu 1,- Kč žada-
teli – Pavlína Cedivodová, Liptál 
a zároveň schvaluje koupi části 
pozemku parc. č. 3635/12 a st. 625 
o celkové výměře 24 m2 v k.ú. 
Liptál za cenu 1,- Kč od vlastní-
ků – Pavlína Cedivodová, Liptál  
Jaroslav Smilek, Liptál a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy

- schvaluje koupi části pozemku 
parc. č. 3635/11 o výměře 38 m2 
v k.ú. Liptál za cenu 100,- Kč m2 
od vlastníka – Roman Vaculík, 
Liptál a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- bere na vědomí informaci o pro-
deji části pozemku parc. č. 3986, 
3924/2 v k.ú. Liptál žadateli – Jitka 
Koutná, Liptál 

- bere na vědomí informaci o no-
vém lesním hospodářském plánu 
obce Liptál 

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace č. D/2108/2020/STR mezi 
Zlínským krajem a obcí Liptál, 
na základě které bude poskytnuta 
dotace ve výši 650 000,- Kč na pro-
jekt „Osvětlení sportovního areálu 
Liptál“ a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- bere na vědomí informaci o prů-
běhu výstavby nového sportovního 
areálu Liptál

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na projekt „ZŠ Liptál – Půdní ve-
stavba“ z Ministerstva financí

- bere na vědomí informaci o výzvě 
k napojení na splaškovou kana-
lizaci, která bude rozeslána obča-
nům obce, kteří se ještě nenapojili 
na veřejný rozvod splaškové kana-
lizace

- bere na vědomí informa-
ci o získání dotace z prostředků 
Ministerstva zemědělství na pro-
jekt „Revitalizace vodní nádrže 
Liptál na p.č. 1253/7 a 1253/10“ 
(Žabárna) s tím, že realizace ne-
smí být zahájena dříve než bude 
dokončen převod dotčených po-
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zemků z Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových 
na obec Liptál

- schvaluje plán akcí na rok 2020 
v obci Liptál

- schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací 
listině Základní školy Liptál

- neschvaluje navýšení odměn pro 
neuvolněné členy Zastupitelstva 
obce Liptál

- deleguje místostarostu Filipa 
Tomance jako zástupce obce 
na valnou hromadu společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 
která se uskuteční 4.6.2020

- bere na vědomí informaci o ná-
kladech na svoz odpadů za rok 
2019 a za předešlé roky

- bere na vědomí informaci o po-
sunutí splatnosti poplatků za od-
pady, poplatky za psy a poplatky 

za pronájem hrobových míst a ko-
lumbárium do 30.6.2020

- neschvaluje navýšení poplatku 
za svoz odpadů na rok 2021

- bere na vědomí informaci o po-
platcích na hřbitově Liptál a pově-
řuje starostu přípravou podkladů 
k navýšení poplatků za pronájem 
hrobových míst a kolumbária 
a za služby

- bere na vědomí zprávu č. 134/2019/
EKO o výsledku přezkoumání hos-
podaření obce za rok 2019

- projednalo Závěrečný účet obce 
Liptál za rok 2019 a vyjadřuje sou-
hlas s celoročním hospodařením, 
a to bez výhrad

- schvaluje účetní závěrku ob-
ce Liptál v souladu s §18 zákona 
563/1991, o účetnictví, sestavenou 
k 31.12.2019. Účetní závěrka se sklá-

dá z rozvahy, výkazu zisku a ztrát 
a přílohy

- schvaluje upravené Stanovy Sdru-
žení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 
IČ: 70238880, se sídlem Svárov 1080, 
755 01 Vsetín v předloženém znění

- schvaluje I. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2020

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na projekt „Protipovodňový a va-
rovný systém obce Liptál“ s tím, 
že žádost o poskytnutí dotace nám 
zpracuje Regionální rozvojová 
agentura Východní Moravy

- schvaluje doplněné i stávající in-
vestiční záměry v rámci projektu 
MAP II

- bere na vědomí informace o plá-
nované stavební lokalitě nad 
Škurňovým dvorem.

Zpracovala Monika Valchářová

Poslední velkou změnou prošel zpravodaj v roce 2016, 
kdy jsme začali tisknout zpravodaj barevně. I nyní jsme 
chtěli udělat nějaké úpravy, abychom náš zpravodaj 
trochu obměnili a okrášlili. Tentokrát jsme se hlavně 
zaměřili na titulní a zadní stranu, ale úpravami prošla 
i vnitřní část. Doufám, že se Vám nový zpravodaj bude 

líbit. Stále se budeme snažit, aby jste zde našli všechny 
důležité informace, které se v naší obci dějí. Právě proto, 
že je v naší obci tolik aktivních lidí, má náš zpravodaj 
takové množství stránek a nelze to srovnat s žádnou 
z okolních obcí. Je to krásná vizitka naší obce. 

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

nový vzhled Liptálského zpravodaje
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Starý komín v Liptále ohrožoval okolí, 
musel ho rozebrat speciální stroj

ZLÍNSKÝ KRAJ – Netradiční podí-
vanou nabídlo minulý týden bou-
rání starého vysokého komína ko-
telny Dětského domova v Liptále. 
Z komína, který již delší dobu ne-
sloužil své funkci, začal odpadávat 
beton, a ten se tak stal nebezpeč-
ným pro své okolí. Proto bylo nutné 
přistoupit k jeho demolici. 

Postup demolice jsme zachytili 
na zrychleném časosběrném vi-
deu: https://youtu.be/v7W8n9nfy9o 
(autor: Jiří Balát).

Autor: Jan Vandík, 10. 6. 2020
Foto: Mgr.Art Jiří Balát, tiskové 

oddělení ZKe

Zdroj: https://www.kr-zlinsky.
cz/video-stary-komin-v-liptale-o-
hrozoval-okoli-musel-ho-rozebrat-
specialni-stroj-aktuality-16350.ht-
ml 
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Komín odstřelit nešlo, tak ho stroj 
schroupal jak hořickou trubičku

Speciální stroj bylo nutné povo-
lat na demolici dlouhodobě ne-
využívaného komína v Liptále 
na Vsetínsku, který už začal být 
nebezpečný svému okolí. Kvůli po-
užitému materiálu nebyl možný 
klasický odstřel. Práce vyšly na půl 
milionu korun. 

Komín vysoký 23 metrů patřil 
k bývalé kotelně dětského domova 
v Liptále. Již delší dobu však ne-
sloužil své funkci, navíc z něj začal 
odpadávat beton, stal se tak ne-
bezpečným pro své okolí a minulý 
týden bylo nutné přistoupit k jeho 
demolici.

„Vzhledem k tomu, že komín ne-
byl postaven z cihel, ale z prstenco-
vých tvárnic, nebyl možný klasický 
odstřel či podobný způsob demolice, 
ale bylo nutné nasadit speciální 
techniku – stroj s vysokým rame-
nem, který během jednoho dne ko-
mín po jednotlivých částech seshora 

rozebral,“ uvedl Jan Vandík z kraj-
ského úřadu.

Sedmdesátitunovému stroji de-
moliční firmy práce trvala pouhé 
čtyři hodiny. Krátkodobě bylo nut-
né zastavit dopravu v okolí, průjezd 
měly povolený jen linkové auto-
busy.

Náklady na demolici dosáhly půl 
milionu korun. Uhradí je Zlínský 
kraj, který je zřizovatelem domova.

Autor: raš, 10. června 2020 
Zdroj: https://www.idnes.cz/

zlin/zpravy/komin-kotelna-det-
s k y - d o m o v - l i p t a l - d e m o l i c e .
A200610_113657_zlin-zpravy_ras?
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Úprava okolí obecních bytů
Obec Liptál vlastní už 24 nájem-

ních bytů. To je číslo, které je na tak 
malou obec velmi krásné. Šestnáct 
bytů máme umístěno v budově zá-
kladní školy a dalších osm bytů je 
v budově bývalé mateřské školky. 
Nedávno jsme se pustili do úprav 
okolí kolem těchto bytů. U základ-
ní školy jsme trochu zredukovali 
množství stromů v přilehlé zahra-
dě, protože některé byly už velmi 
suché a neperspektivní. Dále jsme 
provedli výměnu pletiva kolem té-
to zahrady. Tento plot už byl tak 
pokřivený, že se na to nedalo dívat. 
V příštím roce budou také vymě-
něny zpevněné plochy kolem školy 
a konečně se tak zbavíme toho 
rozbitého betonu. Získali jsme totiž 
peníze na tuto rekonstrukci ploch. 

U bytů v bývalé mateřské školce 
je největší změnou odstranění bý-
valé Mrlinovy stodoly. Po dohodě 
s majiteli jsme se pustili do jejího 
rozebíraní. Nejprve byl odstraněn 
lomový kámen, s kterým máme 
plány v jiné části obce. Zbytek od-
padu bylo odvezeno na skládku. 
Nyní bude v tomto místě volná 
plocha, aby se toto místo trochu 
provzdušnilo. Ještě drobné terén-
ní úpravy a bude hotovo. Z horní 
strany budovy jsme se zase pustili 
do likvidace starého plotu. Výplň 
tohoto oplocení byla totiž tak ne-
stabilní, že jsme ji raději odstranili. 
Drobné úpravy jsme také provedli 
na zahradě kolem budovy. Nyní 
bychom rádi na budovu bytů umís-
tili nápis, aby i tato obecní budo-
va měla stejný nápis jako ostatní. 
Problém je, že všichni máme tento 
objekt zafixovaný jako mateřskou 

školu, proto hledáme nějaký nový 
název. Původně jsme plánovali, že 
na fasádu napíšeme „Obecní byty“, 
ale více by se nám líbilo vymyslet 
nějaké nové oslovení této budovy. 
Chtěli bychom vymyslet něco, aby 

když se toto slovo řekne, všichni 
jsme věděli, o který objekt se jedná. 
Nejlepší je jednoslovné pojmenová-
ní. Třeba vás napadne něco dříve.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Sportovní areál Liptál
Tak i tato velká akce je už téměř 

za námi. Už nás brzdí pouze in-
formace, zda jsme získali dotace 
na hokejové hřiště. Výsledky se totiž 
pořád odkládají, tak věřme, že mi-
nisterstvo rozhodne co nejdříve, ať 
můžeme práce dokončit. Asfaltový 
povrch byl už sice zrealizován při 
ostatních hřištích, ale mantinely 
čekají až na přiznání dotace, pro-
tože bez těchto peněz bychom to 
nebyli schopni dokončit. Pokud bu-
deme na Ministerstvu pro místní 
rozvoj úspěšní, bude hřiště dokon-
čeno ještě v tomto roce. Drobné do-
končovací práce ještě také potřebu-
je okolí hřišť. Fotbalové i tenisové 
hřiště je ale již schopné užívání. My 
nyní musíme dopracovat online 
rezervační systém a můžeme spus-
tit provoz. Mělo by to probíhat tak, 
že nejprve si budete muset v onli-
ne formuláři rezervovat čas, který 
chcete strávit na hřišti, protože my 
potřebujeme vědět, kdo si hřiště 
pronajímá a taky potřebujeme mít 
kontakt na nájemce pro případ, že 
se něco poničí. Online rezervace 
bude dobrá i pro vás, protože bude-
te mít jistotu, že hřiště bude volné. 
Všechna hřiště jsou také osvětlena, 
takže bude možný i večerní provoz. 
Zda se bude na hřištích vybírat 
nájem je ještě v jednání. Nejbližší 
zasedání Rady obce Liptál rozhodne 
o budoucím finančním provozu. Už 
teď je ale jisté, že všechny spolky 
z naší obce budou od nájmu osvo-
bozeny. Nyní už jen řešíme, zda 
i občané obce Liptál budou platit 
nájemné stejně jako občané okol-
ních obcí. 

Prosím všechny, kteří budou 
hřiště užívat, aby se k němu cho-
vali tak, jako by bylo sportoviště 
jejich. Samozřejmostí je udržování 
pořádku a úklid všech odpadků. 
Upozorňujeme, že všechna hřiš-
tě jsou monitorována kamerovým 
systémem. 

Co se týká nějakého slavnost-
ního otevření, tak tady čekáme 
na úplné dokončení sportovního 
areálu. Poté máme představu spojit 
otevření s nějakou sportovní akcí. 
Uvažujeme nad volejbalovým, fot-
balovým nebo tenisovým turnajem 
nebo možná všemi dohromady. 
I když jsme areál teprve dokončili, 
již nyní máme plány na rozšíření 
sportovního areálu a chtěli bychom 
sportoviště obohatit o další spor-
tovní plochy. Cílem je, aby v Liptále 
bylo moderní víceúčelové sporto-
viště a podařilo se zvýšit sportovní 
vyžití široké veřejnosti.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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jízdní řády
Od 25.5.2020 jsou platné nové jízd-

ní řády. Uplynulé období, jak jsme 
jistě všichni zaznamenali, byly 
vzhledem k opatřením v souvislos-
ti s koronaviem prováděny mnohá 
opatření i v osobní hromadné pře-

pravě. Věřme, že od května již bude 
vše probíhat v klidnějším duchu.

Vzhledem k tomu, že přes Liptál 
jezdí a zastavuje na různých za-
stávkách a v nejrůznějších časech 
v současnosti 18 spojů (!) různých 
dopravců, v obou směrech a to ješ-
tě po staré nebo po nové cestě, 
není prakticky možné, abychom 

ve zpravodaji všechny otiskli. A vy-
brat jen některé bude zkreslují-
cí, protože každý z Vás nastupuje 
jinde, využívá jiných spojů. Další 
kapitolou je zveřejnění příjezdů 
do Liptálu a odjezdy ze Vsetína, 
z Vizovic, ze Zlína. Opět každý z ob-
čanů využívá jen něco podle své 
potřeby.

Linka 823130 
Zlín-Všemina-Vsetín
ČSAD Vsetín a.s., Ohrada 791, 

755 01 Vsetín, provozovna Zlín, tel. 
702 281 120, www.csadvs.cz, odzl@
csadvs.cz

Linka 823971
Zlín-Vsetín-Rožnov p. Radhoš-

těm/nový jičín-Mošnov-ostrava 
- ČSAD Vsetín a.s., provozovna Zlín

Linka 823972
Zlín-Vsetín-Valašské Meziříčí-

nový jičín-ostrava - ČSAD Vsetín 
a.s, provozovna Zlín

Linka 823975
Luhačovice-Vsetín-Rožnov 

p. Radhoštěm/nový jičín-ostrava 
- ČSAD Vsetín a.s, provozovna Zlín

Linka 824121
Zlín-Vizovice-Liptál-Vsetín
ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 

3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava, provozovna Slavičín, tel. 
725 239 469, www.arriva.cz

Linka 824122
Slušovice-Vizovice-Liptál-

Vsetín - ARRIVA MORAVA a.s., pro-
vozovna Slavičín

Linka 824972
Zlín-Vsetín-Valašské Meziříčí-

nový jičín-ostrava - ARRIVA 
MORAVA a.s., provozovna Slavičín

Linka 824975
Luhačovice-Vsetín-Rožnov 

p. Radh./nový jičín-ostrava - ARRIVA 
MORAVA a.s., provozovna Slavičín

Linka 827972
Zlín-Vsetín-Valašské Meziříčí-

nový jičín-ostrava - ČSAD Vsetín 
a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín, 
provozovna Vsetín, tel. 702 281 121, 
www.csadvs.cz, odvs@csadvs.cz

Linka 943120
Rožnov p. Radhoštěm-Valašské 

Meziříčí-Vsetín-Zlín - ČSAD Vsetín 
a.s., provozovna Zlín

Linka 943121
Vsetín-Liptál-Vizovice-Zlín - 

ČSAD Vsetín a.s., provozovna Zlín

Linka 947120
Rožnov p. Radhoštěm-Valašské 

Meziříčí-Vsetín-Zlín - ČSAD Vsetín 
a.s., provozovna Vsetín

Linka 947121
Vsetín-Liptál-Vizovice-Zlín 

- ČSAD Vsetín a.s., provozovna 
Vsetín

Linka 947122
V s e t í n - L i p t á l - V i z o v i c e -

Slušovice - ČSAD Vsetín a.s., provo-
zovna Vsetín

Linka 947130
Vsetín-Všemina-Zlín - ČSAD 

Vsetín a.s., provozovna Vsetín

Linka 947951
Vsetín/Valašské Meziříčí-Zlín-

Kroměříž-Brno - ČSAD Vsetín a.s., 
provozovna Vsetín

Linka 948120
Rožnov p. Radhoštěm-Valašské 

Meziříčí-Vsetín-Zlín - ČSAD Vsetín 

a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín, pro-
vozovna Valašské Meziříčí, tel. 
702 281 122, www.csadvs.cz, odvm@
csadvs.cz

Linka 948121
Vsetín-Liptál-Vizovice-Zlín 

- ČSAD Vsetín a.s., provozovna 
Valašské Meziříčí

Všechny jízdní řády autobusů za-
stavujících v Liptále lze přehledně 
dohledat na: 

h t t p : / / p o r t a l . i d o s . c z / S e a r c h .
aspx?c=7&mi=5&tt=9739,2&sv=&ttn-
m=Lipt%e1l

Jiná cesta: 
Úvodní stránka http://portal.idos.cz/
Autobusové jízdní řády 
Vyhledání podle objektů
- části měst a obcí
Liptál

jelikož je přehlednost dosti slo-
žitá, těžko se v ní orientuje, na-
bízíme zejména našim starším 
spoluobčanům, že jim potřebné 
jízdní řády na obecním úřadě 
v Liptále vytiskneme.

neváhejte proto, vyberte si, kte-
ré jízdní řády - linky podle zve-
řejněného přehledu potřebujete 
a zastavte se na obecní úřad. 

na základě Vašeho osobního vý-
běru Vám na počkání jízdní řády 
vytiskneme. 

A budete je mít i s jednotlivý-
mi zastávkami v Liptále a odjezdy 
např. ze Vsetína, z Vizovic, Slušovic, 
Zlína atd. 

(jv)

Výpis linek projíždějících částmi obce 
Liptál - platnost od 25.5.2020
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Aby toho nebylo málo, měli by-
chom se pustit do další velké in-
vestice a to do vestavby v podkroví 
v Základní škole Liptál. Jedná se 
o poslední část z velkého projektu, 
který před pár lety vznikl. Tímto 
projektem dojde ke vzniku kul-
turního sálu s kapacitou 130 osob 
v podkroví základní školy včetně 
zázemí k sálu. Hlavní využití tohoto 
sálu bude pro základní uměleckou 
školu, ale využíván bude i základní 
a mateřskou školou. Tímto projek-

tem dojde k úplnému využití všech 
volných prostor v celé budově. Nyní 
ale řešíme nesnáze s financováním 
této akce. Velkým problémem totiž 
je, že poslanecká sněmovna schvá-
lila kompenzační balíček, kterým 
jsme přišli o třetinu příjmů a nyní 
nemáme dostatek finančních pro-
středků. Na projektu se sice bude-
me podílet pouze deseti procenty, 
ale jelikož na realizaci vestavby 
bude potřeba celkem necelých dva-
náct milionů korun, je náš podíl 

trochu přes milion a to je v součas-
né době hodně peněz. V letošním 
roce jsme již realizovali hodně pro-
jektů a také bylo koupeno hodně 
pozemků a moc volných finanč-
ních prostředků nám nezbylo. Ještě 
opravit chodníky před budovou a to 
nejhorší je za námi. Do oprav těch-
to zpevněných ploch se už konečně 
pustíme na jaře příštího roku, pro-
tože už nyní víme, že Ministerstvo 
životního prostředí nám přiřklo 
85% dotaci na výměnu těchto po-
vrchů.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Po loňském úspěšném ročníku 
jsme se rozhodli uspořádat dal-
ší, již druhé letní setkání s na-
šimi seniory. Letos je tato akce 

naplánována na sobotu 11.7.2020 
od 16.00 hod v kulturním areále 
Liptál. Věřím, že i letos si přijedete 
popovídat se svými spoluobčany 

a že se nás opět sejde minimálně 
tolik, co v loňském roce. Všichni 
jste srdečně zváni.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Letní posezení se seniory

Půdní vestavba v ZŠ Liptál

Významné projekty v roce 2020
název projektu dotace Podíl obce náklady projektu

Modernizace odborných učeben v Základní škole - 
kuchyňky 480 000 63 459 543 459

Chodníky do dolní části obce Liptál - III. etapa 712 500 1 321 385 2 033 885

Osvětlení sportovního areálu Liptál 650 000 655 336 1 305 336

Víceúčelové školní sportoviště Liptál - I. etapa 3 012 206 1 306 071 4 318 277

Víceúčelové školní sportoviště Liptál - II. etapa 2 066 834 885 786 2 952 620

Vestavba do podkroví ZŠ Liptál 10 549 322 1 172 147 11 721 469
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V sobotu 13.6.2020 za krásného 
počasí jsem měl tu čest oddat další 
mladý pár. Své ano si řekli Jarmila 
Bělínová a Miroslav Vaculík. Obřad 
se uskutečnil před liptálským zám-
kem v blízkosti červenolistého bu-
ku. Novomanželům přeji, ať vás ra-
dost vašich spojených srdcí provází 
každým dnem vaší společné cesty 
životem.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Svatba 
v zámecké zahradě
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Vítání 
oBčánKŮ

SBĚRna PRádLa 
V LIPtáLe  ZaVřena

20. – 31.7.2020 (dovolená)

Obec Liptál Vás srdečně zve v sobotu 11. července 2020 v 16 hodin

do Přírodního kulturního areálu v Liptále na 2. letní venkovní  

PoSeZení Se SenIoRY 2020
PROGRAM:

* Pozdrav starosty obce
*  K tanci i poslechu zahraje dechová hudba Liptalanka 

 
občerstvení zajištěno.

 
Pokud budete žádat odvoz, sdělte to členům komise

nebo na obecní úřad, tel. 571 438 074.
 

Jste co nejsrdečněji zváni!
 

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál, a členové Komise pro občanské záležitosti při ZO Liptál

Vzhledem ke stále platným urči-
tým omezením kvůli koronaviru, 
a také, že chceme co nejvíce chrá-
nit Vás – rodiče i naše nejmenší, 
k tomu nadchází doba prázdnin 
a dovolených, ještě nebyl stano-
ven přesný termín na další vítá-
ní našich nejmladších občánků. 
Určitě na Vás ale nezapomeneme 
a o přesném datu budete uvědomě-
ni obvyklou cestou (osobní pozván-
ky, web, …). Těšíme se na Vás!

V této souvislosti prosíme novo-
pečené rodiče, kteří tak ještě neuči-
nili, aby nám přišli své „přírůstky“ 
přihlásit. Děkujeme.                  (jv)

Pošta 
hledá doručovatele

Česká pošta hledá na stálý pra-
covní poměr doručovatelku/do-
ručovatele pro roznášku pošty 
v Liptále.

Zájemci kontaktujte Depo Vsetín 
– Bobrky, paní Beatu Mikešovou, 
tel. 733 611 408. Přednost mají zá-
jemci z Liptálu.
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Vydaná Nařízení Státní veterinár-
ní správy – závazná pro všechny 
chovatele včel s chovy včel umís-
těných na vyjmenovaných  kata-
strálních územích a ochranných 
pásmech, a to bez ohledu, zda jsou 
organizovaní v Českém svazu vče-
lařů nebo v jiné organizaci nebo 
neorganizovaní. 

Krajská veterinární správa Státní 
veterinární správy pro Zlínský kraj 
podle veterinárního zákona vydala 
v uplynulém období tato mimořád-
ná veterinární opatření  - k zajiš-
tění ochrany zdravých chovů včel 
před nebezpečnou nákazou – mo-
rem včelího plodu. 

Jelikož není možné zveřejňovat 
ve zpravodaji celá znění uvedených 
Nařízení, přinášíme chovatelům 
včel tento přehled. Nařízení jsou 
průběžně zveřejňována na úřední 
desce obce a úplný text naleznete 
na  elektronické úřední desce www.
liptal.cz, na webu Krajské veteri-
nární správy pro Zlínský kraj  www.
svscr.cz. Jsou dispozici na obecním 
úřadě, nebo Vám je můžeme na po-
žádání zaslat emailem.

Tato nařízení jsou: 
- č. j. Č. j. SVS/2020/047955-Z  ze 

dne 22.04.2020 – ukončení mimo-
řádných veterinárních opatře-

ní – k zamezení šíření nebezpeč-
né nákazy – moru včelího plodu 
ve Zlínském kraji Nařízením SVS 
č. j.  SVS/2019/053060-Z  ze dne 
29.4.2019 pro ochranné pásmo zří-
zené kolem ohnisek k. ú. Trnava 
(Liptál) a k. ú. Zlín. (OÚ-61/2020).

Zpracovala Jana Vráblíková

O lesním hospodářství se toho 
napsalo a napovídalo také už hod-
ně. Kůrovcová krize velmi změnila 
toto odvětví. Po rocích, kdy jsme 
byli zvyklí, že příjmy z lesa dotova-
ly obecní rozpočet, jsme se dostali 
do situace, kdy v plusu zůstává jen 
málo. Příjmy z lesa se totiž rapidně 
snižují, ale náklady vložené do lesa 
zůstávají pořád téměř stejné. Díky 
kůrovci se těžba velmi omezila 
a rok od roku se stále snižuje, pro-
tože výkupní ceny jsou velmi nízké 
a tzv. mýtní těžby se moc nevypla-
tí. Těžba se dnes soustředila přede-
vším na těžbu napadeného dřeva. 
V roce 2017 jsme vytěžili 1437 m3 
dřeva, v roce 2018 jsme vytěžili 
1135 m3 dřeva a v loňském roce to 
bylo už jen 698 m3 dřeva. Na po-
slední schůzi jsme také museli 
schválit nový Lesní hospodářský 
plán na dalších deset let, který řeší 
veškeré obecní lesy, kterých nyní 
je 105 ha. V loňském roce jsme také 
začali s rozvozem dřeva do domác-
ností a i letos je seznam velmi plný. 
Vloni bylo do liptálských domác-
ností odvezeno více jak padesát 
vyvážeček o celkovém objemu cca 
270 m3 kůrovcového dřeva.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Lesní hospodářství

Informace pro včelaře
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Údaje o neZaMĚStnanoStI 
v Liptále k 31.5.2020

RoZPIS VÝKUPŮ KŮŽí 
na RoK 2020

Evidovaní uchazeči:  34 (27 k 29.2.2020). 
Podíl nezaměstnanosti: 3,06 (2,41 % k 29.2.2020). 
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Podolí: 34 evidovaných uchazečů, 3,06 %  podíl nezaměstnanosti,
- nejméně Leskovec: 5 evidovaných uchazečů, 0,87 %  podíl nezaměstna-

nosti.                (Zdroj: Úřad práce)

MUdr. hana GaRLíKoVá
UPoZoRnĚní

Ordinační hodiny zůstávají 
do odvolání stále změněné na 7-11

Platí pro pozvané prevence i pro 
všechny ostatní a to po předchozí 
telefonické konzultaci a objed-
nání!!

oZnáMení o doVoLené

29.6.-3.7.2020   a    17.8.-21.8.2020

MUDr. Garlíková Hana 

neoRdInUje

Vzhledem k epidemiologické situ-
aci a omezení ordinačních hodin 
7-11 vyhledejte zástup vždy pouze 

v neodkladných záležitostech jen 
po předchozí telefonické konzul-
taci!!

MUDr.Stejskal 571 818 343,     

MUDr.Dvořáková 571 818 341

Zastupující lékaři nePotVRZUjí 
posudky na tábory!

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

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

15.07., 19.08., 23.09., 02.12.2020.

objevte krásy valašského kraje a hrajte o ceny
Medvěd Jura se opět toulal 

po Valašsku a vybral dvacet míst, 
kde uložil razítka. Pojďte společně 
po jeho stopách na krásná a zají-
mavá místa našeho kraje, užijte 
si zábavu v přírodě a zkuste štěstí 
ve finálním slosování.

Podívejte se, co můžete vyhrát:
- 3x Rodinný vstup do wellness - 

Grand hotelu Tatra 

- 2x Ubytování pro 2 osoby na 1 noc 
- v Grand hotelu Tatra

- 5x rodinný pobyt na 1 noc - 
v Horském hotelu Kohútka 

- 3x poukaz na večeři v hodno-
tě 1000 Kč - Hotel a restaurace 
U Vychopňů

- 5x vstupenka pro 2 osoby na před-
stavení dle vlastního výběru - 
Kino Vatra Vsetín

- 2x partnerský pobyt v pivních láz-
ní v hodnotě 2 700 Kč - Rožnovské 
pivní pohádkové lázně

- 5x rodinný vstup do Pohádkových 
lázní - Rožnovské pivní pohádko-
vé lázně
hra začína 1. června 2020 a trvá 

až do 30. září 2020. Pro zapojení 
do hry je nutné se buď zaregis-
trovat a stáhnout si herní plánek 
nebo si v jakémoliv turistickém 
informačním centru na Valašsku 
vyzvednout herní brožurku, do kte-
ré natisknete všech 20 razítek.

Letos jsme pro vás připravili i jed-
no bonusové místo s pokladem, kte-
ré ale najdete až vyplněním tajenky 
a absolvováním všech 20 míst. Pro 
účast ve finálním slosování o ceny 
je nutné odevzdat herní plánek se 
všemi 20 razítky do jakéhokoliv info 
centra na Valašsku nebo plánek vy-
fotit či naskenovat a poslat na adre-
su regionalnihra@gmail.com. Více 
www.poznavamevalassko.cz. 

hodně zdaru v hledání a pří-
jemnou zábavu vám přeje medvěd 
jura!

Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko

Destinační společnost Valašsko
www.visit-valassko.cz



Z obecního úřadu

Z obecního úřadu

14  Liptálský zpravodaj 2/2020



Z obecního úřadu

Z obecního úřadu

Liptálský zpravodaj 2/2020  15

2017 III. ročník - vítěz Filip Tomanec

2015 I. ročník - vítěz Ladislav Kováč

2019 V. ročník - vítěz Josef Kirchner

2018 IV. ročník - vítěz Ladislav Kováč

2016 II. ročník - vítěz Jan Vaculík
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odpadové hospodářství
Vždy na začátku roku dělá Monika 

Valchářová rekapitulaci odpadů, kte-
ré byly v naší obci vyprodukovány 
a které musely být následně nějakým 
způsobem likvidovány. Již dlouhodo-
bě množství odpadů vzrůstá. Je to 
samozřejmě dáno také mírným ná-
růstem obyvatel naší obce, ale hlav-
ní příčinou je styl dnešního života. 
Na druhou stranu je ale potřeba říct, 
že každý rok se zlepšuje kvalita tří-
dění a díky tomu se v loňském roce 
poprvé po dlouhé době snížilo množ-
ství komunálního odpadu. Díky va-
šemu kvalitnímu třídění můžeme 
i pro příští rok nechat výši poplatku 
za likvidaci odpadu beze změny a to 
300 Kč/osoba/rok. 

Dalším problémem dnešní doby 
je, že obec dnes musí platit i za vy-
třízený odpad. Kde jsou ty doby, kdy 
odběratel platil nám. Dnes musíme 
platit třeba už i za likvidaci papíru 
a tím se například školní sběry 
papíru stávají pomalu minulostí. 
Proto se dnes všichni snaží co nej-
více omezit plastové výrobky hned 
na začátku při jejich výrobě. Už brzy 
se budou muset omezit například 
tzv. jednorázové plasty, protože už 
ani jejich třídění nestačí a je potře-
ba nahradit plast jinými materiály. 

Dále je také potřeba pracovat s bi-
oodpadem, proto se snažíme rozdá-
vat kompostéry do Vašich domác-
ností. Na příští rok je již objednáno 
dalších padesát kompostérů. 

K odpadovému hospodářství sa-
mozřejmě také patří úklid našeho 
okolí od odpadků, které tam vyho-
dili naši neukáznění spoluobčané 
i děti. I v letošním roce byl na du-
ben naplánován úklid obce, ale 
vzhledem k okolnostem musela 

být tato akce zrušena. Náhradní 
termín pro akci Ukliďme obec je 
stanoven na sobotu 1.8.2020 v 8.00 
hod. Sraz bude tentokrát v kultur-
ním areálu.

Ing. Milan Daňa, 
starosta obce Liptál

Množství zpracovaných odpadů v tunách za rok
rok 2017 2018 2019
komunální odpad 253,95 261,69 258,56
plasty 17,21 20,068 24,29
papír 11,13 11,6 14,22
sklo 17,45 15,61 15,41
kompozitní obaly 1,42 0,912 1,09
nebezpečný odpad 5,676 6,821 3,905
objemný odpad 30,6 27,88 24,98
pneumatiky 6,01 6,4 3,51
dřevo 4,24
bioodpad 3,56 3,69 3,16
oděvy 5,801 4,173 4,498
pokrmové oleje a tuky - 0,163 0,043
Celkem: 357,047 358,844 353,666

Zpracovala: Monika Valchářová
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Svoz odpadu - obec Liptál 2020

2019

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
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.

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)

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD: 
PLaStY, PaPíR, náPojoVé KaRtonY, 

SKLo, BIoodPad 
jsou umístěny:

hořansko – Na Špici, před obchodem u Daňů 
(zde pouze sklo)
Střed obce - sběrný dvůr u hasičské zbrojnice
dolansko - u obchodu Jednota

eLeKtRoZaříZení, BateRIe, toneRY 
- kontejnery umístěny ve vstupu na oÚ Liptál 

a ve sběrném dvoře
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

BYtoVÝ teXtIL, odĚVY, oBUV, hRačKY
bílý kontejner

- kontejnery umístěny ve sběrném dvoře 
a v hořansku na Špici

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

oSVĚtLoVaCí ZaříZení - sběrná nádoba 
eKoLaMP

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

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

PotRaVInářSKé oLeje a tUKY
zelené nádoby označené nálepkou

- kontejnery umístěny ve sběrném dvoře 
a v hořansku na Špici

Vývoz kontejnerů podle potřeby.
Děkujeme, že třídíte odpad. Má to smysl.

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

Zároveň prosíme všechny občany, aby u kontejnerů Na Špici a v Dolansku u obchodu udržovali pořádek 
a čistotu, dbali na třídění odpadů podle barev a odpady ukládali přímo do příslušných nádob. Pokud zjistíte, 
že jsou tyto nádoby plné, prosíme, informujte neprodleně OÚ Liptál, tel. 571 438 074. 

Vzhledem k tomu, že neustále dochází ke znečišťování a nepřiměřeného zavážení odpady těchto veřejných 
prostranství, je možné, že tato sběrná místa budou zrušena a zůstane pouze sběrný dvůr. 

Zároveň se tím to omlouváme – a děkujeme - těm našim občanům, kteří dodržují pokyny a pořádek, že 
případně doplatí na jedince, kteří svou bezohledností toto nerespektují. (jv)

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně třídění odpadů v Liptále, obraťte se na pracovníky obecního 
úřadu, kteří Vám rádi pomohou.
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osvědčení o úspoře emisí ze rok 2019
V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komo-

dit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 21,6 mil. GJ energie (r. 2018 - 20,6 
mil.), tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332 316 tisíc domácností (r. 2018 – 316 tisíc). 
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM 
ke snížení emisí o 922 540 tun CO2 ekvivalentu (r. 2018 - 879 010 tun).

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

RoK 2018 RoK 2019

1. čtvrtletí 24,597 tun 34,599

2. čtvrtletí 60,255 43,265

3. čtvrtletí 36,130 60,127

4. čtvrtletí 49,540 38,021

CeLKeM 170,522 tun 176,012 tun

v celkové částce 167 171,00 Kč. 191 803,50

Z uvedeného vyplývá, že třídit odpad má opravdu smysl. Děkujeme Vám, že třídíte odpad.  
Na základě informací poskytnutých společností EKO-KOM zpracovala

Jana Vráblíková
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Knihovna bude zavřena v týdnech od 20.07. 
do 31.07.2020 včetně.

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

Provoz o letních prázdinách 

Začátkem letošního roku vydal Zlínský kraj dvou-
setstránkový zpěvník obsahující více než dvě stov-
ky písní ze Slovácka, respektive z oblasti dnešního 
okresu Uherské Hradiště. Vyšel pod názvem Zlínský 
kraj v lidové písni I a jde o první díl z připravované 
série čtyř zpěvníků, které postupně obsáhnou dosud 
nepublikovaný písňový materiál v celém regionu. 
„V knížce je zachycen odkaz našich předků, který má 
nyní šanci znovu se vrátit do života tím, že zapome-
nuté písně můžou začít využívat folklorní soubory, 
případně budou cennou vzpomínkou na domovinu 
pro naše krajany v zahraničí,“ sdělil hejtman jiří 
čunek.

Zpěvník lidových písní zapsaných v okrese Uherské 
Hradiště je sestaven především z rukopisných ma-
teriálů, které jsou součástí sbírkových a dokumen-
tačních fondů brněnského pracoviště Etnologického 
ústavu Akademie věd ČR. „Autorskému týmu se tímto 
počinem podařilo soustředit v přehledné formě zatím 
nezveřejněné texty a notové záznamy. Mám z toho vel-
kou radost, protože vztah k lidové tradici není staro-
milstvím, ale naopak cenným rysem dnešní moderní 
doby. Buďme na naše kořeny hrdí,“ prohlásil radní 
Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou 
péči, mládež a sport.

Na redakčním sestavení zpěvníku se podíleli Lucie 
Uhlíková, Petr Číhal, Jan Káčer a Romana Habartová. 
Publikace obsahuje písně baladické, fašankové, hodo-
vé, milostné, dále písně o vdavkách, ženění a man-
želství, písně pijácké, vojenské, rekrutské, žertovné 
a další, které jsou zajímavým svědectvím o prožívání 
různých životních situací našich předků. Cennou 

součástí přílohy je jednak nářeční slovník vysvětlu-
jící význam slov, které se již vytrácejí z povědomí, 
jednak abecední seznam písní. V něm je zachyceno, 
který sběratel jednotlivé popěvky zaznamenal a od-
kud pocházejí. Mezi jmény sběratelů se objevují např. 
J. Staněk, F. Sušil, F. Bartoš, F. Kyselková, J. Pavlica 
a další. Publikace vyšla nákladem 1 000 kusů a pro 
potřeby škol, folklorních souborů, spolků apod. za-
jišťuje její distribuci Odbor kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Zlínského kraje. 

První vydání 2019 - 198 stran : 21 x 21 cm, ISBN 978-
80-87833-33-9 

Magazín 21-ZK, 3/2020
Připravila Jana Vráblíková

Kraj vydal první ze zpěvníků 
zapomenutých lidových písní
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aLManaCh
padesáti ročníků MFF LIPtáLSKé SLaVnoStI 1970 - 2019

Nová kniha „almanach Liptál-
ských slavností 1970 - 2019“ byla 
vydána v roce 2019 k příležitosti 
padesáti ročníků Mezinárodního 
folklorního festivalu Liptálské 
slavnosti 1970 - 2019. 

Publikace přehledně soustřeďu-
je všechny ročníky Mezinárodního 
folklorního festivalu (MFF), jejich 
výčet, včetně např. statistik po-
čtu vystupujících a účinkujících 
ze zahraničí i domova. Doplněno 
historickými fotografiemi po sou-
časnost, výstřižky z novin, archi-
váliemi dokumentů festivalu, obce 
ale i významných společenských 
osobností, rodáků, představitelů ob-
ce Liptál, Folklorního spolku Lipta 
Liptál, přátel a příznivců. Nechybí 
výčet významných událostí obce, 
kterých je místní folklorní činnost 
nedílnou součástí. Almanach dopl-
ňují promluvy současníků. 

Dá se říci, že kniha shrnuje his-
torii nejen festivalů, ale i obce, vše 
v 50 ročnících. 

Vytvořit a dát dohromady tuto 
publikaci bylo velice pracné ale 
o to významnější a prospěšný po-
čin pro celou historii obce a jejich 
občanů, včetně Folklorního spol-
ku Lipta. Mnozí v něm naleznou 

nejen zmínku o svých blízkých 
a předcích. Poděkování za to patří 
Ing. Ladislavu Michálkovi, který je 
autor a všem, kteří pomáhali a tvo-
řili tuto publikaci. 

Vydala Obec Liptál a Folklorní spo-
lek LIPTA Liptál, 2019, první vydání.

(552 stran, formát A4 215 x 
300 mm, křídový papír, barevný 
tisk, vazba vázaná)

almanach je k dostání 
na obecním úřadě Liptál. 

Jana Vráblíková, srpen 2019

nová kniha 2019
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Plán známých akcí v Liptále 2020
datum den název akce Začátek Pořadatel Kde

Pravidelně po FS Malá Lipta  
FS Lipta - Senioři

17-19
19-21

FS Lipta Liptál KZ
KZ

Pravidelně út
FS Lipta - Malůšata 
Jóga 

16:30-17:45
17:15-18:30

FS Lipta Liptál Obec/
Ludmila Zajícová

KZ 
klubovna I.patro

Pravidelně st FS Lipta - Základ 19-21 FS Lipta Liptál KZ
Pravidelně čt Jagāri (vikingská skupina) (jen přes zimu) 19-21 Martin Dorotík KZ

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

19-21
19-22 

FS Lipta Liptál 
Jaroslav Hruška

KZ
klubovna I.patro

so různé akce průběžně v roce KZ

Pravidelně ne
Dechovka Liptalanka (dle potřeby)
Klub šikovných cérek (nepravidelně)

10-12
15-17

Jaroslav Hruška
Pavlína Mikušová

klubovna I.patro 
klubovna I.patro

22.06. po POVOLENY AKCE venkovní i vnitřní - do 1000 osob

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

11.07. so 2. letní posezení se seniory 16:00 Občanská komise, Obec KA
18.07. so Pivní slavnosti – Focus, Premiér 20:00 Tomana J., Liptál, Šťastní KA
25.07. so Myslivecké odpoledne – sk. „1+1“ 15:00 MS Brdisko Liptál u chaty MSB
01.08. so Ukliďme naši obec  08:00 Obec Liptál KA
08.08. so Turnaj MiniMorava - fotbal 08:00 FK Liptál Areál FK

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

15.08. so AG Flek + SÁRA - zábava 19:00 FK Liptál, p. Skřivánek KA

21.08. pá
Kino – promítání na Zámek – pohádka 
Odvážná Vaiana 20:30 Obec Liptál, FS Lipta Panská zahrada

22.08 so
MFF 51. Liptálské slavnosti 2020, 
– folklorní soubory ČR, SR, koncert 
Tomáš Kočko

14:00 FS Lipta Liptál,
Obec Liptál 

KA
Obec

29.08. so Závěrečný turnaj mladší přípravky 10:00 FK Liptál Areál FK
05.09. so Zvěřinové hody 15:00 Obec a MS Brdisko KZ
12.09. so Zábava - Reflexy 20:00 Kotek Patrik, Hvozdná KA
19.09. so 2. Fotbal Na Rovné 15:00 Obec Liptál, občané pasek Na Rovné
25.09. pá Zábava - Kosovci 20:00 Kotek Patrik, Hvozdná KA
27.09. ne Liptálská pouť 08:50 ŘK církev Liptál Kostel ŘK, obec
10.10. so Zamykání studánek 14:00 Obec Liptál Hluboké
24.10. so Seminář ValFS  08:00 FS Lipta Liptál KZ
25.10. ne Den stromů v ovocném sadu 14:00 Obec Liptál, ČSOP Helštýn
28.11. so Adventní jarmark 13:00 SRPŠ Liptál, ZŠ, MŠ, Obec KA

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

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

29.11. ne Adventní koncert 15:00 ČCE a OÚ Liptál Kostel ČCE
05.12. so Beseda se seniory 14:30 Občanská komise, Obec KZ
05.12. so 21. Mikulášská jízda 2020 14:00 FS Lipta Liptál, Obec obec
09.12. st Besídka DD 15:00 DD Liptál KZ
12.12. so Mikulášský volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál tělocvična ZŠ
12.12. so Vánoční koledování děcek  Lipty 15:00 FS Lipta KZ

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

26.12. so Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

31.12. čt
9. Silvestrovský výšlap ke sv. Hubertu 
Na Kršli 10:00 Myslivci Všemina Na Kršli

01.01.2021 pá Novoroční obecní ohňostroj 18:00 Obec Liptál Před OÚ
Změna programu vyhrazena !
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Muzeum panenek a hraček na Pustém v Liptále
Pokud se chcete dozvědět něco nového, zajímavého, trochu si pohrát a trochu zavzpomínat na doby dávno 

minulé, můžete navštívit nově otevřené 

Muzeum historických panenek a hraček na Pustém, Liptál č.p. 519.

Dozvíte se  například,  z čeho se panenky v různých dobách vyráběly i k čemu všemu byly určeny.
Kromě panenek si můžete prohlédnout také různé  postýlky, kočárky,  křesílka, porcelánové nádobíčko s pří-

bory, selský  pokojíček  či obchod s koloniálním zbožím. Páni kluci mohou obdivovat například autíčka, cínové 
vojáčky, nebo koníčky.

 
Muzeum je otevřeno od 1.6.2020 a můžete jej navštívit po telefonické domluvě na čísle  736 187 823. Doba pro-

hlídky  cca 35 až 45 minut.
Ráda Vás uvítá    

Dana Králová, Liptál 519, tel.: 736 187 823
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jubilant 
josef Batoloměj Král 

(Liptál) 
vystavuje: 

V Horní Lidči se nachází ručně vyřezávaný betlém, 
který přibližuje nejzajímavější historické momenty, 
zvyky a původní řemesla v širokém okolí Horní Lidče 
na česko-slovenském pomezí. V betlému najdete 230 
figur, včetně 75 pohyblivých a vice než 100 vyřezáva-
ných staveb. V betlému je možné shlédnout mimo jiné 
také dřevořezby nejzajímavějších turistických míst 
Zlínského a Trenčínského kraje.

V prostorách betlému můžete vidět od 9. 6. 2020 vý-
stavu fotografií s valašskou tématikou, které byly za-
slány do loňské Fotosoutěže Valašsko. Výstava potrvá 
do 30. 9. 2020.

Betlém je možné navštívit v průběhu celého roku. Je 
provozován jako celoroční expozice. V případě zájmu 
větších skupin (více než patnáct osob), autobusových 
zájezdů, školních výletů, pro vás připraví individuální 
prohlídku spojenou s projekcí.

Objednávky a rezervace prohlídek: +420 737 701 047.

otevírací doba:
 Pondělí: zavřeno
 Úterý až neděle: 
 10:00-16:00
 12:00-13:00 přestávka (zavřeno)
 14:00 promítání filmového snímku + prohlídka
 15:45 poslední prohlídka

(Publikováno 5.6.2020, https://visit-valassko.cz/)

Kromě výstavy Poutník - viz. plakát - měli přátelé 
a milovníci umění možnost shlédnout retrospek-
tivní výstavu obrazů na Soláni v galerii IC Zvonice - 
od 12. května do 23. černa 2020.  

Celá výstava byla z důvodu opatření kvůli koronavi-
ru posunuta a původní vernisáž zrušena. 

Výstava s názvem „Na dosah neskonečna“, která 
jistě stála za shlédnutí, byla 20.6.2020 završena der-
nisáží, kde slovem provedl JUDr. Jiří Drápal, hudbou 
doprovodil na kytaru autor, housle Petr Král.

Vydejte se do horní Lidče
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Průjezd cyklistů i Liptálem při 27. ročníku závodu horských kol Bikemaratonu Drásal České spořitelny se bude 
konat 4.7.2020. Trasu naleznete v přiložené mapě. Již několik let vede trasa tohoto vyhlášeného závodu i kata-
strem obce Liptál – kolem Pivovařisk, na Chléviska, Baťková, směr Semetín.

Závod se koná pod záštitou starosty města Holešov Mgr. Rudolfa Seiferta a ve spolupráci s Petr Čech, a. s. – 
pořadatelem největšího seriálu závodů horských kol v ČR Kolo pro život, jehož je Bikemaraton Drásal dlouhole-
tou součástí. Vše je naplánováno vzhledem k probíhající situaci s COVID-19. Podle předpokládaného uvolňování 
podmínek pro hromadné venkovní sportovní akce se akce zúčastní 500-1000 účastníků, kteří jednorázově 
projedou trasu. Akce se nezúčastní motorová doprovodná vozidla, místa občerstvení nebudou na lesním úze-
mí. Závodníci nebudou zajíždět do lesního porostu, trasa vede po turistických a lesních cestách. Za bezpečnost 
účastníků zodpovídá organizátor. Více www.drasal.cz .

 Ing. Jaroslav Bachner, předseda spolku
Drásal Team Holešov z.s.

www.drasal.cz

27. Bikemaraton drásal 
české spořitelny holešov 2020
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Životní jubilea
červenec – srpen – září  2020

60 let
červenec Smilková Miluše, Dolansko
srpen  Beránek Miroslav, Dolansko
  Hromadová Dagmar, Škurňův dvůr
  Kašpárková Anna, Dolansko
září  Hromadová Irena, Hořansko

65 let
červenec Oborský Jiří, Lůžko
srpen  Kotiš Jaroslav, Háj
  Matošková Alena, Dolansko
září  Vaculíková Jana, Na Špici

70 let
červenec Smilková Jiřina, Dolansko
srpen  Výchopňová Jaroslava, Dolansko
  Mikeš Jaroslav, Střed
září  Daňa Jan, Kopřivné

75 let
červenec Vaculíková Drahomíra, Kopřivné
srpen  Vaculíková Marie, Spálíky

81 let
červenec Valchářová Františka, Lůžko
srpen  Obadalová Emilie, Dolansko

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

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

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

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

88 let
červenec Daňa Josef, Kopřivné

90 let
srpen  Dědek Viktor, Střed

91 let
červenec Šimarová Rut, Dolansko

92 let
červenec Pustějovská Zdenka, Hořansko

94 let
září  Smilková Blanka, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

ÚmRTÍ 
duben Johnová Helena, Sadová
 Řezníčková Dana, Střed
květen Galda Vladimír, Na Špici
červen Smilková Vlasta, Lopuník

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

občané s vazbou na Liptál
- na Obecní úřad v Liptále jsme obdrželi parte:

Dne 25. března 2020 zemřel neočekávaně ve věku ne-
dožitých 60 let pan 

Zdeněk Langer, Kašava
 - pracovník firmy Prodag v Liptále.

Rozloučení proběhlo v úzkém rodinném kruhu v úte-
rý 31. března v 15 hodin v římskokatolickém kos-
tele v Kašavě. Poté byl uložen do rodinného hrobu 
na místním hřbitově. Za vzpomínku děkují manželka 
Ludmila, syn Zdeněk, syn Radim s rodinou, bratr 
Jindřich s rodinou.

V sobotu 4. dubna 2020 zemřela náhle ve věku 75 let 
paní

Lydie Křupalová, Zubří – rozená Vaculíková, 
rodačka z Liptálu, naproti obchodu U Daňů.

Poslední rozloučení proběhlo v úzkém rodinném kru-
hu. Za památku děkuje zarmoucená rodina.

Ve středu 15. dubna 2020 zemřela ve věku 76 let paní
Marie hrňová, huslenky

– významná členka Spolku pro zachování valašských 
tradic, vyšívačka valašských krojových součástek, 

dříve pobývala i v Liptále – Dolansku.

Rozloučení proběhlo 24. dubna 2020 ve 14 hodin v no-
vé smuteční obřadní síni na hřbitově ve Valašském 
Meziříčí. Za zarmoucenou rodinu děti Alena a Tomáš 
s rodinami a sourozenci s rodinami.

Společenská kronika
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Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínky v srdci má každý z nás.
Život se nezastaví, jde dál,
osud už nevrátí, co jednou vzal.

Dne 30. června 2020 uplynulo 10 let 
od úmrtí mého manžela, našeho tatín-
ka, dědečka a pradědečka, pana

Rudolfa Zgarby z Liptálu č. 71.

Vzpomíná manželka Marie, dcera Věra, syn Jaroslav 
s rodinou a dcera Dagmar s rodinou.

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

Dne 16. června 2020 jsme vzpomněli prv-
ní smutné výročí úmrtí našeho bratra, 
pana

Františka řezníka z Dobrovíze. 

Dne 20. července 2020 by se dožil 80 let.
S láskou a úctou vzpomínají sestry Marie a Věra s ro-
dinami. 

Hvězdičkám na nebi bolest svou žalujem,
kytičku na hrob Vám darujem.
Vy věčný spánek spíte,
k nám se už nikdy nevrátíte.
Oči se slzami zarosily, zaplakaly bolem,
když jsme Vám naposled dávali sbohem.

Dne 21. května 2020 by se dožila 100 let 
naše maminka a babička, paní

anežka Kovařčíková z Liptálu č. 40. 

Zároveň 10. prosince 2020 vzpomeneme 
27 let od jejího úmrtí.   

Dne 20. května 2020 by se dožil 103 let 
náš tatínek a dědeček, pan

jaroslav Kovařčík z Liptálu č.40.

A zároveň 24. září 2020 vzpomeneme 
30 let od jeho úmrtí.

Na oba s láskou vzpomínají dcery Jana a Alena s ro-
dinami.

NarozeNi
duben  Schicho Mates, Na Špici
 Čejka Patrik, Hořansko
květen Mikulec Martin, Kopřivné
červen Dorušková  Denisa, Na Špici

Rodičům srdečně blahopřejeme.

PŘihlášENi 
duben Dostál Vladimír, Střed
květen Holubová Romana, Holub František,   

Střed
 Gerlová Lucie, Tichánek Pavel, Gerlová   

Sabina, Střed
 Kormaňáková Petra, Dolansko
červen Vaculíková Jarmila, Háj

ODhlášENi 
Dle dostupných informací se v uplynulém období 

nikdo z obce neodhlásil.

SňATKY
červen Kovařčíková Lucie, Kopřivné, nyní   

Hošťálková + Josef Chromčák, 
 Hošťálková
 Vaculík Miroslav, Háj + Jarmila Bělínová, 

Lhota u Vsetína 
Novomanželům blahopřejeme.

O jiných sňatcích nemáme informace.

VzPOmÍNKY
Už jen kytičku květů Vám můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 27. června 2020 by se dožil 89 let 
pan

jan Gerža z Liptálu č. 10. 

Dne 13. března 2020 uplynulo 15 smut-
ných let od jeho úmrtí.

Dne 24. července 2020 vzpomeneme ne-
dožité 83. narozeniny jeho manželky, 
paní

alice Geržové, rozené Machalové

15. května 2020 jsme vzpomněli 3. výročí 
jejího úmrtí. 

S láskou vzpomínají děti s rodinami a ostatní pří-
buzní.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. 
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Čas rány nezahojí …

Vzpomeňte s námi na naši drahou dce-
ru, sestru a tetu

Barunku Valchářovou z Liptálu č. 442,
která nás opustila dne 24. července 2010.

A zároveň vzpomínáme na jejího tatín-
ka, bratra a strýce, pana

Vladimíra Valcháře

od jehož úmrtí uběhlo 13. dubna 2020 
šest let.

Za vzpomínku děkuje maminka Barunky, a dcery 
a sestry Eva a Jolana s rodinami.

Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
A každý, kdo žije a věří ve mne,
neumře navěky.
(Jan 11, 25-26)

Dne 4. června 2020 jsme vzpomněli 25 let 
od úmrtí pana

antonína Vaculíka z Liptálu č.4. 

Dne 12. července 2020 si připomeneme 
rovněž 25 let od úmrtí jeho manželky, 
paní

Františky Vaculíkové.

Vzpomíná dcera s rodinou a ostatní pří-
buzní. 

Pojďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste,
a já vám odpočinutí dám.
(Bible)

V lednu 2020 by se dožil 90 let pan 

jan Vaculík - Štěpánek, stolař z Liptálu 
č. 250.
 
26. června 2020 jsme vzpomněli jeden 
rok od jeho úmrtí.

S úctou a láskou vzpomínají děti Miloš, Věra 
a Vladislava s rodinami, rodiny Michálkova a Tichá. 

Neúprosný osud to nejdražší nám vzal,
jen bolest v srdcích, stesk,
a vzpomínky nám zanechal…

Dne 6. září 2020 tomu bude již 7 let, co 
nás navždy opustila naše milovaná ma-
minka, babička, prababička, paní 

Zdenka Křupalová z Liptálu.

Letos také vzpomeneme smutné 45. vý-
ročí od úmrtí jejího prvního manžela, 
pana

jaroslava Chmelaře 

a 25. výročí úmrtí syna, pana 

jaroslava Chmelaře.

Vy, kdo jste je znali a měli rádi, věnujte 
jim s námi tichou vzpomínku.

S láskou Dana s Alexem, Renata s Petrem a dětmi 
Nikolkou a Deniskem, Tomáš s dcerou Karolínkou.

Dne 22. června 2020 jsme vzpomněli 
45. smutné výročí úmrtí našeho bratra,  
pana

josefa Bělíčka z Liptálu – Lopuníku 
č. 430.

Zemřel tragicky ve věku 15 let. Byl žákem 
8. třídy Základní školy v Liptále.

Za vzpomínku spolužákům a všem, kdo vzpomenou 
s námi, děkují sourozenci Ludmila, Jan a Antonín 
s rodinami a rodina Bětíkova. 

Neplačte a nechte mě klidně spát,
i bez slz možno vzpomínat,
nebylo mi dopřáno déle s Vámi být,
nebylo léku, abych mohla déle žít.

  
Dne 18. července 2020 by se dožila 60 let 
naše milá manželka, maminka, sestra, 
teta a švagrová, paní
 
alena Laštovicová, rozená Vaculíková, 
z Liptálu - Hořanska č. 25.
V říjnu tomu bude 8 let, co nás opustila.

S láskou vzpomínají manžel Jaroslav, syn Jaroslav 
s rodinou, syn Karel, sestra Jaroslava a bratr Miroslav 
s rodinami a ostatní příbuzní.
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Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha… 
Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli 
strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž 
voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu 
duchu, že jsme Boží děti. Neboť... Víme, že všecko napo-
máhá k dobrému těm, kdo milují Boha… (Ř 8,9.15n.28)

Milí přátelé,

věřím, že i Vy, tak jako já, se občas kocháte pohle-
dem na nádhernou jarní přírodu, která po zimě po-
vstala k životu. Bůh není jen všemohoucí a moudrý 
Stvořitel, ale i špičkový Umělec! Jen se podívejme 
na tu úchvatnou oblohu nebo na všechny podoby a od-
stíny zeleně. Zahleďme se zblízka na pomněnky, za-
stavme chvíli pohledem uprostřed rozkvetlých žlutých 
pampelišek. Zaposlouchejme se do bzučení včeliček 
a do radostného zpěvu ptáčků…

Skrze toto všechno k nám promlouvá Bůh. toto všech-
no stvořil pro nás, pro tebe. Aby Tě potešil, aby Ti vy-
kouzlil úsměv na tváři, vděčnost a radost, aby Ti projevil 
svou lásku a zájem, aby se radoval z Tebe a s Tebou.

A jako po zimě přišlo jaro a Boží mocí všechno ožilo 
a rozkvetlo, tak Bůh má moc nás převést v našem ži-
votě vším těžkým a temným a probudit nás k životu, 
aby i naše duše a srdce ožily a rozkvetly jako stromy, 
květiny, louky. 

Bůh nás svou milostí a mocí převedl i tímto nou-
zovým stavem. Netušili jsme, jak dlouho bude trvat 
a jak ho zvládneme, a zda vůbec. A On se nad námi 
smiloval! Naše vztahy, kontakty, společenský život se 
znovu probouzí a ožívají. 

Když se Bůh tak úchvatně stará o květy na poli 
a o nebeské ptáky, o co víc se chce postarat o nás, své 
děti? Ve svém Slově nás ujišťuje, že je s námi. Víte ko-
likrát najdete v Bibli slova: "Neboj se?"  365krát! Každý 
den se Bůh o nás stará a je naším milujícím otcem. 
Jsme ochotni Mu důvěřovat? A dát Mu všechno, čím 
žijeme, i sami sebe? Žít z Jeho síly? Anebo ze své, která 
je tak omezená a slabá? 

Právě duch Svatý nám umožňuje vnímat Boží pří-
tomnost, jeho lásku a jeho péči o nás. Naslouchejme 

tomu, co k nám Boží Duch promlouvá. A zjistíme, že 
on není duchem strachu, ale Boží lásky, radosti 
a pokoje.

Před začátkem tohoto koronavirového období jsem 
mluvila s našimi známými. Stěžovali si, že mají moc 
práce, že se nezastaví a že je hrozné, kolik toho všeho 
je. Pár dní po ukončení nouzového stavu jsme spolu 
telefonovali znovu. Bylo mi velmi smutno z toho, kolik 
ještě horších stížností jsem si vyslechla. O tom, jak je 
hrozné, když se nedá naplno pracovat a vydělávat. Už 
aby se všechno pořádně rozběhlo...    

I když na jedné straně chápu všechny tyto povzde-
chy, na druhé straně si sama v mnohých nepříjem-
ných, či těžkých situacích uvědomuju, že kdybychom 
dokázali přijímat okolnosti, které nám život přináší, 
měli bychom o hodně větší pokoj a radost. Přijmout 
situaci, ve které se nacházíme, to, co se děje kolem 
nás. I když to neznamená, že to musíme schvalovat.

Ale znamená to, že milujeme Ježíše a z lásky 
k Němu přijímáme všechno, co se kolem nás odehrá-
vá. Neustálé nadávání na všechno kolem nás nám ne-
pomůže. Pravá radost spočívá v tom, že umíme přijat 
právě tu situaci, ve které se nacházíme. Že umíme 
přijat a milovat druhé právě takové, jací jsou, a sa-
mi sebe právě takové, jací jsme...

Kéž je nám v tom Duch Svatý silou a učitelem. 
Neboť... „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, 
kdo milují Boha.“ (Ř 8,28)

A tak, až námi příště zacloumá nespokojenost, 
než se naštveme a začneme panikařit, zastavme 
se na chvilku a poprosme: „duchu Svatý, pomoz 
mi. daruj mi svou sílu, svůj pohled na věc, důvěru 
v Boha a svůj pokoj.“

...a možná, že zanedlouho si uvědomíme: „Bůh tuto 
situaci dopustil a má ji pod kontrolou. tento problém 
není větší než můj Bůh. Můj Bůh je větší! a on je 
se mnou! Věřím, že mi pomůže a že se smím o Něho 
opřít.“

 
Vaše Mária Jenčová

(Zpravodaj  Farního sboru Českobratrské církve 
evangelické v Liptále, Číslo 36, Červen 2020)

Zamyšlení nad Božím slovem

Modlitba: Veliký Bože náš
Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a dě-

kování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane, shovívavý 
a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se 
všemi svými tvory. Všechna tvá díla mluví o tvé ve-
likosti, kráse a moci, vypravují o slávě tvého králov-
ství, o tvé spravedlnosti a lásce. Věrný jsi ve všech 
svých slibech a staráš se o vše, co jsi stvořil, jsi 
blízko těm, kdo tě vzývají a podpíráš ty, kdo klesají, 

nabízíš svou pomocnou ruku a slyšíš ty, kdo k tobě 
volají.

Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl a vychová-
val, ukázal ses jako Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, 
s Mojžíšem jsi uzavřel smlouvu a dal lidu zákon, jehož 
dodržování vede k šťastnému životu na zemi. Lid se 
opakovaně rozhodl pro tebe, zavázal se k věrnosti 
a i přes četné zrady, které jsi milosrdně uzdravil, uměl 
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číst tvá znamení, rozuměl jim a nechal se vést. Tys 
naň nezanevřel a věrně jej provázel jako dobrý otec.

I k našim předkům jsi poslal své služebníky jako 
hlasatele radostné zvěsti o vítězství tvé lásky nad hří-
chem a smrtí v tvém Synu Ježíši Kristu, který se stal 
jedním z nás, nabídl nám účast v tvém království, 
které v nás roste, když necháme vtělovat tvé slovo 
do našich skutků a dovolíme tvé lásce, aby proměňo-
vala naše vztahy. Pomoz nám obnovit kulturu našeho 
národa i celé Evropy, abychom předali naději evange-
lia dalším generacím.

Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu 
změny. Izolace ukázala, jak potřebujeme dobré vzta-
hy, že zdraví není jistota zaručená lidským právem, 
že se smrtí musíme počítat a být na ni připraveni, že 
přítomnost kněze při umírání nemusí být jistá, že je 
moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti a svo-
bodně se rozhodnout pro dobrovolnou skromnost, kte-
rá se umí dělit s druhými a raduje se z jejich štěstí.

Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost 
a zrát k zodpovědné dospělosti i k umění přiznat chu-
dobu, která potřebuje druhou polovinu světa, a pro ni 
se z lásky dokáže zřeknout své svobody a nezávislosti, 
aby na vzájemném darování a přijetí muže a ženy 
vznikaly rodiny šťastné z toho, že mohou žít pro děti. 
Pak nám nebudou chybět pracovníci ani vyzrálé osob-
nosti a omládlý národ zas prozáří nová naděje.

Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v koste-
le. Proto teď chceme častěji přicházet a děkovat tobě 
i za ty, které jsi posiloval v náročné službě nemocným. 
Zbav nás strachu a posilni naši naději, která roste, 
když se těšíme na společenství s tebou v nebi. Pomoz 
nám žít své přátelství s tebou tak opravdově, abys byl 

uprostřed nás a přitahoval naše současníky do živého 
společenství tvých šťastných přátel. Amen.  

Zdroj: GRAUBNER, Jan. Veliký Bože náš. In: www.
cirkev.cz [online]. 26.05.2020 [cit. 01.06.2020]. 
Dostupné z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuali-
ty/200526modlitba-arcibiskupa-graubnera-ke-znovu-
otevreni-kostelu#

V neděli 14. června 2020 nás navštívil mladý kazatel 
z Havířova Ondřej Szturc s manželkou Aničkou, kteří 
slouží zejména mladým lidem.

Jsme moc vděční za krásné nedělní chvíle při bo-
hoslužbě, společném obědě a přátelským setkáním 
odpoledne.

Bohoslužby s hostem
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Staršovstvo liptálského sboru Českobratrské církve 
evangelické vás srdečně zve k účasti na bohosluž-
bách i na dalších sborových setkáních.

Všem přejeme milostiplné a pokojné nadcházející-
ho období! 

Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví a Boží po-
žehnání vyprošuje

 Tomáš Němeček, kurátor
Mária Jenčová, farářka 

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

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

P o Z V á n K  a
Srdečně Vás zveme

v pondělí  6. července 2020 v 15:30 hod. 
na setkání u pomníčku na Bílé

(nad Kubíkovým žlebem - 
hřebenovka mezi Seninkou a Liptálem)

U příležitosti dne upálení  mistra jana husa si 
připomeneme odkaz a statečnost našich evange-
lických předků.

Pomníček vybudovala obec Seninka a byl odhalen 
dne 5. července 2010.

Těšíme se na společné  ekumenické setkání.

Pavel Čmelík, farář, v.r.                             
Milada Holečková, v.r.
Sbor ČCE Leskovec      
starostka obce Seninka

K pomníčku se dostanete:
- pěšky ze Seninky – Hořanska (za bytovkou č.16 

po polní cestě) do Kubíkova žlebu - na hřebenovku 
Vsetín – Leskovec – Vartovna (asi 45 min.) Zpět jede 
autobus Seninka – Vsetín: 17:20 – 17:45 hod.

- pěšky po modré turistické značce ze Vsetína – 
Rokytnice  na Vartovnu, 

- pěšky z Liptálu na Bílou (zastávka Dolansko)
- pěšky z Liptálu - Lůžka nebo Syrákova na Vartovnu 

a od rozhledny směr Vsetín po modré (asi 30-40 
min.)
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"Děkuji Bohu, který chtěl, abych zůstal po celý život 
mužem touhy." Jan Ámos Komenský

 
Letos uplyne 350 let od úmrtí Jana Ámose 

Komenského, českého pedagoga světového význa-
mu a duchovního učitele, biskupa Jednoty Bratrské. 
Narodil se 28. března 1592. Na jeho počest se v Česku 
a na Slovensku slaví Den učitelů. 

Jan Amos Komenský napsal téměř 200 děl. Přinášíme 
Vám několik myšlenek z jeho nejvýznamnějšího ne-
dokončeného díla s názvem Obecná porada o nápravě 
věcí lidských. Posuďte sami, jak je jeho odkaz nadča-
sový. 2. díl.

 
 VLáda, PoLItIKa a VĚCI Veřejné

Biblické texty: Řím 7:14-25; Ž 85
Citáty Komenského:
"Kdo neovládá sebe, nemůže vládnout druhým.”
„Co chceš, aby ti jiní činili, čiň ty jim. To je souhrn 

zákona Božského.”
 
Jaká politika má budoucnost? Komenský říká, že 

politika plyne z lidské potřeby řádu a míru.
Toužíme žít ve spořádaném světě, kde panuje klid 

a kde je bezpečno. Úkolem politiky je takový svět utvá-
řet.

Osobně Komenského politické nešvary zasáhly ne-
jednou. Asi nejvíce se jej dotkl neslavně proslulý pa-
tent Ferdinanda II. z r. 1628, který stanovil lhůtu šesti 
měsíců, v níž museli všichni nekatolíci (pouze šlech-
tického rodu) opustit zemi. Komenský v té době netu-
šil, že mu již nikdy nebude dovoleno vrátit se do své 
domoviny. Zůstal v exilu po dobu čtyřiceti dvou let až 
do své smrti. V Lešně se Jednota připojila k potomkům 
exulantů z předchozího století, kteří rovněž uprchli 
ze země před pronásledováním a našli zde relativní 
bezpečí. Není tedy divu, že Komenský po celý svůj život 
řešil „nápravu“ politiky.

Politiku dělají lidé a problémem lidí je, že v důsled-
ku hříchu kladou na první místo své osobní zájmy. 
Komenský k tomu píše: „Každý si o sobě myslí, že jen 
on sám má pravdu a ostatní že jsou blázni. Každý se 
stará a usiluje jen o své dobro (nebo o dobro výhrad-
ně těch, ke kterým patří) a o ostatní nedbá. Naopak, 
objevuje se závist a strach, aby se někdo jiný něčeho 
nezmocnil dřív. Po čem kdo může chňapnout, udělá to, 
jako bychom se účastnili hry, ve které připadne dobro 
tomu, kdo ho vyrve ostatním. Někdo dokonce nešetří 
lidské krve, pokud z toho může získat nějaký prospěch. 
Člověk hubí a olupuje člověka, skupina lidí jinou skupi-
nu, národ jiné národy.“

Politika, která má budoucnost, je tedy taková, která 
bere v úvahu, že blaho jedince není dlouhodobě udr-

žitelné bez blaha celku. Ten, kdo vládne, nesmí zneu-
žívat svou moc a povyšovat osobní zájmy nad zájmy 
celku. Každý člověk je v pozici, kdy je někomu pod-
řízen a někomu nadřízen, resp. někdo mu „vládne“ 
a zároveň někomu „vládne“. Vládnout dobře může jen 
ten, kdo umí ovládat sám sebe. Ovšem, kdo se dokáže 
dokonale ovládat? Vždyť i apoštol Pavel se nepozná-
val ve svých vlastních skutcích. I když chtěl vykonat 
dobro, se kterým dokonce vnitřně souhlasil, činil 
zlo. Kolikrát člověk v životě učiní předsevzetí nebo si 
slíbí, že to či ono už nikdy neudělá, že už se nenapije 
nebo do roka zhubne. A přece se znovu a znovu stává 
svědkem selhání své vlastní vůle. „Jak ubohý jsem to 
člověk!“, běduje apoštol závěrem své sebereflexe. Ale 
není to marný nářek. Naznačuje východisko, naději: 
„Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu 
buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!“ (Řím 7:14-25 
Tak jako neexistuje dokonalý člověk, protože všichni 
jsme hříšníci daleko od slávy Boží, neexistuje ani do-
konalý politik, který by dokonale vládl sám sobě, a tak 
splňoval náročné kritérium pro vládnutí druhým. 
Ovšem politik, který o svém hříchu ví, bude politik 
pokorný a především kající. A přesně takové politiky 
potřebujeme.

 Modlitby:
 Bože veškeré moudrosti, prosíme tě, abys inspiro-

val, oslovoval a provázel naše politické reprezentanty 
v těchto složitých a rozdělených dobách. Dej povstat 
skvělým ženám i mužům na všech úrovních, kte-
ří budou lidmi pokoje, integrity, udivující odvahy 
i schopnosti vést nás k dobrým rozhodnutím a naději 
do budoucna. Dej nám vedoucí, kteří budou klást zá-
jmy všech nad své vlastní.

 Modleme se za:
- nás osobně, abychom byli požehnáním v našich 

sousedstvích a komunitách
- novou energii a vůli k dobrému vládnutí na všech 

úrovních
- v moci postavené v našem městě i v naší zemi
- poslance a senátory zvolené za náš kraj
- největší potřeby a bolesti našeho města nebo vsi
- politickou situaci naší země, abychom se ubránili 

populismu, autoritářství a zneužívání moci
- církev, aby byla stále větším požehnáním ve veřejném 

prostoru a byla pozitivním a přesvědčivým hlasem, 
který bude hájit dobro a spravedlnost zvláště pro sla-
bé, osamocené a zranitelné

- odvahu řešit dlouhodobé problémy přesahující hori-
zont jednoho volebního období

- to, aby co nejvíce politiků a lidí v moci postavených 
poznalo svou hříšnost a vládli s pokorou a bázní před 
Bohem

- to, abychom byli lidem naděje, který uprostřed cy-
nismu a skepse přináší radost, víru, pokoj, pravdu, 
hloubku a opravdový zájem o druhé

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

jan ámos Komenský
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Římskokatolická farnost Liptál 
přivítala 21. června 2020 nového 
vsetínského kaplana - P. Pavla Lva 
Eliáše, OFM Cap. Kapucín P. Lev 
zde vystřídal P. Františka Pěnčíka, 
výpomocného duchovního, který 
již odešel, i ze zdravotních důvodů, 
do důchodu na zasloužilý odpoči-
nek k příbuzným do svého rodiště.

P. Lev se ve svých promluvách 
při mši svaté obrací vždy na kon-
krétní farnost a její potřeby. Je 
připraven farníkům sloužit nejen 
ve zpovědnici, ale je ochoten se 
v případě potřeby individuálně do-
mluvit na duchovním rozhovoru 
(tel. 731 626 561). Budeme se těšit 
na setkání při pravidelných boho-
službách. Děti pak budou v příštím 
školním roce opět vítány v hodi-
nách náboženství s P. Františkem 
Králem, vsetínským děkanem. 
Přihlášky do náboženství si pro-
sím vyvedněte v kostele a vyplněné 
odevzdejdejte v sakristii, nejlépe 
do prázdnin.

Požehnané léto!
Marie Podpinková

Farnost Liptál 
přivítala nového vsetínského kaplana
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Milí žáci,

jelikož nám stávající epidemiologická situace nedo-
volila rozloučit se se starým školním rokem tradičním 
způsobem, chci Vám prostřednictvím Zpravodaje po-
přát krásné slunečné prázdninové dny. Zároveň bych 
touto cestou Vám i Vašim rodičům chtěla poděkovat 
za to, jak jste tuto nelehkou situaci zvládli a kolik úsilí 
a snahy většina z Vás při plnění školních povinností 
vyvinula.

Těším se s Vámi na shledanou v září.

Milí deváťáci,

právě kvůli Vám je mi nejvíc líto, že se musíme roz-
loučit takto. Těch pár slov přes roušku, které jsme si 
stihli říct, rozhodně nevyváží dobu, kterou jsme zvyklí 
s Vámi trávit v závěru školního roku. Doufám, že se 
za námi budete vracet, třeba jen na malou chviličku, 
ale o větší bude radost, že se zase vidíme.

Cestičky Vašeho osudu, které se v naší škole spojily, 
se pomaloučku rozdělují a zavedou Vás na nová místa. 
Přeji Vám, ať jsou to místa, kde se plní všechna přání 
a sny.

Mgr. Hana Burdová

Rozloučení



Základní škola

Základní škola

Liptálský zpravodaj 2/2020  35

Po prázdninách nastoupí ve školním roce 2020/2021 
do první třídy Základní školy v Liptále tito malí žáčci: 

Přejeme jim všem hodně úspěchů 
v dalším studiu 

a ať se jim daří v celém jejich životě! 

K zápisu se dostavilo 26 dětí. 18 dětí bylo přijato, 
u 8 dětí je vyřízen odklad.

Slavnostní vyřazení ze školky za účasti paní učitelek 
a pana starosty proběhlo tentokrát  bez účasti veřej-
nosti přímo v MŠ a děti obdržely dárek – první vyba-
vení prvňáčka. Přejeme jim hodně studijní úspěchů 
a rodičům i paní učitelce hodně trpělivosti. 

naši prvňáčci

IX. třídu ZŠ Liptál v červnu 2020 ukončí

1. Bártlová Veronika Pusté

2. Daňová Anastázie Na Špici

3. Dědková Markéta Kopřivné

4. Drábková Natalia Otrokovice

5. Hořanská Viktorie Hořansko

6. Chrástecká Barbora Dolansko

7. Kvaššay Andrej Sadová

8. Labaj Jiří Na Špici

9. Lajšnerová Johanka Lůžko

10. Maliňák Pavel Dolansko

1. Bogarová Natálie Výpusta

2. Černobila Jan Vsetín, z 8.třídy

3. Fojtík Filip Střed

4. Freund Tomáš Sadová

5. Jehlářová Martina Lhota u Vsetína

6. Korytář Jan Vsetín

7. Kučera Michal Všemina

8. Malík Jiří Vsetín, speciální třída

9. Matonoha Filip Dolansko

10. Mikšíková Lucie Jasenná

11. Ondrašíková Nikol Dolansko

12. Řádková Daniela Hluboké

13. Řezníčková Lucie Dolansko

14. Smilková Anna Vsetín, speciální třída

15. Šatka Jaroslav Lhota u Vsetína

11. Maliňáková Marie Dolansko

12. Mikulec Martin Lhota u Vsetína

13. Staník Ondřej Lhota u Vsetína

14. Stixová Justýna Hořansko

15. Sucháček Alex Lhota u Vsetína

16. Šťastný David Hořansko

17. Veningerová Jenifer Vsetín

18. Zapletal David Hluboké

16. Ševčíková Sabina Hluboké

17. Trochta Michal Hořansko

18. Urban Miroslav Lhota u Vsetína

19. Vaculíková Nela Sadová

20. Váňová Patricie Vsetín, z 8.třídy

21. Vilková Jasmína Střed

22. Vilková Natálie Střed

23. Vinklerová Klára Střed

24. Vráblík Lukáš Lhota u Vsetína

25. Výchopeň Ondřej Jasenná

26. Zlámal Michal Střed

27. Zlatanovič Goran Lhota u Vsetína.
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Jak jsme slíbili při internetovém 
vyhlášení výsledků, dostali naši 
nejšikovnější keramici medaili 
za své výrobky v letošním 11. roční-
ku přehlídky SOUBOJ HRNKŮ 2020 
hned po návratu do školy. 

Třetí místo obsadila zkušená  ELA 
VALOVÁ s 75 hlasy, druhé místo pa-
tří pracovité MAGDĚ ORSÁGOVÉ se 
76 hlasy a první místo za 79 hlasů 
a celkové vítězství v přehlídce zís-
kala  nejmladší a výtvarně velmi 
nadaná ELIŠKA ŘEPIŠŤÁKOVÁ. Její  
hrníček s myšičkami se stal nej-
hezčím  výrobkem letošního roční-
ku přehlídky. 

 
Všem, kteří jste se do vyrábě-

ní i hlasování zapojili, děkujeme 
a tleskáme na dálku. 

A protože do školní dílny nechodí 
jenom děti z naší školy, připojuje-
me pár fotografií, abyste i vy, kteří 
ještě pořád váháte, zda byste to ta-
ké dokázali, v září za námi do dílny 
přišli! 

Termíny keramických pondělků 
sdělíme na konci srpna a budeme 
doufat, že nám naše tvoření nezru-
ší viry, ani žádné jiné dramatické 
události. 

Hezké prázdniny a dívejte se ko-
lem! Všude „číhají“ náměty na ke-
ramické výrobky. 

Petra Pilná, vedoucí keramické dílny 
ZŠ Liptál, okr.Vsetín 

Foto Petra Pilná a Jaromír Homola 

Keramika Medailový den

Magda Orságová, 2. místo

Ela Valová, 3. místo

Eliška Řepišťáková, 1. místo
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Stejně jako ve všech jiných za-
řízeních, také v ZUŠ Morava byl 
v polovině března omezen provoz 
zákazem osobní přítomností žáků 
v prostorách školy. Výuka mladých 
umělců se tedy přesunula z reál-
ného světa do světa virtuálního. 
Učitelé i žáci se toho ujali velice 
zodpovědně a vznikla tak spousta 
audiovizuálních prací. 

Výsledkem takového počinu se 
zrodila zcela neplánovaně audio-
vizuální výstava „která byla, ale 
nebyla“. Své díla zde vystavovali 
mimo jiné také žáci výtvarného 
oboru pod vedením Lenky Ficové 
v Liptále. Veškeré výtvory bylo 
možné zhlédnout v měsíci březnu 
ve zlínském institutu Alternativa. 
Vynucené prázdniny však nedo-
volily nikomu výstavu osobně na-
vštívit. A tak se přesunula také 
do virtuálního světa. Celou ji lze 
zhlédnout na https://zlin.cz/zpra-
vy/o-jedne-vystave-ktera-byla-ale-
nebyla/.

Událostí, která stihla alespoň 
z poloviny proběhnout, byla soutěž 
MŠMT ve hře na smyčcové nástro-
je. Z liptálské pobočky ZUŠ Morava 
se zúčastnili školního a okresní-
ho kola žáci Radka Cahlíka ve hře 
na kontrabas Tomáš Hurtík, Nikola 
Daňová, Pavel Budík a Petr Marek. 
Všichni čtyři kontrabasisti získali 
v obou kolech první místa a postou-

pili do dalšího. 
Celá soutěž ale 
okresním kolem 
skončila a kraj-
ské a ústřední 
již neproběh-
lo. Věříme však 
v jejich velký 
p o t e n c i o n á l 
a zaručené mi-
mořádné úspě-
chy.  

Plánovaný Jarní a Závěrečný ab-
solventský koncert nám už mi-
mořádná situace uspořádat nedo-
volila. Aby to však nebylo našim 
absolventům líto, proběhla v pon-
dělí 8. června 2020 ve třídě hudební 
nauky interní absolventská pře-
hrávka. Za přísných hygienických 
podmínek a pouhé rodičovské a pe-
dagogické účasti předvedli výsled-

ky své dlouholeté práce absolventi 
Josef Koutný na cimbál, Sebastian 
Macháň na klavír a David Rychlík 
na kontrabas.

Mimořádná situace, která nasta-
la, nás sice odstřihla od osobního 
kontaktu s širokou veřejností, ale 
umění ve všech podobách žije dál 
svým životem. 

RC

Umění za „korony“

Zápis žáků pro školní rok 2020/2021 Liptál
Zápis žáků do hu-

debního a výtvar-
ného oboru proběhl 
v Liptále  15.-16.6., 
19.6. a 22.-23.6.2020.

- hudební obor - pan učitel Radek 
Cahlík, nabízí výuku hry na tyto 
nástroje: klavír, akordeon, zobcová 
flétna, příčná flétna, trubka, tenor, 
baryton, tuba, lesní roh,  kytara, 
housle, viola, kontrabas, cimbál 
a sólový zpěv.

- Výtvarný obor - paní učitel-
ka Lenka Ficová, uchazečí s sebou 
přinesli ukázku 3 kusů domácích 
prací.

V případě zájmu o přihlášení dí-
těte mimo dobu zápisu se infor-
mujte na těchto kontaktech:

Základní umělecká škola Morava, 
Kotěrova 4395, 760 01 Zlín

e-mail: info@zusmoravazlin.cz
tel.: 577 018 897

Počátkem roku 2020 byl také 
vyhlášen nábor do liptálské třídy 
žesťových nástrojů pana učitele 
tomáše Sachra – trubka, lesní 
roh, pozoun, tuba. Zájemci volejte 
přímo telefon 732 658 025.

dopřejte svým dětem hru na hu-
dební nástroj nebo zpěv, aby si 
po zdokonalení našly svůj pro-
stor v některém z našich soubo-
rů: cimbálové muziky, dechový 
orchestr, jazz band, pěvecký sbor, 
smyčcové komorní soubory…!
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Letošní Den dětí byl v naší ma-
teřské škole slaven v netradičním 
duchu z důvodu opatření platných 
pro COVID-19, tedy bez přítomnosti 
rodičů. Během pátečního dopoled-
ne si v rámci MŠ děti zadováděly 
ve skákacím hradě, který zapůjčili 
zástupci obecního úřadu. Dále si 
děti, dle zájmu, mohly vyzkoušet 
různé atrakce, jako například hod 
na cíl, chůzi přes překážky, přená-
šení míčku na lžíci, skákání v pytli, 
jízda na koloběžkách, lovení „rybi-
ček“ a jiné. Skákací hrad však patřil 

k největším lákadlům. Nechyběla 
ani sladká odměna ve formě zmrz-
linového poháru. Domů si děti jako 

pozornost odnesly nafukovací ba-
lónek na tyčce a sladkou drobnost. 

Paní učitelky Petra a Monika

Z důvodu uzavření Mateřské ško-
ly Liptál v době coronaviru  jsme 
posílali inspiraci na práci s dětmi 
doma. Rodiče pak mohli posílat fot-
ky nebo videa svých dětí i s jejich 
výtvory. 

Děti tak zpívaly, posílaly pozdrav 
sluníčku, pozorovaly počasí a také 
zapisovaly do vlastního kalendáře 

přírody, kreslily a také sportovaly 
nebo chodily do přírody. Děkujeme 
všem rodičům, kteří nám zaslali  

fotky a my z nich mohli vytvořit 
nástěnku plnou rozesmátých tváři-
ček.                      Hana Červenková

den dětí 29. 5. 2020

tvoření dětí v době uzavření mateřské školy
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Mateřská škola byla pro veřej-
nost otevřena 25.5.2020 za daných 
hygienických opatření. Děkujeme 
rodičům, že nám pomohli zvlád-

nout tyto hygienické podmínky 
k zajištění provozu. Čím více dětí 
ve třídách a čím více osob pohy-
bujících se v budově mateřské 

školy, tím větší je riziko onemoc-
nění COVID-19.

Děkujeme. 

Ředitelka mateřské školy rozhod-
la v souladu s § 34, § 165 odst. 2 
a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), 
že vyhovuje žádosti či nevyhovuje 

žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání v Mateřské škole Liptál, 
okres Vsetín.

K zápisu 7. května 2020 přišlo 
23 žádostí o přijetí do MŠ Liptál. 
Do MŠ  se přijímá 14 dětí do naplně-
ní kapacity MŠ. 9 dětí se dle kritérií 

nepřijímá.
Prosím rodiče, kteří tak ještě ne-

učinili, aby přišli do MŠ podepsat 
a vyzvednout si „Rozhodnutí o při-
jetí – nepřijetí“

Hana Červenková
ředitelka MŠ Liptál

Znovuotevření mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy Liptál

2017 - ještě před zahradou
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V úterý 16.6.2020  jsme se spo-
lu s dětmi vydali na již tradič-
ní vycházku přírodou nazvanou 
„INDIÁNSKÁ STEZKA“, která byla 
uskutečněna v rámci týdenního té-
matu zaměřeného na život Indiánů. 
Na výpravu si malí Indiáni vyro-
bili náhrdelníky, někteří i čelen-
ky. Po vydatné dopolední svačince 
jsme v indiánských převlecích vy-
razili na cestu směrem ke zvoničce 
a lesem výše do kopců. V průběhu 
trasy hledaly děti místa označe-
né červených fáborkem, kde na ně 
čekaly vzkazy s úkoly od Šamana, 
které se všichni  snažili splnit. 
Jedním z úkolů bylo postavit příby-
tek pro obyvatele lesa, dále určová-
ní rostlin, stromů, keřů, skládání 
hub (puzzle), pojmenování lesních 
zvířat apod. V závěru stezky na děti 
čekala truhlice „s pokladem“, kte-
rou si musely samy najít. Všem se 

vycházka velmi líbila a počasí nás 
také nezklamalo. 

 

Paní učitelky Petra 
a Monika

Jedny prázdniny a život se úplně 
změní. Včera hračky, dneska ak-
tovka na zádech…

Z bezstarostného dítěte se brzy 
stane školák.

Letošní pasování proběhlo díky 
současné situaci komorní formou 
ve třídě bez rodičů. Celý den se 
v mateřské škole nesl v duchu na-
šich předškolních dětí. Třída Žabek 

se proměnila v třídu jako ve škole, 
děti plnily zajímavé úkoly. Tahaly 
otázky z klobouku a plnily úkoly ja-
ko u maturity. Za úkol měly poznat 
různá zvířátka, květiny, geometric-
ké tvary, počítat….. Byly to otázky 
výhradně z oblasti předškolního 
vzdělávání.  Nakonec byly paso-
vány na školáky a obdržely dárky 
v podobě knihy s věnováním, pa-

Indiánská stezka s pokladem

Rozloučení s předškoláky
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mátečného fota, sešitu na tvoření, 
pexeso. Také obecní úřad daroval 
dětem dárky - pastelky a barvičky. 
Vyvrcholením byl slib předškoláků 
a obdržení šerpy.  

Po splnění všech úkolů si naše 
děti pochutnaly na poháru a věří-
me, že si tento den náležitě užily.

Hana Červenková
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Environmentální vzdělávání 
je v naší MŠ prioritou. Pěstujeme 
u dětí krásný vztah k přírodě a zví-
řátkům, zaměřujeme se na ekolo-
gii. Na poznávání přírody je taktéž 
zaměřený náš ŠVP.

Tentokrát jsme se vydali za po-
znáním ze života včel na včelí 
farmu paní Daňové. Děti se sezná-
mily a získaly spoustu nových po-
znatků o nejmenších hmyzích tvo-
rech žijících kolem nás. Zblízka si 
prohlédly královnu, dělnice i trub-
ce, dozvěděly se, co mají v úle 
na práci a o co se starají.  Také 
viděly plástve, které si včelky staví 

ve svých hnízdech. Ty obsahovaly 
včelí larvy a zásoby medu, dokonce 
jsme viděli klubat se z nich malé 
včeličky.  Děti s nadšením pozoro-
valy práci související s péčí o včely 
tak, aby včelař získal dobrý a kva-
litní med. Také si některé práce 
vyzkoušely, jak se říká „ na vlastní 
pěst“.  Nechyběla ukázka výroby 
medu v medometu s ochutnávkou. 
Každé dítě si pak domů odneslo 
lesní med. Velké poděkování patří 
paní Daňové za tuto velmi atrak-
tivní a netradiční vzdělávací akci, 
která se ve všech směrech vydařila 
a všechny nás obohatila. 

 
Marcela Mikalová

návštěva včelína
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Doporučující materiál Desatero 
pro rodiče dětí předškolního věku  
je určen rodičům dětí, kteří se 
zajímají o vzdělávání svého dítěte 
a vítají přehled základních doved-
ností, které má dítě mít před vstu-
pem do základní školy.

Vstup do první třídy základní 
školy představuje pro dítě velkou 
životní změnu. Mění se role dítě-
te, prostředí, dospělí i vrstevníci, 
denní program, náplň činnosti, 
nároky i požadavky. Aby dítě moh-
lo zvládnout tuto náročnou situa-
ci bez vážnějších problémů, mělo 
by být nejen dostatečně vývojové 
a sociálně zralé, ale také dobře 
připravené. 

Je třeba mít ale na zřeteli, že 
zrání dítěte je nerovnoměrné, že 
každé dítě nemusí všech parame-

trů dosáhnout, ale může se k nim 
přiblížit.

Přehled základních dovedností 
propojuje a sjednocuje cíle rodiny 
a školy. Proto je velmi důležitá 
spolupráce rodiny a školy, která se 
podílí na vzdělávání dítěte.
1. Dítě by mělo být dostatečně 

fyzicky a pohybově vyspělé, vě-
domě ovládat své tělo, být sa-
mostatné v sebeobsluze 

2. Dítě by mělo být relativně cito-
vě samostatné a schopné kont-
rolovat a řídit své chování

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené 
jazykové, řečové a komunika-
tivní dovednosti 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci 
ruky a oka, jemnou motoriku, 
pravolevou orientaci 

5. Dítě by mělo být schopné rozli-

šovat zrakové a sluchové vjemy 
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché 

logické a myšlenkové operace 
a orientovat se v elementár-
ních matematických pojmech

7. Dítě by mělo mít dostatečně 
rozvinutou záměrnou pozor-
nost a schopnost záměrně si 
zapamatovat a vědomě se učit

8. Dítě by mělo být přiměřeně 
sociálně samostatné a záro-
veň sociálně vnímavé, schopné 
soužití s vrstevníky ve skupině

9. Dítě by mělo vnímat kulturní 
podněty a projevovat tvořivost 

10. Dítě by se mělo orientovat 
ve svém prostředí, v okolním 
světě i v praktickém životě

Desatero pro rodiče je materiá-
lem MŠMT. V celém znění je k dis-
pozici na webových stránkách 
MŠMT http://www.msmt.cz/mi-
nisterstvo/novinar/desatero-pro-
rodice-deti-predskolniho-veku.

desatero pro rodiče
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Virus ne-virus, tradice je tradice 
a májka musela k zemi

V pátek 1.5.2020 by-
li dobrovolní hasiči, 
pod vedením Pavla 
Vaculíka, svoláni 

k hasičské zbrojnici, 
aby jako každý rok před 

zámkem postavili máj. Letos bez pro-
blémů májka stála během chvíle. ☺

Jelikož nám ji letos nikdo ne-
podřezal, naposledy před 15 lety, 

bylo o čtyři týdny později na čase 
zase májku shodit. Kácení bylo dle 
kalendáře naplánováno na sobotu 
30. května a původně pro všech-
ny, tedy i pro širokou veřejnost. 
Bohužel kvůli četným nařízením 
bylo rozhodnuto akci omezit, a to 
jen na členy hasičského sboru a je-
jich rodiny. Avšak kdo šel náho-
dou kolem a zastavil se za námi, 
o hladu a žízni jsme jej rozhodně 
nenechali.

Výborný guláš obstaral Mira 
Malčík s manželkou a k tanci a po-
slechu zahrálo Duo PePe (akordeon 
Pepa Koutný, kytara Petr Marek). 
O půl osmé už byla májka na zemi 
a začalo se i přes nepříznivé počasí 
slavit až do pozdních nočních ho-
din. Teď se stačí jen těšit na příští 
rok, kdy se uvidíme už snad všich-
ni společně.

Josef Koutný
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Poděkování hasičům k 75. výročí 2. světové války
Dne 9. května 1945 vyvrcho-

lil národně osvobozenecký zápas 
našeho lidu a historické vítězství 
Sovětského svazu nad fašismem. 
Tyto dějinné události zůstanou 
nesmazatelně zapsány v myslích 
a srdcích nás všech i v příštích 
generací, jako prvopočátek nové 
vývojové epochy v životě Čechů 
a Slováků. Proto s láskou vzpo-
mínáme na ony májové dny, bez 
nichž by nebylo naší svobody, bez 
nichž by nebylo šťastného dneška.

S hlubokou úctou se skláníme 
před obětmi, jimiž sovětský lid vy-
koupil i pro nás možnost žít svo-
bodně a spokojeně. Navždy zacho-
váme světlou památku statisíců 
českých a slovenských vlastenců, 

kteří v dobách pro naše národy 
nejkrutějších, neváhali platit naši 
svobodu svou krví a svými životy.

Jsme hrdi na to, že i naši občané 
a členové Sboru dobrovolných ha-
sičů neváhali zapojit se do odbojo-
vé činnosti, nebo pozvednou zbraň 
do boje proti okupantům. Za tuto 
svou činnost zaplatili krutou daň. 
Jan Šimek č. 69 byl po několik let 
vězněn v koncentračním táboře 
a vrátil se po osvobození s podlo-
meným zdravím. Štěpán Kovář, 
učitel byl v roce 1942 popraven. 
Jan Vaculík, kovář č. 82 zahynul 
při transportu do koncentračního 
tábora v dubnu 1945. Bývalý  člen 
Josef Smilek - Palésků byl usmrcen 
v dubnu 1945. Bývalý dorostenec 

Jaroslav Daňa byl zraněn při pře-
střelce s německou hlídkou, zajat 
a v březnu 1945 popraven. Mirek 
Cedidla č. 157, člen Partyzánské bri-
gády Jana Žižky padl při osvobo-
zování naší obce dne 4. května 
1945. Významným příslušníkem 
Partyzánské brigády Jana Žižky byl 
i Stanislav Mika č. 315.

Skláníme se před hrdinstvím 
těchto i dalších našich členů, kteří 
měli podíl na porážce fašistických 
okupantů a zachováváme památku 
na ty, kteří položili životy za svou 
vlast a její svobody se nedočkali.

(Z hasičské kroniky.) 
Sbor SDH Liptál, 
Pavlína Geržová 

Kronikář SDH

Členové sboru hasičů v roce 1940.
Ležící zleva: trubači Josef Vaculík č. 25, Jan Mazáč.
Sedící zleva: Jan Matějů č. 81, Jan Juřica č. 125, 2. podnáčelník Josef Šimara č. 146, starosta sboru Jan Smílek 

č. 31, náčelník Pavel Vaculík č. 280, 1. podnáčelník Karel Frýdl č. 340, jednatel Jan Daňa č. 263, Jan Laštovica č. 89, 
Josef Cedidla č. 322, Josef Cedidla č. 99.

Stojící zleva: Pavel Vaculík č. 178, Josef Vychopeň č. 161, Alois Hrbáček č. 328, Jan Mrlina č. 57, Božena Vaculíková 
Kovářová, Antonín Chmelař č. 66, Františka Vaculíková č. 280, Josef Křupala č. 43, Jan Evják č. 330, Josef Matocha 
č. 111, Karel Vychopeň č. 321, Pavel Smilek č. 98, Jaroslav Smilek č. 31.

Stojící vzadu zleva: Tomáš Vychopeň č. 162, Jan Vaculík č. 82, Jan Chmelař č. 183, František Obadal č. 265, Josef 
Smilek č. 219, Pavel Mika č. 90, Jan Smilek č. 240
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Naše vlast - Česká republika je známá 
svými bohatými kulturními kořeny 
a mezi ostatními státy světa je hod-
nocená na předních příčkách. Folklor 

představovaný Liptalany shlédli diváci 
téměř z celé Evropy a i z ostatních světa-

d í l ů : Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky.

V jubilujícím roce Lipty dovolím si malé ohlédnutí 
na jeden z nejúspěšnějších zájezdů.

Celostátní tisk přinesl 26. 9. 1988 tuto informaci: 
„První místo a hlavní cenu starosty města získal ná-

rodopisný soubor Lipta z Liptálu na Vsetínsku na me-
zinárodním festivalu folklorních souborů, který skončil 
v sobotu v nizozemském městě Oud-Beijerlandu. V neděli 
odjeli liptálští umělci na festival do belgického Tournai.“ 
(ČTK – Česká tisková kancelář, Právo, 26.9.1988)

 
a čím se soubor Lipta z Liptálu o toto ocenění za-

sloužil? Viz dále hodnotící zpráva.

Ve dnech 21.9.1988 až 6.10.1988 reprezentoval náš 
folklorní soubor Lipta na zahraničních festivalech 
v nizozemsku a Belgii. Účast na festivalech byla od-
měnou souboru za poctivou a úspěšnou práci od mi-
nisterstva kultury ČSR.

Z Liptálu vyjel autobus ve středu 21.9.1988 ve 20:00 
směr Praha, Rozvadov, NSR, Belgie a Nizozemsko. 
Čtvrtek jsme strávili v západoněmecké norimberku. 
I když soubor byl v tomto městě již několikrát, teprve 
nyní jsme si řádně prohlédli historickou část města 
a zejména městské hradby.

V pátek dopoledne jsme dorazili do amsterdamu, 
jednoho z největších přístavu světa. Krátkou přestáv-
ku využili účastníci zájezdu k prohlídce moře a cen-
tra města. Odpoledne jsme navštívili naarden, kde 
strávil J. A. Komenský poslední léta svého života. Byli 
jsme v muzeu J. A. Komenského a k jeho pomníku 
v nadživotní velikosti položili zástupci souboru kytici 
květů. Muzeum J. A. Komenského v Naardenu bylo 
vybudováno před 60 lety. Jarmila Pírková (roz. Janová) 
- učitelka a Mirek Hajdík - ředitel ZŠ, provedli zápis 
do pamětní knihy.

Poté jsme odjeli do prvního místa pobytu Vijk en 
aalburgu v holandsku, kde nás hostitelé, členové 
folklorního souboru ubytovali ve svých rodinách. 
Domlouvali jsme se německy a anglicky, posunky 
a pomocí tužky a papíru. Naši hostitelé měli živý zá-
jem o naší zemi, o náš život. Spát jsme šli pozdě v noci 
s pocitem, že jsme u dobrých přátel, u lidí, kteří se 
dokáží těšit z naší radosti a naopak.

Liptál a folklor  -  90 let práce a úsilí 
pro uchování tradic
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V sobotu 24.9.1988 jsme odjeli do nedalekého měs-
ta oud Beijerlandu, kde se konal soutěžní festival. 
Přítomno bylo 31 souborů z pěti kontinentů. Soubor 
předvedl 2 různá vystoupení a byl hodnocen na prv-
ním místě mezi účastníky. Navíc jako jediný ze soubo-
rů obdržel od starosty města ocenění znak města Oud 
Beijerlandu, jako projev uznání za mimořádné výko-
ny, které tanečnici a muzikanti předvedli. Porotu tvo-
řilo osm členů včetně zástupců Afriky a Jižní Ameriky. 
Po dobu obou vystoupení pršelo. Vyhodnocení bylo 
provedeno na radnici města. Je to nepopsatelný pocit  
- stoupat po schodech na balkon radnice a z rukou 
představitelů města a festivalu přebírat ocení nejvyšší. 
Vždyť každý z více než tisíci tanečníků, tanečnic a mu-
zikantů si přál, aby to bylo právě jejich vedení. Je to 
pocit, který dokáže vyvážit stovky hodin nácviků, potu 
a vypětí, stovky brigádnických hodin v areálu, v dešti 
a v blátě i pod rozžhaveným sluncem. V dobré náladě 
jsme se vraceli domů do Weiku. V 18:45 hod. si nás ho-
landští pořadatelé rozebrali do svých rodin, abychom 
se již ve 20:15 hodin vrátili zpět do centra, kde nás če-
kalo celovečerní vystoupení. Po něm nám část svého 
programu převedl místní soubor Sarajevka. Zde jsme 
si uvědomili krásu a bohatost našeho Valašska, neboť 
hostitelská oblast svůj vlastní folklor nemá.

V neděli ráno jsme odjeli na druhý nesoutěžní festi-
val. Cestou jsme navštívili města Schoten a antverpy 
v Belgii a hlavní město Brusel. Ve Shoten jsme se 
zdrželi asi tři hodiny u souboru Gelmel. Zde jsme byli 
hosté již v roce 1983, naopak belgický soubor byl naším 
hostem v roce 1983 a 1986. V družné besedě jsme vzpo-
mínali na společně prožité chvíle a vyměňovali si po-
znatky, zkušenosti a suvenýry. V Antverpách a Bruselu 

jsme navštívili historické části měst, v paměti nám 
zůstává zejména socha s useknutou rukou (symbol 
trestu za krádeže), nedostavěná katedrála, jedna ze 
dvou věží ukončená v polovině.

Belgické festivalové tournai nás v neděli večer při-
vítalo slavnostní výzdobou a atmosférou. Festivalu se 
kromě domácího souboru účastnily soubory:

AWATIMAS  z Bolívie 
GASRA AISLINN z Irska 
HORA AMAL HADERA z Izraele 
ILJADEA z Jugoslávie 
EDOSZ z Maďarska 
GRUPO ETNOGRAFICOz Portugalska
LIPTA z ČSSR

Festival trval týden, kulturní produkce jsme měli 
jak v samotné festivalové hale, tak i v okolních měs-
tech. Několik vystoupení jsme měli ve školách, domo-
vech důchodců. Naši průvodci byli polské národnosti, 
takže jazykové bariéry byly brzy překonány. Jedno 
z vystoupení nám předseda festivalového výboru za-
jistili v městě templeuve ve Francii. A jaký byl ohlas 
ve francouzském krajovém tisku? Dovolím si použít 
citaci: „Hudebníci, kteří dovedou hrát s pravým slovan-
ským rytmem, často hráli jako „posedlí ďáblem“, ta-
nečníci, kteří jsou rovněž i zpěváky, herci, dokonce jsou 
snad i skuteční gymnasté, kroje neuvěřitelné bohatosti, 
které byly měněny s přesností téměř matematickou, 
rychlé choreografické změny, zpěvy, které ani nepo-
třebovaly, aby byly přeloženy, pohyby souboru uspo-
řádané téměř na milimetr..... Lipta - to představuje 
velkou podívanou !! Občané Templeuve  bouřlivě tleskali 
jednomu z největších souborů, který město navštívil. 
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Celé Templeuve bylo v sále. V čele pan J.P. Felix, sta-
rosta, aby také zatleskal tomuto představení v rámci 
podzimního festivalu, které se stalo jedním z největších 
kulturních zážitků v kraji Pévete-Métautois ...“ Tolik 
citát francouzského tisku.

Posledním vystoupením ve festivalovém galapro-
gramu v neděli 2.10.1988 se Lipta představila svými 
nejúspěšnějšími čísly:  Klobúcké, Fojtovský, Cigáni, 
Šotysky, Lužná. Všechna vystoupení měla bouřlivý 
ohlas jak u publika, tak i v místním tisku. Soubor 
Lipta natáčela belgická televize, se členy souboru 
byl natočen rozhovor. Záznam byl vysílán v sobotu 
1.10.1988 večer v hlavním zpravodajské relaci belgické 
televize. Lipta byla označena jako „nejlepší představitel 
autentického folklóru“.

Cestou domů jsme navštívili Lucembursko a hlav-
ní město Lucemburk. V NSR jsme měli zajištěna tři 
vystoupení v dingolfingu, kde se o nás postarali čle-
nové místního folklorního souboru. Také tento soubor 
jsme navštívili již podruhé (poprvé v roce 1981), přátelé 
z Dingolfingu byli v Liptále v roce 1982.

Zpět do Liptálu jsme se vrátili ráno 6. října 1988, 
všichni zdrávi a s pocitem poctivě odvedené práce. 
Za 16 dní měl soubor celkem 23 vystoupení, které 
shlédlo 11 tisíc diváků. Zájezdu se zúčastnilo 40 osob 
včetně tlumočníka, pana profesora Novotného. Vedení 
tvořili Hana Kovářová za MK ČSR, Fr. Fabrici a Zd. 
Gerža za VD Lipta Liptál. Cestu jsme absolvovali au-
tobusem s dvěma řidiči ČSAD Vsetín – St. Martínkem  
a Al. Psotou, kteří více než 5000 km ujeli k plné spo-
kojenosti nás všech. Program jednotlivých vystoupení 
na místě dle prostoru a publika sestavoval z nacvi-
čených čísel programový vedoucí souboru Miroslav 
Ekart, muziku vedl primáš Milan Foniok.

Soubor valašských písní a tanců představuje dnes už 
190 členný kolektiv. Kulturní produkce předvádí všech 
5 skupin (3x děti, základní soubor, dřívější tanečníci). 
V letošním roce navštívilo mimo země shora uvedené 
Polsko, Maďarsko a Rakousko. Celkem měl SVPT Lipta 
v roce 1988 doma i v zahraničí 75 veřejných vystoupe-
ní, které zhlédlo téměř sedmdesát tisíc diváků. Nechci, 
aby tato slova vyzněla jako nemístná chvála či vyta-
hování. Vždyť desítky tisíc lidí, které viděly Liptu hrát, 
tančit a zpívat, neznají a nikdy nebudou znát jednot-
livé tanečníky, muzikanty. Oni vidí skupinu z malého 
Československa, skupinu z Moravy – Valašska, oni vidí 
reklamy a nápisy Lipta Liptál. A proto diplomy, uzná-
ní a ocenění v podobě potlesku patří zejména našim 
předkům, dělnému valašskému lidu, celé naší bohaté 
současnosti.

(Říjen 1988 -  Ing. Ladislav Michálek, vedoucí souboru  
a organizační vedoucí zájezdu)

Popřejme Liptě hodně úspěchů i do dalších desetiletí.
 Ladislav Michálek,  9.6. 2020

Foto: Lipta v Nizozemsku, Belgii a Francii v roce 1988, 
Dáša Žaludková

 

a toto je Lipta letos,  9.6.2020

Tanečníci natáčeli program pro Mezinárodní festi-
val po internetu, který se bude konat 22. a 23. srpna 
2020. Brazilská folklorní asociace nás oslovila k účasti 
na virtuálním programu „Folklor nás spojuje a tančí, 
Země za mír“. Do projektu jsou zapojený desítky zemí 
všech kontinentů, takže Liptál v uvedené dny obletí 
svými tradicemi a folklorem po internetu celý svět.  

Foto:  Radim Mojžíš
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tISKoVá ZPRáVa ze dne 4.5.2020

Vážení folklorní přátelé, 

V návaznosti na opatření Vlády ČR proti šíření nákazy COVID-19 s politováním oznamujeme, že se letošní 
ročník festivalu MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ (nejen) FOLKLORNÍ DEN V LIPTÁLE neuskuteční.

Soubory nemohou nacvičovat svá vystoupení a je stále omezeno shromažďování většího počtu osob, proto je 
33. ročník festivalu původně plánovaný na 7. června 2020 zrušen bez náhrady. Dohodli se na tom pořadatelé 
akce Obec Liptál a Folklorní spolek Lipta Liptál.

Věříme, že se situace zlepší a v příštím roce se v Liptále setkáme na 34. ročníku přehlídky dětského folkloru.

Mgr. Andrea Čalová, ředitelka festivalu
Folklorní spolek Lipta Liptál, www.lipta.liptal.cz

tISKoVá ZPRáVa ze dne 11.6.2020

Z důvodu koronavirové epidemie většina pozvaných zahraničních souborů svou účast na našem letošním 
festivalu zrušila (Brazílie, Kapverdské ostrovy, Indonésie, Litva, Rakousko). My jsme ale letošní ročník nezru-
šili, jen ho momentálně plánujeme hodně zkrácený. Místo 5 denní akce to v současné době vypadá na krátký 
víkend. Samozřejmě všechno bude záležet na aktuální epidemiologické situaci. Prozatím jsou povolené akce 
do 500 lidí se spoustou různých omezení. Ale jsme optimisté a věříme, že v srpnu budou podmínky příznivé 
i pro větší akce a Liptálské slavnosti se uskuteční.

V pátek 21.8.2020 bude v zámeckém parku promítání animovaného filmu Odvážná Vaiana. Na sobotu 
22.8.2020 připravujeme tradiční jarmark a program pro děti (hry, soutěže, tvoření, malování na sklo, skákací 
hrad). Odpoledne bude program dětských souborů a vystoupení folklorní skupiny ze Slovenska. V 18 hodin za-
čne koncert kapely toMáŠ KočKo & oRCheStR. Zahrají nejen autorské písně Tomáše Kočka, který dělá hudbu 
inspirovanou folklórem, ale současně hodně moderní, spojenou s rockovými riffy a netradiční rytmikou. Zazní 
také balady – zhudebněné verše valašského básníka Ladislava Nezdařila.

Večerní program bude věnován souborům z Moravy a ze Slovenska. Po něm bude následovat taneční zábava 
s cimbálovou muzikou a rockovou kapelou.

Tradičně bude připraveno bohaté občerstvení (guláš, liptálské klobásky, frgály, kyselica).

Případné změny a aktuální informace o festivalu sledujte na:
www.liptal.cz, www.lipta.liptal.cz
www.facebook.com/liptalskeslavnosti

Mgr. Andrea Čalová, ředitelka festivalu, Folklorní spolek Lipta Liptál, www.lipta.liptal.cz

33. Mezinárodní dětský (nejen) 
folklorní den v Liptále se letos nekonal
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U zrodu kapely toMáŠ KočKo & oRCheStR (T.K.& O.) stály verše moravského básníka 
z Valašska – Ladislava Nezdařila. V roce 1999 vydali T.K.&O. debutové album horní chlap-
ci s jeho zhudebněnými texty, pro které jako básnický jazyk zvolil Nezdařil dialekt Valachů. 
Zbojníci, hory, vzdor, úcta k tradicím, láska i smrt, jichž je Nezdařilova poezie plná, se stali 
příštími tematickými okruhy dalších desek T.K.& O.

Alba Tomáše Kočka & ORCHESTRu získaly pět nominací na cenu anděl a dvě ceny 
anděl v kategorii deska roku World Music. V prestižní soutěži toP 20 World Music Charts 
europe bodovala tři alba (Poplór, Cestou na jih a Velesu), z nichž Velesu se ve WMCHE 
drželo čtyři měsíce a v celoročním bodování, v konkurenci alb z celého světa, skončilo 
na 25. místě.

Kapela svou hudbu pevně ukotvenou v moravské tradici koření folkovým vnorem, rocko-
vým nápřahem i metalovými riffy.

nástrojové obsazení:
tomáš Kočko – kytara, mandolína, koncovka, zpěv
helenka Vyvozilová – zobcové flétny, dvojačka, housle, cimbál, vokály
Libuška jelénková – viola, housle, vokály, zpěv
Pavel Bongo Plch – perkuse, cimbál, vokály
Roman Plaširyba – kontrabas, vokály

toMáŠ KočKo & oRCheStR
World Music s moravskými kořeny
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Liptál v české televizi
aneb Co o Liptále vědí na Cookových ostrovech (2008). Režie M. Petrov
Před nedávnem (21.5.2020 v 04:00 h) odvysílala Česká televize na ČT 2 znovu pořad z roku 2008 s názvem 

„Vesnice roku po dvou letech“. 
Je to pořad z cyklu „Náš venkov“ a pojednává o životě v Liptále dva roky po získání titulu Vesnice roku 

Zlínského kraje i Vesnice roku České republiky v roce 2006.
Dozvíme se zde, co se v Liptále za dva roky změnilo, jestli obec svým titulem získala nějaké výhody, jsou-li 

občané na svoji vesnici pyšní a proč by ji neopustili. Připomeneme si i to, co Liptál činí známým v širokém 
okolí: Liptálské slavnosti a dnes již devadesátiletý folklorní soubor Lipta.

Pořad natočila Česká televize v roce 2008 a jeho délka je 17 minut. Premiéra byla vysílána 30.8.2008 v 9:50 h 
na ČT2.

Kdo máte zájem, můžete jej shlédnout zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venko-
v/408235100041010-vesnice-roku-po-dvou-letech/ nebo s použitím uvedeného QR kódu.

Miroslav Vaculík
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josef Vaculík 
Dne 12. 6. 2020 uplynulo 100 let 

od narození našeho otce a man-
žela, pana Josefa Vaculíka. Josef 
Vaculík se narodil rodičům Anně 
a Josefovi Vaculíkovým v Liptále č. 
p. 95.  Po základní škole se vyučil 
sedlářem - čalouníkem  ve Vsetíně, 
později si doplnil večerně jedenác-
tiletou školu.

Za války byl totálně nasazený na práce do němec-
ké říše, do Grazu. Odtud byly jeho znalosti němčiny 
a italštiny.

Po válce, po návratu z totálního nasazení, začal pra-
covat ve svém oboru jako čalouník. Založil čalounic-
kou živnost, nejdříve pracoval v dílně doma  a potom 
v Liptále u Matějů, tam,  kde je dnešní pošta, a pak 
také v liptálském zámku.

S příchodem komunistického režimu mu začaly 
problémy a živnost mu brzy zavřeli, tak jako všem ji-
ným živnostníkům. Začal pracovat ve Zbrojovce, chvíli 
byl bez práce, chvíli pracoval jako čalouník v družstvě 
Beskyd. 

Byl vždy velmi aktivní, hodně četl, vždy se zajímal 
o politické dění v republice.

Zorganizoval postavení sochy TGM v Liptále v roce 
1968. Pro zbudování sochy zorganizoval veřejnou sbír-
ku. Sochu pak zhotovil liptálský akademický sochař 
Antonín Chromek. Tato byla odhalena za hojné účasti 
občanů v březnu 1968.

Když se v roce 1969 upálil student Jan Palach, opět 
byl iniciativní a opět spolu s akademickýcm sochařem 
Antonínem Chromkem sejmuli Janu Palachovi v Praze 
v nemocnici jeho posmrtnou masku.  Jedna kopie této 
masky je uložena v Národním muzeu v Praze.

Bohužel, jeho zdraví bylo podlomeno, jeho srdce bylo 
nemocné a při třetím infarktu dne 23.11.1973 ve věku 
53 let, zemřel.

Vzpomínáme na něj s láskou v den jeho stého výročí 
narození.

Synové Josef a Petr Vaculíkovi s celou rodinou
Josef Vaculík vyrobil a opravil při své živnosti hodně 

čalouněného nábytku a zajímalo by nás, zda se něco 
z jeho práce zachovalo do dnešní doby.  Pokud ano, 
budeme vděčni, když se nám ozvete.  Rádi bychom si 
pořídili alespoň fotografie těchto věcí, abychom si tak 
doplnili archív naší rodinné firmy.

Rodný dům Josefa Vaculíka Liptál č. 95 z ledna 1967.

Josef Vaculík, manželka Marie, syn Petr, ak.sochař 
Antonín Chromek, asi rok 1967.

Josef Vaculík při projevu při odhalení sochy TGM 
v Liptále, 1968.

Rodiče Josef a Anna Vaculíkovi, Liptál 95.

Vzpomínka
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Fotbalový klub Liptál
Vás srdečně zve na

KONCERT A TANEČNÍ ZÁBAVU 
se skupinami

AG Flek & Sára

v sobotu 15. 8. 2020 

od 19.00 hodin

v Kulturním areálu Liptál

Muži FK Liptál 
zůstávají v okresním přeboru

Je pravda, že loňská sezona byla spíše utrpení a že 
přerušení sezony bylo jakýmsi vysvobozením. Na dru-
hou stranu je potřeba říct, že v mnoha zápasech 
chybělo k vítězství velmi málo a možná při nás taky 
nestálo to fotbalové štěstí. Ale jeden skalp jsme přece 
jenom získali a to pro nás ten nejcennější, a to, když 
se nám podařilo porazit FC Lhotu u Vsetína. Toto derby 
jsme zvládli na jedničku a je vidět, že když chceme, 
můžeme hrát i proti lepšímu soupeři. Dalším jazýč-

kem na vahách bylo také velmi pravděpodobné slou-
čení dvou nejnižších soutěží do jedné. To by samozřej-
mě znamenalo opět jezdit k těm nejslabším týmům 
na okrese. Nejen z těchto důvodů jsme se proto roz-
hodli znovu hrát okresní přebor. Rozlosování v tuhle 
chvíli sice ještě není, ale pravděpodobně se začne hrát 
v neděli 16.8.2020.

Ing. Milan Daňa 
předseda FK Liptál, z.s.
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Liptálské přípravky v době koronaviru
Letošní jarní část fotbalové sezony vůbec nezačala, 

a poté byla dokonce úplně zrušena, a tak další soutěž-
ní zápasy si děti zahrají až se začátkem další fotbalové 
sezony 2020/21, nejspíš někdy na konci srpna. Jelikož 
se děti nemohly scházet a nemohly tak dále trénovat, 
zavedli jsme také domácí úkoly. Na začátku týdne byl 
zadán úkol a poté vždy v neděli bylo vylosováno jedno 
dítě ze všech úspěšných, které získalo drobnou fotba-
lovou cenu. Děti se učily různé fotbalové dovednosti 
a také pilovaly některé fotbalové kličky. První úkol ale 

nebyl nijak náročný na fotbalovou kličku, tady měly 
děti za úkol se pořádně upravit a načesat. Prvním 
úkolem totiž bylo poslat svou fotografii ve fotbalovém 
oblečení a to hlavně proto, abyste mohli vidět fotbalis-
ty, o kterých tady píšu, a také hlavně proto, až budou 
hrát třeba za Spartu nebo Slavii, aby se sami mohli 
podívat, jak vypadali na svém začátku ve fotbalovém 
klubu FK Liptál.  

Ing. Milan Daňa 
předseda FK Liptál, z.s.

Michal Maštalíř Miroslav Migdál Šimon Podrazil Tadeáš Plichta Veronika Hrádková

Matěj Daňa Matěj Zezula Matyáš Křiva Matyáš Matějů Matyáš Procházka

Daniel Škrabánek Jiří Labaj Jonáš Kirchner Martin Ondrašík Martin Potěšil

Adam Ahmed Andrej Kvaššay Benito Lopez Gonzales Bonifác Lajšner Daniel Michálek
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Série turnajů MiniMorava 
jsou pořádány Valašskou fot-
balovou akademií. Cílem této 
akademie i těchto turnajů je 
dát fotbalistům možnost dát si 
něco navíc nad rámec aktivit 
svého klubu. 

V sobotu 8.8.2020 se od 9:00 hod. 
na hřišti v Liptále odehraje tento 
turnaj pro mladší i starší přípravky. 
V současné době sice ještě přesně 
nevím složení týmů, ale jelikož jsme 
již několik takových turnajů absol-
vovali, je možné, že přijede např. 

FC Zlín, Baník Ostrava, FC Poruba, 
atd. Přijďte se určitě podívat nejen 
na liptálský tým, ale také na ligo-
vá mužstva, která k nám přijedou. 
Určitě se bude na co dívat.

Ing. Milan Daňa 
předseda FK Liptál, z.s.

Na konci června se měl na lip-
tálském fotbalovém hřišti odehrát 
závěrečný turnaj mladší přípravky 
celého okresu. Mělo se jednat o vel-
kou akci za účasti všech 32 týmů. 
Bohužel i tato akce byla zrušena, 
ale částečně ji nahradí nová akce. 
Bylo rozhodnuto, že turnaj bude 
rozdělen na čtyři části, aby nedo-

cházelo k setkání velkého počtu li-
dí, a tak v sobotu 29.8.2020 od 10:00 
hod na hřišti v Liptále, se odehraje 
závěrečný turnaj mladších přípra-

vek za účasti osmi týmů. Přijďte 
podpořit mladé liptálské fotbalisty.

Ing. Milan Daňa 
předseda FK Liptál, z.s.

turnaj „MiniMorava“ bude v Liptále

Závěrečný turnaj mladších přípravek v Liptále

Periodický tisk územního samospráv-
ného celku. 
Vydala Obec Liptál, Liptál 331, IČO 
304051, telefon 571438074, email: 
obec@liptal.cz, dne 3.7.2020. 
náklad 640 ks. Neprodejné. 
Připravila Jana Vráblíková a kolektiv. 
Čtvrtletník je registrován u MK ČR E 
14494. 
Texty neprochází jazykovou úpravou, 
odpovídají jednotliví přispívající. 
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky 
krátit. 
Foto: Josef Londa, Jana Vráblíková ml. 
a archiv obecního úřadu, jednotlivých 
spolků a organizací. 
Sazba: Studio-mk, Mikeš Josef, Vsetín. 
tisk: Exodus s.r.o., grafické studio, 
Vsetín. 
Liptálský zpravodaj naleznete 
i na stránkách www.liptal.cz.
Uzávěrka příštího čísla: 10.9.2020.

ZUMBA
- hledají se zájemci - zájemkyně o vedení ZUMBY či podobných cvičení 

v Liptále – pro ženy, muže, děti.

Kontaktujte OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz.
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Milí jógující přátelé, i o prázdninách jógujeme a to ve dnech: 7.7., 21.7.,28.7.,4.8.,11.8. a 25.8.2020 vždy v úterý 
17:15 h. v klubovně  Kulturního zařízení Liptál, 1. patro. Na cvičenou se těší 

Lída Zajícová

jóga v Liptále a prázdniny
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