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USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 27 

ze dne 13.08.2014 

ZO Liptál:
-	 schvaluje	zápis	č.	26	ze	dne	11.06.	
2014	

-	 bere	 na	 vědomí	 kontrolu	 plnění	
usnesení	 ZO	 č.	 26	 ze	 dne	 11.06.	
2014	

-	 bere	 na	 vědomí	 informace	 z	 jed-
nání	 rady	obce	Liptál	č.	44	ze	dne	
11.08.2014

 
-	 schvaluje	 Smlouvu	 o	 zřízení	 slu-
žebnosti	inženýrské	sítě	pro	vedení	
NNK,	k	pozemku	p.č.	368/4,	vlast-
ník	Patrik	Cuha

-	 schvaluje	Smlouvu	o	zřízení	věcné-
ho	břemene	mezi	Obcí	Liptál	a	ČEZ	
Distribuce	 a.s.,	 č.	 IP-12-8014512,	
p.č.	368/4,	Mach,	NNK

-	 schvaluje	 Smlouvu	 o	 smlouvě	
budoucí	 kupní	 mezi	 Obcí	 Liptál	
a	 Lesy	 ČR,	 jejímž	 předmětem	 je	
prodej	pozemků	ve	vlastnictví	obce	
Liptál,	 na	 kterých	 bude	 probíhat	
stavba	 „Rokytenka	 km	 9,960	 –	
10,340“.	Část	předmětných	pozem-
ků	včetně	výměry	a	parc.	č.	budou	
konkrétně	vytýčeny	na	základě	ge-
ometrického	 plánu	 dle	 skutečného	
provedení	stavby.

-	 bere	na	vědomí	informace	o	žádos-
ti	 Věry	 a	 Jiřího	 Halových,	 Liptál,	
na	 koupi	 části	 pozemku	 parc.	 č.	
2617/8

-	 schvaluje	 vypracování	 vyjádření	
k	 ceně	 obvyklé,	 ze	 kterého	 bude	
zřejmá	 prodejní	 cena	 části	 pozem-
ku	par.	č.	2617/8	v	k.ú.	Liptál	a	bu-
de	sloužit	jako	podklad	pro	prodej

-	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 při-
dělené	 dotaci	 z	 programu	 SFŽP	
a	 zahájení	 stavební	 činnosti	 na	 re-
alizaci	 akce	 „Zateplení	 kulturního	
zařízení	v	Liptále“

-	 bere	na	vědomí	informace	o	přidě-
lené	dotaci	z	programu	SFŽP	na	ak-
ci:	„Zateplení	budovy	Sportovního	
areálu	Liptál“

-	 schvaluje	 příkazní	 smlouvu	 me-
zi	 obcí	 Liptál	 a	 Mgr.	 Miroslavou	
Pilařovou	 na	 zajištění	 výběrového	
řízení	na	výběr	zhotovitele	projek-
tu	 „Zateplení	 budovy	 Sportovního	
areálu	Liptál“

-	 schvaluje	 komisi	 pro	 výběrové	 ří-

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
zení	 na	 akci:	 „Zateplení	 budovy	
Sportovního	areálu	Liptál“	ve	slože-
ní:	 Ing.	Milan	Daňa,	 Ing.	Miroslav	
Hrádek,	 Ing.	 Tereza	 Matošková,	
Miroslav	 Chmelař,	 Milan	 Bořuta	
a	 náhradník	 členů	 hodnotící	 komi-
se:	Lubomír	Vaculík

-	 schvaluje	 seznam	 vyzvaných	 fi-
rem	 pro	 výběrové	 řízení	 na	 akci:	
„Zateplení	budovy	Sportovního	are-
álu	Liptál“:

	 1.	 Hrušecká	stavební	spol.	s	r.o.,
	 	 Hrušky
	 2.		TM	Stav	spol.	s	r.o.,	Vsetín	
	 3.		Spedimex	Moravia	spol.	s	r.o.,
	 	 Vsetín

-	 schvaluje	Smlouvu	o	poskytnutí	do-
tace	na	 individuální	 projekt	 z	ROP	
regionu	soudržnosti	Střední	Morava	
–	název	projektu:	„Revitalizace	cen-
tra	obce	Liptál“

-	 vydává	Obecně	 závaznou	vyhlášku	
č.	1/2014,	kterou	se	zrušuje	Obecně	
závazná	vyhláška	č.	5/2005

-	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 mož-
nosti	 podání	 žádosti	 na	 akci:	
„Přestěhování	MŠ	do	volného	pavi-
lonu	ZŠ“

-	 schvaluje	 dopracování	 projektu	
na	 akci:	 „Přestěhování	MŠ	do	 vol-
ného	pavilonu	ZŠ“	ve	 stávající	ka-
pacitě	dvou	tříd

-	 schvaluje	 realizaci	 výstavby	 vo-
dovodu	 Dolansko	 s	 tím,	 že	 třetinu	
nákladů	budou	hradit	žadatelé	a	dvě	
třetiny	nákladů	 tj.	 do	230.000,-	Kč	
obec	Liptál

-	 bere	 na	 vědomí	 žádosti	 na	 rozšíře-
ní	 vodovodních	 rozvodů	 Liptál	 –	
Josef	Matějů,	Marie	Tomšová,	Josef	
Řezník,	 Miroslav	 Řezník,	 Pavel	
Mrnuštík,	Milan	Čokavec	

-	 schvaluje	 řešit	 rozšíření	 vodovod-
ních	rozvodů	v	obci	Liptál	v	násle-
dujícím	období

-	 bere	na	vědomí	žádost	občanů	z	lo-
kality	Lůžko	na	rozšíření	veřejného	
osvětlení	v	této	lokalitě

-	 schvaluje	projednání	žádosti	na	roz-
šíření	veřejného	osvětlení	v	lokalitě	
Lůžko	v	rámci	rozpočtu	obce	Liptál	
na	rok	2015

-	 bere	 na	 vědomí	 informace	 o	 za-
mítnuté	 dotaci	 na	 dětské	hřiště	 pro	
školní	družinu

-	 schvaluje	 modernizaci	 počítačo-
vé	 učebny	 v	 Základní	 škole	 Liptál	
s	 tím,	 že	 financování	 bude	 ve	 výši	
cca	100.000,-	Kč	z	rezervního	fon-
du	ZŠ

-	 schvaluje	 opravu	dešťové	 kanaliza-
ce	v	dolní	části	ulice	Sadová

-	 bere	 na	 vědomí	 výsledky	 poptáv-
kového	 řízení	 na	 opravu	 zábradlí	
na	mostě	u	Jednoty	–	střed	a	v	ulici	
Sadová	a	nabídku	vítězné	firmy	TM	
Stav	spol.	s	r.o.,	Vsetín

-	 schvaluje	 navýšení	 finančního	
příspěvku	 pro	 FoS	 Lipta	 Liptál	
na	 Mezinárodní	 folklorní	 fes-
tival	 Liptálské	 slavnosti	 2014	
o	30.000,-	Kč

-	 schvaluje	finanční	příspěvek	ve	vý-
ši	 10.000,-	 Kč	 na	 vydání	 knihy	
pohádek	od	Jana	Kobzáně

-	 schvaluje	 zřízení	 elektrické	 pří-
pojky	 pro	 dva	 stavební	 pozem-
ky	 na	 Pustém	 ve	 vlastnictví	 obce	
Liptál

-	 schvaluje	 zasypání	 a	 úpravu	příko-
pu	u	RD	č.p.	90

-	 schvaluje	 II.	 změnu	 rozpočtu	 obce	
Liptál	na	rok	2014

-	 bere	na	vědomí	informace	o	přípra-
vě	projektu:	Chodníky	v	dolní	části	
obce

-	 schvaluje	Smlouvu	o	spolupráci	me-
zi	obcí	Liptál	a	společností	Seznam.
cz	 na	 propagaci	 obce	 a	 smluvních	
partnerů	na	internetu

-	 bere	na	vědomí	informace	o	opravě	
silnice	I/69,	sesuv

-	 schvaluje	 soustředění	 mažoretek	
SDOM	 Zlín	 v	 kulturním	 zařízení	
obce	Liptál	ve	dnech	21.-23.11.2014	
za	cenu	1.000,-	Kč

-	 bere	na	vědomí	informace	o	nabíd-
ce	 na	 stanovení	 nové	 ceny	 plynu	
na	následující	období

-	 neschvaluje	 změnu	 dodavatele	
na	 dodávku	 plynu	 pro	 následují-
cí	 období	 pro	 budovy	 ve	 vlastnic-
tví	 obce	 Liptál	 prostřednictvím	
Ing.	Petra	Lukáše

-	 bere	na	vědomí	informaci	o	konání	
45.	ročníku	Mezinárodního	folklor-
ního	festivalu	Liptálské	slavnosti

-	 bere	na	vědomí	ústní	podání	odstou-
pení	 člena	 ZO	Miroslava	 Vaculíka	
z	funkce	člena	zastupitelstva	obce

-	 bere	na	vědomí	návrh	usnesení	ZO	
Liptál	č.	27

-	 bere	 na	 vědomí	 skončení	 jednání	
ve	20.35	hodin
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Zpráva starostky za rok 2010 - 2014
Vážení	členové	zastupitelstva	a	váže-

ní	občané.

Blíží	se	konec	roku	2014,	ale	zejmé-
na	konec	volebního	období	2010	-2014.	
Je	tedy	čas	na	bilancování	a	hodnocení	
uplynulého	 období,	 zamyšlení	 co	 se	
podařilo	i	nepodařilo.

Volební	období	bylo	zahájeno	na	pod-
zim	 2010,	 v	 době	 kdy	 se	 projevovaly	
důsledky	ekonomické	krize	a	pro	obec	to	
znamenalo	propad	 inkasa	daňových	pří-
jmů.	To	se	projevilo	i	v	následujícím	roce	
2011,	k	částečnému	zlepšení	došlo	v	roce	
2012.	 V	 roce	 2013	 se	 naděje	 v	 novém	
rozpočtovém	určení	daní	stala	skutečností	
a	 pro	 naši	 obec	 to	 znamenalo	 viditelné	
zvýšení	 inkasa	daňových	příjmů.	To	byl	
jeden	 z	 nejdůležitějších	 faktorů,	 který	
nám	umožnil	plnit	finanční	závazky	z	mi-
nulých	let	(splátky	úvěrů	na	plynofikaci,	
vodovodních	rozvodů,	splátky	na	kanali-
zaci),	ale	i	plnění	volebních	záměrů.	
Přehled	 realizovaných	 akcí	 za	 uply-

nulé	volební	období	je	znázorněn	v	ta-
bulce	-	viz	níže.	

Investiční a neinvestiční akce 
Vyhlášené	dotační	tituly	na	zateplová-

ní	veřejných	budov	jsme	se	snažili	i	v	le-
tošním	 roce	 využít	 co	 nejvíce.	 I	 přes	
prvotní	neschválení	dotace	na	Zateplení	
kulturního	 zařízení	 jsme	 opakovaně	
o	 dotaci	 žádali	 a	 dotace	 nám	 byla	 při-
znána,	 i	 když	 finanční	 podíl	 obce	 se	
musel	zvýšit.	V	současné	době	realizace	
již	 probíhá	 a	 výsledkem	 bude	 zateple-
ní	 budovy,	 stropu,	 výměna	 oken,	 nová	
vzduchotechnika	a	nová	fasáda.		Rovněž	
nám	byla	schválena	dotace	na	Zateplení	
budovy	sportovního	areálu	(budova	fot-
balových	šaten)	a	do	konce	2014	by	mě-
la	mít	i	tato	budova	novou	fasádu.	
Z	 dotačních	 titulů	 byl	 letos	 dokon-

čen	projekt	Revitalizace	veřejných	pro-
stranství,	 zaměřen	 na	 vykácení	 nebo	
ošetření	 poškozených	 a	 nebezpečných	
vzrostlých	 stromů,	 a	 následně	 na	 vý-
sadbu	nové	zeleně.	
Bez	dotací	jsme	museli	zahájit	opra-

vu	havarijního	stavu	mostu	k	Hasičské	
zbrojnici.	Současně	 jsme	provedli	nut-
né	opravy	mostů	ke	kulturnímu	areálu	
a	na	ulici	Sadovou.	
Úpravy	probíhaly	 i	na	místním	hřbi-

tově.	Byly	vybudovány	nové	chodníky,	
osvětlení,	 k	 celkově	 lepšímu	 dojmu	
zajisté	 přispělo	 jiné	 umístění	 plechové	
nádrže	na	vodu.	

Postupně	 se	 investovalo	 i	 do	 drob-
ných,	 ale	 neméně	 důležitých	 akcí.	
Bylo	 nutné	 provést	 opravu	 propustku	
v	 Kopřivném,	 kdy	 konečné	 náklady	
byly	cca	43	tis.	Kč.
Každoročně	 je	 věnována	 pozornost	

kulturnímu	 areálu.	 Letos	 byla	 prove-
dena	oprava	 elektrických	 rozvodů,	 byl	
proveden	 nátěr	 střech	 všech	 přístřešků	
a	 koliby.	 Celkové	 náklady	 do	 těchto	
oprav	jsou	cca	125	tis.Kč.
V	rámci	výstavby	kanalizace	bude	pro-

vedeno	i	rozšíření	vodovodních	rozvodů	
v	nákladech	pro	obec	cca	290	tis.	Kč.
V	 letošním	 roce	 je	 dokončen	 pro-

jekt	 výstavby	 Chodníků	 v	 Dolansku.	
Po	dokončení	výstavby	kanalizace	bude	
obec	administrativně	připravena	projekt	
realizovat.	

Výstavba splaškové kanalizace
Zcela	 určitě	 největší	 stavební	 akce,	

která	letos	začala,	je	výstavba	splaško-
vé	kanalizace.	Zpočátku	pomalu	se	roz-
jíždějící	 akce	 je	 nyní	 v	 plném	 proudu	
a	obec	se	postupně	mění	v	jedno	velké	
staveniště.	Termín	 dokončení	 je	 pevně	
dán	–	do	30.6.2015,	včetně	konečných	
úprav	komunikací,	a	tak	se	dá	očekávat,	
že	stavební	práce	budou	pokračovat	bez	
přerušení	i	v	zimním	období.	
V	 současné	 době	 splácí	 obec	 úvěr	

v	celkové	výši	35,2	 	mil.,	 po	uhrazení	
částky	2,3	mil.	Kč	v	letošním	roce	zbý-
vá	ještě	úhrada	ve	výši	28,6	mil.	Kč.
Stav	místních	komunikací	po	výstav-

bě	je	katastrofální	a	dá	se	očekávat,	že	to	
bude	jeden	z	největších	problémů,	které	
bude	 občany	 obtěžovat.	 Zastupitelstvo	
proto	 již	 letos	 schválilo	 vyčlenění	 fi-
nančních	prostředků	ve	výši	cca	4	mil.	
Kč	 pro	 následující	 období,	 které	 bude	
určeno	 pro	 opravu	 komunikací.	 Tato	
částka	 však	 nebude	 konečná,	 společně	
s	 opravou	 komunikací	 se	 provádí	 také	
úpravy,	 které	 občany	 delší	 dobu	 trápí	
a	v	této	fázi	je	vhodné	je	provést.	Jedná	
se	hlavně	o	úpravu	odvodnění.

Školství
K	 základním	 úkolům	 vedení	 obce	 je	

i	 podpora	 školských	 zařízení.	 I	 v	 uply-
nulém	 období	 byly	 v	 základní	 škole	
prováděny	investice,	které	vedly	ke	zlep-
šení	podmínek	výuky	žáků	(viz	tabulka).	
Vedení	 školy	 je	velice	 aktivní	při	 získá-
vání	finanční	prostředků	z	dotací	a	to	vše	
pomáhá	ke	zkvalitňování	výuky.	Samotní	
občané	mohou	vidět	krásný	projekt	úpra-
vy	veřejného	prostranství	před	školou.	

Ani	 v	 tomto	 volebním	 období	 se	 ne-
podařilo	 uskutečnit	 projekt	 přestěhování	
mateřské	školy	do	volného	pavilonu	zá-
kladní	školy.	Zásadní	překážkou	byly	stá-
tem	 nedořešené	 církevní	 restituce	 a	 tím	
také	 nedání	 kladného	 stanoviska	 státní	
instituce	 pro	 stavební	 povolení.	 	 Přesto	
se	 na	 mateřskou	 školku	 nezapomínalo,	
nutné	 opravy	 a	 drobné	 investice	 udržují	
školku	 v	 přijatelném	 stavu.	 Letos	 byla	
odstraněna	havarijní	budova	č.p.	79,	byla	
opravena	 boční	 fasáda.	 Přesto	 pro	 stá-
vající	 zastupitelstvo	 bylo	 prioritou	 řešit	
další	osud	mateřské	školy,	zejména	z	dů-
vodu,	že	celkový	technický	stav	budovy	
se	 zhoršuje.	 V	 současné	 době	 dochází	
k	úpravě	projektové	dokumentace,	aby	se	
vyloučilo	dotčení	pozemků,	které	stát	pro	
výstavbu	blokuje.	Projekt	řeší	také	umís-
tění	základní	umělecké	školy	v	podkroví	
volného	pavilonu.	Současná	politika	státu	
podporující	 výstavbu	 mateřských	 škol	
snad	dá	také	naději	získat	dotaci	na	rea-
lizaci	projektu.

Společenský, 
kulturní a sportovní život
Obec	po	celé	volební	období	podpo-

rovala	spolky	i	církve	v	obci.	Odměnou	
je	to,	že	spolky	po	celou	dobu	organizo-
valy	 společenské,	 kulturní	 a	 sportovní	
akce,	 které	 mají	 svou	 tradici	 a	 patří	
k	 životu	 obyvatel.	 Poděkování	 patří	
všem	 organizátorům	 a	 dobrovolníkům,	
kteří	se	na	přípravě	a	organizaci	podílí.	
Na	 vysoké	 úrovni	 se	 doposud	 dařilo	
udržet	 největší	 kulturní	 akci	 v	 Liptále,	
Mezinárodní	folklorní	festival	Liptálské	
slavnosti.	 Je	 to	 zejména	 díky	 členům	
Folklorního	 sdružení	 Lipta	 Liptál.	
Tradici	folkloru	udržují	nejen	organizo-
váním	festivalů,	ale	po	celý	rok	všech-
ny	 skupiny	 sdružení	 reprezentují	 obec	
na	 vystoupeních	 doma	 i	 v	 zahraničí.	
Letos	 nás	 všechny	 určitě	 zaujalo	 vy-
stoupení	 nové	 skupiny	 Ogarů.	Aktivní	
jsou	také	fotbalisté	a	je	dobře,	že	se	v	le-
tošním	 roce	 podařil	 nábor	malých	 fot-
balistů.	 Budoucnost	 fotbalu	 snad	 bude	
zajištěna	i	na	další	léta,	tak,	jak	se	to	až	
do	letošního	100.	výročí	fotbalu	dařilo.	
Obec	se	zapojila	do	projektu	„Bezpečná	
branka“	a	snad	jsme	tím	vyloučili	nepří-
jemné	a	nepředvídané	události	v	oblasti	
bezpečnosti	 dětí	 na	 fotbalovém	 hřišti.	
Tradiční	 oporou	 v	 činnosti	 obce	 jsou	
dobrovolní	hasiči.	Práce	s	mládeží	i	sta-
rost	 o	 techniku	 patří	 k	 jejich	 velkým	
přednostem	a	patří	jim	za	to	velký	dík.	
I	ostatní	spolky	udržovaly	svou	aktivitu,	
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ať	 to	 jsou	 volejbaloví	 nadšenci	 či	 klub	
radioamatérů.	 Potěšující	 bylo	 zvýšení	
aktivity	myslivců,	kteří	pořádali	každo-
ročně	 ples	 nebo	 akce	 pro	 děti,	 zlepšila	
se	i	spolupráce	s	obcí.	
Poděkování	 patří	 také	 církvím,	

Farnímu	 sboru	 ČCE	Liptál	 a	 Římsko-
katolické	 farnosti	 Liptál	 za	 korektní	
vztahy	a	vzájemnou	spolupráci.	

Co se nám v uplynulém 
volební období nepodařilo
Jedním	z	největších	nesplněných	slibů	

je	 zajisté	 chybějící	 víceúčelové	 hřiště	 –	
sportoviště	pro	školní	i	mimoškolní	vyu-
žití.	Bylo	to	zejména	z	důvodu,	že	nebyly	
k	dispozici	žádné	dotační	tituly	a	k	finan-
cování	 projektu	 z	 vlastních	 prostředků	
jsme	neměli	dost	odvahy.	Podobně	je	to	i	
s	projektem	vybudování	nového	sociální-
ho	zařízení	v	kulturním	areálu.	
Velkým	 problémem	 zůstává	 i	 pro	

další	období	budova	zámku.	Byla	zpra-
cována	studie	využitelnosti	a	projekt	na	
opravu	střechy,	ale	náklady	na	realizaci	
jsou	tak	vysoké,	že	bez	dotace	nelze	na	
zahájení	prací	ani	pomýšlet	

Co čeká obec 
v následujícím roce 2015

K	realizaci	je	připraven	projekt	úpra-
vy	veřejného	prostranství	kolem	obec-

ního	 úřadu,	 který	 bude	 z	 části	 finan-
cován	 z	 dotačního	 titulu	 ROP.	 Bude	
pokračovat	 oprava	 koryta	 Rokytenky	
v	 toku	 nad	 Špicí.	Nejdůležitější	 je	 ale	
zcela	 určitě	 dokončení	 výstavby	 kana-
lizace,	napojení	jednotlivých	rodinných	
domků	a	úprava	komunikací.
Další	 rozvoj	 obce	 a	 nové	 projekty	

bude	schvalovat	nově	zvolené	zastupi-
telstvo	obce.	

Poděkování starostky

Vážení	spoluobčané,

končící	 volební	 období	 je	 pro	 mě	
osobně	 i	ukončením	práce	na	obecním	
úřadě.	Celé	období,	8	let	jako	místosta-
rostka	 a	 4	 roky	 ve	 funkci	 starostky,	
bylo	 pro	 mě	 velmi	 cenným,	 a	 to	 jak	
po	stránce	získání	vědomostí	z	různých	
oborů,	 tak	 i	poznáním	mnoha	lidských	
osobností.	 Jsem	 ráda,	 že	 jsem	poznala	
spoustu	lidí,	kteří	byli	ochotni	nezištně,	
ale	 pro	 dobrou	 věc	 a	 pro	 dobro	 obce,	
pracovat.	 Jen	 si	 přeji,	 aby	 jich	 bylo	
více	 a	 to	 zejména	 u	 mladší	 generace.	
Říká	 se,	 že	 práce	 na	 obci	 není	 nikdy	
hotova.	A	sama	poznávám,	že	tomu	tak	
je.	Vybudováním	nové	silnice,	opravou	
veřejných	budov	a	dalšími	 investicemi	
dostala	obec	novou	tvář,	oživla	květina-

mi	 a	 čistotou.	 Povzbuzující	 byly	 vždy	
ohlasy	 těch,	 kteří	 do	 Liptálu	 zavítali	
a	 byli	 potěšení	 příjemným	prostředím,	
úpravou	obce	a		tvrzením,	že	v	Liptále	
se	pořád	něco	děje.	Dnes	je	obec	rozko-
paná	a	o	čistotu	sice	usilujeme,	ale	není	
to	 ono.	 Jsem	 přesvědčena,	 že	 většina	
z	nás	si	uvědomuje,	že	je	to	nutné	a	jen	
tak	 se	 posuneme	 dále.	 Je	 to	 ale	 velká	
práce,	 výzva	 pro	 nové	 zastupitelstvo.	
Přeji	nově	zvoleným	zastupitelům,	aby	
se	 jim	 v	 nadcházejícím	 období	 dařilo	
jejich	záměry	uskutečnit.	

Děkuji	 za	 pomoc	 a	 podporu	 členům	
rady	obce,	zastupitelstva	obce	a	zejména	
místostarostovi	obce	Ing.	Milanu	Daňovi.	
Velké	 poděkování	 patří	 zaměstnancům	
obce,	 těm,	kteří	vykonávají	svou	každo-
denní	práci	na	úřadě,	nebo	ti,	kteří	pracují	
venku,	 a	 to	 v	 zimě	 nebo	 v	 létě.	 Děkuji	
všem,	občanům,	firmám	i	podnikatelům,	
kteří	 usilovali	 o	 dobré	 jméno	 Liptálu	
a	byli	ochotni	finančně	přispět	na	rozvoj	
obce.	 Poslední	 poděkování	 patří	 obča-
nům,	za	pomoc,	podporu,	toleranci	i	po-
chopení,	že	se	věci	daří	i	nedaří.	

Hodně	 štěstí,	 zdraví	 a	 spokojený	 ži-
vot	v	obci	Liptál	Vám	všem	přeje

Věra Dostálová
starostka

Rok : Název projektu Dotace Podíl obce Celkem:

2011 Čistá	řeka	Bečva	-příspěvek	na	realizaci	 0,00 951	000,00 951	000,00

2012  0,00 1	487	000,00 1	487	000,00

2013  0,00 2	198	000,00 2	198	000,00

2014  0,00 2	300	000,00 2	300	000,00

 INVESTIČNÍ AKCE    

2011 Separace	odpadů	 1	920	757,60 213	418,40 2	134	176,00

2011 Protipovodňová	ochrana	obce	-rozhlas 967	011,95 107	445,70 1	074	457,65

2011 Studie	Zámku	 178	000,00 45	200,00 223	200,00

2011 Veřejné	osvětlení	směr	KA	a		hřiště	I	Etapa	 199	000,00 125	095,00 324	095,00

2011 Obnova	MK	po	povodních	2010,	projekt.dokument.	 3	080	767,00 380	713,00 3	461	480,00

     

2012 PD	na	opravu	střechy	zámku	 50	000,00 188	494,00 238	494,00

     

2011-2013 Zametací	a	čistící	technika	 2	381	400,00 358	850,00 2	740	250,00

Přehled dotací, největších investičních a neivestičních akcí 
za období  2011 -2014
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2013 Zateplení	a	výměna	zdroje	vytápění	-	Hasičský	dům 1	500	642,00 781	948,00 2	282	590,00

2013 Zateplení	budovy	Obecního	úřadu 1	154	741,40 951	697,10 2	106	438,50

2013 Rekonstr.sociálního	zařízení	-	Zdravotní	středisko 0,00 210	374,23 210	374,23

2013 Rekonstr.Sociálního	zařízení	-	Základní	škola 226	883,00 346	319,00 573	202,00

     

2014 Zateplení	fotbal.šaten,energ.audit,PD,výměna	oken 1	110	439,00 284	738,00 1	395	177,00

2014 Zateplení	kulturního	zařízení,výměna	oken-část 1	775	734,00 1	209	118,00 2	984	852,00

2014 Projekt	chodníky	Dolansko 0,00 250	000,00 250	000,00

2014 Rozšíření	vodod.řady	Dolansko,	projekt.dokumentace	 0,00 290	000,00 290	000,00

 NE INVESTIČNÍ AKCE    

2011 Oprava	tělocvičny		ZŠ	Liptál 200	000,00 302	288,00 502	288,00

2011 Farmářské	trhy	 106	881,00 12	140,00 119	021,00

2011 Nadace	Děti	-	kultura	-	sport 15	000,00 0,00 15	000,00

2011 650	let	obce	Liptál 30	000,00 70	868,00 100	868,00

2011 Hospodaření	v	lesích	nákup	stromků,	výsadba	 28	350,00 263	280,00 291	630,00

2011 Sčítání	domů,	bytů	a	lidu	 7	819,00 0,00 7	819,00

     

2012 Oprava	MK	Amerika	 412	000,00 176	728,00 588	728,00

2012 Oprava	šaten	ZŠ	Liptál 400	000,00 395	244,00 795	244,00

2012 Hospodaření	v	lesích	nákup	stromků,	výsadba	 13	950,00 68	928,00 82	878,00

2012 Volby	do	KZ	Zlín	 18	142,00 0,00 18	142,00

2012 JSDH	nákup	věcných	prostředků	a	oprava	stříkaček 128	000,00 63	733,60 191	733,60

2012 Sanace	minerálních		vláken		ZŠ 0,00 78	329,00 78	329,00

     

2011-2013 Územní	plán	 0,00 107	190,00 107	190,00

2013 Volba	prezidenta	ČR 17	161,00 0,00 17	161,00

2013 Volby	do	PS	ČR 21	609,00 0,00 21	609,00

2013 Věcné	vybavení	JSDH 25	000,00 12	442,00 37	442,00

2013 VISK	3	PC,program	knihovna	 13	000,00 6	400,00 19	400,00

2013 Výměna	osvětlení	v	obci,rozšíření	VO	nové	lokality		 0,00 543	722,00 543	722,00

2013-2014 Revitalizace	veřejných	prostranství 659	652,75 248	252,04 907	904,79

2014 Volby	do	EP 23	000,00 0,00 23	000,00

2014 Oprava	mostu	u	Hasičského	domu 0,00 763	483,00 763	483,00

2014 Odstranění	Mrlinovo 0,00 118	580,00 118	580,00

2014 Oprava	chodníků	hřbitov 0,00 301	866,00 301	866,00

2014 Oprava	mostu	Sadová,	a	směr	KA 0,00 350	000,00 350	000,00

 Celkem: 16 664 940,70 16 562 884,07 33 227 824,77

V Liptále 17.9.2014, zpracovala Marie Sušňová
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Výzva ČEZ Distribuce, a.s.

ODPAD – POPELNICE - PYTLE černá barva (paseky)

– odvoz KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ
*	06.10.	*	20.10.	*	03.11.	*	sobota	15.11.	*	01.12.	*	15.12.	*	29.12.	2014

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR – MODRÉ PYTLE
*	27.10.	*	24.11.	*	22.12.2014			

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLE
*	13.10.	*	10.11.	*	08.12.2014	

TŘÍDĚNÝ ODPAD - NÁPOJOVÉ KARTONY - Tetra Pack
 ORANŽOVÉ pytle nebo popelnice

Oranžové	pytle	budou	odváženy	zároveň	se	svozem	plastů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
*	30.10.	*	18.11.	*	23.12.2014	

TŘÍDĚNÝ ODPAD – textil – kontejner je umístěn vedle zámku

TŘÍDĚNÝ ODPAD – vyřazené elektro – baterie – náplně z tiskáren  –  
boxy umístěny při vstupu na OÚ Liptál 

Děkujeme, že třídíte odpad.

Svoz  odpadu Liptál 2014

KDO POSTRÁDÁ - 
NÁLEZY

VÝZVA 
NAbÍDNĚTE 

UbYTOVÁNÍ V LIPTÁLE

- pánské kolo v Dolansku
V	pátek	 1.8.2014	 bylo	 v	Dolansku	

nalezeno	pánské	kolo.	

- mikina - 10.8.2014, černý svetr 
- 24.8.2014 
Po	 akcích	 9.8.2014	 byla	 v	 kultur-

ním	 areálu	 nalezena	 černá	 mikina.	
Po	 Liptálskách	 slavnostech	 zůstal	
v	KZ	Liptál	černý	pánský	svetr.	
Kdo	 postrádáte,	 přijďte	 si	 vyzved-

nout	na	Obecní	úřad	Liptál.

Všechny	ztráty	a	nálezy	zveřejňuje-
me	na	www.liptal.cz	 -	Aktuality,	 kde	
se	dozvíte	i	o	dřívějších	z	předchozích	
období.	

Prosíme	 tímto	 občany,	 kteří	 mají	
možnost	a	mohli	by	poskytnout	ubyto-
vání	pro	cca	5-7	pracovníků	provádě-
jící	stavební	práce	na	kanalizaci	v	naší	
obci,	aby	se	přihlásili	na	OÚ	v	Liptále,	
kde	 obdrží	 bližší	 informace,	 tel.	 571	
438	074.	Jedná	se	například	o	prázdný	
rodinný	domek.	
Děkujeme	za	pochopení.

Vážení	zákazníci,
dovolujeme	si	Vás	požádat	o	pokáce-

ní	a	okleštění	stromoví	a	jiných	porostů	
v	blízkosti	elektrických	rozvodných	za-
řízení	v	termínu	

do 15. listopadu 2014.
Důvodem	 je	 zabezpečení	 provozu	

rozvodného	 zařízení,	 zajištění	 bezpeč-
nosti	 osob,	 kvalitní	 dodávky	 elektřiny	
a	snížení	ztrát	v	sítích	na	základě	záko-

na	č.	458/2000	Sb.,	energetický	zákon,	
a	 zákona	 č.	 114/1992	 Sb.,	 o	 ochraně	
přírody	a	krajiny,	v	platném	znění.
Při	práci,	prosím,	dodržujte	bezpečné	

vzdálenosti	od	vodičů	pod	napětím	dle	
ČSN	EN	501	10-1	ed.	2.	Odstraňování	
stromoví,	 při	 kterém	 by	 mohla	 být	
ohrožena	bezpečnost	a	funkčnost	vede-
ní,	provádějte	pouze	se	souhlasem	spo-
lečnosti	ČEZ	Distribuční	služby,	s.r.o.

Pokud	 nedodržíte	 uvedený	 termín,	
provede	 okleštění,	 případně	 odstraně-
ní	 dřevin	 společnost	 ČEZ	 Distribuční	
služby,	s.r.o.

ČEZ Distribuce, a.s., 
www.cezdistribuce.cz

Podrobné	pokyny	k	zásahu	jsou	uve-
deny	 na	 stránkách	 obce	 www.liptal.
cz,	na	úřední	desce	OÚ	Liptál,	nebo	je	
můžete	získat	na	Obecním	úřadě.

Vzdělávání na venkově
V	rámci	projektu	Vzdělávání	na	ven-

kově	 je	 možné	 se	 bezplatně	 zúčastnit	
seminářů	 z	 různých	 oblastí	 –	 viz	 pro-
spekt	Rozšíření	 nabídky	 dalšího	 vzdě-
lávání.	 Zájemci	 si	 mohou	 libovolně	
vybrat	 k	 absolvování	 jeden	 nebo	 více	
seminářů.
Vzdělávání	je	určeno	pro:	zaměstna-

né	 i	 nezaměstnané	 občany,	 matky	 na	
mateřské	či	rodičovské	dovolené,	obča-
ny	s	částečným	invalidním	důchodem.
Semináře	začínají	v	září	2014,	v	pro-

storách	Obecního	úřadu	Liptál.	
V	případě	zájmu	o	vzdělávání	je	nut-

né	 vyplnit	 přihlášku	 na	 seminář,	 která	

byla	 do	 většiny	 domácností	 doručena	
poštou,	nebo	si	ji	můžete	vyzvednout	na	
Obecním	 úřadě,	 popřípadě	 vytisknout	
z	webových	stránek	obce.	Přihlášku	 je	
možné	také	zaslat	e-mailovou	poštou.	

Podrobnější	 informace	 Vám	 sdělí:	
Ing.	 Josef	Knebl,	 tel:	 776	 556	 885,	 e-
mail:	knebl@mcentrum.cz

Termíny prvních seminářů v rámci 
projektu Vzdělávání na venkově:

PP	1	-	Pracovní	právo	v	kontextu	no-
vého	 občanského	 zákoníku	 -	 pracovně	

ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů pro majitele a uživatele pozemků

právní	poradenství:
02.10.2014	od	8:30	do	11:50	hod.
FG	–	finanční	gramotnost:		08.10.2014	

od	8:30	do	11:50	hod.

Ing. Josef Knebl,	koordinátor	vzdě-
lávání

M-CENTRUM, konzultační, rekva-
lifikační a školící středisko, spolek                 

Vavrečkova 5262, Zlín 760 01
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VOLbY 
OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
Starostka	obce	Liptál	podle	zákona	č.	491/2001	Sb.,	o	volbách	do	zastupitelstev	obcí		(§	29,	§	15,	odst.	b),	a	podle	zákona	

č.	128/2000	Sb.	v		platném	znění	(obecní	zřízení)	

o	z	n	a	m	u	j	e
1.		 volby	do:	 	 	 Zastupitelstva obce Liptál
	 se	uskuteční:	 	 	 pátek  10.10.2014 od 14:00 do 22:00 hodin 
     sobota  11.10.2014 od 08:00 do 14:00 hodin
2.		 místem	konání	voleb	ve	volebním	okrsku:		 č.1	
	 je	volební	místnost:	Obecní úřad Liptál, zasedací místnost, 756 31  Liptál č.p. 331
 telefonické	spojení	–	volební	místnost:		 571 438 074  
3.	 Voliči	bude	umožněno	hlasování	poté,	kdy	prokáže	svoji	totožnost	a	státní	občanství	České	republiky	
	 (občanským	průkazem	nebo	cestovním	pasem	ČR).	Neprokáže-li	uvedené	skutečnosti	stanovenými	doklady,	nebude	

mu	hlasování	umožněno,	§	29,	§	33	
4.	 Právo	volit	do	zastupitelstva	obce		má	občan	obce	za	předpokladu,	že	jde	o	státního	občana	ČR,	který	dosáhl	věku	

nejméně	18	let	a		je	v		den	voleb	v		této	obci	přihlášen	k		trvalému	pobytu,	§4
5.		 Volič	hlasuje	osobně,	zastoupení	není	přípustné,	§	33
6.		 Volič	může	požádat	ze	závažných	důvodů	obecní	úřad	a	v		den	voleb	okrskovou	volební	komisi	o	návštěvu	volební	

komise	s	přenosnou	volební	schránkou,	a	to	pouze	v		územním	obvodu	volebního	okrsku,	§	33
7.	 Voliči	budou	dodány	nejpozději	3	dny	přede	dnem	voleb	hlasovací	lístky.	V	den	voleb	volič	může	obdržet	hlasovací	

lístky	i	ve	volební	místnosti,	§	25,	§	31,	§	34

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
starostka	obce	Liptál	podle	§	15,	odst.1	zákona	č.	247/1995	Sb.,	o	volbách	do	Parlamentu	ČR	
a	o	změně	některých	dalších	zákonů		

o	z	n	a	m	u	j	e
1.		 volby	do	Senátu	Parlamentu	ČR	–	I.	kolo
	 se	uskuteční:	 	 	 pátek  10.10.2014 od 14:00 do 22:00 hodin 
     sobota  11.10.2014 od 08:00 do 14:00 hodin
2.		 volby	do	Senátu	Parlamentu	ČR	–	případné	II.	kolo
	 se	uskuteční:	 	 	 pátek  17.10.2014 od 14:00 do 22:00 hodin 
     sobota  18.10.2014 od 08:00 do 14:00 hodin
3.		 místem	konání	voleb	ve	volebním	okrsku:	 č.1	
	 je	volební	místnost:	 Obecní úřad Liptál, 756 31  Liptál č.p. 331
	 telefonické	spojení	–	volební	místnost:	 571 438 074   (§	15,	odst.	1,		písm.	c)	  
4.	 Voliči	bude	umožněno	hlasování	poté,	kdy	prokáže	svoji	totožnost	a	státní	občanství	České	republiky	(občanským	

průkazem	nebo	cestovním	pasem	ČR).	Neprokáže-li	uvedené	skutečnosti	stanovenými	doklady,	nebude	mu	hlasová-
ní	umožněno,	§	15,	dost.	2	a	§	19,	odst.	3,	4,	5

5.		 Volič	může	požádat	o	vydání	voličského	průkazu.	Ten	opravňuje	k	zápisu	do	výpisu	ze	zvláštního	seznamu	ve	dnech	
voleb	ve	volebním	okrsku	spadajícím	do	volebního	obvodu,	kde	jsou	volby	vyhlášeny	a	v	jehož	územním	obvodu	je	
volič	přihlášen	k	trvalému	pobytu,	§	6a,	odst.3),	b)

6.		 Volič	hlasuje	osobně,	zastoupení	není	přípustné,	§	19,	odst.1
7.		 Volič	může	požádat	ze	závažných	důvodů	v	územním	obvodu	volebního	okrsku	o	návštěvu	volební	komise	s	pře-

nosnou	volební	schránkou,	§	19,	odst.7
8.	 Voliči	budou	dodány	nejpozději	3	dny	přede	dnem	voleb	hlasovací	lístky.	V	den	voleb	volič	může	obdržet	hlasovací	

lístky	i	ve	volební	místnosti,	§	38,	odst.	4),	§	17,	odst.1.,	§	67,	odst.4
9.	 V	 případě	 konání	 druhého	 kola	 voleb	 obdrží	 volič	 hlasovací	 lístky	 ve	 volební	 místnosti	 ve	 dnech	 voleb,	 §	 76,	

odst.4
Liptál	27.07.2014	 	 	 	 	 	 	 	 Zpracovala:	Jana	Vráblíková
Věra	Dostálová,	starostka
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PLÁN ZNÁMÝCH  AKCÍ  V LIPTÁLE 2014

Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde

29.06.-
12.07. ne-so Letní	tábor	pro	děti	

na	Spálově Sbor	ČCE	Liptál Na	Spálově

05.07. so	 Hasičská	pohárová	soutěž	 08:00 SDH	Liptál areál	TJ,	KA

06.07. ne Pálení	hranice-sv.	Jana	Husa 18:00 ČCE	Liptál	

06.07. ne Vítání	občánků 13:00 Občanská	komise	Liptál,	Obec VZM
20.07.-
26.07. ne-so Letní	tábor	pro	děti	

na	Březinkách Sbor	ČCE	Liptál Kateřinice

26.07. so Myslivecký	výlet	a	dětský	den 14:00 Myslivecké	sdružení	Brdisko	
Liptál Chata	MSB

15.08. pá 9.	Finální	rozstřel	2014	-	zábava 19:00 KVN Liptál KA
20.08.
až

25.08.

st
--
po

MFF	44.	Liptálské	slavnosti	2014
Výstava	-	100	let	fotbalu,	
květiny

09:00
FoS	Lipta	Liptál
Obec Liptál

KZ
KA

Obec
30.08. so 4.	Liptálské	slůnění		III/2014 17:00 Londa	Jaroslav,	FK	Liptál KA

30.08. so Soukromá	akce Smilkovi,	Liptál	 KZ
10.10.
11.10.

pá
so

Volby	do	zastupitelstev	obcí	a	Senátu	
PČR OÚ Liptál VZM

11.10. so Sraz	Lipťáků	 14:30 Vaculík	Miroslav,	Liptál KZ

Zkratky: 
KZ	-	Kulturní	zařízení	při	OÚ	Liptál;	KA	-	Kulturní	areál,	letní	kino,	Liptál; VZM	-	Velká	zasedací	místnost	OÚ	Liptál;	TJ 
–	areál	TJ	–	hřiště
Mimo	tento	pravidelný	provoz	se	konají	jednorázové	kulturní	akce	pátek	-	sobota	-	neděle.	Změna programu vyhrazena!

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

Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde

08.09.
až	
cca

30.10.

Kulturní	zařízení	ZAVŘENO	–	
-	stavební	práce	na	akci	–	Zateplení	KZ,		
výměna	zbylých	oken,
vzduchotechniky

OÚ Liptál KZ

08.10. pá Vzdělávání	na	venkově	–	seminář	FG 08:30-
11:50

M-Centrum	Zlín
OÚ Liptál VZM

10.10.
11.10.

pá
so

Volby	do	zastupitelstev	obcí	a	Senátu	
PČR	–	I.	kolo OÚ Liptál VZM

11.10. so Sraz	Lipťáků	 14:30 Vaculík	Miroslav,	Liptál Restaurace
U	Klesků

17.10.
18.10.

pá
so Volby	do	Senátu	PČR	–	II.	kolo OÚ Liptál VZM

25.10. so Soukromá	akce Ing.	Trochta	Michal,	Liptál KZ

16.11. ne Setkání	na	Vartovni	–	5	let	od	otevření Obec	Seninka Vartovna
21.11.
až

23.11.

pá
so
ne Soustředění	mažoretky	Zlín Mažoretky	Zlín KZ,	klubovna

28.11.
nebo
29.11.

pá Rozsvícení	vánočního	stromu	a	betlému,
vánoční	jarmark	(bude	upřesněno)

17:00

14:00
Obec	Liptál,	ZŠ	Liptál

před	OÚ

KA	nebo	obec
30.11. ne Adventní	koncert 16:00 ČCE	Liptál kostel	ČCE	Liptál

06.12. so Beseda	se	seniory 14:30 Občanská	komise,	Obec	Liptál KZ

06.12. so 15.	Mikulášská	jízda	2014 14:00 FoS	Lipta	Liptál,	Obec	Liptál Obec

11.12. st Besídka	DDaZŠ	Liptál DDaZŠ	Liptál KZ

13.12. so Výroční	schůze	TJ	Liptál	–	100	let 16:00 FK	Liptál Restaurace	
U	Klesků

14.12. ne Vánoční	zpívání	a	koledování	u	cimbálu 15:00 FoS	Lipta KZ 

26.12. st Štěpánská	zábava 20:00 FK	TJ	Start	Lipta	Liptál KZ

Zkratky: 
KZ	-	Kulturní	zařízení	při	OÚ	Liptál;	KA	-	Kulturní	areál,	letní	kino,	Liptál; VZM	-	Velká	zasedací	místnost	OÚ	Liptál;	TJ 
–	areál	TJ	–	hřiště

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

Proto prosíme všechny vedoucí souborů a složek, aby sledovali aktualizovaný plán akcí na webových stránkách obce 
a podle toho si plánovali zkoušky v kulturním zařízení. Někdy	totiž	může	dojít	k	překrytí	termínů	zkoušek	a	mimořádných	
akcí,	kterým	jsme	nuceni	dát	přednost.

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	zveřejňo-
vány	na	webových	stránkách	či	Liptálském	zpravodaji.

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

Upozornění - všem uživatelům Kulturního zařízení Liptál
- dočasně zavřeno – akce Zateplení kulturního zařízení

Vzhledem	k	časovému	harmonogramu	prací	není	možné	v	současné	době	(od	8.9.2014)	do	odvolání	zkoušet	ani	pořádat	
různé	akce	v	prostorách	KZ	Liptál.	Provádí	se	akce	Zateplení	kulturního	zařízení,	jejichž	součástí	je	i	realizace	nové	vzdu-
chotechniky	a	výměna	zbylých	oken	ve	všech	vnitřních	prostorách	-	tj.	celé	přízemí	i	I.	patro	(klubovna).	Práce	by	měly	trvat	
přibližně	do	31.10.2014.
O	dalších	změnách	Vás	budeme	informovat	na	webových	stránkách	obce	www.liptal.cz.	
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V	 sobotu	 30.8.2014	 proběhl	 čtvrtý	
ročník	 benefičního	 festivalu,	 který	 se	
konal	 ve	 prospěch	 sdružení	 Naděje	
Vsetín-Sychrov.	I	tentokrát	byla	hlavní	
myšlenka	 pomoci	 těm,	 kteří	 potřebují	
prostředky	 na	 svůj	 provoz.	A	 to	 tím,	
že	lidi,	kteří	příjdou	tuto	akci	podpořit	
pobavíme,	nakrmíme	a	napojíme.
K	 tomu	bylo	připraveno	bohaté	ob-

čerstvení	 a	 kapely,	 mezi	 kterými	 si	
snad	 každý	 vybral.	 První	 zahrálo	 duo	
No	 Sisters	 s	 písněmi	 známých	 inter-
pretů.	 Po	 nich	 zahrála	 už	 i	 meziná-
rodně	 známá	 Beata	 Bocek	 se	 svým	
přítelem	 ze	 Švédska	 Christopherem	
své	 autorské	 písně	 a	 pak	 následova-
la	 skupina	 LÍHeň	 se	 svým	 veselým	
folkrockem.	 Všichni	 sklidili	 potlesk	
od	 prvních	 pár	 příchozích,	 načež	 se	
areál	 začal	 plnit	 rockověchtivými	 ná-
vštěvníky.	 Večer	 začal	 trochu	 přitvr-
zovat	 a	 to	 díky	 kapele	 Black	 Adder	
z	 Valmezu	 a	 jejich	 hardcore	 metalu.	
Ale	dočkali	se	i	vyznavači	klasiky	a	to	
v	 podání	 Schelinger	 revivalu,	 kteří	
nechali	 zavzpomínat	 na	 staré	 dobré	

časy	hardrocku.	Ale	 závěr	patřil	 nové	
generaci	 skupiny	Right	Reason,	 která	
lidi	 nenechala	 odpočinout	 svým	 tvr-
dým	metalem.
Nicméně	 tohle	 byla	 zábava	 pro	

všechny	návštěvníky,	kteří	přišli	a	tím,	
že	se	bavili	a	 tancovali,	 tak	měli	chuť	
něco	 sníst	 a	 vypít	 a	 aniž	 by	 na	 to	
museli	 myslet,	 tak	 pomohli	 vydělat	
peníze,	které	pomohou	tam,	kde	mají.	
K	tomu	jim	pomohli	všichni	pořadate-
lé	 ve	 stáncích,	 za	 což	 jim	 patří	 velký	
dík.	Skupinám	díky	za	hudební	zážitky	
a	 také	 za	 rozumné	 honoráře.	 Taktéž	
dík	za	podporu	TJ	Liptál	a	OÚ	Liptál.	
A	nelze	zde	neuvést,	že	i	díky	existenci	
Slůnění	zareagoval	podnik	Irisa	Vsetín	
a	daroval	šek	na	5000	Kč	ve	prospěch	

Liptálské Slůnění 2014

na setkání bývalých zaměstnanců VD Lipta Liptál, které se uskuteční
 v sobotu 11. října 2014 ve 14:30 hodin v Restauraci U Klesků v Liptále.

Program:
14	–	14:30	h	 Příjezd	účastníků,	přivítání
15:00	h	 Zahájení	setkání,	zdravice	účastníků
15:30	h	 Posezení,	volná	zábava

Prosíme	rovněž,	abyste	o	 této	akci	 informovali	své	přátele	a	známé	z	 jiných	
provozoven.

Účastnický	poplatek	ve	výši	250	Kč	bude	uhrazen	na	místě.

Svoji	účast	potvrďte	do	8.	října	2014	-	kontakt:	Miroslav	Vaculík,	tel.:	571	438	
008,	mobil:	604	205	471,	e-mail:	vaculik@molo.cz.

Za přípravný výbor: Miroslav Vaculík

Vzpomene si ještě někdo? 
V říjnu 1982 se konal v Liptále 

pohřeb dlouholetého učitele 
a starosty obce, pana 

Františka Váni. 
Účast veřejnosti byla veliká. 

Vzpomene si dnes ještě někdo, 
kolik tam hovořilo smutečních 
řečníků a za které organizace?

 
Pokud by se to někomu podařilo, 
sdělte to laskavě panu Miroslavu 

Vaculíkovi, Liptál, Hořansko, 
tel. 571 438 008.

Pozvání - Lipta Liptál VÝZVA
pro pamětníky - pohřeb 

p. Františka Váni

Naděje	 Vsetín-Sychrov.	 Poděkovat	
musíme	hlavně	všem,	kteří	 se	 zúčast-
nili,	protože	hlavně	díky	nim	se	získa-
ly	prostředky	ve	výši	27	774	Kč!	Tyto	
peníze	 byly	 poslány	 na	 účet	 nadace	
Naděje	a	věříme,	že	je	použijí	co	nej-
lépe	ve	prospěch	klientů.
A	 na	 závěr	 jen	 přání,	 jež	 vyjadřuje	

název	 festivalu:	 Slunce	 v	 duši	 a	 sílu	
slona	 v	 srdci.	 To	 všem	 lidem	 přejí	
pořadatelé	a	věříme,	že	se	vždy	najdou	
lidi,	 kteří	 takové	 akce	 rádi	 podpo-
ří.	 Takže	 se	 na	 všechny	 těšíme	 snad	
i	příští	 rok,	ale	nejspíš	v	 jiném	termí-
nu	 už	 z	 konce	 jara.	Uvítáme	 tím	 léto	
a	 opustíme	 přeplněný	 závěr	 prázdnin.	
Snad	vás	to	osloví	a	zase	přijdete	pod-
pořit	dobrou	věc.	

Za všechny pořadatele 
Jara Londa
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 2014

60 let
říjen  Daňová	Ludmila,	Střed
listopad		 Burjánová	Jarmila,	Dolansko
	 	 Navrátilová	Věra,	Na	Špici
prosinec	 Matonohová	Jarmila,	Dolansko
	 	 Tomanec	Jaromír,	Dolansko

65 let
listopad		 Slováková	Irena,	Střed
prosinec	 Smilek	Jiří,	Dolansko

70 let
říjen	 	 Geržová	Alena,	Háj
	 	 Gerža	Zdeněk,	Dolansko
	 	 Řezníček	Karel,	Střed
prosinec	 Kratinová	Drahomíra,	Střed	 	
 
75 let
říjen	 	 Migdalová	Františka,	Lůžko

80 let
říjen	 	 Vaculíková	Zdeňka,	Střed
listopad		 Oravec	Ludvík,	Střed

81 let
prosinec	 Šťastný	Josef,	Střed

82 let
listopad		 Geržová	Marie,	Hořansko

83 let
říjen	 	 Matějů	Lydie,	Dolansko
	 	 Ptáčková	Blanka,	Dolansko
	 	 Srněnská	Marie,	Střed

84 let
říjen	 	 Klepáčová	Růžena,	Dolansko
listopad		 Valchářová	Filomena,	Sadová

85 let
listopad		 Smilková	Vlasta,	Lopuník
prosinec	 Valchář	Josef,	Střed

86 let
listopad		 Svoboda	Emil,	Na	Špici

87 let
listopad		 Krumpoch	Vladimír,	Dolansko

90 let
listopad		 Mrnůštík	Jan,	Škurňův	dvůr
	 	 Vaculíková	Lydie,	Hořansko

91 let
říjen	 	 Běťáková	Marta,	Dolansko

99 let
říjen		 	 Miková	Julie,	Výpusta

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

SŇATky  
červen 2014 Michálková	Jana,	Dolansko	+	
	 	 Tomša	Bedřich,	Dolansko
červenec 2014 Bořuta	Jaroslav,	Střed	+	Hajdová	Hana,		
	 	 Hustopeče	n.	B.
  Mrnůštíková		Jana,	Na	špici	+	
	 	 Svoboda	Ondřej

Žádné	další	informace	o	uzavřených	sňatcích	nemáme.	

pŘIHLÁŠEní 
červenec 2014 Skalická	Petra,	Pusté
	 	 Bořutová	Hana,	Střed
srpen 2014 Braunerová	Jana,	Zuzana,	Michaela,		
	 	 Adéla,	Střed

oDHLÁŠEní 
květen 2014 Zedníková	Hana,	Řepišťáková	Eliška,	
	 	 Na	Špici
	 	 Randýsková	Božena,	Střed	
červen 2014	 Malučký	Miroslav,	Na	Špici
	 	 Kamenná	Lucie,	Dorota	Dobra,	
	 	 Vidor	Vuk,	Timea	Tea
	 	 Poláchová	Dana	DiS.,	Střed
	 	 Pečenka	Michal,	Střed
	 	 Staněk	Radomil	ml.,	Střed	
červenec 2014	 Šťastná	Kristina,	Střed
srpen 2014	 Svobodová	Jana,	Svoboda	Michal,	
	 	 Na	Špici
	 	 Staňková	Michaela,	Amálie,	Rýdel			
	 	 Dominik,	Střed

nARozEní 
červen 2014 Hořanská	Viktorie,	Sadová
červenec 2014 Křenková	Nikola,	Na	Špici
srpen 2014 Skládaný	Samien,	Lůžko

Rodičům blahopřejeme!

ÚmRTí 
červenec 2014 Štefek	Bohuslav,	Na	Špici
	 	 Sládeček	Evžen,	Dolansko
srpen 2014	 Obadal	Jaroslav,	Dolansko
	 	 Marek	Jaroslav,	Střed
	 	 Řezník	Miroslav,	Na	Prašnici

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

SDĚLENÍ KE SPOLEČENSKÉ KRONICE
Jelikož se nám stále nedostává některých informací 

v pohybu obyvatelstva, prosíme Vás, aby jste nám nastalé 
změny - sňatky, odhlášení, narození, úmrtí nahlásili na OÚ 
v Liptále, abychom je mohli přesně zanést do evidence 
obyvatel a mohli jsme z nich dále čerpat  – např. vítaní 
občánků, apod. 

Děkujeme za pochopení.             Jana	Vráblíková

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 2014ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 2014

99 let
říjen		 	 Miková	Julie,	Výpusta

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika
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Vzpomínky
Netruchlete nářkem a slzami,
ale čistou vzpomínkou …

Dne	20.	září	2014	by	se	dožil	40	let	pan
Tomáš burján z Liptálu č. 124.

S	úctou	vzpomínají	manželka	Petra,	 synové	
Jakub	 a	 Tomáš,	 maminka	 Jarmila	 a	 bratr	
Michal.

Odešlas tak ticho, jak jsi žila
a ani ses s námi nerozloučila.
Jen Tvé modré oči se dívaly,
co se kolem Tebe děje
a již nevnímaly.

Dne	6.	září	2014	jsme	vzpomněli	první	smut-
né	 výročí	 od	 úmrtí	 naší	maminky,	 babičky,	
prababičky,	paní
Zdenky Křupalové z Liptálu č. 346.

Nikdy	nezapomene	dcera	Dana,	Alex,	vnuč-
ka	Renata	s	manželem,	pravnučky	Nikolka	a	Deniska,	vnuk	
Tomáš	s	dcerou	Karolinkou.	

 
Marné je naříkat,
už se nic nezmění,
jenom ve vzpomínkách
se všechno ocení.

Dne	 5.	 července	 2014	 jsme	 si	 připomněli							
12.	výročí	úmrtí	pana

Miroslava Chmelaře, roz. Muchy, z Liptálu 
č. 317 

Zároveň	 jsme	 9.	 května	 2014	 vzpomněli	 jeho	 nedožitých							
85	let.
Za	 vzpomínku	 děkuje	 manželka,	 děti	 s	 rodinami	 a	 ostatní	
příbuzní.	

Dne	 21.9.	 2014	 uplynulo	 6	 let,	 kdy	 nás	
opustila	 naše	 milá	 maminka,	 babička,	 teta,	
…,	paní

Ludmila Vaculíková z Liptálu – Sadové 
č.p. 351.

Vzpomínají	synové	a	dcera	s	rodinami.

Dne	1.	října	2014	uplyne	6	let	od	úmrtí	jejího	syna,	pana

Jiřího Vaculíka.

Vzpomínají	sourozenci,	děti	a	družka	Maruška.

KNIŽNÍ bAZAR 
V	 naší	 knihovně	 je	 nyní	možné	 odložit	 vaše	 již	 nepo-

třebné	 knihy	 či	 časopisy,	 a	 na	 oplátku	 si	 odnést	 úlovek,	
který	vás	zaujme	-	vše	zdarma.
Knihy	přineste	v	dobrém	stavu,	nesmí	být	roztrhané	či	ji-

nak	znehodnocené.	Mělo	by	jít	spíše	menší	množství	knih,	
kdo	máte	doma	nepotřebné	knihovny	o	velkém	množství	
svazků,	doporučuji	domluvit	se	spíše	s	antikvariáty.

DEJTE SVÝM KNIHÁM DRUHÝ ŽIVOT! 

OTEVÍRACÍ	DOBA	V	KNIHOVNĚ	V	LIPTÁLE:
STŘEDA:		 15.00	–	17.00
PÁTEK:		 15.00	–	17.00

Alena Malčíková, knihovnice

V	 neděli	 5.10.2014	 se	 uskuteční	 sborový	 zájezd	 na	
Slovensko	 do	 obce	 Vrbovce,	 kousek	 od	 státní	 hranice.	
Navštívíme	tamní	sbor,	bohoslužby,	které	se	konají	v	10	h.
Po	 bohoslužbě	 bude	 společný	 oběd,	 který	 pro	 nás	 rádi	

připraví	členové	místního	sboru.	Po	obědě	si	prohlédneme	
sborové	prostory	a	pak	se	vydáme	do	nedalekého	Kuželova 
na	prohlídku	starého	větrného	mlýna.
Cestou	zpět	se	zastavíme	na	Velehradě.
Odjezd	 od	 fary	 ČCE	 Liptál	 v	 7	 hodin,	 předpokládaný	

návrat	kolem	18-19	hodiny.
Zájemci	 se	mohou	 hlásit	 u	 Tomáše	Němečka	 a	 Zdenka	

Vaculíka.
Cena	zájezdu	300	Kč/osoba	(autobus,	oběd,	vstupné).			

Přihlášky	do	 evangelického	náboženství	 	 pro	 školní	 rok	
2014/2015.
Kdo	byste	ještě	chtěli	přihlásit	své	děti	k	výuce	nábožen-

ství,	 přihlášky	 jsou	 k	 dispozici	 na	 faře,	 při	 bohoslužbách	
nebo	na	webových	stránkách.	Srdečně	zvány	jsou	všechny	
děti	i	doposud	nepokřtěné.		Hodiny	náboženství	budou	pro-
bíhat	v	budově	Základní	školy	v	Liptále.	
Přihlášky	můžete	odevzdat	na	ředitelství	ZŠ	Liptál	nebo	

na	evangelické	faře.
Mária	Jenčová,	evangelická	farářka,	

Liptál,	tel.:	739	558	115.
Podrobnější aktuální informace o dění ve sboru ČCE 

v Liptále i bohatou fotogalerii naleznete na www.liptal.
evangnet.cz.

 ZÁJEZDČCE LIPTÁL 
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Školní rok zahájenZe Základní školy Liptál
Tak	 jako	 na	 všech	 školách	 v	 naší	

zemi	byl	i	na	naší	škole	zahájen	nový	
školní	rok.	V	letošním	roce	se	ponese	
ve	 znamení	 dokončení	 dvouleté	 prá-
ce	 na	 projektu	 EU	 školám	 s	 názvem	
Modernizace	vzdělávání	na	ZŠ	Liptál.	
Získali	jsme	nové	možnosti	vzdělávání	
pro	učitele	a	nezapomínáme	ani	na	na-
še	žáky	a	jejich	zájmové	aktivity.		
Seznam	 kroužků	 děti	 již	 obdržely	

a	 věříme,	 že	 připočteme	 li	 aktivity	
zdejší	Základní	umělecké	školy	 /obor	
hudební	,	výtvarný	a	dramatický/,	akti-
vity	zdejších	spolků	/hasiči,	fotbalisté,	
valašský	kroužek/	může	si	každé	dítě	
vybrat	 podle	 svých	 zájmů.	 Za	 všech-
ny	 učitele	 prosím	 rodiče,	 aby	 výběru	
mimoškolních	aktivit	věnovali	pozor-
nost,	 nenechali	 se	 odbýt,	 že	 jejich	
dcera	–	syn	nemají	zájem.	Každé	dítě	
může	v	něčem	vyniknout	a	zažít	pocit	
úspěchu	 mnohdy	 pomůže	 i	 ve	 škole.	
Dítě	 získá	 sebejistotu,	 ví,	 že	 i	 když	
ve	 škole	 není	 vše	 na	 jedničku,	mimo	
školu	v	daném	oboru	je	šikovný.	
Naši	vycházející	žáci	i	jejich	rodiče	

budou	 v	 tomto	 školním	 roce	 rozho-
dovat,	 čemu	 se	 syn	 –	 dcera	 budou	
věnovat	 již	 v	 dalším	 školním	 roce.	
Neustále	roste	zájem	získat	středoškol-
ské	 vzdělání	 s	 maturitou.	 Rozhovor	
s	 mladým	 podnikatelem	 /asi	 40	 let/	
mě	 opět	 utvrdil	 v	 tom,	 že	 řemeslo	 je	
pro	naše	žáky	a	možná	i	jejich	rodiče	
považováno	 za	 něco	 nedostačujícího	
pro	 další	 život.	Najít	 však	 šikovného	
a	 odpovědného	 elektrikáře,	 zedníka,	
či	 instalatéra	 je	 čím	 dál	 větší	 pro-
blém.	 Podnikatelé	 nacházejí	 zručné	
a	 odpovědné	 řemeslníky	 v	 generaci,	
která	 je	 dnes	 téměř	 důchodového	 vě-
ku.	 Obávají	 se,	 že	 za	 10	 let	 nebude	
možné	 sehnat	 šikovného	 řemeslníka	
vůbec.	 Při	 vědomí	 vysoké	 nezaměst-
nanosti,	 při	 vědomí,	 kolik	 absolventů	
–	maturantů	 i	 vysokoškoláků	nemůže	
najít	 práci,	 zvažuji,	 zda	 by	 skutečně	
nebylo	na	čase	oprášit	rčení	o	řemeslu	
a	zlatém	dnu.	

O vzdělávání 
učitelé a nejen o něm

Erasmus+	 je	 nový	 vzdělávací	 pro-
gram	 Evropské	 unie	 na	 období	
2014–2020,	který	podporuje	spoluprá-
ci	a	mobilitu	ve	všech	sférách	vzdělá-
vání,	 v	 odborné	 přípravě	 a	 v	 oblasti	
sportu	 a	 mládeže.	 V	 rámci	 tohoto	
programu	si	naše	škola	podala	žádost	
o	partnerství	s	několika	dalšími	evrop-
skými	zeměmi,	projekt	nebyl	schválen	
pro	 nedostatek	 financí,	 ale	 v	 oblasti	
dalšího	vzdělávání	 jsme	úspěšní	byli.	
Dva	učitelé	z	naší	školy	v	tomto	škol-
ním	roce	absolvují	kurzy	v	zahraničí.

Kurz pro učitele angličtiny 
zaměřený na problémy dětí 

s poruchami učení
Jedná	 se	 o	 14	 denní	 kurz	 v	 Port-

smouthu	 ve	 Velké	 Británii,	 který	 je	
věnován	 novým	 metodám	 ve	 výuce	
angličtiny	 se	 zaměřením	 na	 děti	 se	
specifickými	poruchami	učení.	V	pro-
gramu	 je	nejen	výuka	angličtiny	 jako	
cizího	 jazyka	 na	 základní	 škole,	 ale	
i	 návštěvy	 škol	 a	 zejména	 možnost	
sledovat	 práci	 učitelů.	 Plánován	 je	
prostor	 na	 diskuze.	 Účastníci	 kurzu	
se	 seznámí	 s	 národním	 vzdělávacím	
programem	 i	 specifiky	 každodenního	
života	 dětí	 v	 Británii.	 ČR	 zde	 bude	
zastoupena	pouze	učitelem	naší	školy,	
a	tak	se	dá	předpokládat	i	zdokonalení	
v	 mluveném	 projevu.	 Portsmouth	 je	
město	 s	 úžasnou	 historií	 a	 mluvíme	
o	 něm	 i	 v	 hodinách	 jazyka	 anglické-
ho,	 takže	 i	 poznatky	 z	 návštěv	 mu-
zeí	 a	 pamětihodností	 budou	 použity	
ve	výuce.	

Kurz 
outdoorového vzdělávání
Kurz	 se	 uskuteční	 18.-22.5.	 2015	

ve	Švédsku,	v	městě	Rimforsa	poblíž	

Linköpingu.	Tento	 kurz	 je	 kombinací	
outdoorových	 aktivit,	 environmentál-
ního	 vzdělávání,	 osobního	 i	 sociál-
ního	 rozvoje.	 Účastníci	 kurzu	 se	 učí	
realizovat	 praktickou	 výuku	 na	 mís-
tech	 jako	 les,	 park,	 krajina,	 apod.	
Outdoorové	vzdělávání	pak	může	být	
vhodným	 pedagogickým	 nástrojem	
pro	 zlepšování	 studijních	 výsledků.	
Součástí	kurzu	 je	návštěva	místní	zá-
kladní	školy	a	ukázka	metod	ve	švéd-
ském	školství.

Další	 vzdělávací	 kurzy	 pro	 nás	
připravilo	 ČVUT	 v	 Praze,	 které	 se	
prosadilo	 svým	 projektem	 nazvaným	
Moderní	 učitel	 21.	 století.	 Cílem	 je	
proškolení	 učitelů	 tak,	 aby	 efektiv-
ně	 využívali	 nejen	 stávající	 techniku	
školy,	ale	zároveň	se	naučili	pracovat	
s	moderní	dotykovou	technikou,	která	
po	 absolvování	 kurzu	 zůstane	 majet-
kem	školy.	Přihlášeno	je	14	pedagogů,	
absolvovat	 budou	 několikadenní	 ško-
lení	a	vzdělávat	 se	mohou	 i	prostřed-
nictvím	online	kurzů.

 

Prostřednictvím	grantu	Střední	ško-
ly	oděvní	a	služeb	Vizovice	se	mohou	
dva	učitelé	přihlásit	do	projektu,	který	
je	 prospěšný	 pro	 učiliště,	 naši	 školu,	
naše	 žáky	 i	 spolupracující	 učitele.	
Jednat	 se	 bude	 o	 získání	 praktických	
znalostí	 fotografování	 a	 práce	 s	 digi-
tální	 technikou.	 Žáci	 se	 naučí	 nejen	
fotografovat	 a	 upravovat	 fotografie	
digitálně,	 ale	 získají	 i	 znalosti,	 jak	
prezentovat	 svou	 práci	 i	 práci	 školy.	
Kromě	těchto	vědomostí	škole	zůstane	
i	 používaná	 technika,	 což	 je	 počítač,	
tiskárna	a	fotoaparát.	

Činnost Sdružení rodičů při ZŠ Liptál
Spoluobčané	obce	Liptál,	chtěli	by-

chom	 vás	 touto	 cestou	 informovat	
o	 činnosti	 Sdružení	 rodičů	 při	 ZŠ	
Liptál.	

Vy,	 co	 máte	 děti	 školou	 povinné,	
o	 sdružení	 víte,	 protože	 minimál-
ně	 platíte	 nezbytný	 příspěvek	 za	 své	

děti.	 Vy,	 co	 tam	 děti	 nemáte,	 možná	
ani	 netušíte,	 že	 podobná	 organizace	
v	naši	obci	působí.	Ať	patříte	do	první	
nebo	 do	 druhé	 skupiny,	 tak	 věřte,	 že	
bez	vás,	vašich	dětí,	vnoučat	a	vašich	
známých	by	naše	sdružení	postrádalo	
smysl.	 A	 stejně	 tak	 by	 nemělo	 pro	
koho	pořádat	akce,	které	pořádá.	Jistě	

jste	 si	 v	 minulosti	 všimli	 akcí,	 které	
se	v	naší	obci	uskutečnily.	Namátkou	
třeba	Vánoční	 jarmark,	Karneval	 ne-
bo	Diskotéka	pro	děti	apod.

Všechny	 tyto	 aktivity	 vedou	 k	 to-
mu,	abychom	zpříjemnili	život	dětem	
a	 také	 udrželi	 kulturní	 vyžití	 obce.	
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Přehled plánovaných aktivit pro děti i veřejnost

Rovněž	 vedou	 k	 tomu,	 že	 z	 každé	
této	 činnosti	vyděláme	nějaké	peníze	
(mnohdy	 nepatrnou	 částku	 v	 poměru	
k	času	a	nákladům	spojených	s	orga-
nizací),	 které	 jsou	 následně	 použity	
na	 zájmové	 činnosti	 dětí	 naší	 školy,	
a	 které	 jsou	 mimo	 rámec	 školních	
financí.	 Jedná	 se	 například	 o	 příspě-
vek	 na	 dopravu	 do	 divadla	 ve	 Zlíně,	
příspěvek	 na	 lyžařský	 výcvik,	 školní	
podzimní	 karneval	 apod.	 Od	 letoš-
ního	 roku	 máme	 v	 plánu	 občany	
informovat	o	tom,	na	co	byly	získané	
finanční	prostředky	použity.

Ale	 abychom	 i	 nadále	mohli	 pořá-
dat	 akce	 pro	 děti	 i	 pro	 občany	 naší	
vesnice,	tak	potřebujeme	hlavně	pod-
poru	vás,	občanů	naší	obce.	A	to	pře-
devším	 aktivní	 účast	 na	 jednotlivých	
akcích.	Buď	v	roli	organizátorů,	nebo	
v	 roli	 návštěvníků.	 Protože	 pokud	
nebude	 v	 obci	 zájem	 se	 podobných	
akcí	účastnit,	tak	nemá	cenu	tyto	akce	
pořádat.	A	 bohužel	 je	 to	 smutné,	 ale	
občas	nám	připadá,	že	si	každý	v	obci	
říká:	 „Proč	 bych	 tam	 chodil?	 Však	

tam	 půjdou	 jiní!“	 Ale	 uvědomte	 si,	
prosím,	že	odměnou	za	náš	čas,	který	
věnujeme	 organizaci,	 je	 mnohdy	 jen	
šťastný	 výraz	 ve	 tváři	 dětí,	 nebo	 po-
čet	 návštěvníků	 námi	 pořádané	 akce.	
Nejsmutnější	 je,	 když	 se	 po	 skon-
čení	 akce	 sejdeme	 a	 zjistíme,	 že	 čas	
a	náklady,	které	 jsme	 tomu	věnovali,	
se	 ani	 nevrátily	 zpět,	 jen	 proto,	 že	
nepřišlo	 dost	 návštěvníků.	 Dopřejte	
svým	 dětem	 a	 také	 sobě	 trochu	 ne-
náročné	 zábavy.	 Pokud	 si	 nebudeme	
zpestřovat	život	sami	tím,	že	využije-
me	 každé	 příležitosti	 k	 zábavě,	 bude	
život	 našich	 dětí	 nudný	 a	 odsoudíme	
je	k	tomu,	aby	tloustly	a	hlouply	u	po-
čítače	či	televize.

 
Věřte	 tomu,	 že	 veškerý	 zisk	 z	 ná-

mi	 pořádaných	 akcí,	 je	 použitý	 jen	
ve	 prospěch	 dětí.	 Pevně	 věříme,	 že	
pokud	 vám	 záleží	 na	 vašich	 dětech	
či	 vnucích	 a	 chcete	 jim	 dopřát	 pěk-
né	 a	 kulturně	 bohaté	 dětství,	 že	 nás	
i	v	tomto	školním	roce	podpoříte	svou	
spoluprací	 anebo	 jen	 účastí	 na	 námi	
pořádaných	akcích.

Plán	akcí	je	zveřejňován	v	Liptálském	
zpravodaji,	 na	 webových	 stránkách	
školy	i	obce,	vyhlašovány	jsou	i	obec-
ním	 rozhlasem.	 Na	 jiném	 místě	 zde	
ve	zpravodaji	uvádíme	orientační	pře-
hled	 akcí	 ve	 školním	 roce.	 Pokud	
máte	nápad	na	nějakou	akci,	případně	
nám	chcete	sdělit	něco	jiného	(hodno-
cení,	 doporučení),	 můžete	 tak	 učinit	
prostřednictvím	 e-mailu	 srpsliptal@
seznam.cz,	 nebo	 nám	 zanechat	 vzkaz	
v	 kanceláři	 ZŠ	 Liptál,	 nebo	 případně	
na	obci.

Rovněž	uvítáme	nové	aktivní	obča-
ny,	 kteří	 by	 chtěli	 pomáhat	 s	 organi-
zací	 a	 průběhem	 akcí.	 Stále	 nemáme	
ve	 svých	 řadách	 zástupce	 za	 1.	 a	 2.	
třídu.	V	případě,	že	se	mezi	nás	chce-
te	 přidat,	 pošlete	 na	 sebe	 kontakt.	
Vděčně	Vás	přivítáme.	Taktéž	se	nám	
ozvěte,	i	pokud	chcete	pouze	dostávat	
informace	z	první	ruky.

Za členy sdružení rodičů
Radim Chmelař

Základní	škola	v	Liptále	se	nevěnuje	
jen	 klasické	 výuce,	 ale	 tak	 často	 zmi-
ňované	 kompetence	 se	 snaží	 rozvíjet	
i	 mimo	 klasickou	 výuku.	 Některé	 ak-
tivity	zvládají	učitelé	sami	bez	pomoci	
rodičů,	 většinou	 nejsou	 určeny	 širo-

ké	 veřejnosti	 –	 zváni	 jsou	 především	
rodiče,	 žáci	 a	 rodiče	 okolních	 škol.	
Společenské	akce	organizují	především	
rodiče	 a	 jsou	 určeny	 široké	 veřejnosti,	
od	 nejmenších	 po	 babičky	 a	 dědečky.	
Stále	se	střetáváme	s	problémem	nejen	

nízké	 návštěvnosti,	 ale	 také	 nezájmu	
ze	strany	rodičů	pomoc	při	organizaci.	
Věříme,	že	zveřejněním	přibližného	se-
znamu	aktivit	získají	čtenáři	Zpravodaje	
přehled	a	budou	se	moci	na	 jednotlivé	
akce	lépe	připravit.	

Měsíc - datum Název akce Hlavní pořadatel

Říjen	 Pochod	broučků	–	připomínka	28.	října ZŠ

Říjen Drakiáda	–	dle	počasí ZŠ

Listopad	 Halloween ZŠ

Listopad	–	29.12./So Vánoční	jarmark	 SR	při	ZŠ	Liptál

Únor	 Karneval SR	při	ZŠ	Liptál

Duben Závěr	kurzu	tance	a	společenské	
výchovy ZŠ	+	SR	při	ZŠ	Liptál

Říjen Bezpečně	do	školy ZŠ	+	SR	při	ZŠ	Liptál

Květen Den	zdraví	a	pohybu ZŠ	+	SR	při	ZŠ	Liptál

Červen Absolventský	večírek ZŠ	+	SR	při	ZŠ	Liptál	
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Organizační pokyny pro zájemce  KERAMIKA šk. rok 2014/2015
Ze školní družiny

PLÁN PRÁCE KERAMICKÉHO KROUŽKU: změna možná!!!
15.	09.	2014 seznámení	s	keramickou	dílnou,	zásady	práce,	modelování
29.	09.	2014 základní	pracovní	postupy,	miska	na	dobrůtky
13.	10.	2014 glazurování
27.	10.	2014 PODZIMNÍ	PRÁZDNINY	–	ZAVŘENO!
10.	11.	2014 vánoční	výrobky
24.	11.	2014 vánoční	výrobky
08.	12.	2014 glazura
22.	12.	2014 VÁNOČNÍ	PRÁZDNINY	ZAVŘENO!
05.	01.	2015 Souboj	hrnků	1.
19.	01.	2015 Souboj	hrnků	2.
02.	02.	2015 glazura
16.	02.	2015 velikonoční	výrobky,	vázy
02.	03.	2015 velikonoční	výrobky,	cedulky	na	dveře
16.	03.	2015 glazura
30.	03.	2015 volné	vyrábění
13.	04.	2015 volné	vyrábění
27.	04.	2015 glazura
11.	05.	2015 rybí	zvonkohra
25.	05.	2015 zvonkohra	dekor,	výrobky	pro	školu
08.	06.	2015 dokončení	zvonkohry,	rozloučení

Pokud se schůzka neuskuteční, bude určen náhradní termín. 

POPLATEK: 
1.	 pro	 školní	 děti	 přihlášené	 k	 pravi-

delné	 docházce	 je	 poplatek	 na	 celý	
školní	 rok	 500,-Kč.	 Předpokládá	 se	
100%	účast	a	částka je nevratná.	

2.	 pro	 školní	 děti	 nepřihlášené	 k	 pra-
videlné	docházce	(to	znamená,	že	si	
přijdou	 vyrobit	 jen	 někdy),	 dospělé	
i	 předškolní	 děti	 za	 každé	 vyrábění	
je	poplatek	60,-Kč	 (následné	glazu-
rování	 je	 v	 ceně).	Pro nepravidel-
né tvoření je vyhrazen čas pouze 
od 17 do 18.45 hodin!!!

3.	 Pokud	spotřeba	hlíny	přesáhne	u	jed-
noho	 účastníka	 obvyklé	 množství,	
doplatí	dalších	40,-Kč	za	vyrábění	–	
tj,celkem	100,-Kč	za	jedno	vyrábění	
(vyrobí	 si	 například	 místo	 jednoho	
hrnku	dalších	pět	kusů..jedná	se	vět-
šinou	o	vyrábění	dospělých,	násled-
ná	glazura	je	v	ceně).

Organizační pokyny:  
Do	 keramiky	 přichází	 dospělí	 i	 děti	

zadním	vchodem	u	tělocvičny.	Choďte 
včas a nerušte svým pozdním pří-
chodem začátek tvoření.	 Noste si 
potřebné pomůcky	 –	 příborový	 no-
žík,	 bavlněné	 hadříky	 30x30cm	 i	 vět-
ší,	 štětce	 měkké	 na	 glazuru,	 štětinaté	
na	 hlínu,	 pracovní	 oblečení.	 Můžete	

si	 věci	 nechávat	 v	 dílně.	 Po	 ukončení	
práce	 je	 vaší	 povinností	 všechno	 ukli-
dit	 a	 umýt,	 pak	 teprve	 můžete	 mezi	
16.30.a17.00hodinou	 odcházet	 domů.	
V	 této	 době	 si	 děti	 vyzvedávají	 rodi-
če	 osobně,	 dřívějším	 příchodem	 rušíte	
v	 práci	 a	 úklidu.	 V	 17.00končí	 od-
povědnost	 vedoucího	 kroužku	 za	 žáky	
a	děti	proto	odchází	domů	samy.	Za	žá-
ky,	 kteří	 jsou	 přihlášeni	 k	 pravidelné	
docházce	 a	 do	 kroužku	 nepřišli,	 škola	
NEODPOVÍDÁ!!!	 Nepřítomnost	 nebo	
dřívější	 odchod	 omlouvejte	 písemně.	

Od	 17.00	 pokračuje	 kroužek	 pro	 do-
spělé,	 popřípadě	 děti	 a	 předškolní	 děti	
s	doprovodem.	Dílna	se	zavírá	v	18.45	
hodin.	

Další	informace	poskytne	Petra	Pilná,	
vychovatelka	ŠD	a	vedoucí	keramické	
dílny	ZŠ	Liptál,	
fotky	 na:	 http://druzinaliptal.rajce.

idnes.cz/ 

Petra	 Pilná,vychovatelka	 ŠD	 při	 ZŠ	
Liptál	a	vedoucí	keramické	dílny
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Indiánský týden na Hájence v Semetíně

"Předposlední	 týden	 školního	 roku	
si	děti	při	hře	na	Indiány	vyráběly	če-
lenky,	amulety,	učily	se	střílet	z	luku,	
a	když	pak	splnily	všechny	 indiánské	
úkoly	 a	 přípravy,	 čekala	 je	 nejtěžší	
zkouška	 vytrvalosti	 a	 odvahy.	 Hned	
po	oběd	se	všichni	vydali	na	dlouhou	
cestu	 za	 pokladem.	 Během	 pochodu	
museli	Indiáni	plnit	nejeden	zapeklitý	
úkol,	 poznávat	 přírodniny,	 orientovat	
se	v	 terénu,	zdolávat	překážky	a	 také	
dopravit	 svého	 kamaráda	 na	 zádech	
přes	 určené	 území.	 Když	 to	 všechno	
všichni	 zvládli,	 čekal	 je	 ten	 nejtěž-
ší	 úkol,	 a	 to	 najít	 indiánský	 poklad	
v	 podobě	 zlaťáků.	 To	 se	 také	 poved-
lo.	 Cestou	 domů	 jsme	 ještě	 navštívi-
li	 bydliště	 našeho	 kamaráda	 Filípka	
a	u	paní	Geržové	jsme	dokonce	dostali	
zmrzlinu.	Po	návratu	do	MŠ	už	na	nás	
čekaly	 maminky	 a	 společně	 jsme	 si	
opekli	špekáčky.	Kdo	by	si	myslel,	že	
byly	děti	unavené,	tak	je	na	pořádném	
omylu.	 Po	 opékání	 se	 ještě	 osvěžily	
jahůdkami	 z	 naší	 školkové	 zahrádky,	
proběhly	se	po	zahradě,	prolézaly	pa-
pírovými	 rourami	 a	 zahrály	 si	 fotbal.	
Pak	už	byl	ale	nejvyšší	čas	připravit	se	
na	spaní	ve	školce.	Všechny	předškolní	
děti	měly	před	sebou	ještě	noční	stezku	
odvahy.	Některé		si	troufly	samy	dojít		
podle	 svíček,	 některé	ve	dvojicích	 až	
k	 samému	 indiánskému	 náčelníkovi.	
Ten	je	přivítal,	a	za	projevenou	odva-
hu	dostali	 všichni	 Indiáni	plyšáka,	 se	
kterým	šli	potom	také	spát.

Hana Červenková, 
učitelka MŠ Liptál

V	pondělí		25.8.2014	se	naše	děti	vy-
daly	na	školku	v	přírodě.	Od	pondělního	
poledne	to	už	nebudou	děti,	ale	Indiáni.	
Pod	 vedením	 hlavních	 náčelnic	 tábora	
Bílé	 orlice	 a	 Zpívajícího	 vodopádu	 se	
chystala	velká	indiánská	výprava.		Děti	
byly	 rozděleny	 do	 dvou	 táborů,	 a	 to	
Zlatí	 bizoni	 -	 pod	 vedením	 náčelnice	
Dorotky	a	Apačové	s	náčelnicí	Míšou.	
Na	vše	se	bylo	potřeba	pořádně	posilnit	
borůvkovými	 knedlíky,	 na	 kterých	 si	
všichni	moc	pochutnali.	Po	odpoledním	
odpočinku	 jsme	 si	 ujasnili	 indiánská	
pravidla	 a	 hledali	 první	 tajný	 dopis	
od	zakletého	malého	Indiána	Rychlého	
Šípa.	Sešli	 jsme	se	v	týpí,	kde	jsme	se	
dověděli	 něco	 o	 historii	 Indiánů,	 za-
zpívali	a	zatančili	kolem	ohniště.	Bylo	
potřeba	 ještě	 prozkoumat	 okolí,	 a	 tak	

jsme	 se	 vydali	 do	 nedalekého	 lanové-
ho	 centra,	 kde	 si	 všichni	 změřili	 své	
síly	 a	 odvahu	 při	 přecházení	 potůčku	

po	 laně,	 zápasu	 na	 kládě	 a	 jiných	 dis-
ciplínách.	 Pak	 jsme	 šli	 do	 lesíka,	 kde	
jsme	 stavěli	 domečky	 pro	 indiánské	

Indiáni a noc v mateřské školeZ Mateřské školy Liptál
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skřítky.	Cestou	zpět	jsme	si	zahráli	hru	
na	Japonce	a	na	hřišti	ještě	fotbal	a	hru	
na	Indiány	a	zloděje.																																																																																																																																					
V	 úterý	 ráno	 jsme	 se	 probouzeli	

s	kapkami	deště.	Upršené	ráno	nám	ale	
nijak	 nevadilo.	 Hned	 jak	 jsme	 se	 po-
zdravili,	hledali	jsme	druhý	tajný	dopis,	
ve	 kterém	 stálo,	 že	 si	musíme	 vyrobit	
indiánské	 tričko	 a	 ušít	 pytlík	 na	 krk	
z	 kůže.	Pustili	 jsme	 se	 s	 chutí	 do	prá-
ce.	 Odpoledne	 jsme	 se	 vydali	 na	 dal-
ší	 indiánský	 průzkum.	 Poznávali	 jsme	
květinky	 a	 stromy,	 pozorovali	 mloka	
a	 mravence	 v	 obrovském	 mraveništi.	
Cestou	jsme	nasbírali	také	spoustu	hříb-
ků	(foto	na	rajčeti).	Ještě	jsme	si	zaběhli	
do	lanového	centra.	Po	návratu	nás	ještě	
čekal	další	dopis	od	Rychlého	Šípa,	kte-
rý	nás	navedl	na	poklad	v	lese.																																																																																																																																									
Ve	středu	ráno	jsme	vstávali	s	přáním	

uvidět	 sluníčko.	 Ale	 počasí	 nám	 moc	
nepřálo.	Ještě	dopoledne	pršelo.	Nám	to	
ale	nevadilo,	protože	jsme	měli	za	úkol	
vyrobit	 náhrdelník,	 náramek	 a	 čelenku	
s	 péry.	 Odpoledne,	 když	 konečně	 vy-
kouklo	sluníčko,	byla	vycházka	s	plně-
ním	úkolů,	 které	 pro	 nejmenší	 Indiány	
vymyslely	 samy	 náčelnice	 Dorotka,	
Míša	 spolu	 s	 Ráďou.	 Po	 návratu	 nás	
ještě	 čekaly	 soutěže	 zdatnosti	 ve	 druž-
stvech	s	míčem,	běh	ve	dvojicích	o	třech	
nohách	 a	 nošení	 kamarádů	 na	 zádech.		
Večer	 pak	 tancování,	 kde	 nás	 nejstarší	
děti	naučily	 taneční	sestavy.	Ve	čtvrtek	
jsme	toho	zvládli	opravdu	hodně!	Ráno	
u	snídaně	jsme	našli	tajný	dopis,	ve	kte-
rém	nás	Rychlý	šíp	žádal	o	statečnost	při	
zdolávání	 horolezecké	 stěny	 a	 hledání	
pokladu.	 Přijeli	 k	 nám	Tomáš	 a	Katka	
z	 Alceda,	 se	 kterými	 jsme	 na	 lanech	

zdolávali	 lezení	 po	 stěně	 a	 lanové	 síti	
a	v	 lanovém	centru,	pak	chůze	po	 laně	
jako	 koníci	 a	 letadlo.	 Nejdříve	 se	 ně-
kteří	 nejmenší	 Indiáni	 trošku	 báli,	 ale	
nakonec	 to	 všichni	 zvládli.	 Po	 obědě	
a	 krátkém	 odpočinku	 nás	 čekal	 bizoní	
poklad,	 kdy	 zlý	 čaroděj	 Větroň	 unesl	
paní	učitelku	Darinku	a	Ráďu.	Všechny	
děti	 s	 paní	 učitelkou	Haničkou	musely	
hledat	 podle	 fáborků	 úkoly,	 které	 pl-
nily,	 zdolávat	 různé	 nástrahy.	 Vše	 se	
povedlo	a	oba	zajatci	byli	vysvobozeni.	
Za	 statečnost	 pak	 děti	 dostaly	 z	 po-
kladu	 sladkosti	 a	 zvířátka.	 Zbývalo	 už	
jen	 najít	 zlaté	 kamínky.	 Po	 svačince	
si	 všichni	 oblekli	 nabatikovaná	 trička,	
nasadili	 náhrdelníky,	 kožené	 pytlíčky	
a	 čelenky.	Namalovali	 se	 po	 indiánsku	
a	plni	očekávání		se	chystali	na	příjezd	
koní,	kteří	je	pak	i	s	p.	učitelkami	povo-

zili.	 	Navečer	 za	námi	přijela	návštěva	
a	 společně	 jsme	 opékali	 špekáčky,	 za-
zpívali	si	u	ohně	a	připravili	se	na	noční	
stezku	 odvahy.	 Někteří	 sami,	 někteří	
ve	dvojicích	šli	za	šamanem,	od	kterého	
dostali	 pastelky,	 tašky	 a	 balony.	 Tím	
také	 vysvobodili	 Rychlého	 Šípa,	 který	
jim	poděkoval,	zamával	a	odešel	do	své	
země.
A	už	tu	máme	pátek	a	všichni	se	těší	

na	 své	 rodiče	 a	 blízké.	 Zbývá	 už	 jen	
sbalit	si	své	věci	a	vyhodnotit	celý	in-
diánský	týden.	Každý	Indián	si	odnesl	
několik	 odměn	 a	 diplomů	 za	 zdolání	
celého	týdne	a	vysvobození	Rychlého	
Šípa.	Pak	už	jen	společné	focení	před	
chatou	a	nashledanou	za	rok!!!

Paní učitelky Darina Geržová 
a Hana Červenková, 

náčelnice indiánského tábora.

Ve	středu	26.června	2014	odpoledne	
se	předškolní	děti	spolu	s	rodiči	a	sou-
rozenci	sešli	v	zasedací	místnosti	obec-
ního	 úřadu	 k	 Slavnostnímu	 rozloučení	
s	mateřskou	 školou.	Všem	 přítomným	
i	 paní	 starostce	 Věře	 Dostálové	 před-
nesli	 školáci	 několik	 básní,	 zazpívali	
písně	 a	 při	Malé	maturitě	 zodpověděli	
vybranou	otázku.	Na	památku	pak	do-
stali	 odznáček	 sluníčko,	 pamětní	 list,	
knihu	pohádek,	CD	s	fotkami	ze	školky	
a	 pastelky	 s	 omalovánkou.	 Na	 závěr	
všichni	ochutnali	z	připraveného	rautu.	

„Ať je Váš život jako pohádka, 
ve které vždy zvítězí moudrost, láska, 
přátelství a dobro nad zlem.“
Hodně	 úspěchů	 ve	 škole	 přeje	

za	 všechny	 zaměstnance	 Mateřské	
školy	Liptál	Eva	Krausová.
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Prázdniny plné pohody … 
Z Dětského domova a ZŠ Liptál

Letní tábor v Medlově
Všechny	 děti	 z	 dětského	 domova,	

které	nemohly	o	prázdninách	odjet	k	ro-
dině	měly	velkou	radost,	když	se	dozvě-
děly,	že	pojedou	na	tábor	do	Medlova.	
Trávily	 pohodový	 týden	 (14.	 –	 18.	 7.	
2014)	 v	 krásném	 prostředí	 u	 medlov-
ských	rybníků.	
Společně	 s	 tetami	 jsme	 hráli	 různé	

pohybové,	 hudební	 i	 vědomostní	 hry	
v	lese.	Soutěžili	v	pořádku	na	pokojích.	
Navštívili	 jsme	 pohádkovou	 vesničku	
v	 Podlesí	 na	 Vysočině,	 hrad	 Perštejn	
a	Tři	studně.	Koupali	jsme	se	v	rybníce,	
závodili	na	lodičkách.	Tábor	byl	super,	
odvezli	jsme	si	spoustu	zážitků	a	zažili	
mnoho	legrace.

Michal a Radim

Letní pobyt v Třeboni
Vetší	 děti	 z	 dětského	 domova	

v	 Liptále	 jeli	 v	 červenci	 a	 srpnu	 dva-
krát	na	týdenní	letní	pobyt	do	Třeboně.	
Společně	 se	 strejdou	 Laďou	 jsme	 na-
vštívili	a	prohlédli	si	pivovar	v	Třeboni.	

Ochutnali	různé	druhy	piva.	Podívali	se	
do	ZOO	v	Borovanech.	Prozkoumávali	
jsme	hranice	 s	Rakouskem.	Také	 jsme	
byli	 v	 hrobce	 Schwarzenberků	 kousek	
od	 třeboňského	 zámku	 a	 v	 Pískovně	
Tušť.	Krásný	byl	také	rybník	v	Chlumu	
u	Třeboně.	Pobyt	byl	super.	

Mário a Enki



18  Liptálský zpravodaj 3/2014

V	 sobotu	 16.	 srpna	 jsme	 se	 s	 naši-
mi	mladými	hasiči	zúčastnili	šedesátek	
v	Oznici.	Vyjeli	jsme	v	odpoledních	ho-
dinách	 od	 hasičské	 zbrojnice	 a	 skvěle	
naladění	jsme	dojeli	až	na	místo	konání.	
Po	příjezdu	jsme	se	šli	společně	rozcvi-
čit	a	vyzkoušet	si	závodní	dráhy.	Počasí	
bylo	 všelijaké,	 chvílemi	 vypadalo,	 že	
bude	pršet,	ale	naštěstí	počasí	vydrželo	
a	 nezapršelo.	 Děti	 byly	 nervózní	 před	
svými	 prvními	 závody	 a	měly	 respekt	
ze	skvěle	připravených	soupeřů.	
Závody	 zahájila	 kategorie	 minipří-

pravky	a	přípravky,	ale	v	těchto	katego-
riích	 jsme	neměli	své	zastoupení.	Jako	
první	 z	 našich	 řad	 promluvila	 do	 boje	
o	 medaile	 Míša	 Melichaříková	 v	 ka-
tegorii	 mladších	 žákyň.	 Svým	 časem	
22,08	 obsadila	 pěkné	 12.	místo.	 Po	 ní	
odstartovala,	 také	 druhá	 naše	 bojovni-
ce	 a	 to	 Valentýna	 Zadrobílková,	 která	
zaběhla	 krásný	 čas	 (19,42)	 a	 obsadila	
5.	místo.		
V	 závodě	 jsme	měli	 také	 zastoupení	

z	 řad	 chlapců.	 Kluci	 se	 už	 nemohli	
dočkat	svých	pokusů,	a	tak	někteří	tré-
novali	 i	mimo	 trať.	Kategorii	mladších	
žáků	 zahájil	 Filip	 Kögler,	 jenž	 velmi	
překvapil	 a	 svým	 úžasným	 výkonem	

(16,88)	vybojoval	krásné	4.	místo.	Dále	
také	 své	 pokusy	 úspěšně	 absolvovali	
Tkadlec	Jiří	s	časem	18,78	v	konečném	
pořadí	8.	místo,	Ondřej	Vychopeň	s	ča-
sem	26,44	v	konečném	pořadí	18.	místo	
a	Tomáš	Bzonek	 s	 časem	 28,88	 v	 ko-
nečném	pořadí	20.	místo.	
Měli	jsme	i	zástupce	v	kategorii	star-

ších	 žáků,	 a	 to	 Michala	 Bzonka,	 ale	
díky	technickým	problémům	musel	bo-
hužel	 ze	 závodů	 odstoupit.	 Nicméně	

byl	velmi	důležitým	členem	týmu	a	po-
máhal	 svým	 kamarádům	 s	 přípravou	
jejich	závodního	vybavení.	Po	skončení	
závodů	 jsme	 jeli	 nazpět	 domů.	 Soutěž	
se	dětem	opravdu	povedla	a	věřím	v	to,	
že	i	nadále	se	jim	bude	dále	dařit.	Tímto	
chci	poděkovat	i	skvělému	řidiči	(Karlu	
Tkadlecovi),	 že	 nás	 spolehlivě	 a	 bez-
pečně	dopravil	na	místo	a	také	nám	po-
mohl	s	přípravou	soutěžního	materiálu.

Kristýna Šťastná 

První	červencové	sobotní	odpoledne,	
jak	už	je	u	nás	tradicí,	patřilo	dobrovol-
ným	hasičům	a	 jejich	 soutěži	 družstev	
„O	pohár	starostky	obce“	a	soutěži	ve-
litelů	 družstev	 „O	 pohár	 starosty	 sbo-
ru“.	Je	pravdou,	že	naše	soutěž	nepatří	
v	 okolí	 mezi	 nejnavštěvovanější	 akce.	
Cílem	pořadatelů	je	totiž	v	rámci	mož-
ností	 co	 nejvíce	 přiblížit	 požární	 útok	
reálné	situaci.	Jen	málo	okolních	sborů	
sebere	odvahu	vyslat	svůj	tým,	aby	čelil	
naší	 náročné	 trati.	 Jednak	 je	 součástí	
závodu	překážkový	běh	velitele,	jednak	
jsou	 pro	 zbytek	 družstva	 přichystány	
záludné	 překážky	 v	 podobě	 „okna“	
a	 „dveří“	 a	 také	 neoblíbený	 přetlako-
vý	 ventil,	 který	 „znevýhodňuje“	 týmy	
s	 výkonnější	 technikou.	 Z	 tohoto	 dů-
vodu	 se	 letos	 zúčastnilo	 velmi	 málo	
týmů.	Ovšem	drtivá	většina	 těch,	kteří	
dorazili,	 akci	 hodnotila	 velmi	 kladně.	
Vítězové	si	kromě	krásných	pohárů	le-
tos	odváželi	i	věcné	ceny.	Letos	poprvé	
po	oficiálním	skončení	soutěže	proběh-
lo	 ještě	 jedno	kolo,	 tentokrát	o	 finanč-
ní	 odměnu.	Nemůžeme	 se	 nepochlubit	
úspěchem	domácího	 týmu	mužů,	 kteří	
si	 doběhli	 pro	 první	 cenu	 –	 pětistov-

kovou	bankovku.	Sportovní	odpoledne	
zakončili	 nejmladší	 liptálští	 hasiči	 se	
svou	 ukázkou	 požárního	 útoku.	 Jedná	
se	o	děti	ve	věku	4	–	15	let,	kteří	se	pod	
vedením	svých	vedoucích	a	instruktorů	
připravují	na	celoroční	Hru	PLAMEN.

výbor SDH Liptál
Výsledky:
 Soutěž družstev - muži:
1.	Lutonina
2.	Vsetín	-	Jasenka	
3.	Vsetín	-	město

 Soutěž družstev - ženy:
1.	Jasenka
2.	Domašov
3.	Liptál
  Soutěž velitelů – muži:
1.	Lutonina
2.	Vsetín	-	město
3.	Lužná
  Soutěž velitelů – ženy:
1.	Jasenka
2.	Domašov
3.	Liptál

Oznické šedesátkyHASIČI

Pohárová soutěž hasičů v Liptále
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Letní tábor mladých hasičů
Jako	 každý	 rok,	 tak	 i	 letos	měli	 ve-

doucí	mladých	hasičů	v	plánu	uskuteč-
nit	pro	své	svěřence	letní	tábor	zaměře-
ný	 nejen	 na	 hasičské	 disciplíny.	Ač	 to	
nebylo	vůbec	 jednoduché,	 neboť	 jedna	
z	 hlavních	 organizátorek	 se	 nemohla	
z	pracovních	důvodů	zúčastnit,	nechtěli	
nás	zklamat,	a	tak	se	tábor	nakonec	přes	
všechny	problémy	a	strasti	konal.	
Každý	rok	míváme	na	 táboře	nějaké-

ho	maskota,	většinou	 je	 to	nějaké	malé	
zvíře,	o	které	se	pečlivě	staráme	a	pokud	
nám	neuteče,	tak	skončí	u	někoho	z	nás	
doma.	Už	jsme	za	maskota	měli	ledacos	
–	kotě,	pejska,	 ježka,	myš,	 ještěrku,	ale	
letošním	maskotem,	se	kterým	jsme	na-
konec	zažili	 spoustu	 legrace,	byla	 čtyř-
letá	Terezka	Vychopňová,	 která	 s	 námi	
byla	téměř	po	celou	dobu	tábora,	a	to	bez	
rodičů	a	dokonce	i	přes	několik	nocí.		
První	nástupní	den	byl	pro	nás	připra-

ven	pochod	do	neznáma.	Co	by	stálo	asi	
nejvíc	 za	 zmínku,	 byla	 bojová	 soutěž	
„Lov	 divoké	 zvěře“,	 kdy	 mladí	 hasiči	
byli	lovci	a	snažili	se	„ulovit“	co	nejvíce	
a	 co	 nejvýše	 bodovaná	 zvířata.	 Lístky	
s	 názvy	 zvířat	 byly	 rozmístěny	 po	 lese	
a	lovci	je	museli	lapat	jen	do	pusy	a	ne-
směli	si	pomáhat	rukama.	Vedoucí	se	jim	
pak	jejich	snažení	snažili	všelijak	kom-
plikovat	a	mařit.	Při	této	disciplíně	jsme	
se	všichni	moc	nasmáli,	i	když	v	zápalu	
boje	 někteří	 nešikové	 zakopli	 o	 kořeny	
stromů,	nebo	zcela	přehlédli	pařezy,	tak-
že	 si	 nakonec	 odnášeli	 nejen	 nasbírané	
body,	ale	i	pěkné	šrámy	a	modřiny.

Na	druhý	den	jsme	měli	naplánováno	
trénování	has.	disciplín,	ale	počasí	nám	
to	 bohužel	 překazilo	 a	 celý	 den	 jsme	
byli	nuceni	být	zavřeni	ve	zbrojnici.	To	
nám	 naštěstí	 nevadilo,	 neboť	 vedoucí	
pro	nás	měli	připravené	hry	i	do	nepří-
znivého	počasí,	 takže	 jsme	 se	 zabavili	
až	do	večera.	Nejvíc	se	nám	líbila	sou-
těž	„Hrachovaná	po	čínsku“,	kdy	jsme	
za	určitý	časový	limit	museli	za	pomocí	
čínských	 hůlek	 přemístit	 co	 nejvíce	
kuliček	hrachu	z	misky	na	misku.	Tak	
nás	 tato	 jednoduchá	 disciplína	 chytla,	
že	 jsme	 ji	 trénovali	 každou	 volnou	
chvíli	 během	 celého	 pobytu,	 abychom	
nakonec	 našim	 vedoucím	 vytřeli	 zrak	
a	všichni	trhli	své	osobní	rekordy.
Třetí	 den	 déšť	 taktéž	 neustával,	 ale	

my	 jsme	 se	 tak	 alespoň	mohli	 věnovat	
přípravě	na	podzimní	sraz	has.	mládeže,	

který	nás	čeká	na	konci	září.	Učili	jsme	
se	 topografické	 značky,	 technické	 pro-
středky,	zlepšovali	jsme	techniku	vázání	
uzlů,	 obvazovali	 si	 kolena	 a	 ruce,	 sna-
žili	se	pochopit	fungování	buzoly	a	číst	
v	mapách	 a	 v	 neposlední	 řadě	 jsme	 se	
snažili	vstřebat	poznatky,	 jakým	haseb-
ním	 prostředkem	 se	 hasí	 různé	 hořlavé	
látky.
Středa	 byla	 věnována	 celodennímu	

výletu.	 Hned	 po	 snídani	 nás	 vedou-
cí	 posadili	 na	 autobus	 směr	 Zlín	 a	 ani	
nám	 neřekli,	 co	 nás	 čeká.	 Dojeli	 jsme	
skoro	až	na	konečnou	a	tam	nás	čekala	
ještě	 dlouhá	 cesta	 někam	 do	 neznáma.	
Teprve	když	jsme	se	ocitli	před	velkým	
hasičákem,	došlo	nám,	 že	nás	 čeká	 ex-
kurze.	 Původně	 měla	 prohlídka	 trvat	
jen	asi	hodinu,	ale	nás	vše	tak	zajímalo	
a	 všechno	 jsme	 chtěli	 vidět,	 že	 jsme	



20  Liptálský zpravodaj 3/2014

blahopřání novomanželům
V sobotu 12. července 2014 se oženil náš dlouholetý člen 

Jarek Bořuta a za svou choť pojal Hanku Hajdovou 
z Hustopečí nad Bečvou.

 
Touto cestou bychom jim rádi popřáli hodně štěstí na společné cestě životem, 

zejména pak hodně zdraví, lásky a vzájemného porozumění.
 

SDH Liptál

zde	nakonec	strávili	více	než	2	hodiny.	
Náš	průvodce	nám	ukázal	nejen	požární	
vozidla	a	další	 techniku,	 jako	například	
chemické	obleky,	obrovské	vyprošťovací	
kleště	a	různý	zdravotnický	materiál,	ale	
i	 veškeré	 zázemí,	 prádelnu	 na	 hadice	
a	na	zásahové	oblečení,	tělocvičnu,	lož-
nice,	kde	jsme	se	dokonce	mohli	poválet	
po	jejich	postelích,	zavedl	nás	i	na	spor-
toviště,	 kde	 jsme	 se	 nakonec	 dosytosti	
vyblbli.	 Nejvíc	 se	 nám	 ale	 líbilo,	 když	
jsme	 si	mohli	 prolézt	 zásahová	 vozidla	
a	 pak	 zabalit	 jednu	 z	 našich	 vedoucích	
do	takových	zvláštních	nosítek,	přivázali	
ji	a	nosili	ji	sem	a	tam.	Očividně	se	jí	to	
moc	nelíbilo,	když	se	nemohla	hýbat,	ale	
my	 jsme	si	 to	užívali.	Po	vyčerpávající	
exkurzi	 nás	 čekala	 dlouhá	 cesta	 pěšky	
ještě	do	centra	města,	kde	 jsme	nasedli	
na	 další	 autobus	 a	 nechali	 se	 dovézt	
do	 ZOO	 Lešná.	 Po	 pravdě	 se	 musíme	
přiznat,	že	jsme	ani	celou	ZOO	neprošli	
a	 zdaleka	 všechno	 neviděli.	 Byli	 jsme	
tak	 znaveni	 celodenním	 výletem,	 že	
jsme	pak	byli	rádi,	když	pro	nás	navečer	
přijel	 pan	 Bořuta	 s	 panem	 Tkadlecem	
a	odvezli	nás	zpět	do	Liptálu.	Po	cestě	to	
většina	z	nás	zalomila	a	usnula	 tvrdým	
spánkem.	Ale	 nemyslete	 si,	 na	 večerní	
bojovku	 jsme	 byli	 zase	 čilí	 jako	 rybič-
ky.	 Za	 úkol	 jsme	 měli	 po	 skupinkách	
dojít	ke	 staré	vodárně,	podepsat	 se	 tam	
na	 arch	 papíru	 a	 dojít	 zpátky.	 To	 jsme	
ale	netušili,	že	po	cestě	natrefíme	na	ně-
jakou	zelenou	plazící	se	příšeru	v	 trávě	
a	u	vodárky	nás	čeká	ještě	něco	horšího.	
Jak	jsme	byli	později	obeznámeni,	byla	
to	šíleně	zmalovaná	 jedna	z	vedoucích,	
která	 vydávala	 ze	 sebe	 děsivý	 jekot.	
Dotyčné	 byste	 se	 lekli	 i	 za	 bílého	 dne,	
natož	pak	v	takové	tmě,	která	zrovna	tu	
noc	byla.
Na	 následující	 den	 nám	 vedoucí	

připravili	 jednotlivé	 hasičské	 štafety	
v	různých	obměnách,	takže	už	po	obědě	
jsme	 byli	 tak	 unavení,	 že	 jsme	 sotva	
stáli	na	nohou.	Naštěstí	nás	odpoledne	
čekaly	 jen	 střelby,	 už	 žádné	 běhání.	

Stříleli	 jsme	 vleže	 z	 klasické	 vzdu-
chovky	 na	 špalíčky	 ve	 vzdálenosti	 10	
metrů	 a	 pak	 i	 z	 plynové	 vzduchovky	
na	 mnohem	 větší	 vzdálenost	 na	 terče.	
Kupodivu	se	v	obou	disciplínách	dařilo	
i	některým	našim	holkám,	šikulkám.
Předposlední	den	nás	čekala	Hasičská	

olympiáda.	Závodili	jsme	v	různých	zá-
ludných	 disciplínách,	 které	 si	 pro	 nás	
naši	vedoucí	připravili	 a	během	nichž,	
vlastně	i	v	průběhu	celého	tábora,	jsme	
sbírali	 cenné	 body.	 Nebudeme	 tady	
popisovat	 jednotlivé	 úkoly,	 které	 jsme	
museli	plnit,	ale	za	zmínku	stojí	určitě	
poslední	 disciplína	 nazvaná	 „Ulov	 si	
svého	 bobříka“.	 Vedoucí	 vždy	 jedno-
mu	 z	 nás	 zavázali	 oči	 a	 odvedli	 jej	
na	 vzdálenější	 místo,	 kde	měli	 ostatní	
zákaz	 vstupu.	 Tam	 na	 dotyčného	 če-
kalo	 několik	 úkolů.	 Nejprve	 musel	 se	
zavázanýma	 očima	 vytáhnout	 po	 pěti	
skleněnkách	z	nádob	s	tajemným	obsa-
hem.	V	první	nádobě	bylo	takové	malé	
mraveniště	a	hlavně	spoustu	mravenců.	
V	druhé	nádobě	se	krčili	brouci,	 tlusté	
housenky	a	jiná	havěť.	Ve	třetí	jsme	pak	
narazili	na	několik	pavouků	a	z	posled-
ní	 nádoby	 jsme	 museli	 vytáhnout	 pět	
žížal	z	pěkně	hnusného	bahýnka.	Další	
dva	úkoly	se	naštěstí	už	plnily	bez	za-
vázaných	očí.	Museli	jsme	bez	pomoci	
rukou	sníst	pudink	z	 talířku	a	nakonec	
jsme	museli	pozřít	jednu	lžičku	ze	„psí	

konzervy“.	No	…	někteří	z	nás	si	sáhli	
na	úplné	dno	svých	možností,	ale	stálo	
to	 za	 to,	 překonat	 svůj	 vlastní	 strach.	
Páteční	 noční	 pochod	 byl	 proti	 plnění	
bobříků	 pak	 už	 jen	 procházkou	 po-
hádkovým	lesem,	kde	nás	vyděsilo	jen	
několik	nadpozemských	bytostí.
Sobotní	 den	 byl	 už	 jen	 v	 duchu	 vel-

kého	 balení,	 uklízení	 a	 zejména	 pak	
vyhlašování	 výsledků.	 Nakonec	 jsme	
zjistili,	 že	každý	z	nás	v	něčem	vyniká	
a	 dohromady	 tvoříme	 skvělý	 tým	 a	 je-
den	od	druhého	se	můžeme	vždy	něče-
mu	přiučit.	

kolektiv mladých hasičů
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20. – 25. srpna 2014, Liptál, Zlínský kraj
45. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI Fos Lipta Liptál

Ve	 valašské	 obci	 Liptál,	 známé	 bo-
hatou	 folklorní	 tradicí,	 se	 konal	 ja-
ko	 každoročně	 na	 konci	 srpna	 i	 le-
tos	 45.	Mezinárodní	 folklorní	 festival	
Liptálské	slavnosti,	na	kterém	účinko-
valy	 stovky	 tanečníků,	 zpěváků	 a	 li-
dových	hudebníků	z	domova	 i	mnoha	
zemí.	 Liptálský	 festival	 patří	mezi	 li-
dové	slavnosti, které	si získaly	prestiž	
nejen	 pro	 krásu	 valašského	 folkloru,	
ale	 i	 velkou	 účastí	 zahraničních	 sou-
borů.		
Zahraničními	 hosty	 letošního	 roč-

níku	 byly	 soubory	 z	 Itálie, Korey, 
Kanady, Maďarska, Ruské federace 
a Slovenska. Z	 České	 republiky	 jsme	
přivítali	 soubory Olešnica z Doloplaz, 
Šardičan ze Šardic, Bartošův dětský 
soubor ze Zlína, Leluja z Provodova 
a vsetínskou Jasénku. Účinkovala	také	
dechová	 hudba	 Liptalanka,	 valašský	
gajdoš	Petr	Sovják,	Lukáš	Pišoja,	prás-
kač	 bičem,	 a	 všechny	 skupiny	 domá-
cího	 souboru	 Lipta	 –	 Malůšata,	 Malá	
Lipta,	základní	 soubor,	 senioři,	 ženský	
sbor	Rokytenka	a	rovněž	nová	skupinka	
malých	 ogarů.	 FoS	 Lipta	 doprovodila	
CM Kotula z Nového Hrozenkova.
V	 letošním	 roce	 slaví	 ženský	 sbor	

Rokytenka	10.	výročí	založení,	a	tak	byl	
jeden	z	pořadů	věnován	tomuto	jubileu.	
Vystoupila	v	něm	Bělina ze Zlína, CM 
Jiřího Janouška z Prahy se sólistkou 
Markétou Janouškovou, krásné hla-
sy předvedli Vlasta Grycová, Ludmila 
Vašková a Josef Laža.	Přes	nepříznivé	
sobotní	 počasí	 posledním	 programem	
a	určitě	taková	třešnička	na	folklorním	
dortu	byl	„Zbojnický	večer“,	ve	kterém	
se	předvedli	jak	valašští,	tak	i	slovenští	
zbojníci.	
Hlavní	pořady	festivalu	se	odehrávaly	

v	 sobotu	 a	 neděli	 v	 liptálském přírod-
ně	 kulturním	 areálu,	 ve	 středu,	 čtvrtek	
a	 pátek	 jely	 soubory	 účinkovat	 také	
do	Všeminy,	Seninky	a	Vsetína.	K	tradi-
cím	festivalu	patří	i	víkendové	řezbářské	
a	 řemeslnické	 dny	 spojené	 s	 tradičním	
jarmarkem,	noční	ohňostroj	s	taneční	zá-
bavou	při	cimbálu	a	nedělní	bohoslužby.	
Doprovodnou	akcí	byla	výstava	fotogra-
fií	 k	 100.	 výročí	 založení	 tělovýchovy	
v	Liptálu,	spojená		s	výstavou	květin.
Záštitu	 nad	45.	MFF	Liptálské	 slav-

nosti	 převzali	 pan	 Marian Jurečka, 
ministr	 zemědělství	 České	 republi-
ky	 a	 pan	 Stanislav Mišák,	 hejtman	
Zlínského	kraje.

Nedělní	slavnostní	průvod	obcí	a	zá-
věrečný	Galaprogram	45.	ročníku	MFF	
Liptálské	 slavnosti	 proběhl	 s	 účastí	
všech	zahraničních	a	domácích	souborů	
již	 pod	 slunečními	paprsky	 a	 tím	byly	
Liptálské	slavnosti	úspěšně	zakončeny.
Velké	 poděkování	 patří	 všem,	 kteří	

se	 na	 přípravě	 tohoto	 festivalu	 podílí.	

Hlavní	dík	patří	členům	souboru	Lipta	
a	Obecnímu	úřadu	v	čele	s	paní	starost-
kou	Věrou	Dostálovou.

Kontakt:																																																																								
Andrea	Čalová,	Folklorní	sdružení	ČR
Tel.	605	866	620,	e-mail:	fosliptal@
email.cz,	www.lipta.liptal.cz.
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"Ogaři a cérky, nebojte sa a  přiďte mezi nás"
Folklorní sdružení (FoS) Lipta Liptál vyhlašuje nábor nových (i starých členů):

DOSPĚLÁ TANEČNÍ SLOŽKA
Tanečníky	a	tanečnice	ve	věku	od	15	let

Nábor	probíhá	od		1.11.2014	každý pátek od 19:00 do 21:00 hod.		v	Kulturním	zařízení	Obecního	úřadu	Liptál.

DĚTSKÁ TANEČNÍ SLOŽKA
Tanečníky	a	tanečnice	ve	věku	od	8	do	15	let

Nábor	probíhá	od	1.11.2014	každé pondělí od 17:00 do 19:00 hod.	v	Kulturním	zařízení	Obecního	úřadu	Liptál.
Těšíme	se	na	Vás	a	sportovní	oblečení	s	sebou!

Kontakt	pro	další	informace:	Andrea	Čalová,	Tel.	605	866	620

Gulášovým králem Vsetína 2014 je Pavel 
Vychopeň a Miroslav Chmelař z Liptálu

Exkluzivní	 menu	 plné	 dobrého	 jídla,	 hudby	 a	 zábavy	
nabídl	 5.	 ročník	 Vsetínského	 gulášfestu,	 který	 proběhl	
v	centru	Vsetína	15.	a	17.8.2014.
Páteční	program	v	areálu	U	Sandriku	patřil	zejména	hud-

bě,	v	sobotu	byla	hlavním	tahákem	soutěž	o	nejlepší	hovězí	
guláš	a	v	neděli	souboj	všech	dosavadních	králů	ve	zvěřině.	
Organizátoři	mysleli	také	na	děti,	pro	které	připravili	koutek	
s	 nejrůznějšími	 aktivitami.	 Cestu	 do	 areálu	 U	 Sandriku	 si	
našly	od	pátku	do	neděle	tisíce	lidí	z	širokého	okolí,	kteří	bě-
hem	tří	dnů	spořádali	na	tři	tisíce	porcí	guláše.	V	sobotu	hod-
notila	guláše	odborná	porota.	Jejím	předsedou	byl	František	
Segrado	a	jedním	ze	členů	bývalý	král	Přemysl	Kříž.	Letošní	
titul	 gulášového	 krále	 získali,	 prý	 tak	 trochu	 překvapivě,	
Pavel	Vychopeň	a	Miroslav	Chmelař	z	Liptálu!
Každoročním	 účastníkem,	 jehož	 guláš	 je	 vždy	 vyhlá-

šený	 a	 je	 o	 něj	 zájem,	 je	 také	 další	 Liptalan	 –	Vladimír	
Škrabánek	z	Háje.
Srdečně	blahopřejeme	k	úspěchu	mezi	 tak	velkou	kon-

kurencí!
Podle článku J. Koňaříka v Jalovci ze dne 26.8.2014 při-

pravila Jana Vráblíková.
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Myslivecké odpoledne v LiptáleMYSLIVCI
Uprostřed	 prázdnin	 se	 v	 sobotu	

26.7.2014	 konalo	 u	 myslivecké	 chaty	
v	Liptále	již	tradiční	myslivecké	odpo-
ledne	určené	pro	širokou	veřejnost.
Od	samého	rána	se	vše	připravovalo	

pro	 návštěvníky	 akce.	 V	 kuchyni	 pa-
noval	 čilý	 ruch	 při	 přípravě	 bohatého	
občerstvení:	 guláš,	 pečený	 divočák	 se	
zelím	 či	 smažený	 řízek	 s	 bramborem.	
Pro	 příchozí	 bylo	 rovněž	 přichystáno	
čepované	pivo,	kofola	a	víno.
Pro	 děti	 již	 tradičně	 soutěž	 v	 malo-

vání	obrázků	a	 střelba	 ze	vzduchovky.	
Pro	dospělé	pak	soutěž	v	hodu	sekyrou,	
kterého	 se	 letos	 premiérově	 zúčastnily	
i	dvě	ženy.	Soutěž	v	řezání	pilou	hrba-
ňou	 se	 letos	 nekonala	 pro	 nedostatek	
zájemců.
Během	odpoledne	se	zakabonilo	a	let-

ní	 bouřka	 zahnala	 nejmladší	 i	 s	 rodiči	
do	útrob	naší	chaty.	Zde	jsme	se	snažili	
nejmenší	 formou	 hádanek	 a	 vyprávění	
zabavit	po	dobu	této	sprchy.	Po	bouřce	
ovšem	 opět	 vysvitlo	 sluníčko	 a	my	 se	
mohli	 dále	 bavit	 při	 poslechu	 muziky	
v	 podání	 kapely	 1+1	 Jany	 a	 Josefa	
Vráblíkových	 z	 Liptálu,	 kteří	 přispěli	
k	dobré	náladě.	Pro	šťastlivce	byla	při-
pravena	i	bohatá	zvěřinová	tombola.
Věřím,	 že	 i	 přes	 nepřízeň	 počasí	

odcházeli	návštěvníci	naší	akce	spoko-
jeni	a	příští	rok	o	prázdninách	se	s	nimi	
sejdeme	 opět	 při	 mysliveckém	 odpo-
ledni.	 Fotografie	 z	 této	 akce	 najdete	
i	na	stránkách	obce	ve	fotogalerii.
Přeji	Vám	všem	příjemné		„babí	léto“	

a	krásný	podzim.

Za	všechny	pořadatele	z	řad	mysliv-
ců	 -	Mirka	Klubalová,	 kronikářka	MS	
Liptál	Brdisko
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EXTREME NORDIC WALKING MARATON
V	sobotu	20.	9.	2014	se	v	Bystřici	pod	

Hostýnem	konal	 2.	 ročník	EXTREME	
NORDIC	 WALKING	 MARATONU,	
organizovaný	 MAS	 Podhostýnska	
a	 Střední	 Vsetínsko.	 A	 jelikož	 se	
v	 Liptále	 nordic	 walkingu	 věnuje	 už	
celá	 řada	 slečen	a	paní,	 rozhodly	 jsme	
se	této	akce	zúčastnit.
Pod	 názvem	 VARTOVNA	 TEAM	

LIPTÁL	 jsme	 se	 v	 počtu	 10	 účastnic	
zaregistrovaly	na	½	maratonový	závod	
v	délce	21	km	a	průběžně	individuálně,	
nebo	ve	skupinkách	pilně	trénovaly.
Z	 původního	 počtu	 nás	 nakonec	 vy-

razilo	jen	7,	ale	i	 tak	jsme	byly,	 jak	se	
ukázalo,	nejpočetnějším	týmem.
Ráno	nezačalo	nejlépe,	budíček	v	po-

době	 deště	 nám	 však	 náladu	 nezkazil	
a	krátce	před	8	hodinou	už	jsme	v	plné	
síle	a	s	elánem	kráčely	k	registraci.	Náš	
nástup	vyvolal	rozruch,	mimo	jiné	taky	
díky	krásným	tričkům	od	Lucky	Horké.	
Fotoaparáty	nestačily	cvakat!	Po	občer-
stvení	 a	 předstartovní	 štamprli,	 kterou	
nás	uctil	jeden	z	hlavních	organizátorů	
a	 zároveň	 majitel	 RESORTU	 SOLA	
GRATIA,	kde	byl	start	i	cíl	závodu,	už	
začala	stoupat	lehká	nervozita	a	přiblí-
žil	se	start.	Krojovaní	portáši	výstřelem	
z	ručnice	závod	odstartovali		a	celý	pe-
leton	se	vydal	vzhůru	do	krásné	přírody	
Hostýnských	vrchů.
Od	začátku	bylo	jasné,	že	tempo	bude	

vysoké,	my	jsme	však	jako	tým	nezávo-
dily	mezi	sebou,	ale	ukrajovaly	kilome-
try	 společně.	 Přesto	 byl	 patrný	 rozdíl	
mezi	našimi	vycházkami	doma	a	tímto	
závodem	–	šlo	se	opravdu	rychle	a	tak	
NW	 hole	 dostaly	 příležitost	 ukázat,	
co	v	nich	 je.	Že	nejsou	ozdobou,	nebo	
snad	 překážkou,	 ale	 nástrojem,	 který	
pomůže	zvládnout	i	dlouhou	tůru	nejen	
rychleji,	ale	s	menší	únavou	a	námahou	
a	 s	 perfektně	 protaženým	 a	 procviče-
ným	celým	tělem.
Na	 trase	 nás	 čekaly	 2	 kontrolní	 sta-

noviště	s	občerstvením.	Na	prvním	byli	
hasiči	s	iontovými	nápoji,	ovocem,	čo-
koládou	apod.	a	na	druhém	nás	pan	sta-
rosta	 z	Hošťálkové	 pohostil	 výborným	
domácím	uzeným	a	nakonec	i	štamprl-
kou	–	nešlo	nám	zkrátka	odolat!
Poslední	 třetina	 cesty	 se	 stočila	 těsně	

pod	Hostýn	a	pak	už	nás	čekal	závěrečný	
sestup	kamenitým	a	mokrými	kořeny	po-
krytým	korytem	dávného	potoka.	Krátce	
po	13h	jsme	(zhruba	v	polovině	startovní-
ho	pole)	dorazily	do	cíle,	kde	nás	už	opět	
vyhlížely	objektivy	fotoaparátů.

Po	závěrečném	strečingovém	cvičení	
jsme	 se	 s	 chutí	 pustily	 do	 výborného	
guláše	a	poté	si	ještě	nějakou	dobu	uží-
valy	doprovodný	program.	Nakupovaly	
jsme	v	zajímavých	stáncích,	bouřlivým	
potleskem	 vítaly	 další	 příchozí	 závod-

níky	a	na	závěr	při	vyhlášení	zatleskaly	
vítězům.
Co	ještě	dodat	–	byla	to	skvěle	stráve-

ná	sobota	a	příští	rok	se	tu	stoprocentně	
zase	vrátíme!

Iveta Škrabánková
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Liptál hostil exhibici timbersportu
Bezmála	 1500	 lidí	 z	 širokého	 oko-

lí	 dorazilo	 na	 dřevorubeckou	 exhibici	
v	timbersportu,	která	proběhla	9.8.2014	
v	 Liptále.	 Publiku	 se	 v	 místním	 am-
fiteátru	 představila	 takřka	 kompletní	
česká	 špička	 včetně	 dvou	 domácích	
borců	René	Skalického	a	Jana	Svobody.	
Ač	 nešlo	 o	 body	do	 šampionátu,	 vzali	
dřevorubci	liptálský	podnik	s	veškerou	
vážností	a	předváděli	výkony	na	hranici	
svých	možností.	
Zatímco	loni	proti	sobě	zápolily	týmy	

Moravy	 a	 Čech,	 letos	 byly	 startující	
kvůli	 geografickému	 nepoměru	 rozdě-
leni	na	černé	a	bílé	mužstvo.	To	první	
nakonec	vyhrálo	hodnocení	všech	šesti	
disciplín,	 druhé	 zase	 ovládlo	 štafetu,	
která	 patří	 ke	 specialitám	 liptálského	
podniku.	 Součástí	 akce	 byly	 i	 divácké	

soutěže	 v	 zatloukání	 hřebíků,	 řezání	
velkou	ruční	pilou	či	dětské	klání	v	na-
podobování	zvuku	motorové	pily.	„Lidí	
přišla	 spousta	 a	 podle	 ohlasů	 se	 dobře	
pobavili.	Přálo	nám	i	počasí.	Celé	odpo-
ledne	bylo	krásně,	a	přestože	už	ke	kon-
ci	 nad	 Liptálem	 visely	 temné	 mraky,	

pršet	 začalo	 až	 pár	minut	 po	 skončení	
akce.	My	 jsme	 určitě	 spokojeni,“	 řekl	
nám	 za	 organizátory	 moderátor	 akce	
Jonáš	Novotný.

(Podle Jalovce, článek Jiří Koňařík, 
foto 2013 Josef Londa, Liptál)
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Rozlosování podzim 2014Sport - fotbal
Rozlosování muži - podzim 2014

kolo den datum kde soupeř výkop

1 NE 24.8. doma Jarcová 16:30

2 SO 30.8. venku Halenkov	B 16:30

3 NE 7.9. doma Zděchov 16:00

4 SO 13.9. venku Lhota	B 10:30

5 NE 21.9. doma Vsetín	B 15:30

6 NE 28.9. venku Leskovec 15:30

7 NE 5.10. doma Študlov 15:00

8 SO 11.10. venku Ratiboř	B 14:30

9 NE 19.10. venku Huslenky	B 14:00

Rozlosování dorost - podzim 2014

kolo den datum kde soupeř výkop

1 SO 23.8. doma Podlesí 16:30

2 SO 30.8. venku Choryně 14:00

3 SO 6.9. doma Francova	Lhota 16:00

4 NE 13.9. venku Vigantice 16:00

5 SO 20.9. doma Dolní	Bečva 15:30

6 SO 27.9. doma Lačnov 15:30

7 SO 4.10. doma Leskovec 15:00

8 SO 11.10. venku Horní	Bečva 12:00

9 SO 18.10. doma Jarcová 14:00

10 SO 25.10 venku Ústí 11:00

11 NE 2.11. venku Huslenky 10:30

Rozlosování starší přípravka - podzim 2014

kolo den datum kde soupeř výkop

1 ST 3.9. venku Kateřinice 17:00

2 NE 7.9. doma Nový	Hrozenkov 13:30

3 NE 21.9. doma Valašská	Polanka 13:00

4 ST 24.9. venku Valašské	Příkazy 17:00

5 SO 27.9. venku Hovězí 10:00

6 NE 5.10. doma Hošťálková 12:30

7 SO 11.10. venku Lidečko 10:00

8 NE 19.10. venku Karolínka 14:00

9 NE 26.10. doma Halenkov 11:30

Mladší přípravka.

Muži.
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Do	letošní	fotbalové	sezony	nastoupily	již	také	týmy	mladší	
a	 starší	 přípravky	 fotbalového	 klubu	 Liptál.	 Jedná	 se	 o	 děti	
ve	 věkové	 kategorii	 od	 šesti	 do	 jedenácti	 let.	 Nyní	 tyto	 dvě	
fotbalové	kategorie	čítají	již	26	mladých	fotbalistů	a	fotbalistek.	
Velmi	nás	všechny	těší,	že	se	jedná	o	tak	velký	počet	nových	
mladých	 hráčů.	 Fotbalový	 klub	 Liptál	 pořádá	 každou	 středu	

od	17.00	hod	 trénink	 těchto	kategorií,	 proto	kdo	máte	 zájem,	
určitě	přijďte	mezi	nás.
Mladší	i	starší	přípravka	má	již	za	sebou	několik	soutěžních	

utkání	s	velmi	dobrými	výsledky,	proto	Vás	všechny	zvu	na	dal-
ší	mistrovské	utkání.

Ing. Milan Daňa, předseda TJ

V	sobotu	13.12.2014	se	uskuteční	Valná	hromada	Tělovýchovné	jednoty	Start	Lipta	Liptál.	Touto	valnou	hromadou	
bychom	chtěli	znovu	obnovit	pravidelné	setkávání	příznivců	sportu	v	Liptále.	Přesný	čas	i	místo	bude	všem	členům	
upřesněno	v	pozvánce.	 	 	 	 	 	 	 	 			Ing. Milan Daňa, předseda TJ

Mladší a starší přípravka již také v Liptále

Valná hromada TJ Start Lipta Liptál

Rozlosování mladší přípravka - podzim 2014

kolo den datum kde hřiště výkop soupeři

1 SO 6.9. doma Liptál 10:00 Lhota,	Krhová,	Police

2 NE 14.9. venku Hošťálková 10:00 Liptál,	Ratiboř	B,	Kateřinice

3 SO 20.9. doma Liptál 10:00 Lhota,	Ratiboř	B,	Kateřinice

4 SO 27.9. venku Karolínka 		9:30 Liptál,	Kateřinice,	Val.	Příkazy

5 NE 5.10. venku Ratiboř	B 10:00 Střelná,	Val.	Příkazy,	Liptál

6 SO 11.10. venku Střelná 14:00 Kateřinice,	Liptál,	Ratiboř	B

7 PÁ 17.10. venku Krhová 16:30 Liptál,	Ratiboř	A,	Ratiboř	B

8 NE 19.10. venku Val.	Meziříčí 10:00 Lhota,	Liptál,	Krhová
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