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Z jednání Zastupitelstva obce LiptálZ jednání Zastupitelstva obce Liptál
VÝPIS Z VEŘEJNÉHO 

ZASEDÁNÍ ZO LIPTÁL Č. 17 
ZE DNE 1. 6. 2021

ZO Liptál:
- schvaluje zápis ZO č. 16 ze dne 

2.3.2022 
- bere na vědomí kontrolu usnese-

ní ZO č. 16 ze dne 2.3.2022 
- bere na vědomí informace z jed-

nání RO č. 33 ze dne 11.4.2022 a RO 
č. 34 ze dne 13.5.2022

- schvaluje koupi pozemků 
p.č. 3933/2, 229/14 v k.ú. Liptál 
od Barbory Mikové, Liptál, za ce-
nu 250.000,- Kč s tím, že veškeré 
náklady s tím spojené hradí obec 
Liptál a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje koupi podílů ve vý-
ši 4/8 v pozemku p.č. 3718 
v k.ú. Liptál od Evy Řezníkové 
a Ivany Řezníkové, Liptál, a Ivety 
Řezníkové, Vsetín, za cenu 30,- Kč/
m2 s tím, že veškeré náklady s tím 
spojené hradí obec Liptál pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy

- schvaluje investiční úvěr ve výši 
21 mil. Kč od Komerční banky 
a.s. na nákup budovy č.p. 415 
Liptál a pozemků st. p.č. 728/2, 
728/3 a p.č. 4022/2 v k.ú. Liptál 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu tohoto investičního 
úvěru

- schvaluje koupi budovy č.p. 415 
Liptál a pozemků st. p.č. 728/2, 
728/3 a p.č. 4022/2 v k.ú. Liptál 
za cenu 21 mil. Kč od Ing. Denisy 
Mezníkové, Semetín, Vsetín 
s tím, že veškeré náklady spoje-
né s převodem hradí obec Liptál 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy mezi obcí Liptál 
a Farním sborem Českobratrské 
církve evangelické v Liptále, kte-
rou se poskytovatel zavazuje po-
skytnout příjemci finanční dota-
ci ve výši 23.000,- Kč na projekt 
„Sborová chata“ a pověřuje sta-

rostu obce Liptál k podpisu této 
veřejnoprávní smlouvy

- schvaluje uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy mezi obcí Liptál a ZO 
76/21 ČSOP Vartovna Liptál, kte-
rou se poskytovatel zavazuje po-
skytnout příjemci finanční dota-
ci ve výši 25.000,- Kč na projekt 
„Den stromů v parku a prohlídka 
zámku Liptál“ a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
veřejnoprávní smlouvy

- schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi obcí Liptál a Marií 
Fendrychovou, Liptál, kterou se 
poskytovatel zavazuje poskytnout 
příjemci finanční dotaci ve výši 
11.596,- Kč na projekt „Kroužek 
deskových her Liptál“ a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu té-
to veřejnoprávní smlouvy

- schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy mezi obcí Liptál 
a Římskokatolickou farnos-
tí Liptál, kterou se poskytovatel 
zavazuje poskytnout příjemci fi-
nanční dotaci ve výši 25.000,- Kč 
na projekt „Klubovna pro rodiny 
s dětmi“ a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této veřejnopráv-
ní smlouvy

- schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy mezi obcí Liptál 
a Základní školou Liptál, kterou 
se poskytovatel zavazuje poskyt-
nout příjemci finanční dota-
ci ve výši 20.000,- Kč na projekt 
„Podpora propagace školy na ve-
řejnosti“ a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této veřejnopráv-
ní smlouvy

- schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy mezi obcí Liptál 
a Jagāri, Liptál, kterou se po-
skytovatel zavazuje poskytnout 
příjemci finanční dotaci ve výši 
25.000,- Kč na projekt „Den stře-
dověkých řemesel 3“ a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu té-
to veřejnoprávní smlouvy

- schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy mezi obcí Liptál 
a Fotbalovým klubem Liptál, z.s., 

kterou se poskytovatel zavazuje 
poskytnout příjemci finanční do-
taci ve výši 25.000,- Kč na projekt 
„Fotbalové soustředění mládeže 
FK Liptál“ a pověřuje starostu 
obce Liptál k podpisu této veřej-
noprávní smlouvy

- schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy mezi obcí Liptál 
a Folklorním spolkem Lipta 
Liptál, kterou se poskytovatel 
zavazuje poskytnout příjemci fi-
nanční dotaci ve výši 25.000,- Kč 
na projekt „Pořízení základního 
vybavení do koliby v Přírodním 
kulturním areálu Liptál“ a pově-
řuje starostu obce Liptál k podpi-
su této veřejnoprávní smlouvy

- schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi obcí Liptál a Janou 
Vráblíkovou ml., Liptál, kterou se 
poskytovatel zavazuje poskytnout 
příjemci finanční dotaci ve výši 
25.000,- Kč na projekt „Liptál přes 
hledáček“ a pověřuje starostu ob-
ce Liptál k podpisu této veřejno-
právní smlouvy

- bere na vědomí informace o do-
tacích z programu Ekofond 2022

- bere na vědomí Zprávu č. 170/2021/
EKO o výsledku přezkoumání hos-
podaření obce za rok 2021

- projednalo závěrečný účet obce 
Liptál za rok 2021 a vyjadřuje sou-
hlas s celoročním hospodařením, 
a to bez výhrad

- schvaluje účetní závěrku obce 
Liptál v souladu s §18 zákona 
563/1991, o účetnictví, sestave-
nou k 31.12.2021. Účetní závěrka 
se skládá z rozvahy, výkazu zisku 
a ztrát a přílohy.

- schvaluje I. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2022

- bere na vědomí závěrečný účet 
SOMV za rok 2021, zprávu č. 
388/2021/EKO o výsledku přezkou-
mání hospodaření SOMV za rok 
2021 a zprávu revizní komise 
SOMV za rok 2021

- schvaluje dohodu o provedení 
práce s Evou Krausovou za zpra-
cování kroniky pro obec Liptál
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- stanovuje počet členů zastupitel-
stva obce Liptál pro volební obdo-
bí 2022-2026 ve výši 15 

- bere na vědomí informace o pro-
jektech:
- Oprava MK č. 48c Lopuník
- Školní hřiště Liptál
- Sportovní areál Liptál – hokej-

balové hřiště
- Pumptrack Liptál
- Podpora cykloturistiky na úze-

mí Mikroregionu Střední 
Vsetínsko

- Snížení energetické náročnosti 
a světelného znečištění veřej-
ného osvětlení v obci Liptál

- Výměna zpevněných ploch v ob-
ci Liptál – IV. etapa a V. etapa

- Chodníky v dolní části obce 
Liptál – IV. etapa

- Přístavba a stavební úpravy ob-
jektu šaten Sportovního areálu 
Liptál

- Rekonstrukce LC Pod Díly
- Modernizace knihovny, druži-

ny, učebny polytechniky a ke-

ramiky a nové sociální zázemí 
u jídelny

- Cyklostezka Rokytenka
- Rekonstrukce a nástavba OÚ Liptál
- Dostupné bydlení a předškolní 

vzdělávání – č.p. 224 Liptál
- bere na vědomí informace sta-

rosty o:
- povinnosti členů rady obce po-

dat hlášení dle zákona o střetu 
zájmů do 30.6.2022

- pozvání na akci „Hry bez hra-
nic“ v Ratiboři v sobotu 12.6.2022.

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Starosta obce Liptál podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (§ 29, § 15, odst. b), a podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (obecní zřízení) 

o z n a m u j e

1.  volby do: Zastupitelstva obce Liptál
 se uskuteční: pátek 23.09.2022 od 14:00 do 22:00 hodin 
  sobota 24.09.2018 od 08:00 do 14:00 hodin

2.  místem konání voleb ve volebním okrsku: č.1 
 je volební místnost: Obecní úřad Liptál, zasedací místnost, 756 31  Liptál č.p. 331
 telefonní spojení – volební místnost: 571438074
 § 14

 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Liptál.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (ob-
čanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno, § 29, § 33 

4. Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který dosáhl 
věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, §4

5.  Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, § 33

6.  Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o návštěvu 
volební komise s přenosnou volební schránkou, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, § 33

7. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti, § 25, § 31, § 34

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Veškeré dostupné informace k volbám naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/volby/ nebo na www.liptal.cz – úřední deska.

Zpracovala: Jana Vráblíková

OZNÁMENÍOZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obceo době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
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Nový ředitel Základní školy LiptálNový ředitel Základní školy Liptál

Dne 12.5.2022 byl spuštěn nový 
web obce Liptál. Jeho autorem je 
firma Digiregion – digitální obec 
jednoduše. Tvorba nových obec-
ních webů pro obce mikroregio-
nu Střední Vsetínsko byla součástí 
projektu „Rozvoj a zlepšení komu-
nikace s veřejností“. Věříme, že se 
i občané brzy zorientují v moder-
nějším prostředí a přijmou i další 
novinky, které s sebou nový web 
přináší. Nově můžete například 
nalézt ikonu, přes kterou se dozví-
te o aktuálním vypínání elektřiny 
v naší obci. 

Nedílnou součástí projektu je 
i elektronická deska před budo-
vou pošty, kde si každý návštěvník 
může prohlédnout, co ho na webu 
obce zajímá (akce, úřední deska, 
zpravodaj, aktuality, atd.).

Stáhněte si novou mobilní apli-
kaci naší obce 

Další novinkou je mobilní aplika-
ce. Ihned se dozvíte aktuální infor-
mace o dění v obci nebo z obecních 
spolků. Sami si jednoduše vyberete, 
co vás zajímá a když se bude něco 
dít, hned se to dozvíte. Procházejte 

obecní zpravodaj, úřední desku ne-
bo obecní inzerci, dívejte se na fot-
ky a sledujte videa. Sami můžete 
vložit inzerát (bez aplikace to ne-
jde) nebo natočit a poslat video. 
Další služby a vychytávky budou 
postupně přibývat…

Nainstalujte si aplikaci OBECNÍ 
SÍŤ a celou naši obec budete mít 

ve své kapse! 
Po registraci (vyplnění jména 

a zadání emailu s telefonním čís-
lem, na které vám přijde ověřovací 
kód) budete mít vše co vás zajímá 
ve svém telefonu. Aplikaci stále vy-

víjíme, pokud tedy v aplikaci obje-
víte chybu nebo máte námět na vy-
lepšení, napište nám na podpora@
digiregion.cz.

Aplikaci si stáhnete zde nebo po-
mocí přiloženého QR kódu:

https://liptal.cz/obec/p14-nova-
-mobilni-aplikace-pro-liptal

V letošním roce se uskutečnil 
konkurs na ředitele Základní školy 
Liptál, protože již uplynulo šestile-
té funkční období. A tak v dubnu 
tohoto roku Rada obce Liptál vy-
hlásila konkurs na tuto pozici. Poté 
probíhal proces konkursního řízení 
a také dvakrát zasedla konkursní 
komise, která předložila radě obce 
své doporučení. Na konci června 
tak Rada obce Liptál jmenovala 
do funkce ředitele Základní školy 
Liptál pana Mgr. Jiřího Švehlíka, 
a to s účinností od 1.8.2022. Přejeme 
panu řediteli mnoho sil na jeho no-
vém pracovišti.

Závěrem bych chtěl také moc 
poděkovat paní Mgr. Haně Burdové 

za vše, co pro Základní školu Liptál 
i obec Liptál udělala. Moc si její 
práce vážíme a přejeme jí mnoho 

úspěchů v pracovním i osobním 
životě. Děkujeme.
Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Máme nový obecní web Máme nový obecní web 
a elektronickou úřední deskua elektronickou úřední desku
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Pozor na spekulace s pozemkyPozor na spekulace s pozemky

Stavební úpravy v „kulturáku“Stavební úpravy v „kulturáku“

Stále častěji se setkáváme s tím, 
že občané naší obce nacháze-
jí ve svých schránkách dopisy 
s nabídkou na odkup zeměděl-
ských nebo lesních pozemků v je-
jich vlastnictví. Většinou se jedná 
o společnosti, jejichž důvěryhod-
nost nelze ověřit a mnohdy je již 
v nabídce také uvedena kupní ce-
na a postup prodeje na dálku bez 
nutnosti osobního setkání. 

Již několikrát jsme se setkali 
s tím, že tyto firmy zakoupené po-
zemky ihned nabízí k dalšímu pro-
deji s navýšenou cenou. Rozumíme 
tomu, že někdy chce vlastník tuto 
věc řešit rychle a také diskrétně. 
Buďte, ale prosím obezřetní a v pří-
padě potřeby, neváhejte se na nás 
obrátit s pomocí. V poslední době 
koupila obec Liptál do svého vlast-
nictví několik pozemků od těch-

to spekulativních firem, z důvodu 
obavy z dalších spekulací. 

Pokud uvažujete o prodeji pozemků 
ve svém vlastnictví v našem katas-
trálním území Liptál, oslovte prosím 
nejdříve obecní úřad. Nabídneme 
Vám odpovídající kupní cenu, která 
bude minimálně stejná jako cena 
uvedená v zaslaných nabídkách.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Kdy jindy modernizovat topení, 
než nyní, mimo topnou sezonu. 
V květnu jsme se tak pustili do sta-
vebních prací v kulturním zařízení, 
které spočívaly především ve vý-
měně otopných těles v celém ob-
jektu, v opravě parketové podlahy, 
v realizaci nového podia a ve vý-
malbě všech prostor. Součástí té-
to akce bylo také malování všech 
místností v obecním úřadě a také 
oprava ploché střechy, která je nad 
schodištěm. Práce probíhaly velmi 
dobře, a tak bylo během cca tří týd-
nů vše hotovo.

Díky této akci má obec Liptál nyní 
k dispozici dva kulturní sály s ka-
pacitou více jak 300 lidí. Jeden je 
tento zmiňovaný a druhý se nachází 
v podkroví základní školy. Jelikož 
kulturní a společenský život v naší 
obci je veliký, jsme moc rádi, že se 
podařilo tuto budovu zrekonstruo-
vat, protože vzhled prostor, v kterém 
se akce konají, je velmi důležitý.

Na tuto akci se nám podařilo zís-
kat dotaci z MAS Střední Vsetínsko 
a tak náklady na tuto akci nebyly 
pro rozpočet obce nijak zatěžující. 
Po sečtení všech nákladů se jednalo 

o dotaci ve výši cca 90%, což je 
v dnešní době výborná zpráva.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Odhalení pamětní desky bojovníků, Odhalení pamětní desky bojovníků, 
1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky 

Prodej palivového dříví v roce 2022Prodej palivového dříví v roce 2022
Bohužel situace s prodejem dřeva 

se v letošním roce velmi změnila. 
Nedostatek dřeva a také zvýšené 
náklady nás donutily upravit pro-
dejní cenu. Nyní je tak cena sta-
novena ve výši 1000 Kč/m3 včetně 
dovozu dřeva až domů. 

Cenu se snažíme držet co nejníže, 
proto opět platí, že dřevo je urče-
no pouze pro občany obce Liptál. 
Pro občany jiných obcí a pro otop 
nemovitostí mimo naši obec ne-
bude prodej dřeva možný. Nynější 
seznam zájemců o dřevo platí, ale 
nové zájemce již bohužel nezapisu-
jeme, protože není dostatek dřeva. 
Dřevo se tak bude vozit podle ny-

nějšího seznamu, proto se nemu-
síte hlásit znovu. Pokud s novou 
cenou nebudete souhlasit, nahlaste 
nám to prosím předem, nebo to 

sdělíte, až Vám bude volat Tomáš 
Mrlina. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V neděli 8. května 2022 proběhlo 
v Oboře znovuodhalení pamětní 
desky, která bývala v minulosti 
umístěna na nedaleké hájence 
a která byla kvůli rekonstrukci 
objektu sejmuta.

Celá akce se těšila velkému zá-
jmu nejen široké veřejnosti, od dětí 
po dospělé, ale také „odborníků“, 
kteří se touto kapitolou našich dě-
jin zabývají a kterou vám tímto rádi 
níže představujeme.  Tato historic-
ká skupina nám názornými ukáz-
kami předvedla, jak asi to vypadalo 
ve válečné době, nechyběly osobní 
prohlídky, napadení Němců party-
zány, střílení, výbuchy. Přivezli si 
i malé obrněné vozidlo a samozřej-
mě historické zbraně. Rázem jsme 
se ocitli v době, která je pro nás 
naštěstí již dobou dávno minulou. 
Nemají všichni takové štěstí.

Následovalo slavnostní odhalení 
památné desky, kterého se účastnil 
další významný host, a sice hejt-
man Zlínského kraje, Radim Holiš.  
A už zpět v současnosti měli zájem-
ci možnost si u památného par-
tyzánského srubu, který spravuje 
Obec Liptál, opéct špekáček nebo si 
dát výborný guláš v připraveném 
posezení u rybníčka. Děkujeme 
všem zúčastněným, pracovníkům 
obce i aktérům a samozřejmě 
Mysliveckému sdružení Brdisko 
Liptál, jehož členové se zhostili ob-
čerstvovací stanice na výbornou. 

(jv)

Bohatou fotogalerii i odkazy na vi-
deozáznamy  naleznete  na  www.
liptal.cz nebo přes připojený QR kód.

Spolek Vize70plus

Náš spolek Vize70plus vznikl, aby 
připomínal bohatou a pestrou par-
tyzánskou historii našeho kraje. 
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Partyzánské příběhy nám mohou 
vyprávět pamětníci, i když je jich 
stále méně a méně. Můžeme stu-
dovat archívní prameny nebo od-
bornou literaturu, ale my jsme se 
zaměřili na činnost, které se ci-
zím slovem říká reenactment nebo 
zkráceně reen. Význam těchto slov 
je, že se snažíme něco oživit ne-
bo rekonstruovat. Členům našeho 
spolku nabízíme možnost historii 
zažít na vlastní kůži a divákům 
možnost historii vidět na vlastní 
oči a slyšet na vlastní uši, protože 
střelba a výbuchy k partyzánským 
bojům patří. Jsme aktivní už 5 let 
a připravili jsme řadu akcí, při 
nichž se snažíme o rekonstrukce 
ve stylu living history, což zname-
ná, že se snažíme udělat akce co 
nejvěrněji podle historické předlo-
hy. Při bojové ukázce v Pozděchově 
se nám podařilo rekonstruovat pře-
střelku skupiny partyzánů, k níž 
došlo 11. ledna 1945 ve 21:30 hodin. 
Akce tedy proběhla 11. ledna 2019 
ve 21:30 hodin na historickém mís-
tě. Přestože to bylo podle skuteč-
nosti vlastně ve tmě, přišlo mnoho 
diváků, kterým scénu osvětlily jen 
záblesky střelby, výbuchy a světli-
ce. Byl to velký zážitek. 

Výrazné living history prvky 
měla i naše zatím největší akce 
- celodenní program Osvobození 
Velehradu. Na duben 2022 jsme 
měli připravenou stejně velkou ak-
ci ve Vizovicích, ale pro aktuální 
dramatické události jsme ji pro 
tentokrát odložili a vrátíme se k ní 
při 80. výročí konce války. 

Byli jsme velmi rádi, že jsme 
mohli 8. května 2022 připravit 
ve spolupráci s Obcí Liptál akci 
v lese Obora. To je velmi důleži-
tá partyzánská lokalita, kde pů-
sobila skupina Comandos vedená 
Stanislavem Mikou z Liptálu, sku-
pina Josefa Crhy známého pod pře-
zdívkou Brňan a útočiště tu našla 
i skupina příslušníků 1. čs. party-
zánské brigády Jana Žižky po pří-
chodu ze Slovenska. 

Do programu se zapojili členové 
klubů vojenské historie od nás i ze 
Slovenska, s nimiž pravidelně spo-
lupracujeme. Přijeli z Trnavy, Nitry, 
Martina, z Brna, z Nového Jičína 
a Ostravy. Z toho je zřejmé, že jsou 
to skuteční nadšenci pro věc a za-
slouží si obdiv. Většina z nich „umí“ 
vedle partyzánů a německých vo-
jáků také slovenské vojáky, sovět-
ské vojáky, vojáky čs. armádního 
sboru v SSSR tzv. Svobodovce, ma-
ďarské vojáky i rumunské vojáky, 
čili všechny armády, které našim 
krajem na konci války prošly. 

Byli jsme velmi rádi, že jsme 
našli poučené diváky, kteří ma-
jí i ve vlastních rodinách party-
zánské vzpomínky, protože Liptál 
patřil mezi významné partyzán-
ské lokality. Děkujeme za pozvá-
ní a přátelské přijetí. Určitě se 
do Liptálu a okolních lesů vrátíme.

Jiří Tesař
předseda spolku Vize70plus
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Tato myšlenka vznikla na půdě 
MAS Střední Vsetínsko v Ratiboři 
a měla za cíl uspořádat setkání všech 
13 obcí našeho mikroregionu, kte-
ré se spolu utkají v různých soutě-
žích. A tak jsme se v sobotu 11.6.2022 
vydali do Ratiboře na první ročník 
této akce. Společný odjezd soutěží-
cích i fanoušků autobusem byl už 
před obědem. Složení týmů měla 
jasně daná pravidla, a proto obec 
Liptál sestavila tým ve složení: sta-
rosta, místostarosta, Josef Valchář, 
Tomáš Mrlina, Patrik Gerža, Vlasta 
Hořanská a Mária Martinů. 

Celá akce se odehrávala u rybníku 
v Červených a pořadatelé si pro nás 
připravili pět soutěží. Bylo to zaklá-
dání kvasu, pečení chleba, vzpo-
mínky na vlek v Kobelném, včely 
dělnice a soutěž kapitánů. Všechny 
soutěže byly výborně vymyšlené. 
Soutěžící i fanoušci si tak mohli užít 
mnoho zábavy a mohli vidět výbor-
né výkony všech závodníků.

Výborně povzbuzovaný liptálský 
tým nakonec vyhrál čtyři soutěže 
z pěti, a tak se naše obec stala cel-
kovým vítězem prvního ročníku Hry 
bez hranic. Na závěr tohoto klání 
jsme tak mohli radostně zvednout 
vítězný pohár nad hlavu. Na druhém 
místě se umístila obec Mikulůvka 
a třetí skončila Lhota u Vsetína. 

Závěrem bych chtěl moc podě-
kovat všem soutěžícím za super 
reprezentování své obce a také 
za předvedené výkony, které by-

ly doopravdy výborné. Velké po-
děkování patří také všem fanouš-
kům, kteří s námi strávili celý den 
a hnali svůj tým k vítězství.

Hry bez hranicHry bez hranic
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Pořadatelé uvažují, že tato akce 
bude putovní a že se bude konat 

každý rok, nebo jednou za dva roky. 
To ještě uvidíme. Druhý ročník by 

se měl uskutečnit v Malé Bystřici.
Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
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Zlínský kraj má nové logo 
S ohledem na změnu krajského vizuálního stylu, 

bychom chtěli požádat všechny, kteří logo Zlínského 
kraje používají, o výměnu krajského loga. 

Nové logo je ve dvou barevných variantách – černé 
a bílé (s průhledným pozadím). 

Veškeré informace o nové vizuální identitě 
Zlínského kraje najdete na webu www.krajbezhra-
nic.cz, včetně manuálu, kde je přesně popsáno jeho 
užití. S jakýmikoliv dotazy se obracejte na e-mail: 
propagace@kr-zlinsky.cz. 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů 
Krajský úřad Zlínského kraje 

www.kr-zlinsky.cz

Vítání občánků připravujeme na neděli 4. září 2022 
ve 14:30 hodin. 

Uskuteční se ve velké zasedací místnosti Obecního 
úřadu v Liptále. Rodiče obdrží pozvánky.

Pro toto vítání evidujeme 10 narozených občánků, 
kteří se dosud vítání nezúčastnili:

Geržová Kristýna
Kašpárková Lucie

Kořénková Valentýna

Krieglerová Ráchel
Matošková Darina

Mrlinová Anna
Pekař Štěpán
Řádková Nina
Špička Štěpán
Večerka Daniel

Zároveň prosíme všechny rodiče nově narozených 
dětí, pokud tak ještě neučinili, aby je nám na obecní 
úřad přišli s rodným listem přihlásit. 

Jana Vráblíková

Obec Liptál Vás srdečně zve

v neděli 10. července 2022 v 16 hodin

do Přírodního kulturního areálu v Liptále
na letní venkovní 

 POSEZENÍ SE SENIORY 
PROGRAM:

* Pozdrav starosty obce
*  Hudba k tanci i poslechu.  

***
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

Vítání občánkůVítání občánků

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI 
v Liptále k 31.5.2022 - 28.2.2022v Liptále k 31.5.2022 - 28.2.2022
Evidovaní uchazeči:  31 (36 k 28.2.2022).
Z toho dosažitelní uchazeči: 25 (30 k 28.2.2022).
Podíl nezaměstnanosti: 2,53  (3,05 k 28.2.2022). 

Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Branky: 44 evidovaných uchazečů, 5,88  %  po-

díl nezaměstnanosti,
- nejméně Podolí: 2 evidovaných uchazečů, 1,11  %  podíl 

nezaměstnanosti.      (Zdroj: Úřad práce)

OZNÁMENÍ O DOVOLENÉ
4.7.-8.7.2022 a 15.8.-19.8.2022

MUDr. Hana Garlíková 
NEORDINUJE

Zastupuje: MUDr. Stejskal Radek 
a MUDr. Dvořáková Marie.

Zástup vyhledejte jen 
v neodkladných záležitostech 

v ordinační době 7 - 11 hod

MUDR. Hana BLANARČÍKOVÁ
1. - 12.7.2022

a pátky během prázdnin 
(červenec, srpen 2022)

MUDr. Hana Blanarčíková v Liptále 
NEORDINUJE.

Pouze v neodkladných případech zastupuje 
MUDr. Mičulková, poliklinika Vsetín

ROZPIS VÝKUPŮ KŮŽÍ 
NA ROK 2022

Ramos – Josef Strnadel, tel. 602 730 148, trasa 4C 
Liptál, u obecního úřadu, středa, v čase 15:15 – 15:20:

27.07. / 31.08. / 05.10. / 09.11. / 14.12.2022
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Regionální hra Poznáváme Valašsko Regionální hra Poznáváme Valašsko 
s medvědem Jurou odstartovala 1. června s medvědem Jurou odstartovala 1. června 

Zpestřete si léto regionální hrou Poznáváme 
Valašsko s medvědem Jurou, která vás provede dva-
ceti atraktivními místy na Valašsku. Medvěd Jura se 
již čtvrtým rokem toulá po Valašsku a pro návštěv-
níky vybírá známé i méně známé turistické cíle, 
na které ukládá razítka.

U každého zastavení navíc připravil i další tipy na vý-
lety v okolí. Slavnostní vyhodnocení a předání cen 
je naplánováno na sobotu 22. října 2022 od 15 hodin 
na společném setkání v nově otevřeném Trezoru pří-
rody v Horní Lidči. „Jako malou ochutnávku vybraných 
míst můžeme prozradit, že se s medvědem Jurou vydáte 
například na stezku portáše Maliny do Velkých Karlovic, 
k  památníku  Andělíček  u  Valašských Klobouk,  k  vodní 
nádrži Břucko ve Valašské Bystřici nebo ke Kříži na roz-
cestí  v  blízkosti  Kohútky,“ prozrazuje Marek Chytka 
z Destinační společnosti Valašsko, která hru pro ná-
vštěvníky Valašska připravuje. V pořadí 11. zastavením 
této hry je i studánka v Příkrém v katastru obce Liptál.

Do hry se můžete zapojit od 1. června do 30. září.
Hrací brožurky, které na zadní straně obsahují hra-

cí plánek, kam budete otiskovat razítka, si můžete 
za 25 korun zakoupit ve vybraných Turistických in-
formačních centrech na Valašsku, na obecním úřa-
dě a v informačním centru na poště v Liptále. 
Současně dostanete drobnou odměnu v podobě mag-
netky s medvědem Jurou. 

K razítku vás zavedou GPS souřadnice, které si 
můžete naskenovat pomocí QR kódu uvedeného 
v hracím plánku. „V  letošním  roce  jsme  připravili 
s medvědem Jurou v oblasti Jelenovské bonusové mís-
to,  kdy  mají  účastníci  možnost  získat  mimořádnou 
cenu. Podmínkou je najít v této oblasti dřevěnou sochu 
medvěda Jury, vyfotit se u ní a fotografii nám zaslat 
i  se  jménem  na  e-mailovou  adresu  uvedenou  v  her-
ním plánu,“ zmiňuje letošní bonusovou cenu Marek 
Chytka. 

Pro zapojení do finálního slosování o stovku hod-
notných cen je nutné odevzdat hrací plánek se všemi 
dvaceti razítky buď zasláním naskenovaného nebo 
vyfoceného herního plánku na e-mail regionalni-
hra@gmail.com nebo jej odevzdat v informačních 
centrech na Valašsku. Ve vybraných informačních 
centrech si také můžete na památku zakoupit ori-
ginální plecháčky připravené speciálně pro letošní 
ročník.

Podrobné informace k regionální hře, seznam infor-
mačních center, kde si můžete herní brožurku zakou-
pit, včetně jednotlivých cen naleznete na https://hra.
visit-valassko.cz. 

Mgr. Adéla Kousalová 
Destinační společnost Valašsko
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Tuto akci bereme již jako samo-
zřejmost. Bez všech našich dobro-
volníků bychom vídali podél cest 
v Liptále více a více odpadků, pro-
tože stále je v našem okolí několik 
bezohledných lidí, kteří znečišťují 
naši přírodu. 

Každoročně se proto zapojujeme 
do celorepublikové akce „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“. Letošní úklid 
se uskutečnil na konci dubna a opět 
se sešlo mnoho spoluobčanů, kte-
ří se rozdělili do několika skupin 

a vydali se uklízet. Jsem strašně 
rád, že se pořád v Liptále najdou 
občané, kterým není lhostejné, jak 
to v naší obci vypadá. 

Nejvíce odpadu bylo opět podél 
hlavní silnice. Děkuji všem zúčast-
něným za práci, kterou pro obec 
a také pro všechny občany obce 
udělali. Díky Vám je naše příroda 
a naše okolí zase o trochu čistější.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Modernizace knihovny i dalších učebenModernizace knihovny i dalších učeben
Tento projekt je další z etapy mo-

dernizace prostor v naší základ-
ní škole. Nyní máme dokončené 
projektové dokumentace na mo-
dernizaci knihovny, družiny, učeb-
ny keramiky, učebny polytechni-
ky a sociálního zázemí u jídelny. 
Všechny tyto prostory a učebny 
dostanou modernější vzhled od-
povídající dnešním požadavkům. 
Prostor knihovny bude také výraz-

ně zvětšený a bude 
tak připravený pro 
pohodlnější a pří-
jemnější užívání. 
Rádi bychom totiž 
knihovnu více zpří-
stupnili pro zájmo-

vou činnost a také více zpřístupnili 
starším občanům. 

Velkou proměnou projde také pa-
vilon u tělocvičny, kde bude nové 
uspořádání učeben. V tomto bloku 
nyní bude učebna polytechniky, 

Ukliďme obec LiptálUkliďme obec Liptál
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učebna speciální školy a učebna 
keramiky a také místnost školní-
ka bude přemístěna. Rekonstrukcí 
také projde chodba v tomto bloku. 

Poslední učebnou, která projde 
modernizací je družina, která bude 
vybavena novým nábytkem. V půl-
ce roku by měly být vypsány dotace 
určené na tyto projekty, proto jsme 
připraveni s tímto projektem požá-
dat o finanční prostředky.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V této stavební oblasti nám již 
vyšlo několik projektů, a tak jsme 
se mohli s vervou pustit do výstav-
by nových a výměny nevyhovují-
cích zpevněných ploch. Parkoviště 
u hřiště spadá do třetí etapy projek-
tu a navazuje na dokončenou etapu 
u školy a téměř dokončenou etapu 
kolem kulturního areálu. Díky této 
akci vzniklo 25 nových parkovacích 
míst a také došlo ke zlepšení vzhle-
du okolí v této lokalitě. Za tímto 
nově vzniklým parkovištěm je po-
necháno ještě místo pro budoucí 
trasu cyklostezky, která v tomto 
místě povede. 

Již nyní máme vydané stavební 
povolení na další dvě etapy, které 
řeší modernizaci zpevněných ploch 
před hřbitovem a výstavbu nového 
parkoviště za tělocvičnou. Projekční 
práce byly zahájeny i na šesté eta-
pě, která by měla vyměnit zpevně-
né plochy před evangelickým kos-
telem a v blízkém okolí.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Nové parkoviště u hřištěNové parkoviště u hřiště
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Z ÚŘEDNÍ DESKYZ ÚŘEDNÍ DESKY
(Plná znění zveřejněných doku-

mentů i více informací naleznete 
především na elektronické úřední 
desce OÚ Liptál.)

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 
256/2013 Sb., katastrální zákon, 

vlastníkům nemovitých věcí 
a dalším oprávněným, 

kteří nejsou označeni v katastru 
nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových vyzývá podle 
ust. § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 
Sb., katastrální zákon, vlastníky 
nemovitých věcí a další oprávně-
né osoby, kteří nejsou označeni 
v katastru nemovitostí dostatečně 
určitě, jak vyžaduje katastrální 
zákon, aby se přihlásili ke svému 

vlastnictví uvedené nemovité věci 
u místně příslušného pracoviště 
Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových. 

Seznam nemovitých věcí, jichž 
se tato výzva týká, je zveřejněn 
na webových stránkách Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových www.uzsvm.cz v sek-
ci „Nabídka majetku“, v části 
„Nedostatečně určitě identifikova-
ní vlastníci“. Jsou zde také veškeré 
informace k problematice nedo-
statečně identifikovaných vlast-
níků.

Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových tímto upozor-
ňuje na skutečnost, že pokud se 
vlastník nemovité věci nepřihlásí 
ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, 

má se za to, že ji opustil. Potom 
ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto 
zákona připadne opuštěná nemo-
vitá věc do vlastnictví státu. 

V Praze dne 6. 3. 2014 

Ing. Miloslav Vaněk, 
generální ředitel

Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2

Data z katastru nemovitostí po-
skytnutá Českým úřadem zeměmě-
řičským a katastrálním, týkají-
cí se katastrálního území Liptál, 
jsou uvedena ke dni 1.2.2022 a platí 
do doby zaslání nové aktualizované 
tabulky. Doporučujeme občanům 
sledovat především úřední desku, 
kde jsou zveřejněny všechny do-
stupné informace v plném rozsahu.

Liptál – seznam nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí

Název Adresa Podíl
čitatel

Podíl jme-
novatel

Parcela - 
výměra

Název druhu po-
zemku

Parcela (formá-
továno)

Číslo LV 
(parcela)

Kantorková 
Vlasta adresa neznámá 2 8 194 ostatní plocha č. 3718 53

Němeček Rudolf adresa neznámá 7 32 1193 trvalý travní porost č. 647/11 526
Němeček Rudolf adresa neznámá 7 32 364 ostatní plocha č. 647/12 526
Němeček Rudolf adresa neznámá 7 32 3197 trvalý travní porost č. 647/18 526
Vícha Jan adresa neznámá 1 22 1213 ostatní plocha č. 2689 127
Vícha Jan adresa neznámá 1 2 3775 orná půda č. 2691/36 705
Víchová Irena adresa neznámá 1 22 1213 ostatní plocha č. 2689 127
Víchová Irena adresa neznámá 1 2 3775 orná půda č. 2691/36 705
Obadal Josef adresa neznámá 1 2 3583 lesní pozemek č. 3450/2 1078
Obadal Josef adresa neznámá 1 2 2402 lesní pozemek č. 3569/2 1078
Smilková Anna č.p. 315, 75501 Liptál 2 22 1213 ostatní plocha č. 2689 127
Gerža Pavel č.p. 246, 75631 Liptál 1 2 2492 trvalý travní porost č. 816 521

Lukáš František č.p. 26, 75501 Lhota 
u Vsetína 1 2 1000 trvalý travní porost č. 3590 1070

Lukáš František č.p. 26, 75501 Lhota 
u Vsetína 1 2 342 lesní pozemek č. 3589 1070

Lukáš František č.p. 26, 75501 Lhota 
u Vsetína 1 2 1147 lesní pozemek č. 3591 1070

Lukáš František č.p. 26, 75501 Lhota 
u Vsetína 1 2 244 lesní pozemek č. 3593/1 1070

Gerža Jan č.p. 134, 75631 Liptál 12 96 5629 ostatní plocha č. 3691 1178
Mikulec Josef č.p. 43, 75631 Liptál 12 96 5629 ostatní plocha č. 3691 1178
Mikulcová Marie č.p. 43, 75631 Liptál 12 96 5629 ostatní plocha č. 3691 1178
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Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Dovoluji si vás oslovit ve věci 
blížícího se termínu zahájení pří-
jmu žádostí o poskytnutí dotace 
v Programu výměny zdrojů tepla 
v nízkopříjmových domácnos-
tech Zlínského kraje, tzv. nových 
kotlíkových dotacích. Příjem žá-
dostí od 14.6.2022 v 8:00 hod.

I přes řadu nepříznivých faktorů, 
včetně rostoucích cen energií, se 
snažíme občany našeho kraje mo-

tivovat k výměně neekologického 
kotle na pevná paliva s ručním 
přikládáním 1. a 2. emisní třídy, 
abychom maximalizovali využi-
tí dotačních prostředků ke sníže-
ní dopadů vytápění těmito zdroji 
na životní prostřední.

Se zpracováním žádostí o po-
skytnutí dotace a závěrečné zprá-
vy s vyúčtováním dotace pomo-
hou žadatelům ZDARMA místní 

akční skupiny/okresní města. 
Lubomír Traub, MSc.

Krajský úřad Zlínského kraje 
http://www.kr-zlinsky.cz

Kontakt MAS Střední Vsetínsko:
www.masstrednivsetinsko.cz, 

lhalencakova@masstrednivsetin-
sko.cz, tel. 723 092 554 nebo lzabci-
kova@masstrednivsetinsko.cz, tel. 
731104654.

Svoz odpadu - obec Liptál 2022

2022

Komunální odpad  
POPELNICE

ČERNÉ pytle

ČTVRTEK – LICHÝ týden

PLASTY – PET
žluté pytle
PONDĚLÍ

PAPÍR
modré pytle

PONDĚLÍ

SKLO
NÁPOJOVÉ KARTONY 

Tetra Pack
oranžové pytle

červenec 14, 28 11 25 Vývoz
kontejnerů
ze sběrného

dvora
podle

potřeby

srpen 11, 25 08 22

září 8, 22 05 19

říjen 6, 20 03, 31 17

listopad 3, 17 28 14

prosinec 1, 15, 29 26 12
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Sběr velkoobjemových a nebezpečných Sběr velkoobjemových a nebezpečných 
odpadů z domácnostíodpadů z domácností

Přehled o množství odpadůPřehled o množství odpadů

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021

v tunách 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
komunální 
odpad 216,46 221,855 215,41 222,16 233,92 253,95 261,69 258,56 263,94 234,64

plasty 11,55 9,926 14,57 16,055 14,855 17,21 20,068 24,29 24,17 25,71
papír 4,41 7,29 7,83 8,1 8,12 11,13 11,6 14,22 16,42 19,77
sklo 14,323 16,462 15,71 18,42 26,11 17,45 15,61 15,41 21,365 17,9
kompozitní 
obaly 1,665 0,8 0,47 0,665 1,005 1,42 0,912 1,09 1,42 1,45

nebezpečný 
odpad 3,585 2,023 2,796 2,413 5,806 5,676 6,821 3,905 3,763 2,081

objemný od-
pad 13,25 22,18 17,4 20,83 20,52 30,6 27,88 24,98 25,54 19,5

pneumatiky   3,8 3,93 3,96 6,01 6,4 3,51 2,93 3,205
dřevo      4,24   1,92  
bioodpad    1,222 3,661 3,56 3,69 3,16 2,7 1,95
oděvy      5,801 4,173 4,498 3,617 3,356
pokrmové 
oleje a tuky       0,163 0,043 0,31  

CELKEM: 265,243 280,536 274,186 293,795 317,957 357,047 358,844 353,666 368,095 329,562

Zpracovala Monika Valchářová

Jak jsme úspěšní v množství vytříděných odpadů? Pro přehled uvádíme jednotlivé položky v tunách za období 
od roku 2012 - 2021. Poděkování patří vám všem, kteří třídíte odpad. Dlužno dodat, že čím více budeme všichni 
odpady třídit, tím nižší náklady budou na likvidaci komunálních odpadů (popelnic). A tím déle můžeme udr-
žovat výši ročního poplatku za odpady na nižší úrovni.                     Děkujeme, že třídíte odpad!

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

zpracovalaJana Vráblíková

V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit 
v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba to-
lik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního 
oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvi-
valentu.

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2021, kterých jste dosáhli ve vaší obci, a tím přispěli 
ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme vám i vašim občanům za dlouholetou spolupráci.
EKO-KOM, a.s.

Obec Liptál v tomto systému EKO-KOM v roce 2020 vytřídila a předala k využití vytříděný odpad: 

ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021
1. čtvrtletí 24,597 tun 34,599 24,362 19,990
2. čtvrtletí 60,255 43,265 50,519 25,110
3. čtvrtletí 36,130 60,127 31,807 23,360
4. čtvrtletí 49,540 38,021 37,255 26,345
CELKEM 170,522 tun 176,012 tun 143,943 94,805
v celkové částce 167 171,00 Kč. 191 803,50 188 271,00 209 895,50
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Oprava komunikace v HájiOprava komunikace v Háji
Po loňské opravě komunikace v Kopřivném letos 

konečně přišla na řadu oprava cesty v Háji. Nového as-
faltového povrchu se dočkal kilometrový úsek na za-
čátku tohoto údolí, jelikož tento úsek byl nejvíce po-
škozen výtluky a propady krajnice. Jsem moc rád, že 
se podařilo tuto část opravit, protože realizace tohoto 
projektu byla ohrožena. Problémem totiž bylo, že plá-
nované náklady z podzimu roku 2021 se díky nynější 
situaci zvýšily skoro o padesát procent. S takovým 
navýšením obecní rozpočet původně nepočítal, proto 
se musely hledat úspory v jiných položkách. Nakonec 
se vše podařilo a nyní je ještě potřeba najít prostředky 
na opravu druhého kilometru v tomto údolí. 

Potřeba oprav povrchů místních komunikací stále 
trvá, proto jsme podali několik dalších žádostí o do-
tace na opravy cest. Rádi bychom totiž pokračovali 

v těchto pracích v Lopuníku a v Hlubokém, protože 
i tato údolí opravy cest velmi potřebují.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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NÁVŠTĚVY ŽÁČKŮ PRVNÍ TŘÍDY

Po tradičním pasování prvňáčků za čtenáře začaly 
děti z první třídy ZŠ Liptál navštěvovat naši knihovnu 
s velkým nadšením. Už nás navštívily dvakrát a poka-
ždé si vypůjčily spoustu pohádek, dětských detektiv-
ních příběhů a komiksů. Jsou to velmi dobří čtenáři 
a doufáme, že se po prázdninách se všemi v knihovně 
znovu setkáme.

Nové webové stránky knihovny: knihovna.liptal.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: 
STŘEDA 15 – 17 HOD.
PÁTEK    15 – 17 HOD

OTEVÍRACÍ DOBA:
Knihovna bude uzavřena:

18.07. - 24.07.2022 (dovolená) 

Alena Malčíková, knihovnice

Ve  středu  22.  června  přišli  před  prázdninami  vrátit 
knížky žáci 4. třídy s paní učitelkou Kovářovou.

Z obecní knihovny LiptálZ obecní knihovny Liptál
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Kultura

Plán známých akcí v Liptále 2022Plán známých akcí v Liptále 2022
Pravidelné zkoušky a akce

Den Název akce Začátek Pořadatel Kde

po FS Malá Lipta  
FS Lipta – Senioři

17-19
19-22

FS Lipta Liptál KZ

út FS Lipta – Malůšata 
Cvičení TABATA - dospělí 

17:00-18:00
18:30-19:20

FS Lipta Liptál 
Michaela Šťastná

KZ 
KZ

st FS Malá Lipta  
FS Lipta – Základ 

17-19
19-21 FS Lipta Liptál KZ

čt
Jagāri – jen přes zimu
Cvičení TABATA
Cvičení KRUHOVÝ TRÉNINK

19-21 
18-18:50
19-19:50

Martin Dorotík
Michaela Šťastná
-„-

KZ
KZ
KZ

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 

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

10-12
15-17

Jaroslav Hruška
Pavlína Mikušová

klubovna I.patro 
klubovna I.patro

Mimo tento pravidelný provoz se konají jednorázové kulturní akce pátek – sobota – neděle.

Den Název akce Začátek Pořadatel Kde
1.7.
až

31.8.
Hlavní letní prázdniny --- ZŠ Liptál ---

2.7. Soukromá akce --- Navrátil R., Liptál KZ přísálí

3.7. Vzpomínka – Mistr Jan Hus 17:00 ČCE Liptál Farní zahrada ČCE 
3.7.

- 5.7. Oživlá osada Jagari Osada Úlfdaly
– Údolí vlků

6.7. Setkání u pomníčku Na Bílé 15:30 ČCE Liptál, Obec Seninka Na Bílé

4.7. Zábava – hraje Akcent 20:00 Kotek, Slušovice KA

9.7. Hasičská soutěž 13:00 SDH Liptál Areál FK Liptál

10.7. 5. Letní setkání seniorů 16:00 Obec Liptál KA

16.7. Pivní slavnosti, taneční zábava 20:00 Šťastný D., Vizovice KA

23.7. Myslivecké odpoledne, hraje sk. 1+1 15:00 MS Brdisko Liptál KA/myslivecká chata

6.8. 8. Liptálský gulášfest 2022, 
hraje sk. 1+1 15:00 Obec Liptál KA

13.8. Fotbalové odpoledne 15:00 FK Liptál Areál FK Liptál

13.8. Soukromá akce --- Kovaříková J, Liptál KZ

17.8. Kino na Zámek (LS),film Zpívej 2 20:30 FS Lipta Liptál, Obec Liptál Zámek

18.8. Kino na Zámek (LS),film Zbojník - premiéra 20:30 FS Lipta Liptál, Obec Liptál Zámek
17.8.
až

22.8.
MFF 53. Liptálské slavnosti 2022  --- FS Lipta Liptál, 

Obec Liptál KA, KZ, zámek

20.8. Festival oživlé historie Údolí vlků Jagari Osada Úlfdaly – Údolí vlků

1.9. Začátek nového školního roku 07:45 ZŠ Liptál ZŠ Liptál

4.9. Vítání občánků 14:30 Obec Liptál VZM 

3.9. Soukromá akce --- Vaculík R., Liptál KZ

10.9. 3. Přespolní expedice 2022 13:00 Obec Liptál

10.9. Soukromá akce --- Kvaššay A., Liptál KZ
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17.9. Zvěřinové hody 15:00 MS Brdisko Liptál KA/KZ

25.9. Liptálská pouť 10:00 ŘK církev Liptál Kostel ŘK

8.10. Soukromá akce --- Tomana Jan, Liptál KZ

15.10. FOOD festival Liptál Obec Liptál Prostranství u historické HZ

23.10. Den stromů, 200 let zámeckého buku 14:00 ČSOP Vartovna, Obec Liptál U zámku

22.11. Soukromá akce --- Gajdošíková, Všemina KZ

26.11. Adventní jarmark 13:00 MŠ, ZŠ, SR Liptál KA

26.11. Rozsvícení vánočního stromu, betlému 16:30 Obec Liptál Před radnicí

27.11. Adventní koncert v kostele ČCE 15:00 ČCE Liptál Kostel ČCE Liptál

3.12. Posezení se seniory 14:30 Obec Liptál KZ

3.12. 23. Mikulášská jízda 2022 14:00 FS Lipta Liptál Obec

10.12. Mikulášský volejbalový turnaj smíše-
ných družstev 08:00 KVN Liptál Tělocvična ZŠ Liptál

11.12. Vánoční zpívání a koledování 15:00 FS Lipta Liptál KZ

19.12. Vánoční koncert ZUŠ Morava Liptál 16:00 ZUŠ Morava – Liptál KZ

26.12. Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

Setkání u rozhledny Vartovna 11:00 Obec Seninka Na Vartovně

31.12. Setkání u památníku sv. Huberta 
Na Kršli 10:00 Myslivci Všemina Na Kršli

01.01.
2023 Novoroční obecní ohňostroj 18:00 Obec Liptál Před OÚ

Plán akcí byl schválen na veřejném zasedání ZO Liptál č. 16 dne 2.3.2022 bod 11/16/22.
Změna programu vyhrazena !
Zkratky: KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál,   KA – Přírodní kulturní areál Liptál, VZM - Velká zasedací míst-
nost OÚ Liptál, areál FK – hřiště, HZ - hasičská zbrojnice

Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec.urad@liptal.cz

P O Z V Á N K A
na setkání u pomníčku na Bílé
 U příležitosti dne upálení Mistra Jana Husa

si tradičně připomeneme odkaz a statečnost našich 
evangelických předků. 

Srdečně Vás zveme 
ve středu 6. července 2022 v 15:30 hod.

Pomník se nachází nad Kubíkovým žlebem 
– hřebenovka mezi Seninkou a Liptálem. 

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

Těšíme se na společné setkání.
Pavel Čmelík, farář, v.r.  Milada Holečková, v.r.
Sbor ČCE Leskovec  Starostka obce Seninka

K pomníčku se dostanete:
Ze Seninky – Hořanska, odtud pěšky asi 45 min. 
(za bytovkou č.16 po polní cestě) do Kubíkového žlebu 
- na hřebenovku Vsetín-Leskovec-Vartovna. 

Ze Vsetína – Rokytnice – pěšky směrem na Vartovnu 
- po modré turistické značce.

Z Liptálu pěšky na Bílou.
Z Vartovny pěšky - směr Vsetín - po modré turistické 
značce - cca 30-40 minut k pomníčku.
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Pálení čarodějnicPálení čarodějnic
Dne 30.4.2022 se na prostranstvích u fotbalového 

hřiště v Liptále uskutečnilo první veřejné Pálení ča-
rodějnic. Přesto, že prvotní nápad byl takový, že akci 
uskutečníme klidně jen pro naše děti, jsme velice rá-
dy, že návštěvnost mnohonásobně předčila naše oče-
kávání a návštěvníků dorazilo opravdu hodně. Většina 
dětí, a i někteří dospělí, dorazili v krásných tématic-
kých kostýmech a tím naše akce získala tu správnou 
a o tolik lepší atmosféru. 

Pro děti byly připraveny hry a úkoly v podobě skáka-
ní panáka, letu na koštěti, házení na terče, malování 
křídou a vymalování obrázku. Děti dostaly za každou 
odehranou hru značku od jedné z vedoucích čaroděj-
nic a po splnění všech úkolů si mohly vyzvednout ma-
lou, nejen sladkou odměnu. Krásné odpoledne jsme 
završili opékáním špekáčků na připraveném ohni 
a spokojeně jsme se rozešli do svých domovů. 

Za pořadatelky mnohokrát děkujeme, že jste se zú-
častnili, přišli se za námi poveselit a také doufáme, 
že jste si s námi akci opravdu užili a děti se pořádně 
unavily. Na shledanou příští rok! Budeme se na vás 
všechny těšit!

Jana Vráblíková ml, Petra Teplá, Jana Mikačová
Foto Jana Vráblíková ml.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČERVENEC – SRPEN – ZÁŘÍ 2022

60 let
Červenec Škrabánková Jarmila, Háj
Srpen   Havran Josef, Střed
Září  Hanáková Miroslava, Dolansko
  Tomana Rostislav, Pod Hranicí

65 let
Červenec Zíval Stanislav, Střed
  Fendrych Josef, Střed
  MUDr. Stupavský Stanislav, Hluboké
  Bařinová Marie, pod Hranicí
Září   Hrkelová Olga, Střed
  Tomancová Hana, Dolansko

70 let
Září  Košutová Jana, Hluboké 

75 let
Srpen  Hrádková Jarmila, Dolansko
Září  Vaculíková Drahomíra, Na Špici
  Čalová Věra, Hluboké
  Obadalová Vlasta, Dolansko

80 let
Červenec Vrlíčková Ludmila, Pod Hranicí

81 let
Červenec Vodák Metoděj, Na Špici
  Chmelařová Marie, Na Špici

83 let
Červenec Valchářová Františka, Lůžko
Srpen  Obadalová Emilie, Dolansko

84 let
Červenec Tomanová Ludmila, Helštýn
Srpen  Hrbáčková Věra, Dolansko
  Šťastný Jan, Dolansko

85 let
Srpen  Mrnuštíková Růžena, Dolansko

86 let
Červenec Žůrková Mária, Dolansko
  Vaculík Jan, Na Špici
Září  Čala Antonín, Střed

89 let
Červenec Tataláková Anna, Dolansko

90 let
Červenec Daňa Josef, Kopřivné
92 let
Srpen  Dědek Viktor, Střed 

Úmrtí 
Březen Halouzka Vlastimil, Lhota u Vsetína
Duben Valchář Josef, Lůžko
 Šťastný Karel, Střed
Květen Chmelař Jaroslav, Na Špici
 Černotová Vlasta, Střed

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NarozeNi
Březen Večerka Daniel, Sadová
 Řádková Nina, Dolansko
Duben Kašpárková Lucie, Hluboké
Květen Mrlinová Anna, Hořansko
 Pekař Štěpán, Na Špici

  Rodičům blahopřejeme.   

Přihlášeni 
Březen Vaněk Tomáš, Hořansko
Duben Pekař Marian,Na Špici
 Ševčíková Sandra, Kopřivné
 Elšíková Mia, Kopřivné
Květen Mrlinová Anna, Hořansko
 Hurta Lukáš, Hluboké
Červen Krieglerová Dominika, Střed

Odhlášeni 
Duben Laštovica Jan, Střed
 Řezníčková Kristýna, Střed
Květen Dědičová Alena, Na Špici 

Sňatky
Duben Filadelfi Petra, Na Špici + Pekař Marian, 

Horní Lideč
Červen Jan Mikulec, Kopřivné + Lucie 

Bančáková, Javorník
 Lucie Srněnská, Střed + Radomír 

Mikulec, Dolansko
Novomanželům blahopřejeme.

O dalších sňatcích nemáme informace.

Společenská kronikaSpolečenská kronika
93 let
Červenec Šimarová Rut, Dolansko

96 let
Září  Smilková Blanka, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!
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Člověk, který si zaslouží jméno dobrý, je ten,
jehož myšlenky a práce jsou věnovány spíše jiným
než jemu samému.

                         W. Scott

25. června 2022 jsme vzpomněli 
20. výročí úmrtí místostarostky obce, 
paní

Anežky Evjákové, z Liptálu č. 344.

Zemřela ve věku 52 let.

Děkujeme všem, kdo s námi tiše vzpomenou.  
Spolupracovníci z Obecního úřadu v Liptále.

Nikdo mne nemusí slzami ctít
a pohřbívat s pláčem.
Když o mně hovoříte a myslíte na mne,
žiji přece dál.
 

25. června 2022 jsme vzpomněli 
na 20 let od chvíle, kdy nás opustila 
maminka, příbuzná, sousedka,
paní 

Anežka Evjáková z Liptálu č. 344.
 
Děkuji všem, kdo jí věnují tichou vzpomínku. 
Syn Jan.

Celý svůj mladý věk blúdil sem horami!
Za pěkného času nebo nech si pršalo, v zimě nebo v létě,
hory – to byly moje neděle aj svátky,
les – to býl můj chrám Páně…
Flintu sem nosíl enom, aby mně bylo veseléj,
abych nebýl tak sám!
Lehl sem nekde do mechu,.
počúval  sem,  jak  to  léto  bzučalo,  ptáci  zpívali,  trávy 
vóněly.
V noci sem počúval to horové ticho …
Bývaly noci měsíčné, po horách húkaly sovy;
jedny húkaly jak by zvóníl na zvonec,
druhé jak kdyby sa chlachotaly,
iné až hrůza obchodila!
Když sa bylo dědině nájblíž,
Čúval sem aj ty hodiny na věži odbíjať…
Bratrové, a kolikráť sem tak za svého života
Tý naše hory prochodíl – vždy to bylo inačí!

Jan Kobzáň: U počátků vod (1918-1926)

VzPOmínky

Osud nevrací, co jednou vzal,
jen to se vrací - vzpomínka,
bolest a žal…

Dne 6. září 2022 tomu bude již 9 let, 
co nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička, prababička, paní

Zdenka Křupalová z Liptálu.

Věnujte jí prosím s námi tichou vzpomínku.

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

Slunce nad krajem zapadlo do polí,
Tvé srdce ztichlo, už Tě nic nebolí.
Odešel jsi tiše, i když naplno jsi žil, 
bylo nám ctí, že jsi tu s námi byl.
Skromný ve svém srdci a životě, 
velký ve své lásce a dobrotě...

Dne 6. srpna 2022 vzpomeneme 
3. smutné výročí, kdy nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan

Jan Tomana z Liptálu č. 450

Dne 20. září 2022 by se dožil 80 let. Posíláme velké 
políbení a objetí. Chybíš nám...

S láskou v srdci vzpomíná manželka Růžena, vnu-
ci Ladislav a Bedříšek a dcera Jana s manželem 
Bedřichem.

Za vše Tobě velké díky...

Odešla jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích zůstaneš dál.

Dne 20. dubna 2022 uplynuly 2 roky, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička 
a prababička, paní

Dana Řezníčková z Liptálu č. 410. 

Za vzpomínku děkuje manžel Karel s rodinou.
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Za to, že nás naše varhany i nadále doprovázejí při 
oslavě Boha, vděčíme zručnému varhanáři Josefu 
Poukarovi z České Třebové, který provedl jejich gene-
rální opravu. 

Této práci se věnoval velmi pečlivě a výsledek za to 
určitě stojí. Velkou oporou a pomocí mu v tom byla 
i jeho manželka Blanka, která je učitelkou hudby. 
Na Liptál Poukarovi rádi a s láskou vzpomínají.

Celková finanční částka těchto oprav vyšla na 359 ti-
síc korun. Velmi děkuji všem jednotlivcům i rodinám 
za Vaše štědré dary a za podporu tohoto dobrého díla. 

Děkuji také vedení naší obce za finanční dar 70 tisíc 
korun, ale i za velmi dobrou spolupráci a veškerou 
podporu.

A naše veliké díky za vše patří Pánu Bohu, který je 
Dárcem všeho dobrého. On si nás zamiloval a povolal 
nás k životu s Ním a pro Něho. Připomněli jsme si to 
při společné děkovné bohoslužbě v neděli 15. května 
2022. Boží Slovo nám zvěstovala sestra farářka Jana 
Krausová z Prahy, která je vnučkou slavného architek-
ta našeho chrámu, pana Josefa Zlatohlávka z Vídně. 
Přijela k nám na celý víkend, společně se svým man-
želem Jaroslavem, s bratrem Martinem Zlatohlávkem 
a dcerou s rodinou. Prožili jsme společně krásné a ne-
zapomenutelné chvíle.

Odpoledne k nám, v rámci ekumenické bohoslužby 
promluvil římskokatolický kněz a děkan O. František 

V evangelickém kostele v Liptále se opět rozezvučel V evangelickém kostele v Liptále se opět rozezvučel 
nádherný zvuk původních varhan z r.1906nádherný zvuk původních varhan z r.1906

Mária Jenčová a Jana Krausová, farářka, Praha, vnučka 
architekta liptálského chrámu Josefa Zlatohlávka

Mária Jenčová a Martin Zlatohlávek, vnuk Josefa 
Zlatohlávka

Štěpánka Cedidlová a Jan Maliňák, František Král 
a Mária Jenčová při ekumenické bohoslužbě

Rokytenka při ekumenické bohoslužběOpravené historické varhany
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Král ze Vsetína, za doprovodu jejich dětské chrámové 
schóly. 

Po bohoslužbě jsme si ještě vyslechli varhanní 
hudbu v podání celocírkevního kantora Ladislava 
Moravtze. Jeho vystoupení předcházeli písně ženské-
ho pěveckého souboru Rokytenka a vystoupení Věrky 
Gojné - housle a Tomáše Sachra s Alenou Březovskou 
– tuba a klavír.

Všem patří naše velké poděkování. Svým vystoupe-
ním pozvedli naše duše a připravili nám nádherný 
umělecký zážitek.

A aby toho nebylo málo, po koncertě na nás venku 
čekal další příjemný program, o který se postaralo 
vedení naší obce. Setkání se seniory s výtečným gu-
lášem od mistra Jana Vaculíka, a to vše za doprovodu 
Cimbálové muziky Kuráž. 

I děti si přišly na své, jelikož mládež jim připravila 
pestrý program.

Radostné společenství na rozkvetlé farní zahradě 
umocnilo krásné slunečné jarní počasí. Všem Vám 
děkuji a žehnám Vám a společně s Vámi děkuji Pánu 
Bohu.

Vaše Mária Jenčová

Posezení na farní zahradě při Cimbálové muzice Kuráž.

Miroslav  Vaculík  s  manžely  Josefem  a  Blankou 
Poukarovými, u nichž byly varhany v opravě

Potomci architekta Josefa Zlatohlávka v Liptále – vnuk 
a vnučka s rodinami
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A kdo na varhany v uplynulých více jak A kdo na varhany v uplynulých více jak 
100 letech hrával 100 letech hrával 

Průvodní slovo Průvodní slovo 
kurátora ČCE Liptál na slavnostikurátora ČCE Liptál na slavnosti

Milí bratři a milé sestry, srdečně 
vás vítám na dnešních slavnostních 
bohoslužbách a děkujeme sestře fa-
rářce Janě Krausové za její službu 
Slova a povzbuzení. Přejeme jí, i celé 
její rodině, hodně síly a zdraví, Boží 
ochranu a požehnání.

Velice jsme pánu Bohu vděční 
za to, že nám pomohl znovu zpro-
voznit naše krásné varhany, kte-
ré nás doprovází při Boží chvále 
a oslavě Jeho Svatého Jména.

Dovolte mi citovat stručný popis 
našich vahan tak, jak jej zazname-
nal učitel hudby, pan Jiří Šon, který 
působí, mimo jiné, i v ZUŠ Morava 
v Liptále. Ve své bakalářské práci 
na Janáčkově akademii múzických 
umění v Brně na téma: Emanuel 
Štěpán Petr v kontextu českého 
varhanářství, píše o našich liptál-
ských varhanách následující: 

„Tento nástroj postavila Petrova 
firma v roce 1906 jako svůj 167. 
opus. Varhany, i se skříní, se na ků-
ru kostela zachovaly v nezměně-
né podobě do současnosti. Mají 
jeden manuál, 11 rejstříků, hrací 
trakturu s Barkerovou pákou, rejs-

tříkovou pneumatickou trakturu 
a kuželkovou vzdušnici. Jsou vsa-
zeny do vkusné skříně, jejíž návrh 
odsouhlasil stavitel kostela Josef 
Zlatohlávek z Vídně. Hrací stůl je 
umístěn uprostřed prostorného ků-
ru kostela. Tónový rozsah manálu 
C-f3, pedálu C-d1. 

Z pomocných zařízení jsou k dis-
pozici 4 pevné kombinace, které 
jsou citlivě odstupňovány.

Varhany v roce 1963 ladili, čisti-
li a intonovali pracovníci závodu 
Varhany v Krnově. Dle archivních 
pramenů poté nebyl nástroj po ná-
sledujících 32 let opravován, pouze 
čištěn. V roce 1988 provedl opravu 
varhanář Jiří Vaculík ze Vsetína 
(oprava pneumatické části trak-
tury, čistění a ladění). V roce 2007 
byla provedena oprava nástroje, 
kterou byla prověřena varhanářská 
firma Poukar – Eliáš. Varhanáři 
tehdy provedli opravu pneumatic-
ké traktury, varhany byly vyčiště-
ny, naladěny a především ošetřeny 
proti dřevokaznému hmyzu.

Varhany mají příjemný hutný 
zvuk a na svoji velikost jsou i pře-

kvapivě dost silné. Jedná se o zda-
řilý romantický nástroj s kvalitním 
řemeslným zpracováním, který 
i po 100 letech provozu dělá svému 
tvůrci dobré jméno. V době vzniku 
za něj farnost dle nalezené stvrzen-
ky zaplatila 3.240 Korun.“

Tolik z bakalářské práce Jiřího 
Šona. 

A právě varhanáři Josefu 
Poukarovi dnes vděčíme za to, že 
naše varhany opět vydávají líbezné 
tóny a ve vynikajícím stavu a s ne-
opomenutelnou historickou hodno-
tou mohou dál sloužit svému účelu 
dalším pokolením. Jejich oprava 
ho stála hodně času a úsilí a sbor 
za ni zaplatil 359 tisíc Kč.

Upřímně děkujeme vám všem, 
kteří jste na tento účel přispěli a to 
dohromady částkou 220 tisíc Kč. 
Vedení naší obce děkujeme za fi-
nanční příspěvek 70 tisíc Kč.

Ať vám všem Pán mnohonásobně 
vynahradí vaši obětavost a bohatě 
vás zahrne svým milosrdenstvím.

Tomáš Němeček, kurátor

- Do roku 1918 hrál řídící učitel 
František Plachý

- Poté do roku 1922 hráli učitelé, 
působící v Liptále

- Od roku 1922 hrál Josef Černota
- Josef Mrnuštík
- Karel Gerža (Otruba)
- Alena Šviráková
- Alice Evjáková
- Občas hráli Jan Evják a Daniel Vališ
- Mirka Cedidlová

V současnosti hrají:
- Josef Londa (od roku 1958)
- Dana Gřešáková rozená Řezníková
- Štěpánka Cedidlová rozená Bořutová
- Lenka Gřešáková
- Jaroslav Jenčo Sepsal Josef Londa, současný varhaník
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Phil Bosmans (1922-2012) je nazýván Phil Bosmans (1922-2012) je nazýván 
„apoštolem radosti“„apoštolem radosti“

Kľúč šťastia
Cesty pokoja nie sú poznačené násilím

Kde sídli nenávisť,
tam nemože žiť pokoj. 
Cesty k pokoju 
nevedú cestami násilia.

Kto zhadzuje bomby,
rozsieva smrť.
Každodenne zhadzujeme 
tisícky bomb myšlienkami,
slovami, predstavami,
postojmi,
citmi a gestami,
všetkými ľudskými prejavmi,
ktoré vylučujú a odmietajú, 
mrzačia a ignorujú ľudí 
v ktorejkoľvek oblasti spoločenského života. 
Všetky zbrane, 
od noža až po tie najsmrtonosnejšie rakety, 
sú iba logickým dosledkom 
nášho sposobu myslenia, 
nášho sposobu spolužitia 
v malom i veľkom svete.
Najvačšie nebezpečenstvo, 
ohrozujúce ľudstvo, 
nespočíva v mnohých nukleárnych hlaviciach, 
ktoré boli nainštalované 
na Západe i Východe. 
Nebezpečenstvo, ktoré nás ohrozuje, 
spočíva v samotných ľuďoch, 
v ľuďoch, ktorí veria v moc 
peňazí a v zákon silnejšieho.
Nemožeme zmeniť púšť, 
ale možeme začať 
budovaním malej oázy.

Šťastie je v tebe

Na svete existuje mnoho síl.
Iba jedna ťa može urobiť šťastným:
Sila lásky.
Šťastie má svoje korene
hlboko v srdci
a ty ho neustále ponúkaš ľuďom,
keď im je s tebou dobre,
keď sú s tebou šťastní,
keď si milý aj tam,
kde sú ostatní drzí,
keď pomáhaš tam,
kde nikdy nikto nepomáha,
keď prejavuješ spokojnosť tam, 
kde ostatní presadzujú svoje požiadavky,
keď sa smeješ tam, 
kde sa ostatní iba hádajú,
keď si schopný odpustiť 
zlo, ktoré ti sposobili.
Šťastie sídli v tebe.
Hovoria ti: Naivka!
Iba preto, že ešte veríš 
v ľudí,
v život,
že sa všetko može zmeniť. 
Šťastie prebýva v tebe.
Ľudské šťastie nie je výplodom
poznatkov či techniky.
Ľudské šťastie závisí
od schopnosti milovať
a byť milovaným
a od mnohých iných pekných vecí,
ktoré nič nestoja.

Phil Bosmans ( 1922-2012),
je nazýván „apoštolem radosti“

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

            
Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví a Boží požehnání vyprošuje

 Tomáš Němeček, kurátor              Mária Jenčová, farářka

Podrobnější aktuální informace o dění ve sboru ČCE v Liptále naleznete na www.liptal.evangnet.cz 
nebo na www.facebook.com/cceliptal/.
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     Rádi bychom vás informovali 
o rekonstrukcích, které stále po-
kračují a aktuálně probíhají na re-
konstrukci ciferníku věžních hodin 
na kostele. Ciferník je nyní na krát-
kou dobu sundaný a, po konzultaci 
s národním památkovým úřadem 
Kroměříž, je ciferník v rukou re-
staurátora pana Káněho z Návojné. 
(ciferník - foto Rostislav Zgarba)

Tímto bychom chtěli poděkovat 
obci Liptál v čele s panem staros-
tou Ing. Milanem Daňou, který 
zajistil plošinu, aby se ciferník 
mohl z věže sundat a následně 
zpět nainstalovat na začátku čer-
vence. Také za vyřízení dotace 
na opravu a novou malbu cifer-
níku a také za příspěvek od obce 
Liptál na novou elektroinstalaci 
kostela.

- Dále je v plánu na přelomu čer-
vence a srpna výměna oken na fa-
ře. Byla vybrána firma, se kterou je 
aktuálně podepsaná smlouva a ok-
na jsou již ve výrobě.

- Je také dokončena projektová 
dokumentace vnitřní elektroinsta-
lace kostela a nového osvětlení. 
Připravuje se smlouva o dílo a rea-
lizace je plánovaná na druhé polo-
letí roku 2022.

- A jako poslední oprava je kana-
lizace kolem kostela. Předobjednali 
jsme opravu dešťové kanalizace 
kostela, kde jsou špatné šachty 
a voda proniká pod kostel, a tak 
přispívá k vlhnutí zdiva. 

Marie Podpinková
Ing. Jiří Michut

technický administrátor 
děkanátu Vsetín

Dne 29.5.2022 byla pro naše farní 
společenství radostná událost. Děti 
ze 3. třídy poprvé přijaly svátost 
oltářní - eucharistii. Tato slavnost 
byla v našem kostele naposledy 
před dvěma lety. 

Nyní v našem kostele popr-
vé přijaly eucharistii Janička 
Maliňáková z Liptálu a Luděk 

Kovařík ze Vsetína. Celý obřad ce-
lebroval náš děkan P. František 
Král. Farníci připravili krásnou 
výzdobu v kostele a děti poctivě 
na tuto slavnost cvičily zpěv se 
schóličkou. Ke slavnostnější at-
mosféře přispěla i dechová hudba 
Liptalanka, která hrála před koste-
lem pro radost a v kostele zahrála 
slavnostní fanfáry. 

Děti, které poprvé přijímaly tělo 
Páně se poctivě celou třetí třídu 
připravovaly na tuto velkou událost 
ve svém životě. Pravidelně chodi-
ly na mše svaté a do náboženství. 
S rodiči se doma učily nové modlit-
by a katechismus.

Celá mše se opravdu nesla 
ve slavnostním duchu. Děti na zá-

Rekonstrukce kostela a fary v LiptáleRekonstrukce kostela a fary v Liptále

První svaté přijímání v LiptálePrvní svaté přijímání v Liptále
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Výlet s náboženstvímVýlet s náboženstvím

věr poděkovaly rodičům a taky otci 
Františkovi, který je celou dobu 
připravoval na tento pro ně tak 
vzácný den. Na závěr ještě proběh-
lo focení a po mši svaté se venku 
rozdávalo malé občerstvení za ra-
dostných tónů Liptalanky. Poté už 
všichni odcházeli do svých domovů 
ke slavnostnímu obědu.

Velké díky všem, kteří připravili 
tak krásnou slavnost!

(sv. přijímání, foto Karel Cedivoda)
Jan Maliňák, člen farní rady

Jak bývá dobrým zvykem, žáci 
na konci školního roku vyjedou 
za odměnu na výlet se svou tří-
dou. Letos to byl výlet i z nábo-
ženství. Celý nápad vznikl u otce 
Františka Krále, který chtěl dětem 
udělat radost a že byli v nábožen-
ství šikovní, připravil jim 13.6.2022 
výlet do Loštic a na Bouzov. S dětmi 

jeli i rodiče a ostatní doprovod ze 
Vsetína a Liptálu. 

První zastávka byla v Lošticích, 
kde se vyrábějí olomoucké tvarůž-
ky. Děti si prohlédly muzeum výro-
by tvarůžků a pak si mohli všichni 
koupit v podnikové prodejně tva-
růžkové speciality, ale i klasické 
sýry všech druhů, syrové nitě, jo-

gurty, mléko nebo jiné mléčné vý-
robky.

Po prohlídce jsme měli v tamním 
kostele sv. Prokopa mši s otci misi-
onáři, kteří nás vřele přivítali a sla-
vili s námi mši svatou.  Následoval 
oběd na farní zahradě, kde byly 
připravené špekáčky a děti si opek-
ly na ohni svůj oběd. Poté jsme se 
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s plnými žaludky vydali na posled-
ní zastávku - na hrad Bouzov. 

Trošku nám cestou na hrad za-
pršelo, ale nikoho to neodradilo, 
aby navštívil perlu olomouckého 

kraje! Po krásné komentované pro-
hlídce hradu si daly děti zmrzlinu, 
udělali jsme si hromadnou fotku 
před hradem a poté už následovala 
cesta domů. 

Výlet se všem moc líbil a už se 
těšíme na další :-)

(Loštice + Bouzov, foto Lubomír Holý)
Jan Maliňák, člen farní rady
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V úterý 10. května jsme ve škole přivítali nevšední 
návštěvu. Dorazila paní Martina Nová se svými dvě-
ma záchranářskými psy. Dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavostí o chovu, výcviku a využití těchto psů. Celé 
povídání bylo doplněné o konkrétní ukázky jejich do-
vedností. Během přednášky jsme si také zopakovali 
zásady první pomoci a vyzkoušeli masáž srdce a ošet-
ření různých zranění. Největší nadšení samozřejmě 
vypuklo vždy, když paní Nová vypustila oba psy mezi 
nás a my jsme si je mohli pohladit a poplácat. Po tako-
vém dopoledni má hodně z nás jasno v tom, co si přát 
letos za vysvědčení! 

Mgr. Andrea Střelecká

V pátek 18.3.2022 se konal Matematický klokan, 
jehož pořadatelem je Jednota českých matemati-
ků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky 
PdF a Katedrou algebry a geometrie PřF Univerzity 
Palackého v Olomouci. Soutěží žáci 2. - 9. tříd, kteří 
jsou rozděleni podle věku do čtyř kategorií a řeší úlohy 
různého stupně obtížnosti. A netřeba dodávat, že při 
jejich řešení musí pořádně roztočit mozkové závity.

A kdo byli nejúspěšnější řešitelé jednotlivých kate-
gorií?
Kategorie CVRČEK (2. a 3. třída):
 1. místo  Julie Pohanková (3. třída)
 2. místo  Silvie Stejskalová (3. třída)
 3. místo Jiří Labaj (2. třída)
  David Šťastný (2. třída)
  Lucie Cedivodová (3. třída)
  Natálie Hrtáňová (3. třída)
  Julie Řádková (3. třída) 

Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída):
 1. místo Hana Vaculíková (4. třída)
 2. místo Martin Potěšil (4. třída)
 3. místo Daniel Michálek (4. třída)

Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třída):
 1. místo Ondřej Daňa (7. třída)

 2. místo Filip Futák (7. třída)
 3. místo Matěj Hruška (7. třída)

Kategorie KADET (8. a 9. třída): 
 1. místo Michal Šťastný (9. třída)
 2. místo Nela Schindlerová (9. třída)
 3. místo Karolína Elisabeta Dorotíková 
  (9. třída)

Martin Střelecký

1. pomoc a pes záchranář1. pomoc a pes záchranář

Matematický klokanMatematický klokan
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V pondělí 6. června se na naší škole poprvé ko-
nal No BackPack Day. S nápadem přišly sedmačky 
Samantha Faltová a Karolína Špačková, které se 
nadšeně ujaly i propagace akce ve třídách. Do této 
akce se v současnosti zapojuje řada škol po celém 
světě a smyslem je poukázat na to, že v řadě zemí 
jsou děti, které cestují do školy dlouhé kilometry 
a své učebnice a pomůcky nosí pouze v holých ru-
kách bez nároku na jakoukoliv školní aktovku či 
batoh. 

Cílem této akce je proto přijít do školy s čímkoliv 
jiným než se školní taškou, přičemž fantazii se sa-
mozřejmě meze nekladou. Takže se nám ve škole 
objevily nejrůznější kufry, bedny, krabice, přeprav-
ky, klece, koše, nákupní vozíky, popelnice, sušák 
na prádlo, kolečka, matrace a mnoho, mnoho dal-
šího, což je jasným důkazem toho, že v Liptále jsou 
děti i mládež opravdu kreativní a žádná výzva pro 
ně není dost velká.

Mgr. Olga Úlehlová

No BackPack DayNo BackPack Day
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V úterý 26. dubna v naší obecní knihovně proběhla 
slavnostní akce Pasování prvňáčků na malé čtenáře 
a ochránce knih.

První rok ve škole je pro každého žáčka ve znamení 
zvládnutí prvních krůčků ve čtení, psaní a počítání. 
Děti z první třídy naší základní školy ukázaly, že jim 
písmenka a také samotné čtení jde výborně. A tak 
po krátkém přezkoušení mohl rytíř Martin přejít k pa-
sování jednotlivých žáků do čtenářského řádu. Dětem 
se celá slavnostní chvíle velmi líbila, protože ještě 
dlouho poté si o ní dokázaly povídat.

Na závěr paní knihovnice žáčkům přečetla pohádku 
bratří Grimmů z Pohádkové knížky, kterou si každý 
malý čtenář odnesl jako dárek.

Mgr. Jana Hříbková

Pasování prvňáčků na čtenářePasování prvňáčků na čtenáře
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„Na prvního apríla
zavládla tu idyla.“
Tak by se dal charakterizovat první dubnový den, 

který jsme si zpestřili tím, že jsme se doma ráno 
nezdržovali převlékáním a česáním a přišli jsme 
do školy v pyžamech. Někteří pojali pyžamový den 
ještě dokonaleji a přinesli si s sebou také oblíbené pol-
štářky, deky, plyšáky nebo jinou spací výbavu. Do akce 
se zapojili žáci i zaměstnanci a můžeme Vás ujistit, že 
i když byli téměř všichni ve spacích úborech, ospalá 
atmosféra ve škole rozhodně nevládla.

Mgr. Hana Burdová

Pyžamový denPyžamový den
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Za vydatné pomoci deváťáků si na oslavu Dne dětí 
pro naše žáky připravili pan učitel Bechný, Mojžíšek 
a Střelecký a paní učitelka Úlehlová dopoledne plné 
tradičních i netradičních soutěží a závodů. V pátek 
3. 6. všichni vyrazili na hřiště, kde byla rozmístěna 
jednotlivá stanoviště. Na soutěžní týmy čekala střelba 
ze vzduchovek, hod na plechovky a pet lahve tenisá-
kem, závody dvojspřeží s dekou, střely na bránu, běh 
trojnož, skákání v pytlích, závody s nosítky, nebo sko-
ky do dálky. Počasí se vydařilo, netrápilo nás úmorné 
vedro a všechna družstva zvládla soutěže na výbor-
nou. 

Ing. Ivan Bechný

Sportovní denSportovní den
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Protože nás covidová nařízení připravila o oblíbený 
Adventní jarmark, dohodli jsme se s obcí, mateřskou 
školkou a Spolkem rodičů a přátel školy, že uspořá-
dáme Velikonoční jarmark. Radostně jsme se vrhli 
do příprav a v pátek 8. dubna se naše škola proměnila 
ve velikonoční dílny. Vůně perníčků a jiných dobrot 
se ze cvičné kuchyňky linula stejně jako před Vánoci, 
jen s tím rozdílem, že tentokrát hvězdičky, stromečky 
a zvonečky, vystřídaly tvary vajíček, kuřátek, beránků 
nebo pomlázek. Ve třídách se usilovně stříhalo, lepilo, 
barvilo, aranžovalo a zdobilo. A aby to všem šlo lépe 
od ruky, linuly se chodbami písničky školního sboru, 
který dolaďoval poslední detaily před sobotním vy-
stoupením.

První Velikonoční jarmark se opravdu vyvedl, počasí 
nám také přálo, a tak se možná tato akce stane další 
hezkou liptálskou tradicí. 

Mgr. Jarmila Jurčíková

Velikonoční dílnyVelikonoční dílny
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Ve čtvrtek 21. dubna proběhl na naší škole zápis žáků 
do 1. třídy. Děti si vyzkoušely řadu úkolů, kterými je 
provázel pohádkový krteček. Kreslily postavičku, po-
hrály si s matematikou, vyřešily hádanky a nakonec 
zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku. Čekání 
dětem zpříjemnili starší kamarádi z 9. třídy, kteří pro 
ně měli připravené omalovánky a stavebnice a pomá-
hali s průběhem celého zápisu. Za svou snahu byly 
děti odměněny dárky, které pro ně připravila škola 
a Spolek rodičů a přátel školy. Těšíme se, až prvňáčky 
přivítáme v září mezi námi a doufáme, že se jim bude 
v naší škole líbit. 

Mgr. Andrea Střelecká

Zápis do 1. třídyZápis do 1. třídy
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Deváťáci  končíDeváťáci  končí

1. Beránek Robin Lopuník
2. Černobila Michal Výpusta
3. Dajčar Nikolas Na Špici
4. Daňová Ema Pusté
5. Dědková Kateřina Kopřivné
6. Dědková Vanesa Helštýn 
7. Gerža Matyáš Háj
8. Gerža Šimon Háj
9. Geržová Amálie Na Špici
10. Geržová Mariana Háj
11. Hořanská Eva Hořansko
12. Kuníček Štěpán Hořansko
13. Martinů Barbora Pod Hranicí
14. Medková Marie Anežka Dolansko
15. Mikelová Klára Škurňův dvůr
16. Mikulcová Veronika Kopřivné 
17. Ondruchová Klára Střed
18. Řádek Pavel Dolansko
19. Skalická Valérie Pusté
20. Škrabánková Kristína Na Špici
21. Tichánek Pavel Střed
22. Tomanec Jakub Škurňův dvůr
23. Tomanec Vojtěch Škurňův dvůr 

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před 
sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, 
pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal 
budoucnost.“ 

Prvňáčci ve školním Prvňáčci ve školním 
roce 2022/2023roce 2022/2023

Jan Amos Komenský, český spisovatel, filozof, peda-
gog, 1592 – 1670

Základní devítiletou školu v Liptále letos ukončí 
a do světa se rozeběhnou tito žáci:

1 Bařinová Sára Pod Hranicí 
2 Běhulová Adéla Střed
3 Bělíčková Barbora Lhota u Vsetína 
4 Daňa Martin Na Špici
5 Dorotíková Karolína Elisabeta Lůžko
6 Františáková Klára Jasenná 
7 Hrádková Lenka Dolansko
8 Hrbáčková Eva Dolansko
9 Jehlář Petr Lhota u Vsetína
10 Kirchnerová Adéla Hořansko
11 Korytář Ondřej Vsetín
12 Kubín Mario Nový Hrozenkov 
13 Langová Alexandra Emma Lopuník
14 Lukášová Adéla Lhota u Vsetína 
15 Machová Valentýna Dolansko
16 Michálková Karolína Lopuník
17 Němečková Barbora Pusté
18 Schindlerová Nela Libhošť 
19 Smilek Michal Jasenná
20 Sommer Josef Dolansko
21 Šťastný Michal Dolansko
22 Tomanová Sophia Martha Na Špici
23 Trochta Adam Na Špici
24 Urbanová Nikola Lhota u Vsetína 
25 Vráblík Marek Lhota u Vsetína 
26 Zedníková Tereza Jasenná

Přejeme Vám všem hodně úspěchů v dalším studiu 
a ať se Vám daří v celém dalším životě!
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SPeciální třída má nOVé VyVýšené záhOny
Mnozí z vás si jistě všimli nových vyvýšených záho-

nů před budovou školy. My z nich máme obrovskou 

radost a děkujeme vedení obce, že nám vyšla vstříc 
a záhony obstarala. Celkem na čtyřech záhonech na-
jdete různou zeleninu a pestrou škálu bylinek. Také 
jsme se domluvili s kamarády z prvního stupně, že 
na vyvýšených záhonech budeme spolupracovat a po-
máhat si. Taktéž budeme rádi, když se na záhony 

Speciální třída Speciální třída 
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Ze školní družinyZe školní družiny

zajdete podívat, nebudeme se zlobit, když vytrhnete 
plevel či šetrně odstraníte slimáka. A jako odměnu si 
můžete vzít třeba zralé rajčátko, snítku čerstvé bylin-
ky apod. 

Kromě nových záhonů máme i mnoho nových zá-
žitků například jsme v dubnu navštívili místní klub 
deskových her, užili si projektový den zaměřený 
na dopravní výchovu, vypravili jsme se prozkoumat 
partizánský bunkr či uklidit část obce v rámci Dne 
Země. Stihli jsme upálit i pár čarodějnic a ukončit 
celoroční projekt s Malým princem. A to jsme ještě ne-
zmínili všechny školní akce jako velikonoční jarmark 
či pyžamový den apod. 

V květnu jsme měli ještě pestřejší program. 
Absolvovali jsme například edukační program 
v Masarykově knihovně Vsetín. Uspořádali třídní 

míčový turnaj, užili si výlety do Centra Veronica 
v Hostětíně a do Zbrašovských aragonitových jeskyní. 
Navštívili filmový festival ve Zlíně a mnoho dalšího.

A červen? Ten je v plném proudu a my se učíme, 
píšeme závěrečné práce, testy a slohové práce. K tomu 
si pečeme středověké preclíky a doufáme, že středo-
věk v dějepise bude hračka. Už se nám podařilo podat 
velké výkony při sportovním dnu. Ve třídě jsme měli 
veselou návštěvu, a to naše předškoláky nebo jsme 
zachraňovali mořské želvy při projektu ke Světovému 
dnu oceánů. A nyní pozvolna uzavíráme známky 
a školní rok, ale i tak nás čeká ještě mnoho práce 
a mnoho milých zážitků, ale o tom zase příště.

Krásné léto přeje za celou speciální třídu 
Mgr. Michaela Baťová.

Za speciální třídu Mgr. Michaela Baťová 

Příběh cedulky POkračuje 

V jarním čísle Zpravodaje jsme slíbili, že se podě-
líme o nejnovější informace z prezentace naší práce 
v Antarktidě. Kdyby někdo z čtenářů snad nevěděl, 
o co jde, tak jen krátká připomínka:

na podzim roku 2014 vyrobili žáci ze školní družiny 
– většinou letošní deváťáci – keramickou cedulku ne-
bo-li směrovku LIPTÁL 14 184km, kterou liptálský rodák 
pan Jaroslav Gerža umístil na čestný sloup uprostřed 
polární stanice G. J. Mendla na ostrově Jamese Rose 
v Antarktidě, kde už 15 let týmy českých vědců každo-
ročně tráví antarktické léto. Tato první cedulka vydr-
žela na stanici úctyhodných 5 let, aby se v pandemií 
zasaženém světě po dramatických komplikacích vrá-
tila zpět do k nám do školy na jaře v roce 2020.

Na vědecké stanici ovšem nezůstalo prázdné místo 
a nově vyrobená keramická cedulka, na které se podí-
leli dnešní šesťačky a jedna primánka, byla instalová-
na v lednu 2020 a je na svém polárním místě dosud.

Při návratu z letošní vědecké výpravy se ukázalo, že 
kdo je připraven, není překvapen. Shodou okolností 
se výzkumníci nemohli vrátit na pevninu tradiční 
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námořní cestou lodí Aquiles do Punta Arenas, ale 
k nalodění se museli dopravit do prostoru mezinárod-
ního letiště na ostrově King George, které je křižovat-
kou mnoha polárních výprav. Sídlí zde také Chilská 
a Ruská stanice, nedaleko Čínská, Uruguayská a přes 
zátoku také Jihokorejská. Na druhé straně ostrova 
mají svou základnu Poláci a přes průliv je na ostrově 
Nelson druhá česká stanice ECO Nelson. Skupina na-
šich polárníků čekala tři dny na Uruguayské stanici 
na možnost náhradní dopravy, a tak bylo zdánlivě 
dost času na umístění naší další cedulky na směrov-
ník u Ruské stanice. Pan Gerža, technik české výpravy, 
neváhal a ze svých zavazadel vytáhl pečlivě zabale-
nou náhradní cedulku, kterou i přes nadváhu batohu 
duchapřítomně vezl s sebou, právě pro tuto variantu 
návratu přes ostrov King George. V těch dnech byla 
ovšem Ukrajina obsazena Ruskem a toto místo se ne-
jen pro členy české výpravy stalo nepřijatelným. Pan 
Gerža, jako správný technik, vybalil „vercajk“, cedulku 
odšrouboval a přemístil na mezinárodní směrovník, 
který na cestě mezi letištěm a všemi základnami, 
takže kolem něho prochází každý, kdo na ostrově 

King George je. Tím se stalo, že na ledovém kontinentě 
Antarktidy máme od 15. března 2022 druhou směrovku 
k nám, do milého údolí, do Liptálu. 

Jaroslav Gerža, člen expedice a Petra Pilná, vychovatelka 
ZŠ Liptál a vedoucí keramické dílny.

Foto archiv J. Gerža a P. Pilná
zdroje informací: ČTK, 10. 3. 2022, Brno 

https://www.sci.muni.cz/ 
https://www.facebook.com/…lar. sci.muni.cz/ 

Keramika
keramika PrO Všechny

Čekají nás sice dva měsíce prázdnin, ale neváhejte 
dlouho a už teď se přihlašujte do keramického tvoření 
v novém školním roce, počet míst pro dospělé zájemce 
je omezen! 

Nemusíte nic zvláštního umět, stačí si vzít zástěru 
a přijít s dobrou náladou a odhodláním trávit čas 
s rukama v hlíně. Rozpis pondělních schůzek bude 
zveřejněn na stránkách školy a na našem družinovém 
profilu zde: 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p r o f i l e . p h -
p?id=100054542015463 na konci srpna, přihlášky už 
teď posílejte na email druzinaliptal@seznam.cz . 

Těšíme se! 
Petra Pilná, vedoucí keramické dílny ZŠ Liptál, 

okr.Vsetín 
Foto P. Pilná
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Ohlédnutí za VelikOnOcemi

Velikonoční trhy jsou bezvadnou příležitostí vyrazit 
ven, načerpat inspiraci na jarní tvoření, občerstvit se 
a pobavit se u příjemného programu.

Dětem bylo v kreativních dílničkách předvedeno, jak 
se maluje na vajíčka i jak se plate velikonoční pomláz-
ka, kterou si měli možnost potom sami vytvořit.

Děti si samy připravily vystoupení, kde zazpívaly 
jarní písně.

Celý průběh jarmarku doprovázela jízda na bryčce 
i konících a zároveň byla k nahlédnutí i výstavní zví-
řátka. Za všechny služby mnohokrát děkujeme!

V areálu děti jednotlivých ročníků pak nabídly své 
krásné tematické výrobky. V dalších stáncích pak 
byly domácí sýry, kraslice drátkované, Irisa výrobky, 
proutěné výrobky. Atmosféru krásně doplnila soutěž 
o vaječný likér.

Výhledově se už teď můžete těšit na tradiční Vánoční 
jarmark (26.11.2022)!

Za celý tým SRPŠ přejeme krásné prožití léta!

Martinů Mária  
Foto Jana Vráblíková ml.

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ LIPTÁL SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ LIPTÁL 
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Canisterapií se rozumí léčebný 
kontakt psa a člověka. Pes už svou 
přítomností dokáže vyvolat dobrou 
náladu všude tam, kde je jí nedo-
statek. A o tom, že úsměv léčí není 
pochyb. Ale už dávno to není jen 
o radosti, kterou psi lidem přináší. 
Canisterapie může mít formu indi-
viduální nebo kolektivní. Využívá 
se různých druhů plemen, s průka-
zem původu, ale i bez něj.

Děti z naší mateřské školy měly 
možnost si ji vyzkoušet. Schovávaly 

psí piškotky, které pak pejsek 
hledal, skládaly puzzle s motivy 
pejsků, počítaly je, podlézaly jej. 
Mimo jiné se pejsek osvědčil také 
jako pes záchranář při lavinách 
nebo při hledání lidí ve zříceném 
domě. 

Všem se setkání s pejskem moc 
líbilo a budeme se těšit na další 
setkání s našim kamarádem.       

 Hana Červenková

Dne 29. dubna přiletěli do naší 
mateřské školky čarodějnice a ča-
rodějové. Převlečené děti se zapojily 
do čarodějnického reje – tančily, 
přecházely močál, hledaly hmyz 
v pavučině, tkaly pavučinu.

Po svačince jsme společně vy-
letěli na školní zahradu, kde nás 
čekalo zábavné dopoledne plné 
soutěží. Děti létaly na koštěti mezi 
překážkami, házely kruhy na čaro-
dějnický klobouk, probíhaly tem-
nou skrýší a hledaly v žížalách/
špagetách ukryté hady. Po splnění 
úkolů si vylovily v kouzelném brčá-
lovém lektvaru odměnu v podobě 
gumového hada a myšky. Na závěr 
obdržely čarodějnický diplom.
  Dana Miklová

Canisterapie aneb terapie za pomoci psůCanisterapie aneb terapie za pomoci psů

Čarodějnický rej ve školceČarodějnický rej ve školce
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Oslava dětského dne v Džungli Oslava dětského dne v Džungli 
V rámci oslavy Dne dětí jsme 

s mateřskou školou navštívili 
dětské zábavní centrum Džungle 
Vsetín. Po dopolední svačince pro 
nás přijel autobus a odvezl nedo-
čkavé účastníky výletu přímo před 
zábavné centrum. Během cesty se 
autobusem ozývalo radostné švi-
toření a hlasitý smích. V zábav-
ném centru se děti se děti vyřádily 
na skluzavkách, tobogánu, v třípat-
rovém labyrintu, na trampolínách, 
průlezkách, zdolávaly různé pře-
kážky, jezdily na dětských motor-
kách, odrážedlech, běhaly, hrály si 
v bazénu s míčky, gymnastickými 
míči apod. Děti si užívaly zába-
vu plnými doušky, v jejich očích 
se zračila radost a spokojenost. 
Největší oblibě se těšil tobogán a ví-
ceúrovňová prolézačka s napínací-
mi pásy. Děti vykazovaly značnou 
fyzickou aktivitu, proto bylo nut-
né často doplňovat tekutiny. Před 
obědem nás autobus odvezl zpět 
do MŠ. Ten jsme zaplatili z výtěžku 
z velikonočního jarmarku. 

Po obědě na děti čekalo ještě jed-
no malé překvapení, jako završení 
jejich dne, ve formě točené zmrzli-
ny v prostorách hasičské zbrojnice 
a také byl dnes zrušen odpoled-
ní odpočinek, což se zamlouvalo 
především starším dětem. Po stu-

deném osvěžení si děti šly hrát 
na školní zahradu. Výlet se vydařil, 
obešel se bez zranění, některé děti 

vypadaly sice unaveně, ale velmi 
spokojeně.
  Monika Fojtů
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Byli jsme v divadle ve ZlíněByli jsme v divadle ve Zlíně

Kdo se práce nebojí, řemeslo si vyvolíKdo se práce nebojí, řemeslo si vyvolí

Dne 30. 3. jsme se v dopoledních 
hodinách spolu s dětmi z MŠ Liptál 
vydali za kulturou a ne ledaja-
kou. Zavítali jsme na představení 
na Malou scénu ve Zlíně. Děti se 
na tento plánovaný výlet velmi 
těšily, především ty mladší, pro-
tože pro mnohé z nich to byla 
nová zkušenost. Návštěvě divadla 
předcházela drobná příprava spo-
jená s volbou vhodného oblečení, 
připomenutí zásad slušného cho-
vání a bezpečnosti při přepravě 
autobusovou dopravou i v divadle 
samotném. Dále přiblížení obsahu 
samotného představení, které mě-
lo dětem přiblížit dobrodružství ko-
sích bratrů Josefa a Václava. Cesta 
tam i zpět byla příjemná, plná 
švitoření natěšených dětí. Dětem 
se představení velmi líbilo a my 

dospělí, jsme měli radost z toho, 
že kromě moderních pohádek do-
kážou děti zaujmout i příhody ko-

sích bratrů, které jsme před lety 
ve Večerníčku také sledovali. 

Monika Fojtů

V měsíci květnu proběhl ve třídě 
Žabek i Kuřátek projektový týden 
ve znamení řemesel a povolání. 

I když se týká především světa 
dospěláků a jejich každodenní prá-
ce ve smyslu zaměstnání či pro-
fese, je důležité, aby je také děti 
postupně poznávaly a vytvářely si 
optimální vztah k budoucímu pra-
covnímu uplatnění.  Smyslem bylo 
seznámit děti s klasickými řemesly 
a povoláními. Uvědomit si, že ma-
nuální práce je užitečná a žádný 
člověk se bez ní neobejde a také 
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získat kladný vztah k práci. Vážit si 
práce druhých a neničit ji. 

Vypravili jsme se do truhlářské 
dílny šikovného pana Marka. Děti 
si prohlédly truhlárnu, seznámily 
se s různými stroji, které truhlář 
ke své práci potřebuje. Pan truhlář 
jim ukázal práci na jednotlivých 
strojích a také svého velkého po-
mocníka – vysavač. Bylo to krás-
né dopoledne, se spoustou nových 
informací a zjištění, že práce mů-
že být i zábava. Děti obdivovaly  
nákladní auto vyrobené ze dřeva 
se všemi detaily.  Typické pracov-
ní úkony jsou řezání, hoblování 
a broušení, klížení a lepení, dý-
hování a lakování.  Truhlářství je 
velmi staré řemeslo, které dosáhlo 
neobyčejné dokonalosti už ve sta-
rém Egyptě. 

Další návštěva byla u pilné tka-
dleny Pilné. Ta děti seznámila 
s historií tkalcovství, ukázala práci 
na tkalcovském stavu, přiblížila 
výrobu koberečků z proužků z plát-
na. Děti si pak tkaní samy vyzkou-
šely a utkaly tak kousek .

Využili jsme také šikovnou ma-
minku, paní Veselou, která za ná-
mi přijela a ukázala dětem postup 
zpracování vlny – praní, barvení 
třeba ořechovými slupkami, česá-
ní. Nesměla chybět ukázka výro-

by vlny kroucením na kolovrátku. 
Také tuto činnost si pak děti vy-
zkoušely. Další praktickou ukázkou 
byly výrobky z vlny, děti si mohly 
i vyzkoušet pletení z hotové vlny.

S dětmi jsme také navštívili Obecní 
úřad v Liptále. Úřadem nás provedl 
pan starosta. Na konci prohlídky 
nás čekala společná fotografie.

Týden se nám vydařil a věříme, 
že si děti z něj něco zapamatují 
a třeba v budoucnu budou pokra-
čovat v některém řemeslu. Hlavně 
děkujeme všem, kteří se našim 
dětem věnovali a ukázali něco ze 
svého umění.

Hana Červenková
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Jako každý rok, tak i tento, jsme 
se vydali na návštěvu za našimi 
kamarády a paní učitelkou do zá-
kladní školy, aby se naši před-
školáci seznámili s prostředím, 
kam půjdou k zápisu. Tentokrát 
nás přivítaly děti ve třetí třídě. 
Paní učitelka Ildžová si se svými 
žáky připravila ukázkovou hodi-
nu, jak to ve škole probíhá a jak 
taková hodina vypadá. Děti tedy 
usedly do lavic, jako velcí školá-
ci a třeťáci byli jejich pomocníci 

a průvodci. Společně plnili spoustu 
úkolů - např. (vytleskávali rytmus, 
skládali obrázky, poslouchali pří-
běh a v něm poznávali barvy, počí-
tali předměty, vykreslovali obráz-
ky, které si museli zapamatovat, 
a spoustu dalších úkolů).  Hodina, 
která trvala 45 minut, nám utekla 
jako voda, a stejně jsme vše, co si 
pro nás paní učitelka připravila, 
nestihli. Našim předškolákům se 
tam moc líbilo a už se všichni těší, 
až půjdou k zápisu.

Díky pozvání na návštěvu od ma-
minky Verunky Mikulcové, jsme 
se 25.3.2022 vydali na dopolední 
vycházku do Kopřivného v Liptále. 
Jelikož cesta byla opravdu dale-
ká, vzali jsme si svačiny a batůžky 
s sebou a vyrazili jsme už v 8.00 ze 
školky. Počasí nám ten den opravdu 
přálo, sluníčko a teplé jarní počasí 
nás celou cestu provázelo.  Cestou 
jsme pozorovali krásnou probou-
zející se přírodu, poslouchali jsme 
zpěv ptáků a občas jsme si splni-
li i nějaký ten „úkol“, jako např. 
kdo najde prvosenku jarní, které-
ho ptáčka slyšíme ťukat v lese… 
Na první zastávce „Na špici“ jsme 
měli první svačinovou přestávku, 
děti snědly opravdu všechno. Dále 
jsme pokračovali k pomníku, kde 
padli naši partyzáni. Sourozenci 

Matýsek a Mariánka nám ukázali, 
kde bydlí. Také jsme šli kousek ces-
ty se zavřenou pusinkou a poslou-

chali jsme zpěv ptáků. Dále jsme 
se zastavili u Kačenky Dědkové, 
kde jsme se podívali na prasátka, 

Návštěva základní školyNávštěva základní školy

Vycházka do Kopřivného – kování koněVycházka do Kopřivného – kování koně



Mateřská škola

Mateřská škola Liptálský zpravodaj 2/2022  59

telátka a kravičky. Pak jsme do-
šli k Mikulcům, kde už probíhalo 
nové kovávání koně, tak jako se 
to dělávalo kdysi. Byl tam pan ko-
vář, který musel koňovi kopyta 
seškrábat a očistit, a pak teprve 
nasadit novou podkovu a přitlouct 
ji hřebíkem. To vše se dělá, tak 
jednou za dva měsíce. Pro děti i pro 
nás paní učitelky to bylo opravdu 
zajímavé. Pak jsme si chvilku po-
hráli u Verunky na zahradě, dosta-
li jsme od její maminky výborné 
občerstvení, a protože jsme měli 
ještě chvilku čas, vydali jsme se 

k nedalekému rybníku, který hlídá 
velký dřevěný Vodník. Tam jsme 
se proběhli, napili, dojedli poslední 
zásoby a spěchali jsme do školky 
na oběd. Ale protože cesta byla 
opravdu daleká a časově bychom 
to nezvládli, zavolali jsme si na po-
moc pana místostarostu, který nás 
do školky odvezl velkým obecním 
autem. To byl pro děti na úplný 
závěr naší vycházky asi největší 
zážitek. Moc děkujeme Marušce 
i Verunce Mikulcovým za krásnou 
návštěvu a parádní program. A na-
ší obci za suprovní odvoz.
  Darina Geržová
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Je každoroční tradicí, že u příle-
žitosti Dne matek, který připadá 
na druhou květnovou neděli, při-
pravují děti z naší mateřské školy 
spolu s učitelkami vystoupení pro 
naše maminky a babičky. 

Po dvouleté odmlce se konalo 
v novém kulturním sále. Děti se 
na tato vystoupení řádně připra-
vovaly. Vše bylo ve znamení jar-
ních berušek, broučků, motýlků, 
pampelišek…Děti tak s radostí 
pro maminky tančily, přednášely, 

zpívaly. Na závěr celého vystoupe-
ní děti přinesly svým maminkám 
dárek, který vyrobily z keramiky, 
nesmělo chybět přání od srdíčka 
a růžička jako poděkování za péči 
a starostlivost. Po vystoupení by-
lo připraveno bohaté občerstvení 
s kávou.

Věříme, že se odpoledne všem 
líbilo a opravdu si ho užili.

 
Hana Červenková

Svátek našich maminekSvátek našich maminek
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První velikonoční jarmark 
v Liptále byl skvělý.  Tak jak to 
je zvykem u vánočního jarmar-
ku, který byl po dva roky zrušen 
z důvodu covidu, se toho veliko-
nočního účastnily všechny třídy 
základní školy a stejně tak naše 
mateřská škola. Sešla se spousta 
výrobků od rodičů dětí i zaměst-
nanců školky. Opět jsme se pře-

svědčili, že rodiče mají obrovskou 
fantazii a šikovné ruce. Za to jim 
moc a moc děkujeme. Získané pe-
níze použijeme pro děti. Prodávalo 
se pečivo v podobě velikonočních 
beránků, chlebů nejrůznějších chu-
tí, sušenky, různé výrobky, vajíčka, 
tatary, krásné věnečky… Všechno 
z prodejních stolů rychle ubývalo. 
Příprava a výroba byla náročná, 
ale stálo to za to a už teď víme, že 
se z jarmarku stane další tradice 
v Liptálu.

Hana Červenková

V týdnu před Velikonocemi jsme 
dostali pozvání k návštěvě hospo-
dářství u paní Hořanské.

Výlet jsme naplánovali dle počasí 
na Zelený čtvrtek. Velká část dětí 
přišla v tento den v zeleném tričku 
nebo šatkách. Po svačince jsme 
vyrazili na výlet. Cestou jsme ob-
divovali jarní výzdobu u rodinných 
domů. U paní Hořanské jsme se 
podívali a také pochovali v náručí 
králíčky, pejska, ovečky, jehňátka, 
děti si mohly pohrát na prolézač-
kách. Též nám paní Hořanská do-
mluvila návštěvu u pana Zdeňka 
Mrliny na jeho statku. Děti s nad-
šením obdivovaly telátka a krávy, 
chlapce zaujala zemědělská tech-
nika. Na závěr za námi z pastviny 
přiběhli koníci. Výlet byl příjem-
ným zpestřením čtvrtečního dopo-
ledne jak pro děti, tak i pro učitele.

Dana Miklová

Výlet za zvířátkyVýlet za zvířátky

Velikonoční jarmarkVelikonoční jarmark
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Vážení rodiče, milé děti,
školní rok 2021/2022 je u konce. 

Našim předškoláčkům, bychom rá-
dy popřály mnoho úspěchů na je-
jich další životní cestě, hodné paní 
učitelky ve škole, dobré kamarády, 
kupu zdraví a sílu, chuť a radost 

do všeho, do čeho se v budoucnu 
pustí, ať je to škola, sport, umění 
nebo cokoliv jiného. Rodičům před-
školáků děkujeme za spolupráci 
a také přejeme mnoho úspěchů 
v dalším životě a hodně radosti 
s Vašimi dětmi. Držíme palce a bu-

deme rády, když si na naši školku 
někdy vzpomenete  .

Krásné prázdniny také přejeme 
i všem mladším dětem, se kterými 
se znovu setkáme po prázdninách 
v naší mateřské škole.

Paní učitelky

Vynášení Smrti nebo Morany je 
starodávná tradice, která se ze sta-
rých slovanských časů dochovala 
až do dnešní doby. Pro naše předky 
byl rituál vynášení zimy a vítání 
jara velmi významnou událostí.

Také naše MŠ přivítala jaro zvy-
kem zvaným "Vynášení  Morany".

Děti spolu s rodiči vynes-
li Moranu kolem zámku, 
kde byla spálena a vhozena 
do Rokytenky. Voda ji odnesla 
jako symbol překonání zimy. 
Na cestu jí děti zazpívaly a za-
mávaly.

Podle starých zvyklostí je 
třeba přivítat jaro právě spále-
ním "smrtky", čímž vyženeme 
z oblasti také bídu a nemoci. 
Akce se vydařila a byla zakon-
čena společným opékáním 
špekáčků na zahradě mateř-
ské školy.

Hana Červenková

Rozloučení se školním rokem 2021/22Rozloučení se školním rokem 2021/22

Vynášení MoranyVynášení Morany
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Po tom, co jsme v loňském škol-
ním roce mohli uspořádat absol-
ventský koncert pouze interní, 
neveřejný a bez publika, jsme 
rádi, že letos to konečně vyšlo 

a my se mohli těšit z výkonů našich žáků. Absolventů, 
tedy žáků ZUŠ Morava, kteří došli v tomto školním 
roce do 7. ročníku I. stupně, nebo 4. ročníku II. stupně, 
bylo v Liptále celkem pět. Na kytaru Nikodém Martin 
Mikláš, na klavír Stela Macháňová, na zobcovou flét-
nu Michaela Hrbáčková, na kontrabas Petr Marek 
a na akordeon jako absolvent II. stupně zahrál Josef 
Koutný. Výkony všech absolventů byly famózní a vr-
cholem koncertu bylo komorní seskupení, ve složení 
Věra Gojná na housle, David Martinec na violu a Pavel 
Budík na kontrabas. Ansámbl doprovodil Petra Marka 
a poté také Josefa Koutného jejich sólový výkon. A tak 
v netradičním podání jsme mohli slyšet úpravu tří 
variací na maďarské téma pro kontrabas, jejímž au-
torem je Pavel Trkan, nebo Verbuňk od Josefa Kotíka, 
který si mladí muzikanti upravili sami k obrazu své-
mu. Koncert se konal v pondělí 16. května 2022 v sále 
ZUŠ Morava v Liptále. Děkujeme tímto našim absol-
ventům za vzornou přípravu, jejich učitelům za péči 
a rodičům za trpělivost.

Do koncertního sálu ZUŠ Morava v Liptále zaví-
tal v pátek 20. května 2022 také ČRo Brno. V rámci 
projektu Večer dechových nadějí zde proběhlo živé 
vysílání do rozhlasu, kterého se zúčastnilo SDOM, 
neboli Sdružení dechového orchestru mladých ze 
Zlína a Mladá dechová hudba z Kašavy. Celým po-
řadem provázel šéfredaktor ČRo Brno Jiří Kokmotos 
a pod taktovkou pedagogů ZUŠ Morava Petra Černocha 
a Michala Vacka zazněly skladby např. Florentský 
pochod, Slovácký tanec č. 8, Maminčina pohádka 
a mnoho dalších.

Nezbývá nic jiného než poděkovat všem žákům a pe-
dagogům ZUŠ Morava v Liptále za uplynulý rok, popřát 
jim klidné prázdniny a v září opět v plné síle vstříc 
novým uměleckým výzvám na shledanou.

Radek Cahlík

Kulturní jaro v ZUŠ MoravaKulturní jaro v ZUŠ Morava
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V pondělí 30.5.2022 pořádal Dětský domov Liptál 
naše již tradiční Liptálské kufrování, letos s názvem 
„Liptálské kufrování, jaké svět neviděl“. Akci jsme 
pořádali také při příležitosti oslavy dne dětí. Už při 
zahájení nechyběla vzácná návštěva. Naše pozvání 
přijal ministr školství Mgr. Petr Gazdík, který od-
pálil startovní konfety, popřál dětem krásný den 
a mnoho sportovních úspěchů. Celý den byl na téma 
„Pohádkový svět“. Nechyběl pohádkový les se spoustou 
soutěží. Vychovatelé si spolu s dětmi připravili v krás-
né přírodě okolo Liptálu stanoviště s pohádkovými 
postavami. Soutěžící plnili úkoly u Ferdy mravence 
a berušky, u Vodníka, u Loupežníka. Některé překvapi-
la Ježibaba s perníkovou chaloupkou a mnoho dalších. 
Hlavní soutěže se zúčastnilo deset dětských domovů 
Zlínského kraje. Družstvo Lukáše, Matěje, Daniela 
a Sabiny z našeho domova zaslouženě vyhrálo cenu 
za první místo.  Díky štědrým sponzorům jsme mohli 
pro děti zajistit skákací hrad, nafukovací balónky, 
stánek s popcornem a po soutěži i pořádnou „grilovač-
ku“. Během odpoledne si všichni užili spoustu legrace 
a navázali cenná přátelství, byl to parádní den.   

 Jana Baranová
vychovatelka DD Liptál

Tým děvčat: Sabina, Pavla, Jeny a Lucka se dnes zú-
častnily závodu v lehké atletice dětských domovů, kte-
rý pořádal DD Uherský Ostroh. Akce probíhala na atle-
tickém stadionu v Uherském Hradišti.  Každá z děvčat 
soutěžila ve třech disciplínách např. běh na 50 m, 
skok do dálky, hod míčkem. Počasí nám sice přálo, ale 
pátek 13. mohl nejspíš za to, že si děvčata nedovezla 
žádné medaile. Získaly pro náš domov diplom za 14 
místo v utkání dětských domovů. Není přece důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se. 

 Tereza Liňová
vychovatelka DD Liptál

KufrováníKufrování

Závodili jsme v lehké atleticeZávodili jsme v lehké atletice
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Obvodové kolo mladých hasičů se konalo v sobotu 
7. května v Leskovci. Celé závody proběhly ve velmi 
špatném počasí. Proto rozhodčí po poradě s vedoucí-
mi rozhodli, že budou kvůli vydatnému dešti zrušeny 
některé disciplíny a my jsme tak běželi jen dvě disci-
plíny ze čtyř. Jako první jsme si zaběhli 400 m dlouhou 
Štafetu CTIF s překážkami, která se nám sice povedla, 
ale mohli jsme ji zaběhnout i lépe. U téhle štafety 
jsme skončili osmí z třinácti. Jako druhou disciplínu 

jsme běželi Štafetu dvojic, kterou jsme zaběhli skvěle 
a skončili jsme čtvrtí. Celkově jsme se umístili pátí, 
a to nám stačilo na postup do okresního kola. Ale to 
jsme se dozvěděli až dodatečně, protože jsme předpo-
kládali, že postupují jen první tři družstva. Takže jsme 
se hned začali připravovat na okres a museli jsme 
dotrénovat ještě jednu náročnou disciplínu, která se 
běhá až ve vyšších postupových kolech. 

Aneta Daňová a Stela Macháňová

Když jsme v sobotu 21. května dorazili do Valašského 
Meziřící, nepršelo jako na obvodě. Naopak svítilo 
sluníčko a byl krásný den. Po společném nástupu 
s rozhodčími a s dalšími 15 nejlepšími týmy z okresu 
Vsetín a Valašské Meziříčí, jsme se hned připravovali 
na první disciplínu. Tou byla Štafeta CTIF na 400 m. 
Následovala Štafeta 4x60m, která se nám teda moc 

nepovedla, dále pak nová a asi nejnáročnější disci-
plína Požární útok CTIF, který se nám naopak po-
vedl a pak Štafeta dvojic. A jako poslední se běhal 

Obvodové kolo Hry PlamenObvodové kolo Hry Plamen

Postup do Okresního kola Hry PlamenPostup do Okresního kola Hry Plamen
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Kácení májeKácení máje

klas. požární útok na 2 pokusy, který jsme zvládli 
za 20 sekund a byli jsme spokojení. Závody jsme sice 
nevyhráli, ale ostudu jsme neudělali, a hlavně jsme si 
to všichni náramně užili. A to bylo nejdůležitější. Velké 
poděkování patří zejména našim trenérům, kteří nás 
na závody připravují. Děkujeme.

Denča a Barča Mrlinovy

Jako každý rok, tak se i letos uskutečnilo kácení má-
je. Na hlad a žízeň jsme byli dobře připraveni. Zástupce 
velitele Mira Malčík spolu se svou manželkou uvařili 
guláš a na stánku v garáži byl k dostání párek v roh-
líku. Stánku s pivem, limonádou a lehkým občerstve-
ním se ujal Pavel Vaculík s mládežníky. O zábavu pro 
děti se postaraly naše šikovné holky. Měly trpělivost 
s malováním na obličej, pomáhaly kreslit na kamín-
ky a společně i s našimi mladými kluky připravili pro 
ostatní děti opičí dráhu se spoustou překážek. 

A když už byl čas (sice 
se řeklo o půl sedmé, 
ale bylo to až v sedm), 
šla májka k zemi. Když 
májka dopadla na zem, 
vrhly se na ni děti a od-
nesly si všechny mašlič-
ky. Poté následovala 
volná zábava do pozd-
ního večera. 

Děkujeme všem, kteří 
přišli a podpořili tuto 

akci a již se těšíme na další rok. Velké poděkování ta-
ké patří všem členům sboru, kteří se na přípravě akce 
podíleli.                                                                                

Aneta Šťastná
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V neděli 5. června 2022 se po dvouleté „kovido-
vé“ pauze konal 35. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ (nejen) 
FOLKLORNÍ DEN. Kulturní areál znovu ožil tancem, 
zpěvem a muzikou. Děti byly nadšené, že mohou 
po dlouhé době zase vystupovat a slunečné nedělní od-
poledne si opravdu užily. Záštitu nad festivalem přijal 
pan Milan Daňa, starosta obce Liptál. Setkání s hosty 
a vedoucími souborů proběhlo v Myslivecké chatě.

Stejně jako v minulých letech se v rámci festi-
valu uskutečnila oblíbená soutěž v sólovém zpěvu 
“O Liptálského ptáčka zpěváčka”. Cílem soutěže je 
vyzvednout z opomenutí naše lidové písničky a záro-
veň povzbudit a motivovat naše nejmenší k sólovému 
zpěvu. Děti mají výbornou příležitost vyzkoušet si, jak 
se zpívá na velkém podiu. Je to dost náročné, protože 
zpívají bez hudebního doprovodu. Porota pod vedením 
Hany Vaculíkové měla při hodnocení opravdu nelehký 
úkol – účastníci soutěže byli všichni velice šikovní 
a bylo náročné určit pořadí. Vítězům gratulujeme!
Výsledky kategorie mladších zpěváčků do 9 let:
1. Kristýna Juračáková – Malý Sedmikvítek z Frenštátu 

pod Radhoštěm
2. Cyril Hlaváček – Věneček z Kunovic
3. Matyáš Černobila – Malá Lipta
Čestné uznání: Eliška Máčalová – Malůšata 

Výsledky kategorie starších zpěváčků 10-15 let:
1. Tereza Juračáková – Malý Sedmikvítek z Frenštátu 

pod Radhoštěm
2. Nea Macková – Vartovňáček u Jasenné
3. Adam Smilek – Malá Lipta

Čestné uznání: Jan Rozumek – Malá Lipta

Po soutěži ovládly podium dětské folklorní soubory 
s programem „Brána folkloru otevřená“. Účinkovali 
v něm DFS Kolíska z Dubnice nad Váhom – Slovensko, 
Vartovňáček z Jasenné, Malý Sedmikvítek z Frenštátu 
p/R, Věneček z Kunovic, Cimbálová muzika z Jasenné 

35. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ (nejen) FOLKLORNÍ 35. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ (nejen) FOLKLORNÍ 
DEN V LIPTÁLE - 5. června 2022DEN V LIPTÁLE - 5. června 2022

Malá Lipta

Věneček z Kunovic - maminky s dětmi

Malůšata
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a CM Cérky ze ZUŠ Morava Liptál. Samozřejmě nechy-
běly děti z domácího souboru – Malůšata, Malí ogaři 
a Malá Lipta.

Tradičně byl součástí festivalu také bohatý dopro-
vodný program. Střílení ze vzduchovky připravilo MS 
Brdisko a AVZO Liptál. U myslivecké chaty si děti moh-
ly vyzkoušet také lukostřelbu a projet se na koních 
paní Futákové. Taneční skotačení plné energie, skvělé 
hudby a dobré nálady, to byla Zumba s Lenkou. Také 
tvořivé dílny přitahovaly šikovné děti, které si mohly 
tvořit z vlny se Simonou Bukáčkovou, podle vlastní 
fantazie si udělat obrázky z písku, placku podle vlast-
ního návrhu, malovat na sklo nebo si hrát s dřevěnou 
stavebnicí. Nechyběla ani zábavná atrakce – velká 
skluzavka.

Děkujeme všem dobrovolníkům, rodičům dětí 
a sponzorům za pomoc při organizaci tohoto festiva-
lu. Zvláštní poděkování patří liptálským myslivcům, 
kteří navařili výborné kančí se zelím a knedlíkem!

Festival pořádají Obecní úřad Liptál a Folklorní spo-
lek Lipta Liptál. Mediálními partnery jsou Valašský 
deník a týdeník Jalovec. 

Ing. Miroslava Jakubová
Folklorní spolek Lipta Liptál

www.lipta.liptal.cz

Organizátorky  festivalu:  A.  Čalová, M.  Gavendová, 
J. Hrádková, Z. Řehánková

FS Kolíska, Slovensko

Jízda na koních s paní Futákovou
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Ano, je to tak, děti i vedoucí souboru Malých oga-
rů a Malůšat jsou velice rádi, že po dvouleté pauze 
mohou a mohli opět vystupovat na hned několika 
vystoupeních. 

Již tradiční Metařský jarmark v Zubří, který se 
uskutečnil 21.5.2022, byl velice povedený. Děti si pa-
rádně zatančily a zazpívaly a za odměnu pak společně 
s rodiči procházeli mnoho atrakcí, či si měli možnost 
koupit něco dobrého na zub od místních prodejců. 

Hned další víkend se opět obě nejmladší skupiny FS 
Lipta vydaly na jednodenní výlet autobusem do neda-
lekého Rožnova pod Radhoštěm, kde přijaly pozvání 
na akci s názvem ,,Slabikář řemesel”, kde se rovněž 
představily se svými pásmy. Malí ogaři s pásmem 
,,Na pasínku” a Malůšata rovnou se dvěma, a to ,,Na 
pastvě” a ,,Velikonoce”. 

Na domácí půdě v Liptále se děti předvedly i se svými 
staršími kamarády z Malé Lipty na Dětském folklor-
ním dnu s názvem ,,Brána folklóru otevřená”, přičemž 
si děti i zasoutěžily v pěvecké soutěži. Za Malůšata 
to byla Eliška Máčalová, které porota udělila čestné 
uznání a za Malé ogary – Pavlík Maliňák. Jsme rádi, že 
se děti měly možnost vzájemně seznámit i se soubory 
jako je například Vartovňáček z Jasenné, či soubory ze 
Slovenska a jiné.
Za FS Lipta Pavlína Vráblíková a Dagmar Černobilová

Malůšata a Malí ogaři mají napilnoMalůšata a Malí ogaři mají napilno
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V sobotu 26. 3. 2022 se uskutečnilo oblastní kolo pě-
vecké soutěže Vsetínský Slavíček  2022. Soutěž proběh-
la v Kulturním domě ve Vsetíně. Zpěváčky hodnotila 
tříčlenná porota. Děti soutěžily ve třech kategoriích.

První kategorie byla ve věku od 7 do 9 let, kterou 
zastoupila Eliška Máčalová z Malůšat, Nina Jelínková 
a Maty Černobila z Malé Lipty. 

Ve II. kategorii ve věku od 10 do 15 let, se zúčastnil 
Adam Smilek. III. kategorie byla dueta.

Každý zpěvák si připravil dvě lidové písně z valaš-
ského regionu. Interpreti museli zpívat jednu rychlou 
píseň s hudebním doprovodem a jednu píseň poma-
lou bez doprovodu. Do regionálního kola zpěváčků 
Valašska postoupil v první kategorii Maty Černobila 
a Ninka Jelínková a svůj postup ve II. kategorii si vy-
zpíval i Adam Smilek.

23.4.2022 se konalo regionální kolo zpěváčků 
Valašska. Druhé místo si vyzpíval Maty Černobila.

Soutěže se zúčastnili velmi dobří zpěváci a rozhod-
nout, kdo postoupí, bylo opravdu těžké. 

Všechna děcka ukázala, že v Liptále se zpívat umí.

Za FS Lipta Dagmar Černobilová a Jarka Hrádková

Vsetínský zpěváček 2022Vsetínský zpěváček 2022
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V sobotu 4.6.2022 se Malá Lipta s cimbálovou muzikou 
Cérky z Liptálu zúčastnila 10. ročníku Mezinárodního 
dětského folklorního festivalu a dne řemesel ve Velkých 
Karlovicích. Na tomto festivalu jsme měli premiéru 
s novým pásmem  Velikonoce, které jsme poctivě na-
cvičovali od března. Tréma byla velká, ale zvládli jsme 
to bez velkých chybiček na výbornou.  

Navázali jsme také spolupráci se soubory ze 
Slovenska a Polska a těšíme se na reciprocitu me-
zi námi. V historickém středu Velkých Karlovicích 
se nachází v Karlovské muzeum, a my jsme využili 
možnost prohlídky muzea s charakteristickým ob-

razem života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska. 
Jednodenní výlet jsme si moc užili a moc se těšíme 
na další - a to na MFF ve Frýdku - Místku. 

Cérky a ogaři z Malé Lipty

V sobotu 11.6.2022 byla Malá Lipta a CM Cérky pozvá-
ny na Městský folklórní festival do Frýdku – Místku. 
Vyjížděli jsme v ranních hodinách, i když s malým 
zpožděním. Cesta v autobuse nám rychle utekla, 
protože jsme si zpívali valašské i moderní písničky. 
Po příjezdu do Frýdku- Místku jsme si vzali všechny 

věci z autobusu a kroje dali do převlékárny. Ještě nám 
zbýval volný čas, a tak jsme mohli utrácet penízky 
ve stáncích a dát si dobrý oběd. Po chvíli jsme se zača-

li převlékat do krojů. Nachystali jsme si své rekvizity 
a mohli s úsměvem vstoupit na podium. Vystoupení 
se nám povedlo. U diváků jsme sklidili velký potlesk. 
Poté jsme se opět převlékli do civilu a ještě se hromad-
ně vyfotili před autobusem. Skupinovka nám nesmí 
chybět. Cesta zpět již byla ve znamení odpočinku, ne-
boť jsme byli z celého dne na sluníčku unaveni, a tak 
většina z nás tuto cestu prospala. S novými zážitky 
a zkušenostmi jsme se vrátili v pořádku domů. Už se 
těšíme na další vystoupení.

Zuzana Řehánková 

Malá Lipta ve Velkých KarlovicíchMalá Lipta ve Velkých Karlovicích

Malá Lipta na vystoupení ve Frýdku – Místku Malá Lipta na vystoupení ve Frýdku – Místku 
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POZVANÉ SOUBORY ZE ZAHRANIČÍ:
SLOVENSKO – DFS Graniarik, Vlkanová u Banské 
Bystrice
SLOVENSKO – FS Senior Vršatec, Dubnica nad Váhom
INDIE – Rangsagar Performing Arts, Ahmedabad, 
Gujarat
MEXIKO – Saacbé Fuego Nuevo, Mexico City
SRBSKO – KUD Gradimir, Bělehrad
Soubor  z  Ekvádoru  23.5.2022  zrušil  účast  na  festivalu 
kvůli drahým letenkám.

POZVANÉ SOUBORY A SKUPINY 
Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Soubor písní a tanců Dyleň – Karlovy Vary
FS Kohútek – Bánov u Uherského Brodu
FS Šmykňa – Ostrava
FS Pozdní sběr – Napajedla
Dětský folklorní soubor Úsměv – Opava
Soubor valašských písní a tanců Vizovjánek – Vizovice
CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál
CM Cérky ZUŠ Morava – Liptál
FS Lipta Liptál – Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, 
Základ, Senioři, Ženský sbor Rokytenka
DH Liptalanka

PROGRAM: 
Středa 17.8.2022
Vystoupení zahraničních souborů v regionu
20.30  Liptál – promítání na zámek „Zpívej 2“

Čtvrtek 18.8.2022
16.00 Vsetín, Panská zahrada – Folklorní odpoledne 

s hosty Liptálských slavností z Indie a Srbska
20.30 Liptál - promítání na zámek – premiéra „Zbojník“

Pátek 19.8.2022
Vystoupení zahraničních souborů v regionu (Seninka, 

Vizovice, Zlín)
19.30 Družební večer pro všechny účastníky a příz-

nivce Liptálských slavností

Sobota 20.8.2022

ZÁMECKÝ PARK
10.00 Vernisáž výstavy: fotografie Josefa Londy z his-

torie Liptálských slavností
 Zahájení řemeslnických dnů (řezbáři, kováři 

a další tradiční řemesla)
12.00 Otevření jarmarku
15.00 – 18.30 Muzicírování před zámkem (účinkují 

muziky zúčastněných souborů)

OBECNÍ ÚŘAD V LIPTÁLE
11.30 Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů staros-

tou v KZ Obce Liptál
                      
PŘÍRODNÍ KULTURNÍ AREÁL V LIPTÁLE
15.00 Pořad dětských souborů (FS Kohútek – Bánov 

u Uherského Brodu, DFS Úsměv – Opava, 
 DFS Graniarik – Slovensko, Malůšata, Malí oga-

ři, Malá Lipta, CM Cérky ZUŠ Morava – Liptál)
16.30 Vystoupení souboru z Indie
17.00 Vystoupení souboru ze Srbska 
17.30 Pořad seniorských souborů (FS Senior Vršatec – 

Slovensko, FS Lipta – Senioři, 
 FS Pozdní sběr – Napajedla, Ženský sbor 

Rokytenka) 
18.30 Koncert folkové kapely
19.30 Pořad moravských a českých souborů (Soubor 

písní a tanců Dyleň – Karlovy Vary,
 FS Kohútek – Bánov u Uherského Brodu, SVPT 

Vizovjánek – Vizovice, DFS Úsměv – Opava,
 FS Lipta – Liptál, CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál)
21.00 Galakoncert zahraničních souborů (Mexiko, 

Srbsko, Indie, FS Senior Vršatec – Slovensko)
23.00 Ohňostroj
23.15 Taneční zábava s Cimbálovou muzikou Kuráž
 
Neděle 21.8.2022
08.45 Bohoslužby v Římskokatolickém kostele s účas-

tí zahraničních souborů
10.00 Bohoslužby v Českobratrském kostele evange-

lickém s účastí zahraničních souborů
13.30 Slavnostní průvod obcí
14.15 Koncert dechové hudby Liptalanka
15.00 Závěrečný galaprogram 53. ročníku MFF 

Liptálské slavnosti 2022
 (Soubor písní a tanců Dyleň – Karlovy Vary, FS 

Šmykňa – Ostrava, DFS Graniarik – Slovensko, 
Mexiko, Srbsko, Indie, DFS Úsměv – Opava, FS 
Lipta – Liptál, Ženský sbor Rokytenka, CM Kuráž 
ZUŠ Morava – Liptál)

 
Pondělí 22.8.2022
Odjezdy zahraničních účastníků.

Datum zveřejnění 16.6.2022
Změna programu vyhrazena.

Aktuální program na www.liptal.cz

52. MFF Liptálské slavnosti 202252. MFF Liptálské slavnosti 2022
17. – 22. srpna 202217. – 22. srpna 2022
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Každoročně se myslivci a jejich 
příznivci setkávají na přehlídce lo-
veckých trofejí za uplynulý rok. 
Ani letos tomu nebylo jinak. S pod-
porou Zlínského kraje uspořádala 
Českomoravská myslivecká jedno-
ta Okresního mysliveckého spolku 
Vsetín a město Zubří tuto výsta-
vu v hale házenkářského klubu 
ve dnech 4.6 - 6.6.2022.

K vidění bylo 245 ks trofejí jele-
ní zvěře, 713 ks zvěře srnčí, 130 ks 
dančích trofejí z 28 honiteb okresu 
a 15 ks mufloních trofejí. K vidě-
ní byly i lovecké rarity, ať už šlo 
o trofeje srnčí zvěře či zbraně di-
vočáků.

Bohaté občerstvení v podobě zvě-
řinového guláše, pečené zvěřiny se 
zelím a knedlíkem nebo valašskou 
kyselicí jistě potěšilo i náročné 
gurmány.

Mezi trofejemi srnčí zvěře, která 
je hojně zastoupena v naší honit-
bě, bylo 14 našich trofejí.

Mezi dančími trofejemi jsme za-
znamenali i medailový úspěch. 
Z 12 hodnocených trofejí získal 
bronzovou medaili daněk ulovený 
Miroslavem Beránkem.

Za loňský rok bylo v naší honit-
bě uloveno: 7 ks jelení zvěře, 37 ks 
dančí zvěře, 14 ks srnčí zvěře, 12 ks 
holuba hřivnáče, 32 ks lišek, 5 ks 
jezevce, 3 ks kuny.

Poděkování patří všem vám kole-
gům a kolegyni Hance Koňaříkové 
za čas, který věnujete odlovu zvěře.

Mirka Klubalová, kronikářka MS 
Brdisko - Liptál

Informace převzaty z Katalogu 
loveckých trofejí 2021.

Foto Katalog loveckých trofejí 
a soukromý archiv autorky.

Výstava loveckých trofejíVýstava loveckých trofejí
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ZÁMEK LIPTÁL - HISTORIEZÁMEK LIPTÁL - HISTORIE
V centru naší obce stojí patro-

vý zámek, s mansardovou stře-
chou. Zámek byl vystaven nejspíše 
na konci 17. století. Za jeho vý-
stavbou stojí pravděpodobně rod 
Lindenbergů či Sedlických z Choltic. 
Zámek vznikl na místě starého 
fojtství. Majitelé panství se zejmé-
na z počátku poměrně často střída-
li a většina z nich se zde pravděpo-
dobně zdržovala jen krátkou dobu. 

Stručný přehled majitelů zámku 
Liptál:  
– 1710 statek Liptál se vším příslu-

šenstvím prodává Vilém Sedlický 
z Choltic Mikuláši Leopoldu 
Otislavovi z Kopenic

– 1729 panství bylo přisouzeno je-
ho synovi – Leopoldovi Otislavovi 
z Kopenic, který zemřel jako po-
slední mužský příslušník 

– v dalších letech byly maji-
telkami Emerencie, rozená 
Otislavová a následně Karolina, 
rozená Otislavová (provdaná ja-
ko Karolina Englová z Wagreinu), 
která sama na panství nehospo-
dařila, ale panství pronajímala

– v roce 1759 ustanovila dědicem 
panství svého synovce Jana Karla 
ze Stommu (potomka starého ir-
ského rodu). V roce 1778 byly sou-
částí panství kromě zámku také 
3 mlýny, palírna, pivovar, ovocná 
a okrasná zahrada apod.)

– 1790 po smrti Jana, svobodného 
pána ze Stommu zůstalo panství 
jeho dvěma nezletilým synům 
Janu Karlovi a Františkovi

– 1811 bratři si rozdělili rodový ma-
jetek a majitelem panství Liptál 
se stal Jan Karel, svobodný pán ze 
Stommu

– 1852  Jan Karel, svobodný pán 
ze Stommu, v liptálském zám-
ku ve věku 72 let umírá. Zbyly 
po něm čtyři dcery, sňatkem jed-
né z nich – dcery Adelhaid, přešel 
zámek Liptál na německý rod 
Ulm-Erbach. Manželé pobýva-
li více na německých panstvích 
a na zámku v Liptále bydlely 
její dvě svobodné sestry, Klotilda 
a Delfina, které zde žily až do své 
smrti. Delfina zemřela v Liptále 
ve věku 69 let v roce 1884 a její 
sestra Klotilda zemřela ve věku 81 
let v roce 1895. 

– 1883 panství Liptál přebírá 
Adelhaidin syn Maxmilián Jan 
z Ulm-Erbachu se svojí manžel-
kou Helenou von Siebold. Ti se 
trvale zdržovali v Německu a zá-
mek sloužil převážně správním 
potřebám. Z této doby pochází 
kamenný erb nad hlavním vstu-
pem do zámku, jedná se o erb 
barona Maxmiliána Jana z Ulm-
Erbachu.

– 1930 zámek přechází do vlastnic-
tví německého hraběte Alexandra 
B r a n d e n s t e i n a – Z e p p e l i n a . 
Alexander Brandenstein se ože-
nil s hraběnkou Helenou von 
Zeppelin, jedinou dcerou slav-
ného konstruktéra řiditelných 
vzducholodí Ferdinanda von 

Alexander  Brandenstein-Zeppelin 
s  manželkou  Helenou  (stojící), 
Ferdinand  von  Zeppelin  s  manžel-
kou (sedící) (zdroj www.geni.com)
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Zeppelina (1838-1917). V roce 1909 
si nechal rozšířit jméno na jmé-
no na Brandenstein-Zeppelin 
a získal tím i hraběcí titul. 

– 1945 po válce byl zámek rodině 
Brandenstein-Zeppelin, jakož-
to německým státním přísluš-
níkům, konfiskován a připadl 
do vlastnictví státu. 

Nejvýznamnějšími událostmi 
na zámku bývaly hony, na které 
přijížděli významní hosté. K zámku 
patřila také obora, kde se chovali 
daňci a bažanti. Během 2. světové 
války na zámku pobývali důstojníci 
německé armády. Po válce, praktic-
ky ještě v roce 1945, byly zahájeny 
plány na adaptaci zámku na měš-
ťanskou školu. Posléze byla v 1. pa-
tře zámku zahájena výuka pro děti 
z dětského domova, která zde probí-
hala patrně až do roku 1977. 

Hospodářské budovy za zámkem 
byly zpočátku využívány pro ustá-
jení koní a v letech 1958 pronajaty 
tehdejšímu JZD. Posléze se JZD stalo 
i vlastníkem této hospodářské části. 

V nepůvodní přístavbě zámku, 
v tzv. mléčnici, byla zřízena v roce 
1952 obecní prádelna s mandlem 
a později sběrna mléka a dílna.

Zámek byl původně oplocen ka-
mennou zídkou s portály a brana-

mi. Postupným chátráním se zídka 
rozpadala a definitivně vzala za své 
v letech 1958-1960. Materiál byl vy-
užit do obecních cest a na stavbu 
mostů přes potok Rokytenka. 

Po vystěhování školy byl stav 
budovy velmi neutěšený. Po nej-
důležitějších nutných opravách 
se do budovy zámku nastěhovala 
obecní knihovna, některé místnos-
ti využívali zájmové spolky, např. 
kroužek radioamatérů, šachový 
kroužek, folklórní soubor Lipta 
a jako zkušebnu i hudební skupina. 

V devadesátých letech byly v pří-
zemí prodejny textilu a obuvi, v roce 
1992 zde také byla prodejna zahrád-
kářských potřeb. Později se v příze-
mí vyráběly sklářské výrobky. 

Za zmínku stojí devadesátá léta, 
kdy zámek a obec Liptál několikrát 
navštívil vnuk posledního maji-
tele zámku, z rodu Brandenstein-
Zeppelin. 

Od roku 1958 je zámek chrá-
něný jako kulturní památka ČR. 
Současným vlastníkem je obec 
Liptál. Zámek je již poměrně delší 
dobu uzavřený a nepřístupný veřej-
nosti. Pouze po dobu MFF Liptálské 
slavnosti zde bývá otevřený boční 
vchod do tří místností v přízemí. 

Od roku 2008 se zde pak v rámci 
festivalu konají různé výstavy. 

Pozn.:  V  literatuře  i  v  několika 
dalších dokumentech bylo nalezeno 
několik rozcházejících se informací, 
proto je poměrně těžké sestavit přes-
ně  vlastnické  vztahy  v  některých 
časových  úsecích  liptálského  pan-
ství. Podobná situace je i v sestavení 
časového  osy  s  přesným  využitím 
zámku  po  roku  1945.  Za  informa-
ce  děkuji  mimo  jiné  panu  Zdeňku 
Geržovi a panu Jiřímu Blanarčíkovi. 

Původní zámecká knihovna 
v liptálském zámku obsahovala ze-
jména německou a francouzskou 
beletrii z 19. století, dále biografii 
významných osobností či jazykové 
slovníky. Zajímavostí je, že zde více 
než v jiných zámeckých knihov-
nách byly zastoupeny také humo-
ristické romány či sbírky anekdot. 
Obsahovala také několik vzorníků 
na pletení a vyšívání. 

Po roce 1949 byly knihy ze zámec-
ké knihovny převezeny do neda-
lekého zámku Vizovice. Knihovní 
fond tehdy obsahoval přibližně 422 
knih a kolem 20 časopisů a brožur. Obecní knihovna v zámku kolem roku 1975 (archiv M. Vaculík)

Hrabě Alexander Brandenstein von 
Zeppelin  před  zámkem  (Muzeum 
regionu Valašsko, fotoarchiv)

Zámecká knihovnaZámecká knihovna
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Z Vizovic knihy v roce 1961 puto-
valy do zámku Lešná u Zlína. Zde 
byl pravděpodobně sepsán i jejich 
katalog. 

V roce 1996 byly knihy převezeny 
do depozitáře Knihovny národního 
muzea v Terezíně. Bohužel v roce 
2002 byl tento knižní fond postižen 
povodní. Knihy byly zmraženy, roz-
mraženy, vysušeny a v roce 2006 
byly opět reinstalovány v Terezíně. 

Současný fond obsahuje 389 svaz-
ků. Až na jedinou knihu jsou všech-
ny knihy z 19. a počátku 20. století.

Takový je tedy osud původní zá-
mecké knihovny. V současné době 
zjišťujeme o knihovně další po-
drobnosti. 

Mnozí z nás si pamatují, že v bu-
dově zámku byla umístěna ta-
ké obecní knihovna. Nacházela 

se ve dvou spojených posledních 
místnostech, před vstupem na pů-
du. V devadesátých letech pak byla 
z budovy zámku definitivně přestě-
hována.  

Pozn. Informace o zámecké 
knihovně byly čerpány z publika-
ce Zámecké knihovny ve Zlínském 
kraji (autor Petr Mašek).

Věrka Dorušková, ČSOP Liptál

Když se řekne zámek, většina 
z nás si asi vybaví bohatě zdobené 
interiéry, vzácný nábytek, umělec-
ké kresby, stříbrné poháry, obrazy 
známých panovníků a jejich ro-
dinných příslušníků. Toto většinou 
vídáme, když navštívíme udržo-
vaný, veřejnosti přístupný zámek 
s bohatou historií.

Jsou ovšem také zámky, jejichž 
osud byl méně šťastný. Ty jsou 
opuštěné, chátrají a často jsou 
dlouhodobě uzavřené. Toto se ob-
vykle týká zámeckých objektů 
na vesnicích, kde je složitější najít 
pro opuštěné budovy smysluplné 
využití, a hlavně nemalé finance 
na údržbu či větší rekonstrukce. 

To je také případ našeho zámku 
v Liptále, který je už delší dobu 
uzavřený a postupně chátrá. V sou-
časné době je budova zámku v ne-
vyhovujícím stavu a prázdná, resp. 
se v ní nenachází žádné původní 
vybavení. Kam se ale podělo?

Mezi lidmi se traduje, že se vět-
šina vybavení ze zámku po válce 
ukradla. Poslední majitelé byli 
německé státní příslušnosti, což 
v poválečném období zřejmě zám-
ku a jeho vybavení také nepro-
spělo. Nicméně se sem tam objeví 
nějaký střípek, kusá informace 
nebo zmínka, že by snad něco ze 
zámku mohlo být tam či jinde… 
A protože autorku článku historie 
liptálského zámku zajímá, začala 
pátrat 

V archivu na Vsetíně bylo naleze-
no několik zajímavých dokumentů, 
kde se uvádí např.: "Cenná tyrolská 
kamna  s  letopočtem  1651,  dejte  za-
tím obedniti, aby nebyla poškozena. 
jejich  rozebrání  se  provede  těsně 
před  přenesením  do musea,  jemuž 
budou kamna přiřčena."   A dále se 
zde v tomto dokumentu (který je 
mimochodem z roku 1945) uvádí: 
„V zámku zachovaný starý nábytek, 
staré obrazy a jiné historicko umě-
lecko  cenné  obrazy,  pojaté  do  in-
ventáře,  nutno  bezpečně  uskladnit, 
v  suché,  školou  zatím  nevyužívané 
místnosti…“ 

V dalším dokumentu, tentokrát 
z roku 1949 je uvedeno „…budova 
je  již  vyprázdněna  od  zámeckého 
inventáře a přebytkový materiál  se 
tam  nacházející  odprodal  osídlo-

vací  úřad  a  fond  národní  obnovy 
z Olomouce dne 21. 11. 1949.“ 

Zdá se tedy, že ne vše je ztraceno. 
Pravděpodobně byla část zachráně-
na ve sbírkách a část i rozprodána 
veřejnosti. A něco se samozřejmě 
i „ztratilo. Co se přesně všechno 
v zámku nacházelo a v roce 1945 
podléhalo konfiskaci nevíme (za-
tím). 

V současné době víme, že 
v Muzeu regionu Valašsko je ulo-
ženo několik věcí. Za zmínku stojí 
kachle z kamen, které jsou také 
zachyceny na historické fotografii 
ve fotoarchivu muzea (to je mi-
mochodem zatím jediná objevená 
fotografie, na které je alespoň 
částečně zachycen interiér zám-
ku). Dále se zde nachází portrét 
hraběte Jana Karla Stomma, por-
trét Františka Stomma, portréty 
hraběnky Stommové, lovecká vá-
za s parožím, plastiky – dvě po-
stavy žen v rouše, mísa na ovoce 
ad. 

Další stopa  vede do zámku 
Vizovice. Zde jsou uložena alba s fo-
tografiemi (cca 800 ks), na kterých 
jsou zobrazeny rodinné portréty 
- bohužel dosud neidentifikované, 
známé osobnosti apod. Z nábytku 
je zde uložen krásný velký stůl, 
psací stůl, dva sekretáře, hodiny, 
stolní hry, pár kusů nádobí, grafic-
ké listy a obrazy. Zajímavý je také 
osud knih ze zámecké knihovny, 
o té už pojednává samostatný člá-
nek. 

Zámek Liptál – aktuální stavZámek Liptál – aktuální stav

Detail  kachle  ze  zámeckých  ka-
men
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A co se děje v zámku teď? 
I přesto, že stav budovy není ide-

ální a není v ní v současné době 
nic cenného k vidění, má pořád 
své kouzlo. Proto v současné době 
uklízíme některé vybrané místnos-
ti a na podzim – v  sobotu 22. 10. 
2022 plánujeme jejich prohlídku. 
Podrobnosti si ještě chvilku nechá-
me pro sebe. Ale nebojte, budeme 
Vás včas informovat.

Malá prosba občanům

Pokud doma máte po svých 
předcích fotografie, případně co-
koli, co se dotýká zámecké histo-
rie a byli byste ochotni to zapůj-
čit, obraťte se prosím na obecní 
úřad. Případně nás kontaktujte 
na emailu csopliptal@seznam.cz. 
Předem děkujeme.

Věrka Dorušková, Tereza 
Matošková, ČSOP Liptál

V bezprostředním okolí zámku 
se nyní nachází zbytek původního 
anglického parku. Návrhy parku 
vypracoval pro hraběte Stomma 
umělecký zahradník Maxmilián 
Erras, v letech 1822 a 1823. Areál 
parku byl dříve mnohem větší, 
rozčleněný na více částí a lipovou 
alejí se spojoval s oborou. V dru-

hé polovině 20. století pak park 
ustoupil výstavbě hospodářských, 
sportovních a kulturních staveb. 
Podrobnosti o původním parku, 
plány a další zajímavosti předsta-
víme dalším čísle.

V parku se nachází pomník spi-
sovatele, grafika a malíře Jana 
Kobzáně. Za nejvýznamnější dře-
viny v parku je bezpochyby nutné 

označit dva významné a krásné pa-
mátné stromy před budovou zám-
ku: Liptálský buk – červenolistý 
kultivar buku lesního a Liptálský 
jilm – jilm habrolistý. Dále zde ros-
te několik vzrostlých lip, javor klen, 
javor mléč, habr obecný a z nových 
výsadeb mladý platan u hasičské 
zbrojnice, liliovník tulipánokvětý, 
zmarlika Jidášova a další. 

Věrka Dorušková, ČSOP Liptál

Kamna ze zámku Liptál

Památný strom Liptálský buk před zámkem (V. Dorušková)

Pohled do parku z budovy zámku 
(V. Dorušková)

Zámecký parkZámecký park
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21.5. a 22.5.2022 jsme se zúčastnili dvoudenní ak-
ce oživlé historie Na Jantarové stezce. Konala se 
v Archeoparku Chotěbuz - Podobora. Přípravy na oče-
kávaný Den středověkých řemesel byly v plném prou-
du, a tak jsme jeli v malém zastoupení s malým sta-
nem a ukázkou nålebindingu (pletení jehlou). Program 
byl pestrý. Tentokrát nás hostila skupina Tizon, která 
ztvárňuje Slovany z období Velké Moravy a v jejichž 
režii se tradičně akce odehrávala. V malebném pro-
středí archeoparku jsme si to moc užili. Jako bonus 
bylo i nedělní umístění Halfdana v soubojích - vyhrál 

1. místo. Plánujete-li výlet na sever Moravy určitě mů-
žeme doporučit Archeopark Chotěbuz - Podobora, kde 
se nachází i moderní muzeum s expozicemi a spous-
tou zajímavostí pro celou rodinu a příjemní lidé.

Poslední květnový víkend patřil v Liptále Dni stře-
dověkých řemesel. Osada Úlfdaly ožila a to doslova. 
Na 60 milovníků historie a řemesla se k nám sjelo 
z různých koutů naší republiky. Tématem letošní akce 
byla hudba, hudební nástroje a také etnické pohanství 
– které bylo v předkřesťanské době raného středověku 
s hudbou spjato, například v podobě šamanských a ri-
tuálních hudebních nástrojů. 

Bylo nám velikou ctí, že se u nás objevila i uznávaná 
osobnost mezi výrobci hudebních nástrojů, pan Vít 
Kašpařík, jehož dechové i jiné hudební nástroje jsou 

pokladem ve sbírce nejednoho hudebníka. Popravdě, 
co se našich hostů týče, byla zde přehlídka mis-
trů a úžasných lidí, kteří předváděli své dovednosti 
a ochotně je přiblížili našim návštěvníkům. Mimo vý-
robce zmíněných hudebních nástrojů, jste mohli vidět 
zpracování jantaru, kostí, kůže, výrobu skleněných 
korálků, textilní techniky, práci kováře, řezbáře, ruční 
tetování, autorskou tvorbu manželů Fibigerových, či 
dobové vaření na ohni a mnoho dalšího. Zajímavá 
byla i přednáška – povídání našeho hosta Milana 
Myslivečka z Pohanského kruhu o etnickém pohan-

Na Jantarové stezceNa Jantarové stezce

Den středověkých řemesel 28.5.2022Den středověkých řemesel 28.5.2022
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ství. Nechyběla ani živá hudba. Hudebníci z Ragojky 
a Stelly Betuly nádherně podtrhovali atmosféru svými 
písněmi. Celá akce se hlavně díky všem zúčastněným 
stala úžasným zážitkem nejen pro nás, ale i pro pří-
chozí návštěvníky. Někteří popsali, že projít bránou 
bylo, jako se ocitnout v pohádce, či cestovat časem. 
Chválili si atmosféru i přehlídku řemesel a krásných 
výrobků. Děti si mohly vyzkoušet různá řemesla, 
ochutnat placky, které si samy vyválely a upekly 
na ohni, zabubnovat si na šamanské bubny, nebo si 
nechat zaplést vlněné copy. Stranou od osady se pak 
nacházelo občerstvení s posezením, projížďky na ko-
ních a také zde vystoupila skupina scénického šermu 
Alternus. 

Pro nás pro organizátory, to byl vydařený den 
a úsměvy lidí, dojmy a hojná účast návštěvníků nás 
potěšila. Večer jsme strávili v uzavřené společnosti 
s našimi hosty a následující den jsme se jen těžko 
loučili. Vše dobré uteče snad 100x rychleji….

Máme za sebou velmi vydařenou akci, která se už 
teď, při 3. ročníku, stala srdcovou záležitostí mnoha 
lidí a my věříme, že se příště zase sejdeme. 

Jako hlavní organizátor bych pak chtěla za sebe i ce-
lou družinu poděkovat sponzorům, kteří nám pomohli 
finančními dary, a to Martinu Vrlovi st. z firmy Mave 
a Romanu Minářovi z firmy M&M elektro instal. 

Poděkování patří také OÚ Liptál, paní Vychopňové 
za poskytnutí prostoru pro stanování, členům Rescue 
SAR Morava, Silvii Hluché a všem, kteří nás podporují 
a pomohli nám s přípravami Dne středověkých řeme-
sel, přiložili ruku k dílu, věnovali potřebné věci a cen-

né rady. Jsou jimi Katka Mrnuštíková (Navrátilová), 
Laďa Kubíček, Iva Futáková, Zuzka Bezděková, Mirek 
Migdal, Josef Migdal, František Migdal, Igor Bubela, 
Stanislav Migdal st. z Lutoniny, Zdeněk Kučera 
z Rajnochovic, Martin Jurajda z Horní Bečvy a Gabča 
Křepelková z Bílovce. Děkujeme i všem ostatním 
za podporu a přízeň.
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Přijali jsme pozvání i do Muzea v Zubří. I tam 
1.6.2022 zavítala část naší družiny v rámci muzejní 
noci. Připravili jsme ukázku kostýmů z doby vikingů 
a textilních řemesel. Tato kouzelná menší akce byla 
pro nás byla spíš oddechem, ale na druhou stranu zá-
jem návštěvníků, a hlavně dětí, nás nenechal zahálet. 
Děti si nejvíce zkoušely tkaní na karetkách a obdivo-

valy naše kostýmy, zatím co dospělí se rádi dozvěděli 
o různých technikách zpracování vlny, včetně barvení 
přírodninami. Přišel za námi i místní pán, který do-
nesl ukázat vlastnoručně pletené čepice a ponožky – 
byl rád, že si může o pletení popovídat.  Celá akce byla 
moc příjemná, a to i tím, že se konala venku pod stro-
my, ale i atmosférou a milými pořadateli. Muzeum 
v Zubří je také velice zajímavé a jistě se vyplatí, po-
kud pojedete kolem, udělat si zastávku a nahlédnout 
do historie našich předků. 

Den středověkých řemesel je již minulostí, ale 
po ohlasech návštěvníků jsme se rozhodli využít pro-
dlouženého volna a první prázdninové dny otevřeme 
brány osady. Rádi bychom více přiblížili náš koníček 
místním obyvatelům.

3.7. – 5.7.2022 nás tak čeká Oživlá osada. V těchto 
dnech budeme na osadě přebývat v dobových kostý-
mech a připravíme pro kolemjdoucí a návštěvníky 
ukázky i zapojení se do různých činností a zábavu pro 
malé i velké. Přijďte obydlet osadu. Můžete si udělat 
svůj „piknik“ nebo si jen tak přijít posedět a popoví- dat. Večery budeme trávit u ohně. Pro zájemce bude 

možnost opékání, přenocování rodičů 
s dětmi na osadě v přístřešcích, ne-
bo historických stanech. Občerstvení, 
špekáčky a spacáky s sebou. 

V případě přespávání uvítáme před-
chozí domluvu – kontaktujte nás 
na FB Jagāri. Při této příležitosti nás 
také mohou navštívit zájemci o člen-
ství v družině. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Další akcí bude tradiční festival 
oživlé historie Údolí vlků. To proběh-
ne 20.8.2022. V současné době připra-
vujeme jeho program.

Za Jagāri Thorun

Muzejní nocMuzejní noc

Co nás čeká?Co nás čeká?
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Do Prlova se sjeli nejlepší dřevorubciDo Prlova se sjeli nejlepší dřevorubci
Obec Prlov přivítala již 7. ročník 

Prlovského dřevaře, který se usku-
tečnil v sobotu 14. května 2022. 
Od ranních hodin se začali sjíždět 
dřevorubci nejen z okolních vesnic, 
ale také z Čech i Slovenska.

Soutěž byla rozdělena do dvou 
kategorií. V kategorii Hobby, která 
je určena pro amatérské dřevorub-
ce, soutěžilo 10 účastníků. V ka-
tegorii Profi se předvedli profesi-
onální dřevorubci, pro něž je toto 
řemeslo denním chlebem. Utkalo 
se v ní 22 závodníků, kde první 
místo obsadil Vladimír Kubíček 
z Liptálu, druhé místo Jaroslav 
Pastucha z Karolinky a třetí místo 
vybojoval Josef Šálka ze slovenské 
obce Čimhová.

Závodníci soutěžili v několika 
disciplínách. Nejprve předvedli své 
dovednosti při rozebrání a opětov-
ném složení své motorové pily, 
se kterou poté prováděli řez zápi-
chem, řez na podložce, šikmý řez 
kmene, spojování řezu, kombino-
vaný řez a divácky nejpopulárnější 
odvětvování kmene.

Při všech disciplínách měřili roz-
hodčí soutěžícím čas a přičítali 
případné trestné body za nepřesné 
provedení či porušení pravidel bez-
pečnosti.

Dřevorubecké slavnosti provázel 
také bohatý doprovodný program 
pro dospělé. Bylo možné shlédnout 
výstavu historických motorových 
pil i moderní lesnické a komunál-
ní techniky. Po Prlově se moh-
li návštěvních projet koňobusem 
a nakoupit si ve stáncích, kde své 

výrobky nabízeli regionální výrobci 
a zpracovatelé. Ukázky předvedli 
šikovní dřevosochaři. 

Děti měly po celý den připrave-
ný bohatý program na víceúčelo-
vém hřišti. Mimo jiné si mohly vy-
zkoušet odvětvování kmenů, které 
provádějí dospělí závodníci, avšak 
v jim přizpůsobené dětské verzi.

Součástí programu byl také 

křest knihy Historie dřevorubec-
tví v Beskydech, kterou napsal 
Stanislav Migdal z Lutoniny. V kni-
ze je zobrazena historie dřevoru-
bectví i soutěží v našem regionu. (r)

Zdroj: Jalovec 24.5., foto archiv 
obce Prlov

Panu Vladimíru Kubíčkovi bla-
hopřejeme k vítězství: „Laďo, ať se 
daří tak skvěle i nadále“!

Vším byl rád. Správcem do-
mu umění ve Zlíně, skladníkem 
i exportérem ve výrobním druž-
stvu Lipta. Fotografem, výrobcem 
originálních poštovních známek, 

písmákem a především muzikan-
tem. Řeč je o Vladislavu Jurčákovi 
z Lutoniny. Letos v dubnu osla-
vil valašský kmocháček, jak mu 
před lety začali říkat ve spolku 

kumštýřů Valašský názor, deva-
desát l

*
Bylo mi nabídnuto místo 

ve Výrobním družstvu Lipta Liptál 

Valašský Kmocháček Vladislav Jurčák Valašský Kmocháček Vladislav Jurčák 
letos oslavil devadesátkuletos oslavil devadesátku
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jako skladník a expedient. Balil 
jsem tam hračky a posílal zákazní-
kům. Časem jsem postoupil na ve-
dení družstva do oddělení odbytu. 
Jezdil jsem po republice a vlastně 
jsem začal využívat všech těch zná-
mostí ze svého působení v Domě 
umění,“ přiznává. 

V Liptě pracoval téměř pětadvacet 
let. Vydržel tam téměř do důchodu. 
Ve smlouvě měl jednu podmínku. 
„Musel jsem se zavázat, že bu-
du hrávat v cimbálovce souboru 
Lipta,“ směje se. 

*
Liptalané „kmocháčka“ Laďu pa-

matují především ze zmíněného 
výrobního družstva Lipta, ale také 
z jeho působení v liptálském fo-
kloru. Nezanedbatelná byla jeho 
role v porotách soutěží O liptál-
ského ptáčka zpěváčka, které jsou 
součástí dětských folklorních dnů 
a Liptálských slavností.

*
Valašský kmocháček mě pojme-

novali ve spolku Valašský názor 
asi proto, že jsem tam byl nej-
starší. Oni si mysleli, že nejstarší 
je snad nejchytřejší,“ směje se. 
„Asi jsem měl ale nějaký respekt 
a trochu možná platilo i mé slovo. 
Tak mě říkali: ty jsi náš kmochá-
ček. Nějak se to ujalo a všichni mi 
jak blázni píší na dopisy oslovení 
kmocháček.“

*
Vladislavu Jurčákovi jeho blíz-

cí nadělili k jeho devadesátinám, 
jak sám říká, poslední výstavu. Až 
do konce května si zájemci moh-
li prohlédnout v prostorách in-
formačního centra ve Vizovicích 
další z jeho originálních počinů. 
„Známky jsem už přestal dělat, ale 
začal jsem do té známkové formy 
psát nejrůznější hlášky a úsloví, 
které jsem ze zájmu sbíral celý 
život.“

Přísloví sesbíraná Vladislavem 
Jurčákem 
• Valach dobré srdce má, ale tvrdú 

hlavu. 
• Pánom sa pravdú nezavděčíš. 
• Střízlivé nás nedostanú. 

• Když je roba paničkú, už je konec 
s kravičkú. 

• Přijďte někdy k nám, my k vám 
také nechodíme. 

• Nejsú impotentní chlapi, sú 
enom neschopné roby. 

• Pověz robě děvča, aj ti peněz poš-
čá. 

• Mladým patří svět, starým nebe. 
• Staří umřú, mladí pozdychajú.

Vladislav Jurčák 
• Narodil se 12. 4. 1932 v Jasenné 
• Se svou manželkou žije v Lutonině 
• Muzikant, fotograf, spisovatel 
• Ve Zlíně se vyučil topenářem 
• Od roku 1959 správcem Domu 

umění ve Zlíně 
• O 5 let později nastoupil v Liptále 

do výrobního družstva Lipta, kde 
pracoval 25 let 

• Od mládí propadl fotografová-
ní, kterému se amatérsky vě-
noval po celý život. Díky jeho 
snímkům vyšla např. publikace 
k 25. výročí VD Lipta a podílel se 
i na knize o Liptálu. K 725. výročí 
obce Lutonina, ve které v součas-
nosti žije, uspořádal výstavu ze 

života obce a Valašska. Přispíval 
rovněž do regionálního časopisu 
Podřevnicko a do vlastivědné re-
vue Valašsko 

• Od roku 1991 byl členem volné-
ho výtvarného sdružení Valašský 
názor, které mu udělilo titul 
„kmocháček“ 

• Působil v cimbálových muzikách 
národopisných souborů, např. 
Portáš, Vsacan, Lipta, ve Vizovické 
kapele, CM Dubina, CM Závodního 
klubu Zlín, CM Milana Mlčáka, 
Senioři Růžďka a v big bandu 
„Osmnáctka“ ve Vizovicích 

• Dvacet let se zájmově věnoval 
výrobě originálních známek k ži-
votním výročím osobností 

• Osobnost Vladislava Jurčáka blí-
že představují knihy Valašský 
kmocháček (Luhačovice, 2003) 
a Valašská duše Vladislava 
Jurčáka (Lanškroun, 2011) 

• Spoluzakladatel spolku 
Werichovců Zlín, bývalý člen 
spolku Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně, bývalý člen klub 
HZ – Hanzelky a Zikmunda 

Mirek Urubek, 2.6.2022
Foto: Dalibor Glück a archiv OÚ 

Liptál

Zdroj: Magazín Patriot https://zl.
patriotmagazin.cz/valassky-kmo-

chacek-vladislav-jurcak-letos-osla-
vil-devadesatku
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Hodnocení sezóny – muži 
Vzhledem k průběhu podzimní 

části sezóny a nastavení soutěže 
nám na jaře šlo již jen o umístění 
bez vidiny postupu do okresního 
přeboru, protože se nám nepoda-
řilo postoupit do finálové skupiny. 

Mohli jsme tak hrát bez většího 
tlaku, zkoušet nové taktiky a při-
pravovat se na nový ročník, kte-

rý pro nás bude důležitější. I přes 
zranění a četné absence se nám 
plán víceméně daří plnit. Do kon-
ce sezony chybí 2 zápasy a náš 
tým se nachází na prvním místě 
nadstavbové části. Když vezmeme 
v potaz, kolik hráčů nám během 
roku z různých důvodů chybělo, dá 
se brát naše umístění jako úspěch. 
Určitě máme na čem stavět a na-
ším plánem pro příští sezónu je 

rozšíření kádru, ať se již nemusíme 
potýkat s nedostatkem hráčů. K to-
mu by měl pomoci i nově založený 
tým dorostenců, kteří nám v jar-
ní části hodně pomohli. V příštím 
roce se chceme pohybovat v horní 
části tabulky a rádi bychom zabojo-
vali o postup do okresního přeboru.

Jan Bukáček
kapitán týmu mužů 

Hodnocení sezóny – dorost 
Začnu citátem ze známého fil-

mu ,,Úkol zněl jasně, muž s černou 
brašnou nesmí projet‘‘. Tak jsme 
zkusili založit dorost. V této fázi 
rodící se myšlenky bych chtěl vy-
zvednou Adama Trochtu, který se 
postaral o prvotní nábor hráčů a ze 
zbožného přání vznikl reálný roz-
měr. Rodícímu se týmu byla zapo-
třebí podpora, které se zhostil před-
seda oddílu Milan Daňa. V rámci 
obětavé práce našich žákovských 
trenérů by bylo škoda, aby dorůs-
tající kluci a holky neměli kam 
dále fotbalově růst. Tak jsme desá-
tého měsíce roku 2021 založili do-
rost. Současný kádr dorostu tvoří 19 
hráčů, věkově rozložených do jed-
notlivých ročníků 2003(2), 2004(1), 
2005(2), 2006(7), 2007(5), 2008(2), 

trenéři týmu jsou Michal Trochta 
a Milan Daňa. Fotbalovou sezónu 
2022/2023 můžou hrát v katego-
rii dorostu ročníky 2003 a mladší. 
V letošní začínající sezóně budeme 

patřit věkově mezi nejmladší týmy 
vsetínského okresního přeboru.  

Kluci od začátku tréninkového 
cyklu poctivě chodili a dále chodí 

Hodnocení sezónyHodnocení sezóny
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na tréninkové jednotky 2x týdně, 
někteří i 3x. Na jejich fotbalovém 
růstu to je patřičně znát. Během 
zimního období jsme odehráli pět 
přípravných utkání a jeden turnaj 
pod záštitou OFS, kde jsme se umís-
tili na druhém místě. Na základě 
výkonnosti nám bylo umožněno 
jarní část sezóny odehrát ve zlín-
ském okresu Soutěž okresního 
přeboru. Samotná soutěž mě svou 
kvalitou překvapila. Jednotlivé 

týmy nám svým přístupem, her-
ním projevem a bojovností ukázali 
cestu, kam máme jít dál. Z naší 
strany měla tato utkání význam 
pro získání zkušeností, herní praxe 
a nacházení ideálních postů pro 
jednotlivé hráče.

Letošní sezónu začneme v dru-
hé polovině července sérií trénin-
ků a čtyřdenním soustředím, kde 
budou dvou až třífázové trénin-
kové jednotky. V druhé polovině 

srpna začíná mistrovská soutěž 
Okresního přeboru.

Touto cestou bych chtěl poděko-
vat Pepovi Sommerovi a Patrikovi 
Geržovi za ochotu s námi trénovat 
a předávat své fotbalové zkušenos-
ti. Zvláštní poděkování patří všem 
rodičům, kteří s námi jezdí a vozí 
kluky na jednotlivé zápasy.

Michal Trochta
trenér dorostu

Hodnocení sezóny – mladší žáci 
Fotbalová sezóna byla velmi 

náročná, protože jsme do posled-
ních kol bojovali o celkové prven-
ství v tabulce s mužstvem Hovězí. 
Za celou sezónu jsme ze sebe vydali 
snad všechnu energii do toho, aby 
se Liptál konečně umístil jako první 
v tabulce po dlouhé době. Nakonec 
nám prvenství uniklo o jeden bod. 
Ale v našich očích jsme vítězi, pro-
tože první Hovězí jsme jednou po-
razili a jednou remizovali. 

Na samotném začátku se nám 
moc fotbalově nedařilo, ale postup-
ně jsme se zlepšovali a začali hrát 
krásný ofenzivní fotbal s množ-
stvím střelených gólů. Tým se 
opíral o našeho nejlepšího střelce 
Matěje Hrušku, který se stal zá-
roveň i nejlepším střelcem v naší 
kategorii v okresu Vsetín. Matěj 
musel ustát mnoho bolestivých 
a někdy i zákeřných zákroků, ale 
poradil si s tím skvěle. Velké uzná-
ní patří také skvělému branká-
ři Lukáši Hruškovi, bez kterého 
bychom se tak daleko nedostali. 
Ukázal perfektní zákroky v bráně 

i v poli. Velkou zásluhu na výkonu 
týmu nese náš střední záložník 
Ondřej Daňa, který je zároveň kapi-
tán týmu a náhradní trenér. Díky 
němu je tým více sehraný a jeho 
góly a finální přihrávky byly ukáz-
kové. Ale největší zásluhu v týmu 
má náš trenér Jaroslav Kirchner, 
bez něj by náš tým neměl vůbec 
žádnou motivaci do hry. Je to ta-
kový náš velký táta. Celému týmu 
zvýšil sebevědomí a hned se všem 

hrálo líp a góly tam padaly samy. 
Na trénincích byla nejen sranda, 
ale i velký dril, abychom na zápa-
sech předváděli co nejlepší výkon. 
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. 
A to se vyplatilo. Všichni odevzdali 
to nejlepší, co v nich bylo. Celý tým 
na sebe může být pyšný. Všichni se 
těšíme na další sezónu. 

za celý tým mladších žáků
Eliška Šebestová

a Veronika Hrádková

Hodnocení sezóny
– starší přípravka 

Tým starší přípravky byl posklá-
dán z dětí ročníku narození 2010 až 
2013. Byly jsme nalosováni do sil-
ně obsazené skupiny a našimi 
soupeři byly celky z Valašska jako 
např. Vsetín, Jarcová, Kelč, Branky, 
Rajnochovice apod. 

V podzimní části sezóny jsme 
odehráli celkem 9 zápasů s bilan-
cí 5 proher, 3 výhry a 1 remíza. 
V zimní přestávce jsme se zaměři-

li především na zlepšení techniky 
a kondice a také jsme uspořádali 
pro děti několik aktivit ke stmelení 
kolektivu jako např. návštěvu ligo-
vého fotbalového zápasu FC Fastav 
Zlín apod.

Jarní část sezóny jsme začali 
ve velkém stylu – porazili jsme 
silné Branky 11:10 a vrátili jim tak 
vysokou porážku 14:3, kterou jsme 
utržili na podzim na jejich hřišti. 
Následovaly zápasy, kde se postup-
ně střídaly prohry a výhry a jarní 

část sezóny nakonec skončila bi-
lancí 5 proher a 4 výhry. Nejlepším 
střelcem našeho týmu byl za ja-
ro vyhlášen Šimon Podrazil, kte-
rý vstřelil 16 branek, následoval 
jej Martin Ondrašík s 15 branka-
mi a nejlepší trojici uzavírá Verča 
Hrádková, která nasázela soupe-
řům celkem 11 branek, stejně jako 
v zimní části sezóny. Vyzvednout 
musím také výkony našeho bran-
káře Romana Martinů, který udě-
lal za poslední dobu velký pokrok 
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a svými zákroky nás mnohokrát 
podržel.

Nicméně velkou pochvalu si za-
slouží všichni hráči starší příprav-
ky za jejich herní projev a aktivní 
přístup k tréninkům. Dále bych 
chtěl děti pochválit za to, že utvoři-
ly dobrou partu, a i když se někomu 
v zápase či na tréninku něco nepo-
vedlo, nekritizovaly jej, či nesmály 
se, ale vzájemně si byly oporou.

Závěrem bych chtěl ještě poděko-
vat rodičům za pomoc s odvozem 
dětí na venkovní zápasy a samo-
zřejmě také za jejich podporu při 
jednotlivých zápasech. Velké díky 
- bez vás by to nešlo!

No a nyní nás čeká pauza, kdy 
necháme děti v červenci trochu 
od fotbalu vydechnout a s tréninky 
na další sezónu začneme opět za-

čátkem srpna. Nebudeme jen tré-
novat na domácím hřišti. Abychom 
dětem trochu zpestřili přípravu, vy-
jedeme na letní kemp do Podkopné 
Lhoty, kde budeme nejen trénovat, 
ale také relaxovat u bazénu. Snad 
se tato změna v přípravě bude dě-
tem líbit.

Pavel Ondrašík
trenér starší přípravky

Hodnocení sezóny 
– mladší přípravka 

 Tuto sezónu se tým rozrostl o pár 
nových hráčů a také o nového tre-
néra. Jednoznačně došlo k posunu, 
co se týká čtení hry a taktiky. Kluci 
se zlepšili i v herních dovednos-
tech, dokážou si udržet míč, kva-
lita přihrávek vzrostla a úspěšnost 
zakončení se také zvedla. Je třeba 
všechny pochválit, protože i když se 
několikrát stalo, že jsme měli jen 
jednoho na střídačce, tak to hráči 
nevzdali, a i přes značné fyzické 
vyčerpání, dokázali uhrát slušný 
výkon. Pokud by se vedly výsledky, 
mám za to, že by jsme se nacházeli 
v horní polovině tabulky. 
Roman Šimara a Michaela Kovářová

trenéři mladší přípravky
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Hodnocení sezóny 
– mladší přípravka 

V dubnu letošního roku jsme se 
rozhodli založit fotbalovou školičku 
pro nejmenší, protože fotbal pro 
úplně nejmenší děti nám v Liptále 
chyběl. Vše se výborně podařilo 
a nyní již máme na každém trénin-
ku hojnou účast dětí jak z Liptálu, 
tak i ze Lhoty. Zábavnou formou 
se děti učí základním pohybovým 
dovednostem a spolupráci v kolek-
tivu. Pomocí různých her a cvičení 
se v nich snažíme probudit pozi-
tivní vztah ke sportu, a to hlavně 
k fotbalu. 
Desatero naší fotbalové školičky:
1. Dětský fotbal má být hrou a hra 

má být především zábava.
2. Je důležité, aby děti byly pohro-

madě v příjemném, přátelském 
a soutěživém prostředí.

3. Nikdo se nezlepší tím, že bude 
stát za postranní čárou.

4. Učíme děti vyhrávat i prohrá-
vat.

5. Naší snahou není z dětí dělat 
hned profesionální fotbalisty, 
učíme děti fotbal milovat.

6. Dětský fotbal má být pestrý 
a zábavný.

7. Rodiče, nezapomínejte prosím, 
že ve fotbalové školičce je vaše 
dítě a nikoliv VY. Každý jsme 
originál.

8. Vedeme děti ke zdravé úctě 
k soupeři a rozhodčím.

9. Společně se snažíme nabídnout 
dětem fotbal, který přináší ra-
dost.

10. Hra patří dětem a je jejím nej-
lepším učitelem.

Pokud by se chtěl někdo z vás 
přidat trénujeme každý čtvrtek 
od 17:00 do 18:15 hod. Všichni jsou 
zváni a vítáni.. 

Trenéři školičky
Filip Tomanec a Tomáš Vaněk
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AUSTIN FUTURE CUP 2022 v LiptáleAUSTIN FUTURE CUP 2022 v Liptále
V sobotu 18.6.2022 se v Liptále 

uskutečnil již druhý ročník mládež-
nického fotbalového turnaje Austin 
Future Cup 2022, na kterém se po-
tkaly přední týmy kategorie U10 
z Moravy a Slovenska. Mezi zástup-
ci nechyběly týmy jako FC Fastav 
Zlín, FC Poruba, MFK Vítkovice, 
Juventus Žilina a další vynikající 
týmy, včetně domácího FK Liptál 
a jejich spřáteleného slovenského 
klubu MFK Stará Ľubovňa. 

Turnaj se konal za krásného 
slunečného počasí pod hlavičkou 
Valašské fotbalové akademie (VFA) 
za podpory generálních partne-
rů Austin Detonator s.r.o. a obce 
Liptál.

Pořadatelé navázali na historii 
a osvědčený model z loňského ro-
ku, kdy se ve dvou základních sku-
pinách bojovalo o postup do dvou 
finálových skupin. Prvních osm 
týmů sehrálo tzv. Ligu mistrů, tý-
my na 9. a 15. místě pak COPA 

Walachia. Pro účastníky tím pá-
dem byla připravená velká porce 
herních minut (165 minut), ve kte-
rých se bojovalo naplno a na hra-
ně dovedností hráčů. Fanoušci 
zpívali chorály a hnali své „bojov-
níky“ kupředu. Skvělou fotbalovou 
kulisu a atmosféru podtrhl výbor-
ný moderátor Stanko Kubín, který 
byl i přes tropické počasí neúnav-

ný a vtipný od ranních hodin až 
do úplného konce turnaje.  

Vítězem celého turnaje se stali 
po skvělém bojovném výkonu borci 
z FC Poruba, druhé místo si odvezl 
slovenský celek MŠK Púchov a tře-
tí místo obsadil tým MFK Bytča, 
který se na turnaji prezentoval 
sympatickým výkonem. Nicméně 
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pro organizátory turnaje, fanoušky 
a rodiče byly vítězové všechny zú-
častněné děti. Bylo vidět, že fotbal 
milují a my věříme, že s pomocí 
všech sponzorů a příznivců jsme je 
v tom podpořili.

Jak je dobrým zvykem na tur-
najích VFA, všichni hráči si dí-
ky sponzorům odvezli dárek 
a někteří z nich i individuální oce-
nění „Tahoun týmu“, kdy z každé-
ho družstva byl vybrán hráč, který 
ten den vynikal nejen výkonem, 
ale třeba prací pro tým, popř. se 
prezentoval něčím chvályhodným. 
Mohl to být např. projev fair play 
nebo povzbuzení kamaráda, když 
se mu nedařilo – zdánlivé malič-
kosti znamenající pro děti silný 
impuls do života v budování lid-
skosti a týmovosti.

Potlesk a ocenění na úplný konec 
nemohl patřit nikomu jinému než 
trenérům, kteří svůj čas věnují roz-
voji dětí. 

Závěrem bychom chtěli poděko-
vat všem sponzorům a partnerům 

za finanční i věcnou podporu, or-
ganizátorům a dobrovolníkům 
za skvělou přípravu i čas, který 
tomuto turnaji a jeho účastníkům 
věnovali. Již teď se těšíme na další 
ročník, v pořadí již třetí. Motivaci 
k pořádání takového velkého tur-
naje nám dávají pozitivní ohlasy 
od zúčastněných týmů, kterých se 
nám dostalo po skončení turnaje.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál
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Z VOLEJBALUZ VOLEJBALU
Babský turnaj ve volejbale „Chlebíčkový“ – jaro 2022Babský turnaj ve volejbale „Chlebíčkový“ – jaro 2022
Jak jsem již předeslala v minu-

lém článku, přišla na nás řada v po-
řádání tradičního „Chlebíčkového 
turnaje“ ve volejbale.

Sešly jsme se 14.5.2022 v na-
ší tělocvičně v Základní škole 
v Liptále, kde jsme přivítaly další 
4 týmy z Ústí, Jablůnky, Bystřičky 
a Ratiboře. V 5 týmech jsme si 
mohly dovolit hrát celé nezkrácené 
2 hrané sety do 25 bodů.

Na všech hráčkách bylo znát, že si 
společné zápolení pod sítí užívaly, 
protože v dnešní době jsme rády 
za každé setkání na hřišti. Po po-
sledním hvizdu píšťalky jsme spo-
čítaly body a týmy se seřadily takto. 
1.místo Sokol Ústí, 2.místo Jablůnka, 
3.místo patřilo domácím z Liptálu, 
4.místo obsadily hráčky z Ratiboře 
a 5. místo tým z Bystřičky.

Myslím, že se květnová sobota 
vydařila a s občerstvením jsme 
nezaostaly za ostatními pořádají-
cími týmy. Tímto bych také chtěla 
poděkovat Radku Janušovi, který 
nám uvařil vynikající kyselicu, 
bez které by to nebyl ten správný 
turnaj. A v neposlední řadě také 
p. Urbanové, za její výborné frgály, 
které nám peče již přes 20 let.

A co se týká zázemí, samozřejmě 
nesmím opomenout poděkovat ve-
dení ZŠ a Obecnímu úřadu Liptál 
za pronájem prostor a podporu, 
díky nimž můžeme tyto turnaje 
pořádat.

Sportu zdar! 
Za KVN Liptál Radana Daňová 

a kol.




