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

ZASEDÁNÍ ZO LIPTÁL Č. 15 
ZE DNE 15. 12. 2021

ZO Liptál:
- schvaluje program jednání dopl-

něný o nové body:
  č.14 -  Dodatek č. 1 k veřejnopráv-

ní smlouvě – Římskokatolická 
farnost Liptál 

  č.15 – OZV č. 1/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství

- schvaluje zápis ZO č. 14 ze dne 
29.9.2021 

 
- bere na vědomí kontrolu usnese-

ní ZO č. 14 ze dne 29.9.2021 
 
- bere na vědomí informace z jed-

nání RO č. 26 ze dne 20.10.2021, RO 
č. 27 ze dne 1.12.2021 a RO č. 28 ze 
dne 6.12.2021

- schvaluje Dodatek č. 9 ke Zřizo-
vací listině Základní školy Liptál 
– půdní vestavba a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu tohoto 
dodatku

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj, 
z programu pro rok 2022, Rozvoj 
základní a doprovodné infrastruk-
tury cestovního ruchu a souhlasí 
s realizací a financováním akce 
„Podpora cykloturistiky na území 
Mikroregionu Střední Vsetínsko“

- bere na vědomí informace o po-
dání žádostí o dotace na projekty:
- Oprava MK č. 48c Lopuník, v ob-

ci Liptál
- Školní hřiště Liptál
- Sportovní areál Liptál – hokej-

balové hřiště
- Pumptrack Liptál
- Snížení energetické náročnosti 

a světelného znečištění veřej-
ného osvětlení v obci Liptál

- Výměna zpevněných ploch 
v obci Liptál – IV. etapa

- Chodníky v dolní části obce 
Liptál – IV. etapa

- bere na vědomí zápis z dílčího 
přezkoumání hospodaření obce 
Liptál č. 170/2021/EKO za rok 2021

- schvaluje III. změnu rozpočtu ob-
ce Liptál na rok 2021

- schvaluje hospodaření obce 
na rok 2022 podle rozpočtového 
provizoria až do doby schválení 
rozpočtu obce

- schvaluje předběžné rozpoč-
tové opatření k rozpočtu za rok 
2021 pro operace, které vzniknou 
za období od 16.12.2021 do schvá-
lení rozpočtu na rok 2022, bez 
určení konkrétní výše v Kč a pře-
nesení pravomocí na starostu ob-
ce ke schvalování rozpočtových 
změn v těchto případech:
- přijetí a realizace účelově po-

skytnutých prostředků (dotací)
- změny rozpočtu v důsledku 

opravy účtování
- upřesnění členění dle platné 

rozpočtové skladby v případech 
přesunu příjmů a výdajů, půjč-
ky, dotace

- výdaje k odvrácení škod, řešení 
havárií a živelných pohrom, vý-
daje na vyměřené pokuty

- úhrady pokut, penále daní 
a daňových doměrků a odvodů

- proúčtování daně z příjmů 
právnických osob

- o provedených rozpočtových 
změnách v uvedených přípa-
dech bude zastupitelstvo infor-
mováno na dalším zasedání 
zastupitelstva obce.

- schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejno-
právní smlouvě mezi obcí Liptál 
a Římskokatolickou farností 
Liptál, ve věci prodloužení doby 
trvání této smlouvy do 31.12.2022 

- schvaluje Obecně závaznou vy-
hlášku č. 01/2021, o místním po-

platku za obecní systém odpado-
vého hospodářství, kterou mimo 
jiné dochází k navýšení poplatku 
za likvidaci odpadů na 350,- Kč/
osoba/rok

- bere na vědomí informace sta-
rosty obce o:

 - uzavření obchodu COOP Jednota 
v Dolansku

 - přípravě kalendáře na rok 2022
 - potravinové bance
 - zrušení ohňostroje na Nový rok.

VÝPIS Z VEŘEJNÉHO 
ZASEDÁNÍ ZO LIPTÁL Č. 16 

ZE DNE 2. 3. 2022 

- sál Hasičské zbrojnice Liptál

ZO Liptál:
- schvaluje program jednání dopl-

něný v bodu č. 9 – Smlouva o pod-
mínkách napojení, o spolupráci 
a součinnosti při realizaci ply-
nárenského zařízení a o budoucí 
smlouvě kupní

- schvaluje zápis ZO č. 15 ze dne 
15.12.2021 

 
- bere na vědomí kontrolu usnese-

ní ZO č. 15 ze dne 15.12.2021 
 
- bere na vědomí informace z jed-

nání RO č. 29 ze dne 10.1.2022, 
RO č. 30 ze dne 31.1.2022, RO č. 31 
ze dne 7.2.2022 a RO č. 32 ze dne 
28.2.2022

- schvaluje Smlouvu o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě na po-
zemcích p.č. 3794/103, 3794/104, 
3794/106, 3794/118 v k.ú. Liptál me-
zi obcí Liptál, Liptál 331 a Sdružení 
obcí Mikroregionu Vsetínsko, 
Svárov 1080, Vsetín, IČO 70238880 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- schvaluje Smlouvu o podmín-
kách napojení, o spolupráci 
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a součinnosti při realizaci ply-
nárenského zařízení a o budoucí 
smlouvě kupní mezi obci Liptál, 
Liptál 331 a GasNet, s.r.o., Klíšská 
940/96, Ústí nad Labem, IČO 
27295567 a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje investiční úvěr ve výši 
5.610.000,- Kč od Komerční banky 
a.s. na nákup staveb na pozem-
cích st. p.č. 700, 701, 702, p.č. 1334, 
1335/1 v k.ú. Liptál a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu tohoto 
investičního úvěru

- schvaluje koupi staveb na po-
zemcích st. p.č. 700, 701, 702, p.č. 
1334, 1335/1 v k.ú. Liptál za cenu 
5.610.000,- Kč od Zemědělského 
družstva Liptál, Lhota u Vsetína 
266 s tím, že veškeré náklady spo-
jené s převodem hradí obce Liptál 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- bere na vědomí odstoupení 
Zdeňka Mrliny, Liptál, od koupi 
staveb a pozemků st. p.č. 700, 701, 
702, p.č. 1334 a 1335/1 v k.ú. Liptál

- schvaluje prodej pozemků a sta-
veb na pozemcích st. p.č. 700, 701, 
702, p.č. 1334, 1335/1 v k.ú. Liptál 
za cenu 5.610.000,- Kč za stavby 

a 650,- Kč/m2 za pozemky kupu-
jícímu firmě REPAVIA STAV s.r.o., 
náměstí Práce 2512, Zlín, IČO 
05963877 s podmínkou předkup-
ního práva pro obec Liptál a pod-
mínkou sídla firmy v Liptále 
s tím, že veškeré náklady spoje-
né s převodem hradí obec Liptál 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této kupní smlouvy

- schvaluje plán akcí na rok 2022 
v obci Liptál

- schvaluje výzvu k předlože-
ní žádostí o dotace na rok 2022 
z rozpočtu obce Liptál ve výši 
250.000, Kč – dotace pro dobro-
volníky z obce Liptál

- schvaluje výzvu k předlože-
ní žádostí o dotace na rok 2022 
z rozpočtu obce Liptál ve výši 
30.000,- Kč – Ekofond, dotace pro 
vlastníky vzrostlých stromů v ka-
tastru obce Liptál

 
- 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 80.000,- Kč a pověřu-
je starostu obce Liptál k podpisu 
této veřejnoprávní 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 156.000,- Kč 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této veřejnoprávní 
smlouvy

- bere na vědomí informace o jed-
nání o budoucím provozu a vyu-
žití dolního obchodu Jednota

- schvaluje rozpočet obce Liptál 
na rok 2022

- deleguje místostarostu obce 
Liptál Filipa Tomance jako zá-
stupce obce na Valnou hromadu 
společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Vsetín, a.s., která se uskuteční 
26.5.2022

- bere na vědomí informace sta-
rosty obce o:

- materiální sbírce pro Ukrajinu 
ve spolupráci s Mikroregionem 
Střední Vsetínsko

- pořádání obecní zabijačky v so-
botu 12.3.2022

- obnovení návštěv kulturní ko-
mise u jubilantů.

Nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku Nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství za obecní systém odpadového hospodářství 

Zastupitelstvo obce Liptál se na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č. 15/15/21 vydalo na základě § 14 zá-
kona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, novou obecně závaznou vyhlášku 
č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhláška nabyla účinnosti 1.1.2022.

 
Vzhledem k jejímu rozsahu zde není možné zveřejnit celý obsah. Celé znění naleznete na webových strán-

kách obce v záložce Obecně závazné vyhlášky nebo je k dispozici na obecním úřadě v tištěné podobě.        (jv)

Liptál – jak kouzelné místo Liptál – jak kouzelné místo 
i kouzelné ji kouzelné jménménoo

Nové video z Liptálu - podzim 2021Nové video z Liptálu - podzim 2021
Na Facebooku a YouTube Obce LiptálNa Facebooku a YouTube Obce Liptál
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Schválený rozpočet  2022 OBEC LIPTÁL  
Paragraf, popis činnosti Příjmy:

1111 - Daň závislá činnost 4 000 000,00

1112 - Daň z příjmu fyzických osob 200 000,00

1113 - Srážková daň 500 000,00

1121 - Daň právnických osob 5 000 000,00

1122 - Daň právnických osob za obec 2021 964 630,00

1211 - Daň DPH 12 000 000,00

1341 - Poplatek ze psů 24 000,00

1343 - Užívání veřejného prostranství 4 000,00

1345 - Odvoz domovního odpadu 460 000,00

1361 - Správní poplatky 30 000,00

1381 - Odvod výtěžku za hazard 160 000,00

1511 - Daň z nemovitosti 800 000,00

4112 - Dotace Krajský úřad Zlín 376 900,00

4116 - ÚZ 13101 Dotace na mzdu ze SR 0,00

4116 - ÚZ 13013 N104 Z5 Dotace na mzdu SR a  EU 0,00

4116 - ÚZ 15011 Dotace revitalizace zeleně 64 996,20

4229 - org. 3069 - Rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností 389 298,00

1031 - Tržba v lesním hospodářství 2 000 000,00

1031 - Odvod DPH Lesní hospodářství 400 000,00

2141 - Ostatní příjem v Infocentru 11 500,00

2212 - Ostatní příjmy MK, zimní údržba před Jednotou 5 000,00

2310 - Pitná voda (nájem za vodovodní potrubí) 1 452,00

2411 - Záležitosti pošty - provize 305 000,00

3113 - Příjem z odpisu majetku ZŠ, příjem za vodu 582 023,89

3319 - Nájem, služby Kulturní zařízení 11 540,00

3341 - Obecní rozhlas - hlášení 3 500,00

3349 - Liptálský zpravodaj 100,00

3392 - Ostatní příjmy kulturní areál 30 000,00

3511 - Za poskytnuté služby zdravotního střediska 33 000,00

3612 - Nájem bytových prostor 365 000,00

3613 - Nájem nebytových prostor, Dům služeb 68 000,00

3632 - Pohřebnictví 30 000,00

3639 - MH, prodej a nájem pozemku, čistírna 69 000,00

3722 - Prodej popelnic 27 000,00

3725 - Třídění odpadu EKO-KOM 192 500,00

4354 - Dům s pečovatelskou službou, nájem a služby 449 000,00

5512 - Hasiči - příjem za elektřinu -  Čistírna peří 100,00

6171 - Ostatní služby, zasedačka 13 800,00

Příjmy celkem 29 571 340,09

Financování 2022

8115 - Počáteční stav 2022 3 000 000,00

8123 - 01 Příjem úvěru - koupě JZD v obci Liptál 5 610 000,00

8124 - 01 Splátka úvěru - přestěhování MŠ -1 122 480,00

8124 - 06 Splátka Víceúčel. Úvěr -2 331 659,00

8124 - 04 Splátka úvěru Opel Combo -64 691,52

8124 - 05 Splátka úvěru Traktorový nosič kontejnerů -144 000,00

 8901   231.0010 - DPH

Celkem: 4 947 169,48
Zveřejněno elektronicky: www.liptal.cz, úřední deska obce Liptál, listinná podoba je 
uložena u účetní obce na OÚ v Liptále čp.331. Rozpočet byl schválen ZO č.16, dne 
2.3.2022 pod bodem 16/16/22.

Zpracovala Renáta Pokorná

Schválený rozpočet 2022  OBEC LIPTÁL 
Paragraf, popis činnosti Výdaje:

1031 - Lesní hospodářství 2 144 000,00
2141 - Informační centrum 15 000,00
2143 - Cestovní ruch 36 000,00
2212 - Oprava místních komunikací, zimní údržba 907 900,00
2219 - Údržba chodníků a parkoviště 2 923 544,17
2221 - Ostatní činnost v dopravě 10 000,00
2292 - Dopravní obslužnost 152 000,00
2310 - Skupinový vodovod 0,00
2321 - Kanalizace, investiční transfer ČŘB a ostatní služby 1 650 000,00
2333 - Úpravy drobných vodovodních toků 15 000,00
2341 - Rybníky 20 000,00
2411 - Záležitosti pošt - Pošta Partner 451 000,00
3111 - MŠ - Příspěvek na provoz a ostatní služby 528 000,00
3111 - MŠ - Ostatní  náklady 10 000,00
3113 - ZŠ - Příspěvek na provoz, odpisy 2 541 023,89
3113 - ZŠ - Ostatní náklady 658 321,00
3113 - ZŠ - Průtokový transfer 0,00
3231 - Základní umělecká škola Morava 40 000,00
3314 - Knihovna 277 900,00
3316 - Vydavatelská činnost - příspěvek na vydání knihy 0,00
3319 - Kulturní zařízení 824 589,00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek 15 000,00
3329 - Ochrana památek, válečných hrobů 20 000,00
3330 - Činnost registrovaných církví a náboženských spolků 60 000,00
3341 - Místní rozhlas 36 000,00
3349 - Liptálský zpravodaj - tisk 250 000,00
3392 - Kulturní areál, nové WC realizace 370 000,00
3399 - Vítání občánků, beseda s důchodci 96 500,00
3419 - Tělovýchova 100 000,00
3421 - Dětské hřiště revize + nové víceúčelove sportoviště 237 000,00
3429 - Ostatní zájmová činnost 20 000,00
3511 - Zdravotnické zařízení 51 000,00
3522 - Ostatní nemocnice - Vizovice 10 000,00
3612 - Sociální byty - bytové hospodářství 329 000,00
3613 - Dům služeb, režijní náklady, zateplení 105 000,00
3631 - Veřejné osvětlení 373 000,00
3632 - Pohřebnictví, režijní náklady 24 000,00
3633 - Prodloužení inženýrských sítí 60 000,00
3635 - Nový územní plán 200 000,00
3636 - Územní rozvoj - příspěvek na digitální mapu 6 000,00
3639 - Místní hospodářství 7 840 100,00
3721 - Odvoz nebezpečného odpadu 70 000,00
3722 - Odvoz domovního odpadu 630 000,00
3723 - Sběrný dvůr 192 000,00
3725 - Odvoz tříděného odpadu 192 000,00
3745 - Péče o vzhled obce 1 237 528,00
4354 - DPS - penzion ( Liptál 463 - 16 BJ ) 355 000,00
4359 - Péče o staré občany 175 000,00
4399 - Ostatní sociální záležitosti 40 000,00
5212 - Rezerva na živelnou pohromu 30 000,00
5213 - Pandemie 10 000,00
5512 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů 201 500,00
6112 - Zastupitelstvo obce, komise 2 139 000,00
6114 - ÚZ  98071 Volby do Parlamentu ČR 0,00
6171 - Vnitřní správa 4 476 867,00
6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá 20 000,00
6310 - Bankovní poplatky 16 500,00
6399 - Odvod daně -  Obec Liptál 1 194 630,00
6402 - Vratky dotace za rok 2021 54,00
6409 - Členské příspěvky Mikroregionům a Sdružením 131 552,51
Výdaje celkem: 34 518 509,57
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Stavíme nové parkovištěStavíme nové parkoviště

Ekofond 2022 – dotace pro občany obce Ekofond 2022 – dotace pro občany obce LiptálLiptál

Velká stavební činnost byla hned 
zkraje roku zahájena v dolní prů-
myslové zóně vedle firmy Walfer. 
V tomto místě bude totiž postaveno 
28 nových parkovacích míst. Dále 
budou zrealizovány nové chodníky, 
které spojí nově vybudované lávky 
přes potok Syrákovka s objektem 
záchodů a koliby. 

I na druhé straně potoka Syrá-
kovka budou vybudovány nové 
zpevněné plochy. Celý tento prostor 
dostane úplně jiný vzhled. Jedná 
se o realizaci další etapy velkého 
projektu „Přírodní kulturní areál 
Liptál“. 

Před zahájením stavební činnosti 
musel být pokácen vzrostlý smrk, 
který byl bohužel určen posudkem 
ke kácení. Jednalo se o smrk výš-
ky 35 m a obvodu kmene 330 cm. 
Odhadované stáří bylo 130 let. 

Dalšími přípravnými pracemi 
byla demolice objektu bývalé vrát-
nice. Nyní se již pracuje na výstav-

bě nových ploch a pravděpodobně 
na konci léta by vše mohlo být 
hotovo.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Cílem tohoto projektu je finančně 
pomoci občanům obce Liptál, kteří 
mají na svém pozemku vzrostlý 
strom, který by potřeboval ošetře-
ní. Dotace bude moci být použita 
na odborný ořez stromu včetně 
případné instalace bezpečnost-
ních vazeb. Peníze nebudou moci 
být použity na uhrazení nákladů 
spojených s pokácením stromu. 
Ošetření stromu se nemusí pro-
vádět v době vegetačního klidu, to 
znamená, že může být provedena 
celoročně. Instalace bezpečnostní 
vazby se musí provést v době, kdy Bohužel tuto obrovskou lípu již nezachráníme.Bohužel tuto obrovskou lípu již nezachráníme.
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Inventarizace veřejné zeleněInventarizace veřejné zeleně

Dotace pro dobrovolníky v roce 2022Dotace pro dobrovolníky v roce 2022

Problematikou stromů se zabý-
váme poměrně často. Mnoho stro-
mů totiž potřebuje péči a kontrolu. 
Dále se také hodně řeší posudky 
ke stromům, které jsou vlastníkem 
požadovány ke kácení. Především 

z těchto důvodů jsme nechali zpra-
covat velmi rozsáhlou inventariza-
ci veřejné zeleně. 

Nyní máme zmapováno více jak 
500 ks stromů na území obce a má-
me tak přehled o stavu a potřebách 
jednotlivých dřevin. I vy se na tyto 
stromy můžete podívat a můžete 
tak zjistit v jaké kondici jsou. Více 
najdete na www.stromypodkont-
rolou.cz. 

I v letošním roce dojde k větší 
výsadbě stromů. V lokalitě Helštýn 
nad bytovkami bude vysazeno de-
set nových lip a v prostorách u fot-
balového hřiště bude vyměněno pět 
lip, které se bohužel neujaly. 

Provedli jsme také nákup samo-
zavlažovacích vaků, které budou 
primárně umístěny u stávajících 
lip na Helštýně a snad pomohou 
k lepšímu růstu těchto stromů. 
Tato lokalita má totiž dost špatné 

podloží, protože zde dříve vedla 
hlavní cesta a stromům se zde moc 
nedaří.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Již po čtvrté budeme rozdělovat 
z rozpočtu obce peníze pro dob-
rovolníky. Za všechny roky bylo 
podpořeno více jak třicet projektů, 
které zrealizovaly spolky a dobro-
volníci, kteří působí v naší obci. 

I tentokrát je cílem tohoto projektu 
podpořit kulturní, sportovní a spo-
lečenské dění v obci Liptál, proto-
že právě tyto akce a činnosti dělají 
a tvoří život v obci. Záměrem je nejen 
podpořit stávající akce, ale pomoci 
uspořádat i akce nové, které v naší 
obci ještě nebyly a které by obohatily 
„kulturu“ v naší krásné obci. 

Dalším odvětvím, ve kterém se 
bude moci žádat o dotace, je mož-
nost zakoupení vybavení, pomů-
cek a dalšího potřebného pro vy-

je strom v listu z důvodu zatížení 
větví. 

Tento dotační projekt vznikl z dů-
vodu, že v naší obci je stále ještě 
velké množství vzrostlých a také 
velmi starých stromů, které by po-
třebovaly odborný zásah, aby moh-

ly v naší obci zůstat ještě mnoho 
let. Jelikož ale toto ošetření stojí 
peníze, ne vždy ho chtějí vlastníci 
provést a raději by strom pokáce-
li. Tyto peníze by tedy měly mo-
tivovat vlastníky stromů k jejich 
ošetření a měly by pomoci uchovat 
významné stromy i dalším gene-

racím. Žádost o dotace je zveřej-
něna na webových stránkách obce 
a termín odevzdání Vašich žádosti 
je stanoven nejpozději do 29.4.2022 
do 12:00 hod.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Nový sál v ZŠ připraven na akci Zahraj siNový sál v ZŠ připraven na akci Zahraj si
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V letošním roce nejspíš uděláme 
důležitý krok k realizaci největšího 
projektu v dějinách obce, a to je 
rekonstrukce Zámku Liptál. Věřím 
totiž, že jsme se dostali do finále 
vyjednávání ohledně koupě budovy 
za zámkem. Tato budova je totiž 
pro nás velmi důležitá a je také 
velmi důležitá pro budoucí využi-
tí a ekonomiku provozu zámku. 
Tento objekt je ve vlastnictví paní 
Ing. Mezníkové a vypadá to, že 
jsme našli shodu na majetkovém 
vypořádání této stavby. Možná již 
na červnovém zastupitelstvu do-
jde ke schválení tohoto převodu. 
Bez vlastnictví celého areálu ne-
můžeme totiž pokročit k dokončení 
projektové dokumentace a bez do-
kumentace nelze získat potřebná 
povolení. Nyní pracujeme na zajiš-
tění financování tohoto projektu, 
které se bude skládat z vlastních 
prostředků z rozpočtu obce a také 
z nového úvěru. Nějaké prostředky 
jsme získali z prodeje zeměděl-
ského družstva, dále provedeme 
odložení některých akcí a také do-
jde k větší těžbě v obecních lesích. 

Prodejní cena budov za zámkem se 
bude pohybovat kolem 20 mil. Kč. 

V roce 2023 bychom rádi provedli 
realizaci nové střechy na budově 
zámku. Na tuto totiž máme vydá-
no stavební povolení, ale na konci 
příštího roku nám končí termín 
dokončení, který byl již několi-
krát prodloužen. Z tohoto důvodu 
zvažujeme zahájení této akce, aby 
nám povolení nepropadlo. Náklady 
na novou střechu budou cca 15 mil. 
Kč. Budeme se snažit získat i něja-
ké dotační prostředky, ale zvažu-

jeme také možnost zřízení sbírky, 
protože v rozpočtu takové prostřed-
ky bohužel již nebudou. 

Pokud by se podařilo uskutečnit 
tyto dvě velké akce, tzn. koupě zad-
ní budovy a výstavba nové střechy, 
můžeme konečně začít projektovat 
a poté i realizovat. Realizace by 
poté mohla probíhat již po částech 
a tím by nedocházelo k tak velké-
mu zatížení rozpočtu.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Letos jsme se pustili do rekonstrukce třetí stu-
dánky. Po generálních opravách studánky Kovářky 
v Hlubokém a studánky v Příkrém pod rozhlednou 
Vartovna jsme se nyní pustili do studánky v Borkoch 
pod hřebenem Kopřivná. 

Tato studánka je vzdálená asi 200 m od rozcestníku 
na vrcholu kopce Kopřivná. Práce na této studánce za-
čaly trochu jinak než jinde, protože zde jsme si museli 
nejprve vybudovat přístup. Na přístupové trase totiž 
před několika lety byl sesuv a bagr si musel tuto ces-
tičku znovu obnovit. Práce tak mohly začít a možná 
již v dalším čísle zpravodaje vás budeme informovat 
o dokončení této opravy.

Stále také probíhá mapování studánek na území 
naší obce, takže pokud o některé studánce víte, ozvěte 
se prosím. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Zámek Liptál a jeho obnovaZámek Liptál a jeho obnova

konávání činnosti. Možností bude 
samozřejmě i kombinace těchto 
variant. O dotaci bude moci žádat 
téměř každý, kdo bude bez nároku 
na honorář, pracovat dobrovolně 

pro ostatní, bez rozdílu, jestli se 
jedná o organizaci, spolek, či fy-
zickou osobu. Zvýhodněni budou 
žadatelé, jejíž výstup bude sloužit 
dětem. Žádost o dotace je zveřej-

něna na stránkách obce a termín 
odevzdání Vašich žádosti je nejpoz-
ději do 29.4.2022 do 12:00 hod.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Nová studánka v BorkochNová studánka v Borkoch
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Už tato neblahá zkušenost dora-
zila i k nám do Liptálu. Bohužel. 
Zaznamenáváme již několik stíž-
ností našich spoluobčanů, že po-
strádají předměty z hrobů, které si 
spravují a opatrují s úctou ke svým 
zesnulým. Je velice smutné, že se 
někdo vůbec uchýlí ke krádežím 
absolutně bez úcty k pietním mís-
tům. 

Prosíme tedy ty z vás, kteří si 
při své návštěvě hřbitova všimne-
te nějakých podezřelých okolností, 
abyste nás o tom na obecním úřa-
dě informovali. Jedině všímavostí 
můžeme předejít podobným nešva-
rům. V opačném případě budeme 
muset zvažovat pořízení kamero-
vého systému k ochraně prostran-
ství hřbitova. 

Rovněž upozorňujeme všechny, 
že podle platného hřbitovního řá-
du je každý, ať už nájemci hro-
bových míst, či jimi objednaná 
provádějící firma, hlásit jakékoliv 
práce na hřbitově správci hřbi-
tova – Obecní úřad v Liptále. A to 
včetně kontaktu na zhotovitele 
těchto prací. I toto nám pomůže 
předejít podobným jevům.       (jv)

Nápad postavit muzeum, které 
bychom věnovali našim nejslav-
nějším rodákům, máme v hlavě již 
dlouho. Nyní tato myšlenka získala 
jasnější obrysy. Díky firmě Sunset 
group jsme získali do nájmu objekt, 
který bude použit pro tento účel. 
Jedná se o objekt, který se nachá-
zí hned vedle nových veřejných 
záchodů v našem přírodním kul-
turním areálu. Nyní bude probíhat 
oprava tohoto objektu a snad již 
o letošních Liptálských slavnostech 
bude muzeum otevřeno.

Toto muzeum bude věnováno nej-
známějším občanům obce Liptál. 
Budou zde vystavena díla, která vy-
tvořil například Jan Kobzáň, Karel 
Řezník, Antonín Chromý-Chromek, 

ale bude zde také vzpomenuto 
na život Františka Plachého, na dě-
jiny Zámku Liptál a třeba také 
na výrobky firmy Lipta.

Nedávno jsme náhodně zjistili, 
že jeden obraz od Jana Kobzáně se 
také nachází na zámku v Holešově.  
Jedná se o šest metrů dlouhý obraz, 
který znázorňuje valašské povstání 
proti šlechtě. V současné době již 
jednáme s vedením města Holešov 
o dlouhodobé zápůjčce tohoto ob-
razu a myslím si, že i tento obraz 
v naší síni uvidíme. 

Dále jsme zjistili, že akademický 
sochař Karel Řezník vytvořil také 
bustu významné osobnosti města 
Zlína Františka Bartoše. Tato busta 

je umístěna před Základní školou 
v Bartošově čtvrti ve Zlíně. V síni 
slávy Vám budeme chtít ukázat 
fotografie těchto děl.

Krádeže na hřbitově v LiptáleKrádeže na hřbitově v Liptále

Jan Kobzáň – Síň slávy v LiptáleJan Kobzáň – Síň slávy v Liptále
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Na začátku května budou zahá-
jeny práce v kulturním zařízení. 
Od 9. května tak bude na 14 dní uza-
vřen „kulturák“ pro všechny spolky 
i veřejnost. Hlavními pracemi bude 
výměna topení ve všech místnos-
tech v prvním i druhém patře. Dále 
bude provedeno broušení a lako-
vání parketové podlahy a všechny 
prostory budou také vymalovány. 
V hlavním sále dále vznikne nová 
zrcadlová stěna, která bude nejvíce 
využívána při nácvicích folklorní-
ho spolku. 

Především výměna otopných tě-
les byla velmi očekávaná, protože 
stávající radiátory nešly vybavit 
termo regulačními ventily a ne-
bylo tak možné účinně regulovat 
teplotu. Také otopná tělesa mají to 
nejlepší již za sebou a jejich výmě-
na je nezbytná.

Kulturní zařízení je centrem 
mnoha kulturních a společen-
ských akcí a je také hojně využívá-
no místními spolky i občany, proto 
jsme moc rádi, že se tyto prostory 
opět zmodernizují.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Po dlouhé covidové krizi, nás nyní 
trápí nová krize, a to ta na Ukrajině. 
Mnoho lidí na Ukrajině trpí, a i my 
jsme se rozhodli jim alespoň tro-
chu pomoci. Ve spolupráci s mikro-
regionem Střední Vsetínsko jsme se 
rozhodli uspořádat materiální sbír-
ku. Na konci února se tak všechny 
obce našeho mikroregionu, včetně 
jejich občanů zapojily do koordi-
nované sbírky potravin, hygienic-

Liptálský „kulturák“ čeká rekonstrukceLiptálský „kulturák“ čeká rekonstrukce

V současné době se také vý-
razně zabýváme sháněním in-
formací o původním vybavení ze 
Zámku Liptál. O knížecím kočáru 
jsme vás již informovali a nyní 
máme například seznamy věcí, 
které jsou umístěny na zámku 
ve Vizovicích a Vsetíně. Zjistili 

jsme, že v depozitářích těchto 
zámků se nachází desítky věcí, 
které patřily do našeho zámku. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Materiální sbírka pro UkrajinuMateriální sbírka pro Ukrajinu
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Pamětní deska u rybníčka v ObořePamětní deska u rybníčka v Oboře

kých potřeb i ostatního materiálu. 
Za tuto pomoc Vám všem velmi 
děkujeme.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

I letos chceme pokračovat v re-
konstrukcích míst, které připomí-
nají hrůzy 2. světové války. V tomto 
roce přišla na řadu pamětní deska, 
která byla umístěna na hájence 
pana Blanarčíka. Tuto desku ny-
ní přestěhujeme blíže k rybníčku 
v oboře, protože hájenka prochází 
rekonstrukcí. 

V neděli 8. května 2022 bude toto 
nové místo slavnostně odhaleno. 

Účast na této akci již také přislíbili 
členové historického spolku, kteří 
se zabývají partyzánskou činností. 
Můžete se tak těšit na přehlídku 
dobového partyzánského oblečení, 
ale třeba také na střelbu z dobo-
vých zbraní. 

Opravou nyní také probíhá 
Partyzánský srub, který je neda-
leko od zmiňovaného rybníčka. 

V loňském roce proběhly nátěry 
vnitřních prostor a nedávno by-
ly namontovány úplně nová ok-
na do tohoto srubu, které již byly 
v dezolátním stavu. Hned jak po-
časí dovolí, bude provedena oprava 
střechy a nátěry vnější části.

Ing. Milan Daňa
starosta obce liptál
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Obecní zabíjačka měla úspěch Obecní zabíjačka měla úspěch 
První společenská akce v tomto 

roce bez kovidového omezení byla 
Obecní zabíjačka. Uskutečnila se 
v sobotu 12. března 2022 v zázemí 
kulturního zařízení. Samotná pří-
prava zabíjačkových specialit pro-
běhla už v pátek, aby se vše v klidu 
stihlo na sobotu připravit. Začali 
jsme hned ráno pod taktovkou 
zkušeného dlouholetého řezníka 
Janka Vaculíka (Švančary) a Ladě 
Škrabánka (Lamača). K ruce měli 
obecní zaměstnance. 

V dopoledních hodinách nás při-
šly navštívit také děti z naší zá-
kladní a mateřské školy. Pro ně-
které to byla první příležitost vidět, 
jak taková zabíjačka vůbec probíhá.

Příprava zabijačkových specialit 
byla dlouhá a náročná, až v pozd-
ních večerních hodinách bylo vše 
uvařeno, napečeno, vychlazeno 
a nachystáno na sobotu.

V sobotu začal prodej zabíjačko-
vých pochoutek v 11 hodin na par-
kovišti za obecním úřadem, kde 
se začaly tvořit dlouhé řady hla-
dových lidí. Samotný prodej zabí-
jačkových specialit byl rozdělený 
na dvě místa, venku se prodávaly 
jitrnice, tlačenky, ovar a oblíbená 
prdelačka. Během hodiny a půl by-
lo vše vyprodáno. 

V kuchyni kulturního zařízení 
byly připraveny vepřové výpečky, 
svíčková sekaná a zabijačková ka-
še. Všechna tato jídla byla podává-
na se zelím a chlebem. Hotové jíd-
lo si mohli návštěvníci vychutnat 
přímo na místě u stolu třeba s če-
povaným pivem nebo také odnést 
domů v krabičkách. Samotná akce 
skončila kolem třetí hodiny, a tak 

jsme si i my mohli po náročných 
dvou dnech odpočinout.

Myslím si, že obecní zabíjačka se 
lidem líbila a věřím, že se sejdeme 

u další v příštím roce, kterou chce-
me spojit také s masopustem.

   Filip Tomanec, místostarosta
Foto Jana Vráblíková ml.
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PŘÍSPĚVKY:
- zasílejte na uvedenou emailovou adresu s označe-

ním „Příspěvek do zpravodaje“ nejlépe 
  ve formátu word (přípona .doc), jeden příspěvek ob-

sahem asi ½ stránky psané na počítači.
 Texty neprochází jazykovou úpravou, za obsah 

zodpovídají jednotliví přispívající. Proto dbejte 
na odstranění chyb či překlepů. Redakce si vyhra-
zuje právo příspěvky krátit.

- osobně na obecní úřad
- vždy s uvedením autora textu

FOTOGRAFIE:
- posílejte zvlášť v příloze emailu - ne v textu
- ve formátu .JPG, .JPEG, velikost cca kolem 1 MB
  Velikostí kolem 100 kB ani neposílejte - moc malé, 

proto nevhodné pro tisk.
- osobně na obecní úřad. Po naskenování budou vrá-

ceny
- vždy s uvedením autora fotografií

Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky před zve-
řejněním posoudit zejména, aby nepoškozovaly jiné 
subjekty, osoby, apod.

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

Reklama v obecním zpravodaji je zveřejňována pou-
ze po dohodě a jen místním firmám jako podpora 
podnikání místních subjektů.

Všem přispěvatelům děkujeme za spolupráci.

KONTAKT pro zasílání příspěvků:

Jana Vráblíková
Obecní úřad Liptál, 756 31  Liptál 331

Email: obec@liptal.cz, obec.urad@liptal.cz   
Tel.: 571 438 074

UZÁVĚRKY
jednotlivých čísel Liptálského zpravodaje

(platí pro každý rok)

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

Prosíme o dodržování uvedených termínů!

Jak posílat příspěvkyJak posílat příspěvky

Pozvánka na druhý 
Liptálský Kyseličák 2022 

Již nyní vás všechny srdečně zveme na další ročník 
v soutěži ve vaření liptálské kyselice. Snad budou 
všechny okolnosti příznivé a my se všichni sejdeme 
v sobotu 25.6.2022 v Přírodním kulturním areálu 
v Liptále. Všichni, kdo si chcete zasoutěžit, můžete 
se již nyní přihlašovat na tel. 736 132 451, později bude 
zveřejněn plakát, kde budou potřebné informace.

Těšíme se na vás všechny, soutěžící, návštěvníky, 
kteří budou zároveň tvořit největší porotu.

Jana Vráblíková ml., vč. foto z r. 2021.
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V neděli 27. února 2022 se v zasedací místnosti OÚ 
konalo slavnostní vítání nových občánků.

Pozváno bylo jen pět dětí se svými rodiči, ale díky 
doprovodu prarodičů byla zasedací místnost zaplně-
na. Všichni pak společně přivítali do života:

Kristýnu Šimkovou, Hořansko
Kristýnu Halmazňovou, Na Hranici
Nikolu Filovou, Dolansko
Jakuba Špidlu, Hořansko
Matěje Mrnuštíka, Lopuník.

Tradiční úvod Bc. Dariny Geržové doplnilo milé vy-
stoupení Malůšat. Po slavnostním projevu pana sta-
rosty Ing. Milana Dani převzali rodiče dárky od Obce 
Liptál a zapsali se do pamětní knihy.

Na závěr se všichni rodiče s dětmi vyfotili na společ-
né foto a jednotlivé rodiny pak u vyřezávané kolébky. 
Těšíme se na další vítání nových občánků, na které 
pozveme již teď nově narozené děti.

Všem přejeme hodně zdraví, lásky a radostí.                  

Za komisi pro občanské záležitosti 
Eva Krausová

Foto Jana Vráblíková ml.

Po nemoci se již do práce vrátila vedoucí naší 
Pošty Partner v Liptále. Od 4.4.2022 již platí původní 
otevírací doba. Všem občanům, kteří služeb pošty 
využívají, děkujeme za pochopení a trpělivost v ne-
lehké situaci, kdy pošta nemá ze svých řad nikoho 
na záskok a obec musí zajistit provoz pošty ze svých 
řad.

Připomínáme rovněž otevírací dobu informačního 
centra na poště v Liptále - pondělí a středa, hodiny 
jsou v tyto dva dny – totožné s otevírací dobou pošty.  
Vyřídit zde můžete – v pondělí a ve středu - poplatky, 
Czech Point, ověřování podpisů, atd.

Vítání občánkůVítání občánků

Pošta již má otevřeno podle původního rozpisuPošta již má otevřeno podle původního rozpisu
Pošta Partner Liptál

Hodiny pro veřejnost

Den od - do od - do

Pondělí 8:00 - 11:30 13:00 - 16:30

Úterý 8:00 - 11:30 13:00 - 16:30

Středa 8:00 - 11:30 13:00 - 16:30

Čtvrtek 8:00 - 11:30 13:00 - 16:30

Pátek 8:00 - 11:30 13:00 - 16:30
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Máte již uhrazeny poplatky? Máte již uhrazeny poplatky? 

Nechoďte – volejte – podejteNechoďte – volejte – podejte

Pokud chcete vy, kteří tyto služby 
ještě nevyužíváte, dostávat zprá-
vy z hlášení obecního rozhla-
su formou SMS přímo do svých 
mobilních telefonů, nahlaste 
na obecní úřad své telefonní číslo. 
Prostřednictvím SMS budete po-
té dostávat stručná hlášení obec-
ního rozhlasu (upozornění, různá 
oznámení, prodeje, pozvánky, atd.). 
Zvláště v tomto čase vám kvůli 

různým omezením doporučujeme 
službu využít.

Samozřejmě stále trvá možnost 
rozesílání zpráv z webu obce 
na vaše emaily, k jejichž odběru 
se můžete sami přihlásit na www.
liptal.cz, záložka Zasílání novi-
nek. Na emaily vám budou chodit  
rovněž různá upozornění, zprávy 
z úřední desky, pozvánky na akce 
atd. Pokud si nebudete vědět ra-

dy, použijte stejný postup, jako pro 
přihlášení k zasílání SMS -  zašlete 
nám na obecní úřad Váš email ne-
bo zatelefonujte a my vás do odbě-
ru novinek zařadíme.     (jv)

Kontakt pro zaslání čísla telefo-
nu nebo emailu:
Tel.: 571 438 074
Email: obec.urad@liptal.cz
Web: www.liptal.cz, záložka 
Zasílání novinek

POZOR:
poplatky za odpady a psy jsou 
splatné do konce března 2022.

Termín pro uhrazení poplatků 
za odpady a psy je každoročně 
do konce března. Kdo jste ještě 
nestihli, můžete tak učinit hotově 
nebo kartou na obecním úřadě ne-
bo přímo na účet obce. 

Po zaplacení poplatku obdržíte 
známku na popelnici pro rok 2022 
a barevné pytle na tříděný odpad. 
Upozorňujeme, že pokud nebudete 
mít po tomto termínu přilepenu 

známku na popelnicích pro rok 
2022, nebudou vám vyváženy.

Výše poplatků: 
- 350 Kč/osoba/rok za osobu s tr-

valým pobytem, 
- 350 Kč/rok/objekt, kde není ni-

kdo hlášen k trvalému pobytu, 
- pes 100 Kč/rok v obci
- pes v odlehlé části obce 50 Kč/

rok. 
- za každého dalšího psa se po-

platek zvyšuje v obci na 200 Kč/
ks/rok, mimo obec na 100 Kč/
ks/rok.

Číslo účtu obce: 6724851/0100, va-
riabilní symbol 1345 a číslo popis-
né/evidenční objektu.

Finanční úřad pro Zlínský kraj 
zveřejňuje telefonní čísla, na kte-
rých Vám nabízí informace a po-
moc s vyplněním daňových při-
znání k dani z nemovitých věcí 
tak, abyste nemuseli podstupovat 
rizika spojená s dopravou a osob-
ní přítomností na finančním úřa-
dě a jeho územních pracovištích 
(dále „ÚP“).

ÚP ve Vsetíně, Smetanova 1110, 
755 01 Vsetín, tel.  571 495 425,  
571 495 429

Vyřizující územní pracoviště je 
určeno především podle místa po-
bytu poplatníka. Pokud se místo 
pobytu nenachází ve Zlínském kra-
ji a nevíte, které územní pracoviště 

je ve Vašem případě vyřizující, vo-
lejte na telefonní číslo 577 617 138.

Pracovníci správce daně se Vám 
budou ve věci daně z nemovitých 
věcí na uvedených telefonech vě-

novat každý pracovní den, vždy 
MINIMÁLNĚ v době

Po, St 8:00 – 16:30 
Út, Čt 8:00 – 14:30
Pá 8:00 – 13:30

Finanční úřad pro Zlínský kraj

Platba kartou 
na obecním úřadě a v IC 

Jak jsme v minulosti již in-
formovali, platební terminál je 
umístěn na obecním úřadě a také 
v informačním centru. Na obou 
místech je možné poplatky uhra-
dit platební kartou všech různých 
bank. 

Stále rozesíláme SMS a emaily Stále rozesíláme SMS a emaily 
zájemcům o novinky v obcizájemcům o novinky v obci

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI 
v Liptále k 28.2.2022v Liptále k 28.2.2022

Evidovaní uchazeči:  36 (30 30.11.2021).
Z toho dosažitelní uchazeči: 30  (25 k 30.11.2021).
Podíl nezaměstnanosti: 3,05  (2,54 k 30.11.2021). 
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:

- nejvíce Branky: 53 evidovaných uchazečů, 7,52 %  podíl nezaměstnanosti,
- nejméně Podolí: 3 evidovaných uchazečů, 1,63 %  podíl nezaměstnanosti.

(Zdroj: Úřad práce)
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Z ÚŘEDNÍ DESKYZ ÚŘEDNÍ DESKY
Plná  znění  zveřejněných  doku-

mentů  a  další  informace naleznete 
především  na  elektronické  úřední 
desce OÚ Liptál.

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako 

příslušný správní orgán oznamuje, 
kromě opatření Labe a Odry, vydá-
ní opatření obecné povahy opatření 
obecné povahy čj. MZE-70001/2021-
15121 ze dne 28.ledna 2022, kte-
rým vydalo Národní plán povodí 
Dunaje, do kterého náleží i obec 
Liptál.

Vzhledem k rozsahu nelze před-
mětné opatření zveřejnit v úpl-
ném znění, proto se na úřední 
desce Ministerstva zemědělství 
a úředních deskách všech obcí 
České republiky zveřejňuje pou-
ze toto oznámení. Úplná znění 
jsou zveřejněna  na elektronické 

úřední desce Ministerstva země-
dělství.

Národní plány povodí stanoví cí-
le pro ochranu a zlepšování sta-
vu povrchových a podzemních vod 
a vodních ekosystémů, ke sníže-
ní nepříznivých účinků povodní 
a sucha, pro hospodaření s povr-
chovými a podzemními vodami 
a udržitelné užívání těchto vod pro 
zajištění vodohospodářských slu-
žeb, pro zlepšování vodních po-
měrů a pro ochranu ekologické 
stability krajiny. A dotýká se zá-
jmů uživatelů vody, znečišťovatelů, 
vlastníků vodohospodářské infra-
struktury, vlastníků vodních děl, 
správců vodních toků a obcí.
(MZ, odbor vodohospodářské poli-

tiky 28.01.2022, výtah.)

Veřejná  vyhláška
doručení aktualizace č. 4 Zásad 

územního rozvoje Zlínského kraje 
a úplného znění Zásad územního 

rozvoje Zlínského kraje po vydání 
aktualizace č. 4 

Zlínský kraj v souladu s ust. § 
42 odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, za použití ust. 
§ 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpi-
sů, doručuje aktualizaci č. 4 Zásad 
územního rozvoje Zlínského kra-
je a úplné znění Zásad územního 
rozvoje Zlínského kraje po vydání 
aktualizace č. 4.

Vydáno způsobem umožňující 
dálkový přístup na internetových 
stránkách Zlínského kraje na ad-
rese: 

https://www.kr-zlinsky.cz/doku-
menty-schvalene-ucinne-cl-466.
html

(Zlínský kraj, č.j. KUZL 17041/2022, 
dne 28.02.2022)
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Kraj zřídil telefonní linku, 
která pomůže provozu KACPU 

(Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině)
ZLÍNSKÝ KRAJ – V areálu Krajské nemocnice 

Tomáše Bati ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží funguje 
v nepřetržitém provozu Krajské asistenční cent-
rum pomoci Ukrajině (KACPU), ve kterém si mohou 
uprchlíci z Ukrajiny vyřídit první registraci, vízum, 
zdravotní pojištění i zajištění ubytování. Zájemcům 
nově slouží také telefonní linka 577 043 770, kterou 
zřídil Zlínský kraj. 

Telefonní linku obsluhují zaměstnanci Krajského 
úřadu Zlínského kraje, kteří poradí například s tím, 
co si vzít s sebou za doklady, kde si stáhnout žádost 
o udělení dlouhodobého víza, kde hledat ubytování 
či psychosociální pomoc. Linku 577 043 770 je možné 
využít denně v době od 7 do 19 hodin. 

KACPU funguje v nepřetržitém provozu i o víken-
du. Vzhledem k velkému počtu příchozích je nutné 
počítat s delší čekací dobou. Doporučujeme centrum 
navštívit od 7 do 19 hodin, kdy je v něm maximální 
počet personálu. 

Lidé prchající z Ukrajiny nemusí v mrazivém po-
časí čekat venku, mohou využít vyhřívané stany, 
které jsou v areálu zlínské nemocnice k dispozici. 
Ve stanech je také zázemí pro děti a připraveno je 
i drobné občerstvení včetně teplého čaje. Do hlavní 
budovy jsou pak k vyřízení potřebných dokumentů 
lidé voláni podle čísel na pořadovém lístku, který 
dostanou při příchodu do centra. 

Další užitečné informace k pomoci Ukrajině na-
jdete na stránkách Zlínského kraje: https://www.
kr-zlinsky.cz/pomoc-ukrajine-cl-5421.html

Na Obecním úřadě Liptál jsou k možnému využití 
tiskopisy pro občany Ukrajiny, kteří se účastní re-
gistračního procesu v Krajském asistenčním centru 
pomoci Ukrajině ve Zlíně. 

(Z emailu oddělení havarijního a krizového řízení, 
Městský úřad Vsetín, ze dne 9.3.2022.)

Na pomoc UkrajiněNa pomoc Ukrajině Spolupráce v souvislosti Spolupráce v souvislosti 
s energetickou krizís energetickou krizí

KACPU KACPU Tiskopisy pro Tiskopisy pro 
občany Ukrajinyobčany Ukrajiny

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:

11.05. / 27.07. / 31.08. / 05.10. / 09.11. / 14.12.2022

Vzhledem k nárustů cen energií ztratili někteří 
zákazníci svého původního dodavatele a ze zákona 
přešli pod dodavatele poslední instance (dále jen DPI). 
Jde o potřebu řešit urychleně situaci těch zákazníků, 
kteří v režimu DPI stále zůstávají. V polovině dubna 
hrozí všem, co doposud nemají uzavřenu standardní 
smlouvu o odběru, neoprávněný odběr energií a tím 
pádem následné odpojení od dodávky plynu elektřiny. 
Řada klientů vůbec netuší, že se mohou svou nečin-
ností dostat do problémů.

Takto ohrožené domácnosti budou přímo kontak-
továny pracovníky Úřadu práce ČR s cílem upozornit 
na možnosti řešení jejich situace a pomoci ze strany 
státu.
(Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, dopis ze dne 28.2.2022)
Bližší informace jsou k dispozici na OÚ Liptál 

a na úřední desce obce Liptál.
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Ředitelství silnic Zlínského kra-
je upozorňuje na údržbu vegetace 
– ořezání větví a stromů podél sil-
nic II. a III. třídy ve Zlínském kraji 
(v průjezdních i mimo průjezdní 
úseky obcí).

Nejen v zimním období hrozí 
vznik nebezpečných situací, kdy 
vlivem nepříznivých klimatických 
podmínek mohou suché či jinak 
poškozené větve nebo stromy svým 
pádem do průjezdního profilu sil-
nic II. a III. třídy negativně ohrozit 
bezpečnost silničního provozu. 

Proto jako pověřený správce sil-
ničního majetku ve vlastnictví 
Zlínského kraje upozorňujeme, že: 

- vlastník pozemku, z něhož vy-
růstá vegetace (především dře-
viny – stromy a keře), a který 
sousedí se silnicí nebo zasahuje 
do ochranného pásma silnice, tj. 
do vzdálenosti 15 m od osy vozov-
ky nebo od osy přilehlého jízdní-
ho pásu silnice II. nebo III. třídy, je 
dle občanského zákoníku povinen 

provádět jejich pravidelnou údrž-
bu, tj. ořezávání větví či vykáce-
ní starých poškozených stromů 
tak, aby nedocházelo ke škodám 
na životě zdraví či majetku fyzic-
kých či právnických osob

 
- v případě porušení této práv-

ní povinnosti vzniká odpovědnost 
vlastníka pozemku za vzniklou 
škodu, neboť dle výše cit. zákona 
je strom součástí pozemku. 

Nedojde-li ze strany vlastníků, 
správců či nájemců k odstranění 
závadných stavů, budeme při jejich 
zjištění jakožto správci silnic II. 
a III. třídy ve vlastnictví Zlínského 
kraje povinni postupovat mimo ji-
né dle níže citovaných ustanovení 
zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o po-
zemních komunikacích):

  §  35  Ochrana  dálnice,  silnice 
a místní komunikace 

1) Vlastníci nemovitostí v soused-
ství  dálnice,  silnice  a  místní  ko-
munikace  jsou  povinni  strpět,  aby 

na jejich pozemcích byla provedena 
nezbytná  opatření  k  zabránění  se-
suvů  půdy,  padání  kamenů,  lavin 
a stromů nebo jejich částí, vznikne-
-li toto nebezpečí výstavbou nebo 
provozem dálnice, silnice a míst-
ní komunikace nebo přírodními 
vlivy; vznikne-li toto nebezpečí 
z jednání těchto vlastníků, jsou 
povinni učinit nezbytná opatření 
na svůj náklad. O  rozsahu a  způ-
sobu provedení nezbytných opatření 
a  o  tom,  kdo  je  provede,  rozhodne 
silniční správní úřad.

 
2)  Silniční  správní  úřad  zjišťu-

je  zdroje  ohrožování  dálnice,  sil-
nice  a místní  komunikace  a  zdroje 
rušení  silničního  provozu  na  nich. 
Zjistí-li  zdroj  ohrožení  jiný,  než  je 
uveden  v  odstavci  1,  nařídí  silnič-
ní  správní  úřad  jeho  provozovateli 
nebo  vlastníku  odstranění  zdroje 
tohoto  ohrožení. Nevyhoví-li pro-
vozovatel nebo vlastník zdroje 
ohrožení, silniční správní úřad 
rozhodne o odstranění zdroje 
ohrožení na jeho náklady.

(Z dopisu ŘSZK ze dne 19.1.2022)

Ředitelství silnic upozorňuje Ředitelství silnic upozorňuje 
na ořezávání podél silnic II. a III. třídyna ořezávání podél silnic II. a III. třídy
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Sběr velkoobjemových a nebezpečných Sběr velkoobjemových a nebezpečných 
odpadů z domácnostíodpadů z domácností

v sobotu  7.5.2022

Liptál – Na Špici (točna autobusu) 09:15 – 10:00 hod.
Liptál – Dolansko (u obchodu) 10:10 – 11:00 hod.
Liptál – u hasičské zbrojnice (náves) 11:15 – 12:45 hod.

Žádáme o dodržení uvedených hodin, poté již nebu-
de možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika 
bude přesunuta do další obce.

V uvedené době bude na stanovených místech moci 
každý občan zdarma odevzdat  k likvidaci následující 
druhy odpadů:

•  olejové automobilové filtry  •   plechovky se zbyt-
ky barev  •  monočlánky  •  autobaterie  •  zářivky  •  
znečištěné láhve a sklo od chemikálií • zbytky pří-
pravků na hubení škůdců a postřiky  •  staré kosme-
tické přípravky  •  staré léky  •  vyjeté  motorové oleje  
•  mořidla a rozpouštědla  •  plastové obaly a nádoby 
od škodlivin  •  opotřebované pneumatiky  •  had-
ry znečištěné barvami, oleji a vazelínou  •  obaly 
od sprejů  •  televizory  •  rádia  •  ledničky •  domácí 
elektrospotřebiče • 

• objemné odpady 
(koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyvadla, ...) • 

NA OBALU MUSÍ BÝT NAPSÁNA PŘESNÁ SPECIFIKACE 
SBÍRANÉ CHEMIKALIE !!!!

Jelikož tyto sběry jsou v obci organizovány každo-
ročně, není důvod, aby některé z těchto nebezpečných 
odpadů končily v popelnicích, velkoobjemových kon-
tejnerech, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě. 
Věříme, že každý z vás využije této výhodné příležitosti 
a akce se zúčastní.

Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně život-
ního prostředí ve Vaší obci děkuje 

Obecní úřad Liptál a společnost Marius Pedersen a.s.

Současně budou na všech stanovištích hasiči 
z Liptálu provádět

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ:

ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, 
vrtačky brusky, televizory, monitory, rádia, 

počítače, mobily, apod.

Zdarma lze převzít pouze kompletní 
vysloužilé elektrozařízení.

www.recyklujteshasici.cz 

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

duben 21 18 Vývoz

květen 5, 19 16 02, 30 kontejnerů

červen 2, 16, 30 13 27 ze sběrného

červenec 14, 28 11 25 dvora

srpen 11, 25 08 22 podle

září 8, 22 05 19 potřeby

říjen 6, 20 03, 31 17

listopad 3, 17 28 14

prosinec 1, 15, 29 26 12



Z obecního úřadu

Z obecního úřadu
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NÁVŠTĚVY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPTÁL

Letos opět naši knihovnu navštěvují žáci druhé 
až páté třídy ZŠ Liptál. S paní učitelkou docházejí 
do knihovny pravidelně jednou za měsíc, vymění si 
přečtené knihy a odnesou si je do třídy k další práci. 

Pro žáky první třídy připravujeme během dubna tra-
diční pasování prvňáčků za čtenáře knihovny.

Velmi se těšíme na jejich další návštěvy!
Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.cz 

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

Alena Malčíková, knihovnice

Kultovní klasika o malém chlapci od Antoina Saint-
Exupéryho, původně napsaná ve francouzštině, která 
byla v roce 2017 přeložena do svého 300. jazyka – ha-
ssanštiny, severoafrické varianty arabštiny – získal nyní 
další exotický překlad. Tentokrát do valašského nářečí.

Stojí za ním nakladatelství Joka, které loni vydalo 
tuto půvabnou knihu i v dalším moravském nářečí 
– brněnském hantecu. Aktuálně tak je Malý princ nej-
překládanější nenáboženskou knihou na světě.
„Taká malučká a teňučká knižka! A šak enom o ma-

lučkém ogárkovi. A přeca umí ten ogárek rožnút světél-
ko v dušách luďom po celém velikém světě. Moc je ta-
kých, keří tak nekdy v noci hledíja na hvězdy a pravíja 
si, či zrovna hen tá néni tá jeho. Lebo nekoho inšího… 
Valaši  nečekali  na  nejaké  to  svoje  vydání,  umíja  tú 
knižku čtnúť po česky, a tož nekeří aj po anglicky lebo 
třebas  po  německy.  No  a  včil  ho majú.  Máme.  První 
knižku  velikéj  literatúry  popřelážanú  do  našej  rodnéj 
řeči. Čujete zvoňéní? Štrngáme si na to!“

Malý princ byl převeden do valašského nářečí his-
torikem Petrem Odehnalem na popud sběratelky 

Martiny Dlabajové, která vlastní aktuálně nějakých 
270 verzi této knížečky. Valašský princ byl pokřtěn 
ve Valašských Kloboukách, kde Odehnal působí ve zdej-
ším muzeu. Knižní novinku Malučký princ doprovodil 
svými originálními ilustracemi Roman Kudláček.
Ludé majú  svoje hvězdy,  enomže  ty nejsú  stejnaké. 

Tých, keří putujú, ony provázajú. Pro ty druhé sú ony 
enom  malučké  světélka,”  sděluje  vypravěči  Malučký 
princ ve valaštině a hned pokračuje: “Já budu na jed-
néj z nich bývať, budu sa na jednéj z nich smíť, a když 
ty  sa  podíveš  na  nebe,  přinde  ti  to,  jak  by  sa  smíly 
všecky. A tož ty teda budeš měť hvězdy, keré sa umíja 
smíť!”

Čtenáři se také dozví, že hroznýši svoju kořisť ne-
žvýkajú, polykaju ju celú a potem sa nemožú ani hnúť 
a z půl roka enom spíja a trávíja“. Anebo kdo je vlastně 
ten malučký princ z planetky B 612, kerá néni větší jak 
chalupa.

Vsetínské domácí noviny, 18.12.2021, Pavel Janíček
Knihu si nyní lze vypůjčit i v naší knihovně.

Z obecní knihovny LiptálZ obecní knihovny Liptál

Malý princ se po překladu do hantecu Malý princ se po překladu do hantecu 
dočkal i valašské verzedočkal i valašské verze
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Nová publikace ke stažení zdarma 
Pro všechny zájemce o geologii uvádíme, že Zlínský 

kraj vydává ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko 
další z řady populárně naučných publikací, tentokrát 
na téma geologie Zlínského kraje. Jejím cílem je po-
pularizovat geologické vědy a zároveň poskytnutou 
veřejnosti zajímavé informace o vývoji a významných 
lokalitách regionu. Kniha přibližuje detailnější geolo-
gickou stavbu Zlínského kraje, její geomorfologii a pa-
leogenezi od druhohor až po současnost. Pojednání 
o celkem 65 lokalitách je rozděleno do třinácti kapitol, 
strukturovaných podle geomorfologických jednotek. 
U každé lokality je popsána geologická a geomorfo-
logická stavba, významné geologické jevy, přítomné 
horniny, minerály nebo fosilie případně i antropo-
genní vlivy – prehistorická sídliště, středověké hrady, 
památníky, historické události i pověsti. Kniha svým 
způsobem reprezentuje významnou část přírodního 
bohatství Zlínského regionu.

AUTOR - Bc. Pavel Šnajdara, referent Krajského 
úřadu Zlínského Kraje, státní správa a samospráva 
v ochraně přírody
Na  fotografii:  Luhačovické  vrstvy  račanské  jednotky 

magurského flyše – Lačnov.

KE STAŽENÍ ZDARMA - Kniha je neprodejná a je volně 
ke  stažení  http://www.muzeumvalassko.cz/novinky/
nova-publikace-ke-stazeni-zdarma  (zdroj)

Geologické lokality Zlínského krajeGeologické lokality Zlínského kraje

▼
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Plán známých akcí v Liptále 2022Plán známých akcí v Liptále 2022
Přehled všech plánovaných akcí je pouze orientační a jejich konání se bude odvíjet od protiepidemických 

opatření proti šíření nákazy Covid-19.

O konání nadcházejících akcí budete informováni obvyklými způsoby - na www.liptal.cz - záložka Akce 
v Liptále, na facebooku obce Liptál, plakáty, místním rozhlasem. Přihlášení občané obdrží informace do svých 
schránek emaily, SMS zprávami. 

Velikonoční program bohoslužeb v kostelích je zveřejněn na jiném místě tohoto zpravodaje.

Pravidelné zkoušky a akce
Den Název akce Začátek Pořadatel Kde

po FS Malá Lipta  17-19 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 – Senioři 
FS Lipta – Základ (dle potřeby)
Dechovka Liptalanka  

19-21
19-22 

FS Lipta Liptál
FS Lipta Liptál 
Jaroslav Hruška

KZ
KZ
klubovna I.patro

so různé akce průběžně v roce KZ

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

9.4. Velikonoční jarmark ZŠ, MŠ, Obec Liptál KA

11.4. Setkání farářů, bohoslužby 09:00 ČCE Liptál Kostel ČCE, sál ZUŠ

21.4. Zápis dětí do ZŠ Liptál --- ZŠ Liptál ZŠ Liptál

21.4.
22.4. Bazárek dětských věcí – jaro, léto  12:00-17:00 Hüttlová A., 

Matošková T. KZ

30.4. Seminář ValFoS --- FS Liptal, ValFoS KZ

30.4. Pálení čarodějnic 13:00 Teplá P., 
Vráblíková J. ml. Areál FK

7.5. Chlebíčkový volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál Tělocvična ZŠ

7.5. Soukromá akce --- Běhula Petr, Liptál KZ

8.5. Odhalení pamětní desky 1. partyzánské 
brigády Jana Žižky Obec Liptál Obora v Lůžku

9.5.
10.5. Zápis dětí do MŠ Liptál --- MŠ Liptál MŠ Liptál

9.5.
až

22.5.
OPRAVY KZ a klubovny OÚ V 1. PATŘE, chodby (topení, 
podlahy – broušení, lakování, malby, …) Obec Liptál KZ, klubovna OÚ 

13.5. Taneční zábava 20:00 Šťastný D., Vizovice KA
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15.5.

Slavnostní bohoslužba:
- Ekumenická bohoslužba
- 4. letní setkání seniorů 
- Křest opravených varhan 
- koncert Ladislav Moravetz 

10:00

Časy 
budou 

doplněny

ČCE Liptál
Kostel ČCE,
sborový dům,
Farní zahrada

28.5. Kácení máje 17:00 SDH Liptál U hasičské 
zbrojnice

28.5. Den středověkých řemesel 10:00 Jagari KZ

4.6. Taneční zábava – Kosovci 20:00 FK Liptál KA

5.6. 35. Dětský nejen folklorní den --- FS Lipta, Obec Liptál KA

10.6. Noc kostelů 17:00 ČCE Liptál Kostel ČCE

11.6. Hry bez hranic Ratiboř Obec Ratiboř Ratiboř

18.6. 2. Future Cup Liptál – fotbalový turnaj 
mládeže 12 letých 08:00 FK Liptál Areál FK

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

19.6. Závěrečný turnaj mladších přípravek 08:00 FK Liptál, OFS Vsetín Areál FK

25.6. II. Liptálský Kyseličák 2022 13:00 Vráblíková J. ml., Obec 
Liptál KA

27.6. Koncert – hudební odpoledne 16:00 ZUŠ Morava – Liptál KA

1.7.
až

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

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

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

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

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

10.7. 5. Letní setkání seniorů Obec Liptál KA

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

23.7. Myslivecké odpoledne 15:00 MS Brdisko Liptál KA/myslivecká 
chata

6.8. 8. Liptálský gulášfest 2022 15:00 Obec Liptál KA

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

19.8. Kino na Zámek – LS 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

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

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

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

17.9. Zvěřinové hody 15:00 MS Brdisko Liptál KA/KZ

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

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

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
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Vyfoťte to pravé ValašskoVyfoťte to pravé Valašsko

Nabídka brigády na rozhledně VartovnaNabídka brigády na rozhledně Vartovna

Muzeum regionu Valašsko vyhlašuje 5. ročník sou-
těže pro amatérské fotografy Valašsko – můj domov. 
Zachyťte na svůj fotoaparát valašskou přírodu, život 
zdejších lidí či místní zvyky a tradice. Uzávěrka při-
hlášek je 30. června 2022. Pro nejlepší jsou připraveny 
zajímavé ceny. Nejzdařilejší snímky budou vystaveny 
na zámku Vsetín od  6. srpna 2022 do 13. ledna 2023.

Soutěž se koná jednou za dva roky. I na základě 
připomínek účastníků minulých ročníků ji letos or-
ganizátoři premiérově rozdělili do tří kategorií. Pro 
autory starší 16 let jsou určeny dvě – 1. téma příroda 
(krajina, zvířata, květiny, hmyz) a 2. téma lidé a kul-
tura (stavby, lidé, zvyky a tradice). Děti do 15 let mají 
jednu kategorii na volné téma. „Účastnit se mohou 
pouze fotografové-amatéři. Každý může nominovat 

do soutěže maximálně 5 snímků, které musí být po-
řízeny u nás na Valašsku,“ upozornil jeden z kurátorů 
soutěže Pavel Mašláň. 

Uzávěrka soutěže je 30. června 2022. Fotografie 
můžete zasílat buďto e-mailem na adresu maslan@
muzeumvalassko.cz (v dostatečné tiskové kvalitě, 
minimální velikost 1,5 MB) nebo vytištěné ve formá-
tu A3 na adresu Muzeum regionu Valašsko, Horní 
náměstí 2, Vsetín 755 01. K fotografiím připojte svoji 
adresu, název snímku a jméno místa, kde byl pořízen. 
Soutěžní práce vyhodnotí odborná porota. 

Jiří Koňařík
Muzeum regionu Valašsko

Další informace na www.muzeumvalassko.cz

Obecní úřad Seninka hledá brigádníky pro zabezpe-
čení služby na rozhledně Vartovna pro sezonu 2022.            

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

Vhodné pro studenty či důchodce. Nabízíme zajíma-
vou práci, která je náležitě finančně ohodnocena. 

Zájemci nechť se hlásí na tel. 571 446 090, 604 785 208. 
E-mail: ou@seninka.cz

Ing. Milada Holečková
Starostka Obce Seninka

22.11. Soukromá akce --- Gajdošíková, Všemina KZ

26.11. Adventní jarmark 13:00 MŠ, ZŠ, SR při ZŠ 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 smíšených 
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

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
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
DUBEN – KVĚTEN – ČERVEN 2022

60 let
Duben  Chmelařová Helena, Střed 
  Smilek Jaroslav, Dolansko
Květen  Tománková Lenka, Lůžko
Červen  Filadelfiová Iva, Na Špici

65 let
Květen  Hrnčiřík Pavel, Sadová
  Londa Josef, Hořansko
Červen  Poláchová Danuše, Střed

70 let
Duben  Hrbáčková Marie, Dolansko
  Juřínková Vlasta, Výpusta
Květen  Švec Pavel, Dolansko
Červen  Lukáš Josef, Hluboké
  Lišková Narcisa, Háj
  Daňa Milan, Hořansko

75 let
Květen  Brynych Stanislav, Helštýn
  Frýdl Josef, Pusté
  Frýdlová Eva, Pusté
  Cedidlová Jarmila, Střed
  Šimek Josef, Hořansko

80 let
Duben  Blažo Jozef, Hořansko
Květen  Hnátková Jaroslava, Kopřivné

81 let
Červen  Vychopňová Zdenka, Na Špici
  Čalová Anna, Střed

82 let
Květen  Smilková Jitka, Na Špici
Červen  Kachtíková Dobromila, Hořansko

83 let
Duben  Freundová Růžena, Sadová

87 let
Květen  Janíčková Marie, Na Špici
  Jurajdová Zdeňka, Dolansko

88 let
Červen  Řepová Anna, Střed

89 let
Duben  Srněnská Ladislava, Střed

90 let
Květen  Blažková Zdeňka, Dolansko

96 let
Duben  Vaculíková Marie, Hořansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Úmrtí 
Prosinec Chmelařová Marie, Na Špici
Leden Straděj Jaroslav, Dolansko
Únor Dědek Lubomír, Háj
Březen Obadalová Marie, Lhota u Vsetína
 Frýdl Miroslav, rodák, Vsetín, 

Kopřivnice
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NarozeNi
Listopad 2021 Krieglerová Ráchel, Střed
Leden 2022 Špička Štěpán, Střed
Únor Kořénková Valentýna, Dolansko
 Geržová Kristýna, Dolansko
Březen Matošková Darina, Dolansko
  Prvním narozeným občánkem roku 2022 v Liptále 

je Štěpán Špička, Střed.   

Přihlášeni 
Leden Kořénková Lucie, Kořének Richard, 

Dolansko
 Gerža Pavel, Střed
 Dědek Stanislav, Dědková Ivana, Sadová
Únor Procházka Libor, Pod Hranicí
 Čurda Evžen, Střed
 Krieglerová Ráchel, Střed
 Vaculíková Leona, Škurňův dvůr
 Geržová Kristýna, Dolansko
Březen Kuníček Vojtěch, Kuníčková Kateřina, 

Kuníček Štěpán, Kuníčková Valérie, 
Hořansko

Odhlášeni 
Prosinec Soklová Věra, Dolansko
Leden Hromadová Tereza, Škurňův dvůr
 Kvapilová Alena, Dolansko
Únor Kozubík Machalová Soňa, Kozubíková 

Nela, Na Špici
 Příhoda Lukáš, Sadová
 Tučníková Denisa, Střed
Březen Čalová Zuzana, Dolansko
 Cedidlová Michaela, Střed 

Sňatky
O žádných sňatcích nemáme informace.

Společenská kronikaSpolečenská kronika

SDĚLENÍ KE SPOLEČENSKÉ KRONICE
Omlouváme se za případné nepřesnosti, jelikož se nám stále nedostává některých informací o změnách v po-
hybu obyvatelstva. Prosíme vás proto, abyste nám nastalé změny především – narození, sňatky, odhlášení, 
nahlásili s příslušnou listinou na OÚ v Liptále, abychom je mohli přesně zanést do ze zákona vedené evidence 
obyvatel a mohli z nich dále čerpat  – např. vítaní občánků, další zpravodaj apod., samozřejmě za respektování 
ochrany osobních údajů. Děkujeme za pochopení.         Jana Vráblíková
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Zlaté slunko za hory zašlo,
soumrak tiše padá do polí.
Srdce Tvé dobré navždy mír našlo
a nic Tě více nebolí.

Dne 14. února 2022 jsme si připomněli 
5. výročí úmrtí naší maminky a ba-
bičky, paní

Františky Kleskové z Liptálu č. 85. 

Vzpomíná syn Zdeněk s manželkou Hanou, dcera 
Iva a vnuci Zdeněk a Iva.   

 
Kdo pro nás žil a rád nás měl,
ten v našich srdcích nezemřel.

Dne 5. února 2022 by se dožil 100 let 
pan

Josef Dědek z Liptálu - Háje č. 205.

Vzpomíná syn Karel, snacha Anna, 
vnuci Monika a Lubomír s rodinami, vnuci Josef, 
Milan, Stanislav a Ladislav s rodinami a ostatní 
příbuzní.

Drahé oči se navždy zavřely,
úsměv zmizel z milé tváře.
Předobré srdce přestalo bít, 
ale v našich srdcích žije stále.

Dne 23. února 2022 by se dožila 60 let 
naše maminka a babička, paní

Věra Dědková z Liptálu – Háje č. 205. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou děti 
Monika a Lubomír s rodinami a ostatní příbuzní. 

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

Dne 9. března 2022 tomu bylo 6 let, co 
nás navždy opustila naše milovaná 
maminka a babička, paní

Anežka Kneblová z Liptálu č. 144.

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

VzPOmínky

Odešla jsi, jak si to osud přál.
V našich srdcích a vzpomínkách 
však zůstáváš dál.

Dne 21. února 2022 jsme si připomněli 
2. smutné výročí úmrtí paní

Aleny Matějů z Liptálu č. 463.

S láskou vzpomínají syn Josef s man-
želkou, vnuk Lukáš, vnučka Iveta s manželem 
a pravnukem Jiříčkem a Jarka Holíková.

Život s Tebou byl krásný,
měl jsi nás všechny rád,
s láskou a vděčností
budeme vzpomínat.

Dne 31. ledna 2022 tomu bylo 3 roky, 
kdy nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček a praděde-
ček, pan 

Jiří Kašpárek z Liptálu č. 290.

Dne 30. dubna 2022 vzpomeneme jeho nedožité 
91. narozeniny.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou man-
želka Anežka, syn Jiří s rodinou, dcery Dagmar 
a Zuzana s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Spravedlivý má útočiště i při své smrti.  
Přísloví 14, 32  

Nikdy neztratíš někoho, koho máš ve svém srdci.
Možná ztratíš jeho přítomnost, jeho hlas.
Ale vzpomínky nikdy nevymažeš.
To, co jsi se od něj naučil,
to, co ti po sobě zanechal,
to neztratíš nikdy.

Dne 18. června 2022 vzpomeneme 35 
let od úmrtí našeho staříčka, pana

Pavla Gerži z Liptálu č. 88.

S upřímnou láskou vzpomínají vnuci 
Jaroslav a Jana s rodinami. Všem, kdo vzpomenou 
s námi, děkujeme.
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Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 4. března 2022 uplyne 14 let, kdy 
nás opustil tatínek a dědeček, pan 

Josef Maliňák z Liptálu 
- Výpusty č. 166.

Dne 28. října 2022 by se dožil 95 let.

Dne 5. března 2022 uplyne 5 let, kdy 
nás opustila maminka a babička, paní

Olga Maliňáková z Liptálu 
– Výpusty č. 166.
 

Dne 13. června 2022 by se dožila 95 let.
 
S láskou vzpomínají dcery Anna, Olga a syn Josef 
s rodinami.

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

Dne 15. února 2022 by se dožil 100 let 
náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan

Pavel Srněnský z Liptálu 
- Hlubokého č. 215.

V listopadu 2021 jsme si také připomněli 17. výročí 
jeho úmrtí.

V lednu 2022 jsme si také připomněli 
3. smutné výročí úmrtí jeho manžel-
ky, paní

Marie Srněnské z Liptálu 
- Hlubokého č. 215.

Současně v lednu 2022 jsme vzpomněli 
13. výročí úmrtí jejich syna, našeho 
bratra, tatínka, pana

Pavla Srněnského 
ze Všeminy č. 91.

Na všechny s láskou vzpomínají dcery a sestry 
Marie, Anna a Stanislava s rodinami, vnučka a dce-
ra Jana s rodinou a vnuci a synové Pavel a Zdenek. 

Dál budou šumět moje lesy
a bude cítit vůně borovic,
ale pod korunou, v jejich stínu,
nepůjdou mé kroky nikdy víc.

Dne 25. března 2022 uplynulo 10 let 
od úmrtí mého manžela, tatínka a dě-
dečka. Pan

Bedřich Tomša z Liptálu č. 406

nás opustil ve svých 73 letech.

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpo-
mínku. Děkujeme.
S láskou vzpomíná manželka a synové s rodinami.

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

Dne 26. února 2022 uplynulo 12 let 
od úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky, paní

Jarmily Vaculíkové z Liptálu č. 25.

Dne 19. března 2022 by se dožila 100 let.

S láskou vzpomínají syn Miroslav a dcera Jaroslava 
s rodinami a ostatní příbuzní.

Já pevně držel pluh,
na osení rád se díval, 
když klasům žehnal Bůh
a nad hlavou mi skřivan zpíval.

Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě.

A za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl.

Dne 18. dubna 2022 uplyne 5. smutné 
výročí úmrtí našeho drahého tatínka, 
pana

Jana Kachtíka z Liptálu – Kopřivného.

Zároveň by se dne 29. března 2022 dožil 90. narozenin.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Za rodinu syn Jan, dcera Anička, manželka  Anna, 
snacha Hanka a ostatní příbuzní a přátelé. 
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Když řekneš rodiče, za život děkuješ.
I když ti zemřeli, stále je miluješ.
Kroky dozněly, utichl hlas,
ale jejich obraz zůstane v nás.

31. ledna 2022 jsme vzpomněli 5 let 
od úmrtí paní

Lydie Vráblíkové ze Lhoty u Vsetína 
č. 15.

Dne 27. dubna uplyne 30 let od úmrtí 
jejího manžela, pana

Josefa Vráblíka,

který vyrůstal v Liptále – Háji.

Všem, kdo jste je znali a kdo jim společně s námi 
z Liptálu i ze Lhoty věnujete tichou vzpomínku, dě-
kujeme.
Syn Josef s rodinou - Liptál, syn Petr s rodinou - 
Vsetín, dcera Věra Šimoníková s rodinou – Vsetín, 
snacha Eva se syny Lukášem a Markem – Lhota, 
a ostatní příbuzní.

S úsměvem na tváři Tě každý znal,
všem jsi vždy ochotně pomáhal.
Že tu nejsi mezi námi,
nás stále velmi mrzí.
Osud to tak chtěl,
jen to bylo příliš brzy.

Dne 7. května 2022 vzpomeneme 20 let 
od úmrtí pana 

Jaroslava Mikšíka (Březiny) z Liptálu, 
Háje č. 193.

Zemřel ve věku 55 let.

Vzpomínají spolupracovníci z Obecního úřadu 
Liptál, příbuzní, kamarádi a sousedé Hájovjané.

30. ledna 2022 oslavila 81. narozeniny 
naše manželka, maminka a babička, paní 

Františka Geržová. 
Přejeme Ti hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. 

Manžel Karel, dcery Marta a Karla s rodinami 
a syn Dušan. 

V roce 2021 
náS OPuStili titO naši SPOluObčané:

07.01. Petr Vaculík, 66 let, Sadová
12.01. Jan Obadal, 78 let, Dolansko
30.01. Miroslav Havran, 57 let, Střed
20.02. Jaroslav Fendrych, 85 let, Na Hranici
02.03. Petr Chmelař, 55 let, Na Špici
19.03. Josef Mrlina, 67 let, Pod Hranicí
22.03. Jiří Mikuš, 43 let, Lopuník
31.03. Ludmila Vodáková, 80 let, Na Špici
13.04. Vladimír Krumpoch, 93 let, Dolansko
28.05. Miroslav Machala, 68 let, Hluboké
07.06. Radek Daňa, 20 let, Na Špici
14.06. Lydie Matějů, 89 let, Dolansko
15.06. Anežka Valčíková, 82 let, Na Špici
18.07. Petr Smolík, 51 let, Pusté

15.09. Vladimír Matocha, 81 let, Střed
05.10. Jarmila Mrnuštíková, 90 let, Hořansko
15.10. Marie Smilková, 82 let, Dolansko
16.10. Ladislav Michálek, 72 let, Lopuník
22.10. Karel Obadal, 88 let, Dolansko
23.10. Marie Foldynová, 70 let, Střed 
24.10. Františka Migdalová, 82 let, Lůžko
27.10. Alena Šimarová, 63 let, Hořansko
30.10. Rosalie Mikulcová, 84 let, Dolansko
13.11. Karel Tkadlec, 87 let, Lůžko
01.12. Marie Chmelařová, 81 let, Hořansko
10.12. Štefánia Blanarčíková, 94 let, Lůžko
18.12. Marie Chmelařová, 80 let, Na Špici
Celkem 27 našich spoluobčanů.

Všem pozůstalým a jejich rodinám vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.
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POČET OBYVATEL:
Ke dni 31.12.2021 žilo v obci 1517 obyvatel. 1261 dospělých, 256 dětí. 796 žen, 721 mužů.  

ČÍSLA POPISNÁ A EVIDENČNÍ
Ke dni 31.12.2021 bylo v obci registrováno 557 čísel popisných a 44 čísel evidenčních (chaty).

Počet neobydlených objektů je 161 (nikdo není přihlášen na trvalý pobyt).

POČET PŘÍSTUPŮ na webové stránky Obce Liptál (www.liptal.cz):
ke dni 18.3.2022 – 1 011 807 přístupů. 

K tomu Obec komunikuje přes facebookový profil, přihlášeným rozesílá SMS a emailové zprávy. 
V současné době jsou připravovány nové webové stránky obce, které budou v provozu již v nejbližších dnech.

UDÁLOSTI ZA ROK 2021

Věková struktura ke dni 31. 12. 2021:
DOSPĚLÍ DĚTI CELKEM Muži Ženy Chlapci Dívky 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk
607 38,09 654 38,62 114 3,58 142 3,6 1517 34,67

Věkové složení ke dni 31. 12. 2021
Věk 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+ Celkem 

ROK 2021 
Ženy 62 115 85 111 110 107 95 65 39 7 0 796
Muži 46 89 92 116 126 93 98 43 15 3 0 721
Celkem 108 204 177 227 236 200 193 108 54 10 0 1517

Počet dětí do 18 měsíců 21
Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků 26
Počet dětí od 3 do 6 roků 60
Počet dětí od 6 do 15 roků 149
Dospělí 1261
Celkem 1517

       Četnost příjmení ke dni 31. 12. 2021
                  (prvních 10 nejpočetnějších)

Pořadí
Rok 2021

Příjmení Počet
1 Vaculíková 37
2 Vaculík 35
3 Gerža 28
4 Geržová 24
5 Daňová, Valchář po 16

6 Daňa, Smilková, Tomanová, 
Valchářová po 13

7 Chmelař, Šťastná po 12

8 Cedidla, Dědková, Mikulec, 
Mrnuštík, Obadalová, Smilek po 11

9 Frýdlová, Mikulcová po 10

10 Dědek, Chmelařová, Mrlinová, 
Obadal po 9

Celkem 590 příjmení

Přistěhování 29 Narození 13 Odstěhování 13 Úmrtí 27 Přírůstek/úbytek +2

Četnost křestních jmen ke dni 31. 12. 2021
(prvních 10 nejpočetnějších)

Pořadí
Rok 2021

Jméno Počet
1 Jan 51
2 Josef 48
3 Jana 41
4 Petr 36
5 Tomáš 32
6 Pavel 31
7 Marie 30
8 Martin 29
9 Jaroslav 28
10 Miroslav 27

Celkem 283 jmen

Přehled rodinných stavů ke dni 31. 12. 2021:
Rok 2021

Ženy Muži Celkem
Neuvedeno 0 0 0

Svobodní 186
dívky 141

244
chlapci 115 686

Ženatý/vdaná 327 294 621
Rozvedení 43 43 86
Vdovci 92 17 109

Statistika – ročenka 2021Statistika – ročenka 2021
Roční přehled obyvatelstva v Liptále 2021Roční přehled obyvatelstva v Liptále 2021
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Bukáček Vojtěch, Kopřivné 
(nejstarší)
Salis Alessandro, Střed
Brázdilová Klára, Na Špici

Vaculíková Nela, Sadová
Freund Tomáš, Sadová
Van Rooyen Jakub Hamish, 
Na Špici

Bogarová Natálie, Výpusta
Trochta Michal, Na Špici, 
(nejmladší)
Celkem 8 občanů.

Machová Valentýna, Dolansko 
(nejstarší)
Mrlinová Barbora, Střed
Řezníčková Anna, Dolansko
Říha Ignác, Sadová

Nikolénová Nela, Dolansko
Smilek Adam, Dolansko
Tomanová Martha Sophia, 
Na Špici
Kovář Martin, Dolansko

Vinkler Jakub, Střed (nejmladší)

Celkem 9 občanů.

18 let v roce 2022 dosáhnou a plnoletými se stanou:18 let v roce 2022 dosáhnou a plnoletými se stanou:

V roce 2022 by se dožili 100 let tito občané:V roce 2022 by se dožili 100 let tito občané:

První výsledky sčítání 2021První výsledky sčítání 2021

15 let v roce 2022 dosáhnou a první občanské průkazy obdrží:15 let v roce 2022 dosáhnou a první občanské průkazy obdrží:

Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o je-
ho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let. Žádat nutno na MěÚ 
ve Vsetíně, boční vchod od České spořitelny. (Info MV ČR.)            Zpracovala: Jana Vráblíková

Počet obyvatel: 10 524 167 osob (o 87,6 tisíce více než 
v r. 2011).
Z toho je: 50,7 % žen a 49,3 % mužů.
Průměrný věk obyvatel dosáhl: 42,7 let.
Nejnižší průměrný věk byl v Praze: 41,4 let.
Nejvyšší průměrný věk byl ve Zlínském kraji: 43,8 let.
Téměř polovina obyvatel (48,2 %) žila ve čtyřech krajích: 
Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský 
kraj, Moravskoslezský kraj.
Vlastnická struktura domů:
- byla vůbec poprvé odvozena z evidovaných údajů 

v katastru nemovitostí
- přibližně každý 4. dům v Česku pochází ještě z obdo-

bí před rokem 1946
- fyzické osoby: 88,4 %
- spoluvlastnictví vlastníků bytů: 6,2 %
- jiná právnická osoba: 2,4 %
- obec, stát: 1,8 %
- bytové družstvo: 0,6 %
- kombinace vlastníků: 0,2 % 
- nezjištěno: 0,5 %.

Zdroj: Tisková zpráva ČSÚ ze 13. ledna 2022

Narozen/a 1922 Kde Jméno Liptál čp. Zemřel/a
01.01. Liptál Mrnůštík Karel 230 1975
05.01. Liptál Mrnůštíková Anežka 47 1988
27.01. Liptál Mazáčová Ludmila 355 1970
27.01. Liptál Řeha Josef 131 2020
05.02. Liptál Dědek Josef 205 1995
15.02. Liptál Srněnský Pavel 215 2004
21.02. Liptál Gerža Vladimír 64 1982
26.02. Liptál Frýdl Karel 332 1991
10.03. Lhota u Vsetína Obadal Josef 353 2008
19.03. Liptál Vaculíková Jarmila 25 2010
30.03. Liptál Valchářová Františka 274 1994
01.05. Rokytnice Košut Pavel 376 2010
19.05. Liptál Vaculík Miloslav 41 1999
13.06. Liptál Mrnůštík Josef 47 1993
24.06. Liptál Geržová Marie 178 2005
25.06. Nový Hrozenkov Pivodová Anna 103 Odhlášena 1999 Praha
06.07. Liptál Daňa Jaroslav 302 Odhlášen 1989 Podlesí
18.07. Zádveřice Sušňová Anežka 347 2012
22.08. Liptál Urbanová Julie 136 1994
11.10. Liptál Gerža Jan 120 1993
01.12. Liptál Frýdl Josef 277 2022
31.12. Liptál Smilek Karel 98 1983

I jménem pozůstalých příbuzných děkujeme za vzpomínku.                                  Z dostupných zdrojů zpracovala Jana Vráblíková
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„Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní 
mého Otce, ujměte se království, které je vám připrave-
no od založení světa.
Neboť  jsem hladověl,  a  dali  jste mi  jíst,  žíznil  jsem, 

a  dali  jste mi  pít,  byl  jsem na  cestách,  a ujali  jste  se 
mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemo-
cen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste 
za mnou.‘
Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě vi-

děli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali 
jsme ti pít?
Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, 

nebo nahého, a oblékli jsme tě?
Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli 

jsme za tebou?‘
Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv 

jste učinili  jednomu z těchto mých nepatrných bratří, 
mně jste učinili.“

Matouš 25, 34-40

Nikdo z nás nečekal tu hrůzu, kterou přinesla brat-
rovražedná válka na Ukrajině. Na druhou stranu však 
nikdo nečekal ani to dobro, které tato válka vyvolala. 
Celý svět překvapila tak náhlá a mohutná vlna solida-
rity a nezištné pomoci, Ano, Pán Ježíš může všechno 
to zlé obrátit na dobré. „Proto  se  zjevil  Syn Boží,  aby 
zmařil činy ďáblovy.“ (1. Janův 3,8)

Pán Ježíš říká, že je to On sám, kdo k nám přichází 
v lidech, kteří utíkají před válkou a kteří potřebují naši 
pomoc. A to je to nádherné, že když my dáváme, tak 
ještě více přijímáme. Je úžasné, když nás všechno to 
zlo a lidské utrpení nenechává lhostejnými. Mnozí 
pomáhají doma, mnozí jedou na ukrajinskou hranici, 
a mnozí až na samotnou Ukrajinu, aby pomohli těm 
nejpotřebnějším. Nechávají všechno a jdou do ne-
známa s nasazením vlastního života. Vracejí se sice 
vyčerpaní, ale o to vděčnější, že mohli alespoň tro-
chu pomoci druhým v jejich nepopsatelném utrpení. 
Vracejí se vnitřně proměnění, uvědomujíc si vzácnost 
i křehkost lidského života a těch pravých životních 
hodnot. Hodnot, na které v dobách míru a blahobytu 
zapomínáme. Zapomínáme, kvůli čemu tady jsme. 
Zapomínáme, že ten čas a možnosti, jsou nám zde 
na této zemi dány ne pro hromadění pomíjitelného 
bohatství a laciných zážitků, ale pro konání dobra 
v síle Boží lásky.

Proto se nenechme znechutit tím zlým, ale ať nás 
to ještě více vyburcuje ke konání dobra a ke skutkům 
milosrdenství. A nemusí se to týkat pouze války, neboť 
to zlo je všude kolem nás v různých podobách. Pojďme 
tedy společně nad ním vítězit a přemáhat ho láskou 
Boží, která je tou nejsilnější zbraní.

V modlitbě na Vás myslí a Boží ochranu a požehnání 
Vám vyprošuje.         Vaše Mária Jenčová

Západní Ukrajina - Čerstvě čtyřiadvacetiletý 
Richard Jenčo se rozhodl vydat na Ukrajinu a do-
vážet ukrajinské uprchlíky k hranicím s Evropskou 
unií. Studuje na Karlově univerzitě na faráře a spo-
lu s dalšími dobrovolníky pomohl desítkám lidí 
na cestě do bezpečí. „Chtěl jsem pomoct nějak kon-
krétně, a tohle mi dávalo smysl,“ řekl Jenčo.

Richarde, v čem spočívala tvoje dobrovolnická činnost?
První jsme s farářem Českobratrské církve evan-

gelické na Smíchově v Praze Marošem Klačkem do-

vezli dodávku plnou humanitárních věcí na pomoc 
Ukrajincům. To bylo pro organizaci Člověk v tísni. Pak 
jsme začali vozit lidi na hraniční přechody s Evropskou 
unií. Koordinovala nás iniciativa Zóna naděje, kterou 
jsme si našli, protože jsme nechtěli jet na vlastní pěst. 
Jezdili jsme s osmimístnou dodávkou na přeplněná 
nádraží do Lvova a Ivano-Frankivsku, kam se lidé do-
stali z Kyjeva nebo Charkova a odváželi jsme hlavně 
ženy a děti. Zpátky od hranic jsme občas vezli muže, 
kteří nám říkali, že jdou bojovat nebo ženy, které 
v Evropě pracovaly a chtěly zpět za rodinou.

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně 
dobra
a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy 
a uprchlíky.

Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj,
nejsme jeden druhému lhostejní
a dokážeme si navzájem odpouštět.
O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje
po všechny věky věků.
Amen

Zdroj: ČBK; https://www.modlitba.cz/

Modlíme se za UkrajinuModlíme se za Ukrajinu

Chtěl jsem pomáhat přímo na Ukrajině, Chtěl jsem pomáhat přímo na Ukrajině, 
říká student Richard Jenčo říká student Richard Jenčo 
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Jak dlouho jsi tam vozil uprchlíky?
V úterý 1. března jsme vyložili dodávku s humani-

tární pomocí a od středy následujícího dne do pátku 
příštího týdne jsme pak jezdili na hranice a zpět 
na nádraží plná lidí, kteří prchali před válkou.

Co tě motivovalo jet na Ukrajinu?
S Marošem Klačkem jsme po vypuknutí války chodili 

po bytě a ponocovali u médií, která byla plná té hrůzy. 
Byli jsme z toho naprosto paralyzovaní. Nemohli jsme 
se soustředit na práci ani na společenský život, a tak 
jsme se rozhodli odjet a čelit konkrétnímu problému, 
který bude například odvoz uprchlíků na hranice.

Jak vypadala situace na hranicích?
Byl tam celkem chaos. Nebylo to dobře organizované 

a dlouho jsme čekali, než jsme se dostali za ukrajin-
skou hranici. Tam jsme složili humanitární náklad, 
na což jsme čekali od pozdního večera do rána. Bylo to 
ale i kvůli tomu, že jsme museli projít celní kontrolou. 
Dodávku si vážili a kontrola byla náročnější. Pak jsme 
dostali od Zóny naděje „průkopnický“ úkol, a to svážet 
lidi z ukrajinského území na hranice s Polskem nebo 
Slovenskem. První jsme vezli muže z hranice na úze-
mí Ukrajiny, kteří se asi vraceli kvůli mobilizaci, která 
byla vyhlášená pro všechny muže od 18 do 60 let.

Potkaly vás po cestě nějaké zádrhely?
Jediné, co bylo trochu omezující, byly časté checkpo-

inty, kde nás kontrolovali policisté nebo domobrana. 
Ptali se, co tam děláme, a kam jedeme. Ukazovali 
jsme jim dokumenty a oni si prohlíželi auto. Od prv-
ních Ukrajinců, které jsme vezli, jsme se naučili větu 
v ukrajinštině, kdy jsme říkali policistům, že jedeme 
do Ivano-Frankivsku pro těhotné ženy. To byla taková 
naše propustka. Dále to bylo bez komplikací.

Jak na tom byli lidé, které jste vezli k hraničním 
přechodům?

Většina z nich byla v šoku a totálně vyčerpaná, pro-
tože už třeba cestují několikátý den. Asi devadesát pro-
cent lidí, které jsme naložili, během půlhodiny usnulo 
a čerpalo síly. Nejtěžší pohled byl na děti, které moc 
nechápaly, co se to kolem nich děje, a proč kolem nich 
padaly bomby, když odjížděly ze svých domovů.

Kolik hodin jste byli většinou na cestě?
Podle aplikace Google Maps jsme si vždycky našli 

nejméně vytížený hraniční přechod, a tam jsme lidi 
dovezli, pokud tedy nechtěli jet na nějaký konkrétní. 
Nejrychlejší cesta byla ze Lvova, mezi hodinou až dvě-
ma a půl. Nejdelší trasa byla z Ternopilu a trvala 
přes šest hodin. V řízení jsme se střídali, abychom 
nebyli moc unavení a převážení bylo bezpečné.

Kde jste přespávali?
Občas jsme spali i v autě, ale taky na hotelu u hra-

ničního přechodu, v charitě v Ternopilu nebo u rodiny 
a známých na Slovensku. Moje maminka pochází 
z vesnice Záhor, která přímo hraničí s Ukrajinou 
a je blízko Užhorodu. Fyzicky to bylo náročné, ale 
jsme mladí a kdy jindy zabrat, když ne teď. Zároveň 
pro nás byla priorita bezpečí lidí, které jsme převáželi, 
a proto jsme spánek nemohli úplně omezovat dlou-
hodobě.

Jak vypadala situace ve městech, kde jste vyzvedá-
vali uprchlíky?

To nás dost překvapilo, protože zezačátku to tam 
vypadalo normálně. Lidé nakupovali, chodili do kavá-
ren atd. Akorát byl zákaz vycházení pro pěší od osmi 
hodin večer do šesti hodin ráno. I auta musela mít 
pro pohyb v těchto hodinách nějaký vážný důvod. 
Před strategickými budovami byly barikády a byly při-
praveny na obranu. Dnes už jsou bombardována i zá-
padní města, základny, kolem kterých jsme jezdili. 
Z vojáků na checkpointech čišela nejistota, ale pořád 
se to nedalo srovnat se záběry z Kyjeva nebo Charkova, 
se kterými se setkáváme v médiích v Česku. Jediné, 
co poukazovalo na nestandardní situaci například 
ve Lvově, byl zvýšený počet policistů a vojáků a pře-
plněná nádraží. Na nich byly stany Červeného kříže 
s první pomocí a vyčerpaní lidé se tam mohli v teple 
vyspat.

Koho jste nejvíc vozili?
Měli jsme domluvený kontakt s Červeným křížem, 

kde jsme se prokázali dokumenty a počkali jsme, 
až nám přidělí nejkrizovější případy, což byly hlavně 
těhotné ženy, maminky s miminky, děti nebo nemoc-
ní lidé.

Na vlakovém nádraží ve Lvově bylo plno.

Maroš Klačko a Richard Jenčo vozili uprchlíky na hra-
niční přechody s Polskem a Slovenskem. 
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Změnila se situace na silnicích, 
přechodech nebo ve městech za tu 
dobu, co jste tam byli? Případně jak?

Na začátku jsme museli co pět ki-
lometrů zastavovat na checkpoin-
tu, ukazovat dodávku a doklady, což 
nás hodně zdržovalo. Vysvětlovali 
jsme, co tam děláme s českou SPZ. 
V Zakarpatské oblasti, kde jsme 
hlavně byli, měli na začátku na-
víc podezření na ruské sabotéry. 
Po týdnu se tam ale tvořily velké 
kolony, takže kontroly se přesunu-
ly spíše ke vjezdu do velkých měst. 
Postupem času už jsme měli i více 
kontaktů jak na Červené kříže, tak 
na Charity, které byly ve městech, 
a které nám zprostředkovaly kon-
krétní lidi, kteří potřebovali odvézt.

Jaký na tebe měla tahle zkuše-
nost dopad?

Neřekl bych, že si z Ukrajiny od-
náším nějaký traumatický zážitek. 
Je to spíše lítost a vztek. No a pak 
ve mně dost rezonuje obrovský 
wow efekt. V Praze spolupracuji 
na různých projektech, kde se sna-
žíme řešit otázky typu začleňo-
vání menšin do společnosti, gen-
der či rasovou rovnost a najednou 
ze dne na den musí miliony lidí 
řešit existenční otázky. Je to úplně 
jiný level problémů.

Rozhovor Kláry Horákové, 
3. března 2022 Foto: Richard Jenčo

Zdroj: https://stisk.online/

Bohoslužby o Velikonocích ve sboru Českobratrské církve evangelické v Liptále:

15.4.2022 Velký pátek 10:00 bohoslužby s Večeří Páně, kostel

17.4.2022 Velikonoční neděle 10:00 bohoslužby s Večeří Páně, kostel

18.4.2022 Velikonoční pondělí 10:00 bohoslužby v kostele
 

Srdečně vás zveme.
Bohoslužby lze sledovat i v přímém přenosu na: www.liptal.evangnet.cz . 
Můžete najít také na facebooku: https://www.facebook.com/cceliptal/.

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

Všem přejeme milostiplné a pokojné období Velikonoc. 
            

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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Pouť postní dobou jsme otevře-
li slovy proroka Joela naznačující 
směr našeho putování. Je to vý-
zva, která povstává ze srdce Boha, 
jenž nás s otevřenou náručí a oči-
ma plnýma stesku snažně prosí: 
„Obraťte se ke mně celým svým 
srdcem. Vraťte se ke mně.“ Postní 
doba je cesta návratu zpět k Bohu.

Je to cesta, která týká našeho 
života, nás samých. Je to čas k pro-
věření cest, jimiž se ubíráme, aby-
chom našli tu, která nás dovede 
zpět domů, abychom odkryli zá-
sadní vazbu k Bohu, na níž vše 
závisí. Postní doba je rozlišení toho, 
kam se zaměřuje srdce, náš život 
a jaký máme cíl.

Jádrem postní doby je zamě-
ření srdce. Vede má životní ori-
entace k Bohu, nebo k sobectví? 

Žiji k Pánově radosti, nebo abych 
se upřednostňoval, stavěl se 
na přední místo. Mám vrtkavé 
srdce, které trochu miluje Pána 
a trochu svět; mé srdce nespočívá 
pevně v Bohu. 

Jedině Bůh nám může darovat 
pravé štěstí. Marné je ztrácet čas 
a hledat je jinde: v bohatství, roz-
koších, moci, kariéře... Boží králov-
ství je realizací všech našich tužeb, 
protože je současně spásou člověka 
a slávou Boha.

 
Jsme vyzváni k sebereflexi a váž-

né práci na sobě samých. Slova 
obraťte se a čiňte pokání nás vedou 
k zamyšlení nad tím, zda se sku-
tečně snažíme následovat Ježíše 
i našem každodenním životě. Volá 
nás z naší jistoty ke svobodě a lásce 
– vezmi svůj kříž.

Návrat domů, do Boží náruče. 
Návrat k původním hodnotám, 
které jsme dříve sice znali, ale 
z různých důvodů jsme je opustili. 
Teprve trpké zkušenosti života nás 
přivádí na cestu zpět. Tento návrat 
domů není obyčejným návratem. 
Je objevením ztracené lásky. Je vel-
kodušným přijetím od Otce, který 
nepřipomíná, ale odpouští tak, že 
úplně zapomíná.

 
Nezapomeňme však, že cesty 

zpět, to znamená vpřed, začínají 
tam, kde se člověk vzdává své faleš-
né sebejistoty a závislostí na tom, 
co Bůh není. Znamená to, že člo-
věk čestně, pravdivě a spravedlivě 
přehodnotí své postoje, stanoviska, 
svůj život, obrátí se a začne žít 
nově. Životem Kristovým a podle 
evangelia.

P. František Kuběna SJ

„Pamatuj,  že  prach  jsi  a  v  prach 
se  obrátíš“ (srov. Gn 3,19), ne-
bo „Obraťte  se  a  věřte  evangeliu“ 
(Mk 1,15) jsou slova, která uslyší-
te na Popeleční středu, když vám 
kněz bude udílet popelec. Je to 
výzva, kterou vstoupíme do čtyři-
cetidenního postního období, jež 
je přípravou na oslavu největších 

křesťanských svátků Velikonoc. 
(zdroj: cirkev.cz) 

I v našem farním společenství 
jsme začali dobu postní popelcem 
a půstem. Kostel se oděl do postní 
fialové barvy a veškerá výzdoba 
musí být v tomto období uschová-
na až do slavného Zmrtvýchvstání 

Páně - tedy na Velikonoce. Po každé 
mši svaté se koná křížová ces-
ta, kdy doprovázíme našeho Pána 
na poslední cestě před jeho smrtí. 
Dnes 30.3.2022 se konala dětská 
křížová cesta,kdy jednotlivá zasta-
vení četly děti z farnosti. 

(viz. foto křížová cesta)

Postní doba je duchovním bojem a návratemPostní doba je duchovním bojem a návratem

Doba postní a VelikonoceDoba postní a Velikonoce
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V této těžké době, kdy zuří válka 
na Ukrajině i my chceme pomoci. 
Proto jsme se rozhodli nabídnout 
naší neobydlenou faru maminkám 
s dětmi, kteří prchají před vál-
kou. Nejprve však musíme faru 
přízpůsobit tomu, aby byla obyva-
telná. Zprovoznit topení, zkontro-
lovat elektřinu a teplou vodu. Taky 
chystáme do budoucna výměnu 
oken, aby teplo zůstávalo vevnitř 
a nevytrácelo se starými okny ven. 
Jakmile bude vše dokončeno, rádi 
bychom ubytovali jednu až dvě ro-
diny, které potřebují střechu nad 
hlavou. Nyní fara slouží alespoň 
pro skladování materiální pomo-
ci pro ADRU, která pomáhá lidem 
v nouzi.

Po půlroční pauze, kdy byl covid 
a památkáři nepovolili náš návrh 
na nové osvětlení do kostela, se ny-
ní pracuje na novém návrhu osvět-
lení a nějakém kompromisu, kdy 
památkáři odsouhlasí nový tvar 
a celkové osvětlení kostela. 

V plánu je též celá nová mal-
ba ciferníku hodin na věži koste-
la. Proto bude celý ciferník z věže 
vyňat a 2-3 měsíce bude v rukou  
akademických restaurátorů, kteří 
provedou nový nátěr ciferníku i ru-
čiček našich věžních hodin. Proto 
bude nějaký čas kostel bez hodin. 
Ale jakmile se vrátí na své původní 
místo, bude opět okrasou a jednou 
z dominant naší obce.

Děkuji panu starostovi 
Ing. Milanu Daňovi, který to ře-
ší společně s technickým admi-
nistrátorem vsetínského děkanátu 
Ing. Jiřím Michutem. 

Velké díky i všem farníkům 
a dobrodincům za dary na kostel.

Upřímné Pán Bůh zaplať!

Jan Maliňák
člen farní rady

Pomoc uprchlíkům z UkrajinyPomoc uprchlíkům z Ukrajiny

I další opravy kostela stále pokračujíI další opravy kostela stále pokračují
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 výsledkyTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 výsledky

ŘKF LIPTÁL – VELIKONOCE 2022ŘKF LIPTÁL – VELIKONOCE 2022

Moc ráda bych touto cestou poděkovala za spo-
lupráci na letošním ročníku Tříkrálové sbírky.  
Přestože koleda probíhala díky koronaviru ve velké 
míře znovu bezkontaktně, podařila se vykoledovat 
nádherná částka, která opět poslouží potřebným 
v našem regionu. 

Zasílám přehled vykoledovaných částek z reál-
ných pokladniček, jsou zde přidány pro srovnání 
i výtěžky z uplynulých let. K celkovému výtěžku se 
přidává částka 29.782,- Kč z online koledy a 32.890,- 
z bezhotovostních darů pro vsetínskou Charitu 
na účet Tříkrálové sbírky. 

Děkujeme za ochotu ke spolupráci! Bez vaší podpo-
ry Tříkrálové sbírky bychom nemohli pomáhat tak 
širokému okruhu potřebných.

Přeji všem vše dobré a aby ten letošní rok byl mno-
hem lepší než ten uplynulý! 

Bc. Jarmila Hyžáková, ředitelka Charity Vsetín
www.vsetin.charita.cz

KVĚTNÁ NEDĚLE 10. DUBEN

8:15 mše svatá se svěcením ratolestí

ZELENÝ ČTVRTEK 14. DUBEN

17:00 mše sv. na památku večeře Páně

VELKÝ PÁTEK 15. DUBEN

17:00 velkopáteční obřady (kostel otevřen do 19:00)

BÍLÁ SOBOTA 16. DUBEN

kostel otevřen 8:00 - 12:00

17:00 velikonoční vigilie

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 17. DUBEN

8:15 mše svatá

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 18. DUBEN

8:15 mše svatá

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 24. DUBEN

8:15 mše svatá

Obec 2020 2021 2022
Bystřička 38 626 6 722 6 960
Francova Lhota 62 275 29 840 53 547
Horní Lideč                         78 597 40 640 86 521
Hošťálková 66 350 19 303 20 182
Jablůnka 53 258 14 638 10 791
Janová 17 281 2 643 24 686
Kateřinice 35 320 16 477 17 717
Leskovec 19 381 5 391 11 654
Lhota 22 657 4 725 10 324
Lidečko 126 006 89 736 133 782
Liptál 43 144 20 803 12 459
Lužná 29 762 14 150 14 700
Mikulůvka 27 850 5 448 3 693
Oznice 19 681 6 290 5 692
Pozděchov 21 830 13 723 18 820
Prlov 19 200 3 210 8 544
Pržno 27 395 18 423 21 116
Ratiboř 64 774 20 099 15 581
Růžďka 39 644 16 040 14 130
Seninka 10 171 4 475 10 799
Střelná 53 230 32 110 59 205
Ústí 13 165 4 735 4 772
Val. Polanka 61 938 35 243 48 915
Val. Senice 18 282 10 452 13 320
Vsetín 353 581 50 927 99 853
Celkem 1 323 398,- 486 243,- 727 763,-
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Ve středu 26. ledna 2022 jsme byli s našimi žáčky 
čtvrťáčky na návštěvě Městské knihovny ve Vsetíně. 

Kdo si dnes představuje knihovnu jako spoustu re-
gálů pokrytou hromadou prachu a knížek, tak ten je 
úplně na omylu. Dnešní knihovny působí především 
jako vzdělávací centra pro každou generaci, a tak 
i my jsme využili této možnosti. Paní knihovnice nám 
nabídla hned několik poznávacích programů. Ve vir-
tuální realitě vesmír a podvodní svět a seznámení se 
s jednoduchými roboty. Proběhlo rozdělení do skupin 
podle zájmů, ať si každý přijde na to svoje. 

Ti, co dostali brýle na virtuální realitu, se rázem 
ocitli úplně v jiné dimenzi. V podvodním světě kolem 
nás plavaly kosatky, žraloci, procházeli jsem se růz-
nými útesy a připadali si jako vodní živočichové. To 
samé, kdo si užíval vesmírný svět, musel dávat velký 
pozor, aby nešlápl do černé díry, nesestřelila ho kome-
ta nebo se hlavou nepraštil do nějaké hvězdy. 

Spíše technicky zaměření si mohli naprogramovat 
jednoduché roboty a ti je poslouchali na slovo. Chodili, 
svítili, kam jim bylo určeno, vydávali varovné tóny 
a prováděli jiné povely, které jim děti naprogramovaly.

Všichni jsem si to moc užili, a protože jsme byli z to-
ho všeho moc nadšení, paní knihovnice nám nabídla 
další návštěvu a sestaví pro nás nový program. Možná 
si příště něco vytiskneme na 3D tiskárně a budou nás 
čekat další nečekané zajímavosti. Už teď se moc těšíme!

PhDr. Iva Kovářová, třídní učitelka

Druhý březnový týden vyrazili žáci naší školy na po-
vinný lyžařský výcvik do Velkých Karlovic. Oproti mi-
nulým rokům však došlo hned k několika změnám. 
Jelikož z důvodu loňských proticovidových opatření 
kurz neproběhl, odjeli jsme tentokrát ve zcela netra-
dičním složení žáků sedmé a osmé třídy, doplněné 
i o několik deváťáků. Sněhové podmínky nám na-
štěstí opravdu přály, takže nám nic nebránilo užít 

s krásných pět dní na svazích skiareálu Kyčerka. Žáci 
byli rozděleni hned do několika skupin dle zkuše-
ností, novinkou byla letos i snowboardová skupinka 
pana učitele Střeleckého. Pro některé to byla úplná 
premiéra, na lyže se postavili poprvé, ale rozhodně se 
nenechali zahanbit a učili se velmi rychle. I přes ob-
časné karamboly se nejpozději ve čtvrtek všichni sta-

Povinný lyžařský výcvikPovinný lyžařský výcvik

4. třída v knihovně4. třída v knihovně
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Neotesánek – etiketa pro každéhoNeotesánek – etiketa pro každého

tečně vydali na vlek a zdatně zdolávali sjezdovou trať. 
Součástí kurzu však nebyla jen výuka praktická, ale 
také teoretická. Žáci absolvovali i přednášku (jejíž sou-
částí byl i závěrečný test) týkající se historie lyžování 
a správné výstroje a výzbroje. V těchto pěti dnech jsme 
si však užili kromě lyžování i spoustu zábavy, her 
a soutěží, ve středu dokonce i návštěvu Vodního světa. 
V aquaparku jsme se opravdu vyřádili. Někteří zvo-
lili odpočinkovou strategii, kdy se naložili do vířivky 
a relaxovali, jiní se snažili překonat překážky na vodě 
pomocí žebříků, lan a plováků. K největším zážitkům 
však zcela jistě patřila jízda na tobogánu, kde se tepr-

ve projevily ty správné soutěživé povahy. Všichni se 
snažili zajet v co nejlepším čase, což se některým da-
řilo více, jiným méně. Absolutním šampionem v jízdě 
na tobogánu se stal pan učitel Mojžíšek, který jako 
jediný dokázal překonat do té doby nejlepší časy pana 
učitele Střeleckého a Emmy Langové. Letošní lyžák se 
naštěstí obešel bez zranění či jiných pohrom, takže 
doufáme, že si žáci kromě opálení, občasné bolesti 
svalů a nových lyžařských dovedností odnesli z kurzu 
i spoustu skvělých zážitků, na které budou velmi rádi 
vzpomínat.

Mgr. Olga Úlehlová

Ve středu 9. března se žákům 2. třídy vstávalo 
do školy s radostí a nadšením, jelikož je čekala ná-
vštěva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně a vý-
ukový program „Neotesánek – etiketa pro každého“. 
Děti přivítala usměvavá paní Liduška, která se s nimi 
seznámila pomocí otázek zobrazených na velkém ba-
revném míči. Všichni společně vyluštili šifru – slovo 
ETIKETA a po zhlédnutí Hurvínkovy abecedy slušného 
chování pochopili i význam tohoto slova. Z knihy 
Neotesánek od Ivony Březinové si krátkým příběhem 
připomněli kouzelná slovíčka, jako prosím, děkuji, 
dobrý den či na shledanou. V závěru formou skupi-
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nové práce odpovídali na otázky z kartiček a zahráli 
pomocí pantomimy různé situace slušného chování.

Děkujeme pracovnicím Městské knihovny Vsetín 
za příjemně strávené dopoledne, které dětem velmi 

rychle uběhlo. Spokojeni, i když mírně unaveni, se 
žáci vraceli zpět do školy.

Mgr. Miroslava Haničáková, 
třídní učitelka

Ve středu 9. března jsme využili nepřítomnosti 
řady vyučujících, kteří se starali o sportovní vyžití 
sedmáků a osmáků na Lyžařském a snowboardovém 
výcvikovém kurzu, a připravili jsme deváťákům pře-
kvapení. Po zvonění, které ohlašovalo začátek vyučo-
vání, se přesunuli do učebny fyziky, kde je paní uči-
telka Střelecká přivítala na „Přijímacích zkouškách“. 
I když byly jenom nanečisto, probíhalo všechno jako 
při těch skutečných – všechny věci (včetně mobilů) 
musely do odkládacího prostoru, na lavicích mohly 
zůstat pouze psací a rýsovací potřeby a po rozesazení 
do lavic („Ne, opravdu s kamarádkou sedět nemůžeš, 
když spolu sedíte od 3. třídy, tak to bez sebe jedno 
dopoledne vydržíte) a počátečních instrukcích zazněl 
pokyn: „Otevřete práce a hodně štěstí“. A potom už 
následovalo 70 minut urputného přemýšlení, výpo-
čtů a rýsování. Půlhodinová přestávka se mnohým 
zdála po takovém výkonu příliš krátká, ale jak se říká 
„těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ – všichni se vrá-
tili do lavic, aby strávili dalších 60 minut hledáním 
pravopisných chyb, zpracováváním textů, určováním 

vedlejších vět a základních skladebních dvojic a zdo-
láváním dalších nástrah, které jim jejich mateřský 
jazyk připravil.

A pak už zbývalo jenom čekat na výsledky – někoho 
jistě potěšily a ujistily v tom, že jeho snaha a úsilí, 
které do přípravy vkládá se vyplácí, někdo zjistil, v ja-
kých oblastech by měl ještě přidat a pro někoho to 
bylo poslední varování, že je nejvyšší čas začít něco 
dělat. Protože i když ve škole mají žáci pro přípravu 
široké možnosti – přidali jsme hodinu českého jazyka 
a matematiky a jako každý rok nabízíme dobrovolné 
přípravy na přijímací zkoušky z obou předmětů, kde 
se kromě opakování učiva zaměřujeme přímo na při-
jímačkové testy (jak řešit jednotlivé typy úloh, jak co 
nejefektivněji pracovat, jak správně testy vyplnit), tak 
vždy záleží hlavně na tom, kolik chuti, pozornosti 
a úsilí věnuje přípravě každý z žáků. A přejeme jim, 
aby tu první zkoušku na cestě za tím, kam by v životě 
chtěli směřovat, zvládli úspěšně a s přehledem.

Mgr. Hana Burdová

Přijímačky nanečistoPřijímačky nanečisto
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Ve čtvrtek 17. února jsme pořádali školní kolo reci-
tační soutěže. Před porotu předstoupilo 24 účastníků, 
kteří byli podporováni hlasitým potleskem publika. 

Střídaly se básničky veselé i vážnější a posluchači se 
celou dobu dobře bavili. Na 1. stupni byla účast reci-
tátorů vysoká, a tak porota neměla vůbec jednoduchý 
úkol, koho vybrat na stupně vítězů. Je třeba ocenit, že 
i na 2. stupni se nakonec několik statečných našlo. 
A jak vše dopadlo?

Kategorie 0 (1. třída):

1. místo Nikola Mrnůštíková 
2. místo Linda Matošková 
   Dan Cedivoda

Kategorie I. (2. a 3. třída): 

1. místo  Anastázie Daňová
2. místo  Kristýna Vrlová 
3. místo  Julie Řádková

Kategorie II. (4. a 5. třída): 

1. místo  Michaela Mikulcová 
2. místo  Emma Šimková
3. místo  Hana Vaculíková

Reprezentantky 2. stupně: 
 
 Veronika Změlíková
 Nikol Hlatká
 Anna Řezníčková
 Elena Škrobánková 

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

Mgr. Jana Ildžová 
a Mgr. Štěpánka Cedidlová

Recitační soutěžRecitační soutěž
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V pondělí 21. 2. 2022 navštívil naši školu v rámci 
projektu Fotbalové asociace České republiky (FAČR) 
"Škola v pohybu" Grassroots trenér mládeže OSF Vsetín 
Ondřej Koňařík, který žákům 1. a 2. třídy a jejich pa-
ním učitelkám předvedl ukázkové inspirační hodiny 
tělesné výchovy. Tento projekt je pro školy zdarma 
a je zaměřený na podporu pohybových aktivit v ma-
teřských a základních školách a inspiraci učitelů tě-
lesné výchovy podle nejnovějších trendů pohybového 
rozvoje dětí a mládeže. Prvňáčci a druháčci si užili 
zábavnou hodinu plnou pohybu a soutěží, po které ná-
sledovala beseda, kde jim trenér vysvětlil, jak fungují 
naše svaly a celé tělo a co je pro jeho správné fungo-
vání dobré a co mu naopak škodí. 

Mgr. Jana Hříbková a Mgr. Miroslava Haničáková

Toto heslo a potřeba většího pohybu dětí a mládeže 
je dnes často skloňovaným pojmem. I když liptál-
ské děti mají naštěstí pro sport a pohyb celou řadu 
možností a vyrůstá zde řada nadějných fotbalistů, ta-
nečníků, hasičů nebo třeba reprezentantů v bojových 
sportech, přispěli jsme i my svou troškou do mlýna. 
V letošním školním roce se v našem rozvrhu objevily 
tři dvouhodinovky nepovinných předmětů věnova-

ných sportu – Florbal pro 1. a 2. stupeň a Pohybové 
hry. Ve Florbalu pro 1. stupeň, který je určen pro žáky 
3. – 5. třídy (a po dohodě s přihlášenými se k nim při-
dali ještě šesťáci), se kluci a holky pod vedením pana 
učitele Mojžíška učí základní dovednosti a taktiku 
hry. Ve Florbalu pro 2. stupeň plní zkušenější hráči 

Škola v pohybu Škola v pohybu 
– ukázkové hodiny tělesné výchovy– ukázkové hodiny tělesné výchovy

Ve zdravém těle zdravý duchVe zdravém těle zdravý duch
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a hráčky trenérské pokyny pana učitele Bechného, 
pilují nové fígle a doufají, že se snad znovu co nej-
dřív rozjede Florbalová liga, aby se mohli opět zapojit 
do měření sil s ostatními školami. A největší nápor 
zažívá paní učitelka Úlehlová v Pohybových hrách. 
Protože se do nich přihlásil opravdu velký počet prv-
ňáků, druháků a třeťáků (a energie mají na rozdává-
ní), chodí jí s nimi vypomáhat střídavě paní ředitelka, 
paní zástupkyně a pan učitel Střelecký, zatímco paní 
učitelka Haničáková zajišťuje dozor dětí při čekání 
a převlékání. A odměnou jim všem je společná radost 
a propocená trička (protože i když se to možná nezdá, 
tak i učitelé jsou soutěživí a často se nechají strhnout 
k pozoruhodným sportovním výkonům).

Mgr. Andrea Střelecká

V příštím vydání Zpravodaje se můžete těšit na člán-
ky z připravovaných školních akcí:

Březen:
Kuchařský expert ve školní jídelně, který na jeden 

den vystřídá naše paní kuchařky a pana kuchaře, nás 
překvapí nejnovějšími módními trendy ve školním 
stravování.

Dříve na vesnicích tolik oblíbené a časté zabíjačky 
jsou již minulostí, proto se někteří naši žáci zúčastní 
příprav na obecní liptálskou zabíjačku, aby se alespoň 
trochu seznámili s tím, jak jsme si dříve (kromě suše-
ní sena a štípání dřeva) chystali zásoby na zimu.

Žáci 1. stupně navštíví Pevnost poznání v Olomouci. 
Jedná se o projektový den mimo školu, žáci navštíví 
lektorské programy (Lidské tělo jako puzzle, Navrhni 
si svoje město, Život ve středověkém městě), kreativní 
dílnu a promítání v planetáriu.

Pokračování oblíbené akce Škola v pohybu, tentokrát 
pro žáky 3. a 4. třídy, přinese žákům i učitelům další 
inspiraci pro oživení hodin tělesné výchovy.

Žáci 1. třídy poprvé navštíví Masarykovu veřejnou 
knihovnu ve Vsetíně.

Žáci od 2. do 9. třídy si otestují své znalosti v celore-
publikové matematické soutěži Klokan.

Duben:
Aprílový den bude ve znamení Pyžamového dne, vý-

uka bude sice probíhat běžně podle rozvrhu, pouze bu-
deme v pohodlných pyžamech a učivo sem tam obo-
hatíme pyžamovou gramatikou či pyžamovými počty.

Den před Velikonočním jarmarkem budeme v rámci 
projektového dne „Velikonoční dílny“ dodělávat výtvo-
ry určené k prodeji, které nám zpříjemní krásná jarní 
dny. Velikonoční jarmark proběhne v sobotu 9. dubna, 
jde o společnou akci ZŠ, MŠ, SRPŠ a OÚ. 

Naši žáci se jako každoročně zapojí do akce Ukliďme 
obec Liptál.

Žáci 9. třídy si určitě nenechají pro sebe zážitky 
z přijímacích zkoušek.

Po dvou letech se konečně uskuteční „normální“ 
zápis do 1. třídy. Věříme, že se předškoláčci těší stejně 
jako my. Jejich budoucí starší spolužáci pro ně chysta-
jí několik překvapení.

Květen:
Na první či druhý květnový týden připravujeme 

Týden otevřených dveří ve škole, kdy se rodiče mohou 
přijít podívat do výuky na své dítě. Všechny potřebné 
informace se včas dozvíte.

V počáteční přípravě je organizace projektového dne 
Vaří (případně) peče celá škola. Konečně tak budeme 
moci naplno využít nově zrekonstruovanou školní 
kuchyňku, která byla dokončena těsně před 1. vlnou 
pandemie.

Výukový program pro celou školu První pomoc a pes 
záchranář.

Výukové programy v rámci prevence sociálně-pato-
logických jevů (ústní hygiena, návykové látky ...).

Některé třídy již v květnu absolvují tolik oblíbené 
školní výlety, po kterých se nám velmi stýskalo. I když 
současné ceny pohonných hmot značně zvyšují ná-
klady, věříme, že si budete moci příště prohlédnout 
fotky se zajímavých míst a přečíst si zajímavé vyprá-
vění žáků, co všechno na výletě viděli.

Červen:
Odjezdíme si další kolo školních výletů, určitě se 

všichni budou chtít pochlubit, tak se máte nač těšit.
Dětský den bychom rádi oslavili pohybem, takže 

sportovní den s řadou soutěží, střelbou ze vzduchovky 
a míčovými hrami bude určitě milým dárkem pro 
všechny.

Na konci školního roku se uskuteční tradiční „před-
vánoční“ florbalový turnaj a turnaj v přehazované. 
Doufáme, že je to naposled, kdy oblíbené prosincové akce 
budeme hrát se žhavým letním sluníčkem nad hlavou.

Mgr. Hana Burdová

Akce školyAkce školy
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Milé děti,

zveme Vás k zápisu do 1. třídy Základní školy Liptál, 
okres Vsetín. Doufáme, že se do školy těšíte a máme 
radost, že Vás budeme moci přivítat mezi námi. 

Vážení rodiče, 
• zápis se koná ve čtvrtek 21. dubna 2022 v době 

od 8.30 do 15.30 hodin. K zápisu si prosím vezměte 
občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný zá-
pisní list (obdržíte jej společně s pozvánkou, kterou 
dětem doručíme do školky, případně bude ke stažení 
na webových stránkách školy). 

• Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné 
školní docházky, obdržíte formulář „Žádost o odklad 
povinné školní docházky“, který je nutné podat vy-
plněný zpět do školy nejpozději do 30. dubna 2022. 
Součástí Vaší žádosti musí být doporučující posou-
zení příslušného školského poradenského zaříze-
ní (pedagogicko-psychologická poradna, případně 
speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa.

• Na formulářích budou zkontrolována vyplněná data 
a dítěti bude přiděleno registrační číslo.

• Pokud byla Vašemu dítěti v loňském roce odložena 
povinná školní docházka, prosíme o to, aby tento-
krát fyzicky absolvovat celý zápis znovu. 

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

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

Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy

Informace o zápisu do 1. třídy 
Základní školy Liptál, okres Vsetín 

pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 
pro školní rok 2022/2023

proběhne ve čtvrtek 21. dubna 2022
v době od 8:30 hodin do 15:30 hodin

v budově Základní školy Liptál, okres Vsetín.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde 
je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní do-
cházka začíná počátkem školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu 
není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku 
věku v době od září do konce června příslušného škol-
ního roku, může být přijato k plnění povinné školní do-
cházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně 
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástup-
ce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od zá-
ří do konce prosince k plnění povinné školní docházky 
podle věty druhé je také doporučující vyjádření škol-

ského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od ledna do konce června doporučující vy-
jádření školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném 
od 1. ledna 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit 
dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době 
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž 
má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Odklad povinné školní docházky
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném 

od 1. ledna 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní 
docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek 
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je 
žádost doložena doporučujícím posouzením přísluš-
ného školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné 
školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školní-
ho roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají 
udělení odkladu školní docházky, provádí školské po-
radenské zařízení (pedagogicko-psychologická porad-
na, případně speciálně pedagogické centrum) a odbor-
ný lékař (dětský lékař) nebo klinický psycholog. 

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povin-
né školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu 

Pozvánka k zápisuPozvánka k zápisu

Zápis do 1. třídyZápis do 1. třídy
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dítěte k povinné školní docházce i s oběma doporuču-
jícími posudky.

 Organizace zápisu
✎ K zápisu se dostaví děti, které dosáhnou před za-

čátkem školního roku 2020/2021 věku šesti let, tedy 
děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

✎ K zápisu se rovněž dostaví děti s odkladem povinné 
školní docházky z loňského roku. 

✎ Na formulářích budou zkontrolována vyplněná da-
ta a dítěti bude přiděleno registrační číslo.

✎ Pokud dítě dovrší ve školním roce 2022/2023 osm let, 
nemůže žádat o odklad.

✎ Pokud se nemůžete dostavit k zápisu, dejte prosím 
dopředu vědět, a to telefonicky (603 104 015, 571 438 104) 
nebo na e-mail: burdova.hana@zsliptal.cz.

✎ Vezměte s sebou svůj občanský průkaz, rodný list 
dítěte a vyplněný zápisový list (děti obdrží v obál-
kách v MŠ, nebo si jej můžete stáhnout z webových 
stránek školy).

✎ Žádost o přijetí k povinné školní docházce obdržíte 
v den zápisu ve škole.

✎ Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad po-
vinné školní docházky, se musí dostavit s dítětem 
k zápisu v řádném termínu. Pokud jsou zákonní 
zástupci rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní 
docházky, je vhodné zajistit si doporučení před ter-
mínem zápisu. Pokud dne 21. dubna 2022 budou tyto 
dokumenty předloženy ředitelce školy, zákonný 

zástupce vyplní na místě žádost o odklad povinné 
školní docházky a ředitelka školy může povolit od-
klad již v termínu zápisu, tedy 21. dubna 2022.

Kritéria pro přijetí do Základní školy Liptál, okres 
Vsetín
 Do základní školy budou přijímáni žáci v následují-

cím pořadí:
✎ žáci s místem trvalého pobytu na území obce Liptál,
✎ žáci s místem trvalého pobytu v jiných obcích, kteří 

již mají na škole sourozence,
✎ ostatní žáci.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
✎ Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy re-

gistrační číslo.
✎ Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webo-

vých stránkách školy. Seznam přijatých dětí pod re-
gistračním číslem bude zveřejněn také na webo-
vých stránkách obce a na úřední desce u vstupních 
dveřích základní školy.

✎ Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod 
registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží 
při zápisu. Je proto důležité, aby si zákonní zástupci 
toto číslo zapamatovali.

 
V Liptále dne 10. března 2022 

Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy

Speciální třída aneb SPECKA-PECKA 

Touto cestou chceme ještě poděkovat paní Věrce 
Kovářové z Liptálu. Už se stalo tradicí, že v kaž-
dém ročním období navštěvujeme jejich hospodářství. 
I prosinci jsme to ještě stihli a už teď se těšíme na jar-
ní návštěvu. 

A co u nás ve SPECCE nového? Vybírám jen pár stříp-
ků z každého uplynulého měsíce. 

Leden sám o sobě je měsíc klidu, ticha, ledu, sněhu 
a strádání. I my jsme si připomínali, že všechny věci 
nejsou samozřejmostí, že skromnost je cenná vlast-
nost. 

Sice pranostika říká „v lednu za pec si sednu“, ale to 
neplatilo pro nás. S knihou Malý princ jsme zažívali 
nová dobrodružství a na základě četby jsme společně 
pracovali na projektu s názvem LIŠKA. Zapojili jsme 
se do každoročního sčítání ptáků na krmítku. Měli 
jsme také ve třídě vzácnou návštěvu, a to samotnou 
Kleopatru, s kterou jsme uzavřeli učební blok o sta-

rověkém Egyptě. Letošní zimní olympiáda v čínském 
Pekingu nás inspirovala k uspořádání naší speciální 
olympiády v Liptále-Háji. Olympijské disciplíny jsme 
si speciálně upravili a v duchu olympijských hesel 
bojovali o medaile, a kromě sportovních výkonů bylo 
potřeba prokázat i vědomostní znalosti z oblasti ZOH.

Únor tvoří pomyslný most mezi zimou a jarním 
obdobím. Nás únor přenesl do druhé poloviny škol-
ního roku 2021/2022. Pololetní písemky byly za námi, 
pololetní vysvědčení jsme si rozdali a zhodnotili, co 
se nám podařilo a na čem je potřeba ještě zapracovat. 

U Starých Římanů byl únor měsícem čištění, odtud 
název februario. Starověký Řím byl také našim děje-
pisným projektem. Ani cvičnou kuchyňku jsme v úno-
ru nevynechali a naučili se připravovat hravé a zdravé 
svačinky. Na chvilku se z nás stali i stopaři, když jsme 
se vypravili do Liptála-Lůžka hledat a určovat stopy 
zvířat. Počasí nám přálo, a kromě stop jsme měli mož-
nost pozorovat krásnou zimní přírodu. 

Začátkem března se to již venku jarní, jaro je za ro-
hem a příroda se pomalu probouzí. Naše třída se už 
jarně naladila a ač je teprve začátek března stihli 

Speciální třída Speciální třída 
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jsme toho opravdu hodně, třeba: naši oblíbenou ca-
nisteterapii, návštěvu záchranné stanice živočichů 
v Hošťálkové, návštěvu v kovárně u pana Fendrycha 
nebo návštěvu u pana Petra Marka v dílně. Děkujeme 
všem zmíněným za jejich čas a ochotu ukázat jejich 
um a pracovitost. 

Za speciální třídu Mgr. Michaela Baťová
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SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ LIPTÁL, z.s.SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ LIPTÁL, z.s.
Hlavním cílem 

činnosti Spolku 
rodičů a přátel ZŠ 
Liptál je zefektiv-
nit spolupráci ro-

dičů se školou tak, aby byly napl-
ňovány zájmy a potřeby především 
žáků, ale také jejich rodičů a za-
městnanců školy.

Členem spolku na příslušný škol-
ní rok se stane rodič po uhrazení 
členského příspěvku 300,- Kč za své 
dítě, které je žákem Základní školy 
Liptál. V případě dvou a více dětí 
500,- Kč za všechny děti. 

Každá třída má mít jednoho z ro-
dičů ve výboru SRPŠ jako třídního 
důvěrníka. Skutečnost je však tako-
vá, že aktivní jsou hlavně rodiče dětí 
z prvního stupně a uvítali bychom větší podporu rodičů 
dětí z druhého stupně.

Předsedkyní SRPŠ ZŠ Liptál byla po dlouhou dobu 
Mgr. Yvona Koutná a pod jejím vedením byla uspořá-
dána řada kulturních i výchovných akcí, podporována 
vzdělávací činnost i částečně dovybavována škola 
sportovními pomůckami. Za všechna léta obětavé čin-
nosti jí patří velké poděkování.

V tomto roce jsem byla zvolena předsedkyní. Spolu 
s místopředsedkyní Ivou Labajovou, hospodář-
kou Jitkou Kvaššay a členy revizní komise: Leonou 
Daňovou, Veronikou Juráskovou, Janou Fendrychovou 

a ostatními členy výboru se chystáme pořádat řadu 
aktivit.

První akcí bude Velikonoční jarmark, na kterém při-
vítáme jaro se vším, co k tomu patří.

Za celý výbor SRPŠ ZŠ Liptál Mária Martinů

Ilustrační foto z jarmarku 2019
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Ve spolupráci se Základní školou 
Liptál navštěvují naše děti kera-
mickou dílnu pod odborným vede-
ním paní vychovatelky Petry Pilné. 
Děti se tak postupně seznamují 
s keramickou hlínou. Je to velmi 
tvárný materiál, který pomáhá roz-
víjet nejen jemnou motoriku, ale 
i tvůrčí schopnosti dětí, kreativitu 
a také jejich představivost a fanta-
zii. Vznikají tak překrásné plošné 
i prostorové výrobky. Díky tomu si 

děti pak po vypálení v keramické 
peci své výrobky odnášejí domů 
a postupně si vyzdobují své poko-
jíčky.

Za to velmi paní Pilné děkujeme.

Hana Červenková

Sedí Káča na lavici,
v ruce drží jitrnici. 
A ve druhé jelito,
běž, Pepíku, vem jí to!

Masopustní nebo také fašanko-
vé období bylo časem, kdy se do-
poručovalo hojně jíst maso a vše 
mastné a masité. Věřilo se totiž, 
že ten, kdo spořádá v průběhu 
masopustu hodně takových po-
krmů, zůstane po celý rok při 
síle. Masopust začíná po svátku 
Tří králů a trvá do masopustní-
ho úterý. Je to svátek pohyblivý, 
takže každý rok probíhá různě 
dlouhou dobu. Délka masopus-
tu záleží na termínu Velikonoc, 

Keramické tvoření dětíKeramické tvoření dětí

Masopust ve školceMasopust ve školce
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od kterých se odpočítává čtyři-
cet dní. Masopust byl provoněný 
zabíjačkovou polévkou, uzeným 
masem, jitrnicemi, jelity, sma-
ženými koblížky, a dalšími dob-
rotami. Lidé se prostě veselili, 
a tak i my v naší třídě žabiček 
jsme si masopust náramně užili. 
Začátkem týdne jsme si povída-
li, co to vůbec je, ten MASOPUST. 
Další den jsme se seznamovali 
s maskami, s pohybovými hrami 
a písničkami, které k masopustu 
patří. Ve středu jsme si vyráběli 
papírové masky. Ve čtvrtek, jsme 
ochutnávali výrobky od našeho 
pana řezníka Hrušky.  Jitrnice 
a tlačenka dětem moc chutnaly. 
A v pátek jsme smažili tvarohové 
koblížky a zatancovali jsme si 
na známé písničky.

                Darina Geržová

Ve školce je advent rušným 
a kouzelným obdobím, na které se 
děti těší celý rok.

Mikuláš
A není se čemu divit. Celá škol-

ka dýchala vánoční náladou. Hned 
na začátku adventu jsme začali 
zdobit třídy a chodby, připravili 
adventní kalendáře a věnce, stří-
hali jsme barborky a chystali se 

na důležitou návštěvu Mikuláše. 
Tentokrát k nám přišel sám, bez 
andílků a čertíka, ale s Knihou hří-
chů. Obě třídy mu zarecitovaly bás-
ničky a společně jsme mu zazpívali 
písničku. A protože se Mikulášovi 
naše vystoupení líbilo, dostaly děti 
krásnou nadílku. Pak mu muse-
ly slíbit, že budou celý rok hodné 
a budou poslouchat rodiče i paní 
učitelky. Tak snad…

Ohlédnutí za vánočním časem ve školceOhlédnutí za vánočním časem ve školce
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Tradice s nadílkou
Pak začaly další přípravy. Děti 

ozdobily  krásný stromeček z lesa, 
který provoněl celou školku.

V této předvánoční době jsme si 
povídali o adventu a vánočních tra-
dicích, poslouchali a zpívali jsme 
vánoční koledy, četli vánoční po-
hádky. Na vycházkách jsme po-
zorovali změny v okolí a vánoční 
výzdoby domů. V posledním týd-
nu se děti seznámily s vánoční-
mi tradicemi – pouštění lodiček 
po vodě, házení papučkou, krá-
jení jablíčka, věštění budoucnos-
ti…Vyvrcholením tohoto dne byla 
vánoční nadílka, kde děti našly 
spoustu dárků pod stromečkem. 

Jarmark ve školce
Protože se nekonal tradiční vá-

noční jarmark, vyráběly paní uči-
telky věnečky, svícny, také jsme 
oslovily rodiče o přispění nějakou 
drobností na náš školkový jarmark. 
Sešla se spousta výrobků a peníze, 
které se získaly,  budou použity 
pro děti.  Všem rodičům děkujeme 
za přispění.

Tři králové
Kašpar, Melichar a Baltazar – tři 

mudrcové, kteří přišli do Betléma 
poklonit se Ježíškovi v jesličkách 
mají svátek 6. ledna. To je den, 
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     Třetí únorový týden v mateř-
ské škole patřil masopustnímu ve-
selí a s ním spojenému karnevalu. 
V průběhu týdne jsme se s dětmi 
bavili, co se na karnevalu dělá 
a vyzdobili jsme šatny a sál různý-
mi girlandami, obrázky, balónky, 
které bezesporu ke karnevalu patří.

Karneval se uskutečnil ve čtvrtek 
17.2.2022 v prostorách nového sálu. 
Děti se na celou akci moc těšily, 
což bylo znát z jejich nápaditých 
masek, které dokreslovaly pěknou 
atmosféru karnevalu. Všichni se 
proměnili ve zvířátka, pohádko-
vé postavy, policisty…. Třídy jsme 
roztančili v rytmu veselých tónů. 
Bonusem bylo téměř profesionální 
kreslení na obličej. 

Po svačince jsme se přesunuli 
do kulturního sálu, kde na nás če-
kalo překvapení v podobě Wikiho 
show. Kamarád Wiki představil 
dětem příběh ze světa ŠMOULŮ.  
Společnými silami jsme za dopro-

vodu hudby, soutěží a další parádní 
zábavy, vysvobodili přeměněného 
Šmoulu. Vše bylo doprovázeno pěk-
nými světelnými efekty, kulisami 
a bublinkovou minidiskotékou.

Všichni jsme si užili příjemnou 
atmosféru umocněnou pěknými 
prostorami nově vybudovaného sá-
lu. Pozitivní ohlas byl i ze strany 
účinkujících. Tento karneval by se 
nemohl uskutečnit bez finanční 
pomoci obce. Tímto také moc dě-
kujeme.
  Dana Miklová, učitelka MŠ

Šmoulí karneval v mateřské školeŠmoulí karneval v mateřské škole

kdy oficiálně končí vánoční svát-
ky, odstrojuje se stromeček. Také 
naše děti si připomněly tuto tradici 
a přišly zazpívat mladším dětem 
a popřát vše nejlepší do nového 
roku.
  Hana Červenková
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Zápis k předškolnímu vzdělávání 
v Mateřské škole Liptál se koná 
dle §34 školského zákona ve dnech 
9. a 10. května 2022 od 13 do 16 ho-
din. V souvislosti s protiepide-
mickými opatřeními, bude po-
třebné organizaci přizpůsobit tak, 
aby byla zaručena bezpečnost dětí 
i dospělých, respektovány indivi-
duální možnosti a omezení jednot-
livých účastníků a zároveň splněny 
všechny zákonné povinnosti. 

Žádost, která je k dispozici 
na stránkách MŠ nebo si ji mohou 
rodiče vyzvednout v mateřské škole 
v termínu od 11. 4.2022, doručí  ná-
sledujícími způsoby:
- do datové schránky školy
- e-mailem s elektronickým podpi-

sem
- poštou
- osobním podáním do poštovní 

schránky u vchodu do MŠ 
- rezervací času pro individuální  

schůzku (po telefonické domluvě)

K žádosti o přijetí do MŠ je nutno 
doložit kopii rodného listu a na při-
hlášce mít potvrzení o řádném oč-
kování dítěte potvrzené dětským 
lékařem. Tato povinnost se netýká 
dítěte, které plní povinné předškol-
ní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolní 
vzdělávání mají děti, které do-
sáhnou do 31.8.2022 pěti let.

Ředitelka MŠ při přijetí žádosti 
přidělí každému dítěti registrační 
číslo, pod kterým bude pak uvede-

no na seznamu přijatých/nepřija-
tých dětí při zveřejnění na webo-
vých stránkách a také vyvěšena 
na vchodových dveřích do MŠ.

Při rozhodování bude postupovat 
na základě zveřejněných kritérií.  
Od tohoto termínu můžete očeká-
vat výzvu k převzetí „Rozhodnutí 
o přijetí“ Vašeho dítěte do MŠ.  
V případě nepřijetí dítěte Vám bude 
„Rozhodnutí o nepřijetí“ doručeno 
emailem.

Hana Červenková
ředitelka MŠ Liptál

Zápis do Mateřské školy Liptál Zápis do Mateřské školy Liptál 
ve školním roce 2022/23ve školním roce 2022/23

KRITÉRIA: POČET BODŮ

1. Dosažení věku 5 let do 31.8. tohoto roku 8

2. Dosažení věku 4 let k 31.8. tohoto roku 4

3. Dosažení věku 3 let k 31.8. tohoto roku 2

4. Dosažení věku 2 let k 31.8. tohoto roku 1

5. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte,
    které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31.8. tohoto roku 8

6. Sourozenec, který je již v MŠ přijat a bude se v dané MŠ
    vzdělávat i v následujícím roce 1
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V každém školním roce vyhla-
šuje MŠMT soutěž různých obo-
rů základních uměleckých škol. 
Nejinak tomu je tak i v tomto 
školním roce. Tentokrát, mimo 

jiné, se uskutečnila soutěž cimbálových muzik. 

Vzhledem k tomu, že ZUŠ Morava zaštiťuje šest cim-
bálových muzik, uspořádala školní kolo, kterého se 
zúčastnilo pět z nich. Nejmladší CM Baňa přijela až 
z Bílovic u Uherského Hradiště, ze Zlína zahrála CM 
Moravěnka, přes kopec CM muzika z Jasenné a nej-
blíže to měla CM Cérky a nejstarší CM Kuráž z Liptála. 

Koncert se uskutečnil v pátek 4. března 2022 v novém 
sále v podkroví ZUŠ Morava v Liptále. I přes všechna 
covidová omezení, kdy nemohli muzikanti společně 
zkoušet, nebo vždy nějaký ten člen chyběl, předvedli 

se muzikanti v tom nejlepším světle a vytvořili tak ne-
zapomenutelný koncert plný krásných lidových písní. 
Za to jim právem patří získané 1. místa a vedoucím 
souborů Lucii Crlové, Martinu Crlovi a Radku Cahlíkovi 
velký dík.

ZUŠ Morava Liptál

Soutěžní přehlídka cimbálových muzik Soutěžní přehlídka cimbálových muzik 
ZUŠ MoravaZUŠ Morava
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Konečně jsme se dočkali, po nucené roční pauze 
se to povedlo. Odjeli jsme na tradiční lednovou akci, 
na Lyžování a lopatění na Tesák. Akci pro děti pořádá 
Dětský domov Vizovice a my jim tímto chceme moc 
poděkovat! Děkujeme, že to nevzdáváte a děláte dětem 
hezčí dny. A opravdu to tak bylo, když se na horizontu 
Trojáku a Tesáku zbarvila krajina do bíla, dětem se 
v autě rozzářila očička. Celou cestu a vlastně i týden 
před samotnou akcí jsme stále poslouchali "a co tam 
budeme dělat, vždyť není žádný sníh". Nakonec to 
vyšlo a všechno dobře dopadlo. Děti si celý víkend pat-

řičně užily. A pozor ... přátelé, kamarádi ... my jsme ty 
medaile přivezli! A to úplně všichni. Tato akce ovšem 
pro nás měla jednu obrovskou přidanou hodnotu, 
užívali jsme si to především společně. Byl to parádní 
víkend.

Jana Baranová

Lakovna HAJDÍK pro nás připravila den na lyžích. 
Všichni jsme se moc těšili. Někteří z nás už lyžovat 
umí, někteří se to učí a pro některé to bylo zcela 
poprvé. Dětem se po celou dobu věnoval lyžařský 
instruktor teta Vojta. Lyžování děti bavilo, avšak br-
zy je začala opouštět fyzická síla. Ale i na to Hajdíci 
mysleli a dětem přivezli frgály (snad všechny druhy). 
Posilněni touto lahůdkou se začali všichni cítit neo-
hroženě a chtěli vyzkoušet jízdu na velkém svahu. 
Teta Vojta však situaci zhodnotil jako nereálnou 
a tím zachránil pár životů. Na své si dnes přišli i nej-
menší z nás (ne-lyžaři) tedy sáňkaři. Všechny děti do-
staly diplomy, medaile a také drobný dáreček. Skvělý 
sportovní den byl zakončen pizzou. Hajdíci, budeme 
se těšit na příště.

T. Liňová, vychovatelka DD.

Zimní dobrodružství na TesákuZimní dobrodružství na Tesáku

LyžovačkaLyžovačka
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1907 - založení vychovávacího ústavu a sirotčince 
P. Fr. Štěpánem (kolaudace 23.12.). Příchod ses-
ter z III. řádu kláštera sv. Dominika z Řepčína 
u Olomouce (12.9.). Otevření jednotřídní ka-
tolické soukromé obecné školy (15.10.). Počet 
chovanců do konce roku -17

1908 - počet chovanců se rozšířil na 38, z toho 23 chlap-
ců a 12 děvčat. Rozšíření školy na dvojtřídní, 
celkem 71 žáků. Zakoupení domu čp. 234

1911 - rozšíření školy na trojtřídní. Zakoupení domu 
čp. 233

1917 - otevření 1.ročníku soukromé měšťanské školy
1922 - výstava prací chovanců ústavu, která měla 

velký úspěch a velká část těchto prací byla pak 
převezena na župní výstavu sociální péče

1928 - při projíždění Liptálem se zastavil 1. českoslo-
venský prezident T. G. Masaryk

1932 - zavedení ústředního topení, elektřiny. Počet 
chovanců 88

1936 - provedena přístavba hlavní budovy zakoupení 
chalupy se zahrádkou od rodiny Kozlovských. 
Slavnostní odhalení pamětní desky P. Fr. 
Štěpána

1942 - zřízen v hlavní budově tábor pro německé děti, 
později i pro děti z Holandska. Počet chovanců 
klesl oproti r. 1939 ze 77 na 50 dětí

1944 - ústav obsazen příslušníky německé policie
1947 - oslava 40. výročí založení ústavu (12.9.) - bylo 

konstatováno, že ústavem do té doby prošlo 
1050 dětí

1948 - zrušení soukromé obecné a měšťanské školy. 
Do poloviny hlavní budovy byla umístěna ve-
řejná měšťanská škola, která původně sídlila 
v zámku

1949 - změna ústavu ze sirotčince na dětský domov
1950 - umístění dětí ze sirotčince v okresních dět-

ských domovech. Změna názvu na Zvláštní 
dětský domov. Ředitelem byl jmenován Fr. 
Doležal ze Starého Města u Uh. Hradiště. 
Umístění 70 mentálně retardovaných dětí. 
Zřízena Zvláštní škola, která byla umístěna 
v zámku

1951 - vydán zákaz náboženských úkonů v zařízení
1957 - 50. výročí založení ústavu. Definitivní od-

chod sester dominikánek z ústavu. Počet dětí 
– 109, počet vychovatelek – 9. P. Synek - ředi-
tel ústavu

1958 - p. Rozsypal - ředitel ústavu
1960 - Josef Kordík - ředitel ústavu
1964 - sjednocení Zvláštní školy a Zvláštního dět-

ského domova, změna názvu na Zvláštní ško-
la internátní. Ředitelem je jmenován Zdeněk 
Sadílek, bývalý učitel Základní školy v Liptále

1966 - 1. srpna byl jmenován ředitelem Jaroslav 
Štěpán, učitel zvláštní školy z Jihlavy. Ve šk.r. 
1966/67 má škola 10 tříd a 143 žáků. V domově 
je 107 dětí

1970 - ve šk.r. 1970/71 byl jmenován ředitelem ško-
ly Zdeněk Chrástecký, který předtím působil 
v Hošťálkové

1977 - přestěhování zvláštní školy z budovy zámku 
do hlavní budovy DD

1983 - 4. listopadu byl slavnostně zahájen provoz 
zvláštní školy v pavilonu nové budovy základní 
školy

1987 - zahájena generální oprava hlavní budovy DD 
z r. 1907. Ředitel Zdeněk Chrástecký odchá-
zí do důchodu. Na jeho místo je jmenován 
PaedDr. Jaroslav Šmigura

1989 - J. Šmigura byl odvolán z funkce ředitele, vede-
ním zařízení byla pověřena Alena Prcínová

1990 - ředitelkou zařízení jmenována Mgr. Alena 
Suchánková

1993 - dokončena generální oprava hlavní budovy, 
která byla zahájena již v r. 1987

2000 - zařízení získalo právní subjektivitu a název 
byl změněn na Dětský domov a Speciální 
škola

2004 - rekonstrukce a přestavba obou budov DD na za-
řízení rodinného typu

2005 - odchod Mgr. Aleny Suchánkové do důchodu 
a jmenování Mgr. Evy Žůrkové do funkce ředi-
telky zařízení. Změna názvu zařízení na Dětský 
domov a Základní škola Liptál

2006 - změna názvu na Základní škola při Dětském 
domově Liptál

2015 - zahájena transformace zařízení v rámci pro-
jektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském 
kraji

2017 - opuštění budovy tzv. Malého domova
2018 - skončení funkčního období Mgr. Evy Žůrkové. 

Jmenování Mgr. Lukáše Diatky do funkce ředi-
tele zařízení

2019 - zrušení Základní školy v rámci dětského do-
mova. Snížení kapacity dětského domova 
na 24 dětí. Změna názvu zařízení na Dětský 
domov Liptál

2020 - ukončení činnosti Školní jídelny - přechod 
k samostatnému stravování v rámci jednot-
livých rodinných skupin. Demolice starého 
komínu bývalé kotelny. Oprava podlahových 
krytin v dětských pokojích. Oprava okapů 
a okapových svodů na hlavní budově DD.

2022 - 115 let od založení
Převzato z webu Dětského domova Liptál 

https://www.ddliptal.cz 

Z kroniky Dětského domova Liptál Z kroniky Dětského domova Liptál 
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Zákon o požární ochraně stanovuje tzv. ohla-
šovací povinnost v EVIDENCI PÁLENÍ na webo-
vých stránkách: 

https://paleni.izscr.cz/
V případě, že nemáte možnost zadat pálení 

výše uvedeným způsobem, můžete jako náhradní 
způsob volat telefonní číslo: 950 670 288

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je 
pouze evidováno Operačním a informačním středis-
kem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. 

Evidence slouží jen pro možnost ověření místa 
pálení s možným nahlášením požáru.

Zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlin-
skeho-kraje-menu-informacni-servis-evidence-

-paleni.aspx

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě MAVE 
spol. s r.o. , která je už po dlouhá léta našim velkým 
mecenášem. Každý rok na nás myslí a vždy nám da-

ruje nemalý finanční obnos, díky kterému můžeme 
realizovat své projekty, podporovat kroužek mladých 
hasičů a v neposlední řadě taktéž sami pomáhat jin-
de. Mnohokrát vám děkujeme, velice si vaší podpory 
vážíme.

 Výbor SDH Liptál

Ohlašování páleníOhlašování pálení

Jak jsme soutěžili o pohár v roce 2021Jak jsme soutěžili o pohár v roce 2021

PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ
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Manželé Jiřina a Radomír 
Sousedíkovi byli s Liptálem vel-
mi úzce spjatí. Hudbě a folkloru 
se věnovali díky rodinným tra-
dicím odmalička a shodou okol-
ností a šťastných náhod se v roce 
1966 stali členy Valašského soubo-
ru písní a tanců Lipta. Jak známo 
z historie, Lipta tehdy měla dob-
ré tanečníky, ale potíž byla s mu-
zikou. Sousedíkovi převedli pod 
křídla Lipty muzikanty z původ-
ně Sousedíkovy cimbálové muziky 
a převzali vedení celého souboru 
po Karlu Mrlinovi. Za jejich pů-
sobení soubor nesmírně „vyrostl“. 
Radomír byl cimbalista, zpěvák, 
výborný organizátor a měl skvělou 
oporu ve své ženě Jiřině. Pomáhala 
s organizačními záležitostmi, by-
la zpěvačkou, připravovala konfe-
rence na vystoupení a díky velmi 
dobré jazykové vybavenosti komu-
nikovala písemně s potencionál-
ními partnery (organizátory me-
zinárodních festivalů) německy, 
francouzsky a rusky. Na zahranič-
ních zájezdech nejen tlumočila, ale 
také vystoupení konferovala. Tyto 
znalosti a zkušenosti pak zúročila 
při organizaci Liptálských slavnos-
tí, jejichž ředitelem byl Radomír 
v letech 1971–1986. Za tuto dobu se 
z vesnické slavnosti stal uznávaný 
festival s mezinárodní účastí.

Jiřina byla nejen vynikající zpě-
vačka a učitelka, ale také velice 
šikovná švadlena. Pro tanečnice 
a tanečníky Lipty „podmácky“ ši-
la kroje. Její bruncleky, kordulky, 
chlapské nohavice, haleny, cérčí 
kožůšky a rukávce byly opravdu 
mistrovská díla. S vyšíváním jí po-
máhaly obě dcery, Eva a Radmila, 
které byly také aktivně zapojeny 
do života souboru. Eva tančila, 
psala kroniku a Radmila tančila 
a potom hrála na cimbál. V jed-
nom období Jiřina také vedla nově 
založenou Malou Liptu. Se sou-
borem Lipta, který vedli 20 let až 
do r. 1986, Sousedíkovi neúnav-
ně a nadšeně propagovali slávu 
valašských písní a tanců doma 
i ve světě. 

21.2.2022 Jiřina Sousedíková osla-
vila neuvěřitelných 90 let. Z učitel-
ky, zpěvačky a tanečnice se stala 
spisovatelka. V 89 letech vydala 
4. díl svých ručně psaných vzpomí-
nek, původně určených pouze pro 
rodinu. Napsala také sbírky básní 
– osobních postřehů, které byly vy-
dány taktéž knižně (osm dílů). 

Ve svých Pamětech zmapovala ži-
vot na Valašsku, vystihla své osob-
ní zkušenosti, které se prolínají 
s prací a láskou k valašským tradi-
cím a folkloru:

	Paměti 1 – Obraz života na va-
lašském venkově v první polovi-
ně 20. století (2018)

	Paměti 2 – Od 1. třídy po matu-
ritu v první polovině 20. století 
(2019)

	Paměti 3 - Jak se stavěl sen v po-
lovině 20. století (2020)

	Paměti 4 - Jak se žilo s folklorem 
ve 20. století (2021) – zde je po-
psáno období, kdy Sousedíkovi 
působili v Liptále. Doporučujeme 
přečíst všem současným i bý-
valým členům souboru Lipta 

Mirka Jakubová a Pavla Kneblová u Sousedíků

Jiřina Sousedíková

Paměti 4, Jiřina Sousedíková

Jiřina Sousedíková oslavila 90. narozeninyJiřina Sousedíková oslavila 90. narozeniny
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– je tam spousta zajímavých 
informací, krásných příběhů 
a fotek. (Knížku je možné za-
koupit u vnučky J. Sousedíkové: 
Markéta Lásková, tel. 731 192 111, 
laskova.market@gmail.com .)

U příležitosti životního jubilea 
jsme s Pavlou Kneblovou Jiřinku 
navštívily a za celý soubor jí po-
přály do dalších let pevné zdra-

ví, spokojenost, pohodu a hodně 
lásky. Zároveň jsme jí poděkovaly 
za všechno, co pro Liptu společně 
s Radomírem vykonali. Byla ráda, 
že její kožůšky jsou pořád pěkné 
a cérky je stále ještě ke kroji oblé-
kají. 

Jiřinka je nesmírně vitální, milá 
a čilá, u Sousedíků jsme strávily 

velmi příjemné páteční odpoledne. 
Vzpomínání nebralo konce, zážitků 
s folklorem je vždycky nekonečno …. 

4.3.2022

Ing. Miroslava Jakubová, 
FS Lipta Liptál

za přispění cérek Sousedíkových – 
dcery Radky a vnučky Markéty

Významní  folkloristé,  Jiřina  a 
Radomír Sousedíkovi

Zleva stojí: Iva Šrotová (Zálešáková), Věrka Zgarbová, Jiřina Sousedíková, 
Radka  Sousedíková,  Věrka  Londová,  Irena  Červinková,  Hanka  Londová, 
Hanka  Tomancová  (Šimarová)  Vepředu  jsou:  Alena Maliňáková, Maruška 
Machalová, Dáša Všetičková
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5. 6. 2022
35. dětSký (nejen) fOlklOrní 

deN

Všechny skupiny dětí FS Lipta 
Liptál – Malí ogaři, Malůšata 
a Malá Lipta se těší na Dětský 
(nejen) folklorní den. V posledních 
dvou letech se festival neusku-
tečnil kvůli kovidové epidemii. 
Letos plánujeme 35. ročník na ne-
děli 5.6.2022. Pozvali jsme soubo-
ry: Sedmikvítek – Frenštát p/R, 
Věneček – Kunovice, Vartovňáček – 
Jasenná, Malý Beskyd a Beskyďáčci 
– Zubří. Vystoupí také obě liptálské 
cimbálovky CM Kuráž a CM Cérky 
ze ZUŠ Morava a nová Cimbálová 
muzika z Jasenné. Opět proběhne 
soutěž v sólovém zpěvu O liptál-
ského ptáčka zpěváčka, do které 
se mohou přihlásit nejen děti ze 
souborů ale i ze školy a školky. 
Přihlášku do soutěže a aktuální 

informace o festivalu naleznete 
na stránkách spolku: www.lipta.
liptal.cz

17. - 22. 8. 2022
53. mff liPtálSké SlaVnOSti 

2022 

Věříme, že ke konci srpna bude 
situace příznivá a že se Liptálské 
slavnosti uskuteční opět v plné pa-
rádě jako před kovidem. Bohužel 
válka na Ukrajině nás zasáhla v pl-
né přípravě a tlumí náš optimi-
smus. Přesto i nadále plánujeme 
5denní festival se zahraničními 

účastníky. Pozvání přijaly soubo-
ry z Polska, Mexika, Indie, Itálie 
a Slovenska a účast potvrdily i tu-
zemské soubory z Moravy i z Čech.  
Aktuální informace o přípravě 
festivalu naleznete na stránkách 
spolku: www.lipta.liptal.cz.

Ing. Miroslava Jakubová
Folklorní spolek Lipta Liptál

V sobotu 5.3.2022 proběhl 
v Kulturním zařízení Obce Liptál 
3. Dětský valašský bál. Celým  od-
polednem nás provázely cimbálové 
muziky - CM Kuráž, CM Cérky a CM 
z Jasenné, pod vedením Radka 
Cahlíka. Mohli jsme vidět také vy-
stoupení dětí z Lipty - Malůšata, 
Malé ogary a Malou Liptu. 

I letos byl bál plný ukázek dět-
ských tanců a her, soutěží, do kte-
rých se zapojily nejen děti z Lipty, 
ale i hosté. Tento herní program 
připravili Oldřich Štroblík a Laďa 
Gerža.  Myslím si, že si všichni od-
poledne naplno užili, což bylo vidět 

na radostných tvářích nejen dětí, 
ale i rodičů a prarodičů. 

Připraveno bylo i občerstvení, 
o které se postarali členové souboru 
Lipta. Zvláště bych chtěla poděko-
vat paní Janě Hrbáčkové, Martině 
Zadrobílkové a Dáši Černobilové 
za pomoc při občerstvení. Vše bylo 

zakončeno bohatou tombolou pro 
děti. Nechyběla ani menší tombola 
pro dospělé. Tímto děkujeme všem 
sponzorům. 

Tento dětský bál je pořádán co 
dva roky, a tak pevně věřím, že se 
v roce 2024 budeme moci těšit opět 
s vámi.          Jarka Hrádková

FOLKLORNÍ SPOLEK LIPTA LIPTÁL PŘIPRAVUJEFOLKLORNÍ SPOLEK LIPTA LIPTÁL PŘIPRAVUJE

3. Dětský valašský bál roztancoval kulturák3. Dětský valašský bál roztancoval kulturák



Folklorní spolek Lipta

Folklorní spolek Lipta Liptálský zpravodaj 1/2022  63



Folklorní spolek Lipta

Folklorní spolek Lipta64  Liptálský zpravodaj 1/2022

Letošní Valašský bál se konal 
po roční odmlce opět v Hospodě 
U Klesků.  V sobotu 26. února 2022 
byla hospoda obsazená do posled-
ního místa. Již od 20 hodin hosty 
přivítala CM Kuráž z Liptálu s pri-
máškou Věrkou Gojnou. 

Náš bál navštívilo mnoho zá-
stupců z různých valašských 
souboru - Kašava, Vizovjánek, 
Vsacan, Kotár, Košár, Portáš, 
Jasénka a cimbálových mu-
zik – Kašava, Ocún, Máj, Josefa 
Černíka, Vsacánek a další krojo-
vaní i nekrojovaní hosté z blízké-
ho i vzdálenějšího okolí. Kleskovi 
připravili bohaté občerstvení 
včetně tradiční kyselice a řízku 
se salátem. Nechyběl ani výborný 
tatarák. 

Atmosféra byla výborná. 
Muzikanti hráli až do ranních 
hodin. Tanečníci také vydrželi. 
Možná to tak kdysi v Hospodě 

U Klesků vypadalo, když zboj-
ník Vojtek tancoval s šenkérečků, 
jak to ve své knize O zbojníkoch 
a pokladoch popsal Jan Kobzáň… 
Pořádající Folklorní spolek Lipta 
Liptál zajistil bohatou tombolu 
a věřím, že i příjemnou atmo-
sféru. 

Andrea Čalová

78. Valašský bál jako za starých časů78. Valašský bál jako za starých časů
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V pátek 18.3.2022 se uskutečnil další Liptálský kvíz. 
Zúčastnilo se 9 týmů, např. stálice našich kvízů 
Luháci, Kobry z Jasenné nebo Lipta, ale také nováčci 
Brconi či Tři Grácie. Témata byla opět z různých oblas-
tí přes sportovní slang, poznej dřeviny, mezinárodní 
jídlo nebo kastráty. Týmy na prvních místech se neu-
stále měnily. 

Po 2,5 hodinovém boji získal první místo tým 
„NEVÍME“. Ještě jednou moc gratulujeme a těšíme se 
na další kvíz. O termínu budeme informovat.

Eva Švehlíková

IX. LIPTÁLSKÝ KVÍZIX. LIPTÁLSKÝ KVÍZ
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Jaro, nový začátekJaro, nový začátek
V těchto krásných měsících se 

rodí v přírodě okolo nás spousty 
nových mláďat téměř všem živo-
čišným druhům. Mysleme na to 
a buďme při procházkách po míst-
ních lukách a lesích ohleduplní. 
Zvláště v tomto jarním období je 
nutné venčit psy pouze na vodítku. 
Můžeme tak násobně zvýšit šanci 
na přežití nové generace nejen 
u drobné zvěře, která to i tak nemá 
v naší krajině, kombinací mnoha 

faktorů, vůbec lehké. Možná se to 
mnohým zdá absurdní, ale kupří-
kladu pro malé březňáky (mláďata 
zajíce polního) nebo bažantí kuřa-
ta bývá setkání i s tím sebemen-
ším psím plemenem fatální…

Co se našich akcí pro veřejnost 
týče, stejně jako minulý rok, také 
letos se musíme omluvit za zruše-
ní Mysliveckého plesu. Věříme, že 
to bylo naposled a snad se ty příští 

plesové sezóny budeme znovu se-
tkávat ve stejně hojných počtech 
osobně tak, jako tomu bylo zvy-
kem v dobách minulých.

Jako malou kompenzaci za zru-
šený ples jsme letos našim spolu-
občanům připravili alespoň zvěři-
nové speciality v netradiční balené 
formě „s sebou“. A zde nutno vy-
řknout velké DÍKY za kladný ohlas 
a zároveň omluvu všem, na které 
se nedostalo. Příště určitě navýší-
me kapacity, proto předem děkuje-
me za zachování přízně.
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Další setkání s myslivci je plá-
nováno na neděli 8. května, kdy 
vám společně s obcí Liptál, u pří-
ležitosti odhalení památníku 1. čs. 
partyzánské brigády Jana Žižky, 
připravíme zvěřinový guláš, toče-
né pivo a limo. Akce se bude konat 
u rybníka v oboře v Lůžku (v blíz-
kosti Hájenky p. Blanarčíka). 

Těšíme se na Vás!

Za Myslivecký spolek Brdisko 
Liptál

Miroslav Beránek
Foto z činnosti mysliveckého 

spolku, archiv spolku 



Jagāri

Jagāri68  Liptálský zpravodaj 1/2022

Družina Jagāri vznikla jako bojová skupina, ale zá-
roveň jsme se začali zabývat výrobou kostýmů, věcí 
do výbavy a historických replik. Postupně jsme se na-
učili různá řemesla a techniky. 

Asi největší zastoupení v naší družině mají textilní 
techniky se zaměřením na zpracování vlny.

Jsou to předtkalcovské techniky tkaní na karetkách 
a hřebenovém stávku. Tímto způsobem vznikají nád-
herné čelenky, lemovky, pásy, ovínky a různé doplň-
ky ke kostýmům, ale i obyčejné a užitkové tkanice. 
Pouze tkaním na karetkách také docílíte jedinečných 
vzorů. Tkaní na hřebenovém stávku je naopak rych-
lejší a jednodušší, třeba pro výrobu tkanic pro běžnou 
potřebu. 

Pletení a háčkování předchází krásná technika 
pletení jehlou – nålebinding. Tato technika je stará 
tisíce let a byla používaná např. ve starověkém Egyptě. 
Dodnes je rozšířená hlavně ve Skandinávii. Vlněné 
textilie vznikají pomocí kostěné, nebo dřevěné jehly. 
Existuje spousta vzorů – stehů, které mají ve výsledku 
různou pružnost, hustotu a vzhled. Touto technikou 
hravě zvládneme vlněné čepice, ponožky, rukavice, 
drobné doplňky ale třeba i celou tuniku. 

 
Další součástí výbavy družiny je i raně středově-

ký vertikální stav, jehož výrobu jsme si vyzkoušeli. 
Můžeme tak na akcích návštěvníkům ukázat, jak tkali 
naši předkové a jak vznikaly první látky. 

Ke všem těmto technikám je potřeba mít nit a tu si 
umíme také vyrobit – upříst na vřetánku, či novodo-

bějším kolovrátku. Převážně používáme vlnu, kterou 
barvíme přírodninami. V moderním světě plyne čas 
úplně jinak a první techniky k výrobě oděvů a doplňků 
byly opravdu pracné a zdlouhavé. I z toho důvodu sa-
mozřejmě nemáme celé kostýmy a výbavu výhradně 
ručně vyrobené. Ačkoliv šijeme všechny kostýmy v ru-
ce, používáme i strojně předenou vlnu a k šití strojně 
tkané sukno. A to hlavně z časových důvodů. Čas je 
sice drahocenný, stojí však za to si tato řemesla připo-
menout a nahlédnout do tajů dnes opomíjených tech-

Řemesla v Jagāri Řemesla v Jagāri 
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nik. Člověk dokáže z toho, co má ve svém okolí vyrobit 
krásné a užitečné věci, ovšem chce to ten zmiňovaný 
čas, který my z moderní doby někdy stěží najdeme. 
Jisté ale je, že tyto výrobky nám dělají radost a často se 
stanou součástí běžného života. Dojdeme do fáze, kdy 
ráno raději sáhneme po vlněné čepici, která vlastně 
měla být ke kostýmu, k šatům vezmeme karetku mís-
to pásku a večer si místo moderního svícnu zapálíme 
dřevěnou lampičku potaženou surovkou, protože jsme 
si tyto věci sami vyrobili a dělají nám radost. Určitě 
stojí za to dát šanci těmto starodávným technikám 
a nezapomínat, že to jde i jinak – sice pomalu a s not-
nou dávkou trpělivosti a odhodlání, ale za to vlast-
noručně a s láskou. Vždycky si vzpomenu na to, jak 
můj manžel, drsný vikingský válečník dokázal uplést 
jehlou čepičku jako dárek pro miminko našich kama-
rádů – jeho trpělivost a odhodlání byly neskutečné :-D

  
Najdete u nás také řezbáře. Radek, který si našel 

cestu ke skupině přes Den středověkých řemesel, jako 
začínající řezbář. Stále se zdokonaluje. Dokáže mimo 
jiné vyřezat misku, lžíci, naběračku a další drobnosti, 
které nesmí chybět ve výbavě. Rád zapojuje naše hosty 
do práce, povídá si s nimi a také rád vyřezávání před-
vádí. Na našich akcích i ostatních festivalech nemá 
o obecenstvo nouzi.        

  
Stále se také zabýváme výrobou z kůže, a to zpraco-

vané i surové, opracováním kostí a parohů, pletením 
košů, barvením látek a příze přírodninami, výrobou 
z kovu i dřeva. Některá řemesla ovládáme, s některý-
mi jsme v začátcích. 

Letos slavíme 5 let od založení družiny a největším 
úspěchem je ohlas návštěvníků a že se k nám na osa-
du rádi vrací přátelé s podobnými, či stejnými zájmy. 
Navázali jsme také kontakt a spolupráci se spoustou 
zajímavých lidí z archeologického oboru, ale i s lidmi 
se kterými nás pojí hlavně řemesla a přátelská poho-
dová setkání. 

Máme za sebou několik úspěšných a krásných akcí 
na osadě i v kulturním zařízení. V tuto chvíli chys-
táme III. ročník Dne středověkých řemesel, který 

jsme přesunuli na 28.5. 2022. Bude se konat na osadě 
Úlfdaly. Tentokrát jsme se více zaměřili na hudeb-
ní nástroje ve středověku. Účast přislíbili uznávaní 
a úžasní výrobci hudebních nástrojů. Středověká slo-
vanská hudební skupina Ragojka, ale i další hudeb-
níci a zástupci různých řemesel. Někteří nás navštíví 
tradičně, někteří přijedou poprvé. Rozhodně se bude 
na co těšit. V současnosti najdete informace o našich 
hostech v události na FB Jagāri, kde je postupně před-
stavujeme v diskuzi. Pracujeme také na plakátech se 
seznamem hostů.  

Srdečně Vás zveme na Den středověkých řemesel. 
Přijďte si popovídat, vyzkoušet různá řemesla, dozvě-
dět se od šikovných řemeslníků zajímavosti a užít si 
cestu zpátky časem! 

Za družinu Jagāri Thorun
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Liptál opět zastoupen až na AntarktiděLiptál opět zastoupen až na Antarktidě
Nikdy nepodceňujte možnost pře-

sahu  vašeho  tématu  někam,  kde 
byste  to nečekali, ani možnost na-
lezení nečekaných nových spojenců 
a přátel. 

Český antarktický výzkumný 
program

Expedice odjela do Antarktidy 
vybavena dezinfekcí, 

respirátory a testy

Přísná protiepidemická opaře-
ní provázela letošní expedici do 
Antarktidy. Přesto, že jsou všichni 
členové šestnáctičlenné výpravy po-
vinně očkovaní, čekal je před cestou 
na základnu J. G. Mendela na ost-
rově Jamese Rosse u Antarktického 
poloostrova ještě detailní vyšetře-
ní ve Fakultní nemocnici Ostrava 
a po příletu do Chile pak sedm dní 
trvající karanténa. Mezi nimi je opět 
i zástupce naší obce, pan Jaroslav 
Gerža (Liptál, Vsetín). V rámci le-
tošní expedice odborníci monito-
rují klima, stav ledovců a také vliv 
stresu na fyzické zdraví pracovníků 
v polárních oblastech.

Pozdrav 

„Daří  se  nám  výborně,  dnes  se 
chystáme  do  terénních  stanových 
kempů  a  před  nedávnem  se  nám 
podařilo z dronu zachytit plejtváky 
dlouhoploutvé (keporkaky).“ 

 

Polární základna 
Masarykovy University 
v Antarktidě slaví 15 let 

od otevření

Česká polární stanice J. G. 
Mendela, kterou na ostrově Jamese 
Rosse provozuje Masarykova uni-
verzita, oslavila 15. výročí. Byla 
postavena v letech 2004 až 2006 

Expedice ANTARKTIDA 2021-22 odjela z Brna  16.12. 2021 brzy ráno. 
Na  foto  zleva: Michael Matějka, Kamil  Láska,  Jarek Gerža  (Liptál  – Vsetín),  Filip Haiduk,  Frenny Vorel,  Petr 

Škamrala, Lucie Ráčková, Zuzana Vácziová, Vendula Koublová, Peter Váczi, Ondra Nedělčev, Michaela Kňažková, 
Filip Hrbáček, Zbyněk Engel, Lucia Pastíriková a Jana Smolíková. Chybí Chris Stringer, který se k výpravě připojí 
v Madridu. Foto: Masaryk University

Foto plejtváci
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na odledněném území ostrova 
Jamese Rosse Vědci z Českého ant-
arktického výzkumného programu 
stanici využívají 2 až 3 měsíce v ro-
ce, obvykle od ledna do března. 

Stanice byla dokončena 4. března 
2006 a v následující vědecké sezóně 
byl její provoz slavnostně zahájen 
22. února 2007, kdy byla pojmeno-
vána jako Česká vědecká stanice 
Johanna Gregora Mendela, jehož 
200. výročí narození se letos připo-
míná takřka na celém světě.   

Návrat vědců z Antarktidy 
byl náročnou, ale rychlou 

logistickou operací

Návrat letošní vědecké expedice 
brněnské Masarykovy univerzity 
z Antarktidy zkomplikovala pande-
mie koronaviru a částečně i válka 
na Ukrajině. I přes vynucené změ-
ny v logistice se nakonec podařilo 
dostat všechny členy výpravy zpět 
do Evropy během čtyř dnů.
„Naštěstí  všechny  improvizované 

změny přesunu proběhly na výbor-
nou, a tak se letošní výprava může 
pochlubit  jedním  z  nejrychlejších 
návratových časů,” libuje si vedoucí 
expedice Filip Hrbáček.

Letošní expedice trvala 83 dní, což 
je déle než obvykle.
„Loď  chilského námořnictva, kte-

rá  měla  výpravu  vyzvedávat,  kvůli 
covidu  v  posádce  nevyplula,  a  ce-

lou  logistiku  tak bylo potřeba oka-
mžitě přeplánovat,” ozřejmil Daniel 
Nývlt, vedoucí Českého antarktic-
kého výzkumného programu.

Vojenské námořnictvo Chile na-
konec zajistilo náhradní plavidlo 
pro přibližně dvousetkilometrový 
přesun expedice z ostrova Jamese 
Rosse na ostrov Krále Jiřího. O uby-
tování se postaral antarktický pro-
gram Uruguaye.  „Za  normálních 
okolností bychom se o pomoc s uby-
továním  pravděpodobně  obrátili 
na  ruskou  stanici  Bellingshausen, 
která stojí nejblíže přístavu i letišti, 
avšak s ohledem na světovou situaci 
jsme  byli  velice  rádi,  že  nám  po-
mohla Uruguay,” popsal Nývlt.

Překonání Drakeova průlivu 
umožnil turecký antarktický pro-

gram.  „Pokud by  celý  svět  fungoval 
tak  skvěle  jako mezinárodní  spolu-
práce  v  Antarktidě,  bylo  by  lidstvu 
mnohem lépe,” poznamenal mana-
žer Českého antarktického výzkum-
ného programu Pavel Kapler. 

(jv)
Že se svým dílem na reprezentaci 

Liptálu až v těchto téměř nepřed-
stavitelných dálavách podílely opět 
i děti ze školní družiny v Liptále, se 
dočtete v dalším čísle našeho zpra-
vodaje. 

Připravila Jana Vráblíková

Zdroje:
ČTK, 10. 3. 2022, Brno
https://www.sci.muni.cz/
https://www.facebook.com/polar.
sci.muni.cz/
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Radioklub Liptál OK2KPSRadioklub Liptál OK2KPS
aneb co se u nás událo v loňském roce 2021aneb co se u nás událo v loňském roce 2021
I přes nepříznivou situaci a spous-

tu omezení, jsme se setkávali jak 
v klubovně nad poštou, tak i v závo-
dech na Baťkové.

První větší akcí v minulém roce 
byl Den Země, který jsme si naplá-
novali na 28. dubna.

S pomocí přátel a jejich rodin se 
nám podařilo uklidit okolí cesty 
a potoka od Špice až po naši ra-
dioamatérskou chatu na Baťkové. 
Odměnou nám bylo posezení u oh-
ně a opékání špekáčků.

Další akcí byla účast v Poho-
tovostním závodě pálení čarodějnic 
30. dubna. Počasí nám přálo. S dět-
mi jsme se převlékli do čarodějnic-
kých kostýmů a u ohniště zřídili vy-
sílací stanoviště. Závod je pořádán 
panem Josefem Šrollem OK1SRD pro 
zvýšení atraktivnosti pohanských 
tradic.

Dalším závodem, kterého se sna-
žíme pravidelně účastnit je Provozní 
aktiv na velmi krátkých vlnách (PA 
VKV). Tento mezinárodní závod se 

koná každou třetí neděli v měsíci. 
Za loňský rok jsme se zúčastnili 
8 závodů z 12 a se ziskem 25708 bodů 
jsme obsadili 17. místo ze 44 stanic 
v kategorii multi operátor. Letošní 
plán je účast na všech závodech 
a zlepšení parametrů technické-
ho vybavení. Obsadit v závodech 
první pozice je sice lákavé, ale pro 
nás je nejdůležitější umět mezi 
sebou spolupracovat. Zkoordinovat 
obsluhu radiostanice a antén, zá-
pis do deníku, topení v kamnech, 
abychom v zimních měsících ne-
umrzli, není zrovna jednoduché. 
Navazování spojení s mimočeský-
mi stanicemi převážně v angličti-
ně a zasvěcování nových členů, je 
také důležité a zabere nějaký čas. 
Pro děti a dospělé není problém 
po telefonu vykládat i hodinu, ale 
komunikace pomocí vysílačky se 
zpočátku bojí. Musí si dobře rozmy-
slet, co a jak řeknou, pak dát slovo 
protistanici. Přitom při živelný a ji-
ných katastrofách, kdy nefungují 
mobilní a internetové sítě, býva-
jí vysílačky jediným prostředkem 
komunikace mezi blízkými a zá-
chrannými složkami. 

Díky finanční podpoře Obecního 
úřadu Liptál a pana Vrly z firmy 
Mave se nám podařilo zajistit ma-
teriál na stavbu antén a vybave-
ní do radiokroužku. Také jsme na-
koupili součástky a stavebnice pro 
nejmladší členy, kteří díky nim 
získávají teoretické a praktické zku-
šenosti. Teď se k nám přidali další 
dva mladí členové, tak doufám, že se 
jim u nás bude líbit a něco se naučí. 
Jen trochu zápasíme s místem, pro-
tože klubovna není nafukovací.  
Děti jsou velice šikovné, učenlivé 
a díky omezenému prostoru a ná-
řadí se naučí toleranci a výpomoci. 

Touto cestou bych poprosil všech-
ny rodiče, hlavně tatínky, nejen 
od dětí z klubovny, ale i ostatní, 
učte je základním dovednostem. Je 
jedno jestli jsou to cérky nebo oga-
ři. Do života nám stále více zasahu-
jí moderní technologie, ale manu-
ální zručnost dětí klesá. Berte děti 
při práci k sobě. Nebojte se jim dát 
nějakou práci. A když ji neudělají 
dokonale a podle vašich představ, 
nevadí. Tím, že něco zničí, se naučí 
nejvíc. Vždyť řezání pilkou, měření 
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metrem, rýsování, vrtání malých 
děr, zatloukání hřebíků, pilování, 
řezání nožem, sekání sekyrkou, 
rozdělávání ohně a mnoho další-
ho…to jsou základní dovednosti, 
které se dětem budou jednou hodit. 

Chtěl bych ještě poděkovat star-
ším členům a předsedovi AVZO 
za velkou podporu a předávání 
zkušeností. Nátěr střechy na cha-
tě, jednání s úřady, sledování le-
gislativních změn nejen na hlav-

ním spolku AVZO, vedení účetnictví 
a spousta dalšího, to vše vyžaduje 
čas a zkušenosti.

Díky! 
Za radiokroužek Tomáš OK2TGE

Jalovec, 8.3.2022
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Valašský deník, 15.3.2022
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Z historie

Před pár lety se našla v archivu 
ve Zlíně zajímavá kniha Farní kroni-
ka Všeminy z roku 1831. Duchovním 
správcem byl páter Kašpar Pavelka, 
který podává zajímavé údaje o li-
dech, jejich živobytí a zvycích. Je to 
ručně psaný dokument duběnko-
vým inkoustem, písmem kurentem. 
Z části německy, poté česky i latin-
sky. V první kapitole je úvodní stať, 
kterou Pavelka nazval: „Obraz oby-
čejů a zvyků“ rozdělil je do tří částí 
– obživa, svatba, hody. 

Tímto cituji rukopis v jazyku čes-
kém LP 1831:

1. Obrázek obyčejů a zvyků 
Zdejší rolník není dobrým ekono-

mem, mlátí po celý rok, denně však 
toliko 1 či 2 snopy; tolik totiž, kolik 
věří, že mu na jeden den postačuje. 
Nemáť ani po celý rok zásoby topi-
va, vychází každodenně se sekyrou 
do své chrasti a vysušuje přinesené 
zelené dříví teprve v peci. Onen pak, 
jenž žádného lesa nemá, jde na dříví 
do lesa sedlákova, jest mu však zato 
o žních sedlákovo obilí zadarmo pož-
nouti. Obyvatelé zdejší větším dílem, 
poněvadž se nemohou dostatečně 
uživiti, provozují ve světě po měsíce 
podomní obchod, dílem kapesními 
nožíky – „křiváky”, dílem též ošatka-
mi nebo košíky, hubkou, hruškami 
chocholovými (Buschbirnen) a vůbec 
i ostatním dřevěným nářadím. Lidé 
nechtějí u sedláků do služby vstu-
povati, neboť na nich velmi obtížně 
dobývají mzdy. Proto odtud chodí 
za prací až do Prešpurka.

Nejvíce však jest Valach velikým 
milovníkem muziky, ať mladý či sta-
rý, výjde si rád zatancovat a má veli-
kou radost. Kdyžtě při tom pár loků 
pálenky požije, zplna hrdla po vší obci 
zpívá. Nic méně i potupným slovem 
je uražen a jest hotov se rváti svým 
„křivákem”.

Rolník se nikdy nestrachuje: jak to-
to neúrodné léto přežijeme? Nemá-li 
čeho k jídlu, tak mnoho velice spí, je 
zcela spokojen, má-li toliko zemáků, 
že s nimi vydrží do nových. Zemáky 

představují jeho hlavní potravu, do-
cházejí-li mu, pak se mu vede velmi 
zle.

2. Při svatbách bývá nejveseleji                                                             
Každý na ně pozvaný přinese z do-

mu na prkénku 2 až 3 koláče okrouh-
lé, jež jsou podobny kolečku plužní-
mu, aby takto vyhlížely, jest potřebí 
těsto stočiti kolem hrnce, do pece vsa-
diti a péci. Pokrmy bývají dvě polév-

ky: nudlová a krupková, potom po-
hanková, prosná kaše, také krupice, 
zřídka maso. Je-li občas maso přece, 
pak se toliko rukama trhá nebo místo 
na talíři, na šindeli se krájí. Před jíd-
lem i po něm družba předříká mod-
litbu a přímo před jídlem se postaví 
mísa s trochou pšenice, každý s hostí 
sem musí vložiti něco peněz do hos-
podářství nevěsty. Poté jest svatební 
pár za vyhrávání doprovázen druž-
bou a družičkami, veden do hostin-
ce, všichni svatebčané je následují. 
Dlužno se zmíniti, že nevěsta během 
jídla celou dobu jakoby v pláči jen sedí 
a více hladoví, než pojídá.

Kdyžtě se několik hodin bylo tan-
čilo, přijdou k nevěstě čtyři ženy, 
zavedou ji za stolem do rohu a dvě 
z nich drží velké prostěradlo co opo-
nu, zatím co druhé dvě, květy zdo-
benou hlavu mladoženy za samého 

štkaní, pláče a hořekování o tu ozdo-
bu panenskou oloupí. Dlouhý vlas se 
zaváže kol hlavy a zakryje šátkem, 
jak to ženy nosí.

Potom jest nevěsta postavena do-
prostřed světnice a ženichovi a druž-
bům ke koupi za libovolnou cenu 
nabízena. Dá-li kdo více něž ženich, 
musíť tento cenu zvýšiti, jinak si jej 
mocně dobírají. Peníze při této koupi 
i prodeje utržené, propijí ženy pospolu 
v pálence. Konečně počíná tanec jejž-
to novomanželé zahajují, hosté tančí, 
veselí se a popíjejí až do příštího jitra. 

Téhož dne množství žen provází 
nevěstu do domu ženichova na voze, 
na němž truhlu s šatstvem a peři-
nami vezou. A příbuzní s vztyčeným 
praporem za hlučné muziky a vese-
lého výskotu je následují.

3. Hody
O hodech bývá i zde tento poně-

kud hrubý obyčej provozován: mladí 
chasníci si na poslední den hodů za-
koupí beránka a uvázavše jej k lavici 
dřevěné, nesou jej za zpěvu a s mu-
zikou před vesnický hostinec. Tu 
jest zvíře venku na zem postaveno. 
Před shromáždivší se chasou počíná 
zpěv a tanec, točí se v kruhu okolo 
slavnostní obětiny. Dva chasníci co 
nejváženější mávají nad hlavami na-
broušenými kosíři a porůznu do po-
větří švihají, až konečně jeden berán-
ku nenadále zasadí smrtelnou ránu. 
Jest mu obzvláště ke cti, oddělí hlavu 
od krku jediným úderem. Avšak ne-
zřídka se stává, že rány zasazené čas-
to přespříliš rozohněnými chasníky, 
nejsou zdařené, čemuž se okounějící 
dav směje. Nebohé zvířátko jest beze 
vší potřeby trýzněno! Zvláště pak ten-
kráte, když druzí ze závisti potajmu 
beránku šíji tukem namažou a ten 
jemným pískem posypou.

Tak to možná vypadlo i u nás v obci 
Neubuz v té době. A možná i v Liptále. 
Obyčeje lidu byly jistě podobné jako 
ve Všemině. Je to vynikající doklad 
o tom, jak se tady kdysi, v roce 1831, žilo.

Z Acta musealia 2001/1 napsal Petr 
Sovják, gajdoš, Neubuz

Pentlení nevěsty z Liptálu J. Kob-
záň, 1927, Soubor pohlednic 2000

Četli jsme v pamětní knize všeminského beneficiaČetli jsme v pamětní knize všeminského beneficia
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Od jarní části fotbalové sezóny 
přibývá fotbalovému klubu Liptál 
další oddíl a tentokrát se jedná 
o tým dorostu. Po šesti letech se 
opět podařilo založit tým dorostu, 
který také hned nastoupí do sou-
těže. Jelikož zahajujeme své půso-
bení uprostřed rozehrané sezony, 
bylo dohodnuto, že budeme hrát 

zlínskou část soutěže, protože zde 
byl lichý počet účastníků. V této 
části sezóny budeme hrát bez za-
pisování výsledků do celkové ta-
bulky z důvodu, že nemáme ode-
hranou podzimní část. Dorostenci 
odehráli hned několik přátel-
ských utkání. Střetli se týmem 
z Valašského Meziříčí, Hošťálkové, 

Lípy a Březové. Na konci března 
odehráli také turnaj o přeborníka 
okresu.

V současné době má fotbalový 
klub Liptál už pět týmů, a to tým 
mladší přípravky, starší přípravky, 
mladších žáků, dorostu a mužů. 

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

Fotbalový klub Liptál se rozrůstáFotbalový klub Liptál se rozrůstá

Rozlosování jaro 2022Rozlosování jaro 2022
Rozlosování mužů – jaro 2022

kolo den datum kde soupeř výkop

1 neděle 17.4. doma sd Janová / Leskovec B 16:00

2 neděle 24.4. venku sd Študlov/Lidečko B
(hřiště Lidečko) bude upřesněno

3 neděle 1.5. doma Huslenky B 16:30

Poté bude nástavbová část, která nyní není rozlosována. Bude záležet na umístění v tabulce.

Celková tabulka – MUŽI – po podzimní části
  Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
 1 Střelná  10 7 3 0 34:15 24
 2 Val.Polanka B  10 7 2 1 31:17 23
 3 Liptál  9 3 3 3 21:16 12
 4 sd Janová/Leskovec B  9 4 0 5 18:20 12
 5 sd Študlov/Lidečko B  8 2 3 3 18:18 9
 6 Val.Senice  8 3 0 5 18:25 9
 7 Huslenky B  10 0 1 9 6:35 1
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Rozlosování dorostu – jaro 2022
kolo den datum kde soupeř výkop

1 ne 3.4. venku Tečovice 10:00
2 so 23.4. venku Březová 15:00
3 bude upřesněno Štípa
4 ne 8.5. venku Březnice 13:00
5 ne 15.5. venku Bezměrov 13:30
6 so 21.5. doma Vizovice 10:30
7 ne 29.5. venku Těšnovice 13:30
8 ne 5.6. doma Tečovice 15:00
9 bude upřesněno Dolní Lhota
10 ne 19.6. venku Lípa 10:00

Rozlosování starší přípravka – jaro 2022
kolo den datum kde soupeř výkop

1 čtvrtek 14.4. doma Branky 17:00
2 čtvrtek 21.4. doma Jarcová / Jablůnka U11 17:00
3 neděle 1.5. venku Choryně bude upřesněno
4 čtvrtek 5.5. doma Kelč 17:00
5 pondělí 16.5. venku Vsetín 17:00
6 čtvrtek 19.5. doma Rajnochovice 17:00
7 pátek 27.5. venku Hošťálková / Kateřinice 17:30
8 čtvrtek 2.6. doma Podlesí 17:00
9 pátek 10.6. venku Jarcová /Jablůnka U10 16:30

Celková tabulka – Starší přípravka – po podzimní části
  Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
 1 sd Jarcová/Jablůnka U11  9 9 0 0 130:28 27
 2 Branky  9 6 0 3 73:51 18
 3 Choryně  9 5 2 2 81:62 17
 4 Rajnochovice  9 5 2 2 56:56 17
 5 sd Hošťálková/Kateřinice  9 5 0 4 74:70 15
 6 Vsetín U10  9 4 1 4 77:73 13
 7 Liptál  9 3 1 5 84:108 10
 8 Podlesí  9 2 1 6 76:112 7
 9 Kelč  9 2 0 7 84:95 6
 10 sd Jarcová/Jablůnka U10  9 0 1 8 31:111 1

Celková tabulka – Mladší žáci – po podzimní části
  Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
 1 Hovězí  9 8 1 0 76:15 25
 2 Liptál  8 6 0 2 53:28 18
 3 Valašská Polanka  9 4 2 3 33:29 14
 4 Francova Lhota  10 4 1 5 50:58 13
 5 Vsetín U11  8 2 2 4 24:31 8
 6 sd Ústí/Leskovec  9 2 1 6 19:34 7
 7 Halenkov  9 1 1 7 26:86 4

Rozlosování mladších žáků – jaro 2022
kolo den datum kde soupeř výkop

1 ne 10.4. venku Ústí 10:00
2 ne 24.4. doma Valašská Polanka 10:00
3 po 2.5. venku Vsetín 17:00
4 ne 8.5. doma Francova Lhota 10:00
5 so 14.5. venku Hovězí 10:00
6 ne 22.5. doma Halenkov 10:00
7 ne 29.5. doma Ústí 10:00
8 ne 12.6. venku Halenkov 10:00
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Novinky z fotbalového klubuNovinky z fotbalového klubu

Rozlosování mladší přípravky – jaro 2022
kolo den datum kde soupeř výkop

Mladší přípravka hraje své zápasy formou turnajů. 
První turnaj bude o víkendu 16. nebo 17.4. na hřišti soupeře.

Na domácím hřišti budou odehrány dva turnaje, a to:
sobota 23.4. v 10.00 hod
sobota 28.5. v 10.00 hod

U týmů mladších přípravek se ještě neeviduje pořadí v tabulce. 
U této kategorie se hraje ještě bez evidence výsledků zápasů. Děti hrají pro radost ze hry.

Nově se u nás na jaře také rozjede 
brankářská škola. Termíny jsou 
vždy v pondělí, začátek v 16:30 hod, 
ve dnech 4.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6. 
a 27.6.2022. Může se dostavit každý 
brankař od přípravek až po dorost. 
Trenérem je Michal Štěpán. 

Další novinkou je, že v Liptále 
se uskuteční tréninky rozhodčích 
OFS Vsetín a to vždy jednou mě-
síčně. 

Plánujeme také dva velké mlá-
dežnické turnaje. První turnajem 
bude druhý ročník Future cup dne 
18.6.2022 za účasti nejlepších týmů 

Moravy a opět také přijedou týmy 
ze Slovenska. 

Druhým turnajem je turnaj o pře-
borníka okresu mladších přípravek 

za účasti více jak 30 týmů z naše-
ho okresu. Tento turnaj proběhne 
19.6.2022. Bude se jednat o obrovskou 
porci fotbalu, máte se na co těšit.
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Mládež Fotbalového klubu Liptál 
také zamíří na týdenní soustředě-
ní do penzionu Kopná, kde si děti 
užijí fotbalu, her, ale také dovádění 
u bazénu. 

Myslíme také na kulturu pro vás 
ostatní, proto v pátek 3.6.2022 pořá-
dáme zábavu se skupinou Kosovci. 
Přijďte nás podpořit, protože výtě-
žek ze zábavy bude věnován na roz-
voj naší mládeže. 

Další akce bude v sobotu 13.8.2022, 
kdy pro Vás připravujeme fotbalo-
vé odpoledne plné her především 
pro děti.

Líbí se Vám naše aktivity? Přijďte 
mezi nás. U nás si to užijete. Hledáme 
nové hráče, trenéry, ale také diváky 
a sponzory. Všichni budete u nás 
vítáni. Spolu utvoříme super partu.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál




