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VÝZVA k připojení na splaškovou kanalizaci

Postup při realizaci kanalizační přípojky:

Jak jste již byli informováni, stavba 
splaškové kanalizace v rámci projektu 
Čistá řeka Bečva II, je zkolaudována. 
To znamená, že již nic nebrání napojo-
vání Vašich rodinných domů na splaš-
kovou kanalizaci.

Jelikož čas neuvěřitelně rychle utíká 
a v současné době je napojena pouze 
čtvrtina rodinných domů v naší obci, 
je mojí povinností Vás požádat, abyste 
nejpozději do září letošního roku 
provedli napojení Vašich nemovitostí 
na kanalizaci.

Obec Liptál se totiž zapojením do to-
hoto projektu také zavázala ke splnění 

několika kritérií a jedním z těchto krité-
rií je, že do konce září 2016 budou mít 
rodinné domy v obci Liptál správně vy-
řešenou otázku ohledně likvidace splaš-
kových vod. Tento údaj budeme doklá-
dat poskytovateli dotace. Samozřejmě 
v případě nesplnění některých kritérií 
se obec, ale také samotní občané obce 
vystavují možné kontrole příslušných 
úřadů.

Vím, že někteří z Vás budou po pře-
čtení těchto řádků nadávat, ale to, že 
jsme se pustili již téměř před deseti lety 
do projektu odkanalizování obce, by-
lo správnou volbou. Správná likvidace 
splaškových vod totiž nemine žádnou 

obec v republice a Liptál může být rád, 
že má tuto otázku již vyřešenou, a také 
že obdržel na tento projekt tak velkou 
dotaci. Je pravda, že samotné napojení 
sebou nese placení stočného, ale této 
povinnosti bychom bohužel nikdo z nás 
neutekl, protože to čeká všechny obča-
ny České republiky.

Žádám Vás tedy o včasné napoje-
ní Vašich nemovitostí na kanalizaci. 
Vám, kteří jste již tak učinili, nebo tak 
v termínu učiníte, DĚKUJI. Děkuji, že 
pomůžete obci Liptál k naplnění cíle 
projektu Čistá řeka Bečva II.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

- Vyplnit žádost pod názvem „Žádost 
o zřízení kanalizační přípojky 
v rámci ČŘB II“. Žádost byla vlo-
žena v loňském Liptálském zpra-
vodaji 3/2015, nebo je ke stažení 
na webových stránkách obce Liptál 
a VaKu Vsetín, nebo si ji může-
te osobně vyzvednout na obecním 
úřadě.

- Vyplněnou žádost odnesete na obec-
ní úřad, kde vám pracovník obce 
případně poradí s vyplněním

- S žádostí si sebou vezmete: 

✔ průkaz totožnosti

✔ výpis z katastru nemovitostí 
(pokud nemáte, bude vám vy-
hotoven na obecním úřadě)

✔ zákres návrhu vedení kanalizač-
ní přípojky (najdete ho v pro-
jektu přípojky, na obecním úřa-
dě se udělá kopie této situace)

✔ pokud jste napojení na vodovod, 
tak doložíte smlouvu s VaK Vsetín 
o dodávce pitné vody (na obec-
ním úřadě se udělá kopie)

✔ odečet a číslo vodoměru

- Obecní úřad odešle žádosti ke zpra-
cování na VaK Vsetín. Až se žádost 
včetně smlouvy vrátí zpět na obecní 
úřad v Liptále (cca 14 dnů), pracov-
ník obce vás telefonicky vyzve k vy-
zvednutí a podpisu této smlouvy.

- Nyní můžete provést výkopové prá-
ce, položit potrubí kanalizační přípoj-
ky včetně zásypu potrubí. Udělejte si 
několik fotografií z průběhu realiza-
ce přípojky.

- A je to hotovo.

Cena trubního materiálu

Položka Tuhost Cena, za kterou koupíte materiál od 
obecního úřadu

Potrubí DN 150 SN4 80 Kč/m

Kolena 15°- DN 150 SN8 50 Kč/ks

Kolena 30°- DN 150 SN8 50 Kč/ks

Kolena 45°- DN 150 SN8 50 Kč/ks

Kolena 60°- DN 150 SN8 50 Kč/ks

Odbočka 150/150/45° SN8 130 Kč/ks

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

PoZor - důležité
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USNeSeNÍ z veřejného 
zasedání Zo liptál č. 9 

ze dne 23. 3. 2016   

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění:
 bod 9 – revokace usnesení části bodu 

09/06/15 z usnesení 06/2015
 bod 22 – delegování zástupce 

na Valnou hromadu společnosti VaK 
Vsetín  

- určuje zapisovatelem jednání 
Moniku Valchářovou

- určuje ověřovateli zápisu Janu 
Trochtovou a Filipa Tomance

- volí návrhovou komisi ve složení: 
Ing. Věra Jašková – předseda, Darina 
Geržová - člen

- schvaluje zápis č. 8 ze dne 
10.02.2016  

- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 8 ze dne 10.02.2016 

- bere na vědomí informace z jed-
nání Rady obce Liptál č. 15 ze dne 
24.2.2016 a č. 16 ze dne 14.3.2016  

- schvaluje koupi části pozemku parc. 
č. 229/13 v k.ú. Liptál od Ing. Michala 
Trochty a Jany Trochtové, Liptál, 
za cenu 1,- Kč

- schvaluje koupi pozemků st. p.č. 
741/2, 741/3, parc. č. 229/15, 229/26, 
4106 v k.ú. Liptál od Římskokatolické 
farnosti Liptál, za cenu 1,- Kč

- schvaluje revokaci usnesení části 
bodu 09/06/15 z usnesení ZO Liptál 
06/2015 týkající se prodeje části po-
zemku parc. č. 2696/3 o výměře cca 
100 m2 v k.ú. Liptál panu Petru 
Daňovi, Liptál 

- schvaluje výsledky výběrového říze-
ní na akci „Sběrný dvůr Liptál“, kdy 
vítězem na stavební práce se stala 
firma OPEN RE-ECO s.r.o.,Vsetín, 
s cenou 1.460.612,- Kč bez DPH 
a vítězem na dodání vybavení se 
stala firma MEVA-OSTRAVA s.r.o., 
Ostrava, s cenou 546.920,- Kč bez 
DPH a pověřuje starostu obce uza-
vřením smluv s vybranými dodava-
teli

- bere na vědomí informaci o postupu 
při realizaci kanalizačních přípojek 
a informaci o přeběhlé kolaudaci 
stavby kanalizace

- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě 
o převodu práv a povinností vy-
plývajících ze stavebních povolení 
MUVS 112/2016 – dodatečné po-
volení, MUVS 6924/2016 – oprav-

Z jednání Zastupitelstva obce liptál
né rozhodnutí a MUVS 6891/2016 
– opravné rozhodnutí uzavřená 
mezi obcí Liptál a Sdružením obcí 
Mikroregionu Vsetínsko

- schvaluje výsledky výběrového říze-
ní na získání úvěru na přestěhování 
MŠ do volného pavilonu ZŠ, kdy 
vítězem se stala Komerční banka a.s. 
a pověřuje starostu obce uzavřením 
úvěrové smlouvy

- schvaluje zajištění výběrového ří-
zení na přestěhování MŠ do volné-
ho pavilonu ZŠ, včetně vestavby 
prostor pro ZUŠ Morava s celkovou 
hodnotou akce cca 20 mil. Kč paní 
Mgr. Miroslavou Pilařovou

- schvaluje obec Pruské jako part-
nerskou obec v rámci přeshraniční 
spolupráce

- schvaluje realizaci projektové doku-
mentace na akci „Přírodní kulturní 
areál Liptál“, se kterou budeme žádat 
o dotace v rámci přeshraniční spolu-
práce

- schvaluje realizaci projektové doku-
mentace na akci „Revitalizace veřej-
ných prostranství v obci Liptál – II. 
etapa“, se kterou budeme žádat o do-
tace z programu OPŽP 

- schvaluje výsadbu ovocného sadu 
v prostorách za průmyslovou zónou

- bere na vědomí informaci o dotacích 
pro dobrovolníky z obce Liptál

- schvaluje vyhlášení výzvy k před-
ložení žádosti o dotaci pro rok 2016 
z rozpočtu obce Liptál

- bere na vědomí informaci o podání 
žádosti o dotace ze Zlínského kraje 
na projekt „Úprava Zámeckého parku 
Liptál“

- bere na vědomí informaci o podá-
ní žádosti o dotace na Ministerstvo 
zemědělství ČR na projekt „Obnova 
oplocení katolického hřbitova 
Liptál“ 

- schvaluje příspěvek Charitě Vsetín 
ve výši 10.000,- Kč na rok 2016

- schvaluje společnosti Diakonie ČCE 
– středisko Vsetín příspěvek ve výši 
15.000,- Kč na rok 2016

- schvaluje Farnímu sboru Česko-
bratrské církve evangelické v Liptálu 
příspěvek ve výši 10.000,- Kč na rok 
2016

- schvaluje Římskokatolické farnosti 
Liptál příspěvek ve výši 10.000,- Kč 
na rok 2016

- schvaluje Janu Evjákovi příspěvek 
na vydání knihy „Svět skončil, a tak 
jsem jel“ ve výši 10.000,- Kč

- schvaluje sdružení FOS Lipta Liptál 
příspěvek ve výši 146.000,- Kč na rok 
2016

- schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- 
Kč pro KVN Liptál na činnost pro 
rok 2016

- schvaluje Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Sboru dobrovol-
ných hasičů Liptál příspěvek ve výši 
20.000,- Kč na rok 2016

- schvaluje Fotbalovému klubu Liptál, 
z.s. příspěvek ve výši 75.000,- Kč 
na rok 2016

- schvaluje rozpočet obce Liptál na rok 
2016

- schvaluje rozpočtový výhled obce 
Liptál na roky 2017-2027

- schvaluje paní Janě Trochtové od-
měnu za výkon mandátu zastupitele 
obce, a to od 1.4.2016

- bere na vědomí informace o kon-
kursu na ředitele/ředitelku Základní 
školy Liptál

- schvaluje starostu obce Liptál 
Ing. Milana Daňu k zastupování 
na Valné hromadě společnosti    

USNeSeNÍ z veřejného 
zasedání Zo liptál č. 10 

ze dne 15. 6. 2016 

ZO Liptál: 
- schvaluje program zasedání a jeho 

změny:
- zrušení části bodu č. 8 – Informace 

z jednání RO č. 16 ze dne 
14.3.2016

- doplnění nového bodu č. 20 – 
Zpráva č. 270/2015/IAK o výsled-
ku přezkoumání hospodaření obce 
Liptál za rok 2015, závěrečný účet 
obce Liptál za rok 2015, účetní zá-
věrka obce Liptál za rok 2015

- doplnění nového bodu č. 21 – 
Zpráva č. 397/2015/IAK o vý-
sledku přezkoumání hospodaření 
SOMV za rok  2015, závěrečný 
účet SOMV za rok 2015, zpráva 
revizní komise SOMV o výsledku 
kontroly hospodaření s majetkem 
SOMV za rok 2015

- doplnění nového bodu č. 22 – 
Ovocný sad – přidělení dotace

- doplnění nového bodu č. 23 – 
Víceúčelové hřiště Liptál – nepři-
dělení dotace 

- určuje zapisovatelem jednání Moniku 
Valchářovou
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- určuje ověřovateli zápisu Zdeňka 
Mrlinu a Zdeňka Vaculíka

- volí návrhovou komisi ve slože-
ní: Ing. Věra Jašková – předseda, 
Veronika Jurásková - člen

- schvaluje zápis č. 9 ze dne 
23.03.2016

- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 9 ze dne 23.03.2016 

- bere na vědomí informace z jed-
nání Rady obce Liptál č. 17 ze dne 
2.5.2016 a č. 18 ze dne 6.6.2016 

- bere na vědomí informace o jmeno-
vání Mgr. Hany Burdové na pozici 
ředitelky Základní školy Liptál, okres 
Vsetín, a to od 1.8.2016

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
2383/21 o výměře 102 m2 v k.ú. 
Liptál panu Vladimíru Škrabánkovi, 
Liptál, za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že 
veškeré náklady spojené s prodejem 
hradí kupující

- neschvaluje firmě BODEN-MATTE 
spol. s r.o., Vsetín, prodej části po-
zemku parc. č. 1334, 1335/1 v k.ú. 
Liptál

- schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 2608/23 o výměře cca 70 m2 v k.ú. 
Liptál panu Karlu Valovi, Liptál, 
za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že veške-
ré náklady spojené s prodejem hradí 
kupující

- schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 3955/1 o výměře 41 m2 a části po-
zemku parc. č. 62/1 o výměře 16 m2 
v k.ú. Liptál za celkovou cenu 3.420,- 
Kč společnosti Lesy České republiky 
s.p.

- schvaluje zařazení pozemků parc. 
č.: Obora – 3750/1, 1496, 1503, 
3759, 3760, 1619, 1422, 1133, 789, 
Hluboké – 3859, Na Dílech – 3882, 
Hromovy – 3856, Kopřivné – 3818, 
Na Odrách – 3863, 3862, 3864, 3861, 
Žebráky – 3822, Hajtrova paseka 
– 3825, Baťková – 3831, vše v k.ú. 
Liptál do směny se společností Lesy 
České republiky, s.p. za pozemky 
ve středu obce Liptál

- bere na vědomí informaci o výsled-
cích soutěže Vesnice roku 2016

- bere na vědomí informaci o povin-
nosti napojení domácností na kana-
lizaci a případné následné kontroly 
nenapojených objektů

- bere na vědomí informaci o mož-
nosti uzavření Smlouvy o odvádění 
a čištění odpadních vod s vlastníky 
staveb, kteří nejsou v dosahu splaš-
kové kanalizace

- vydává Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 01/2016 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

- schvaluje dotace pro dobrovolníky 
z obce Liptál, a to:
1. Mateřské škole na projekt „Dětská 

show“ 

2. AVZO Liptál p.s. – Radioamatérům 
na projekt „Obnova vysílací-
ho střediska a nákup vybavení 
pro práci s dětmi v Radioklubu 
OK2KPS Liptál“ 

3. Základní škole na projekt 
„Osvětová činnost ZŠ Liptál“ 

4. Fotbalovému klubu Liptál, z.s. 
na projekt „Fotbalové utkání 
Liptál vs. Lhota u Vsetína“ 

5. Folklornímu spolku Lipta Liptál 
na projekt „Informační brožura 
o Folklorním spolku Lipta Liptál“ 

6. AVZO Liptál p.s. – Střeleckému 
kroužku na projekt „Nákup vy-
bavení pro práci s mládeží 
ve Střeleckém klubu Liptál“ 

7. Josefu Londovi na projekt „Liptál 
ve fotografii“ 

8. Jaroslavu Smilkovi na projekt 
„Obnova a rozvoj kynologických 
aktivit v obci“ 

9. Šachovému kroužku při ZŠ Liptál 
na projekt „Úvodní ročník šacho-
vého turnaje Liptál 2016“ 

10. Sboru dobrovolných hasičů Liptál 
na projekt „Nevzdáme to“ 

11. Spolku rodičů a přátel Základní 
školy Liptál na projekt „Vánoční 
jarmark“ 

12. ZO CSOP 76/21 Vartovna Liptál 
na projekt „Nový ovocný sad 
v obci Liptál“ 

13. Farnímu sboru Českobratrské 
církve evangelické v Liptále 
na projekt „Volnočasové aktivity 
evangelické mládeže“ 

- schvaluje pro realizaci projek-
tu „Klubovna v kulturním zařízení 
Liptál„ firmu TM Stav spol. s r.o., 
Vsetín, za cenu 494.200,- Kč bez 
DPH

- schvaluje pro realizaci projek-
tu „Obnova stavby márnice v obci 
Liptál“ firmu TM Stav spol. s r.o., 
Vsetín, za cenu 370.560,- Kč bez 
DPH

- schvaluje pro realizaci projektu 
„Obnova oplocení katolického hřbi-
tova“ firmu OPEN RE-ECO s.r.o., 
Vsetín, za cenu 567.348,- Kč bez 
DPH

- schvaluje zadávací dokumentaci 
k projektu „Přestěhování Mateřské 
školy do volného pavilonu Základní 
školy“

- schvaluje komisi pro výběrové řízení 
na zhotovitele akce „Přestěhování 
Mateřské školy do volného pavilonu 
Základní školy“ ve složení:

 starosta Ing. Milan Daňa
 místostarosta Ing. Ondřej Vaculík
 radní Ing. Miroslav Hrádek
 zastupitelé Lumír Smilek a Darina 

Geržová
 Jako náhradník byl určen pan Zdeněk 

Vaculík

- schvaluje I. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2016

- bere na vědomí Zprávu č. 270/2015/
IAK o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce Liptál za rok 2015, pro-
jednalo závěrečný účet obce Liptál 
za rok 2015, vyjadřuje souhlas s celo-
ročním hospodařením, a to bez výhrad 
a schvaluje účetní závěrku obce Liptál 
v souladu s § 18 zákona 563/1991, 
o účetnictví, sestavenou k 31.12.2015. 
Účetní závěrka se skládá z rozvahy, 
výkazu zisku a ztrát a přílohy.

- bere na vědomí zprávu č. 397/2015/
IAK o výsledku přezkoumání hospo-
daření SOMV za rok 2015, závěrečný 
účet SOMV za rok 2015 a zprávu re-
vizní komise SOMV o výsledku kon-
troly hospodaření s majetkem SOMV 
za rok 2015

- bere na vědomí informaci o přiděle-
ní dotace na výsadbu nového ovocné-
ho sadu

- bere na vědomí informaci o nepři-
dělení dotace na výstavbu nového 
víceúčelového hřiště

- bere na vědomí 
- informaci o průběhu výstavby sběr-

ného dvora
- informaci o poděkování ředitelce pa-

ní Halové v Liptálském zpravodaji
- informaci o pozvání nové ředitelky 

ZŠ na další jednání ZO
- pozvání na akci Gulášfest dne 

13.8.2016 a další akce, které se 
budou konat v obci Liptál
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ProSBA - Fotografie kulturního areálu, kanalizace

Poděkování diakonii ČCe – středisko Vsetín

dotace pro dobrovolníky z obce liptál jsou rozdány

Prosíme všechny občany, kteří by 
mohli zapůjčit jakékoliv fotografie 
Kulturního areálu v Liptále, hlavně pak 
z jeho výstavby, postupného budování, 
například i z různých akcí atd. – aby 
se nám ozvali. Pokud je pošlete nebo 
přinesete na obecní úřad, ihned Vám 
budou vráceny po naskenovaní, nemu-
síte tedy mít obavy, že o ně přijdete.

V rámci letošních Liptálských slav-
ností, jak se píše na jiném místě tohoto 

zpravodaje, připravujeme výstavu 30 
let od vybudování tohoto ojedinělého 
kulturního stánku, známého v celém 
světě. A velmi rádi bychom nejen roz-
šířili archiv, ale hlavně připomněli ze-
jména mladším, ale i starším, co se od 
té doby změnilo. 

Druhá žádost se týká akce, kterou 
ještě všichni máme v živé paměti. Rádi 
bychom s Vaší pomocí shromáždili 
fotografie z budování kanalizace v naší 

obci. Pokud tedy máte ve svých fotoar-
chivech záběry, jak jste měli rozkopáno 
ve Vašem okolí, u svých nemovitostí 
atd., popřípadě, jak to vypadá nyní, kdy 
už je tato největší akce za námi, bude-
me rovněž velmi rádi, pokud nám fo-
tografie zapůjčíte, nebo pošlete, email: 
obec@liptal.cz . Budou rovněž sloužit 
pro archivaci.

Všem velmi děkujeme za spolupráci!
Obecní úřad Liptál

Jménem Obecního úřadu v Liptále 
tímto děkujeme vedení a pracovní-
kům Diakonie ve Vsetíně za poskyt-
nutí Seniorských balíčků. Tyto nám 
byly věnovány zdarma. Obsahují ně-
kolik praktických předmětů pro den-

ní potřebu a seznámení se službami 
Diakonie.

Rádi je předáme dál, někteří z na-
šich starších spoluobčanů je již při 
příležitosti svého jubilea společně 

s přáním členek občanské komise ob-
drželi, pro další je připravujeme. 

Obecní  úřad  v  Liptále  a  členové 
a členky Komise pro občanské záleži-
tosti při ZO Liptál

Obec Liptál v letošním roce vyčlenila 
v rozpočtu obce částku 200 000,- Kč, 
která je určena pro dobrovolníky z obce 
Liptál na podporu jejich aktivit. O tyto 
peníze požádalo v letošním roce 13 
spolků a jednotlivců. Těmto dobrovol-
níkům byly schváleny dotace v plné 
výši, o kterou požádali. V roce 2016 
bylo tedy rozděleno mezi dobrovolní-
ky z obce Liptál celkem 191 tis. Kč. 
Mezi dotované příjemce v letošním roce 
patří Mateřská škola Liptál na projekt 
„Dětská show“, AVZO Liptál p.s. - 
Radioamatérům na projekt “Obnova vy-
sílacího střediska a nákup vybavení pro 
práci s dětmi v Radioklubu OK2KPS 
Liptál“, Základní škola Liptál na pro-

jekt „Osvětová činnost ZŠ Liptál“, 
Fotbalový klub Liptál, z.s. na nákup 
nové časomíry, Folklorní spolek Lipta 
Liptál na projekt „Informační brožu-
ra o Folklorním spolku Lipta Liptál, 
AVZO Liptál p.s. - Střeleckému kroužku 
na projekt“ Nákup vybavení pro práci 
s mládeží ve Střeleckém klubu Liptál“, 
Josef Londa na projekt „Liptál ve fo-
tografii“, Jaroslav Smilek na projekt 
„Obnova a rozvoj kynologických aktivit 
v obci“, Šachový kroužek při ZŠ Liptál 
na projekt „Úvodní ročník šachového 
turnaje Liptál 2016“, Sbor dobrovolných 
hasičů Liptál na projekt „Nevzdáme to“, 
Spolek rodičů a přátel Základní školy 
Liptál na projekt „Vánoční jarmark“, 

ČSOP Vartovna Liptál na projekt „Nový 
ovocný sad v obci Liptál“ a Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické 
v Liptále na projekt „Volnočasové akti-
vity evangelické mládeže“.

Cílem tohoto projektu bylo a je pod-
pořit kulturní, sportovní a společenské 
dění v obci Liptál, protože právě tyto 
akce a činnosti dělají a tvoří život v ob-
ci. Dalším cílem je poděkovat a pomoct 
dobrovolníkům v jejich nelehké práci 
pro ostatní. Věřím, že i v příštím roce 
bude v rozpočtu obce uvolněna ob-
dobná částka, která bude moct pomoci 
dalším dobrovolníkům.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Chodníky do dolanska BUdoU
Chodníky do Dolanska jsou jedním 

z projektů, o kterém se mluví již hod-
ně dlouho. Jedná se o projekt, kterým 
by měly být zrealizovány chodníky 
od hospody U Klesků až po obec Lhota 
u Vsetína. Celková délka tohoto chod-
níku je cca 2 km a celková hodnota díla 
je cca 30 mil. Kč. Po několika letech 
přípravy projektové dokumentace bylo 
konečně v roce 2015 získáno stavební 
povolení na celou akci, a to hlavně díky 
občanům obce, kteří dali k dispozici 
svůj pozemek k umístění chodníku.

Díky získanému povolení jsme moh-
li požádat o dotace ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury. I když bylo 

vše na poslední chvíli, podařilo se nám 
úspěšně podat projekt, který se dostal až 
k hodnocení. Jsem velice rád, že se náš 
projekt dostal mezi ty podpořené, a to 
znamená, že se letos začnou realizovat 
chodníky do Dolanska. Bohužel dobré 
zprávy sebou většinou nesou i ty špatné. 
Špatnou zprávou v našem případě je, že 
chodníky budou realizovány pouze z jed-
né poloviny. Dotace jsou totiž přiznány 
pouze na I. etapu, která má délku cca 
0,8 km v celkové hodnotě cca 13 mil. Kč 
a jedná se o úsek od hospody U Klesků 
po rodinný dům č.p. 236 Sládeček. 

I když to letos nevyšlo celé, je reali-
zace I. etapy chodníků do Dolanska vel-

kým úspěchem a konečně i do této části 
obce povede nový chodník. V příštím 
roce se nám snad podaří získat peníze 
i na druhou etapu.

Letošní rok je pro obec Liptál v rámci 
dotací velice úspěšný a vedle chodníků 
do Dolanska budou ještě zrealizovány 
projekty: Sběrný dvůr Liptál, Obnova 
stavby márnice, Obnova oplocení kato-
lického hřbitova, Klubovna v kulturním 
zařízení, Přestěhování Mateřské školy 
do volného pavilonu Základní školy 
a také nový ovocný sad.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Je to již 10 let, kdy se obec Liptál 
stala celostátním vítězem v soutěži 
Vesnice roku. Výsledky této soutěže 
z roku 2006 mají pro Liptál přínosy 
až do současné doby. I když se to 
nezdá, tak s povědomím o naší ves-
nici, jakožto celostátním vítězem, se 
setkávám ještě dnes. Prestiž, která 
vznikla tímto vítězstvím, je pro nás 
velice přínosná.

Možná i z těchto důvodu a také 
z důvodu, jak si stojí Liptál v konku-
renci nynějších obcí, jsme se přihlásili 
do letošního ročníku soutěže. V kon-
kurenci 17 obcí Zlínského kraje jsme 
dne 2.6.2016 předvedli prezentaci ob-
ce před komisí soutěže. Bohužel nám 
byl přidělen první ranní termín, a tak 
jsme od 8.00 hod přivítali hodnotící 
komisi v zámeckém parku na zahrad-
ní slavnosti. Počasí nám přálo a komi-
si byly předvedeny hlavní přednosti 
obce, které se nám podařilo „natlačit“ 
do povinné dvouhodinové prezentace. 
Bohužel některé přednosti a zajíma-
vosti naší obce nebyly vzhledem 
k časové tísni na program prezentace 
zařazeny.

Prezentace byla zahájena před obec-
ním úřadem za doprovodu žáků základní 
školy a poté se komise přestěhovala 
do zahrady u zámku, kde byli přivíta-
ní písní souboru Rokytenka. Poté ná-
sledovala prezentace dalších organizací 
a spolků, kterými byli mateřská škola, 
myslivci, AVZO, fotbalisti, folklorní 
spolek Lipta a také samotná prezentace 

obecního úřadu. Představení spolků bylo 
také doplněno o fotografie z jejich čin-
nosti. Další částí prezentace byla ukázka 
několika tradičních řemesel a také vý-
robků, které jsou pro naši obec typická. 
Program ve středu obce zakončil sbor 
dobrovolných hasičů, který si například 
připravil ukázku historické stříkačky. 
Další částí programu byla prohlídka ob-

Soutěž Vesnice roku 2016
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ce ze sedadel mikrobusu, kde jsme chtěli 
komisi ukázat i další části obce. Po této 
prohlídce následovala návštěva obecní 
knihovny a areálu základní školy. Další 
kroky vedly ke Katolickému kostelu, 
kde pod vzrostlou lípou vystoupil soubor 
Malí ogaři.  Poslední zastávkou prezen-
tace byla hospoda U Klesků, kterou jsem 
také přihlásil do soutěže Zlatá cihla, kde 
bylo soutěženo o příkladnou rekonstruk-
ci venkovských objektů. V hospodě byly 
předneseny další přednosti obce a celý 
program byl završen zhlédnutím nového 
prezentačního videa o obci Liptál.

Po skončení všech prezentací obcí 
Zlínského kraje následovala tisková 
konference, kde byly vyhlášeny výsled-
ky letošního ročníků soutěže. Vítězem 
ve Zlínském kraji se stala obec Kašava, 
vítězem Modré stuhy se stala obec 
Hošťálková, Bílé stuhy obec Jalubí, 
Zelené stuhy obec Osíčko a Oranžové 
stuhy obec Rudimov. Obec Liptál se 
bohužel na těchto pěti hodnocených 
místech neumístila a zůstala na dalších 
nehodnocených místech. Jako útěchou 
může být pro naši obec alespoň zisk 
diplomu za podporu kultury. V soutěži 
Zlatá cihla nebyl vyhodnocen žádný 
vítěz, jelikož všechny přihlášené stavby 
neprošly přísnými podmínkami soutěže.

Přihlášení do soutěže, i když nepřineslo 
zisk jedné z pěti stuh, bylo pro nás pří-
nosem a ukázalo jaké přednosti, ale také 
rezervy naše obec má. Už dnes ale vidím, 
že do dalšího ročníku soutěže se nám 
podaří odstranit několik slabých stránek 
obce, ať už je to například realizace dvou 
velkých projektů, kterými jsou přestěho-
vání mateřské školy a výstavba chodníků 
do Dolanska. I nadále se budeme snažit 
zlepšit vzhled a život v obci, a také třeba 
získat některou z udělovaných barevných 
stuh, které sebou nesou prestiž, ale také 
nemalé finanční ohodnocení.

Obce, které byly přihlášeny do sou-
těže Vesnice roku Zlínského kraje 2016 
jsou: Hošťálková, Chvalčov, Jalubí, 
Kašava, Kostelany, Liptál, Nedašov, 
Osíčko, Poličná, Rajnochovice, Ratiboř, 
Rudimov, Skaštice, Valašská Polanka, 
Vítonice, Zděchov, Žlutava.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili 

do prezentace obce a obětovali svůj čas 
pro svoji obec Liptál. Děkuji také těm, 
kteří se přišli podívat na tuto prezentaci 
a ukázali komisi, že i ve všední den si 
mnoho lidí udělá čas … děkuji …   

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V minulém čísle Liptálského zpravo-
daje jste byli informování o vyhlášeném 
konkursu na pozici ředitele Základní 
školy Liptál. Do vyhlášeného konkursu 
se přihlásilo šest uchazečů, kterými 
byli: Mgr. Hana Burdová, Mgr. Yvona 
Koutná, Mgr. Pavel Krůžela, Mgr. Tomáš 
Sobotka, Mgr. Stanislav Bugáň, PhDr., 
Mgr. Tomáš Pařízek. Z těchto jmen vy-
bírala nejvhodnějšího kandidáta komise 
ve složení: Ing. Milana Daňa, staros-
ta obce Liptál jako předseda komise, 

MUDr. Vítězslav Čech jako zástup-
ce zřizovatele, Mgr. Vlastimil Hrádek 
za odborníka v oblasti státní správy 
a v oblasti školství, Mgr. Ivo Suchý 
za Českou školní inspekci, Mgr. Olga 
Vallová za Krajský úřad Zlín a Lubomír 
Vaculík za školskou radu. Závěrem 
komise bylo, že vítězem konkursního 
řízení a nejvhodnějším kandidátem je 
Mgr. Hana Burdová, kterou také Rada 
obce Liptál jmenovala na pozici nové 
ředitelky Základní školy Liptál s nástu-

Základní škola liptál pem od 1.8.2016 na šestileté funkční 
období. Nové paní ředitelce přejeme 
mnoho úspěchů v její nové pracovní 
pozici.

Závěrem bych také rád poděkoval 
paní Věře Halové, která vedla Základní 
školu Liptál jako ředitelka od roku 1996 
a celkově působila v naší škole 36 let, 
za práci kterou vykonala pro základní 
školu, obecní úřad, ale také za práci, 
kterou vložila do celkového dění v ob-
ci. Já i celé zastupitelstvo ji přejeme 
mnoho úspěchů v další životní etapě.
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informace o způsobu hlasování ve volbách 
do zastupitelstev krajů v roce 2016

rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. - Výtah
o vyhlášení voleb do Senátu 

Parlamentu České republiky a o vyhlá-
šení voleb do zastupitelstev krajů

II.

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlašuji volby 
do zastupitelstev krajů a stanovím dny 

jejich konání na pátek 7. října a sobotu 
8. října 2016.

Prezident republiky Miloš Zeman
Předseda vlády Bohuslav Sobotka

Volby do zastupitelstev krajů v 13 
krajích České republiky vyhlásil pre-
zident republiky dne 6. května 2016 
svým rozhodnutím publikovaným 
ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. 
Volby do zastupitelstev krajů se ko-
nají ve dvou dnech, v pátek  7. října 
2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin. Hlasování probíhá 
pouze ve volebních místnostech na úze-
mí České republiky.

 
Volič

Voličem je státní občan České repub-
liky, který alespoň ve druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let a je při-
hlášen k trvalému pobytu v obci, která 
náleží do územního obvodu kraje. 

Občan České republiky, který není 
přihlášen k trvalému pobytu na území 
České republiky, nesplňuje podmínky 
práva volit do zastupitelstev územních 
samosprávných celků.

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na vi-

ditelném místě vyvěšeny hlasovací 
lístky označené nápisem „vzor“, pří-
padná prohlášení kandidáta o vzdání 
se kandidatury nebo zmocněnce o od-
volání kandidáta, pokud byla doručena 
do 48 hodin před zahájením voleb; při 
zjišťování výsledků voleb se k hlasům 
odevzdaným pro takového kandidáta 
nepřihlíží; dále případná informace 
o tiskových chybách na hlasovacích 
lístcích s uvedením správného údaje. 
Volební místnost musí být pro každý 
volební okrsek rovněž vybavena záko-
nem o volbách do zastupitelstev krajů, 
který musí být voličům na jejich žádost 
zapůjčen k nahlédnutí.

 
Hlasování

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do za-

stupitelstev krajů (barvy šedé) jsou 
vytištěny pro každou politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici samostat-

ně. Na každém hlasovacím lístku je 
uvedeno číslo určené losem. Dodané 
hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou 
číselnou řadu, neboť převážná většina 
kandidujících politických stran, po-
litických hnutí a koalic nekandiduje 
ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou 
opatřeny otiskem razítka příslušného 
krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou 
starostou obce distribuovány voličům 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
(4. října 2016). V případě, že dojde 
k jejich poškození nebo ztrátě anebo 
volič zjistí, že nemá k dispozici všech-
ny hlasovací lístky, je možné požádat 
ve volební místnosti okrskovou vo-
lební komisi o vydání nové kompletní 
sady hlasovacích lístků.

 
Prokázání totožnosti 
a státního občanství

Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže okrskové volební ko-
misi svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky. Neprokáže-li volič svou to-
tožnost a státní občanství České repub-
liky potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

 
Hlasování na voličský 

průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu 

do výpisu ze stálého seznamu voličů 
ve dnech voleb ve volebním okrsku 
spadajícím do územního obvodu kra-
je, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. Volič, který se 
dostavil do volební místnosti s volič-
ským průkazem, je povinen po pro-
kázání totožnosti a státního občanství 
tento průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého 
seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu 
ze stálého seznamu voličů obdrží volič 
od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku (šedé barvy) opatřenou 
úředním razítkem. 

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případ-

ně hlasovacích lístků, vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků. Pokud se volič neodebere 
do prostoru určeného pro úpravu hla-
sovacích lístků, nebude mu hlasování 
umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do úřed-
ní  obálky  šedé  barvy jeden hlasova-
cí lístek (stejné tj. šedé barvy jako 
úřední obálka) pro politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici, pro kterou 
se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím 
lístku může zakroužkováním pořado-
vého čísla nejvýše u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z kandidátů dává 
přednost. Pokud volič dal na hlasova-
cím lístku přednostní hlas více než 4 
kandidátům, počítá se takový hlasova-
cí lístek ve prospěch politické strany, 
politického hnutí nebo koalice; k před-
nostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné 
písemné úpravy hlasovacího lístku ne-
mají na posuzování hlasovacího lístku 
vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené, 
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy 
do úřední obálky. 

Je-li v úřední obálce vloženo několik 
hlasovacích lístků, je hlas neplatný.

Po opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem 
před okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné. S voličem, který 
nemůže pro tělesnou vadu vybrat a pří-
padně upravit zvolený hlasovací lístek 
anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební ko-
mise, a hlasovací lístek za něho upravit 
a vložit do úřední obálky, a popřípa-
dě i úřední obálku vložit do volební 
schránky.
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delegace členů a náhradníků do okrskových volebních komisí 

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

 Hlasování do přenosné 
volební schránky

Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební 

komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, avšak pouze v územ-
ním obvodu stálého volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková 

volební komise vyšle k voliči 2 své 
členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Volič, který nebude moci volit ve vo-
lebním okrsku, v jehož stálém seznamu 
voličů je zapsán, může ode dne vyhlá-
šení voleb požádat obecní úřad v místě 
svého trvalého pobytu o vydání volič-
ského průkazu. 

Volič může požádat o vydání volič-
ského průkazu:

- žádostí v listinné podobě opatřenou 
úředně ověřeným podpisem voliče; 

- žádostí v elektronické podobě po-
depsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče

- žádostí v elektronické podobě zasla-

né prostřednictvím datové schrán-
ky
V těchto případech musí být žádost 

příslušnému obecnímu úřadu doručena 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 
do 30. září 2016.

- osobně; v tomto případě není písem-
ná žádost vyžadována, neboť obecní 
úřad, který je oprávněn voličský průkaz 
vydat, o žádosti voliče po prokázání 
jeho totožnosti učiní úřední záznam, 
ve kterém veškeré potřebné údaje uve-
de; o vydání voličského průkazu lze 
požádat do okamžiku uzavření stálého 
seznamu voličů, tj. do 5. října 2016 
do 16.00 hodin. 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu 
do výpisu ze stálého seznamu voličů 
ve dnech voleb ve volebním okrsku 
spadajícím do územního obvodu kra-
je, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. 

Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, je po-
vinen tento průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu 
ze stálého seznamu voličů. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát. 

Každá politická strana, politické 
hnutí a koalice, jejichž kandidátní 
listina byla zaregistrována pro volby 
do zastupitelstva kraje, může dele-
govat nejpozději 30 dnů přede dnem 
voleb, tj. do 7. září 2016, jednoho čle-

na a jednoho náhradníka do okrskové 
volební komise v každém volebním 
okrsku, ve kterém se do příslušného 
zastupitelstva kraje volí. Není-li tak-
to dosaženo nejnižšího stanoveného 
počtu členů okrskové volební komise 

podle § 15 písm. c) zákona o volbách 
do zastupitelstev krajů, deleguje před 
jejím prvním zasedáním členy na ne-
obsazená místa starosta.

Připravila Jana Vráblíková

rodinné dovolené spojené s ces-
továním do zahraničí znamenají 
i vyřizování cestovních dokladů. Co 
vše je potřeba zařídit při cestování 
s dětmi? Věděli jste například, že 
i děti mohou do členských států 
evropské unie a dalších vybraných 
evropských zemí cestovat na vlastní 
občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz 
jsou pro děti levnější

Blíží se čas dovolených a s ním če-
ká mnohé rodiny cesta k moři či 
do hor za hranice České republiky. 
Pro cestování s dětmi do zahraničí již 
čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít 
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 
2012 došlo nařízením Evropské unie 
ke zrušení možnosti cestovat na zápis 
v cestovním dokladu rodiče. Pro ro-
diče to ovšem neznamená, že se jim 
kvůli pořízení cestovního dokladu pro 

děti dovolená nějak zásadně prodraží. 
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž 
stojí 100 Kč a dobu platnosti má sta-
novenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní 
situaci v některých zemích, které byly 
dlouhodobě turistickými destinacemi, 
jako například Egypt nebo Turecko, 
se dá letos očekávat nárůst zájmu 
o cestování po Evropě, a proto jistě po-
těší možnost cestovat po většině států 
Evropy pouze s občanským průkazem. 
Na ten je nyní možné vycestovat do ze-
mí Evropské unie a také do Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska 
a na Island. Cena za vydání občanské-
ho průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč 
a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové 
do 30 dnů

Možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev 
krajů na voličský průkaz

O vyřízení cestovního pasu nebo 
občanského průkazu pro dítě do 15 let 
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla 
rodič, kterému stačí s dítětem zajít 
na nejbližší obecní úřad obce s roz-
šířenou působností. K žádosti, kterou 
na místě zpracuje úředník, není nut-
né přikládat fotografii; úředník pořídí 
fotografii dítěte přímo na úřadu při 
podání žádosti. Při podání žádosti zá-
konný zástupce předkládá svůj průkaz 
totožnosti a rodný list dítěte. V přípa-
dě, že má dítě vydán již platný občan-
ský průkaz nebo cestovní doklad, lze 
tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu 
nebo občanského průkazu činí maxi-
málně 30 dnů. V případě vycestování 
v kratší lhůtě než 30 dnů je mož-
né požádat o vydání cestovního pasu 
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; 
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn 
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší 
informace k vyřizování osobních do-
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Výzva Hlavního hygienika Čr

Hlášení pálení klestu

Nadbytek soli je jedním ze zásad-
ních faktorů pro vznik a rozvoj vy-
sokého krevního tlaku a souvisejících 
zdravotních komplikací, jakými jsou 
náhlé mozkové příhody, srdeční infark-
ty či osteoporóza. Konkrétní příklady 
z ostatních zemí EU ukazují, že při 
spolupráci napříč celou společností je 
možné příjem soli v populaci postupně 
snižovat. 

Vzhledem k tomu, že současný pří-
jem soli v České republice trojnásobně 
převyšuje doporučený optimální denní 
příjem a sůl nadměrně konzumují také 
děti obracím se s výzvou k nastartování 
a následnému rozvoji soustavných ak-
tivit na podporu zdraví a prevenci ne-
mocí v oblasti snížení konzumace soli. 
Každý Čech sní za rok šest kilogramů 
soli. Na den tak v průměru připadá 16,5 
gramů. Doporučená spotřeba soli je při-
tom dle Světové zdravotnické organiza-
ce u zdravé populace 5 gramů za den. 

Co pro to mohou jednotlivé subjek-
ty udělat? 

• Školy a školská zařízení (jídelny, 
bufety, automaty):
- posilujte schopnosti dětí při výběru 

a nakládání s potravinami, včetně 
hodin vaření;

- zařaďte do vyučovacích hodin v pr-
vouce, chemii nebo biologii infor-
maci o maximálním doporučeném 
příjmu soli 5 g denně a potravinách, 

které jí obsahují nejvíce;
- jděte příkladem, odstraňte v jídelnách 

slánky ze stolů (i u dospělých strávní-
ků);

- omezte používání předpřipravených 
ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých 
surovin;

- čtěte obaly výrobků, kolik % soli ob-
sahují, abyste nekupovali jen „drahou 
sůl“ (např. směsi sušené zeleniny);

- nahrazujte sůl jinými přísadami, by-
linkami; 

- kontrolujte obsah soli v potravinách 
nabízených dětem ve školním bufetu 
nebo automatu;

- informujte na třídních schůzkách 
o tom, že jste se připojili k výzvě MZ 
a o rizicích nadměrného solení.

• Restaurace, fast-foody, provozov-
ny hromadného stravování, jídelny 
ve zdravotnických zařízeních a zaříze-
ních sociální péče:
- omezte obsah soli v nabízených pokr-

mech;
- vždy aktivně nabízejte i nesolenou/

méně slanou variantu;
- omezte používání předpřipravených 

ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých 
surovin;

- nahrazujte sůl jinými přísadami, by-
linkami;

- prezentujte, jak se snažíte sůl sni-
žovat a jaké jsou v této oblasti vaše 
dlouhodobé plány;

- nabízejte vedle pitné vody více vari-
ant neslazených nápojů.

Vzhledem ke skutečnosti, že se v po-
slední době navyšuje počet telefonátů 
o kontrolovaném pálení, kterých hasi-
či přijímají až několik desítek denně, 
prosím o předání následující informace 
obyvatelům ve Vaší obci. 

HZS Zlínského kraje má na svých 
internetových stránkách spuštěnou apli-
kaci, která mimo telefonické oznámení 

umožňuje nahlásit občanům i firmám 
pálení klestí a odpadu prostřednic-
tvím internetu. Hlášení o pálení je 
připraveno tím způsobem, že uživatel 
vyplní do formuláře:
- příslušnou obec
- datum a čas pálení
- jméno zodpovědné osoby
- název zodpovědné organizace

kladů lze nalézt na webu Ministerstva 
vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. 

informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mi-

mo Evropskou unii, doporučujeme se 
předem informovat u zastupitelského 
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky 
vstupu, pobytu a vycestování s nezleti-

lým dítětem. Je také třeba dát si pozor 
na to, že některé státy mimo Evropskou 
unii mohou vyžadovat určitou minimál-
ní dobu platnosti cestovního dokladu 
při vstupu na jejich území nebo ukonče-
ní pobytu – nejčastěji činí požadovaná 
minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším pod-
mínkám (např. vízová povinnost) lze 

zjistit u zastupitelského úřadu daného 
státu, popřípadě je lze nalézt na webu 
Ministerstva zahraničních věcí www.
mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále 
v části „Státy a území – informace 
na cesty“.

květen 2016

Ministerstvo vnitra ČR 

• Výrobci potravin:
- zapojte se do kampaně, podporujte 

snižování soli v potravinách změnou 
receptur;

- formulujte v této oblasti vlastní zá-
vazky a staňte se tak hnacím moto-
rem změn.

• Rodiny s dětmi:
- věnujte čas přípravě domácích pokr-

mů; 
- vařte se svými dětmi;
- vařte z čerstvých surovin;
- omezte při vaření a jídle sůl, nahra-

zujte ji jinými přísadami, bylinkami.

• Každý z nás:
- naučme se vyčíst obsah soli/sodíku 

z obalů potravin;
- mysleme na svoje stravování a udě-

lejme si čas na přípravu jídla;
- nekupujme pečivo posypané solí;
- v restauraci žádejme méně slaná jíd-

la.

 K výzvě se připojte na  
www.mene-solit.cz.

K výzvě se mohou připojit různé 
organizace, ale aktivně může přispět 
svému zdraví každý sám. Tato kampaň 
přináší potřebné informace, rady a ná-
vody. 

Za rok budeme mít opět možnost 
zhodnotit, co všechno se nám v této ob-
lasti povedlo, a naplánovat další cíle.

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
Hlavní hygienik ČR

- telefon
- dále přesné místo a způsob zajištění. 
- V další části upřesní místo podle 

mapy.
Odesláním vyplněného formuláře je pá-

lení zaevidováno na Krajském operačním 
a informačním středisku HZS Zlínského 
kraje. Evidence slouží pro ověření místa 
pálení pro případ, že ve stejném prostoru 
bude ohlášen požár. Je však nutné upo-
zornit, že hasiči pálení nepovolují!
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Pro občany platí, že jim hlášení dů-
razně doporučujeme, pro firmy je to 
povinnost.

  paleni.hzszlk.eu   
Aplikace na stránkách www.hz-

szlk.eu usnadňuje a zdokonaluje evi-

denci pálení klestí a snižuje tak počet 
zbytečných výjezdů hasičů. Tento 
způsob hlášení šetří čas i obsluze 
operačního a informačního středis-
ka, zejména v sezoně, kdy hasiči 
během řešení mimořádných událostí 

přijímají telefonáty o kontrolovaném 
pálení. 

Děkujeme za spolupráci.
Duben 2016

HZS Zlínského kraje, KŘ Zlín

elektronická evidence tržeb

Nařízení Státní veterinární správy – mor včelího plodu

Začínáme od 1. prosince!

Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických 

osob, které přijímají platby v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, 

šekem, směnkou, ale například i stra-
venkou, poukázkou nebo elektronickou 

peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankov-

ním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze)
 - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze)
 - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze)

Krajská veterinární správa Státní ve-
terinární správy pro Zlínský kraj podle 
veterinárního zákona vydala v uplynu-
lém období několik nařízení – mimo-
řádných veterinárních opatření k zajiš-
tění ochrany zdravých chovů včel před 
nebezpečnou nákazou – morem včelího 
plodu. 

Tato nařízení jsou závazná pro všech-
ny chovatele včel s chovy včel umís-
těných na vyjmenovaných  katastrál-
ních územích a ochranných pásmech, 
a to bez ohledu, zda jsou organizovaní 
v Českém svazu včelařů nebo v jiné 
organizaci nebo neorganizovaní. 

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

Jsou to tato nařízení:
- č. j. SVS/2016/055615-Z - ze dne 

12.05.2016 – vymezené ohnisko ná-
kazy Ratiboř

- č. j. SVS/2016/055581-Z – ze dne 

12.05.2016 – ukončení Nařízení č. j. 
SVS/2015/038050-Z 

  ze dne 15.04.2015 a Nařízení č. 
j. SVS/2015/046902-Z ze dne 
11.05.2015

- č. j. SVS/2016/069425-Z – ze dne 
09.06.2016 – vymezené ohnisko ná-
kazy Jasenná na Moravě

- č. j. SVS/2016/070476-Z – ze dne 
13.06.2016 – ukončení Nařízení 
č. j. SVS/2015/054952-Z ze dne 
29.05.2015

- č. j. SVS/2016/074440-Z – ze dne 
21.06.2016 – vymezené ohnisko ná-
kazy Všemina

Zpracovala Jana Vráblíková

 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, 
(např. svobodná povolání, doprava, ze-
mědělství)

1. června 2018 (4. fáze) 
 - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evi-

denci tržeb včetně odpovědí na nejčastější 
dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz
Vydala Finanční správa České republiky

ordinace dětské lékařky 
mudr. Hany Garlíkové

ÚdAJe  o NeZAMĚStNANoSti 
v liptále – květen 2016

SBĚrNA PrÁdlA BUde ZAVŘeNA 
V doBĚ od 25. 07. do 05. 08. 2016 

doVoleNÁ.

oZNÁMeNÍ o doVoleNé

4. 7. - 8. 7. 2016 a
1. 8. - 5. 8. 2016 

MUdr. Garlíková Hana NeordiNUJe

Zastupující lékaře Dr.Stejskala a Dr.Dvořákovou, 
Poliklinka Vsetín, vyhledejte jen v neodkladných 

záležitostech v době určené pro nemocné 
7 – 10 hod. 

Posudky na tábory zastupující lékaři NEPOTVRZUJÍ !

Evidovaní uchazeči: 46  (55 – listopad 2015).
Podíl nezaměstnanosti: 4,59 % (5,52 % - listopad 2015).
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín – nejvíce Branky, 8,98 %, 
60 evidovaných uchazečů. 
Nejméně Valašské Příkazy 1,48 %, 3 evidovaní uchazeči.

(Zdroj: Úřad práce, ke 31.05.2016) 

informační centrum oÚ liptál:
v budově obecního úřadu, přízemí - boční vchod od komunikace z Pustého - naproti telefonní budky.

PONDĚLÍ a STŘEDA 8 - 11 hodin  a 12 – 16 hodin (do 17 hodin na OÚ Liptál, 1. patro)
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PoZor - kdo nemá na popelnici přilepenu samolepku 
pro rok 2016 (tj. doklad o zaplacení), 

nebude mu popelnice vyvážena!

NetŘÍdĚNÝ – zbytkový - odPAd – PoPelNiCe - 
PYtle černá barva (paseky)

V OBCI – odvoz 1 x za 14 dní - SUDÝ TÝDEN - SVOZOVÝ 
DEN – ČTVRTEK ráno.

tŘÍdĚNÝ odPAd – PAPÍr – modré pytle a modré 
kontejnery

* 04.07. * 01.08. * 29.08. * 26.09. * 24.10. * 21.11. * 
19.12.2016*

tŘÍdĚNÝ odPAd – PlAStY – žluté pytle a žluté kon-
tejnery

* 20.06. * 18.07. * 15.08. * 12.09. * 10.10. * 07.11. * 
05.12.2016 

tŘÍdĚNÝ odPAd - NÁPoJoVé KArtoNY - tetra 
Pack -  oranžové pytle nebo popelnice

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů. 
Kartony stlačte, šetříte tak místo.

tŘÍdĚNÝ odPAd – SKlo – pouze zelené kontejnery 
„zvon“

* 27.06. * 25.07. * 29.08. * 26.09. * 31.10. * 28.11. * 
27.12.2016

tŘÍdĚNÝ odPAd - eleKtroZAŘÍZeNÍ - e-BoX - 
umístěn na oÚ liptál

Na vyřazené drobné elektrozařízení je u vchodu do Obecního 
úřadu v Liptále umístěna sběrná nádoba. 

tŘÍdĚNÝ odPAd - BAterie 
– NÁPlNĚ Z tiSKÁreN 

–  boxy umístěny při vstupu na OÚ Liptál

tŘÍdĚNÝ odPAd - BYtoVÝ teXtil, odĚVY, 
oBUV, HrAČKY 

– bílý kontejner - je umístěn ve středu obce naproti hasičské 
zbrojnice u zámku.

V obci jsou trvale umístěny KoNteJNerY, do kterých 
lze průběžně odkládat skleněný odpad, papír a plasty:  
- v Dolansku u obchodu Jednota
- ve Středu obce u Hasičské zbrojnice (sběrný dvůr)
- v Hořansku před obchodem u Daňů a na Špici.
Prosíme občany, aby do těchto kontejnerů ukládali pouze 
odpad, pro který jsou kontejnery určeny.

Děkujeme, že třídíte odpad!

Svoz  odpadu liptál 
2. pololetí 2016

Přehled množství odpadů

Povinná výbava jízdního kola

Jak jsme úspěšní v množství vytříděných odpadů? Pro 
přehled uvádíme jednotlivé položky v tunách za období od r. 
2012 - 2015. Poděkování patří Vám všem! Dlužno dodat, že 
čím více budeme všichni odpady třídit, tím nižší náklady bu-
dou na likvidaci komunálních odpadů (popelnic). A tím déle 
můžeme zachovat výši ročního poplatku za odpady, který je 
prozatím nejnižší v širokém okolí.

Děkujeme, že třídíte odpad!

Pro zajímavost několik údajů za celou Českou republi-
ku. Každý občan v roce 2015 vytřídil v průměru 53,9 kg 
papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Nejvíc 
se v rámci sběrných systémů obcí třídilo už druhým 
rokem v Pardubickém kraji, dále pak v Olomouckém 
a Královéhradeckém kraji. Ve sběrných systémech se tak 
loni nashromáždilo téměř 200 tisíc tun papíru, 118 tisíc tun 
plastů, 122 tisíc tun skla a 3,9 tisíc tun nápojových kartonů. 
Občané také posbírali téměř 122 tisíc tun kovových odpadů. 
Vyplývá to z dat, která poskytla společnost EKO-KOM. 
V roce 2015 lidé k recyklaci celkem předali víc než 565 
tisíc tun komunálního odpadu.

(Zdroj Informační servis SMO ČR, č. 6/2016)

Je tu opět cyklistická sezona. Proto jistě neškodí připome-
nout jaká je povinná výbava jízdního kola:
- dvě na sobě nezávislé brzdy
- volné konce trubky řídítek musí být zaslepeny (nebezpečí 

vážných zranění)
- zadní odrazka červené barvy
- přední odrazka bílé barvy
- odrazky obou stran pedálů a na paprscích kol

Při snížené viditelnosti:
- vpředu bíle svítící světlomet
- zadní svítilna červené barvy.

(Převzato z Jalovce 11.8.2015)                                                       

2012 2013 2014 2015

komunální odpad 216,46 221,855 215,41 222,16

plasty 11,55 9,926 14,57 16,055

papír 4,41 7,29 7,83 8,1

sklo 14,323 16,462 15,71 18,42

kompozitní obaly 1,665 0,8 0,47 0,665

nebezpečný odpad 3,585 2,023 2,796 2,413

velkoobjemový odpad 13,25 22,18 21,2 24,76

bioodpad    1,222

Celkem: 265,243 280,536 277,986 293,795
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Z obecní knihovny liptál

V knihovně nově nabízíme zapůjčení deskových spole-
čenských her:
+ Ubongo - Honba za diamanty
	 + osadníci z Katanu
	 	 + V kostce - Zvířata
 	 	 + Panic lab
	 	 	 	 + Quarto

Náhled na hry a pravidla půjčování naleznete na: 
www.liptal.knihovna.info v záložce Společenské hry.

Knihovna bude zavřena v týdnech od 25.07. do 
05.08.2016.

oteVÍrACÍ doBA:
STŘEDA   15 – 17 hod.
PÁTEK     15 – 17 hod.

Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.info  

Naši knihovnu navštívily děti z 1. tří-
dy ZŠ Liptál v doprovodu paní učitelky 
Jany Hříbkové a zúčastnily se Pasování 
prvňáčků na čtenáře.

Nejprve proběhlo seznámení budou-
cích rytířů - ochránců knih s královnou 
Zdenkou a rytířem Martinem. Děti do-
staly od královny Zdenky 10 otázek 
z říše pohádek, na všechny odpovědě-
ly správně, takže se mohlo přistoupit 
k pasování, děti pasoval rytíř Martin 
opravdovým rytířským mečem.

Pasování se zúčastnilo 12 dětí: 
Ondřej Daňa, Filip Futák, Tomáš Gerža, 
Jakub Vinkler, Aneta Daňová, Amálie 
Kirchnerová, Justýna Matonohová, 
Denisa Mrlinová, Marie Orságová, 
Nikola Škrobánková, Aneta Šťastná 
a Ivana Tulejová.

Rytíři - ochránci knih dostali na pa-
mátku certifikát čtenáře, knížku z edice 
První čtení a omalovánku.

Po pasování zazpívaly děti královně 
Zdence, rytíři Martinovi a paní knihov-
nici krásnou písničku. Nakonec krá-
lovna Zdenka dětem přečetla pohádku 
o tom, jak je dobré umět číst.

Chtěla bych poděkovat pracovní-
kům Masarykovy veřejné knihovny 
ve Vsetíně - královně Zdence a rytíři 
Martinovi - za nádherné vystoupení při 
Pasování prvňáčků a doufám, že budou 
pasované děti navštěvovat naši knihov-
nu co nejčastěji.

Alena Malčíková, knihovnice, (foto)

Pasování prvňáčků 2016

deskové společenské hry

Provoz o letních prázdinách
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dopisy malých čtenářů na konci školního roku
Milá paní Malčíková, jsem ráda, že 

tady máte knihovnu. Vaše knížky jsou 
velmi zajímavé, ráda je čtu. Je to krásné 
vidět knihovnu plnou knížek. Povím 
vám tajemství, vždycky, když maminka 
zhasne světlo, rožnu si malou lampičku 
a čtu jako jsem nikdy nečetla. Už se 
těším, až zase půjdu do knihovny a také 
se těším, až vám svůj dopis předám.

S láskou Terezka

Milá paní Malčíková, ve vaší knihov-
ně jsem si půjčila mnoho hezkých knih. 
Například Garfieldova šou nebo ency-
klopedie a taky 101 dalmatinů a spoustu 
dalších knih. Jsem ráda, že jsem přihlá-
šená do vaší knihovny. A i když vám ten-
to dopis nemůžu předat a být naposledy 
v knihovně za tenhle školní rok, tak vás 
pozdravuji. Uvidíme se za dva měsíce.

Na shledanou Elenka

Milá paní Malčíková, máte vážně 
skvělou rodinu a máte krásnou knihov-
nu. Četla jsem tam knihu O Elišce a ko-
rálcích. Jste moc milá a hodná. Vybrat 
knihu je v té knihovně těžké. Nevěděla 
jsem, jakou si mám vybrat. Tak jsem 
si vybrala knihu O Elišce a korálcích. 
Podobáte se Elišce, i když Eliška jsem 
já. Vždycky se těším na vás. A taky moc 
na knihy, které máte v knihovně. Chci 
dočíst tu knihu o Elišce a korálcích. Chci 
se s vámi rozloučit. Hezké prázdniny. 

S láskou Eliška

Milá paní knihovnice, teď já čtu 
Vynálezce Tadeáš. Tato kniha je pěkná 
móóc. Jsou v ní různé vynálezy. Když 
si ji přečtete, dozvíte se v ní o různých 
vynálezech. Je dobrá móc móc. Tak si ji 
přečtěte. Možná k vám za rok přijdu.

S pozdravem Nicol

Milá paní knihovnice, chtěla jsem 
vám říct o knize z knihovny. Jmenuje se 
Rošťák Bertík. Byla nechutná, ale stej-
ně mě bavila. A také mě bavily ostatní 
knihy. Jsou tam knihy pro malé i velké 
a mají různé tvary. Hrozně mě to tam 
baví. Vždycky si tam vyberu.

S pozdravem Anna

Milá paní Malčíková, jsem moc ráda, 
že jsem si u vás mohla vypůjčit knížku 
domů i do školy. Nejvíc mě zaujala 
kniha, která se jmenuje: Malý princ 2. 
Byla to moc krásná kniha. Pak mě ještě 
zaujala kniha pod názvem Tarzan 1. Ta 
byla taky krásná. Jak jsme přišli prvně 

do vaší knihovny, tak bylo pasování 
na čtenáře. Bylo to úžasné! Jak paso-
vání skončilo, tak jsme si vybrala svoji 
první knihu.

S pozdravem Bára

Milá paní knihovnice, já jsem rád 
chodil do knihovny, protože si můžu 
zlepšit čtení a jo zapomněl jsem knihu 
Kamarád z planety Haf se mi líbila. 
Vrátím ji 23. června. Ať se vám daří 
paní knihovnice a na shledanou.

Zdraví Vás Tomáš

Milá paní knihovnice, proč ti píšu 
tento dopis? Protože si mi z knihovny 
donesla moc knih. V knihovně 
to krásně voní. Jsou tam i knihy 
pro dospělé. Nejlepší jsou knihy 
o vojácích.        Tvůj Mira

Milá paní Malčíková, 
v knihovně je moc knih. Ta 
o dracích je moc dobrá. Jsem 
rád, že do knihovny chodím.

S pozdravem Kryštof

Milá paní knihovnice, teď čtu 
Pohádky o vílách. Kniha je moc 
krásná, je prostě úžasná. Je v ní 
mnoho pěkných zvířátek a ně-
které zvířata jsou trochu na-
štvané. Je to srandovní, opravdu 
moc srandovní. A je to u vás 
super. Moc se mi v knihovně 
líbí. Knížky jsou nádherné. Máte 
to tam prostě nádherné. A možná 
k vám budu chodit.

S láskou Nikol

Milá paní Malčíková, děkuji za tu las-
kavost., že jste mi půjčila knihu i když 
jsem neměla kartu do knihovny. Všechny 
knížky se mi líbily. Knížka s jménem 
Káťa a Škubánek se mi strašlivě líbila. 
A ještě se mi líbily Pohádky pro holky. 
Byly skvělé.

S pozdravem Natka

Všem žákům II. třídy ZŠ Liptál moc 
děkujeme za jejich čtenářské nadšení 
i pochvaly a těšíme se na další setká-
vání v novém školním roce!

Alena Malčíková, knihovnice
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PlÁN  doSUd  ZNÁMÝCH  AKCÍ  V liPtÁle  2016

Změna programu vyhrazena !
Zkratky:
KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA - Kulturní areál, letní kino, Liptál, VZm - Velká zasedací místnost OÚ Liptál, 
tJ – areál TJ – hřiště, HZ - hasičská zbrojnice, mS Brdisko – Myslivecké sdružení Brdisko

Plán akcí je vkládán i na webové stránky obce www.liptal.cz. O akcích se tak má možnost dozvědět co nejširší okruh lidí, 
získáte tak reklamu. Zasílejte proto plakáty, pozvánky atd. na Vaše akce, aby mohly být v dostatečném předstihu zveřejňovány 
na webových stránkách či Liptálském zpravodaji.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz

datum den Název akce Začátek Pořadatel Kde
30.06. čt Zumba s Lenkou – začíná – každý čt 18-19 Lenka Ahmed, Liptál KZ
02.07. so Pivní slavnosti (Focus rock) 15:00 Tomana Jan, Liptál KA
03.07. ne Husovská slavnost, (Echo, Rokytenka) 16:00 ČCE Liptál, Obec Liptál Kostel ČCE
06.07. st Setkání u pomníku na Bílé 15:30 FS ČCE Leskovec, Obec Seninka Na Bílé
08.07.

až
17.07.

pá
až 
ne

ISOMA 1000 MILES Adventur – 
extrémní non-stop ultramaraton – na kole, 
pěšky, na koloběžce – i přes Liptál

Jan Kopta
Aleš Melichařík, Liptál
Pavel Hrbáček, Liptál

Na Hranici

09.07. so Hasičská pohárová soutěž 13:00 SDH Liptál Areál TJ

30.07. so Myslivecký výlet a dětský den 15:00 Myslivecké sdružení Brdisko 
Liptál Chata MSB

06.08. so Soukromá akce – svatba p. Bečica KZ
12.08. pá Okresní schůze hasičů 12:00 SDH Liptál KZ
13.08. so 2. Liptálský gulášfest – Liptalanka, 1+1 15:00 Obec Liptál KA

13.08. so Hostýnská stoosma - turisticko-bežecký 
závod - i přes Liptál

02:00
až 

05:30
L.Tomčík, 
www.hostynskaosma.cz

Syrákov, 
Hranice, 

Kopřivná, 
Baťková

20.08. so Sobota v pohybu 10:00 Lenka Ahmed, Liptál KZ
23.08.

až
29.08.

út
--
po

MFF 47. Liptálské slavnosti 2016
- výstava 30 let KA, 10 let VR, výročí 
Kobzáňovi

FoS Lipta Liptál, Obec Liptál KZ
KA

Obec
10.09. so Soukromá akce Kováčovi, Liptál Přísálí KZ

17.09. so Ve stopě zlínské šestidenní -hist.moto-
cykly – i přes Liptál

11:00
12:10 JAWA klub Luhačovice Z Baťkové, 

z Vartovny
02.10. ne Představovací workshop řemesel apod. 10:00 FoS Lipta Liptál, Š. Langová KZ
07.10.
08.10.

pá
so Krajské volby 2016 14-22

08-14 ČR, OÚ Liptál VZM

26.11. so Vánoční jarmark 13:00 ZŠ Liptál KA
26.11. so Rozsvícení vánočního stromu a betlému 17:00 Obec Liptál, ZŠ Liptál Před OÚ
27.11. ne Adventní koncert 15:30 ČCE a OÚ Liptál Kostel ČCE
03.12. so Beseda se seniory 14:30 Občanská komise, Obec Liptál KZ
03.12. so 17. Mikulášská jízda 2016 14:00 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec
14.12. st Besídka DDaZŠ Liptál 15:00 DDaZŠ Liptál KZ
26.12. po Štěpánská zábava 20:00 FK TJ Start Lipta Liptál KZ

Hostýnská stoosma 13.8.2016
5. ročník 

turisticko – běžeckého závodu 
tentokrát povede i přes liptál! 

informace o závodě

termín: 13.8.2016, časy průběhů zá-
vodníků v k.ú. Liptál od 2 do 5.30 hod 
(start Vizovice 1.30 hod)

Kapacita závodu: max. 100 účastníků
Plánovaná trasa závodu na k.ú. 

liptál bude následující:
start závodu a zázemí závodu bu-

de v Sokolovně ve Vizovicích, od-
tud trasa povede po červené turistické 
značce přes rozcestník Chrastěšovský 
podjezd, Nad Chrastěšovem, Oškerovy 
paseky, Syrákov rozcestí, Hranice – 

sedlo, Kopřivná – hřeben, Kořené, 
Baťková – Chléviska. Odtud pak po 
zelené turistické značce přes rozcestí 
Pod Baťkovou, až na rozcestí Štěpková 
– u Vítků atd…

Trasa na k.ú. Liptál je vedena pouze 
po turistických trasách.

Celá trasa je zobrazena na tomto 
odkazu: http://www.cykloserver.cz/f/ 
1382193575

Více: www.hostynskaosma.cz .
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iSoMA 1000 Miles Adventure
Rádi bychom Vám 

oznámili, že se pojede ul-
tramaraton ISOMA 1000 
Miles Adventure přes 

Českou a Slovenskou republiku, jehož 
trasa zasahuje i do území Liptálu (http://
www.1000miles.cz/mapa-trasy). Start 
proběhne 3. 7. 2016 na západě České 
republiky. Plánovaný termín průjezdu 
Zlínským krajem: 8. – 17. 7. 2016.

Jedná se o sportovně-turistickou akci, 
která vzhledem ke své délce 1600 km 
a nonstop režimu nevykazuje znaky 
hromadné akce. Je pořádána jako non-
stop ultramaraton pro cca 100 bikerů, 
běžců, chodců a koloběžkářů. Trasa je 
dána pouze souřadnicemi a vyznačením 
na mapě a vede po již existujících ces-
tách, většinou po značených turistických 
cestách, oficiálních cyklostezkách nebo 
svážnicích či silničkách. Není značena 
v terénu. Více informací o této akci: 
www.1000miles.cz. Zde můžete shléd-
nout i záznamy z minulých ročníků.

červen 2016
Organizátoři akce ISOMA 1000 

Miles Adventure
web: www.1000miles.cz, 

www.jankopka.cz
 

Pro  Liptalany,  kteří  se  o  tuto  výji-
mečnou,  velmi  náročnou  a  ojedinělou 
akci zajímají, uvádíme, že Na Hranici, 
na Vrlíčkově louce, bude pro závodníky 
připravena možnost krátkého odpočin-
ku s občerstvením. Zde  je každá spon-
zorská  především materiální  iniciativa 
vítána! 
Bližší  informace  Vám  rádi  sdělí  or-

ganizátoři a především účastníci tohoto 
maratonu v roce 2014: Pavel Hrbáček 
a  Aleš  Melichařík  (oba  Liptál).  Psali 
jsme v Liptálském zpravodaji č.4/2014.
Jen s mírnou nadsázkou slovy Aleše: 

„Kdo  chce  vidět,  jak  vypadá  to,  co  je 

Ve stopě Zlínské šestidenní k jeho diskvalifikaci ze soutěže. Mimo 
terén musí soutěžící dodržovat pravidla 
silničního provozu. Nejedná se o rych-
lostní závod.

Touto akcí chtějí pořadatelé vzpome-
nout na již zašlou slávu našich strojů 
a jezdců, která doposud nebyla překo-
naná jak ve vítězství značek, tak v po-
čtu získaných trofejí.

Jménem všech organizátorů srdečně 
zve

Karel Zámečník, Horní Lhota
 Jawaklub Luhačovice                                

Akce je plánována na sobotu 17. 9. 
2016. Jedná se o průjezd 50 účastníků 
po účelové komunikaci v trase:
- Baťková - Na Lánici - od 11:00 

do 12:30 a
- z Vartovny - do Lůžka – od 12:10 

do 13:40 
Podrobnosti, související odkazy a ma-

pu tras naleznete na www.liptal.cz. 
Tato vzpomínková akce a spanilá jízda 

historických motocyklů historicky nava-

zuje na mezinárodní motocyklové soutěže 
konané v letech 1947 - 1959 v tehdejším 
Gottwaldově a z části opisuje jejich pů-
vodní etapy. Jde o ORIENTAČNÍ JÍZDU 
HISTORICKÝCH MOTOCYKLŮ pře-
vážně značky JAWA a ČZ do roku vý-
roby 1972, s nízkou hladinou hlučnosti, 
které budou řídit jezdci ve věku od 18 
do 75 let. V terénních úsecích bude na-
stavena průměrná rychlost 20 km/h, kte-
rou jezdec nesmí překročit, jinak dojde 

člověk,  po  ušlapání,  uběhnutí  či  ujití 
až tisíce kilometrů, může se přijít podí-
vat,  podpořit  a  rozhodně moc  obdivo-

vat! Ale musí mít  trpělivost a počkat.“ 
Pro  vysvětlení:  první  účastníci  jsou 
již  v  cíli,  ale  zbylým  –  podle  způsobu 
pohybu  –  trvá  např.  ještě  14  dnů,  než 
dorazí.
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

ČERVENEC – SRPEN – ZÁŘÍ 2016
60 let
červenec Machalová Marie, Na Hranici
 Štajnerová Marcela, Sadová
září Vaculíková Hana, Škurňův dvůr
 Malčík Josef, Hořansko
 Daňová Věra, Hořansko
 Tkadlecová Marie, Škurňův dvůr
65 let
červenec  Kubíčková Marie, Pod Hranicí
 Kovářová Anna, Dolansko
září Cedidlová Lydie, Dolansko
 Kirchner Jaroslav, Hořansko
70 let
červenec Mědílek Zdeněk, Hořansko
srpen Běťák Jan, Dolansko
  
75 let
červenec Vodák Metoděj, Na Špici
 Chmelařová Marie, Na Špici
80 let
červenec Žůrková Mária, Dolansko
 Vaculík Jan, Na Špici
září Čala Antonín, Střed
 Fendrychová Věra, Dolansko
82 let
září Obadal Josef, Dolansko

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

84 let
červenec Daňa Josef, Kopřivné 

85 let
červenec Horká Jiřina, Lopuník

86 let
srpen Dědek Viktor, Střed

87 let
červenec Šimarová Rut, Dolansko

88 let
červenec Pustějovská Zdenka, Hořansko

90 let
září Smilková Blanka, Dolansko

91 let
září Obadalová Jiřina, Sadová

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

PŘiHlÁšeNi 
březen Šebestová Hana, Šebesta Štěpán, 

Šebestová Eliška, Chmelařová Alžběta, Střed

duben Stix Tomáš, Střed
květen Smílková Hana, Smílková Anna, Háj
 Pechová Jana, Daňová Anastázie, Na 

Špici
červen Frýdl Karel, Dolansko

SŇAtKY
duben Cedidlová Jana, Střed + Stix Tomáš, 

Střed
 Galdová Monika, Na Špici, nové příjmení 

Strbačková
červen  Zgarbová Marie, Dolansko

odHlÁšeNi 
leden 2015  Zgarbová Marie, Dolansko
březen 2016 Vaculík David, Sadová
duben 2016 Strbačková Monika, Na Špici

NAroZeNi
březen Dědková Vanesa, Střed
 Beránek Robin, Lopuník
květen Vaculíková Ester, Sadová
červen Ondruchová Klára, Střed

Rodičům srdečně blahopřejeme.

ÚMrtÍ 
květen  Kovařčík Jan, Na Špici

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vzpomínka na Tebe je stále živá,
kdo v srdci žije, neumírá …

Dne 10. února 2016 jsme si připomněli desá-
té výročí úmrtí maminky a manželky, paní

dagmar Baselové z liptálu č. 216.

Stále vzpomíná syn Tomáš, manžel Jiří, 
sestry s rodinami a ostatní příbuzní.

VZPOMÍNKY

Dne 11. května 2016 jsme si připomněli 
desáté výročí úmrtí naší milované maminky, 
babičky a prababičky, paní
Jiřiny Vychopňové z liptálu č.164.

S láskou vzpomíná rodina Vrlova, Vychopňova 
a Svobodova.

SdĚleNÍ Ke SPoleČeNSKé KroNiCe
Omlouváme se za případné nepřesnosti, jelikož se nám 
stále nedostává některých informací změn v pohybu 
obyvatelstva. 
Prosíme Vás, abyste nám nastalé změny - sňatky, odhlášení, 
narození, úmrtí nahlásili na OÚ v Liptále, abychom je 
mohli přesně zanést do evidence obyvatel a mohli z nich 
dále čerpat  – např. vítaní občánků, další zpravodaj apod. 
Děkujeme za pochopení.

Jana Vráblíková
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Pozvání na stanový dětský tábor NoeMoVA ArCHA

SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V LIPTÁLE
 a OBEC LIPTÁL

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA OSLAVU

SVÁtKU MiStrA JANA HUSA

v NEDĚLI 3. července 2016

ProGrAM:
16:00 SLAVNOSTNÍ KONCERT v kostele ČCE v Liptále v němž se představí:
  - ECHO ZLÍN (evangelický chór ZLÍN) pod vedením celocírkevního kantora Ladislava  
      Moravetze. Na varhany doprovází Ester Moravetzová.
  - ROKYTENKA FS Lipta Liptál pod vedením Hany Vaculíkové
17:00  Volné besedování s občerstvením na zahradě evangelického kostela
18:00  VZPOMÍNKA NA MISTRA JANA HUSA a ZAPÁLENÍ VATRY. 
  - Pozdravy: sestra farářka Mária Jenčová, starosta obce Milan Daňa a hosté

SrdeČNĚ ZVoU PoŘAdAtelé!

V neděli 3. července si připomeneme už 601. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Srdečně vás zveme na boho-
služby s Večeří Páně v 10 h. v evangelickém kostele.

V 16 h se v kostele uskuteční koncert pěveckého sboru ECHO ze Zlína pod vedením celocírkveního kantora ČCE 
Ladislava Moravetze a domácího ženského pěveckého sboru Rokytenka. Od 17 do 18 h zveme na přátelské setkání a ob-
čerstvení na farní zahradě. Slavnost vyvrcholí symbolickým zapálením hranice v 18 h za kostelem. Účast přislíbil i pan 
Petr Vašíček.

Přijďte si společně připomenout odkaz Mistra Jana Husa a načerpat z něho povzbuzení k plnění našeho životního poslání. 
Srdečně zve a těší se na vás 

farářka Mária Jenčová a starosta obce Milan Daňa.

Koná se od 1. 8. do 7. 8. 2016 
v Liptále. Je určen pro všechny dě-
ti ve věku od 6 do 12 let. Budeme 
stanovat na farní zahradě za kostelem. 
Nachází se zde zahradní bazén, hřiště 
a v případě nepříznivého počasí mož-
nost přespání ve sborovém sále. 

Jako kolektiv křesťanských vedoucích 
tábora chceme, aby byl pobyt příjemný, 
zábavný i dobrodružný a děti odjížděly 
s mnoha pěknými zážitky. Jde nám také 
o spolupráci s Vámi, rodiči dětí, které 
na táboře budou. Proto rádi uvítáme Vaše 
nápady a připomínky. Pro děti připravu-
jeme mnoho zážitků v podobě soutěžení, 
her, vyrábění a dalších činností, ve kte-
rých se mohou děti realizovat a rozvíjet. 
Těšit se ale mohou i na prázdninového 
dovádění, a to hlavně v přírodě.

tábor pořádá: Českobratrská církev 
evangelická v Liptále pro děti z nedělní 

školy a náboženství. Zveme ale všech-
ny další kamarády! Těšíme se na všech-
ny, kdo by s námi chtěli zažít opravdové 
prázdninové dobrodružství.

Vedoucí tábora: Mária Jenčová, Liptál 
8, email: jencovi@seznam.cz, telefon: 
739 558 115

Přihlášky dostanete na faře nebo na-
jdete ke stažení na www.liptal.evang-
net.cz . Odevzdejte osobně, poštou ne-
bo emailem co nejdříve! Děti budou 
postupně přijímány do naplnění kapa-
city tábora.

Cena tábora: 
1200 Kč/ dítě (500 Kč záloha + 700 Kč 

doplatek). 
Sourozenci: 1000 Kč/ dítě (500 Kč 

záloha + 500 Kč). 
Zálohu ve výši 500,- Kč uhraďte 

co nejdříve – slouží jako závazná při-
hláška! Zbývající část podle dohody. 

Rodiče mají právo na vyžádání nahléd-
nout do táborové dokumentace, včetně 
vyúčtování tábora.

ČCe liPtÁl 
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teen-Camp tentokrát v tatrách!

Klub maminek

Noc kostelů

Zveme všechny mladé ve dnech 4.-
10. července 2016, na náš již tradiční 
Teen-Camp, tentokrát ale v majestát-
ním a nádherném prostředí tatranské 
přírody. 

Přidejte se k nám společně objevo-
vat jedinečnou krásu Božího stvoření, 
i hloubku a radost života s Bohem.

Cena bude cca 1.600 Kč. Kapacita 
je omezena na cca 25 lidí! Závazná 
elektronická přihláška je zveřejněna 
na www.liptal.evangnet.cz v záložce 
Mládež. 
(Ilustrační foto z minulého campu.)

Milé maminky, které pracujete v tom 
nejúžasnějším a nejdůležitějším povo-
lání a „podniku“ v dějinách tohoto 
světa – mateřství.  Věděli jste, že žena 
- maminka si za svou práci (počítají se 
zde denní i noční směny) podle české-
ho tržního systému zaslouží odměnu 
kolem 50 000 Kč měsíčně? Jaká pak 
mateřská „dovolená“, že? J 

Přijměte prosím pozvání na pravi-
delné setkávání maminek společně se 
svými ratolestmi na evangelické faře 
v Liptále. Každou středu od 9:30 hod. 
máte možnost setkat se zde s jinými 
maminkami a vyměnit si své boha-
té zkušenosti. Dětičky si zase mohou 
společně zahrát, anebo se o to alespoň 
pokusit J Těšíme se na Vás do konce 
června anebo od září.

Vaše Mária Jenčová, farářka

V pátek večer 10. června 2016 se 
v Evangelickém kostele v Liptále ko-
nala Noc kostelů. Prožili jsme nádher-
ný společný čas, při kterém nechyběl 
prostor pro zamyšlení, zpěv, hudbu, 
divadlo mládeže i dospělých, vystoupe-
ní pěveckého sboru, opékání špekáčků, 
buchty a dokonce i projížďka na koni 

kolem kostela za doprovodu Veroniky 
Valchářové. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
a velké poděkování patří každému, kdo 
se podílel na přípravě programu.

Už se těšíme na podobné setkání 
v příštím roce!

Mária Jenčová
Foto Samuel Vaculík
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ekumenická bohoslužba

Setkání starších sboru

První červnové nedělní odpo-
ledne se konala ekumenická boho-
služba v Římskokatolickém kostele 
ve Všemině.

Členové evangelické i katolické 
církve se zde společně sešli k modlit-
bám a k povzbuzení ze slov Evangelia 
o Božím milosrdenství.

I když každý z nás svoji víru prožívá-

me poněkud odlišným způsobem, jako 
křesťané máme společný základ, spo-
lečný cíl, ale i společný úkol: prožívat 
Boží milosrdenství a šířit jej v tomto 
světě, bez rozdílu vyznání, nebo tradi-
ce. Lidé ve světě potřebují naše laskavé 
a milosrdné srdce. A to je náš společný 
úkol, ve kterém se chceme vzájemně 
povzbuzovat a podepírat. 

V neděli 19. června 2016 odpoledne 
se v prostorách sborového sálu evan-
gelické církve sešli dříve narození, aby 
zavzpomínali na dřívější čas a podělili 
se o své radosti i starosti. Shromáždilo 
se do padesáti seniorů, mezi nimi byl 
i host, pan Dobiáš z Prahy, vnuk bratra 
faráře Dobiáše, stavitele liptálského 
evangelického chrámu.  

Poprosili jsme ho o pozdrav a on 
vzpomínal, jak jeho dědeček, pan farář 
Dobiáš, oral na faře pluhem a pěsto-
val brambory, aby uživil svoji rodinu. 
A jak po jeho smrti se babička s ro-
dinou musela odstěhovat pryč z fary 
a odešla domů, do Prahy, ale po válce 
se znovu vrátila do Liptálu, protože 
Liptál milovala. Všichni jsme byli 
moc překvapeni, když nám pán Dobiáš 
skromně sdělil, že ještě i ve svých 96 
letech vyučuje na Zemědělské fakultě 
v Praze, kde přednáší a zkouší studen-
ty. Skutečně obdivuhodné! 

Děkujeme panu faráři Františku 
Kuběnovi za milé přijetí, za vedení 
bohoslužby a skvělou organizaci. Sestře 
farářce Márii Jenčové za povzbuzení 
Evangeliem a všeminským věřícím 
za originální pohoštění na farské za-
hradě! Cítili jsme se mezi vámi velice 
dobře, skutečně jako bratři a  sestry, ja-
ko děti jednoho nebeského Otce. Bohu 
díky!

Mária Jenčová

Setkání bylo velice příjemné a přá-
telské, nechybělo bohaté občerstvení 
a velice lahodná hudba a písně pana 
Gojného.

Díky všem, kteří jste přišli, a dá-li 
Bůh, sejdeme se zase za rok!

Mária Jenčová
Foto Lenka Gřešáková

Podrobnější  aktuální  informace 
o dění ve  sboru ČCE v Liptále nalez-
nete na www.liptal.evangnet.cz.
Zde naleznete  i  zpravodaje Farního 

sboru  ČCE  v  Liptále,  které  shrnují 
a informují o dění ve sboru.

Farní sbor ČCE v Liptále, 
Mária Jenčová
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ModlitBA A PoSeZeNÍŘ-K CÍKeV liPtÁl
Ke společné ekumenické bohosluž-

bě a k modlitbě o Boží milosrdenství 
(2016 – Svatý rok milosrdenství) jsme 
pozvali tentokrát do Všeminy i Farní 
sbor Českobratrské církve evangelické 
v Liptále a Vás všechny. Uskutečnila 
se 5. června 2016 od 15:30 h v koste-
le ve Všemině, následovalo posezení 
na farní zahradě. 

K tomuto pěknému odpoledni se vrať-
me ještě slovy, která byla uvedena 
na pozvánce: 

Logo a motto „Milosrdní jako 
Otec“ vyjadřují pojem milosrdenství. 
Prožívejme milosrdenství podle příklady 
Otce (Lk 6,36), neposuzujme, neodsu-
zujme, lásku a odpuštění darujme bez 
míry (srov. Lk 6, 36-38). Obraz před-
stavuje Syna Božího, jenž bere na svá 
ramena zbloudilého člověka. Vyobrazení 

nechává vystoupit Dobrého pastýře, jak 
se v hloubi dotýká lidského těla, a činí 
tak s láskou, která člověku mění život.

Dobrý pastýř s krajním milosrden-
stvím na sebe bere lidství, jeho oči se 
prolínají s očima člověka. Kristus se 
dívá pohledem Adamovým a Adam po-
hledem Kristovým. Každý člověk tak 
v Kristu odkrývá své lidství a budouc-
nost, jež ho očekává.

Vyobrazení je dovnitř mandroly (au-
reoly), která připomíná, že v Kristu 
jsou společně přítomny obě přirozenos-
ti, božská i lidská. Tři soustředné ovály 
v barvách, které se postupně rozjasňují, 
naznačují Kristovo jednání, jímž vyvádí 
člověka z noci hříchu a smrti. Z druhé 
strany hloubka barvy s temnějším odstí-
nem zase připomíná neproniknutelnost 
Otcovy lásky, která odpouští všechno.

P o Z V Á N K  A
Srdečně Vás zveme

ve středu  6. července 2016 v 15:30 hod. 

na setkání u pomníčku na Bílé
(nad Kubíkovým žlebem - hřebenovka mezi Seninkou a Liptálem)

U příležitosti svátku mistra Jana Husa si připomeneme odkaz a statečnost našich evangelických předků. 
(Pomníček vybudovala obec Seninka a byl odhalen dne 5. července 2010.)

Těšíme se na společné ekumenické setkání.

Pavel Čmelík, farář                               Milada Holečková
Sbor ČCE Leskovec                     Starostka obce Seninka

Římskokatolická farnost Liptál 
a Všemina

K pomníčku se dostanete pěšky:

✔ ze Seninky – Hořanska, odtud asi 45 min. (za bytovkou č.16 
po polní cestě) do Kubíkova žlebu - na hřebenovku Vsetín – 
Leskovec - Vartovna. Zpět jede autobus ze Seninky  v 17:20 
– Vsetín 17:45 hod. 

✔ po modré turistické značce ze Vsetína – Rokytnice  na 
Vartovnu

✔ z Liptálu - Lopuníka na Bílou
✔ z Liptálu na Vartovnu a na Bílou 
✔ z Vartovny od rozhledny směr Vsetín po modré cca 30-40 

minut k pomníčku.
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ovoce do škol

V příštím školním roce nastoupí do 1. třídy 21 dětí. 
Některým dětem /rodičům/ byl nabídnut tříměsíční kurz, 
jehož absolventům by usnadnil vstup do 1. třídy. 

Reálným cílem bylo usnadnění nástupu dětí do 1. třídy, 
adaptace na prostředí, rozvíjení nedozrálých oblastí – moto-
rické schopnosti a dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, 
rozvíjení paměťových schopností.

Před zahájením lekcí proběhla schůzka s rodiči dětí, náplní 
schůzky bylo seznámení s pojmem školní zralosti, organizací 
a obsahem lekcí. 

Kroužek se konal vždy ve čtvrtek odpoledne za úzké spo-
lupráce se zdejší mateřskou školou. Víceméně pravidelně zde 
docházelo 13 budoucích prvňáčků. Seznámili se s prostředím 
školy, pravidly chování ve škole – např. hlásím se, nevykři-
kuji, neběhám po chodbách,…/.

V závěrečných lekcích již paní učitelky mohly pozorovat 
zlepšení úchopu tužky, děti se hlásily, pracovaly samostat-
něji, udržely pozornost déle. To vše jim v září usnadní vstup 
do základní školy.

Děkuji učitelkám Mateřské školy v Liptále za pomoc 
při organizaci. Velký dík si zaslouží Mgr. Jana Hříbková 
a Mgr. Jana Ildžová, které se přípravě a realizaci projektu 

Projekt ovoce do škol financovaný Evropskou unií se letos 
na naší škole dostal do vyšší fáze. Firma Wastex nabídla 
učitelům větší množství ovoce, zejména toho, které se u nás 
nevypěstuje. Učitelé souhlasili a podle návodů firmy si při-
pravili netradiční dopoledne zaměřené na zdravé stravování.

Každá třída obdržela melouny, ananasy, banány, jahody, 
hrušky i jablka a další ovoce. Děti si samy zpracovaly po-
vídání o tom, kde se daný druh ovoce pěstuje, za jakých 
podmínek. Nedůležitější byl údaj o tom, v čem je prospěšné 
našemu organismu.

V další části hodiny měly možnost z pomoci svých starších 
spolužáků uplatnit svou kreativitu a estetické cítění a vytvá-
řet zvířátka či roztodivné tvary z toho, co jim bylo nabídnuto. 
Fotografie svědčí o tom, že se jim práce skutečně dařila. 

V závěrečné fázi se žáci radovali ze svých výtvorů, shrnuli 
své poznatky a za odměnu ochutnali ovoce, které se v jejich 

Příprava předškolákůZe Základní školy liptál

věnovaly s velkým nasazením. Jsem ráda, že jsme se letos 
přidali k těm několika školám v republice, které si kladly 
za cíl usnadnit dětem vstup do školy, aby z ní mohly mít 
radost a cítily se zde od prvních chvil dobře.

Věra Halová, ředitelka školy
(Foto archiv ZŠ Liptál)

jídelníčcích často nevyskytuje. Děkujeme firmě Wastex, 
která svou nabídkou přispěla k obohacení hodiny výchovy 
ke zdravému stravování.

Věra Halová
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Naše „drůža“ se ani letos neztratila…Ze školní družiny

Naši prvňáčci

iX. třídu Zš liptál v červnu 2016 ukončili

Po prázdninách nastoupí do první třídy Základní školy 
v Liptále tito malí žáčci. Je jich celkem 21 a je to za posled-
ní roky dost vysoký počet. Slavnostní vyřazení ze školky 
za účasti rodičů, paních učitelek proběhlo v zasedací míst-
nosti obecního úřadu ve středu 15. června 2016.

1. Botík Jiří Střed
2. Brázdil Filip Slušovice
3. Čejková Terezie Háj
4. Gerža Martin Háj
5. Hrádková Veronika Dolansko
6. Hüttl David Pusté
7. Kamenná Timea Tea Lhota u VS
8. Lažanský Lukáš Střed

1. BĚLÍČKOVÁ Eliška

2. DUBČÁKOVÁ Kristýna

3. FRÝDL Jakub

4. HOLÍK Jan

5. JANČINOVÁ Denisa

6. KUROPATA Daniel

7. KUROPATOVÁ Kateřina

8. MATONOHA Jan

9. MIKULÁŠTÍKOVÁ Michaela

10. MIKULEC Tomáš

9. Mičkal Kryštof Hluboké
10. Němečková Tereza Pusté
11. Ondrušová Vendula Střed
12. Pohanková Adina Dolansko
13. Polášková Rozálie Pod Hranicí
14. Potěšilová Kateřina Dolansko
15. Rigová Nikola Střed
16. Řádek Marek Dolansko
17. Řezáč Miroslav Pusté
18. Škrabánek Daniel Na Špici
19. Vaculíková Anna Hořansko
20. Valová Ela Sadová
21. Vychopňová Tereza Dolansko

Přejeme jim hodně studijní úspěchů a rodičům i paní uči-
telce hodně trpělivosti.

11. ŘEZNÍKOVÁ Simona

12. SKÝPALA Radek

13. SLOVÁK Karel

14. SMILKOVÁ Michaela

15. VACULÍKOVÁ Aneta

16. VAVŘIČKA Tomáš

17. VRÁBLÍKOVÁ Pavlína

18. ZICHOVÁ Adéla

Přejeme jim všem hodně úspěchů v dalším studiu!

Kdybychom měli vyjmenovat všechny aktivity, které se 
ve Školní družině při ZŠ Liptál uskutečňují, vydalo by to, se 
všemi podrobnostmi, na zvláštní číslo Zpravodaje. 

Tak jen to nejdůležitější, co nás v letošním školním roce, 
mimo jiné,  potkalo: (a skoro všechno ostatní je zde: http://
druzinaliptal.rajce.idnes.cz/). 

Na podzimní oslavu Dne stromů jsme poslali naše výtvarné 
práce na téma „Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad“ 
do soutěže Přírodovědného centra TRNKA v Uherském 
Hradišti, kde porota naše práce zařadila mezi oceněné ko-
lektivy.

Speciální cenu poroty získal i náš malovaný plakát „Žofka, 
ředitelkou ZOO“ v mezinárodní přehlídce na podporu čte-
nářství „Kniha je kamarád“ , pořádané ZŠ Vsetín Sychrov, 
pod záštitou spisovatelky Šárky Junkové a Muzeem regionu 
Valašsko p.o. pod záštitou Obce spisovatelů.

Pokračovali jsme v dlouhodobém přírodovědném projektu 
Ptáci v našem okolí, na který navazovali další činnosti – 
vyrobili jsme krmítka a pověsili jsme je na zahradě a v le-

síku, pozorovali ptáky na krmítku, kreslili, malovali, učili 
se rozeznávat jejich podobu i hlasy, připravovali krmení, 
sledovali stopy ve sněhu, zpívali ptačí písně, hráli ptačí hry, 
srovnávali na internetu naše krmení s on line vysíláním kr-
mítka v záchranné stanici živočichů. Na jaře se do loňských 
budek nastěhovali špačci a do krmítka se zahnízdil konipas 
horský, tak jsme měli výjimečnou a ojedinělou příležitost 
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sledovat ptáky od přípravy hnízda až po vyvedení mláďat 
z bezprostřední blízkosti.

Všechny aktivity jsme dokumentovali a část zpracovali 
do přehledu, který jsme jako soutěžní příspěvek poslali 
do tradiční fotografické a výtvarné soutěže „Ptáčku, jak 
zpíváš“ kterou pořádala ZŠ Vsetín, Sychrov 97, ve spolu-
práci s LÍSKOU, z. s., v rámci už sedmé osvětové kampaně 
LÍSKY nazvané: Ptáci – žijí tady s námi. Naše dlouhodobé 
sledování bylo oceněno 1. místem s komentářem:

Výtvarná část soutěže - Kolektivní díla:
místo: kolektiv ŠD Liptál za unikátní celostní přístup k té-

matu i za výsledné výtvarné dílo pod vedením paní vycho-
vatelky Petry Pilné, za dlouhodobé pozorování a ztvárňování 
přírody a ptáků v přírodě.

Navíc jsme byli se zástupci školní družiny pozváni k před-
stavení našeho projektu na Krajskou žákovskou badatel-
skou konferenci ŽA-BA-KO v Muzeu regionu Valašsko 
na Zámku Vsetín. Naši práci prezentovaly žákyně Anetka 
Daňová a Deniska Mrlinová z 1. třídy, Elenka Škrobánková 
a Barunka Mrlinová ze 2. třídy a Kamilka Jelínková z 5. 
třídy. Jejich vystoupení a komentování fotografické repor-
táže vzbudilo velký zájem a úspěch nejen mezi diváky, ale 
i odbornou porotou. 

Celý projekt ohodnotil písemně i  garant RNDr. Martin 
Janáč Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci slovy:

„… Na  konferenci  ŽA-BA-KO mě  velice  zaujala  „ptačí“ 
prezentace Vašich žáků, které vedete v rámci školní družiny. 
Vaši žáci na mě udělali ohromný dojem, kolik toho o ptácích 
vědí, kolik druhů ptáků umí v první  třídě poznat a  jak moc 
je  pozorování  ptáků  na  krmítku  baví. Hodně mě  to  chytilo 
za srdce, tak úžasné vystoupení jsem opravdu nečekal.
Zcela  určitě  to  je  výsledkem  Vaší  práce,  především  díky 

tomu,  že  do  práce  s  žáky  vkládáte  nezměrné  úsilí  a  velké 
množství času. Líbí se mi, že žáky vedete k propojování růz-
ných informací a k jednomu tématu pro ně vymýšlíte mnoho 
rozličných aktivit. Chtěl bych Vám velice poděkovat za to, co 
pro žáky děláte - na úrovni mimoškolního vzdělávání v rámci 
školní družiny to považuji za ojedinělý počin a dosud jsem se 
s tím nesetkal. Velice si Vaší práce vážím.“

Jen dodám, že tato konference je určena především pro 
badatelské týmy žáků druhého stupně ZŠ a naši prvňáčci se 
během zpracovávání tématu teprve učili číst. 

Děkuji paní ředitelce Věře Halové, že pro naše nápady 
měla vždy pochopení a snažila se zajistit finanční prostředky 
na zlepšení venkovních prostor. Že to nevyšlo na družinové 
zahradě, musíme vzít optimisticky – naše zahrada a lesík 
„jen“ s křovinami, stromy a trávníkem nás nutí vymýšlet, 
experimentovat, zkoumat, pozorovat, bavit se, vytvářet spo-
jenectví a kamarádství, hrát si a prožívat malá dobrodružství 
jen s tím, co máme. 

Možná je to lepší, než nudné skotačení mezi průlezkami. 
Možná je to lepší, než nahodilé projekty. A možná se koneč-
ně najde zlatý poklad, který by přestavbu zahrady finančně 
zabezpečil. A možná se najde i rozumný přístup odborníků, 

kteří naše přírodní zázemí upraví v souladu s okolím a potře-
bami školní družiny. Rádi bychom byli s našimi připomín-
kami u toho!   

Petra Pilná, vychovatelka ŠD při ZŠ Liptál 
http://druzinaliptal.rajce.idnes.cz/

Foto Petra Pilná
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Z Mateřské školy liptál
Jaro v Mš

Jaro jsme v mateřské škole přivítali tradičním vynášením 
Moreny a březen, měsíc knihy uzavřeli návštěvou místní 
knihovny.

Příjemné dubnové počasí nám dovolilo navštěvovat míst-
ní hospodářství a pozorovat domácí i hospodářská zvířata 
a hlavně jejich mláďata.

Den Země jsme oslavili spolu s rodiči při úklidu zahrady 
(díky šikovným tatínkům máme i nové posezení okolo ohně) 
a završili návštěvou Hvězdárny na Vsetíně, kde se dětem 
přiměřeně rozšířilo probírané téma vesmíru.

Kromě pohádkových představení v mateřské škole, vi-
děly děti pohádku „Do třetice všeho“ ve velkém divadle 
ve Zlíně.

V tomto období se také uskutečnil ve školce „Dětský bazá-
rek“, kde mohly maminky nejen prodat, ale i nakoupit různé 
oblečení a potřeby pro děti.

Eva Krausová

Besídka pro maminky
Každoroční oslava ke Dni maminek v letošním roce probí-

hala v každém oddělení samostatně. Rodiče tak měli možnost 
užít si celé vystoupení mladších i starších dětí.

Děti z Kuřátek si letos hrály na řemeslníky. V pásmu 
na mlynáře se představili chlapci v mlynářském oblečení, 
děvčata jim k tomu s vařechami vyťukávala rytmus mlýnské-
ho kola. Kuchařinky zazpívaly a zatančily a v závěru všichni 
společně zahráli pohádku O šikovném pekaři.

Sluníčka měla připravenou malou hudební pohádku o koz-
líkovi, který vyseděl vajíčko krásného ptáčka. Děti se před-
stavily v rolích kachniček a kačerů, slepiček a kohoutků, 
kozlíka a pestrobarevných ptáčků. Celou pohádku s  pís-
ničkami si děti uváděly samy. Po rozdání kytiček a dárečků 
maminkám, děti s Radimem předvedly, co se během celého 
roku v angličtině naučily. 

Na závěr bylo připraveno pro všechny bohaté občerstvení.
Věříme, že se všem vystoupení našich mladších i starších 

dětí líbila.     
Darinka, Hanka a Zuzana,  učitelky MŠ Liptál

oslava dne dětí
Dětskou show na oslavu Dne dětí uspořádala v sobotu 

28. května 2016 Mateřská škola Liptál, Spolek rodičů a přá-
tel ZŠ Liptál  spolu  s místními organizacemi v kulturním 
areálu. 

Hlavní program „Pytel plný rošťáren, soutěží, tanečků a di-
vočáren pro děti každého věku“ uváděla paní Lena Bansel 
Freyová z agentury Lena a na doprovodném programu 
„Pytlování“ se podíleli zástupci místních spolků.

Po ukončení dvouhodinového dovádění, tancování a sou-
těžení pod vedením paní Leny a jejich úžasných pomocnic 
se děti rozešly na připravená stanoviště plnit úkoly a sbírat 
otisky razítek na pytel na papírové taštičce. A tak u hasičů 
děti pytle přenášely na překážkové dráze, u fotbalistů v pyt-
lích skákaly, u valachů do pytlů házely, u myslivců poznávaly 
obsah pytlů hmatem, u ochránců přírody třídily odpadky 
do správných pytlů a u paní Petry Pilné ze Školní družiny 
tvořily voňavé levandulové pytlíky. Poslední stanoviště nabí-
zelo pytle s odměnami za splněné „pytlování“. Paní učitelka 
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z mateřské školy zkontrolovala správný počet razítek na taš-
tičce a k odměnám ze stanovišť si do ní děti přidaly ještě 
„plyšáka“ nebo jinou hračku.

Ke spokojenosti dětí, rodičů i prarodičů určitě přispělo 
i bohaté občerstvení ve stáncích, které zajistil Spolek rodičů 
a přátel ZŠ Liptál a také domácí dobroty od maminek dětí 
z Mateřské školy Liptál.

Velké poděkování patří panu Geržovi za nafukování ba-
lónků, chlapcům ze základní školy za reprodukci hudby, 
ale hlavně členům místních spolků, kteří ochotně a aktivně 
pomáhali s „pytlováním“ na stanovištích.

Díky spolupráci všech, a také díky příznivému počasí se 
oslava Dne dětí v Liptále vydařila a zdálo se, že všichni od-
cházeli spokojeni.                  

Za pořadatele Eva Krausová, 
ředitelka Mateřské školy Liptál 

Svátek dětí si však děti užily i ve školce. Tradičně byly 
na výborném zmrzlinovém poháru v Restauraci u Salisů, 
cestou plnou úkolů hledaly poklad, malovaly na chodník 
a hlavně – dostaly plnou krabici nových hraček do třídy 
i na zahradu na písek.

Zahradní slavnost
Dne 2.6.2016 se v naší obci při příležitosti návštěvy 

hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2016 uskutečnila 
„Zahradní slavnost“. Vystoupily na ní i dětí z naší mateřské 
školy. Hostům zazpívaly, přednesly říkadla a paní ředitelka 
krátké vystoupení doplnila informacemi o činnosti MŠ.  

Během slavnosti se děti seznámily s činnostmi mnoha spol-
ků – mysliveckého, fotbalového, hasičského, včelařského aj. 
Největší úspěch sklidil skákací hrad, také jízda hasičským 
autem, koňským povozem a ochutnávka výborné pohankové 
kaše a osvěžující zmrzliny. Zahradní slavnost se všem velmi 
líbila, k čemuž určitě přispělo i krásné slunečné počasí.

Darinka, Hanka a Zuzana,  učitelky MŠ Liptál                          
(Foto archiv MŠ Liptál)
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Vánoční besídka dětského domova

Náš netradiční výlet 
na hrad Malenovice

V pátek 10.června jsme s dětmi navštívili hrad v Ma-
lenovicích, kde v rámci XIII. Krajského veletrhu environ-
mentálního vzdělávání a výchovy probíhal „Den pro přírodu 
ve Zlínském kraji“.

Při prohlídce hradu děti nejvíce zaujala sbírka 150 expo-
nátů vycpaných zvířat z celého světa, a také ukázka dravých 
ptáků před hradem s poutavým vyprávěním.

V rámci celodenního programu zde bylo pro děti připrave-
no mnoho zajímavých aktivit z přírody, tvoření z přírodních 
materiálů a ukázky řemesel. S nadšením se tak většina zapo-
jila do výroby včeliček, skládání obrázků, třídění materiálů 
nebo poznávání hmyzu. Velký zájem projevily děti o mletí 
zrní mezi mlýnskými kameny a jeho další zpracování, až 
k ochutnávání na ohni upečených obilných placek, a nebo 
o opracovávání opukových kamenů na brusném kotouči. 

rozloučení s předškoláky
Rok s rokem se sešel a opět nastal čas loučení s naši-

mi předškoláky. Na tradičním slavnostním  odpoledni se 
ve středu 15. června 2016 sešlo v zasedací místnosti obec-
ního úřadu 22 dětí se svými rodiči. Pozvání přijal pan mís-
tostarosta Ondra Vaculík, který dětem popřál hodně úspěchů 
ve škole a paní Petra Pilná, které jsme poděkovali za celoroč-
ní vedení kroužku keramiky. Mezi hosty byla i naše opora, 
paní učitelka Eliška Maršová.

Po úvodní „Krabičkové pohádce“ paní učitelky Zuzany 
Štalmachové předvedly děti při „Hravé maturitě“ co všechno 

znají a po závěrečné písni a „slibu“ dostaly mnoho dárků. 
Spolu s rodiči si pak pochutnaly na připraveném rautu. Tento 
slavnostní den zakončilo přespání dětí ve školce s tradiční 
noční stezkou odvahy.

A o tom, že to byl opravdu bezvadný den, svědčí výrok 
Mirečka před usnutím: 

„ To byl nejkrásnější den v mém životě“.                                                                  
Učitelky MŠ Liptál, 

Foto: archiv MŠ

Bubnování na africké bubny djembe bylo tou poslední 
aktivitou vydařeného netradičního výletu.

Eva Krausová, MŠ Liptál
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Vánoční besídka dětského domova

Z dětského domova a Zš  liptál
dopravní soutěž

Již tradičně se v areálu Dětského domova a Základní školy 
v Liptále konala dopravní soutěž žáků praktických škol bý-
valého okresu Vsetín. Tentokrát se tak stalo 20. dubna za po-
někud trošku chladnějšího, ale nedeštivého počasí.

V areálu byla připravena trať pro cyklisty s překážkami, 
které závodníci a závodnice musely zdolávat, základy zdra-
votní výchovy a také museli předvést své technické znalosti 
v praxi.

Žáci z pořádající základní školy se připravovali skoro dva 
měsíce a tak se konečně podařilo domácím po čase zvítězit 
a to nejen v družstvech chlapců, ale zároveň i v jednotliv-
cích, kdy domácí chlapci získali 1. i 2. místo. 

V družstvech dívek vyhrálo družstvo ze Základní školy 
praktické z Valašského Meziříčí.

Mezi dívkami byla na 1. místě žákyně ze Základní školy 
praktické v Horní Lidči.

Žáci obdrželi diplomy a drobné ceny z rukou mluvčího 
Policie ČR ve Vsetíně. Všichni se pak těší na podobná setká-

vání i v dalším období.
Liptál, duben 2016

Za pořádající: 
Mgr. Eva Solařová, učitelka DD a ZŠ Liptál

Sběr v Základní škole praktické 
v liptále

Na začátku školního roku 2015-2016 byl vyhlášen v naší 
škole sběr starého papíru. Ne všichni se zapojili, ale ti, co 
se zapojili, to vzali poctivě a nejlepším „sběračem“ se stal 
Honzík Zlámal. Dohromady žáci školy spolu s pedagogy 

nasbírali skoro 400 kg 
starého papíru, který 
by jinak končil v od-
padkových koších. 
Vzhledem k tomu, že 
u nás třídíme odpad 
a to nejen papír, se 
tomu tak nestává.

Žáci již na podzim 
absolvovali projekto-
vé vyučování na téma 
Recyklace a jsou tak 
i nadále vyučování 
v duchu správného pří-
stupu k přírodě a tedy 
i sobě samému.

V závěru roku k to-
mu přibude ještě pro-
jektový den s názvem Člověk a příroda.

Liptál, duben 2016.
Mgr. Eva Solařová

učitelka DD a ZŠ Liptál

Projektové vyučování „život s knihou“
Ve dnech 21. 3. – 23. 3. 2016 proběhlo v DD a ZŠ Liptál 

projektové vyučování pod názvem „Život s knihou“, kterého 
se zúčastnili všichni žáci ZŠp a žáci speciální třídy.

Cílem bylo seznámit děti nenásilnou formou s různými 
druhy knižních žánrů.

První den jsme navštívili Masarykovu knihovnu Vsetín, 
kde si pro nás paní knihovnice připravila edukační program 
„Knižní žánry“.

Další den žáci pracovali pod vedením třídních učite-
lek ve svých třídách, v učebně PC i u interaktivní tabule. 
Připravovali si krátké výstupy, seznamovali se s různými dru-
hy literárních žánrů při četbě a prohlížení knih. Následovala 
výtvarná soutěž: „Můj oblíbený knižní hrdina“. Z výkresů 
byla vytvořena výstavka, kde všichni žáci měli možnost ano-
nymně ohodnotit jednotlivé výtvory.
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oUt oF HoMe
Ve dnech od 20. do 22. 5. 2016 vyrazila šestice dětí 

z Dětského domova a Základní školy Liptál na již tradiční 
hudebně – sportovní festival „OUT OF HOME“ do Prahy. 
Festival pořádá nezisková organizace „Mimo domov, o.s.“. 
Společně se snaží pomoci dětem z dětských domovů, aby na-
šly svou cestu a dokázaly se zapojit do běžného života. OUT 
OF HOME je ojedinělým sportovním festivalem s naprosto 
moderními principy pro děti z dětských domovů. Jeden den 
v roce, který těmto dětem přinese spoustu emotivních zážitků 
– týmové soutěžení, setkání s osobnostmi uměleckého a spor-
tovního světa, exhibice, atrakce a živé koncerty, motivace, 
vítězství, ale i prohry a příležitost, naučit se s nimi vypořádat.  

V tomto roce byli do boje vysláni Renča, Kristýna, Sabča, 
Paťa, Evča a Michal. Od samého začátku se do soutěží všich-
ni pustili s velkým nasazením. Účastnili se přes den tří akti-
vit na různých místech Prahy. Při přemisťování si prohlédli 
i památky hlavního města. V tomto ročníku festivalu zavítali 
do Vodafonu, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak náročná 
to je práce. Zpětně vyhodnotili toto místo jako nejzajímavěj-
ší z aktivit. Dále si vyzkoušeli výrobu kostýmů, malování 
masek a make-upu v pražské skupině Cosplayerů. Taky jsme 
se podívali do místa, kde působí nadační fond na rozvoj 
Plného vědomí. Aktivity byly zaměřeny na meditaci a jó-
gu. „Všechny činnosti, které jsme prošly, nás velmi bavili. 

Odnesli jsme si spoustu zážitků, zažili velkou legraci. Třeba 
jednou při hledání zaměstnání využijeme kontaktů, které 
jsme na této akci získali. “ – ohodnotili akci děti.

Naše nasazení se vyplatilo. Ve večerním celkovém hod-
nocení celé akce jsme se v konkurenci 25 dětských domovů 
z celé ČR umístili na krásném 2. místě. Odvezli jsme si dort, 
drobné dárky ale také poukaz na „Celodenní pobyt na golfu“. 
Už teď se těšíme ne jen na golfové odpoledne ale i na další 
ročník festivalu v Praze.   Jana Baranová

Schwerin 
Náš Dětský domov se ve dnech 3. 4. – 9. 4. 2016 zapojil 

do mezinárodního projektu INVOLT. Cílem tohoto projektu 
je nabídnout šanci mladým i dospělým s nedostatečným 
vzděláním v Evropě a přivést je k učení prostřednictvím 
praxe. Výstupem je získání vzdělávacích kompetencí orien-
tovaných na praxi a rozvoj osobnosti prostřednictvím učení 
zaměřeného na pracovní trh a praxi.

Místem konání bylo krásné historické město Schwerin 
v severním Německu. První den byly děti seznámeny s uby-
továním. Byli jim představeni ostatní členové projektu, kteří 
přijeli z Rakouska, Rumunska a Lotyšska. Z České republi-
ky jsme byli jedinými účastníky. Prohlédli jsme si společně 
dílny, ve kterých měly děti v dalších dnech získávat nové 
zkušenosti v oborech, které si samy vybraly. Naše děvčata 
pracovala v kuchyni, chlapci v malířské dílně. Ostatní účast-
níci měli možnost vybrat si např. práci se dřevem a kovem 
nebo získat zkušenosti v oboru švadlena. Výrobky našich 
děvčat měli možnost ochutnat v průběhu dalších dnů všichni 
účastníci projektu. Chlapci malovali erb města Schwerin.

Součástí týdenního programu byla také komentovaná pro-
hlídka historického města Schwerin, návštěva přístavního 
města Rostock, Wismar a Boltenhagen. Děti měly možnost 
prohlédnout si střední školu ve Schwerinu, kde se studenti 
učí oborům kuchař, číšník, cukrář, automechanik a obráběč 
kovů. Dále pak všichni absolvovali prohlídku výroby fir-
my EGGER, která je jedním z hlavních sponzorů projektu. 
Nechyběly ani volnočasové aktivity jako např. volejbalový 

turnaj smíšených družstev. K dispozici byla také posilovna, 
stolní tenis a kulečník.

Po celou dobu pobytu děti průběžně zpracovávaly pre-
zentaci zachycující, co vše se za týden naučily a viděly. 
Tato prezentace pak byla součástí závěrečného ceremoniálu. 
Všichni byli za svoji práci a snahu odměněni certifikáty 
o absolvování kurzu.

Dalším přínosem tohoto projektu byla nesporně každoden-
ní možnost dětí hovořit s ostatními účastníky projektu anglic-
ky nebo německy. Zdokonalily si tímto způsobem teoretické 
základy ze školních lavic.

Chtěli bychom poděkovat Centru evropské spolupráce 
s.r.o. za možnost účasti v tomto projektu, kde děti získaly 
nové zkušenosti přínosné pro jejich budoucnost.

Bc. Kateřina Kamasová
Vychovatelka DD Liptál

Poslední den projektového vyučování jsme se formou 
prezentace seznámili s pojmy: literatura, poezie, próza, dra-
ma, literární žánry. Žáci jednotlivých tříd pak předvedli své 
připravené krátké výstupy (Pohádka O veliké řepě: četba 
s doprovodem rytmických nástrojů, pohádkové hádanky, 
dramatické ztvárnění literárních pojmů).

Následně se děti rozdělily do tříčlenných skupin a plnily 
úkoly na jednotlivých stanovištích v prostoru školy. Měly 
možnost prokázat své znalosti z oblasti literárních žánrů. 
Vítězové byli odměněni drobnými cenami. Na závěr ještě 
proběhlo vyhlášení oceněných výkresů z předchozího dne.

Za DD a ZŠ Liptál Z. Koňaříková
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Skákat do neznámé vody? 
Hloupý nápad, který může skončit smrtí

Hasičské kácení májeHasiči
Je již tradicí, že v květnu centrum Liptálu zdobí hasičská májka. Ta le-

tošní se svými 23,5 metry sice nebyla rekordně vysoká, přesto nám připsala 
na konto dvě prvenství. Jednak byla vztyčena rekordně dlouho, kácení se 
konalo až první červnový týden. Navíc se naše májka se zapsala do obecní 
historie - můžete ji vidět na novém prezentačním videu Liptálu.

Hřeje nás také fakt, že jsme jedna z mála obcí v okolí, kde májka ustála 
nájezdy vandalů s pilkami a sekerami. Všem potenciálním záškodníkům pro 
další roky vzkazujeme: Ani to raději nezkoušejte!

Že se nám 4. června večer podařilo zorganizovat příjemné posezení, jste 
zajisté mnozí slyšeli až v pozdních nočních hodinách. Chlapi z Liptalanky, 
již vzhledem k obsazení a stálé spolupráci můžeme směle nazývat poloha-
sičskou kapelou, nám předvedli svůj široký repertoár a navzdory pokročilé 
hodině a únavě proměnili um-ca-ca na rytmické tóny populární skupiny 
ABBA.  

Pivo samozřejmě teklo proudem. Přípravy guláše se nově ujali dva členo-
vé zásahové jednotky. Jména raději nezveřejňujeme, aby nám je příští rok 
někdo nepřetáhl na svou soukromou akci. Kluci dokázali, že umí zkrotit 
oheň pod kotlem stejně dobře jako ten opravdový a že stejně obratně jako 
řadicí páku zásahových vozů ovládají i vařečku.     

Věříme, že vy, kdo jste za námi přišli, jste nebyli zklamaní. Takže zase 
za rok! 

Vaši hasiči  

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Liptál

všechny srdečně zve 
na netradiční pohárovou soutěž hasičských družstev

„O pohár starosty obce“ a soutěž velitelů družstev 
„O pohár starosty sboru“

v sobotu 9.7.2016 od 13 h na fotbalové hřiště Liptál

Pro dospělé připraven guláš a točené pivo. Atrakce pro děti.

Většina z nás využívá za parných dnů blahobytných účinků 
ochlazení se ve vodě, ať již se jedná o bazén, rybník či řeku. 
Část fyzicky zdatnějších jedinců vniká do vody bohužel 
i skokem, čímž stoupá rychle riziko významného poranění 
krční páteře. Každý rok skončí v ČR několik desítek jedinců 
na vozíku s těžkým poraněním krční páteře z důvodu 
skoku do vody. Skok s odvážným odrazem a šipkou 
do vody sice vypadá efektně, pokud se ale jedná 
o vodní nádrž neznámou, může takové gesto končit 
nebezpečný m poraněním páteře. Mnoho mladých 
chlapců – vozíčkářů by o tom mohlo vyprávět: jak 
byl bazén příliš mělký, jak se pod hladinou jinak hlu-
bokého rybníka skrýval kámen nebo zbytek kdysi rostoucího 
stromu. Poranění páteře představují ohrožení  i pro celý orga-
nismus. Páteř má kromě mechanické také funkci ochrannou 
– v páteřním kanále chrání míchu a z ní vystupující nervové 

kořeny. Mícha je nejdůležitější spojnicí mezi mozkem a pe-
riferií. Prostřednictvím nervových drah probíhajících v míše 
jsou přenášeny vzruchy z celého těla do mozku a naopak 
z něj převáděny pokyny ke kosternímu svalstvu. Při úra-
zech páteře mohou být v lepším případě poškozeny pouze 

obratle, v horším případě také mícha. Ta bohužel nemá 
schopnost regenerace, takže při úplném přerušení její 
funkce již nelze činnost obnovit a člověk ochrne. 
Při skoku do vody lidé předpokládají, že je případně 
zachrání dopředu natažené ruce. Ovšem ve skuteč-

nosti je to často tak, že ruce neudrží prudce padající 
váhu těla a úderem hlavy o dno dojde k poškození krč-

ních obratlů s okamžitým ochrnutím spojeným často i s ná-
sledným utonutím. A proto … zbytečně neriskujte!!! Jediný 
neuvážený skok pro Vás může mít fatální následky.

Zdroj: www.novinky.cz, www.freeride.cz

Blahopřání
V uplynulých dnech oslavil významné životní jubileum 

pan Milan Bořuta st. 

Při této příležitosti mu děkujeme za více než 40 let 
jeho obětavé práce pro sbor a obec. 

Do dalších let mu přejeme hodně štěstí, zdraví a elánu 
do další práce. 

Výbor SDH Liptál
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Jak se chovat během bouřky 
Léto je za dveřmi a s ním také typické bouřky doprová-

zené nejen hromy, ale také blesky. Počet bouřkových dní 
za rok se pohybuje v rozmezí 25-40 a blesky každoročně 
způsobí několik požárů lidských obydlí. V létě často podni-
káme výlety a může se stát, že nás přitom překvapí bouřka. 
Ve městě se před bleskem můžeme schovat v budově, ale 
co v přírodě? I když k přímému zásahu člověka bleskem 
dochází jen zřídka, končívají podobné případy mnohdy 
tragicky, a proto je dobré chovat se za bouřky rozumně:

Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si 
neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek.

Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte 
se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, ze-
jména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou 
konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromo-
svodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém 
lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.

Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými 
stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či 
v menších staveních bez hromosvodu (např.staré hájen-
ce). Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s porušenou 
statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v přípa-
dě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení.

Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu 
v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bez-
prostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elek-
trického vedení), vysokých osamocených stromů nebo 
vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či 
skalní stěnu. 

Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých 
pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, 
rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve sku-
pině. Nejbezpečnějším řešením je  přečkat bouřku v po-
dřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně 
nelehejte.

Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmo-
sférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, 
windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani tele-
fonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.

Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené 
půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně 
ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) 
vás před přímým zásahem blesku neuchrání.

Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové 
předměty – fungují totiž jako hromosvod. Stojí za to si 
připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připra-
vil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky. 
Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nemůže-
me stěžovat, není vhodné ani pouštění draků.

Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se ne-
schovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech 
by vás blesk mohl zasáhnout.

Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. 
zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném 
úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 
10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním a bles-
kem).

Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že 
ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také 
představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti 

od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující 
větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektr 
ického vedení (shozené dráty mohou být stále pod prou-
dem).

Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se 
blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavře-
ná, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochra-
nu. V případě silných nárazů větru však dávejte pozor 
na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit 
rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, 
popř. zcela zasta vit a přečkat nepřízeň počasí v autě zapar-
kovaném na bezpečném místě.

Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte 
na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospo-
třebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna 
a odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž 
součástí je obrazovka.

Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, 
které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen dojde 
k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná 
jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým prou-
dem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často 
nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoko-
vá opatření apod.

Letní bouřky přináší často také prudký přívalový 
déšť, který během chvilky snadno promění líně se plazí-
cí potůček v rozběsněný živel. S tím je nutné počítat již 
v okamžiku výběru tábořiště. Při budování tábořiště je 
dobré také brát v potaz i nebezpečí úderu blesku – tzn. 
nestavět stany na holém vyvýšeném místě, v bezprostřední 
blízkosti stožárů či osamoceně stojících stromů, nevést 
mezi stany kovové dráty apod.                                     

Zajímavá čísla o blesku:
Napětí: 10 až 50 milionů voltů 
Proud: až 50 000 ampér 
Teplota v kanálu výboje: až 30 000 stupňů Celsia 
Průměrná energie jednoho blesku: 250 kilowatthodin 
Trvání blesku: cca čtvrt vteřiny 
Roční počet bouřek na zemi: cca 16 milionů 
Roční počet blesků na zemi: cca 3 miliardy 
Pravděpodobnost zásahu člověka bleskem: 1:3 000 000 
Po úderu bleskem denně na zemi v průměru zemře 10 lidí 

Zdroj: www.hzscr.cz
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FoS Lipta Liptál
29. dětský (nejen) folklorní den v liptále

12. června 2016, liptál, Zlínský kraj
V Přírodním kulturním areálu v  Liptále se v neděli 12. 

června konal už 29. DĚTSKÝ (nejen) FOLKLORNÍ DEN. 
Počasí nám vyšlo a účastníci festivalu i návštěvníci si užili 
nádherný den plný tance, zpěvu, muziky a veselé zába-
vy. Už tradičně byla součástí festivalu soutěž v sólovém 
zpěvu “O Liptálského ptáčka zpěváčka”. Děti soutěžily 
ve dvou kategoriích. Mladší kategorii vyhrála Sára Holišová 
z Beskyďáčku ze Zubří a ve starší skupině si vyzpíva-
la 1. místo Anička Mrlinová z domácího souboru Lipta. 
Gratulujeme! 

Před hlavním programem vystoupil taneční kroužek Hip 
hop z místní ZŠ. Poté ovládly podium dětské folklorní sou-
bory s programem „Hrajeme si celý den“. Vystoupily v něm 
Beskyďáčci a Malý Beskyd ze Zubří, Vysočánek z Hlinska, 
Vranečka z Nového Hrozenkova, Malý Klobučánek s CM 
Klobučánek z Valašských Klobouk, CM ZUŠ Morava – 
Liptál a samozřejmě nechyběly děti z domácího souboru 
Malůšata, Malí ogaři a Malá Lipta.

Součástí festivalu byl bohatý doprovodný program. Hlavně 
mladším dětem se líbilo loutkoherecké představení Lenky 
Sasínové, která děti vtáhla do děje pohádek. Před zámkem 
zněly u indiánského týpí africké a šamanské bubny - malá 
škola bubnování měla velký úspěch i u dospělých... Lanový 
mini park u myslivecké chaty si užívaly hlavně starší dě-
ti.  Střílení ze vzduchovky připravilo Myslivecké sdružení 
Brdisko a AVZO Liptál. Velká stavebnice, dřevěné hračky, 
hlavolamy a stolní hry pana Čeledy ze Vsetína zaujaly všech-
ny bez rozdílu věku. Velký koberec s dřevěnými kostkami 
byl neustále v obležení dětí i s rodiči, kteří z hromady kostek 
stavěli krásné věci. Také tvořivé dílny přitahovaly šikovné 
děti, které si mohly podle vlastní fantazie udělat obrázky 
z písku, malovat na sklo, navlékat korálky, háčkovat, drátko-
vat nebo si vytvořit něco hezkého z vlny. Nechyběly ani zá-

bavné atrakce  –  velký skákací hrad, kolotoče a houpačky.
Záštitu nad festivalem přijali pan Ladislav Kryštof, radní 

Zlínského kraje a pan Milan Daňa, starosta obce Liptál.
Festival každoročně pořádají Zlínský kraj, Obecní úřad 

Liptál, Folklorní spolek Lipta Liptál a Základní umělecká 
škola MORAVA. Mediálními partnery jsou Valašský deník, 
Jalovec a další. 

Velké poděkování patří všem organizátorům, nadšencům, 
dobrovolníkům, rodičům dětí a  sponzorům, bez jejichž po-
moci by se tento festival nemohl uskutečnit. 

Dětský festival byl zároveň pozváním na velký 
47. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti 2016, 
které se konají 23.-29. srpna.

Ing. Miroslava Jakubová
Folklorní spolek Lipta Liptál

www.lipta.liptal.cz
Foto: Mirka Jakubová
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10. 06. 2016
Bratislava, Mezinárodní festival dětských folklorních sou-
borů 2016 - viz článek
11. 06. 2016
osvětimany, 4. Folklorní festival - Malůšata, Malí ogaři

02.06.2016
Liptál – Soutěž Vesnice roku 2016 - Malí ogaři

21. 05. 2016
Zubří - Kácení máje 2016  a
28. 05. 2016 
rožnov p/r - Valašské muzeum v přírodě - Malí ogaři

08. 05. 2016
luhačovice, Otevírání pramenů - Lipta základ a Velkáči

FS lipta má nabitý program
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47. MFF liptálské slavnosti 2016, 23. - 29. srpna 2016

Pozvané zahraniční soubory:

tchai-wan, Srbsko, itálie, rakousko, Gruzie, Slovensko, Panama

Pozvané domácí soubory:

Písečan, Javořina – rožnov p/r, Mužský sbor old Stars Hradišťan, Vizovjánek, Slovácký 
soubor Kyjov, Krušpánek – Velká Bystřice, ovečky – Valašské Meziříčí

Úterý 23. 8. 2016, Středa 24. 8. 2016, čtvrtek 25. 8. 2016 a pátek 26. 8. 2016
Příjezdy zahraničních souborů a vystoupení ve městech a obcích regionu (Vsetín, Všemina, Seninka)

Pátek 26. 8. 2016
19.00 Družební večer pro všechny účastníky a příznivce Liptálských slavností v Kulturním areálu v Liptále

Sobota 27. 8. 2016
10.00 Zahájení řemeslnických dnů s jarmarkem (řezbáři, kováři a další tradiční řemesla)
10.30 Výstava - vernisáž
  - Jubileum Jany Dočkalové - Kobzáňové
  - Kulturní areál v Liptále slaví 30 let od prvního vystoupení
  - 10 let od vyhlášení obce Liptál Vesnicí roku
11.30 Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostou obce Liptál
14.30  „Na tom našem dvoře“ – pořad dětských souborů
15.30 „Do Liptála cesta daleká“ - blok zahraničních souborů
17.30 Hrají a tančí soubory z Čech a Moravy
18.30 Folková kapela NOCA – hraje seskupení valašských hudebníků kolem Marie Davidové
19.30 Zbojnický večer nevážně vážně
21.30 Večerní galakoncert zahraničních souborů
23.00 OHŇOSTROJ
23.15 Taneční zábava při cimbálové muzice

Neděle 28.8.2016
08.30 Bohoslužby v Římskokatolickém kostele s účastí zahraničních souborů
10.00 Bohoslužby v Českobratrském evangelickém kostele s účastí zahraničních souborů
13.30 Slavnostní průvod obcí
14.30 Koncert dechové hudby Liptalanka
15.00  „A dyž příde neděla“ - galaprogram 47. ročníku MFF Liptálské slavnosti 2016
  
Pondělí 29.8.2016
Odjezdy zahraničních účastníků.

Rámcový program z 16.6.2016 / Změna programu vyhrazena!
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doprovodné programy na 47. liptálské slavnosti

Malá lipta a CM ZUš Morava v Bratislavě

V rámci 47. ročníku Mezinárodního 
folklorního festivalu Liptálské slavnosti 
vzpomeneme tři důležité mezníky, kte-
ré výrazně ovlivnily tuto významnou 
akci. Pro každou z nich připravujeme 
vzpomínku na výstavách umístěných 
v přízemí liptálského zámku.

Otevření výstav bude v sobotu 
27. srpna v 10 hodin.

1. Akademický malíř a spisovatel Jan 
Kobzáň se narodil 9. 7. 1901 v Liptále, 
zemřel 10.10.1959 na Soláni. Letos 
si tedy připomínáme 115 let od jeho 
narození. Ve dvacátých letech 20. sto-
letí stál u základů folklorního spolku 
v Liptále, v roce 1946 spoluzakládal 
výrobní družstvo Lipta Liptál. Je au-
torem řady maleb a kreseb a autorem 
mnoha povídek z historie Valašska. 
Snad nejznámější je kniha „O zbojní-
koch a pokladoch“. Firma Baťa dodnes 
užívá ztvárnění svého jména z pera 
Jana Kobzáně. Proto také říkáme, že 
autor loga „Baťa“ je liptálský rodák 
a logo je známé po celém světě.

Jana Dočkalová – Kobzáňová se na-
rodila 14. 3. 1946 ve Zlíně. Je dcerou 
Mlady a Jana Kobzáňových. Jde ve šlé-
pějích svého otce a věnuje se malování 
valašských krajin a  krojovaných párů, 
zejména se zbojnickou tématikou. Její 
podmalby na skle jsou vítaným ožive-
ním naší historie.

2. Ve dnech 22. - 23.8.1987 se konaly 
již 18. Liptálské slavnosti. Tento kultur-
ní svátek se poprvé konal v přírodním 
kulturním areálu tedy v podobě, jakou 
má dnes (pódium 12×18 m, šatny pod 
pódiem, hlediště pro 1400 sedících di-
váků a promítací kabina pro letní kino). 
Stovky domácích i zahraničních souborů 
zde předvedly své tradice a umění svých 
předků doslova z celého světa. Zápal 
našich liptálských spoluobčanů při bu-
dování přírodního kulturního areálu (po-
čátek výstavby v roce 1974) byl obětavý 
a dodnes si zaslouží obdiv a úctu. Tisíce 
hodin zde byly odpracovány zdarma na-
šimi spoluobčany, ale i příznivci z okol-
ních obcí. Tak letos již po třicáté!

3. Před 10 lety, v roce 2006, se Liptál 
stal vesnicí roku České republiky. 
Každoročně je do soutěže přihlášeno více 
než 200 obcí ze všech krajů ČR. Vysoké 
společenské ocenění spojené s finanční 
odměnou jak od Zlínského kraje, tak 
i od Ministerstva pro místní rozvoj, je 
uznáním nejen systematické a obětavé 
práce našich spoluobčanů a vedení obce, 
ale i zviditelnění našeho krásného údolí.

V letošním roce byl Liptál opět při-
hlášen do této soutěže. Odborná ko-
mise jmenovaná Zlínským krajem, 
Ministerstvem pro místní rozvoj 
a Spolkem obcí pro obnovu venkova 
navštívila Liptál ve čtvrtek 2. června 
2016. Nebyli jsme vybráni pro postup 
do celostátního kola, obdrželi jsme však 
mimořádné ocenění za kulturní aktivity. 
Tak snad příště! Všem spolkům i jed-
notlivcům patří hluboké poděkování 
za přípravu společenské i materiální 
úrovně naší obce.

Těšíme se na Vás slavnostech!
Ladislav Michálek, Liptál

Náš výlet začal shromážděním 
u Obecního úřadu v Liptále v brzkých 
ranních hodinách. Všichni účastní-
cí nastoupili do autobusu a s dobrou 
náladou,  ještě trochu ospalí, jsme se 

vydali na dlouhou cestu do hlavního 
města Slovenska.

Když jsme dorazili na místo urče-
ní, přivítala nás veselá průvodkyně 
a doprovodila nás do našich šaten 

v místním kulturním domě, kde jsme 
se převlékli do krojů, naladili nástroje 
a následně vystupovali. 

Cimbálová muzika ZUŠ Morava 
doprovázela vystoupení tanečníků 
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z Malé Lipty a prokládala vystoupení 
svými písničkami. Po vystoupení jsme 
v krojích odjeli autobusem na oběd, 
kde nám nabídli zeleninovou polévku 
a kuřecí maso s kuskusem. 

Po obědě jsme se vydali na procház-
ku k místní vodní nádrži. Po prohlídce 
jsme se vrátili zpět 

k autobusu a odtamtud jsme se 
dostavili na krojovaný průvod, kde 

jsme si nechali udělat památeční fotku 
na tento výlet. V průvodu se účastnily 
děti z různých souborů a při každé 
zastávce daný soubor předvedl svou 
tvorbu.  Překvapilo nás, že jsme byli 
jediná cimbálová muzika, která do-
provázela soubor tanečníků. Ostatní 
taneční soubory nevystupovaly na ži-
vou hudbu. 

Mrzelo nás, že z programu vypadl 

pozdrav prezidenta SR a přijetí u pri-
mátora.

Unavení a plně nabití novými zkuše-
nostmi a zážitky jsem se vrátili k auto-
busu, do kterého jsme všichni nastou-
pili a vydali se  k domovu. Cesta nám 
rychle ubíhala, zřejmě i proto, že jsme 
jí z části únavou prospali. 

Josef Koutný, 
cimbalista ZUŠ Morava

Folklorní spolek (FS) lipta liptál - Malá liPtA
skupina MAlÍ  oGAŘi – přehled akcí 2016

Informace o  akcích - vystoupení OGAŘI ( v případě 
změn Vás budeme informovat)

19.03.2016 sobota, Valašské Meziříčí
22.03.2016 úterý, Diakonie Vsetín
24.03.2016 čtvrtek, Penzion Vizovice – Chrastešov
21.05.2016 sobota,  Zubří – Kácení máje
28.05.2016 sobota, Rožnov pod Radhoštěm 
02.06.2016 – čtvrtek, 9:00 hod. Kulturní areál Liptál, 

soutěž Vesnice roku 2016
11.06.2016 – sobota, festival Osvětimany
12.06.2016 – neděle, Dětský nejen folklorní den Liptál 
25.06.2016 – sobota, Valašsk.Klobouky,  Jarmark řeme-

sel, doprava autobusem asi 09:00 h od OÚ 
Liptál

27.08.2016 – sobota, MFF Liptálské slavnosti - Liptál 

28.08.2016 – neděle, MFF Liptálské slavnosti – Liptál, 
průvod – defilé

03.09.2016 – sobota, Velká Bystřice  u Olomouce, dopra-
va autobusem od OÚ Liptál

02.10.2016 – neděle, vystoupení pro hosty z USA – KZ 
Liptál 

03.12.2016 – sobota, beseda s důchodci – KZ Liptál 
04.12.2016 – neděle, Vánoční koncert – KZ Liptál 

Prosím připravte dětem kroje (košile, gatě, vhodnou 
obuv – gumáčky, tenisky, ne botasky !). Souborové tričko 
s sebou – na sobě už při příjezdu.

Děkujeme za pochopení
Květen 2016 

Oldřich Štroblík, umělecký vedoucí nácviků                                               
Ladislav Michálek, za FS Lipta Liptál
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V květnu proběhla u myslivecké cha-
ty brigáda. Jako každoročně se snaži-
la většina členů přispět svou snahou 
k zvelebení okolí naší myslivecké cha-
ty. Směrem od hřiště se zarovnal  svah 
a vznikla rovinka, na které při mysli-
veckém výletu bude umístěna střelnice 
ze vzduchovek. Nově vzniklé prostran-
ství bylo poté oseto travním osivem. 
Snad deštivé počasí pomohlo k zaze-
lenání rovinky. Výsledek našeho úsilí 
můžete vidět při našem již tradičním 
mysliveckém odpoledni.

Opět je zde měsíc červen, senoseče 
a jiné polní práce. Prosíme opět ve-
řejnost o spolupráci, aby nedocházelo 
ke zbytečným ztrátám na nových mlá-
ďatech. Srdce myslivce vždy krvácí 
pohledem na zničený mladý život pod 
koly sekaček. Používejte plašiče nebo 
po domluvě i pomoc místních mysliv-
ců. Věřím, že tato spolupráce přispěje 
k záchraně malých tvorů, kteří si za-
slouží naši pozornost a následně nám 
svou krásou obohatí naše procházky 
krajinou.

S blížícími prázdninami bych chtěla 
veřejnost pozvat na již tradiční mysli-
vecké odpoledne v sobotu 30.července 
2016 od 15 hodin u myslivecké cha-
ty. Jako vždy bude připraveno bohaté 
občerstvení, pro děti různé soutěže, 
střelba ze vzduchovky, pro dospělé hod 
sekyrou či řezání pilou hrbaňou. Věřím, 
že se s Vámi setkáme na naší akci.

Přeji za všechny kolegy a kolegyně 
z MS Brdisko Liptál příjemné letní 
dny, krásnou dovolenou, slunné počasí 
po celé léto a  mnoho příjemných  zá-
žitků.

Miroslava Klubalová, kronikářka MS 
Brdisko- Liptál

Foto Tomáš Mrlina

léto u myslivcůMyslivci
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dopis od rodáka

Svět skončil, tak jsem jel - Jan evják
 Není mnoho českých cyklocestovatelů, 
kteří navštívili země Střední Ameriky. 
Ještě méně je těch, kteří o svém puto-
vání sepsali nějaké povídání a vydali 
ho knižně. Vlastně je jen jediný. Víťa 
Dostál, první Čech, který objel svět 
na kole, navštívil také země Střední 
Ameriky, zmiňuje se o nich ve své 
knize však jen letmo. Ani při jedné ze 
svých cest však nenavštívil Mexický 
Yucatán a Belize jako Jan Evják. Ten 
navíc ve všech těchto zemích pronikl až 
do jejich nitra, do nebezpečných oblastí, 
kde se cizincům nedoporučuje cestovat. 
Navíc pořídil jedinečné fotografie, které 
běžní cykloturisté ze svých cest nevozí. 
Svou cestu začal v Mexiku a po čtyřech 
měsících ji dokončil v Panamě, pro-
jel tak všechny země Střední Ameriky 
na kole. Kniha „Svět skončil, tak jsem 
jel“,  Vás zavede do tropické Ameriky 
spolu s ním a jeho kolem…

 
Vážení kamarádi a známí, 
kruh se uzavřel a po delší době jsem 

se  mohl  opět  cítit  jako  na  své  cestě 
Střední  Amerikou  na  kole...  Tentokrát 
však v knize "Svět skončil, tak jsem jel", 
která  v  těchto dnech přichází  na pulty 
knihkupectví  a  to  jako  vůbec  první 
český cyklocestopis  z  této části  světa... 
rozmanitého,  barevného,  přesto  plné-
ho protikladů. Nyní  se prostřednictvím 

textu a mnoha barevných fotek v téměř 
tříset stránkové knize můžete do tohoto 
světa přenést i Vy.
Chtěl  bych    poděkovat  těm,  kteří 

projekt podpořili, za podporu a pomoc, 
moc si Vás vážím.
Poděkování patří  také nakladatelství 

Cykloknihy z Plzně, firmě Sport Arsenal 

i  Obci  Liptál,  kteří  tento  projekt,  já 
myslím, že úspěšný, podpořili.
Vy  ostatní,  pokud  budete  mít  o  kni-

hu  zájem,  neváhejte  mne  kontaktovat: 
email a.evjak@volny.cz.

Honza Evják, Liptál 
Foto obálka knihy

První český cyklocestopis ze Střední AmerikyNapsali nám

Vážený pane starosto a Liptalané, 
děkuji Vám za zaslání Liptálského 

zpravodaje.
Velmi mě to potěšilo, protože jsem 

si vzpomněl na své dětství, které jsem 
prožil v Dětském domově v Liptále. 
Moc bych si přál, aby zpravodaj nebyl 
poslední, ale pokud budete moci, poslat 
mi další, abych věděl, co se u vás nové-
ho děje, rád a často vzpomínám.

Vaše obec Liptál je moje srdeční zále-
žitost, moc mi utkvěla ve vzpomínkách, 
měl jsem tam nezapomenutelné dětství 
díky paní vychovatelce Srněnské, moc 
by mě zajímalo, zda ještě žije.

Rád taky vzpomínám na národopisné 
Liptálské slavnosti, kterých jsem se 
dřív účastnil.

Bydlím v DpS v Radkové Lhotě, už 
to bude 34 let. Prostředí Hostýnských 
vrchů nám dává požitek pro oko z ši-
rokého okolí. Pan ředitel i celé vedení 
je velmi vstřícné a já bych moc uvítal, 

kdybyste si našli čas a přijeli se podí-
vat.

Přeji vám všem krásné jarní dny, po-
hodu a zdraví.

Milan Němec, Domov pro seniory, 
Radkova Lhota, Dřevohostice

 Ke krásnému dopisu, který nás potě-
šil,  doplňujeme,  že  jsme  zkontaktovali 
i paní Ladislavu Srněnskou. I ona měla 
velkou radost a ihned začala sumírovat 
vzpomínky a připravovat poštu pro pa-
na Milana Němce.

Vydání knihy
Srdečně zdravím všechny čtenáře 

i spoluobčany. Chtěl bych tímto všem 
oznámit, že kniha Dvacet let starostou 

bude vydána a pokřtěna na letošních 
Liptálských slavnostech, které se ko-
nají poslední víkend v srpnu. 

Přeji všem hezké prázdniny.
Miroslav Vaculík
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Naučná stezka Kobzáňův chodník v liptále u Vsetína 
představuje valašského umělce 

Napsali o nás

V obci Liptál nedaleko Vsetína 
ve Zlínském kraji začíná Naučná stezka 
nazvaná Kobzáňův chodník, která je 
věnovaná jednomu z nejvýznamnějších 
valašských výtvarníků a spisovatelů 
Janu Kobzáňovi. Tento liptálský rodák 
byl prakticky u všeho, co se v obci udá-
lo. Stezka je dlouhá čtyři kilometry. 

Stezka má celkem pět zastavení. 
Každé se věnuje jinému tématu, jak 
životu Jana Kobzáně, tak životu v obci 
Liptál. Jan Kobzáň pomohl ve vesnici 
založit například folklórní soubor Lipta 
či výrobní družstvo. Aktivně se účastnil 
partyzánského odboje za druhé světo-
vé války. Na jeho počest vznikly také 
Liptálské slavnosti. 

Jedno ze zastavení naučné stezky 
Kobzáňův chodník se jmenuje Boj proti 
okupantům. Nachází se zhruba jeden 
kilometr pod kopcem Vartovna. Jedná 
se o Švehlův srub, který sloužil za války 
k ukrývání partyzánů. Je volně přístupný 
a nezamyká se. Stezka představuje i pří-
rodní památku Pivovařiska, tedy štoly 
vzniklé těžbou brouskového kamene.  

Další zastavení vás čeká u rybníč-
ku Obora, který se nachází na poto-
ce Syrákovka, dva kilometry od obce 
Liptál. Rybník je součástí bývalé daňčí 
obory pánů liptálského panství. Patřila 
k liptálskému zámku, od něhož sem 
kdysi vedla lipová alej. V současné 
době se z celé obory zachovala pouze 
Švehlova hájenka. K posezení zde na-

jdete lavičky s altánem. Na ostrůvku je 
významné mokřadní stanoviště.  

Naučná stezka Kobzáňův chodník 
končí u rozhledny Vartovna, odkud se 
vám při dobrém počasí nabídne krás-
ný výhled až na Malou Fatru nebo 
Jeseníky. Rozhledna stojí na stejno-
jmenném kopci, který se tyčí do výšky 
651 metrů nad mořem.   

březen 2016
Saskia Mišová

Český rozhlas, Rádio vašeho kraje 
http://www.rozhlas.cz/ 
Foto: Jana Vráblíková
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PoHNUté oSUdY: Akrobat la Putyky na vozíku. 
Petra Valcháře dostala nehoda k divadlu

Úspěchy našich občanů

osudová nehoda přivedla bývalého 
sportovce Petra Valcháře na divadel-
ní prkna. Přestože je na vozíku, stal 
se z něj herec souboru la Putyka. 

K divadlu ho to nikdy netáhlo. V hle-
dišti seděl naposled někdy na základní 
škole v rámci výchovného programu. 
Taky ho to nikdy netáhlo do Prahy. 
Přemýšlel o životě na rodné Moravě 
nebo někde daleko v zahraničí.

Život Petra Valcháře ale z nalajnova-
né trasy razantně vybočil. Dnes v Praze 
bydlí a poměrně často chodí i do diva-
dla. Dokonce ne v roli diváka, ale účin-
kujícího. Hraje v novocirkusovém před-
stavení Risk souboru Cirk La Putyka, 
kde má – ačkoli je upoutaný na vozík 
– několik akrobatických čísel.

Dramatická změna kurzu v životě 
tehdy čtyřiadvacetiletého amatérské-
ho sportovce přišla před dvěma lety. 
Přerušil studium na Fakultě tělesné 
kultury v Olomouci a vydal se do USA 
na jednu z texaských farem. Nabrat 
zážitky a získat zkušenosti. Už za dva 
měsíce bylo všechno jinak. Stačila 
jedna jízda na čtyřkolce. 
„Moc  si  ten  úraz  nepa-
matuju,  měl  jsem  hodně 
poraněnou  hlavu.  Vím 
jen,  že  jsme  jen  tak  ně-
kam přejížděli,“ vzpomí-
ná Valchář. Na nerovné 
polní cestě to uklouzlo... 
A pak se probral až v ne-
mocnici v Austinu. Jeho 
spolujezdkyně vyvázla se 
zlomeným nosem, on si 
zlomil páteř. Zůstal ochr-
nutý od hrudníku dolů.

role na inzerát
Následující půlrok strávil po ne-

mocnicích. Z Austinu zamířil do praž-
ského Motola, odtud na rehabilitace 
do Kladrub. Když se blížil konec jeho 
pobytu, věděl jistě, že nemůže pokra-
čovat tam, kde před úrazem skončil. 
„Musel jsem přerýsovat všechny plány, 
které jsem měl. Ve škole jsem byl ve tře-
ťáku, ale dokončovat tělocvik mi přišlo 
zbytečné. Navíc jsem věděl, že se musím 
přestěhovat do Prahy. Je tady větší šan-
ce sehnat práci i lepší dostupnost,“ říká 
beze stopy lítosti v hlase.

A čas rozhodně neztrácel. Už pár dní 
po příjezdu do hlavního města začaly 
námluvy s Cirkem La Putyka. Principál 
souboru Rosťa Novák zrovna do nové-
ho projektu hledal lidi s handicapem. 
„Ještě  v  Kladrubech  jsem  se  zaregis-
troval na stránkách České asociace pa-
raplegiků a sledoval pracovní nabídky. 

A narazil jsem i na tenhle 
inzerát Putyky,“ vzpomí-
ná Valchář.

Nebyl jediný adept. 
Novák ale po pár zkouš-
kách ukázal právě na něj. 
„Přišel mi životopis, kde 
bylo  napsáno:  ,Vrcholně 
sportuju,  tančím,  jez-
dím  na  snowboardu.‘ 
A  na  závěr  toho  životo-
pisu  stálo:  ,A  od  května 
2011  jsem  na  vozíku.‘ 
Byl  to  tak  silný  podnět, 
že  jsem  mu  hned  volal 

a  skoro  hned  jsme  ho  zapojili,“ vzpo-
míná principál Novák.

A tak začal Valchář pracovat na ro-
dícím se projektu, jenž se měl věno-
vat riskování a jeho významu v životě. 
Akrobaté v něm riskují přímo před di-
vákem: skáčou na trampolíně s velkým 
nožem, hází po sobě ostrými šipkami, 
žonglují se sekyrami.

Jakou roli hraje riziko v jeho vlast-
ním životě? „Nikdy  jsem nad  tím moc 
nepřemýšlel, ale asi  jsem riskoval, ris-
kuju  a  riskovat  budu. Mám  to  v  sobě. 
Po úrazu jsem si uvědomil hodně věcí, 

trochu přerovnal priority,  ale  úplně  se 
člověk  změnit  nemůže,“ říká. Příprava 
na roli nebyla snadná. Musel na sobě 
hodně zapracovat, aby zvládl náročná 
akrobatická čísla, a často ho po tvrdých 
trénincích bolela záda. „Ze  začátku 
jsem  musel  párkrát  navštívit  thajské 
masérky,“ vzpomíná. „Ale  to  zkoušení 
bylo  náročné  pro  všechny.  Má  to  ob-
rovské výhody. Díky Putyce mám pohyb 
mezi lidmi a nemusím být někde zavře-
ný ve fitku a zvedat činky,“ říká.

Herecká rodina
Putyka mu otevřela dveře do nového 

světa. Přesto o dalších rolích neuvažu-
je. „Já se vlastně na jevišti moc dobře 
necítím. Nejsem ten typ, který by se rád 
nějak  předváděl,“ říká po řadě repríz. 
A navíc se už objevily i další nabídky 
na pokračování v podobných projek-
tech. Zatím ho ale dostatečně vytěžuje 
Risk. A práce.

Cirk La Putyka je totiž do jisté míry 
pro Valcháře jen koníčkem, byť nároč-
ným. Aby pokryl běžné výdaje na život, 
našel si i „klasické“ zaměstnání, pro 
člověka na invalidním vozíku možná 
trochu netradiční – prodává jízdní kola.
„Je pravda, že se na mě někdy zákaz-

ník dívá nedůvěřivě, když mě vidí na vo-
zíčku  a  já mu  radím,  co  si má  koupit. 
Ale  rozpaky  většinou  brzy  pominou,“ 
směje se Valchář.

Jaroslava Synáčová, 
Lidovky.cz, 28.12.2015

Na jevišti. V představení Risk má Petr Valchář i několik akrobatických čísel.
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Chceme bojovat o stupně vítězů
Pavel Vaculík, který je navigátorem v závodním voze 

Hummer H3 v týmu Ultimate Dakar má za sebou polovinu 
sezóny. Zeptali jsme se ho na to, jak vše probíhá.

Pavle naposledy jsme si povídali po dakaru co se dělo 
pak?

No po Dakaru se strhl takový "mediální" blázinec. Já jsem 
netušil, že ta naše účast vyvolá takový ohlas. Psalo a tele-
fonovalo mi spoustu lidí a gratulovalo k dokončení rally. 
V podstatě kdekoliv jsem přišel a potkal někoho, kdo mě jen 
trochu zná tak se mě na Dakar ptal. Ozývaly se také noviny 
a internetové portály na rozhovory. Také byl o nás zájem z rá-
dií a televize. Tam chodil jen Tomáš, protože to má do Prahy 
podstatně blíž než já.  A ten ohlas byl i v zahraničí. Když 
jsme dojeli na první závody do Polska a Maďarska, tak i tam 
chodili za námi jak fanoušci tak i pořadatelé nebo soupeři.

Vy jste měli i několik akcí pro fanoušky?
No v podstatě jsem absolvoval čtyři akce zaměřené na fa-

noušky. Samostatně jsme měli besedu ve Velkém Meziříčí 
a tady v Liptále, kdy se sešlo fakt hodně lidí. Pak jsme 
měli další besedu společnou s dalšími týmy v České Lípě. 
Poptávka po besedách byla i z jiných měst, ale časově víc 
nešlo zvládnout. A pak jsme se účastnili ještě Dakar Show 
na Autodromu v Sosnové. Tam dorazilo přes pět tisíc fa-
noušků.

Jak dlouho po dakaru jste seděli znovu v autě?
Auto vyplulo z Argentiny na konci ledna a do Evropy 

to lodí trvá měsíc. K nám dorazilo na začátku března. No 
a 16. března už jsme byli v Maďarsku na prvním podniku 
Evropského šampionátu.

to byla krátká přestávka.
No to byla. Hned jak auto dojelo tak jsme se zavřeli do ga-

ráže a během těch 14 dnů jsme auto znovu rozebrali, překon-
trolovali, poškozené věci opravili a auto zpátky složili a jeli 
hned závodit. My jsme tak nějak konstatovali, že jsme přešli 
z jedné sezóny do druhé, bez jakékoliv pauzy.

takže první závod byl v Maďarsku? Jak se Vám da-
řilo.

Střídavě. Auto jsme dokončili den před odjezdem na zá-
vod, což bylo v pohodě, s tím jsme počítali. Jenže jsme 
namontovali nové tlumiče, které měly být stejné jako ty 
původní, ale nebyly. To jsme zjistili až náhodou večer před 
odjezdem. Tak, jak byly, tak se s nimi nedalo jezdit, auto vů-
bec nepružilo. Celou noc jsme s mechaniky dělali změny tak, 
aby jsme mohli druhý den odjet. To se podařilo, ale nestihli 
jsme tím pádem test a tak nastavení auta jsme museli dělat 
při závodě. Z kraje se s tím moc závodit nedalo, ale postupně 
jsme to doladili a nakonec skončili pátí. Ale chtěli jsme být 
výš, chtěli jsme na "bednu".

Co to znamená nastavit auto? Jak si to máme předsta-
vit?

Jedná se o nastavení jízdních vlastností tak, aby co nejvíc 
vyhovovalo jak konkrétnímu závodníkovi, tak i konkrétnímu 
závodu nebo povrchu kde jedeme. Jiné nastavení je na tvrdou 
rychlou šotolinu, jiné nastavení může být na hluboký písek 

v poušti a jiné na trať, kde je třeba spousta děr a nerovností. 
Nastavení se dělá pomocí změn pružin, výšky auta, tlumičů, 
použitím různých kol a různých tlaků. Nastavovat se dá 
i spoustu jiných věci jako jsou diferenciály, geometrie pod-
vozku a samozřejmě motor.

A co bylo po Maďarsku?
Pak to šlo rychle. Jsme zhruba v polovině sezóny, máme 

odjety další tři závody a to Baja Drawsko, Bábolná Kupa 
a Gyulai Kupa a na všech jsme dokončili na čtvrtém místě. 
Spokojení můžeme být tak na půl. My jsme letos chtěli bojo-
vat o stupně vítězů v každém závodě Evroského šampionátu. 
Což se nám v podstatě daří, běžně zajíždíme časy na úrovni 
druhého a třetího místa, ale vždycky se vyskytlo něco, co nás 
srazilo pod stupně vítězů. Pokud se vyvarujeme drobných 
chyb tak se nám to snad podaří. Ale nebude to jednoduché, 
letos se v Evropě schází silnější konkurence s modernější 
a lepší technikou než máme my. Ale nevzdáme se a budeme 
bojovat.

Co vás čeká dál?
Tak teď máme pár týdnu volno a 22.7 startujeme 

ve Španělsku na Baja Aragon. Je to první ze čtyř závodů 
Mistrovství světa, který chceme letos odjet. Pak by jsme měli 
jet MS světa v Polsku, Maďarsku a Maroku a mezitím chce-
me dokončit "Evropu" a Maďarské mistrovství.

Pavlu Vaculíkovi děkujeme za rozhovor.

(Foto: Marian Chytka - MCH Photo)
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Připomínáme si 700 let od narození Karla iV.
Přečetli jsme za vás

Karel IV. (1316 – 1378), král český a císař Svaté říše řím-
ské, patří k výjimečným osobnostem českých i evropských 
dějin. Jeho výrazná osobnost v sobě spojuje řadu 
zdánlivých protikladů. Byl ambiciózním vlada-
řem,  prozíravým  politikem  i  urbanistickým 
vizionářem. 
„Vidím  v  Karlovi  především  středově-

kého panovníka, který se choval pragma-
ticky a měl mimořádné nadání a schop-
nosti,  dovedl  se  pohybovat  v  politice 
a diplomacii. Karel se naučil plynně ho-
vořit a psát pěti jazyky a ve středověku byl 
plně gramotný. Měl znalosti v teologii a fi-
lozofii – to znamená vzdělání, které bylo v té 
době obvyklé  jen pro duchovní, a dokázal vidět 
za horizont českého království. Věděl,  že určité věci 
musí akceptovat jako porážku,“ říká Eva Doleželová, vedou-
cí oddělení dějin  středověku Historického ústavu Akademie 
věd ČR. 

Karel iV. byl vysoce vzdělaný, vroucně věřící, ale i drs-
ně pragmatický. Tento ambiciózní vladař, prozíravý politik 
a urbanistický vizionář byl i  oddaným křesťanem. Byl však 
také skutečným Evropanem, jemuž byla vlastní kultura ně-
mecká, francouzská i italská; své evropské vzdělání, rozhled 
a zkušenosti dokázal brilantně využít k povznesení všech 
teritorií, jimž vládl – a zejména pak zemí Koruny české.

Prahu si Karel iV. zamiloval a vytvořil z ní skvostnou 
evropskou metropoli, která vynikala (a stále vyniká) 

svou krásou, dodnes překvapivě moderním urba-
nistickým pojetím i svými uměleckými a du-

chovními statky.
Císař Karel iV. byl nejen vládcem, 

který kladl důraz na rozvoj svého krá-
lovského sídla i zemí Koruny české, ale 
i skutečným evropanem – a to jak ro-
dem, tak, dalo by se říci, činem. Často po-
býval v nejdůležitějších říšských městech, 

jako byl Norimberk, Řezno, Augsburg, 
Ulm, Bonn, Trevír či Cáchy. Součástí jeho 

výchovy byl téměř sedmiletý pobyt ve Francii, 
praktickou část vzdělání nabyl v Lucemburském 

hrabství, mocenským praktikám se učil v italských 
městských signoriích, v severní Itálii získal také neocenitelné 
vojenské zkušenosti.

Prahu si však vybral a považoval ji za své mocenské 
centrum. Po celý život udržoval rozsáhlé diplomatické, ale 
především osobní vazby s panovníky vládnoucích evrop-
ských rodů. Pomáhala mu k tomu i promyšlená sňatková 
politika, týkající se všech jeho potomků a ostatně i Karla 
samotného. Dynastii Lucemburků a Prahu posunul do čela 
Evropy.

Když se 14. května roku 1316 v Praze narodil, nepatřilo 
České království ke středobodům tehdejšího světa. Mocensky 
nejsilnějším mužem Evropy byl dočasně francouzský král 
Filip IV. Sličný a život Evropy byl ovlivněn také přesunutím 
papežského sídla z Říma do Avignonu. To Karel považoval 
za nevhodné a určil si jako jeden ze svých úkolů vrátit sídlo 
papeže tam, kam historicky patří, tedy zpět do Říma. Sám 
ostatně přijal ve věčném městě korunu císařů Svaté říše řím-
ské v dubnu roku 1355.

Na svých cestách potvrzoval, že umění diplomacie 
a politického vyjednávání je jeho velkou předností. 
Zasahoval prakticky neustále do konfliktních situací, vždy 
s přehledem a vizí kodifikace práva. Francie, kde vládl 
rod Valois, byla oslabena dlouhodobými spory a válečným 
konfliktem s Anglií; Španělsko, dosud nejednotné, se ještě 
potýkalo s reconquistou i dynastickými problémy. V říši byli 
největšími konkurenty Habsburkové, ale císař dokázal jejich 
vliv úspěšně omezit. Po vymření Anjouovců připravil půdu 
pro vládu svého syna Zikmunda v Uhrách, upevnil pozici 
Slezska a snažil se řešit vztahy s Piastovským Polskem. Tím 
však jeho zájem o Evropu zdaleka nebyl vyčerpán.

evropan Karel iV. měl vždy na mysli také hospodář-
skou prosperitu, vzdělanost a kulturní rozvoj. Karel iV. 
položil dobré základy společnému rozvoji evropy a zů-
stává inspirativní osobností i dnes.

(Zdroj časopis Veřejná správa 9/2016 
a internet, vybrala Jana Vráblíková)
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šestý ročník fotbalového utkání Hořansko vs. dolansko

SPort

Je to až neuvěřitelné, ale již po šes-
té tady píši o výsledku zápasu mezi 
Hořanskem a Dolanskem. Tak jako kaž-
dý rok, tak i ten letošní vzbudil mezi 
hráči i některými fanoušky mnoho váš-
ní, což svědčí o zdravém náboji v tomto 
zápase dvou částí obce. Emoce totiž 
neodmyslitelně patří k fotbalu a dělají 
tím zápasy zajímavější.

Tak jako v loňském roce, jsme ja-
ko předzápas mužů, vložili zápasy na-
šich dětí, kterých je stále velmi mno-
ho, a kteří nám dělají největší radost. 
V těchto utkáních jste mohli vidět za-
pálení dětí pro hru, což nám stále dává 
naději, že za pár let bude mít stále kdo 
hrát fotbal.

Po utkáních dětí nastoupil na řadu 
zápas mužů. Dosavadní stav utkání byl 
3:2 ve prospěch týmu z Hořanska, a tak 
Dolansko mělo o motivaci postaráno. 
Utkání skončilo nakonec těsnou výhrou 
Dolanska, a to s výsledkem 4:3, a tím 
pádem je stav utkání po šesti odehra-
ných ročnících nerozhodný 3:3.

Jsem rád, že i po šesti ročnících se 
stále najde parta nadšenců, kteří si 
přijdou zahrát fotbal a přičiní se tak 
o zachování tradice tohoto utkání.

Ing. Milan Daňa 
předseda FK Liptál
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Poděkování sponzorům

Závěrečný turnaj mladších přípravek

Ke každému sportu neodmyslitelně 
patří i finance, kterých je samozřejmě 
vždycky málo, proto je potřeba vždy 
vyzvednout ty, kteří pomáhají. Je vel-
mi těžké jmenovat všechny sponzory 
a osoby, které pomáhají fotbalovému 
klubu Liptál, protože nerad bych na ně-
koho zapomněl. 

Rád bych dnes ale konkrétně podě-
koval panu Zdenkovi Kleskovi, protože 
jeho pomoc je velmi výrazná a velmi si 
jeho zájmu o liptálský fotbal vážíme. 

Poděkování samozřejmě patří i všem 
ostatním, protože bez jejich pomoci by 
to dnes šlo jen velmi těžko.   

Ing. Milan Daňa 
předseda FK Liptál

V sobotu 11.června 2016 se v Ka-
rolince konal závěrečný turnaj mladších 
přípravek, který čítal na 32 týmů z celé-
ho okresu rozlosovaných do 8 skupin.

Začínalo se již v 8 hodin ráno, dostali 
jsme propozice a šli se převléct do dre-
sů. Vše bylo perfektně připraveno, jak 
po stránce organizační, tak i po stránce 
občerstvení. 

Jakmile byli všichni připraveni, roz-
místili se na 6 hřištích a hrálo se vždy 
1 x 12 minut.

Po odehrání základních skupin se 
turnaj rozloučil s týmy, které skončily 

ve skupině na 4. místě a pak se již po-
kračovalo ve vyřazovacích soubojích.

Počasí střídalo sluníčko s malými 
přeháňkami, ale myslím, že to byla 
nová a velmi zajímavá zkušenost pro 
naše nejmenší na tak velkém turnaji. 
Bohužel jsme nepostoupili, ale odnes-
li jsme si i tak plno dojmů. Ve finále 
zvítězilo družstvo Zašová nad týmem 
z Lidečka.

Na závěr bych chtěla za všechny rodi-
če poděkovat trenérům mladší příprav-
ky i mladších žáků a také fotbalovému 
klubu Liptál, kteří se po celou sezonu 
starali o naše fotbalisty a fotbalistky.

Radana Daňová 
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tabulky - výsledky jaro 2016Z FotBAlU
Konečná tabulka iV. třída MUži

Tým Záp + 0 - Skóre Body P+ P-
1. Choryně B 26 22 0 4 104:28 66 0 0
2. Halenkov B 26 20 0 6 92:35 60 2 2
3. Velká Lhota 26 18 0 8 74:47 51 3 0
4. Lačnov 26 16 0 10 86:49 50 2 4
5. Vsetín B 26 18 0 8 84:60 49 5 0
6. Horní Bečva B 26 15 0 11 70:48 47 1 3
7. Liptál 26 15 0 11 74:57 47 1 3
8. Police 26 12 0 14 57:59 36 2 2
9. Ratiboř B 26 10 0 16 60:91 30 0 0

10. Zděchov 26 8 0 18 45:75 26 2 4
11. Krhová B 26 9 0 17 44:98 24 3 0
12. Študlov 26 7 0 19 47:90 21 2 2
13. Mikulůvka 26 7 0 19 52:85 20 4 3
14. Střítež B 26 5 0 21 37:104 19 0 4

Konečná tabulka sk. A – MlAdšÍ žÁCi
Tým Záp + 0 - Skóre Body P+ P-

1. Lidečko 14 12 0 2 130:19 36 0 0
2. Horní Lideč 14 10 0 4 77:29 30 0 0
3. Nový Hrozenkov 14 10 0 4 86:40 30 0 0
4. Lužná 14 9 0 5 81:49 27 0 0
5. Francova Lhota 14 7 0 7 72:69 21 0 0
6. Ústí 14 6 0 8 60:55 18 0 0
7. Huslenky 14 1 0 13 22:141 3 0 0
8. Liptál 14 1 0 13 15:141 3 0 0

Konečná tabulka sk. A – doroSt – základní část
Tým Záp + 0 - Skóre Body P+ P-

1. Jarcová 10 8 0 2 47:22 24 0 0
2. Ústí 10 7 0 3 36:28 22 0 1
3. Francova Lhota 10 6 0 4 31:19 18 0 0
4. Huslenky 10 4 0 6 27:34 13 0 1
5. Liptál 10 3 0 7 20:41 8 1 0
6. Kateřinice 10 2 0 8 20:37 5 1 0

Konečná tabulka sk. A – doroSt – nástavbová část
Tým Záp + 0 - Skóre Body P+ P-

1. Huslenky 4 3 0 1 23:30 15 1 0
2. Kateřinice 4 2 0 2 35:22 11 1 1
3. Liptál 4 1 0 3 22:28 10 0 1

Konečná tabulka – MlAdšÍ PŘÍPrAVKA

Po celou letošní sezonu se 31 družstev nejmladších fotbalistů střetávalo na miniturnajích vždy po čtyřech účastnících. Těchto 
turnajů proběhlo po celém okrese přes stovku, přičemž každé družstvo uspořádalo dva turnaje. Celou sezónu se hrálo bez 
hlášení výsledků, pouze pro radost ze hry, proto není vedena žádná tabulka s pořadím.
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Konec další sezony ve volejbaleZ VoleJBAlU
V sobotu 9. dubna se konal v ZŠ 

Liptál další Jarní babský turnaj, kde 
se účastnilo 5 týmů. Nálada byla jako 
vždy výborná, hrálo se na 2 hrané sety 
do 20. Po ukončení turnaje jsme sečetli 
všechny body a pořadí bylo následu-
jící. 1. místo: Vsetín, 2. místo: Ústí, 
3. místo: domácí z Liptálu, 4. místo 
hráčky z Ratiboře a čestné 5. místo 

obsadily volejbalistky z Bystřičky.
V květnu jsme také byli na Chle-

bíčkovém turnaji v Jablůnce, kde se 
utkalo 8 ženských týmů z okolí. Bohužel 
nám počasí na venkovních hřištích ne-
přálo, ale i tak jsme si dobře zahráli 
v místní tělocvičně.

Za KVN bych chtěla poděkovat Obci 
Liptál a paní ředitelce ZŠ Věře Halové 

za velkou podporu a bezvadnou spolu-
práci po celý školní rok.

V létě však s volejbalem nekončíme, 
jezdíváme hrávat na venkovní hřiště 
na Syrákov, proto se zájemci mohou in-
formovat na telefonu 737 727 815.

Děkuji také všem svým spoluhráčům 
a těším se na další tréninky i v dalším 
školním roce.          Radana Daňová

Máme tady konec června a tím 
i ukončení zimní přípravy v tělocvičně 
Základní školy Liptál. Nejprve bych 
chtěl poděkovat vedení školy za dosa-
vadní vstřícnost při užívání tělocvičny. 

Velké díky patří rovněž všem spoluhrá-
čům za skvělou hru a všem kamarádům 
a nadšencům, kteří se zúčastnili všech 
turnajů, ať už jako pořadatelé nebo 
diváci. 

S loučením vždy něco nového začíná, 
proto chci všechny příznivce volejba-
lu od začátku července pozvat na za-
čínající tréninky pod širou oblohou 
na Syrákově a to každý čtvrtek od 18:00 
hodin. SPORTU ZDAR!

Ing. Ondřej Vaculík, předseda KVN

Volejbal informace
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