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USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 11 

ze dne 14. 9. 2016   
ZO Liptál:

- schvaluje program zasedání a dopl-
nění nových bodů:

 č. 14 – Dodatek č. 1 k úvěrové smlou-
vě s Komerční bankou a.s.

 č. 18 – Interní směrnice pro schva-
lování a rozhodování zadavatele při 
administraci veřejných zakázek

 č. 19 – Interní směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu

 č. 20 – Škody po přívalových deštích 
z července 2016

 č. 21 – Dotace na pořízení lesní tech-
niky

 č. 22 – Dětské hřiště u Základní 
a Mateřské školy

 č. 23 – Revitalizace veřejné zeleně 
v obci Liptál – II. etapa 

- schvaluje zápis č. 10 ze dne 
15.06.2016

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 10 ze dne 15.06.2016 

- bere na vědomí informace z jed-
nání Rady obce Liptál č. 19 ze dne 
15.8.2016 a č. 20 ze dne 12.9.2016 

- schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 3794/36 v k.ú. Liptál manželům 
Danielu a Janě Geržovým, Liptál, 
za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že veškeré 
náklady spojené s dělením pozemku 
hradí kupující

- bere na vědomí informaci o žádosti 
pana Radka Januše, Liptál, na koupi 
části pozemku parc. č. 2617/8 v k.ú. 
Liptál 

- bere na vědomí informaci o žádos-
ti na koupi části pozemku parc. 
č. 2696/1 v k.ú. Liptál, o výměře 
cca 900 m2, kterou podali manželé 
Jaroslav a Marie Sucháčkovi, Lhota 
u Vsetína, za účelem výstavby rodin-
ného domu

- schvaluje koupi pozemku parc. 
č. 2131/2 v k.ú. Liptál od pana 
Miroslava Mikulce, Liptál, za cenu 
1,- Kč

- schvaluje koupi pozemku parc. 
č. 2263 a části pozemku parc. 
č. 2264 v k.ú. Liptál od paní Ludmily 
Zajíčkové, Liptál, za cenu 1,- Kč

- schvaluje prodej pozemku parc. 
č. 2135 v k.ú. Liptál a to tak, že 
část pozemku odkoupí pan Miroslav 
Mikulec, Liptál, a další část paní 
Ludmila Zajíčková, Liptál. Cena 
za jednotlivé části pozemku bude 
1,- Kč. Náklady spojené se zpraco-
váním geometrického plánu budou 
rozděleny mezi všechny účastníky.

- 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

- schvaluje zapojení obce Liptál 
do společného projektu Sdružení 
měst a obcí Východní Moravy, 
v rámci kterého budou pořízeny nové 
kompostéry

- schvaluje zadávací dokumentaci 
k projektu „Chodníky do dolní části 
obce Liptál – I. etapa“

- schvaluje komisi pro výběrové ří-
zení na zhotovitele akce „Chodníky 
do dolní části obce Liptál – I. etapa“ 
ve složení:

 starosta Ing. Milan Daňa
 místostarosta Ing. Ondřej Vaculík
 radní Lubomír Vaculík
 a zastupitelé Lumír Smilek a Veronika 

Jurásková
- schvaluje výsledky zadávacího říze-

ní na veřejnou zakázku na stavební 
práce zadávanou v užším řízení za-
dávané dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném 
znění, s názvem „Stavební úpravy 
Základní školy Liptál“ a na základě 
doporučení hodnotící komise pově-
řuje starostu obce Liptál Ing. Milana 
Daňu k podpisu rozhodnutí o při-
dělení předmětné veřejné zakázky 
vítěznému uchazeči – „Společnost 
pro stavební úpravy Základní ško-
ly Liptál“, Hrušecká stavební spol. 
s r.o. (vedoucí účastník), Hrušky, IČ: 
25585142, Radmil CZ s.r.o., Praha 9, 
IČ: 29205506

- schvaluje Smlouvu o dílo a záro-
veň pověřuje starostu obce Liptál 
Ing. Milana Daňu k podpisu Smlouvy 
o dílo k veřejné zakázce s názvem 
„Stavební úpravy Základní školy 
Liptál“

- schvaluje dodatek č. 1 k úvěrové 
smlouvě mezi obcí Liptál a Komerční 
bankou a.s., na základě ukončeného 

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál

Splašková kanalizace – „Čistá řeka Bečva II“
O tomto projektu toho bylo již mnoho 

napsáno. V současné době se nejvíce 
zabýváme tím, abychom splnili počty 
napojených nemovitostí na kanalizaci, 
ke kterým jsme se museli zavázat při 
podání žádosti. Je potřeba, aby všech-
ny obce, které se zapojily do projektu 
Čistá řeka Bečva II, měly v době podání 
závěrečné zprávy napojenost ve výši 
min. 70%. Závěrečná zpráva se již nyní 
připravuje, proto jsme Vám, kteří jste 
dosud nepodali žádost o připojení, byli 
nuceni poslat písemnou výzvu, včetně 
upozornění na možné sankce a kontroly, 
které Vám reálně hrozí v případě špatné 
likvidace splaškových vod. Jelikož se 
jedná o velice finančně náročnou akci 
celého regionu, je možnost kontrol ve-
lice pravděpodobná. Celkové náklady 

projektu Čistá řeka Bečva II jsou totiž 
cca 1,2 mld. Kč.

V případě nesplnění tohoto závazku 
hrozí obci Liptál, a tím i jejím obča-
nům, pokuta v řádu milionů korun 
(odhadem se jedná o částku min. 4 mil. 
Kč). A doufám, že nikdo nechceme, 
aby to bylo na úkor jakékoliv investiční 
akce, kterou máme v plánu, nebo které 
již byly schváleny. 

Proto Vás opět žádám o urychlené 
podání žádosti o zřízení kanalizační 
přípojky. V případě jakýchkoliv dotazů 
se obraťte na Obecní úřad v Liptále, 
tel.: 571 438 074, kde Vám poskytneme 
informace, tiskopis Žádosti a budeme 
rádi nápomocni při vyplňování.

S sebou si vezměte:
- projektovou dokumentaci kanalizace
- číslo SIPO („inkaso“), číslo účtu
- smlouvu s Vak Vsetín, popř. posled-

ní vyúčtování, pokud jste napojeni 
na veřejný vodovod (i při nulovém 
odběru)

- zapište si současný stav vodoměru
- zapište si číslo vodoměru

Závěrem bych chtěl moc poděkovat 
všem, kteří se již napojili na splaško-
vou kanalizaci, a tím pomohli obci 
Liptál splnit její závazky. Velké po-
děkování patří majitelům cca 260 
nemovitostí, kteří jsou nyní již na ka-
nalizaci napojeni.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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lonu základní školy budou ukončeny 
v únoru 2017. V září 2017 děti nastoupí 
do mateřské školy již do nových pro-
stor v základní škole. Tento projekt byl 

vysoutěžen a je realizován za 15,96 
mil. Kč.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Nové byty v budově mateřské školky

výběrového řízení na akci „Stavební 
úpravy Základní školy Liptál“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
v rámci přeshraniční spolupráce s obcí 
Pruské na akci „Přírodní kulturní areál 
Liptál“ s výší rozpočtu cca 12 mil. Kč

- schvaluje zpracování projektové do-
kumentace v rámci akce „Sociální 
služby v obci Liptál“ firmou K Projekt, 
Luhačovice, IČ: 74644386, zastoupe-
nou panem Ing. Tomášem Kročilem, 
za cenu 431.000,- Kč bez DPH

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na projekt „Sociální služby v obci 
Liptál“ v rámci Integrovaného regio-
nálního operačního programu

- schvaluje III. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2016

- schvaluje Interní směrnici pro schva-
lování a rozhodování zadavatele při 
administraci veřejných zakázek

- schvaluje Interní směrnici pro zadá-
vání veřejných zakázek malého roz-
sahu

- bere na vědomí poškození obecního 
majetku vlivem přívalových dešťů ze 
dne 31.7.2016 a dále bere na vědo-
mí informaci o vyhlášeném II. a III. 
stupni povodňové aktivity

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na nákup lesní techniky - traktoru

- schvaluje zpracování projektové 
dokumentace na nové dětské hřiště 
u Základní a Mateřské školy Liptál 
paní Ing. Vlastou Hábovou

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na projekt revitalizace veřejné zeleně 
v obci Liptál – II. etapa

- bere na vědomí - informaci o roz-
hodnutí o poskytnutí dotace na akci 
„Sběrný dvůr Liptál“

 - informaci o otevření nového ovoc-

ného sadu dne 30.10.2016
 - sběr nebezpečných odpadů, který 

proběhne dne 22.10.2016
 - informaci o nepřidělení dota-

ce na přestavbu cisterny pro SDH 
Liptál

 - informaci o vydání knihy Miroslava 
Vaculíka Dvacet let starostou

 - informaci o vydání knihy Jana 
Evjáka Svět skončil, tak jsem jel 
na kole Střední Amerikou

 - informaci o vydání kalendáře 2017 
z fotek Liptálu od pana Josefa Londy

- neschvaluje žádost o dotaci pro 
Diakonii Vsetín

- schvaluje podání žádosti o dota-
ce z prostředků Lesů ČR pro SDH 
Liptál

- bere na vědomí poděkování Ing. La-
dislava Michálka za novou klubovnu 
pro FS Lipta Liptál. 

Jelikož realizace projektu přestěhová-
ní Mateřské školy do volného pavilonu 
Základní školy již úspěšně začala, bylo 
potřeba přemýšlet, co bude se stávající 
budovou školky. Jisté bylo, že obec ne-
chce tento objekt prodávat, i když by to 
přineslo do rozpočtu nemalou finanční 
částku. Budova školky je totiž umístěna 
v centru obce a je potřeba, aby si obec 
rozhodovala o tom, jaké využití tento 
dům bude mít, a aby budoucí provoz 
nenarušoval život v obci. Z důvodu 
vhodné dispozice a také velké zahra-
dy, budou nejvhodnějším využitím této 
budovy nové byty pro seniory. Obec 
má již zpracovanou projektovou do-
kumentaci na přestavbu školky na 8 
bytů. Jedná se o byty o velikosti 1+1, 
2+1 a také tři byty o velikosti 3+1. 
Budova dostane novou fasádu a bude 
zde také zrealizován nový výtah a nové 
parkoviště. Projekt, se kterým podá-
me v letošním roce žádost o dotaci, 
se jmenuje „Sociální služby v obci 
Liptál“. Výhodou včasného řešení této 
problematiky sociálního bydlení je také 
v tom, že poskytovatel dotace dává 
majiteli bytů (tj. obci Liptál) možnost 
vlastního výběru budoucích nájemníků. 
Byty budou proto převážně nabízeny 
zájemcům z řad seniorů, ale budou zde 
muset být také pronajaty byty např. pro 
mladé rodiny, apod. Náklady na reali-
zaci tohoto projektu jsou ve výši cca 
14 mil. Kč.

Jak jsem již psal, realizace projektu 
přestěhování školky byla již zahájena 
a tyto stavební práce na volném pavi-
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ČISTÁ ŘEKA BEČVA II
Informace pro občany k zajištění svozu odpadních vod v rámci ČŘB II

Strukturální šetření v zemědělství 2016

Nařízení Státní veterinární správy – mor včelího plodu

Český statistický úřad organizuje 
v termínu od 8. září do 15. listopadu 
2016 Strukturální šetření v zemědělství 
2016 (Zem). Toto zjišťování se prová-
dí s několikaletou periodicitou, v naší 
republice od roku 2000, s cílem získat 
dlouhodobě srovnatelné údaje o struk-
tuře a typologii zemědělských podniků 
ve všech členských státech Evropské 
unie.

Tento cenzus se koná v souladu se zá-
konem č. 89/1995 Sb., o státní statistic-
ké službě, ve znění pozdějších předpisů, 
a podle nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady č. 1166/2008 (ES) ze dne 19. 
listopadu 2008 o statistických zjišťová-
ních o struktuře zemědělských podniků 
a o statistickém zjišťování o metodách 
zemědělské výroby a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 571/88. 

Šetření se uskuteční na území ce-
lé České republiky, ve Zlínském kraji 
u 470 zemědělských subjektů, které 
byly do šetření zařazeny na základě 
náhodného výběru a prahových hod-
not. Způsob zjišťování je kombino-
vaný; právnické osoby a větší fyzické 
osoby budou osloveny korespondenč-
ně, respektive prostřednictvím datové 
schránky, menší zemědělské podniky 
navštíví vyškolený tazatel.

Pracovníci zapojení do terénního šet-
ření se budou prokazovat průkazem ta-
zatele, vydaným Krajskou správou ČSÚ 
ve Zlíně, který je ve spojení s občan-
ským průkazem opravňuje k provede-
ní Strukturálního šetření v zemědělství 
2016, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je za-
ručena anonymita zjištěných údajů 

a získaná data jsou důsledně chráněna 
podle požadavků zákona č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. Všichni pracovníci účastnící se 
zjišťování a procesu zpracování jsou 
vázáni mlčenlivostí o všech šetřených 
skutečnostech ve smyslu §16 zmiňova-
ného zákona o státní statistické službě.

Prosím, abyste případné dotazy 
občanů oslovených našimi zaměst-
nanci zodpověděli ve smyslu tohoto 
dopisu nebo je odkázali na vedoucí 
oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ 
ve Zlíně Ing. Barboru Židkovou tel.: 
577 004 956.

Ve Zlíně 8.9.2016
    Ing. Hana Hruboňová, ředitelka                                                      

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

V rámci projektu Čistá řeka Bečva 
II (dále jen  ČŘB II) bylo vybudováno 
celkem cca 181 km kanalizace v 18 ob-
cích. Tato realizace je navazující etapou 
projektu ISPA Čistá řeka Bečva, který 
byl realizován v letech 2005 – 2006 
celkem v 16-ti obcích s vybudovanou 
kanalizací v délce téměř 154 km. I přes 
výše uvedené množství vybudované ka-
nalizace zůstává v našem regionu stále 
mnoho oblastí, kde kanalizace vybu-
dována nebyla nebo její vybudování je 
z technických nebo finančních důvodů 
velmi obtížné či nereálné. 

Vzhledem k tomu, že hlavním cí-
lem vybudování vodohospodářské 
infrastruktury v povodí Vsetínské 
a Rožnovské Bečvy je ochrana život-
ního prostředí a zajištění dostupnos-
ti služby pro nakládání s odpadními 
vodami, bude v rámci projektu ČŘB 
II v oblastech, kde kanalizace z výše 
uvedených důvodů vybudována nebyla, 
zajišťován svoz odpadních vod fekální-
mi vozy. Svoz bude zajišťován na zá-
kladě uzavřené smlouvy mezi občanem 
a společností Vodovody a kanalizace 

Vsetín, a.s., za cenu stočného ve výši 
36 m3/1os/1rok.

Postup a vzor k uzavření smlouvy 
naleznete zde:

http://www.vakvs.cz/userfiles/admin/
files/dokumenty/obchodni_oddeleni/
postup_sml_svozy_CRB2.pdf

http://www.vakvs.cz/userfiles/admin/
files/dokumenty/obchodni_oddeleni/
smlouva_bez_udaju.pdf

Povinnost zajištění likvidace odpad-
ních vod je dána ze zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů takto:

§ 38
(6) Kdo akumuluje odpadní vody 

v bezodtokové jímce, je povinen zajiš-
ťovat jejich zneškodňování tak, aby ne-
byla ohrožena jakost povrchových nebo 
podzemních vod, a na výzvu vodopráv-
ního úřadu nebo České inspekce život-
ního prostředí prokázat jejich zneškod-
ňování v souladu s tímto zákonem.

Sankce za nesplnění povinnosti podle 
tohoto zákona jsou následující:

§ 118
Porušení jiných povinností při naklá-

dání s vodami
(1) Fyzická osoba se jako oprávněný 

dopustí přestupku tím, že
d) nezajistí zneškodnění odpadní 

vody akumulované v bezodtokové jím-
ce podle § 38 odst. 6.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu
b) do 50000 Kč, jde-li o přestu-

pek podle odstavce 1 písm. b), c), d)

Pokud tedy k lidem přijde kontrola, 
budou muset prokázat, že odpadní vo-
dy zlikvidovali tak, jak podle zákona 
mají – vývozem do čistírny odpadních 
vod. Doloží to účtenkami, které obdrží 
za komerční svoz nebo právě uzavře-
nou smlouvou se společností Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a.s., pro svoz fe-
kálními vozy v rámci projektu ČŘB II.

Vsetín 7.8.2016

Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko

Krajská veterinární správa Státní ve-
terinární správy pro Zlínský kraj podle 
veterinárního zákona vydala v uply-
nulém období několik dalších nařízení 
– mimořádných veterinárních opatření 
k zajištění ochrany zdravých chovů 

včel před nebezpečnou nákazou – mo-
rem 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 
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Upozornění ČEZ Distribuce, a.s.
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pro vlastníky a uživatele dotčených pozemků

UPOZORNĚNÍ - deratizace v Liptále 

Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel 

Údaje o nezaměstnanosti v Liptále k 31. 8. 2016

Poplatníkem daně z nabytí nemovi-
tých věcí je od 1. listopadu 2016 vždy 
nabyvatel vlastnického práva k nemo-
vité věci. Zaniká tím povinnost ručení 
za daň.  

Podle doposud platné právní úpravy 
byla daň z nabytí nemovitých věcí 
v případech koupě nebo směny jedinou 
daní, kde si smluvní strany mohly zvo-
lit, kdo bude jejím poplatníkem. V pří-
padech, kde se smluvní strany nedohod-
ly jinak, je poplatníkem daně převodce.  
Novela zákona jednoznačně zavádí, že 
poplatníkem daně z nabytí nemovitých 

věcí bude nabyvatel (kupující). Dojde 
tím ke zjednodušení správy daně.  

Rozhodným dnem pro vznik daňově 
právního vztahu a pro určení, kdo je 
poplatníkem daně z nabytí nemovi-
tých věcí, je u nabytí vlastnického 
práva k nemovitým věcem zapiso-
vaným v katastru nemovitostí v nej-
častějších případech (kupní, směnné 
smlouvy) den právních účinků vkladu 
do katastru nemovitostí a k nemovi-
tým věcem nezapisovaným do kata-
stru nemovitostí den nabytí účinnosti 
smlouvy.

Pokud bude podán návrh na vklad 
práva z kupní nebo směnné smlouvy 
do katastru nemovitostí do 31. října 
2016, a není-li dohodnuto jinak, pak 
poplatníkem daně je primárně převod-
ce vlastnického práva k nemovité vě-
ci a nabyvatel je ručitelem.  Zdanění 
nabytí vlastnického práva k nemovi-
tým věcem na základě návrhů na vklad 
práva do katastru nemovitostí podané 
1. listopadu 2016 a později se již řídí 
novou právní úpravou.

V Praze dne 9. srpna 2016
Generální finanční ředitelství, 

Odbor komunikace, Praha

Evidovaní uchazeči: 46 (44 - červenec 2016).
Podíl nezaměstnanosti: 4,59 (4,39 % - červenec 2016).
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:

- nejvíce Branky - 8,37 %, 56 evidovaných uchazečů. 
- nejméně Seninka 1,85 %, 4 evidovaní uchazeči.

(Zdroj: Úřad práce).

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/2016/076586-Z ze dne 

24.06.2016 – vymezení ohniska ná-
kazy Jasenná (Liptál)

- č. j. SVS/2016/ 082740-Z ze dne 
12.07.2016 – ukončení Nařízení 
č. j. SVS/2015/066785-Z ze dne 
29.06.2015

- č. j. SVS/2016/084619-Z ze dne 
15.07.2016 – vymezení ohniska ná-
kazy Všemina (Liptál)

- č. j. SVS/2016/091296-Z ze dne 
02.08.2016 – vymezení ohniska ná-
kazy Podkopná Lhota (Liptál)

Zpracovala Jana Vráblíková

Dovolujeme si Vás požádat o po-
kácení a okleštění stromoví a jiných 
porostů v blízkosti elektrických rozvod-
ných zařízení v termínu

do 15. listopadu 2016.

Důvodem je zabezpečení bezpečného 
a spolehlivého provozování zařízení 
distribuční soustavy v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s., ve smyslu ust. § 25 
odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 
Sb., energetický zákon, a zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, v platném znění.

Při práci dodržujte bezpečné vzdá-
lenosti od vodičů pod napětím uvede-
né v ČSN EN 50110-1 a na interne-
tových stránkách www.cezdistribuce.
cz.  Zásah, při kterém by mohla být 
ohrožena bezpečnost osob a funkčnost 
vedení, můžete provést pouze se sou-
hlasem společnosti ČEZ Distribuční 
služby, s.r.o.

Pokud ve shora uvedené lhůtě nepro-
vedete zásah, vstoupí společnost  ČEZ 
na dotčené pozemky a provede zásah 
s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě 
budou zklikvidovány a vytěžená dřevní 
hmota uložena na okraji ochranného 
pásma.

ČEZ Distribuce, a.s., 5. 9. 2016

Celé znění a podrobnosti zveřejněn 
na www.liptal.cz, úřední desce nebo je 
můžete získat na Obecním úřadě.

Jako každoročně probíhá na jaře v na-
ší obci velkoplošná deratizace. Nyní 
na podzim bude prováděna kontrolní 
prohlídka a umístění návnad. 

Akci zabezpečuje firma Deratex, 
spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která 
provede ošetření kanalizační sítě, ve-
řejných ploch a vybraných objektů, či 
míst, na která upozorníte. 

Vzhledem k tomu, že je pravdě-
podobný výskyt hlodavců i v oko-
lí obytných domů a hospodářských 
stavení, prosíme a vyzýváme občany 
ke spolupráci při vyhledávání pobytu 
hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, 
obraťte se přímo na pracovníky jme-
nované firmy, anebo nahlaste své po-
žadavky na Obecní úřad v Liptále, tel. 

571 438 074, aby bylo zabezpečeno 
komplexní ošetření obce. 

Pro vlastní potřebu, si budou moci 
občané zakoupit u provádějící firmy 
nástrahy proti hlodavcům.

Obecní úřad v Liptále 
a fy Deratex, Zlín
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Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje Liptál

Přeshraniční spolupráce s obcí Pruské
Obec Liptál uzavřela dne 17.8. 2016 

smlouvu o spolupráci se Slovenskou 
obcí Pruské. Podpisem této dohody se 
tyto dvě obce zavázaly řešit proble-
matiku zlepšení zázemí pro pořádání 
kulturních akcí a zvelebování přilehlé-
ho okolí. Společný název spolupráce je 
„Kultura nás spojuje“. 

Naše obec jde do tohoto společného 
projektu s akcí pod názvem „Přírodní 
kulturní areál Liptál“. Jedná se o záměr, 
kterým by mělo dojít k celkové rekon-
strukci liptálského amfiteátru. Prvotním 
cílem je výstavba nového sociálního 
zařízení, které je v současné době již 
v nevyhovujícím stavu. Tento projekt 
je velmi rozsáhlý a kompletně řeší celý 
prostor tohoto kulturního areálu. Je 
zde řešena výstavba nových prodejních 
stánků, zastřešeného posezení, zpev-
něných ploch a chodníků, parkoviště, 
dětského hřiště, lávek přes potok, ale je 
zde také uvažováno s rekonstrukcí obou 

podií, a také všech stávajících budov. 
Dojde také k realizaci dalšího objektu 
a to k výsadbě nové zeleně. 

Amfiteátr letos slaví 30 let, a jelikož 
je téměř celý ze dřeva, je vidět, že cel-
kovou rekonstrukci tento areál již po-

Pořadí 
podle
hlasů

Název strany
Vylosované 

číslo
strany

Počet 
získaných 

hlasů

V 
procentech

%

1. KDU - ČSL 24 143 34,3

2. ANO 2011 30 53 12,7

3. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 48 52 12,5

4. ČSSD 12 31 7,4

5. Starostové a nezávislí 34 25 5,9

6. ODS 2 23 5,5

7. Svobodní a Soukromníci 52 22 5,3

8. Otevřený kraj 76 19 4,6

9. KSČM 37 14 3,4

10. TOP 09 32 10 2,4

11. Strana Práv Občanů 71 10 2,4

12. NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – peníze raději pro naše lidi 67 7 1,6

13. NEZÁVISLÍ 68 3 0,7

14. Dělnická strana sociální spravedlnosti – Imigranty a islám v ČR nechceme! 75 3 0,7

15. Národní demokracie 41 1 0,2

16. Moravané 45 1 0,2

17. Koruna Česká 26 0 0

18. Koalice Republikánů Mir. Sládka, Patriotů ČR a HOZK 70 0 0

19. SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČMS 81 0 0

20. Úsvit – Národní Koalice 89 0 0

CELKEM 417 100

Počet voličů v obci Liptál: 1.212 voličů
K volbám se dostavilo (vydané úřední obálky): 419 voličů
Účast v procentech: 34,6 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 419 obálek

Počet platných hlasů: 417 hlasů 
Liptál  08.10.2016 Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál



Liptálský zpravodaj 3/2016  7

Několik informací o obci Pruské
Pruské je obec na Slovensku, 

v okrese Ilava v Trenčínském kraji, 
v blízkosti Vršatce.

V roce 2011 zde žilo 2 185 obyvatel. 
Rozloha: 12,93 km²
Nadmořská výška: 252 m
Starosta je od roku 2002 dosud  Viliam 
Cíbik.

Obec má bohatou minulost, kulturní 
a vzdělávací tradice, atraktivní turistic-
ké a historické lokality. 

Vznik obce

Nejstarší dokument se datuje z r. 
1244, ve kterém je obec Pruské zmi-
ňovaná pod jménem terra Pruska. Když 
koncem 18. století zbourali starý kostel, 
v hlavním oltáři našli kámen, do kte-
rého bylo vyryto, že kostel byl stavěn 
v roce 1221. Z toho vyplývá, že již 
tehdy obec existovala.

Název obce

Střední Pováží, tedy Trenčianska žu-
pa, se kolonizovala v dobách starého 
Slovenska osadníky, pocházejícími ze 

Slezska a severnějších krajů připada-
jících až do Pruska, které bylo v těch 
dobách ještě slovanské. Proto obec 
dostala jméno po svých nejstarších 
obyvatelích. Pro odvození jména obce 
v České republice je více případů. 

Obec patřila pod panství Vršatec, jeho 
majitelé se často měnili (Ludányovci, 
Jakušičovci, Koniggsegovci). Ve stře-
dověkých listinách Pruské bývalo ozna-
čováno jako OPPIDIUM - městečko, 
mělo právo konat 5 x do roku dobytčí 
i výkladní jarmarky.

Současnost

V rozsáhlém anglickém parku se na-
chází renesanční zámeček, který postavi-
li koncem 16. století. V současnosti jsou 
prostory zámečku i jeho okolí využívány 
jako střední odborná škola zaměřená 
na zemědělství. Toto zařízení jako jediné 
v obci poskytuje i ubytovací služby.

V prostorách bývalého františkán-
ského kláštera, který je spojený se jmé-
nem a působením spisovatele a kněze 
Hugolína Martina Gavloviče, je dnes 
Domov sociální péče.

Ve farní zahradě pozdně římsko – ka-
tolického kostela se nacházejí tři uni-
kátní kusy tisu obyčejného. Jejich stáří 
se odhaduje na 700 let a jsou chráněnou 
kulturní památkou. 

V současné době je Pruské středis-
kovou obcí. Částí obce jsou Výčapy, 
Podvažie, Savčina.

Obec je dobře vybavena sítí zařízení 
ostatní sociální infrastruktury. Nachází 
se zde Základní škola Hugolína Martina  
Gavloviče s mateřskou školou, střední 
odborná škola, obvodní zdravotní stře-
disko. V obci podniká 120 živnostníků, 
kteří poskytují širokou škálu služeb 
na velmi dobré úrovni.

Vyznání je v převážné míře katolické, 
94,68% obyvatel se hlásí k římsko-ka-
tolickému náboženství, necelé 1% tvoří 
evangelické vyznání, 2,13% obyvatel je 
bez vyznání a 1,305 % občanů je jiného 
náboženství.

Vybráno z oficiálního webu www.
obecpruske.sk, kde naleznete mnoho 
dalších informací. 

třebuje. Celkový rozpočet této akce je 
cca 12 mil. Kč. Stavební úřad již vydal 
potřebné povolení na tuto akci, proto 
již nic nebrání tomu, aby byla podána 
žádost o dotaci.

Obec Pruské připravuje téměř totožný 
záměr pod názvem „Přírodní kulturní 
areál Pruské“, který řeší problematiku 
zázemí pro místní divadelní spolek. 

V rámci spolupráce těchto dvou ob-
cí již vznikl jeden společný projekt, 
a to na úrovni Základní školy Liptál 
a Základní školy Pruské, v rámci které-
ho by měly být zrealizovány řemeslné 
dílny. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA:
 slovenská   maďarská   ukrajinská   romská česká jiná

2055 98,98% 2 0,09% 1 0% 1 0% 18 0.8% 0  0%
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POZOR - NEPŘEHLÉDNĚTE 

V souladu se zněním zákona o odpadech 
( č.185 / 2001 Sb.) bude letos proveden ve vaší obci 

"Sběr velkoobjemových a nebezpečných 
odpadů z domácností"

v sobotu  22.10.2016

Liptál – u hasičské zbrojnice (náves) 7:30 – 8:30  hod.

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

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

 
• olejové automobilové filtry • plechovky se zbytky barev • 

monočlánky • autobaterie • zářivky • znečištěné láhve a sklo 
od chemikálií • zbytky přípravků na hubení škůdců a postři-
ky • staré kosmetické přípravky • staré léky • vyjeté  motoro-
vé oleje • mořidla a rozpouštědla • plastové obaly a nádoby 
od škodlivin • opotřebované pneumatiky • hadry znečištěné 
barvami, oleji a vazelínou • obaly od sprejů • televizory • 
rádia • ledničky • domácí elektrospotřebiče • objemné 
odpady (koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyva-
dla, ...) • odpady zeleně • stavební odpady • klasický kovový 
šrot dřevo •

Jelikož tyto sběry jsou v obci organizovány každoročně, 
není důvod, aby některé z těchto nebezpečných  odpadů kon-
čily v popelnicích, velkobjemových kontejnerech, kamnech 
a nebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z vás, 
kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti 
a akce se zúčastní.

Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního 
prostředí v naší obci děkuje 

      
Obecní úřad Liptál 

a společnost Marius Pedersen a.s.

Současně budou 
hasiči z Liptálu provádět

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ:

ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky 
brusky, televizory, monitory, rádia, počítače, mobily, apod.

Zdarma lze převzít pouze kompletní 
vysloužilé elektrozařízení.

www.recyklujteshasici.cz

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

Umístění barevných KONTEJNERŮ, do kterých lze 
průběžně odkládat skleněný odpad, papír, plasty, 

bioodpad:  
- v Dolansku u obchodu Jednota

- ve Středu obce u Hasičské zbrojnice (sběrný dvůr)
- v Hořansku na Špici.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – PAPÍR
modré pytle a modré kontejnery

 * 24.10. * 21.11. * 19.12.2016

TŘÍDĚNÝ ODPAD – PLASTY
žluté pytle a žluté kontejnery

* 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 - zelené kontejnery „zvon“
* 31.10. * 28.11. * 27.12.2016

TŘÍDĚNÝ ODPAD - BYTOVÝ TEXTIL, ODĚVY, 
OBUV, HRAČKY – bílý kontejner

- umístěn ve středu obce u hasičské zbrojnice.

BIOODPAD – hnědý kontejner
- je umístěn ve středu obce u hasičské zbrojnice a u obcho-

du v Dolansku

TŘÍDĚNÝ ODPAD - ELEKTROZAŘÍZENÍ - E-BOX
- umístěn u vchodu do Obecního úřadu v Liptále

TŘÍDĚNÝ ODPAD - BATERIE – NÁPLNĚ 
Z TISKÁREN

 –  boxy umístěny při vstupu na OÚ Liptál

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

Děkujeme, že třídíte odpad!

Svoz odpadu Liptál - 2. pololetí 2016
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Sběrný dvůr Liptál

Nový obecní traktor

Jak jste si již mnozí mohli všimnout, tak nový sběrný dvůr 
je již hotový. V současné době ještě není hotová kolaudace, 
proto jsme nemohli sběrný dvůr oficiálně otevřít. Zahájení 
provozu se tedy plánuje až někdy v listopadu. Po tomto spuš-
tění provozu bude také zveřejněn provozní řád sběrného dvo-
ra včetně otvírací doby. V případě nutnosti bude také v době 
otevření dvora přítomen zaměstnanec, který bude pomáhat se 
správným tříděním odpadu. 

V této chvíli Vás chci všechny požádat, abyste dovezený 
odpad do sběrného dvora co nejlépe třídili, aby to za Vás 
nemuseli dělat zaměstnanci obce. Upozorňuji Vás, že celý 
sběrný dvůr je pod kamerový dohledem a případné znečištění 
bude dále řešeno. Sběrný dvůr také nenahrazuje dvakrát roč-
ně pořádaný sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, 
ale slouží pouze jako jeho doplněk. Obec nemá prostory 
na to, aby skladovala všechen odpad až do tohoto zmiňova-
ného svozu, který nebude ani v budoucnu zrušen.

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
se uskuteční v sobotu 22.10.2016 od 7:30 do 8:30 hod. u ha-
sičské zbrojnice. Jiné místo svozu odpadu v tento den není. 
V tento den a hodinu budou také hasiči sbírat elektroodpad.

V současné době se obec opět zapojila do programu život-
ního prostředí na nákup kompostérů, které budou umístěny 
na zahrady rodinných domů. V rámci tohoto projektu bude 
zakoupeno dalších 150 ks kompostérů, které budou přede-

Již dlouho pociťujeme potřebu koupit si vlastní traktor. Byl 
bych rád, kdyby si obec mohla některé práce dělat vlastními 
silami. V současné době musíme na tyto práce najímat stroje 
a to stojí obec nemalé peníze. Jedná se především o drobné 
práce v obci i v lese a to jak v letních tak i zimních měsících. 
Výhodou je také samostatnost, kterou bychom vlastním 
traktorem získali. Nový traktor totiž bude vybaven příslu-
šenstvím, jako je např. čelní nakladač, naviják, ramenový 
mulčovač, sypač, vlečka, atd. V letošním roce se objevila 
možnost pořídit s pomocí peněz Státního zemědělského in-
tervenčního fondu nový traktor, který by tyto požadavky ob-
ce mohl splnit. Žádost o dotaci jsme tedy podali a možná již 
příští rok bude mít obec Liptál další nový pracovní stroj.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

vším rozdány zadarmo těm, kteří nedostali kompostér před 
pěti lety. V první etapě projektu, který je zaměřen na naklá-
dání s bioodpadem, bylo rozdáno 300 ks kompostérů.

Závěrem Vám chci všem poděkovat za kvalitní třídění od-
padů, které se promítá na velmi nízkém poplatku, který nyní 
platíme. Poplatek 300 Kč/osobu totiž není v širokém okolí 
a je to dobrá vizitka občanů obce Liptál. Je vidět, že vztah lidí 
k nakládání s odpadem se velmi zlepšilo, protože i množství 
odpadů v „lesích“ apod. se výrazně snížilo. Je mnohem lepší, 
když uklízíme odpad ve sběrném dvoře u hasičské zbrojnice, 
než když ho musíme uklízet na černých skládkách.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

ŽÁDOST OBČANŮM
Prosíme občany převážně z Dolanska, aby nevyhazovali a nelikvidovali bioodpad 

(trávu, listí apod.) vysypáváním na břehy potoka. 
Velmi se tím zanáší vodoteč, což následně způsobuje problémy při přívalových deštích apod.

K likvidaci tohoto odpadu jste obdrželi kompostéry, 
kontejnery jsou umístěny také v Dolansku 

a ve sběrném dvoře. Popřípadě doporučujeme založit si svůj kompost.

Ilustrační foto.
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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

Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde
každý čt Zumba s Lenkou – začíná – každý čt 18-19 Lenka Ahmed KZ

23.10. ne Vítání občánků 14:30 Občanská komise Liptál, Obec VZM

30.10. pá Výsadba nového ovocného sadu 13:30 ČSOP, Obec Liptál, MŠ, ZŠ, SR Ovocný sad 
Helštýn

30.10. pá Otevření naučné stezky Fr. Plachého 13:30 ČSOP, Obec Liptál, MŠ, ZŠ, SR Ovocný sad 
Helštýn

12.11. so Šachový turnaj – děti i dospělí 14:00 Šachový kroužek při SR Liptál Restaurace U 
Klesků

26.11. so Adventní vánoční jarmark 13:00 SRP ZŠ Liptál, ZŠ, MŠ, Obec 
Liptál KA

26.11. so Zvonečkový průvod a rozsvícení vánočního 
stromu a betlému se zpíváním koled 16:30 SRP ZŠ Liptál, ZŠ, MŠ, Obec 

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 FS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec

10.12. so 13. Mikulášský volejbalový turnaj smíše-
ných družstev 2016 16:00 Klub volejbalových nadšenců 

Liptál
Tělocvična ZŠ 
Liptál

11.12. ne Vánoční zpívání a koledování 15:00 FS Lipta Liptál, ZUŠ Morava KZ 

14.12. st Vánoční besídka DDaZŠ Liptál 15:00 DDaZŠ Liptál KZ

26.12. po Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

Z Obecní knihovny Liptál

Webové stránky knihovny: 
www.liptal.knihovna.info  

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

V novém školním roce jsme v liptál-
ské knihovně opět přivítali žáky letošní 
druhé třídy ZŠ Liptál s paní učitelkou 
Hříbkovou. Návštěva v knihovně utek-
la jako voda, děti vrátily knížky, které 
přečetly přes prázdniny a vypůjčily si 
nové. 

Od října budou k zapůjčení dvě knihy 
od autorů z Liptálu – od Honzy Evjáka 
to bude knížka „Svět skončil, tak jsem 
jel“ o jeho zážitcích na cestě na kole 
Střední Amerikou. 

Druhá knížka „Dvacet let starostou“ 
od Mirka Vaculíka vypráví o jeho živo-
tě a zkušenostech z doby, kdy stál v če-
le obce. Foto a více se dočtete na jiném 
místě tohoto zpravodaje.
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PLÁN ZNÁMÝCH  AKCÍ  V LIPTÁLE 2017

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.

Žádáme všechny zájemce  (pořadatele, organizace, složky aj.), aby podávali na OÚ Liptál požadavky na obsazení termínů 
a pronájem pro Vaše kulturní akce, které hodláte pořádat v dalším roce, vždy nejlépe koncem roku (prosinec, leden). 
Čím dříve zažádáte, tím lepší a lukrativnější termín si můžete vybrat. Akce budou zaneseny do celkového Plánu akcí na rok, 
který bude projednáván na dalším veřejném zasedání Zastupitelstva obce Liptál. 
Každý další požadavek na konání akce a pronájem, který nebude do tohoto plánu zanesen, je nutné projednávat jednotlivě 
a průběžně na dalších zasedáních ZO Liptál, dochází tak ale k prodlevě.

I pokud se akce nepořádají v kulturním zařízení nebo v kulturním areálu, přesto žádáme o jejich nahlášení do celko-
vého plánu akcí, který shrnuje dění v naší obci za celý rok.

Dále 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.

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

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 
S OHŇOSTROJEM

Zveme Vás všechny, malé i velké, děti i dospělé

v neděli 1. ledna 2017 v 18 hodin
na prostranství před radnicí v Liptále.

Společně zde uvítáme ohňostrojem 
nový rok 2017 a popřejeme si navzájem 

se sousedy, rodinami, přáteli.

POZVÁNÍ 
NA ADVENTNÍ KONCERT

O první adventní neděli, to je 27. listopadu 2016 
v 15.30 hodin, proběhne v liptálském 

evangelickém kostele tradiční adventní koncert.
Kromě pořádajícího ženského sboru Rokytenka na něm 

vystoupí cimbálová muzika KURÁŽ 
ZUŠ Morava a soubor Zvonky dobré zprávy z Kateřinic.

Všichni jste srdečně zváni.

Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde
každý čt Zumba s Lenkou – začíná – každý čt 18-19 Lenka Ahmed KZ
01.01. ne Novoroční ohňostroj 18:00 Obec Liptál před OÚ
21.01. so Hasičský ples, před výroční schůze 20:00 SDH Liptál KZ
28.01. so Soukromá akce - oslava Londovi, Liptál KZ
11.02. so 73. Valašský bál 20:00 FS Lipta Liptál KZ

18.02. so Myslivecký ples 20:00 Myslivecké sdružení Brdisko 
Liptál KZ

26.02. ne Dětský karneval 14:00 MŠ, ZŠ, SR + složky Liptál KZ
11.03. so Seminář valašských tanců FS Lipta Liptál KZ
22.04. so SOUKROMÁ AKCE – OSLAVA GAJDOŠÍKOVI, VŠEMINA KZ
11.06. ne 30. Dětský (nejen) foklorní den 10:00 FS Lipta Liptál, Obec Liptál KA
17.06. so Fotbalový dětský den 14:00 FK Liptál KA
23.06. pá 7. Liptálské slůnění  (+ Tour de Beer) 15:00 Londa Jaroslav KA
01.07. so Pivní slavnosti 16:00 Tomana Jan, Liptál KA
08.07. so Hasičská pohárová soutěž 13:00 SDH Liptál Areál TJ
29.07. so Myslivecký výlet a dětský den 15:00 Myslivecké sdruž. Brdisko Liptál Chata MSB
12.08. so 3. Liptálský gulášfest (Liptalanka,1+1) 15:00 Obec Liptál KA

24.08.-
28.08.

čt-
po

MFF 48. Liptálské slavnosti 2017
- výstava FoS Lipta Liptál, Obec Liptál KZ, KA

Obec

26.12. út Štěpánská zábava 20:00 FK TJ Start Lipta Liptál KZ
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II. Liptálský gulášfest 2016
Po pozitivních ohlasech lidí, kteří se v září minulého roku 

zúčastnili I. liptálského gulášfestu, se Obec Liptál rozhodla 
uspořádat v přírodním kulturním areálu Liptál pokračující 
ročník této akce s názvem II. liptálský gulášfest.  Termín byl 
určen na sobotu 13.8.2016 s tím, že celá koncepce gulášfestu 
byla zachována. O hudební a taneční zábavu se postarala 
dechová hudba Liptalanka a ve večerních hodinách hudební 
skupina 1+1. Pro děti byla připravena zábava v podobě ská-
kacího hradu. 

Vzhledem k velkému zájmu nových gulášníků o účast 
v obou ročnících jsme se rozhodli navýšit počet mistrů ze 
sedmi na devět. Mrzí nás, že jsme nemohli vyhovět všem 
zájemcům, aby předvedli své umění, ale nakonec se uká-
zalo, že devět gulášníků je vzhledem k dispozičnímu řešení 
přírodního areálu i maximální možná kapacita. Při výběru 
kandidátů, kteří chtěli předvést své umění, jsme dávali před-
nost Liptalanům. 

Stejně jako vloni bylo oficiální zahájení akce v 15:00 
hodin. Samozřejmě v tuto dobu už musely být guláše do-
laděny k dokonalosti, proto se někteří mistři společně se 
svými pomocníky připravovali už od osmi hodin rána. Při 
přípravě panovala mezi všemi „rivaly“ přátelská atmosféra, 
která se podporovala dobrou slivovičkou a pivem. Tak jako 
vloni se soutěže zúčastnili obhajující vítěz pan Ladislav 
Kováč, dále Pavel Londa, Pavel Vychopeň, Filip Tomanec, 
Vladimír Škrabánek a Jan Vaculík. Nově se do soutěže 
přihlásili Lubomír Hrbáček, Alan Šerý a Miroslav Malčík.  
I v letošním ročníku se dna kotlíků objevily velice brzy. Ten, 
kdo nebyl dostatečně nasycen, měl možnost doplnit svůj ža-

ludek párkem v rohlíku a dalšími pochutinami. Samozřejmě 
nechybělo ani pivo. Během ochutnávky měl možnost každý 
účastník dát svůj hlas svému favoritovi. I když rozdíly hlasů 
byly mezi mistry velice malé, na třetím místě se nakonec 
umístil Lubomír Hrbáček, druhou příčku obsadil Filip 
Tomanec a nejlepším gulášníkem II. liptálského guláš-
festu se stal Jan Vaculík. Vzhledem k přívětivému počasí, 
pokračovala volná zábava za doprovodu hudební skupiny 
1+1 až do pozdních nočních hodin.

Jsem velice rád, že účast na letošním ročníku byla hojná, 
a že i ohlasy přes drobné organizační změny, byly převážně 
pozitivní. V závěru bych Vás všechny chtěl ještě tímto po-
zvat na následující ročník již „tradičního“ J III. liptálského 
gulášfestu, který se plánuje na sobotu 12. srpna 2017. Věřím, 
že se vydaří stejně, jako v předešlých ročnících.  Už teď se 
těším na Vaši účast.  

Ing. Ondřej Vaculík, místostarosta obce Liptál
Foto Josef Londa, Jana Vráblíková ml.
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Blahopřání liptálským mistrům guláše
Rádi bychom ale touto cestou poblahopřáli i všem dalším 

gulášníkům z Liptálu za jejich velmi úspěšnou sezonu v roce 
2016. Jistě můžeme bez nadsázky říci, že Liptalané i v okolí 
ovládli všechny významné soutěže ve vaření guláše. 

Zde malá rekapitulace:
Ladislav Kováč – zúčastnil se gulášfestu na Bílé Hlíně, 

v Liptále a 20. srpna 2016 zvítězil a stal se  králem 
Vsetínského gulášfestu, v pořadí již sedmým, za asistence 
manželky, dcery a tchána Jožky Řehánka. 

Třetí příčku letos ve Vsetíně obsadil Pavel Vychopeň se 
svým týmem. Ten byl ve stejné soutěži vítězem a pátým krá-
lem spolu s Mirkem Chmelařem ml. v roce 2015.  

Díky svému umění vyhrál ve Vsetíně letos cenu diváků 
za nejlepší guláš Jaroslav Mika!

A jistě nemůžeme opomenout ani dalšího - Vladimíra 
Škrabánka, který je také výrazným mistrem v tomto oboru 
a každoroční účastník soutěží i mimo naši obec, kterého 

pořadatelé sami zvou. V roce 2011 byl ve Vsetíně druhý 
a v roce 2012 obsadil třetí příčku.

Všem co nejsrdečněji blahopřejeme k těmto významným 
úspěchům mezi takovou konkurencí a přejeme hodně dalších 
i v následujících ročnících! A hlavně - dobrou chuť!

Připravila Jana Vráblíková, foto: Jalovec

Návštěva z USA

V neděli 2. října 2016 navštívila Liptál delegace krajanů 
ze Spojených států amerických, kteří se sdružují kolem čes-
ké školy T. G. Masaryka založené už v roce 1921 Chicagu. 
Čechoameričanům se dostalo tradičního přivítání chlebem 
a solí od reprezentantů obce ve valašských krojích. Po obědě, 
kde jako zákusek nesměl chybět frgál, hosty pár slovy přiví-
tal pan starosta Milan Daňa a kulturní dům rozezvučela cim-
bálová muzika Morava, kterou doplnili svým pásmem písní 
a tanců Malí ogaři, Malůšata a Malá Lipta. Dětský program 
prokládal svým zvučným zpěvem ženský soubor Rokytenka. 
Zvláště působivé bylo ukončení folklorního programu, Malá 
Lipta totiž vyzvala hosty na parket a společně si zatančili 
Špačka.

Celé pásmo souboru Lipta Liptál doprovázely řemeslné díl-
ny tkaní, předení na kolovrátcích, řezbářství, mokrého i su-
chého plstění, makového světa, vázání mašlovaček a ukázka 
výroby pařených sýrů. Vše si se zájmem vyzkoušeli jak malí, 
tak i velcí.

Nikdo nemohl pochybovat o tom, že rázovité Valašsko je 
region bohatý na folklorní a řemeslné tradice. Hosté odjížděli 
nadšení a obtěžkáni dojmy, dárky a nakoupenými suvenýry. 
Všichni věříme, že kontakt s Chicagem se udrží a Liptál na-
váže folklorní družbu s krajany na opačné straně oceánu.

Šárka Langová
Foto Samuel Vaculík, Josef Londa
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Kalendář Liptál 2017

MAS Střední Vsetínsko pomohlo liptálským spolkům

Posezení se seniory
Vítání občánků se uskuteční v neděli 23. října 2016 

ve 14:30 h. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Liptále. 
Zveme všechny rodiče s jejich narozenými ratolestmi a ne-
jen je. Uvítáme i prarodiče a všechny rodinné příslušníky, 
kteří mají o tuto událost zájem. 

Prosíme jen Vás, kteří jste nám narození svého potomka 
dosud neoznámili, zastavte se na obecním úřadě s rodným 
listem. Jelikož nám všechny změny chodí s velkým zpož-
děním a neúplné, může tak dojít k nepřesnostem a nedosta-
tečným informacím pro vítání občánků. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Jana Vráblíková

I pro rok 2017 připravuje pan Josef Londa vydání ná-
stěnného kalendáře s fotografiemi z Liptálu. Tentokrát 
zde budou zachyceny různé části obce z ptačí perspektivy.  
Bude velikosti A3, přesná cena zatím známa není, ale jistě 
se nebude lišit od letošního kalendáře. K dostání by měl 
být v prosinci na Obecním úřadě Liptál nebo u pana Londy. 
Pokud budete mít zájem, dlouho neotálejte, počet výtisků je 
omezen. 

Jako dárek našim občanům bude ve spolupráci s panem 
Londou vydán i stolní kalendář Liptál 2017. Zde bude za-
chycen život v naší obci, různé události atd. Ten pak obdrží  

MAS Střední Vsetínsko je spolkem, v němž se dobrovolně 
sdružují fyzické i právnické osoby, jejichž společným cílem 
je zlepšení kvality venkovského života obyvatel žijících 
na území 12 obcí - Bystřička, Jablůnka, Jarcová, Kateřinice, 
Liptál, Lhota u Vsetína, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, 
Pržno, Ratiboř, Růžďka.

V letošním roce MAS Střední Vsetínsko vyhlásila výzvu 
k přeložení žádosti o dotaci na podporu fungování nezisko-
vých organizací a místních iniciativ na území MAS. Cílem 
programu byla podpora činnosti těchto organizací, které 
přispívají ke zlepšení kvality života na území MAS, posilují 
regionální ekonomiku, chrání přírodní a kulturní dědictví 
venkova, šetrně využívají místní zdroje, zachovávají a ob-
novují tradice a podporují regionální produkci. V rámci této 
výzvy se přihlásilo celkem 17 projektů.

A v rámci této výzvy uspěly Liptálské spolky se třemi 
žádostmi. První úspěšnou žádostí byl projekt Věry Jaškové 
z ČSOP Vartovna pod názvem „O stromech pod stromy“. 
Díky schválené podpoře budou mít v Liptále všechny pa-
mátné a některé významné stromy svůj popis. Tyto stromy 
se dočkají svého označení, kde bude uveden název stromu, 
jeho stáří, obvod kmene, atd., což zlepší povědomí lidí, jak 

významné stromy v obci Liptál jsou a ve srovnání s okol-
ními obcemi má Liptál co ukazovat. Celkem bude nyní 
označeno cca 10 stromů. Tento projekt získal dotaci ve výši 
7220,- Kč.

Dalším úspěšným žadatelem byl Fotbalový klub Liptál, 
který získal 7280,- Kč na koupi nových sítí na fotbalové 
branky a také na nákup ochranné sítě za brankou. Díky těm-
to penězům se podaří obnovit další část zastaralé materiální 
základny místního klubu.

Posledním úspěšným projektem je nákup nového data-
projektoru pro FS Lipta Liptál, který byl podpořen částkou 
7500,- Kč. Díky těmto penězům si bude moci tento spolek 
pořídit svůj vlastní dataprojektor, který ke své činnosti po-
třebuje.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Srdečně zveme všechny liptálské seniory k tradičnímu
přátelskému posezení, 

 které se uskuteční v Kulturním zařízení obce Liptál 
v sobotu 3. prosince 2016 od 14:30 hodin.

V programu Vás krátce pozdraví starosta, připravena jsou 
i malá vystoupení s překvapením, hudba k tanci i poslechu 

a možná přijde i Mikuláš.
Občerstvení zajištěno.

Přijďte společně pobesedovat v předvánoční atmosféře.
Těší se na Vás Komise pro občanské záležitosti při 

Zastupitelstvu obce Liptál a obecní úřad.

Pokud budete žádat odvoz, sdělte to členům komise nebo 
na obecní úřad, tel. 571 438 074.

každý rodinný dům zdarma. I zde bude k dispozici několik 
výtisků k prodeji pro případné další zájemce. 

Jana Vráblíková
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

ŘÍJEN – LISTOPAD - PROSINEC 2016

60 let
říjen   Zgarbová Věra, Škurňův dvůr
  Malčíková Dagmar, Hořansko
listopad  Kašpárek Jiří, Dolansko
prosinec Tataláková Marie, Dolansko
  Pelánová Lydie, Dolansko

65 let
listopad  Gerža Miroslav, Lopuník
prosinec Blanarčík Jiří, Lůžko
  Kirchnerová Jarmila, Hořansko
  Řádek Josef, Dolansko

70 let
říjen  Běťáková Jiřina, Dolansko
listopad  Řehánek Josef, Střed

75 let
říjen  Fendrychová Drahomíra, Na Hranici
listopad  Mědílková Drahomíra, Hořansko

80 let
listopad  Gojná Anna, Hořansko
prosinec Vaculík Jan, Střed

81 let
prosinec Kašpárková Anežka, Dolansko
  Fendrych Jaroslav, Na Hranici

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

83 let
prosinec Šťastný Josef, Střed

84 let
listopad  Geržová Marie, Hořansko

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

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

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

88 let
listopad  Svoboda Emil, Na Špici

89 let
listopad  Krumpoch Vladimír, Dolansko 

92 let
listopad  Mrnuštík Jan, Škurňův dvůr
  Vaculíková Lydie, Hořansko

93 let
říjen  Běťáková Marta. Dolansko

101 let
říjen  Miková Julie, Výpusta

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

PŘIHLÁŠENI
červenec Veselý Michal, Na Prašnici
 Mikulcová Marie, Mikulcová Veronika, Kopřivné
srpen Chmelařová Ivana, Dolansko
 Čejková Lucie, Čejka Jan, Hořansko
 Brázdilová Klára, Brázdil Filip, Na Špici
 Lišková Narcisa, Háj
září Janotová Petra, Barbora a Filip, Škurňův dvůr
 Havlišová Ivana, Sadová
 Mikačová Jana, Mikač Lukáš, Střed
říjen Kantorová Jarmila, Pusté

SŇATKY
červen Hrňová Zuzana, Dolansko, 
 nové příjmení Nováková
 Machalová Soňa, Na Špici, 
 nové příjmení Kozubík Machalová
červenec Mrnuštíková Zuzana, Pusté + Veselý Michal
srpen Vaculíková Martina, Hořansko, 
 nové příjmení Sedláčková
září Teplá Veronika, Střed + Ing. Kašpárek Martin,
 Dolansko

ODHLÁŠENI 
červen Kovařčík Richard, Na Špici
 Švecová Kateřina, Dolansko
červenec Kalus Radek, Hořansko
srpen Sedláčková Martina, Hořansko
říjen Matějů Iveta, Dolansko
 Kovařčík Josef, Na Špici

NAROZENI
červenec Kubín Adam, Pusté
srpen Geržová Amálie, Háj
 Baťa Metoděj, Střed
 Bořuta Ondřej, Pod Hranicí
Prvním narozeným občánkem roku 2016  je Ema Daňová, Pusté.
Rodičům srdečně blahopřejeme.

ÚMRTÍ 
červen Mrlinová Anežka, Hořansko
červenec Obadal Josef, Dolansko 
srpen Gerža Josef, Háj
říjen Laža Jaroslav, Dolansko
 Kovářová Božena, Hořansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Tvůj hlas se ztratil,
Tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen bolest zanechal.
Netruchlíme však, že jsme Tě ztratili,
nýbrž jsme vděčni, že jsme Tě měli.

Dne 24. září 2016 jsme vzpomněli 10. smut-
né výročí úmrtí mého manžela, našeho tatín-
ka a dědečka, pana

Karla Vychopně z Liptálu č. 321.

Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami a ostatní 
příbuzní a přátelé.

Tam na kopci Syrákově kamenitá políčka,
ta byla těžkým živobytím pro našeho staříčka.
S láskou vždy je obdělával prací tvrdou, úmornou,
rok co rok tak rodnou hroudu měnil v půdu úrodnou.
A když my teď pracujeme na tom našem políčku,
často na Tě vzpomínáme, dobrotivý staříčku.
Vzpomínka na Tebe letí až tam k nebes výšinám,
kam Tě Pán před dvaceti lety odvedl ve věčný chrám.

Dne 23. září 2016 jsme vzpomněli 20. výročí 
úmrtí našeho milovaného staříčka, pana

Josefa Migdala z Liptálu č. 175.

S láskou a úctou stále vzpomínají rodiny Migdalova, 
Kašpárkova a Řepova.

Kdo byl milován,
Není zapomenut.
  

Dne 14. října 2016 vzpomeneme 6. smutné 
výročí úmrtí paní
 
Františky Kirchnerové z Liptálu č. 371
 

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

VZPOMÍNKY

Za vše, co vykonal,
klidu sobě nedopřál.
Pracoval vždy do únavy,
tichý spánek buď mu přán.

Dne 11. srpna 2016 jsme si připomněli 2 roky 
od úmrtí našeho bratra a strýce, pana 

Miroslava Řezníka z Liptálu č. 342.

Za vzpomínku děkují sourozenci Dr. František 
Řezník, Marie Tomšová, Věra Pečenková a švagrová Irena 
Řezníková s rodinami. 

Odešla. Jediná na světě, jež nikdy nezradí.
Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka.
Byla to nejdražší, byla to maminka.
                                                        J. Seifert

Dne 12. září 2016 by se dožila 100 let naše 
maminka a babička, paní

Marie Mrnuštíková z Liptálu, 
Sadové č. 348.

Vzpomínají dcery a syn s rodinami a ostatní příbuzní.

Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy předobré srdce. 
Očima drahýma se již nepodíváš, 
teď klidným spánkem odpočíváš.

Dne 6. září 2016 tomu budou 3 roky, co nás 
navždy opustila naše drahá maminka, babič-
ka a prababička, paní
Zdenka Křupalová z Liptálu č. 346,
která by letos oslavila 85 let.

Neustále vzpomíná dcera Dana s Alexem, vnučka Renata 
s manželem Petrem a dětmi Nikolkou a Deniskem, vnuk 
Tomáš s dcerou Karolínkou.

Chtěli bychom zároveň vzpomenout i na 
jejího syna, pana

Jaroslava Chmelaře,
který by se letos dožil 65 let.

Bude tomu také 20 let od úmrtí jejího druhého manžela, 
pana

Jaroslava Křupaly z Liptálu č. 346.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

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 změ-
ny - 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 občán-
ků, další zpravodaj apod. 

Děkujeme za pochopení.
Jana Vráblíková
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ČCE LIPTÁL Svátek Mistra Jana Husa
I letos jsme si v spolupráci s naší obcí připomněli výročí 
mučednické smrti Mistra Jana Husa, od které uplynulo již 
601 let. V neděli 3. července se konala slavnostní bohoslužba 
v evangelickém kostele a odpoledne se uskutečnil koncert. 
Vystoupil při něm evangelický chór ECHO ze Zlína pod ve-
dením Ladislava Moravetze a Rokytenka pod vedením Hany 
Vaculíkové. Při této příležitosti nás pozdravili hosté:  Alena 
Gajdůšková, poradkyně předsedy vlády ČR, Petr Vašíček, pre-
zident EU umění, farář Římskokatolické církve ve Všemině 
P. František Kuběna, bratr farář Jaroslav Voda, starosta obce 
Liptál Milan Daňa a sestra farářka Mária Jenčová. Pěkné 
setkání vyvrcholilo zapálením vatry. Nechyběla možnost be-
sedování s občerstvením na zahradě evangelického kostela. 
Kéž neseme Husův odkaz dál ve svých srdcích, kéž v nás 
plane oheň Boží lásky a ne oheň nenávisti.

Mária Jenčová

Teen-camp mládeže 
ve Vysokých Tatrách

Dětský tábor Noemova archa

Hned začátkem prázdnin vyměnili naši studenti školní 
lavice za lavice ve vlaku, směr Liptovský Hrádok. Tam 
na pokraji lesa nás už čekala známá chata, na které jsme 
strávili nádherný týden. Denně jsme putovali do více, či 
méně vzdáleného okolí a objevovali nádheru tatranské příro-
dy. Přijel za námi i host, bratr farář Stanislav Grega z obce 
Hybe, který nám zdůraznil, jak je velice důležité najít si pro 
život  toho správného partnera, se kterým budeme společně 
prožívat všechno dobré i to, co je těžké, až do smrti. Bylo 
to krásné nastartování letošních prázdnin. Velice si vážíme 

První srpnový týden se farní zahrada evangelického sbo-
ru v Liptále proměnila na místo, kde se téměř 30 dětí 
a mladých vedoucích spolu se spravedlivým Noem a jeho 
rodinou připravovali na velkou potopu. Stavěli jsme archu, 
shromažďovali zvířátka a byli jsme rádi, že se naše archa 
nepotopila, ale statečně brázdila vody potoka J Duha, kterou 
jsme tvořili, a která, když se objeví na obloze, nám pokaždé 
připomene, že potopa už nikdy nezničí naši zemi, a že „setba 
i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou 
po všechny dny země.“  

Byl to skvělý týden plný zážitků! Děkujeme mládežníkům, 
kteří pečlivě připravovali program a hry, a Blance Vaculíkové 
za to, že se starala o naše bříška J

toho, že s námi jela i naše Blanička, díky které jsme neměli 
hlad a vždy bylo něco dobrého na stůl i se sebou na túry J.

Mária Jenčová

Milé děti, těšíme se na Vás příští léto! J
Mária Jenčová

Foto Jana Vráblíková, Samuel Vaculík

Podrobnější aktuální informace o dění ve sboru ČCE v Liptále naleznete na www.liptal.evangnet.cz.
Zde naleznete i zpravodaje Farního sboru ČCE v Liptále, které shrnují a informují o dění ve sboru.

Farní sbor ČCE v Liptále, 756 31 Liptál 8,
Mária Jenčová, farářka, tel.: 739 558 115 

Číslo účtu: 111220858/0300  
Mail: liptal@evangnet.cz web: www.liptal.evangnet.cz
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Pouť  k Michaelu  archanděloviŘ-K CÍKEV LIPTÁL
V neděli 2. října oslavili římskoka-

toličtí farníci spolu s poutníky a hosty 
svátek svatého Michaela archanděla. 
Je ochráncem kostela, farnosti i obce 
Liptál. Celou slavnost doprovázela de-
chovka „Všemiňanka“. Hrála všem pro 
radost a vytvářela příjemnou pohodou 
atmosféru. K hostům patřil především 
liptálský pan starosta Milan Daňa a se-
nátor Jiří Čunek. Tradičně na pouť přije-
li liptalští rodáci z různých koutů Česka 
a poutníci ze Všeminy.

Bohoslužbu v kostele vedl otec Josef 
Čunek z Tovaryšstva Ježíšova. Ve svém 
kázání nás povzbudil ke křesťanskému 
způsobu života, k uchování valašské 
identity spočívající na křesťanských 
kořenech. V zápase o osobní integritu 
a smysluplnou budoucnost máme moc-
ného spojence a bojovníka sv. Michaela 
archanděla.

Jméno Michael je v hebrejštině pří-
mo vyznáním víry a znamená „Kdo je 
jako Bůh?“; je velký ochránce Božího 
lidu, za který bojuje. Poslání tohoto 
archanděla zdůrazňuje, že dějiny svě-
ta nejsou pouze v rukou pozemských 
vládců a neřídí se pouze jejich záměry. 
Dějinám vládne ještě jiná síla a jiný 
záměr, který chce Bůh uvádět do života 
právě prostřednictvím svých poslů – 
andělů.

Jako ochránce Božího lidu i každé-
ho člověka, bojuje Michael s úhlavním 

nepřítelem celého lidstva – se satanem. 
Vede litý boj s rudým drakem (12. ka-
pitola knihy Zjevení svatého apoštola 
Jana), jenž symbolizuje utlačovatelskou 
a vykořisťovatelskou moc. Michael je 
bojovník dobra, který přichází bránit 
spravedlivé proti zotročujícím silám zla 
a temnot, jež se zahnízdily ve světo-
vých říších a rozpoutávají války.

Jeho jméno také zní jako bojový 
pokřik proti těm, kdo by se chtěli 
rovnat Bohu. Pyšná touha po boho-
rovnosti vede k tragickým následkům 
pro člověka. Ti kdo chtějí vytvářet 
novou mravnost, nová etická pravidla 
v rozporu s Desaterem, obvykle mís-
to pozemského ráje vytvoří pozemské 
peklo s koncentráky a gulagy. Michael 

je vítězný bojovník božského řádu nad 
chaotickými silami temnot.

Po skončení bohoslužby většina 
poutníků naslouchala venku dechovce. 
Diskutovali a se setkání, že se opět vidí, 
měli velkou radost. V započatých rozho-
vorech pak pokračovali při obědě v pří-
jemném prostředí „Hospody U Klesků“. 
Pouť proběhla v dobrém duchu, ve vy-
tvoření společenství a zcela určitě při-
spěla k utváření občanské společnosti. 
Za účast bych chtěl poděkovat všem 
poutníkům, vedení Obce Liptál a zastu-
pitelstvu za pomoc a vytváření dobrých 
podmínek pro práci Farnosti v Liptále. 

František Kuběna, 
administrátor farnosti

Foto Josef Londa
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Nový školní rok 2016/2017 jsme slavnostně zahájili ve čtvr-
tek 1. září 2016 v tělocvičně školy za přítomnosti našich žáků, 
jejich rodičů, pedagogického sboru, pana starosty Ing. Milana 
Dani, předsedkyně Spolku rodičů a přátel Základní školy 
Liptál Mgr. Yvony Koutné a předsedkyně školské rady paní 
Jany Trochtové. Přítomní hosté pozdravili i zaměstnance školy 
a popřáli jim v novém školním roce hodně sil a úspěchů. 

Tento den byl výjimečný zvláště pro 18 prvňáčků. Ti právě 
nastoupili do vlaku, který je za devět let doveze před vrátka 
dospělosti.  A my, zaměstnanci školy, si dovolíme jet s nimi 
a celou cestu jim co nejvíc a nejlíp pomáhat. Přeji prvňáčkům 
jen to nejlepší a jejich rodičům navrch ještě pevné nervy.

Na tomto místě bych ráda poděkovala Spolku rodičů a přá-
tel Základní školy Liptál za věcné dárky pro žáky 1. a 6. třídy 

a pro pedagogy a věřím, že navázaná dobrá spolupráce bude 
i nadále úspěšně pokračovat.

O všech akcích, které budeme pro naše žáky připravovat, 
se dozvíte z internetových stránek www.zsliptal.cz. Vaše 
náměty či připomínky si ochotně vyslechneme, s radostí při-
vítáme všechny dobré nápady a Vaši pomoc a spolupráci.

Rodiče bych chtěla ujistit, že dveře do školy pro ně budou 
vždy otevřené a že budeme věnovat náležitou pozornost ře-
šení všech problémů jejich dětí a s potěšením s nimi budeme 
sdílet také jejich radosti a úspěchy.

Všem žákům přeji hodně úspěchů, radosti a nenechte se 
otrávit nezdary a neúspěchy. Ať nám těch deset měsíců uteče 
stejně rychle a pohodově, jako ty dva prázdninové.

Mgr. Hana Burdová

Milí liptalští spoluobčané, šachoví nadšenci a naši mladí 
svěřenci,

prázdniny jsou za námi, opět začala škola a s ní i zájmové 
kroužky, mezi které patří i Šachový kroužek. Jistě jste si přes 
prázdniny odpočinuli, užili různých táborů a jiných aktivit 
a možná jste si někdy za deštivého počasí zahráli i šachy. 
A pokud ne, tak se nic neděje a život jde dál. Ale pokud vám 
šachy chyběly a naše pravidelné pondělní setkání rovněž, tak 
věřte tomu, že my se na vás opět těšíme a už teď plánujeme, 
kdy se budeme opět setkávat. Přesný den a čas se dozvíte při 
nabídce kroužků na Základní škole Liptál. Ti na které máme 
e-mailovou adresu se to dozví rovněž touto cestou a ti, kteří 
nespadají ani do jedné z výše uvedených možností, se nás 
mohou zeptat, nebo se rovnou přihlásit třeba na e-mailu srps-
liptal@seznam.cz, nebo se informovat ve svém okolí (škola, 
OÚ, obchod, hospoda apod.) Těšíme se jak na stávající členy, 
tak mezi sebou rádi uvítáme nové tváře jak z řad školou po-
vinných dětí, tak dospělých!

V prvním čísle Liptálského zpravodaje, jsme vám slíbili, 
že v Liptále proběhne Šachový turnaj. Ale okolnosti tomu 
nepřály a proto jsme byli nuceni turnaj přesunout na podzim, 
kdy je přece jen více času a i počasí svádí k trávení času 
někde v teple, než běháním venku. 

Takže první Liptalský turnaj proběhne v sobotu 12. listo-
padu 2016 od 14 h. v hospodě u Klesků za účasti domácích 

hráčů, hostů z Jasenné a zvažujeme pozvat i borce z Ústí 
u Vsetína, se kterými máme navázánu spolupráci. 

Rádi bychom na turnaji uvítali hráče všech generací, a pro-
to prosím přijměte už nyní naše pozvání a přijďte změřit své 
síly a hráčský um a štěstí! Těšíme se na vás!

Za Šachový kroužek Liptál 
Radim Chmelař, 

e-mail srpsliptal@seznam.cz 

Zahájení nového školního roku
Ze Základní školy Liptál

ŠACHOVÝ KROUŽEK

Všechny zájemce o keramiku zveme na naše tradiční pon-
dělní podvečery v keramické dílně ZŠ Liptál. 

Rozpis schůzek v letošním školním roce: 

Pozvánka do keramiky 

24. 10. 2016 vánoční téma

07. 11. 2016 vánoční téma

21. 11. 2016 glazura + přineste kdysi vyrobené Betlémy 
na výstavu!!

05. 12. 2016 volné vyrábění

19. 12. 2016 volné vyrábění

02. 01. 2017 PRÁZDNINY ZAVŘENO

16. 01. 2017 Souboj hrnků 1. nebo volné tvoření

30. 01. 2017 Souboj hrnků 2. nebo volné tvoření

13. 02. 2017 PRÁZDNINY ZAVŘENO

27. 02. 2017 glazurování

13. 03. 2017 velikonoční vyrábění
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V čase od 15 do 17 hodin pracuje kroužek pro školní děti, 
od 17 do 18:45 hodin patří dílna rodičům s dětmi a dospě-
lým. Cena za jedno tvoření je 60 Kč. 

Nemusíte oplývat žádnými speciálními výtvarnými schop-
nostmi, stačí jen přijít! 

Těším se na vás! 

Petra Pilná, vedoucí keramické dílny ZŠ Liptál 
Foto Petra Pilná

27. 03. 2017 glazurování     

10. 04. 2017 dárky nejen pro maminky

24. 04. 2017 glazura a volné vyrábění

08. 05. 2017 STÁTNÍ SVÁTEK ZAVŘENO

22. 05. 2017 zvonkohra

05. 06. 2017 volné vyrábění

19. 06. 2017 glazurování a dokončení zvonkohry. 
Rozloučení. 
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ZUŠ Morava v Liptále 
Nový školní rok v ZUŠ Morava

Školní rok 2016/2017 v ZUŠ Morava v Liptále začal letos 
netradičně v prostorách Základní školy. Důvodem pro to je 
kompletní rekonstrukce levého křídla školy, kde 
dosud umělecká škola sídlila. 

Malé změny nastaly i v personálním obsaze-
ní. Ke stávající paní učitelce ve hře na housle 
Marii Němcové přibyla paní učitelka Veronika 
Pospíšilová. K výuce hry na flétny všech typů 
se vrátila zpátky do Liptálu paní učitelka Hana 
Šimková. Pan učitel Josef Surovík letos zavedl výuku sólo-
vého zpěvu a též pod jeho vedením se můžeme těšit na nový 

dětský pěvecký sbor. Hru na klavír bude nadále vyučovat 
pan učitel Jiří Šon, na harmoniku paní Milena Strnadová, 

na kytaru a kontrabas Radek Cahlík, na cim-
bál Jaroslav Kneisl, na trubku Tomáš Černoch 
a výtvarný obor nově letos povede paní učitelka 
Lenka Ficová.

Zájem o umělecké vzdělání v Liptále je velký. 
Děkujeme touto cestou paní ředitelce Základní 
školy Haně Burdové za poskytnutí dočasných 

prostor a všem rodičům za trpělivost.
Za ZUŠ Morava Radek Cahlík

Hopem, skokem, celým rokem…
V termínu od 22. do 26.8.  proběhla tradiční školka v příro-

dě. Letos se přihlásilo 24 dětí předškolního i školního věku. 
Po příjezdu proběhlo bleskové rozdělení pokojů a vybalová-
ní. Společně jsme si stanovili pravidla pobytu. Tři nejstarší 
školáci - Míša, Dorotka a Ráďa se stali vedoucími družstev 
– Levandule,  8 veverek a Tygříci.  Vymysleli si společně 
pokřiky, nakreslili své vlajky. Všechny děti dostaly sešity 
na zápisky a obrázky z pobytu, papírovou krabici, kterou si 
pak složily, ozdobily kresbami a přírodninami. Do nich si pak 
celý týden ukládaly své poklady z přírody.

A záhy nastalo čóromóro. Odpoledne děti objevily první 
dopis od Matky Přírody, která je poprosila o pomoc s hle-
dáním rozbitých a poztrácených hodin. Díky těmto hodinám 
každé roční období trvá 3 měsíce.  Jenže, když se rozbily, 
nastalo boží dopuštění. Každé roční období pak trvalo jen 1 
den. Proto se nám během týdne vystřídalo jaro, léto, podzim 
i zima.  Hned první den se objevily slzičky steskem po ma-
mince, ale další den to přešlo a žádná fňukanda už nebyla. 
Každé ráno, když jsme vyskočili z pelíšků, nás čekala roz-
cvička, hygiena a vydatná snídaně. Po úklidu pokojů začal 
program.

Nastalo období jara a Matka Příroda poprosila děti o po-
moc při krmení ptáčků. Sbíraly pro ně molitanové žížaly, 
měly  kuličkový  turnaj. Každé družstvo si nasbíralo body.  
Zavítali jsme také do lanového centra a hráli hry na hřišti 
před chatou.

V úterý, to už bylo léto, nás čekala celodopolední vycház-
ka. V lese děti postavily domečky pro skřítky až  vznik-
lo krásné skřítkové městečko, a pak našly  další   dopis 
od Matky Přírody, která je zase prosila o pomoc. Na rozleh-
lém prostoru v lese měly za úkol běhat a hledat různobarevné 
kartičky s lesními plody, aby je sluníčko stihlo dobarvit. A to 
ještě nebylo všechno. Cestou zpět čekala děti chůze za ve-
doucím družstva se zavázanýma očima s hledáním a plněním 
úkolů. Děti poznávaly přírodniny pouze hmatem a čichem. 
Odpoledne děti Matce Přírodě pomohly sbírat kapky rosy 
(těstoviny) a navlékaly je do náhrdelníku, a tím získaly další 
body do družstev.

Středa patřila podzimu. Děti si zahrály hru „Dub lako-
mec“, kde si ověřily svoji pozornost, rychlost a obratnost. 
Odpoledne Matce Přírodě pomohly s výlovem rybníka. 
Hlavním úkolem bylo běhat lesem a sbírat rybky – šupiny 

Školka v přírodě - Semetín Z mateřské školy

v barvě svého družstva. Vyhrálo družstvo, které nejrychleji 
sesbíralo všech 30 šupin. Po večeři nás čekal karneval s tan-
cem a soutěžemi.

Ve čtvrtek, to už nastala zima a nás čekala zimní výprava. 
Protože se nám ztratili vedoucí družstev, rozhodli jsme se je 
hledat. Šli jsme podle fáborků a cestou plnili zapeklité úkoly. 
Také jsme našli dopis od Matky Přírody, která poprosila děti, 
aby postavily společně doupě pro vybrané zvíře, aby v zimě 
nezmrzlo.  Protože vše splnily na jedničku, všechno dobře 
dopadlo. Děti našly vedoucí a také poslední díl hodin, a tím 
bylo všechno zachráněno.

Každý den v týdnu vyrábělo každé družstvo společně svůj 
jarní, letní, podzimní a zimní strom otiskováním svých ru-
kou, nohou a přírodnin. 
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„Inspirací to začíná“

Regio Jet

Poslední odpoledne se děti za odměnu vyřádily vodními 
hrami a někteří odvážlivci skočili i do rybníka. Dost už bylo 
skotačení, navečer nás čekal táborák s opékáním špekáčků 
a závěrečná stezka odvahy. Po setmění děti překonaly svůj 
strach a podle světýlek se vydaly do lesa. Tam se setkaly se 
skřítky, čarodějnicí, ale hlavně s Matkou Přírodou, která jim 
poděkovala za pomoc a odměnila je krásnými dárečky.

V závěru pobytu děti čekalo vyhodnocení úklidu pokojů 

za celý týden. Dostaly diplomy za statečnost při stezce od-
vahy a za úspěšné zdolání celého pobytu a odvezly si drobné 
dárky. Také jsme se rozloučili s paní kuchařkou, která se 
o nás velmi dobře starala. Po sbalení všech věcí jsme si 
pochutnali na báječném řízku s  bramborem a netrpělivě 
očekávali příjezd rodičů.

Hana Červenková, Darina Geržová, učitelky MŠ Liptál                                                                                                                    
(Foto archiv MŠ Liptál)

  1. dubna 2016 se žáci ZŠp Liptál zúčastnili čtenářské 
soutěže pro žáky 2. stupňů základních škol praktických 
v celém Zlínském kraji. Soutěžilo se ve dvou kategoriích 
(6., 7. ročník) a (8., 9. ročník). Akce se konala pod záštitou 
Základní školy a Mateřské školy Valašské Meziříčí, Křižná 
782. Soupeřilo se ve 3 disciplínách: čtenářské dovednosti, 
porozumění čtenému textu a jazykové úkoly. Naši žáci se 
umístili následovně: Marek Matula 4. místo, Anna Smilková 
6. místo, Jan Zlámal 6. místo, Lukáš Lochner 8. místo, 
Přemek Daňa 9. místo. 

   Celou soutěž jsme si náramně užili, atmosféra byla vel-
mi příjemná. Čtení a práce s textem naše žáky baví a to je 
hlavní. 

Tř. uč. Michaela Baťová

Naše děti se na přelomu června a července zúčastnily letní-
ho tábora na Vranově, který organizovalo Centrum evropské 
spolupráce, pod vedením Mgr. Jiřiny Králové. Tento tábor 
byl určený pro patnáctileté a starší děti z dětských domovů 
ze Slovenska a České republiky.

Program tábora byl pestrý. Dopoledne se děti zapojily 
do vzdělávacích aktivit, kde společně s lektory probírali 
různá témata. Postupně se učili o komunikaci, sebepoznání, 
sebeprezentaci, finanční gramotnosti, právu a trhu práce. 
Odpolední program byl zaměřený na pohybové, sportovní 
a kreativní činnosti. Pokud počasí přálo, děti také mohly 
využít ke koupání venkovní bazén a přehradu. 

Z tohoto tábora si děti odvezly plno nezapomenutelných 
zážitků, nově nabyté vědomosti a nové „mezinárodní“ přátel-

Honza je obyčejný kluk, který má své přání a touhy, a také 
svůj svět, do kterého je někdy těžké proniknout.

Ve chvíli, kdy se blížily Honzovy patnácté narozeniny, 
jsme přemýšleli, co by mu udělalo radost.

Honza sám nevěděl, co by si k narozeninám přál – na naši 
otázku odpověděl, že vše má a nic nepotřebuje.

Víme, že Honzík má rád vlaky, jízdní řády a vše co se že-
lezničního provozu týče – jednou by chtěl být strojvůdcem. 

Při jednom odpoledním povídání Honza projevil přání 
svézt se Pendolinem, Leo expresem, nebo vlakem Regio 
Jet.

A nápad na dárek byl na světě! Byla jsem si jistá, že jízda 
vlakem bude pro Honzu tím nejlepším dárkem. 

Když jsme tento nápad Honzíkovi oznámili, byl nadšený. 
Bylo mu jedno, kam a kdy pojede, ale hlavně, že pojede. Dali 
jsme mu také na výběr, zda chce jet pouze on sám s tetou, 
nebo jestli pojedeme celá skupina. Honza bez váhání řekl, že 

Čtení nás baví!Z Dětského domova a ZŠ  Liptál

ství. Velké díky patří tetě Jiřince, se kterou se těšíme na další 
spolupráci!

Inspiraci ZDAR! :)   Vladislava Šerá 
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pojedeme všichni. Zároveň jsme se domluvili, že cílem jízdy 
bude Praha a počkáme, až bude tepleji a hezčí počasí. Honza 
se se svým dárkem chodil neustále připomínat.

Dlouho a toužebně očekávaný den nastal 9.6.2016. V 5 
hodin ráno jsme vyjížděli vlakem ze Vsetína, v Hranicích 
na Moravě jsme přestoupili do Regio Jetu. Honza, ale 
i ostatní děti, si cestu náležitě užívaly. Místa k sezení jsme 
měli v klidové zóně, kde měl každý k dispozici dotykovou 
obrazovku.

Celý den jsme pak trávili v Praze – navštívili jsme Pražský 
hrad a přilehlé zahrady, prošli jsme se po Karlově mostě, 
vozili jsme se metrem a prošli si „Václavák“.

Zpáteční cestu v Regio Jetu jsme si pak užívali zejména 
služeb pojízdného bufetu – kde jsme si každou hodinu, mohli 
zdarma vybrat nápoj z nápojového lístku. Na patnáctiny jsme 
si tak přiťukli mátovým čajem, kávou nebo džusem. Hlavní 
však bylo, že Honza si svůj narozeninový dárek užil.

  Teta Ani a děti RS 3

Ani v letošním roce na nás naši kamarádi z Jihlavy neza-
pomněli a pozvali nás na tradiční akci – letos již 11. ročník 
OFFROUADOVÝCH JÍZD.

A tak se 6 dětí a dva dospělí  11. června 2016 vydali na tan-
kodrom u Jihlavy. Cesta nám rychle ubíhala, každý z nás se 
těšil na něco jiného.

Stejně jako v minulých letech, tak ani letos, nás organizá-
toři nezklamali.

Svezli jsme se v terénních autech, čtyřkolkách, buginách. 
Prohlédli jsme si a užili jízdu ve vojenských vozidlech GAZ, 
UAZ, ARO a obrněném transportéru OT 90.

Mezitím jsme měli možnost prohlédnout si techniku 
záchranného systému, nechat si změřit tlak od šikovné zá-
chranářky, obdivovat svaly a šikovnost hasičů. Na stanovišti 
policie jsme si pak prohlubovali své znalosti o dopravních 
značkách a předpisech a správném chování na silnici.

V poledne nás čekal vydatný oběd.
Po obědě jsme pokračovali v soutěžích – stříleli jsme 

z luku, prohlédli jsme si nejen vojenské vozidla, ale i ostatní 
vojenskou techniku, jezdili jsme na koni a prohlédli jsme si 
obojživelníky v eko stánku Pístovské mokřady a nakonec 
jsme zdolali i opičí dráhu.

Po náročných disciplínách nás čekalo „ cachtání v pěně“, 
kterou vytvořili hasiči. A jako zlatý hřeb dne byla večeře – 
chutné grilované prase.

S grilovaným prasetem přišlo nakonec i to smutné – louče-
ní. Domů se nám nechtělo – nechtělo se nám pryč od našich 
kamarádů, od lidí, co mají drsného, ale krásného koníčka 
a hlavně srdce ze zlata. Kromě krásných dárků, si domů ve-
zeme super zážitky a pohlazení na duši.

Takže všem VÁM – offrouďákům, „Highlenderům“, paní 
kuchařce J - prostě všem skvělým lidičkám, co se na tomto 
dni pro děti podíleli, patří naše uznání a velký dík.

Teta Ani a děti DD Liptál

Moře, slunce, slaný vzduch, kopa zmrzliny…. Takových 
dnů si užily vybrané děti z dětského domova Liptál od 
9.-21.7. na relaxačně-ozdravném pobytu v Chorvatském 
Gradacu. 

Přípravy byly náročné - od nákupů, přes nabalení každého 
s jeho nezbytnými věcmi, hračkami, hrami, až po odnos hory 
batožin, kufrů, krabic, vodních hracích náležitostí a záleži-
tostí do autobusu a usídlení se svačinou na místo.

Odjezd chtěl potlesk a pořádné zamávání Liptálu a dlouhá 
cesta před námi s čekáním až se nám moře ukáže.

Každý den začínal výživnou snídaní, kterou si každý z nás 
vychutnal. I několikrát. A pak nás už jen čekalo výletování, 
slunění. I když tropy byly po dva dny narušeny pořádným li-

11. ročník OFFROUADOVÝCH jízd v Rančířově

Gradac

jákem, pro nás to znamenalo příjemné zchlazení a počechrání 
moře pořádnými vlnami. 

Opálení, prohřátí, spokojení J
Marečková Lenka, vychovatelka DDaZŠ Liptál
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Svatby našich členů      

Blahopřání 

Soutěž Dobráci roku Hasiči
Děkujeme všem, kteří jste poslali našemu sboru SMS hlas v soutěži Dobráci roku, které jsme se zúčastnili v říjnu loňského 

roku. I když jsme nevyhráli, ani neobsadili přední příčky, 10. místo ze 40 soutěžících sborů z Jihomoravského a Zlínského 
kraje považujeme za úspěch.

 
Kompletní výsledky SMS hlasování a informace o vítězi soutěže Dobráci roku najdete na stránkách www.dobraciroku.cz.

Vaši hasiči 

Letos jsme chystali "zátah" na svatební kolonu aut hned 
dvakrát. V sobotu 2. července se v místním kostele provdala 
za svého přítele Michala Veselého Zuzka Mrnuštíková, 
členka výboru SDH Liptál. V sobotu 10. září 2016 zpečetili 
svůj dlouholetý vztah Veronika Teplá a náš místostarosta 
Martin Kašpárek. Oběma dvojicím jsme vstup do nové 
životní etapy patřičně okořenili, takže zatímco Zuzka byla 
mimo jiné postavena před úkol podojit ovci, který mimo-
chodem zvládla s bravurou, novomanželé Kašpárkovi museli 
dokázat, že jsou připraveni i na tak náročný úkol, jakým je 
přebalení kojence - v jejich případě se jednalo o dvojnásobně 
obtížnou situaci, protože jsme jim na přebalování přichystali 
hned děti dvě. Stejně jako Zuzka s Michalem, také Veronika 
s Martinem dokázali, že jsou na manželství dobře připraveni 
a rodičům předali jejich miminka spořádaná a spokojená.

 Touto cestou bychom oběma novomanželským párům rádi 
popřáli hodně štěstí, zdraví, lásky, porozumění a vzájemné 
opory na společné cestě životem. Věříme, že těmito dvěma 
sňatky liptálští dobráci získali nejen nové dva příznivce, ale 
do budoucna i nové členy v podobě jejich ratolestí.

Za SDH Liptál Štěpánka Cedidlová

V uplynulých měsících oslavil vý-
znamné životní jubileum 80 let bratr 

Jan Vaculík, náš zasloužilý gulášmistr. Šedesáté narozeniny oslavil bratr Josef 
Malčík, který také u sboru dlouhodobě slouží. Oběma našim členům přejeme 
pevné zdraví, štěstí a elán do dalších let.        Přejí liptálští hasiči
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Topná sezóna pomalu začíná

Dopis od zasloužilých hasičů

Na co nezapomenout, aby hasiči měli co nejméně práce?
Topná sezóna začíná, nebo pro někoho již dávno začala. 

Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů patří nesprávná obsluha 
topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých 
látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či instalace topi-
dla, dále zazděný trám v komíně, častou příčinou vzniku požáru 
byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí.

Základní pravidla užívání topidel a komínů
Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna 

a seřídit kotel topení. Topí-li se pevnými palivy, zanesený 
komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí 
vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem 
požáru na půdě.

U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových 
průduchů tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím 
může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně 
upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod 
propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek.

Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kon-
troly stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komínů podle 
jednotlivých typů tepelných spotřebičů.

Zatímco u elektrických spotřebičů můžete leccos zkontrolo-
vat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek 
proti případnému zkratu), pravidelnou prohlídku u tepelných 
spotřebičů na plyn a revizi komínu ponechejte raději na odbor-
níkovi. Kontrolu komínu musí provádět osoba odborně způso-
bilá, tj. kominík s průkazem odbornosti, a to jednou ročně.

Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nena-
máhejte a topte méně intenzivně. Při samotném užívání topidel 
bychom neměli zapomenout na dodržování několika bezpeč-
nostních zásad. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné 
instalaci a údržbě topidel. Řiďte se návodem výrobce, který 
musí být připojen k výrobku. V žádném případě neinstalujte 
topidla bez odborné pomoci. Vždy je třeba dodržovat zásadu 
bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, 
stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Jakékoliv hořlavé 
látky a předměty, které se mohou vznítit (ba i obyčejný hadr), 
skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném přípa-
dě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé 
předměty. Pozor zejména na barvy nebo laky!

Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plyno-
vých spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. 
Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při 
samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé 
plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu 
celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí 
pojistkového ventilu či termostatu konče.

Komíny a kouřovody
Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se 

musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Konkrétně 
to znamená například udržování celistvosti a neprodyšnosti 
komínového pláště, i starší komín by měl být řádně vyspárován 
a pokud možno omítnut. Požáry často vznikají například žhnu-
tím trámů zazděných v komíně (obvyklé zejména u starších 
staveb).

Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa 
může díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit 
vážné poškození zdraví. Neudržovaný komín rovněž zvyšuje 
riziko výbuchu kamen. Pamatujte, že sebemenší nečistota v ko-
míně může způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé 

Vážený pane starosto,
jménem vedení Okresního sdružení hasičů (OSH) Vsetín 

a všech dobrovolných hasičů okresu Vsetín, zejména 
„Klubu zasloužilých hasičů a funkcionářů“ při OSH Vsetín, 
děkujeme Vám i vedení obce Liptál za spolupráci a zajiště-
ní výletu zasloužilých hasičů (ZH) dne 12.8.2016.

Vážíme si spolupráce obce Liptál s naší neziskovou or-
ganizací. Věříme, že budete dále nakloněni všem hasičům 
a spolupráce bude pokračovat.

Přejeme Vám a vedení obce Liptál pevné zdraví a hodně 
dalších úspěchů.       Ve Vsetíně 5.10.2016

Jaromír Polanský, starosta OSH Vsetín
Jan Kovář, vedoucí ZH OSH Vsetín

žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým 
oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí v komíně a vy-
bírání odpadu by mělo být proto samozřejmostí, stejně jako 
kontrola jeho technického stavu.

Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést 
čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem 
topné sezóny a po jejím skončení. Ačkoliv čištění vlastních ko-
mínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout 
na odborníky – kominíky. Ti by měli provést revizi komínu 
i v případě, že se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotře-
bič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedení čištění vydá 
kominík doklad.

Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení 
zásad bezpečného provozu topidel a komínů udělit i desetitisí-
cové pokuty.

Co dělat, pokud v komíně začne hořet?
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraň-

te veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. 
Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně 
nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo 
dokonce výbuchu. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících 
sazí v komíně převážně suchý písek.

Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, 
musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie. I když se 
vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit 
náhradu způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat 
hasiče-vyšetřovatele.

Uskladnění uhlí a dalších topných látek
Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte po-

zor na riziko samovznícení. Tyto materiály byste měli sklado-
vat tak, aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš velkých 
vrstvách (nad 1,5 m).

Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčiš-
těna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. 
cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení.

Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť no-
vou navážku od staré. V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů 
tepla – rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor 
také na manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, 
zapalovač) v blízkosti topiva. Pravidelně kontrolujte, zda nedo-
chází k nárůstu teploty uvnitř uskladněného topiva.

Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez 
je považováno 65 °C), uhlí přeházejte nebo přeneste na volné 
místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké maximálně několik 
desítek cm a nechte ho vychladnout.

Zdroj: www.pozary.cz       Vybrala Ing. Jana Kašpárková
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Tak máme za sebou 47. ročník Liptálských slavností a dovo-
lím si napsat, že úspěšně. Sluníčko nám hřálo až moc, ale to 
je ta lepší varianta než déšť. Vy, diváci jste se přišli podívat 
a tím nás podpořit. Účinkující přijeli a odjeli bez problémů. 

Proto mi dovolte poděkovat zejména panu starostovi a celé-
mu Obecnímu úřadu Liptál, za velkou podporu při organiza-
ci. Bez této pomoci bychom „Liptálské“ nemohli na takové 
úrovni zorganizovat. 

Nemohu opomenout celý tým kuchařek v čele s paní Marcelou 
Daňovou za přípravu jídel během celého víkendu. 

Velký dík také patří všem dobrovolníkům, členům FS Lipta 
a nejen liptálským sponzorům. DĚKUJEME VŠEM! 

Velké poděkování na závěr patří celému Zastupitelstvu obce 
Liptál v čele s panem starostou, které nám splnilo velký sen, 
a to mít vlastní klubovnu. 

Za všechny členy FS Lipta děkuji, moc si tohoto daru váží-
me.      Andrea Čalová

Folklorní spolek Lipta Liptál
www.lipta.liptal.cz, foto: Jiří Janda

a archiv spolku

V sobotu 3. 9. 2016 Malí Ogaři spolu s Malou Liptou 
a cimbálovou muzikou Kuráž, která v současnosti pracuje 
pod záštitou ZUŠ Morava v Liptále, byli pozváni na XXVI. 
ročník Mezinárodního folklórního festivalu „Lidový rok“ 
ve Velké Bystřici. 

Odjížděli jsme všichni v 8:30 hod. od Kulturního zařízení 
v Liptále a vrátili se ve 21:00 hod. Na festival zavítali nejen 
soubory z České Republiky, ale také Slovenska, Indonésie 
a Chorvatska.  Program byl bohatý, vystoupení bylo rozděle-
no do několika bloků, kde jsme předvedli naše tanečky, 

Malí ogaři ukázali své ogarské hry a tanec HAKA z Nového 
Zélandu a cimbálová muzika zahrála i zazpívala. Takže jsme 
se opravdu nenudili. Na tento festival přijeli a divácky nás 
podpořili i místopředseda pan Bohuslav Sobotka a ministr 
Jiří Dientsbier. Počasí bylo velice pěkné, děti byly spokojené 
a atmosféra byla příjemná. Nabyli jsme plno zážitků a zkuše-
ností a těšíme se na další festivaly a vystoupení.

Jarmila Hrádková, vedoucí Malé Lipty

Malí Ogaři, Malá Lipta a CM Kuráž ve Velké Bystřici

Ohlédnutí - Liptálské slavnosti 2016FS Lipta Liptál
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V sobotu 27. srpna 2016 byly 
Folklornímu spolku Lipta Liptál pře-
střižením pásky předána starostou obce 
ing. Milanem Daňou nová klubovna 
nad Kulturním zařízením. Spolek zde 
získal důstojné místo nejen k jednání 
i se zahraničními hosty, ale i k vysta-
vení svých ocenění a suvenýrů z do-
mova i ze zahraničí. Své místo zde 
získala i busta mistra Jana Kobzáně, 
malíře a spisovatele, liptalského ro-
dáka a zakladatele folklorního spolku 
Lipta (r. 1930) i výrobního družstva 
Lipta Liptál (r.1946). Autorem busty je 
Karel Řezník, rovněž liptálský rodák. 
Na instalaci tohoto díla v klubovně se 
podíleli Jan Mrnuštík – z Bařin, Petr 
Valchář – Baronek, Dana Dorotíková – 
Migdalová, Radim Mojžíš a Stanislav 
Řezník - Sadová.                                          

Celý Mezinárodní folklorní festival  
Liptálské slavnosti je hodnocen na ji-
ném místě tohoto zpravodaje. Chtěl 
bych jenom připomenout oživení slav-
nostního defilé v neděli a to dvěma 
kočáry a povozem. Tři páry koní kočí-
rovali Zdeněk Gerža ( z Oder) Hynek 
Kovařík (z Hája) a Terezka Valchářová 
– Baronková. Všem shora jmenovaným 
a řadě dalších našich spoluobčanů patří 
poděkování.

Folklorní spolek Lipta Liptál nemá 
svou činnost a aktivity vymezeny jen 
folklorem. V sobotu 10. září se druž-
stvo ogarů a cérek zúčastnilo druhé-
ho ročníku Mezinárodního mistrovství 
Valašska a Lašska ve vaření a pojídání 
brynzových halušek. Přehlídka a sou-
těž se uskutečnila ve Frenštátě pod 
Radhoštěm v hotelu U dobrého lva 
a Zahrádce na blbém místě.

Programem bylo vaření a pojídání 
halušek, různé soutěže (pití burčáku, 
žinčice, apod.), hudba, prodej uzenin, 
slovenských výrobků, frgálů, upomín-
kových předmětů, skákací hrad, volná 
zábava.

Folklorní spolek Lipta zastupovalo 
soutěžní družstvo ve složení : Oldřich 
Štroblík – šéfkuchař, pomocní kuchaři 
a topiči : Jana Pařízková, Zdeněk Jaroš, 
Lukáš Cahlík a Kristýna Zajíčková. 
Každé družstvo dostalo na přípravu ha-
lušek níže uvedené nářadí :
− stůl
− kotlík s poklicí 
− dřevo se sekyrkou 
− odměrková miska se strouhadlem
− kyblík s houbičkou
− každé družstvo dostane surovi-

ny na přípravu halušek (brambory, 
brynzu, slaninu, sůl) 

− mouku a ostatní pochutiny a ostatní 
nářadí potřebné při přípravě, (vařeč-
ku, lžíce, prkénko, nůž, sítko, pánev, 
misky), aby nedošlo ke zbytečným 
sporům o kvalitě halušek.

Způsob hodnocení :
Rozhodčí měří čas od zahájení strou-

hání brambor až po naplnění misky 
potřebným množstvím halušek. Dále 
měří čas od zahájení pojídání odvá-
žených halušek po jejich konzumaci. 
Kontroluje hygienu, použití nářadí jako 

Bohatá činnost FS Lipta Liptál
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i předání pracovního prostoru s nářa-
dím. Sčítá se čas vaření a čas pojídání 
halušek.

Trestní sekundy:
a) více než 250 gr. nedostrouhaných 

brambor
b) nedostatek množství halušek
c) hygiena a čistota pracovního prostoru
d) postrouhání prstů
e) estetický vzhled a velikost
f) konzistence halušek
g) celková chuť halušek
h) nedodržení technologického postupu.

Naše družstvo se umístilo na krásném 
čtvrtém místě. Navíc jsme dostali mi-
mořádné ocenění za nejsympatičtějšího 

kuchaře, neboť vedle účasti v pracov-
ních krojích po celou dobu vaření zpí-
vali valašské písničky. Blahopřejeme !

Vážně uvažujeme o uspořádání tře-
tího ročníku u nás v Liptále v příš-
tím roce, pokud nám bude udělena 
licence hlavního pořadatele spolku 
„SDRUŽENÍ  TRADICE ČR“. Akce 
by mohla proběhnout v měsíci září (až 
dozraje burčák) a přehlídka by mohla 
být doplněna o další speciality: bram-
boráky, hranolky, topinky, zelí apod.

Liptál 10.9.2016
Ing. Ladislav Michálek

Foto: Josef Londa, Jiří Janda, 
Jana Vráblíková

Ve spolupráci FoS Lipta Liptál, Obecního úřadu v Liptále a přátel

se v sobotu 3. prosince 2016 odpoledne koná

17. LIPTÁLSKÁ MIKULÁŠSKÁ JÍZDA 2016 
Rodiče, prarodiče a další, kteří máte zájem 

o návštěvu Mikuláše s jeho družinou, 
přihlaste se a nahlaste jména a věk dětí 

do čtvrtku 1.12.2016, 12:00 h, na OÚ Liptál, 

Jana Vráblíková, tel.  571438074, 
e-mail: obec@liptal.cz, nebo u členů FS Lipta Liptál, 

e-mail: fosliptal@email.cz. 
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MYSLIVCI

Výsadba nového ovocného sadu v obci Liptál
ČSOP VAROVNA LIPTÁL

V sobotu 30. července 2016 jsme pro 
občany Liptálu, ale i okolních vesnic, 
pořádali tradiční myslivecké odpoledne. 
Členové MS Brdisko Liptál už od ran-
ního kuropění pracovali na tom, aby 
celá akce proběhla co nejlépe. V ku-
chyni se pilně připravovaly zvěřinové 
dobroty, jako byl pečený divočák se ze-
lím a knedlíkem, řízek s bramborem či 
srnčí gulášek. Pro děti byly přichystány 
zábavné soutěže v malování, hodu šiš-
kou na terč nebo střelba ze vzduchovky. 
No a dospělí se zase bavili při napínavé 
soutěži v hodu sekerou. Počasí se vy-
dařilo a letní odpoledne rychle ubíhalo, 
pivo teklo proudem a jídlo mizelo z pa-
řáků, hrnců a kastrolů jako o závod. 
Jako hlavní hřeb byla připravena bohatá 
zvěřinová tombola. Za utržené peníze 
jsme zakoupili krmivo pro zvěř na při-
cházející zimní období.

Chtěl bych ještě jednou poděkovat 
všem těm ochotným a obětavým členům, 
kteří se podíleli jak na přípravě a průběhu 
akce, tak i na následném úklidu. Takových 
lidí je málo a uspořádat vydařenou akci je 
v dnešní době problém. Myslím, že mlu-
vím za většinu spolků.

Za myslivce Vám všem přeji příjem-
ný podzim, plný zážitků z naší krásné 
přírody. 

S provoláním Myslivosti zdar!
Tomáš Mrlina, 

hospodář MS Brdisko Liptál 

Znáte nějaké staré odrůdy jabloní? 
Víte jak vypadá kdouloň či oskeruše? 
Pokud ne, určitě přijďte poslední říjno-
vou neděli pomoct s výsadbou těchto 
dřevin. V naší obci vznikne nový ovoc-
ný sad, kde se bude veřejnost následně 
moct seznámit s vhodnými krajovými 
odrůdami jabloní, hrušní anebo poznat 
zapomenuté druhy ovocných stromů. 

Podařilo se nám získat dotaci 
z Nadace Partnerství na realizaci to-
hoto sadu. Celkem plánujeme vysadit 
76 ks ovocných stromků (kromě za-
koupených sazenic dostaneme jednu 
hrušku Smolenku z Bratřejova). Sad 
bude koncipován tak, že v něm bu-
dou dominovat jabloně, hrušně, švestky 
a třešně – převážně krajové odrůdy. 
Konkrétní odrůdy budou vybrány tak, 

aby byly zastoupeny druhy pro různé 
využití, dobu sklizně apod. Okrajově 
budou také v několika kusech vysazeny 
opomíjené druhy ovoce – dřín, oskeru-
še, kdouloň, mišpule apod.  Sad bude 
přístupný veřejnosti, vznikne u něj také 
nová pergola pro posezení. 

Chceme touto cestou pozvat všech-
ny občany a další zájemce aby se při-
šli aktivně zapojit do výsadby a přišli 
nám tak s tímto projektem pomoct. 

Všem již dopředu děkujeme a na se-
tkání se těšíme v neděli 30. 10. 2016 
ve 13:30 na louce za průmyslovou zó-
nou. Trasa bude vyznačena. Součástí 
akce je také slavnostní otevření nové 
naučné stezky Františka Plachého. 
I občerstvení bude zajištěno.

V případě velmi silného deště se 

výsadba posouvá na další neděli 6. 11. 
2016 ve 13:30.

Věra Jašková, ČSOP Liptál
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Jak se sází strom
Přestože se tento článek a jeho zamě-

ření může zdát pro většinu lidí na ves-
nici úsměvným, výsadba stromu není 
tak jednoduchou záležitostí jak by se 
mohlo na první pohled zdát. Pokud 
chceme mít v budoucnu zdravý a per-
spektivní strom, je nutné dodržovat 
několik zásad při jeho výsadbě:

výsadbová jáma 
- ideální je vykopaná jáma klasicky 

rýčem, je nutné oddělit zvlášť travní 
drn a zvlášť hlínu (je vhodné již při 
vykopávání jámy drtit větší hroudy, 
lépe se nám bude jáma zasypávat)

- jáma vytvořená pomocí bagru nebude 
mít nikdy vhodný tvar a hloubku, je 
pak nutné ji upravit, což je mnohdy 
těžší než postupné vykopávání, také 
dojde ke smíchání drnu a hlíny a hůře 
se rozbíjí velké vyrýpnuté kusy hlíny

- hloubka jámy je přibližně stejná jako 
výška kořenového krčku vysazova-
ných dřevin

- jáma musí být min. 1,5 – 2 x širší než 
je šířka kořenového sytému (anebo 
kořenového balu), přičemž horní část 
jámy je širší než její dno

- vhodné je zkypřit a zdrsnit stěny jámy 
rýčem, čímž se usnadní prorůstání 
kořenů; v opačném případě, kdy jsou 
stěny příliš hladké se kořeny stáčejí 
a nedojde ke kvalitnímu zakořenění 
dřeviny

kotvení dřeviny
- ovocné stromy je vhodné kotvit jed-

ním dřevěným kůlem (u okrasných se 
používají 2 až 3 kůly)

- kůl zatloukáme do jámy vždy před 
jejím zasypáním, je to mnohem jed-
nodušší

umístění dřeviny
- dřevinu umisťujeme doprostřed jámy
- před výsadbou nůžkami odstraňujeme 

kořeny zaschlé, poraněné či zlomené
- je nezbytně nutné aby kořenový kr-
ček (kořenový krček je místo u báze 
kmene stromu, kde se začínají větvit 
kořeny) byl v úrovni terénu. V opač-
ném případě – kdy by byl příliš nízko 
by došlo k uhynutí kořenů, rozvoji 
hnilob a následnému odumření stro-
mu.

- dřevinu je nutné uvázat fixačními 
úvazky ke kotvícímu kůlu, aby byla 
dostatečně ukotvená 

- úvazky je nutno včas odstranit, 
aby nedocházelo k jejich zarůstání 
do kmínku

zasypání výsadbové jámy
- je nutné dokonale prosypávat koře-

nový systém a jámu postupně zasy-
pávat

- důležité je také zhutnění zeminy, ide-
álně sešlapáním

- v této fázi je také možné podle potře-
by přidat hnojivo, půdní kondicióné-
ry apod.

vytvoření závlahové mísy
- travní drn, který jsme při kopání 

jámy dávaly bokem nyní použijeme 
k vytvoření závlahové mísy kolem 
výsadbové jámy

- ta slouží k zadržování vody pro lepší 
vsakování přímo ke dřevině

následná péče
- nejdůležitější je dostatečná zálivka 
- u ovocných dřevin je vhodné doplnit 

ochrany kmenů proti okusu zvěří
- při výsadbě je vhodné provést také 

srovnávací řez (min. by měly být 
odstraněny poškozené a suché)

- v dalších letech je nutné řez pravidel-
ně opakovat 

Text: Věra Jašková, obrázky převzaty 
z publikace Jak se sází strom
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Památné stromy v obci Liptál
Jako památné stromy se vyhlašují 

dřeviny které jsou významné svým 
věkem, velikostí, nebo se jedná o mi-
mořádnou krajinnou dominantu, ori-
entační bod, nebo se k nim váže 
historická či jiná zajímavá událost. 
Každý památný strom má také určeno 
svoje ochranné pásmo, ve kterém není 
dovolena žádná pro památný strom 
škodlivá činnost. Památný strom je 
také vyhlašován i se svým charakte-
ristickým jménem. Návrh na vyhlá-
šení zajímavého stromu může podat 
kdokoli. V katastru naší obce jsou 
v současné době jako stromy památné 
vyhlášeny čtyři stromy. 

LIPTÁLSKÁ LÍPA 
- nejmladší památný strom v obci. 

Vyhlášena byla v loňském roce, a to 
6.6.2014. Roste u katolického koste-
la, kde vynikla po odkácení porostu 
u Rokytenky. Do té doby o ní asi 
málokdo věděl. Výška stromu je 22 m 
a obvod kmene ve výšce 130 cm nad 
zemí je 463 cm  

LIPTÁLSKÝ JILM 
- jako památný strom vyhlášený 

v roce 2007. Esteticky významná 
a zajímavá dřevina - větví se do ně-
kolika samostatných kmenů. Je jed-
ním z posledních stromů, které se 
dochovaly z původního parku z ná-
vrhu Maxmiliána Errase pro hraběte 
Jana Karla Stomma z roku 1822. 
Konkrétně se jedná o jilm habrolis-
tý, s výškou 22 m a obvodem kmene 
560 cm. Staré jilmy se postupně stá-
vají vzácností, a to díky houbovému 
onemocnění - grafióza jilmů, díky 
které stromy poměrně rychle (často 
i v průběhu jednoho roku) usychají. 
V současné době je v ČR jen 13 pa-
mátných stromů tohoto druhu.

LIPTÁLSKÝ BUK 
- za památný strom vyhlášený také 

od roku 2007. Stejně jako památný 
jilm je i tento buk jeden z posledních 
stromů, které zbyly z původního par-
ku. Liptálský buk má obvod kmene 
360 cm a vysoký je 27 m. Jedná se 
o červenolistý kultivar. Je to jeden 
z nejkrásnějších stromů v obci, a to 
díky jeho barevné rozmanitosti v prů-
běhu roku.

LIPTÁLSKÝ TIS 
– tento tis roste v lesním porostu 

v údolí Hluboké. Přestože o něm vět-
šina místních lidí slyšela, málokdo 
zná jeho přesnou polohu. Tisy rostou 
velmi pomalu. Věk Liptálského tisu je 
odhadován na cca 250-300 let. V roce 
2013 byl strom stromolezecky ošetřen 
a okolí stromu vyčištěno od náletů. Již 
v roce 1931 se o Liptálském tisu psalo 
v publikaci Staré tisy na Moravském 
Valašsku, kde se o něm uváděly ty-
to údaje: „Dosahuje výšky 8 metrů, 
kmen měří v obvodu 141 cm.“ V té 
době byl odhad věku uváděn na více 
než 400 let. Skutečný věk stromu 
nelze přesně odhadnout, jisté však je 
že půjde o stovky let. V současnosti 
se udávají jeho velikosti následovně: 
výška 10 m, obvod kmene 170 cm. 
Za 85 let tento tis přirostl v podstatě 
jen malý o kousek, což potvrzuje fakt, 
jak pomalu tyto dlouhověké dřeviny 
rostou. 

V dalším čísle zpravodaje předsta-
víme dřeviny, které sice nejsou vyhlá-
šeny za památné, ale lze je považovat 
za významné či zajímavé. Pokud také 
o nějakém zajímavém stromu víte, 
napište nám o něm na email: cso-
pliptal@seznam.cz. Za Vaše tipy pře-
dem děkujeme. 

Věra Jašková, ČSOP Liptál
Foto Věra Jašková Liptálský jilm

Liptálský buk

Liptálská lípaLiptálský tis
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Bývalý starosta Liptálu Miroslav Vaculík 
napsal knihu vzpomínek 

Křest knihy Dvacet let starostouNapsali nám

Křest knihy Miroslava Vaculíka  Dvacet let starostou  pro-
běhl  v sobotu 27.8.2016 při Liptálských slavnostech v rámci 
vernisáže před zámkem. 

Křtu knihy byli přítomni:  zleva Pavel Velev - ředitel 
Nadace Tomáše Bati, Josef Smýkal - poslanec Parlamentu 
ČR v letech 2002-2013, Jaroslav Voda – evangelický fa-
rář, Petr Gazdík - místopředseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, Miroslav Vaculík - autor knihy.

Liptál - Bývalý dlouholetý starosta vesnice Liptál 
Miroslav Vaculík vydal knihu. Dílo s titulem Dvacet let 
starostou si čtenáři mohli poprvé zakoupit uplynulou sobotu 
na 47. Liptálských slavnostech, kde se odehrál její křest. 

Miroslav Vaculík působil jako starosta 
vesnice v letech 1990 až 2010. Za tu dobu 
nasbíral mnoho zkušeností, které při psaní 
knihy zúročil. „Jsem přesvědčený, že mohu 
být inspirací pro nováčky či zajímavým 
srovnáním pro všechny, kteří se zajímají 
o veřejné dění,“ napsal Miroslav Vaculík 
v úvodu svého díla. 

Autor v knize vzpomíná na práci ve vse-
tínské Zbrojovce, líčí zážitky aktivního 
sportovce a folkloristy. Popisuje také vzpo-
mínky a příběhy starších lidí, své místo 
mají i církevní zvyklosti. (čan) 

Vyšlo: Deník 30.8.2016 a Naše Valašsko 
5.9.2016

Knihu je možno zakoupit:
- Smíšené zboží  „U Daňů“, Liptál – Hořansko
- Jednota, spotřební družstvo, Liptál - střed
- Obecní úřad Liptál
- Obecní úřad Jasenná
- Smíšené zboží „Karla Obadalová“, Lhota u Vsetína
- Informační centrum Vsetín, Dolní náměstí
- Knihy Kalouš Vsetín, naproti Vsacanu
- přímo u Miroslava Vaculíka (tel. 604 205 471).

Cena je 220 Kč.

Bližší informace na http://ozvenyzivota.cz/ nebo na emai-
lu: ozvenyzivota@seznam.cz             Miroslav Vaculík

Ohlasy na knihu
-  „Moc se vám ta kniha povedla, jsem z ní unešená.“  - 

Máša Hrňová
- „Děkuji ti, žes napsal takovů pěknů knížku. Ze srdíčka 

s to napsal. Všem  známým ji dám.“ - 
Zdislava Kovařčíková.

Srdečně zdravím všechny Liptalany.
I když už několik let žiji na Vsetíně, 

cítím se stále Liptalankou. Zajímám se, 
co je v Liptáli nového a toho je opravdu 
mnoho. Liptál je krásný. Je to samozřejmě 
zásluha celého obecního úřadu i občanů, 
kteří pro obec a občany tolik dobrého 
udělali.

Jsem pravidelnou čtenářkou Liptálského 
zpravodaje, který mně posílá Mirek 
Vaculík.

A nedávno jsem dostala od Mirka knihu 
20 let starostou – za tuto knihu moc děkuji 
– moc se Vám podařila.

Je tu mnoho zajímavého k přečtení o Liptálu, fotogra-
fie a všeho moc ostatního. A dozvěděla jsem se o Liptálu 
spoustu věcí, o kterých jsem vůbec nevěděla. Tolik vy-
znamenání, ocenění a státní návštěvy Liptál nikdy neměl. 
Velmi se o to přičinil první  starosta obecního úřadu Mirek 
Vaculík, paní Dostálová i nynější pan starosta Ing. Milan 
Daňa. Celý obecní úřad a všechny zájmové kroužky – li-
dová tvořivost, sportovci, myslivci, hasiči a vůbec všichni 
občané, kteří mnohdy pracují na úkor svého volného času 
a své rodiny.

Knížku jsem si už přečetla celou a stále se k některým 
věcem vracím zpátky – jak jsme dřív sušili a sváželi seno, 

Na druhé fotografii Jana Dočkalová – Kobzáňová - malířka 
a autorka jubilejní výstavy, Ladislav Michálek - průvodce 
pořadem, Andrea Čalová - ředitelka Liptálských slavností 
a Milan Daňa - starosta obce Liptál.
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jak se staráte o staré lidi a velmi mě zaujalo povídání pana 
faráře Vody. Pan farář, jeho manželka, můj manžel a já jsme 
společně strávili pěknou dovolenou v Itálii. Jsou to moc hod-
ní a příjemní lidé. Tímto je také srdečně pozdravuji a přeji 
oběma pevné zdraví.

A také se ráda vracím k fotografiím a nejvíce k lidové 
tvořivosti, protože k tomu mám nejblíž. Také náš otec Jan 
Daňa, náš bratranec Bohumil Daňa a naše sestra Jarmila 
Smilková chodili do valašského kroužku. Tak jsem se o to 
velice začala zajímat i já a několik let jsem v kroužku tan-
covala.

Když v padesátých letech tetička Váňová jako vedoucí 
kroužku a strýček Kobzáň, umělecký vedoucí, dali dohro-
mady 10 párů mladých lidí – učili jsme se tančit valašské 
tance a zpívat valašské pěsničky, velice nás to chytlo a začali 
jsme se pravidelně scházet v zámku a nacvičovat celá pásma. 
A pak jsme pod ZK Lipta začali jezdit a vystupovat po celé 
Československé republice.

I když jsem odešla z kroužku, stále jsem se zajímala, jak 
soubor pokračuje. A byla jsem velice překvapena, kolik se 
v Liptále a okolních obcích našlo lidí, kteří našli lásku k li-
dovému umění – a v této tradici pokračovali a pokračujete 
dodnes a budete pokračovat i nadále.

S velkým potěšením sleduji, jak lidovou tvořivost propa-
gujete nejen v naší vlasti, ale i daleko za hranicemi – téměř 
po celém světě.

A „krásnýma valašskýma pěsničkama a krásnýma valaš-
skýma tancama“ říkáte všem lidem, že v Česku je „krásné 
Valašsko, v tom Valašsku je krásné údolíčko a v tom údolíčku 
je Liptál, městečko“.

Všechny moc zdravím – přeji moc úspěchů a valašskému 
kroužku, aby jim to stále tak pěkně tancovalo a zpívalo a roz-
dávali radost po celém světě.

Vsetín 4.9.2016
Bývalá Liptalanka Lída Ostřanská - Daňová

Je to jeden z nejtěžších nonstop ultramaratonů v Evropě. 
Extrémní podnik přes nejkrkolomnější přírodní terény 
bývalého Československa absolvoval sám dvakrát. I pro-
to se Aleš Melichařík z Liptálu rozhodl, že letošní ročník 
závodu Craft 1000 Miles jeho účastníkům alespoň trochu 
usnadní. V kopcích kousek od svého domu jim připravil 
se svými kamarády občerstvovací zónu. 

„Vím, jak je závod náročný fyzicky i psychicky. A protože 
na něho letos nemám čas, chtěl jsem se nějakým způsobem 
podílet,“ vysvětluje Melichařík, jemuž nejvíce pomáhá Pavel 
Hrbáček.

Nápad našel širokou odezvu, Melichaříka třeba podpořil 
Richard Štěpánek, který drsný ultramaraton opakovaně po-
kořil navzdory tomu, že přišel po autonehodě o levou ruku.

„Všichni byli překvapení, jaká tady je atmosféra,“ těší 
Melichaříka. Závodníkům nabízí jídlo, pití. Akce se mezi 
místními rychle rozkřikla. „Pomáhají nám, jak můžou. 
Jednou navařili plný hrnec kyselice a za dvě hodiny byla 
pryč. Jindy zase čtyři kluci přes noc vypili litr a půl slivovice 
a ráno ji kamarád doplnil.“

K dispozici je také stan na přespání, Melichařík s Hrbáčkem 
poskytují rovněž servis kol, případně náhradní díly. „Nechali 
jsme tam telefonní čísla, kdyby někdo potřeboval pomoc,“ 
prohodil Melichařík.

Dobrodruzi si servis náramně pochvalují. „Takových stanic 
je po trase hodně, ale většina jich po projetí nejrychlejších 
nebo rodinných příslušníků končí,“ vypráví Melichařík. 

Byť závod odstartoval v Ašském výběžku už 3. červen-
ce a nejlepší už dávno dojeli do cíle na severovýchodě 

Občerstvují účastníky 1000 miles. 
Ti jim děkují, že díky nim přežili

Napsali o nás
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Slovenska, mnozí ještě kótu u Liptálu neprotnuli. Třeba 
chodcům trvá zdolání trasy více než 20 dnů. „Budeme tady, 
dokud nedorazí poslední účastník. Chceme, aby u nás měli 
všichni stejné podmínky,“ ujistil Melichařík.

Ze svých zkušeností ví, že taková podpora je v podobných 
závodech neocenitelná. „Když šlapete několik dnů sami, nic 
nečekáte a najednou vám někdo dá chleba se sádlem, tak si 
to pamatujete hodně dlouho,“ líčí Melichařík.

Do pocitů osamělých jezdců se dokáže vžít. „Nevíte, 
kde budete spát, co budete jíst, co se stane v příští vteřině. 
Na konci cítíte totální vyčerpání, ale zároveň velkou eufo-
rii.“

Už teď přitom dostává od jezdců děkovné zprávy. „Píší 
nám třeba, že jsme jim pomohli závod přežít.“

Craft 1000 Miles Adventure
Extrémní ultramaraton napříč územím bývalého 

Československa měří 1 600 kilometrů a je otevřený pro bi-
kery, běžce, chodce, koloběžkáře a všechny, kteří se pohybují 
vlastní silou.

Letošní 6. ročník odstartoval 3. července v Hranicích 
v Čechách, cíl byl v dědince Nová Sedlica na trojmezí 
Slovenska, Polska a Ukrajiny.

Trasa vedla převážně přírodním terénem, ve Zlínském kraji 
přes Hostýnské vrchy, Vizovickou vrchovinu a Javorníky. 
Kratší trasa měří 500 mil. 

Stanovený je pouze start a cíl a trasa, kterou musí závod-
níci dodržet. Kdy a kde spí, kdy jedou, co jedí, je jen na nich. 
Cílená podpora je zakázaná.

Autor: Petr Fojtík, článek vyšel 16. 7.2016 na iDnes.cz
Zdroj: http://sport.idnes.cz/craft-1000-miles-0db-/
Více o závodě: www.1000miles.cz/
 

Odhodlání a staré kolo stačilo Janu Evjákovi, aby vyrazil 
z Liptálu a projel Střední Ameriku. Díky bohu, že si vzal ješ-
tě fotoaparát a poznámkový blok. Proto můžeme číst a pro-
hlížet fascinující cyklistický cestopis s podtitulem Na kole 
Střední Amerikou. 

Co Jan Evják ve své knize nazvané Svět skončil, tak 
jsem jel, viděl, vyfotografoval a popsal? Yucatan v Mexiku, 
Belize, Guatemalu, San Salvador, Honduras, Nikaraguu, 
Kostariku a Panamu.

Pro nakladatelství Cykloknihy je Evjákova publikace pro-
zatímním vrcholem produkce cyklistických cestopisů. A to 
jich už vydalo mnoho... Grafička Milada Hartlová dostala 
volnou ruku od vydavatele, slušný materiál od autora a od-
vedla výbornou práci!   

Na velkých fotografiích můžeme sledovat cyklistickou cestu 
skrz velká středoamerická města, po venkově, přes hory i doly. 
Texty k tomu spíš jenom sekundují a doplňují fakta.

Spolu s Janem Evjákem trpíme v horku, kličkujeme mezi 
bezohlednými kamiony, setkáváme se s přívětivými lidmi, 
někde se bojíme zločinu, jinde sami krademe pomeranče 
ze sadu, sledujeme neskutečnou chudobu, krásnou přírodu 
i staré architektonické památky. Autor kombinuje vyprávění 

o turistických výletech, o dlouhé cestě na kole a o běžném 
životě místních lidí.

Z diskuse k článku:
Roman Irlweg: Klobouk dolu hosi, takovych jako VY se 

najde malo.
Libor Berda: Jen opravdoví frajeři dokáží nesobecky udě-

lat něco pro jiné lidi.  
Foto: Jana Vráblíková, Josef Londa

RECENZE Svět skončil, tak jsem jel – Jan Evják
Úspěchy našich občanů
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Pokud snímek stojí za to, dá mu grafička místo na celou 
stránku, nebo z něj dokonce udělá atraktivní dvoustranu. 
Jindy neváhá fotografie seskupit a udělá z nich zajímavou 
obrazovou esej.

Svérázný cyklista nakonec najel 4289 kilometrů tropic-
kou Střední Amerikou. Ponořil se do historie Mayů, vyšel 
na sopku, projel tropické pralesy a potopil se pod hladinu 
Karibského moře.

Proč knihu pojmenoval Svět skončil, tak jsem jel, uvádí 
sám Jan Evják: "Byl leden 2013, svět už měl být téměř dva 
měsíce v kolapsu po svém konci a přežít měli jen ti k tomu 
předurčení. Rozhlédl jsem se kolem. Pohled na billboardy 
a plakáty s tvářemi arogantních politiků dával tušit, že ne 

vše je úplně v pořádku, vtíravá středoevropská zima se drala 
pod kabát a na nohou mne záblo. Cesta za snem se zdála být 
rovná, bez zbytečných hrbolů a zatáček. A starý svět vlastně 
skončil. Nezbývalo než vyrazit a přesvědčit se…"

Recenzent velmi rozvažoval, zda je čtyři a půl hvězdičky, 
které by nejraději udělil, spíše čtyři (**** výborná a poučná 
publikace) nebo raději pět (***** to musíte mít – nejvyšší 
hodnocení). Nakonec se přiklonil ke čtyřem. Důvodem je, 
že stejná péče, jaká se dostala fotografiím, nebyla věnována 
textu. Textu prostě něco málo chybí do absolutní špičky. 

Plzeň, Cykloknihy 2016. Orientační cena 399 Kč. Vázané.
Kuba Turek, vyšlo na Horydoly.cz, 18.9.2016,
Připojujeme se ke gratulacím k úspěchu knihy.

Od pátku do neděle 23. – 25.9.2016 se v Kozlovicích 
u Frenštátu pod Radhoštěm na ranči Paint Horse uskutečnilo 
mistroství ČR Wester Riding Clubu dospělých. 

Jde o jezdecké disciplíny, při kterých nejde tak o rychlost 
či skoky, ale spíše o poslušnost, ovládání a soudržnost jezdce 
s koněm. Tato akce byla vyvrcholením celoroční práce lidí, 
kteří se věnují tomuto sportu celým svým srdcem. Mezi 
jinými se tohoto mistroství České republiky zúčastnila i ro-
dačka z Liptálu Zuzana Čalová, která trénuje a sedlá tříletou 
kobylu Mery (Mery JGB Smart Olena) z vlastního chovu 
Zdeňka Mrliny ml. za vydatné pomoci svého otce Zdeňka 
Mrliny st. z Liptálu. Mery byla jedna z nejmladších koní 
v aréně a Zuzka na ní jela dvě disciplíny, které jsou zaměře-
ny na poslušnost a pečlivost předvedení všech druhů chodů. 
Od kroku, přes klus až po cval v různém časovém sledu 
a to na příkaz rozhodčího. Ten přijel do Kozlovic až z USA. 
V první disciplíně Wester Pleasure Junior Zuzka obsadila 
5. místo. V druhé disciplíně Amater Western Pleasure 
All Ages se umístila na 3. místě, a tím získala titul druhé 
vicemistryně ČR v této kategorii.  

Když jsme my, jako diváci, v neděli do Kozlovic přijeli, 
celý ranč byl obklopený zaparkovanými přívěsy pro pře-

pravu koní. Lidé přebíhali či přecházeli ze stájí do hlavní 
arény, kde probíhaly závody a zase zpět, podle toho, kdo 
právě začínal či končil svůj boj o umístění v té či jiné dis-
ciplíně. Někteří přenášeli sedla, jiní převáděli koně, nebo 
jinak připravovali své svěřence ke startu. Všude bylo slyšet 
cinkání ostruh na westernových botách jezdců. Všichni koně 
měli krásně upravenou hřívu a načerněná kopyta. Vyparádění 
jezdci postupně vjížděli s koňmi do kolbiště, kde předvedli 
svůj výkon a za potlesku diváků i přihlížejících soupeřů byli 
ohodnoceni rozhodčím. Poté čekali na konec mistrovství 
a slavnostní vyhlášení výsledků s dekorováním jezdce i ko-
ně z každé disciplíny do 6. místa. Po předání všech pohárů 
a stužek zazněla státní hymna jako symbol ukončení oficiální 
akce, po které se účastníci postupně vyfotili se svými poháry. 
V následující chvíli začalo velké loučení a balení. Parta lidí, 
která se s láskou věnuje westernovému ježdění mimo své 
civilní zaměstnání, nasedali do svých aut s vozíky a odjížděli 
směrem domů. Tímto byla ukončena celá závodní sezóna 
westernového ježdění a budou se těšit na další rok a další 
možnosti.

       
Karel Řezníček ml.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří mi 
umožnili zúčastnit se všech závodů letošního roku včetně 
mistrovství ČR. Jde především o majitele kobyly Mery pana 
Zdeňka Mrlinu ml., který mi umožnil  realizovat se a se svým 
otcem Zdeňkem Mrlinou st. vytvořil zázemí pro můj trénink. 
Velké díky patří i Mirku Mikulcovi z Liptálu - Kopřivného 
a Daně a Tomáši Chudějovým z Velkých Karlovic za půj-

čování svých vozidel, díky čemuž jsem se mohla zúčastnit 
kvalifikačních závodů v průběhu roku. Moc velké dík patří 
celé mé rodině a hlavně rodičům K+K Řezníčkovým a také 
dlouholetému příteli Mirku Jančíkovi. Všem moc děkuji 
za splnění snů.

Zuzana Čalová

Zuzka Čalová – Z liptálského statku na koni pro titul

Poděkování:
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Volejbalový turnajZ VOLEJBALU

SPORT

V sobotu 3. září 2016 se na antuko-
vých kurtech v Ústí u Vsetína zúčast-
nili hráči KVN Liptál volejbalového 
turnaje smíšených družstev. Jednalo 
se o již 15. ročník Memoriálu Jana 
Šimary, zakládajícího člena TJ Sokol 
Ústí. Tradičního klání se zúčastnilo 
osm týmů. Hrálo se systémem každý 
s každým. I přes spoustu dramatických 
zápasů se našemu družstvu bohužel ne-
podařilo v turnaji obsadit přední příčky. 
To nám však dává další důvod více 
na sobě makat J. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem spoluhráčům, soupe-
řům a organizátorům za skvělou hru 
a vytvoření příjemné atmosféry, která 
po celý den panovala. 

Ještě bych Vás všechny chtěl pozvat, 
abyste nás přišli podpořit na již tradič-
ní třináctý ročník Mikulášského volej-
balového turnaje smíšených družstev, 
který se bude konat druhou prosinco-
vou sobotu 10.12.2016 v tělocvičně ZŠ 
Liptál od 09:00 hodin. Pokud se mezi 
Vámi, čtenáři, najde někdo, kdo by si 
chtěl volejbal aktivně zahrát, tak právě 
Vás zvu na tradiční čtvrteční tréninky 
do tělocvičny ZŠ Liptál, které probíhají 
v době od 19:00-21:00 hodin. 

Sportu zdar!
Ing. Ondřej Vaculík, 

předseda KVN Liptál
Foto archiv volejbalistů

ZUMBA PRO DĚTI ZUMBA PRO 
Dospělé
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Pro fotbalové fanoušky, a nejen pro ně, zde zveřejňujeme tabulky pro rozlosování podzimní fotbalové 
soutěže, i když některá utkání již byla odehrána. Poslouží nám pro archivaci a třeba také jako podnětný 
námět pro využití volného času dětí i mládeže pro jarní kola. Všichni zájemci o fotbalovou hru jsou 
vítáni.               

Rozlosování mužů – jaro 2016
kolo den datum kde soupeř výkop

1 21.8. ne doma Ratiboř B 17:30

2 28.8. ne doma Zděchov 17:00

3 4.9. ne venku Mikulůvka 15:00

4 11.9. ne doma Police 16:00

5 18.9. ne venku Študlov 15:30

6 25.9. ne doma Valašská Polanka B 13:00

7 2.10. ne venku Velká Lhota 15:30

8 volno

9 16.10. ne venku Leskovec 15:00

10 23.10. ne doma Krhová B 14:30

11 29.10. so venku Vsetín B 17:30

Rozlosování dorost – jaro 2016
kolo den datum kde hřiště soupeř výkop

1 so 3.9. venku Valašská Polanka Valašské Příkazy, Leskovec, Liptál 10:00

2 ne 11.9. doma Liptál Ústí, Nový Hrozenkov A, Hovězí 10:00

3 so 17.9. venku Ratiboř A Liptál, Kateřinice A, Hošťálková 10:00

4 ne 25.9. venku Jablůnka Kateřinice B, Liptál, Ratiboř B 10:00

5 so 1.10. venku Karolínka Nový Hrozenkov B, Liptál, Hovězí 10:00

6 ne 9.10. doma Liptál Kateřinice B, Valašské Meziříčí B, Juřinka 10:00

7 so 15.10. venku Valašské Meziříčí B Krhová, Ústí, Liptál 10:00

8 ne 23.10. venku Ústí Kateřinice B, Liptál, Jarcová 10:00

Rozlosování mladší žáci – jaro 2016

kolo den datum kde soupeř výkop

1 so 20.8. doma Hošťálková 10:00

2 so 27.8. doma Halenkov 10:00

3 ne 4.9. venku Ústí 13:00

4 so 10.9. doma Ratiboř 10:00

5 so 17.9. venku Horní Lideč 12:30

6 so 24.9. doma Francova Lhota 10:00

7 so 1.10. venku Jablůnka 12:30

8 so 8.10. doma Valašská Polanka 10:00

9 volno

10 so 22.10. doma Střelná 10:00

11 ne 30.10. venku Huslenky 12:00

Rozlosování - fotbal - podzim 2016

Fotbalový klub Liptál
Vás zve na tradiční

ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU
která proběhne v pondělí 26.12.2016 od 20 hodin v Kulturním zařízení Liptál.

Zajištěna hudba k tanci i poslechu.                                                        Připraveno bohaté občerstvení.
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