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Krásné vánoční svátky a mnoho štěstí a spokojenosti 
v novém roce 2018 Vám přeje Obec Liptál 
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Vážení spoluobčané, 

opět se nám blíží konec roku a je 
potřeba se trochu ohlédnout a zrekapi-
tulovat rok 2017.

Tak jako každý rok, tak i tento rok 
začal sestavováním obecního rozpočtu, 
který následně udává tempo a směr čin-
ností naší obce. I letošní rozpočet byl 
díky dotacím velice příznivý a výdaje 
obce byly plánovány na 41 mil. Kč.

Jedním z velkých projektů tohoto ro-
ku bylo velmi dlouho diskutované pře-
stěhování Mateřské školy Liptál do vol-
ného pavilonu Základní školy Liptál. 
Součástí tohoto projektu byla také re-
alizace nových prostor pro Základní 
uměleckou školu Morava. Realizací 
tohoto projektu jsme se konečně zbavili 
problémů se stavem budovy bývalé ma-
teřské školky. Hlavním cílem ale bylo 
sjednotit všechna školská zařízení pod 
jednu střechu, což je velice výhodné, 
a to jak provozně tak i finančně.

Na začátku roku se také dokončoval 
další velký projekt, a to nové chodníky 
do dolní části obce. I když se jedná 
teprve o první polovinu zamýšlené tra-
sy, byla tato stavební akce pro obecní 
rozpočet velice náročná. Letošní rok 
jsme sice žádné finanční prostředky 

na pokračování stavby nezískali, ale 
i na příští rok je opět podána žádost 
o dotace. Doufejme, že díky těmto pe-
nězům se v příštím roce podaří stavbu 
dokončit nebo alespoň zrealizovat další 
úsek.

Ostatní projekty realizované v tomto 
roce už sice nedosahují takové výše jako 
dva zmíněné výše, ale i tyto akce by si 
bylo škoda nepřipomenout. Touto reali-
zací totiž dochází ke změnám ve vzhle-
du obce, a nebo pomáhají k novému 
směřování provozu obecního úřadu. 
Za zmínku určitě stojí obnova historic-
ké hasičské zbrojnice, dokončení nové 
naučné stezky, zateplení budovy pošty, 
přestavba hasičské cisterny, zakoupení 
traktoru, instalace nového radaru, atd. 
Další samozřejmostí je také příprava 
nových projektů nebo jejich úprava, 
z důvodu vyšší pravděpodobnosti zís-
kání finančních prostředků. Zejména 
se jednalo o Cyklostezku Rokytenku, 
Přestupní terminál, Přírodní kulturní 
areál, dětské hřiště, výstavba a obnova 
rybníků a mnohé další menší projekty. 

Jedna z velkých předností, která nás 
stále řadí před jiné obce, je činnost 
spolků. Naše obec se může pyšnit vel-
kým množstvím akcí různého zaměření. 
Sami si můžete přečíst v našem zpra-
vodaji, kolik činnosti vyvinou dobro-

Výpis z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 17 

ze dne 18. 10. 2017   
ZO Liptál:

- schvaluje program zasedání doplně-
ný o tyto body: 

 bod č. 9 – Smlouva o zřízení věc-
ného břemene na akci pod názvem 
„IP-12-8019681, nadzemní el. kabe-
lová přípojka NN, Liptál, p.č.st. 116, 
Walfer, NNV“

 bod 19 – Sociální bydlení v obci 
Liptál – výběrové řízení

 bod 20 – Oprava místní komunikace 
v obci Liptál – Kopřivné – žádost 
o dotace

 bod 21 – Víceúčelové školní 
sportoviště Liptál – žádost o dotace

 bod 22 – Dětské hřiště pro ZŠ a MŠ 
Liptál – žádost o dotace

 bod 23 – Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Vsetín

- schvaluje zápis č. 16 ze dne 
4.7.2017

   
- bere na vědomí kontrolu plnění 

usnesení ZO č. 16 ze dne 4.7.2017 
 
- bere na vědomí informace z jednání 

Rady obce č. 30 ze dne 14.08.2017, 
č. 31 ze dne 04.09.2017 a č. 32 ze dne 
09.10.2017

- schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 2236 v k.ú. Liptál panu Aloisi Ko-
vařčíkovi, Liptál, za cenu 100,- Kč/
m2 s tím, že veškeré náklady spojené 
s koupí části pozemku hradí žadatel 

- schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 3922 v k.ú. Liptál o výměře 6 m2 
Zdeňkovi a Petře Fendrychovým, 
Liptál, za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že 
veškeré náklady spojené s koupí části 
pozemku hradí žadatelé

- schvaluje koupi pozemku parc. 
č. 424 v k.ú. Liptál o výměře 2026 m2 
od manželů Ing. Jaroslava a Ing. Vla-
dislavy Škrabánkových, Vizovice, 
za cenu 20,- Kč/m2

- schvaluje koupi části pozemku 
parc. č. 3365/26 v k.ú. Liptál od Na-
děždy Kolajové, Liptál, za cenu 
1,- Kč a koupi části pozemku parc. 
č. 3365/28 v k.ú. Liptál od Michaly 
Srněnské, Liptál, za cenu 1,- Kč

- schvaluje koupi všech pozemků do-
tčených stavbou „Chodníky v dolní 
části obce Liptál – I. etapa“ za cenu 
30,- Kč/m2

- schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 3968/3 v k.ú. Liptál o výměře 12 m2 
Zdenku Kleskovi, Liptál, za cenu 30,-
Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené 
s prodejem pozemku hradí obec Liptál

Zpráva starosty za rok 2017

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál

volníci a kolik akcí se jim daří pořádat. 
I proto se obec snaží těmto lidem po-
máhat, aby to měli alespoň trošku jed-
nodušší. Velké poděkování patří všem 
spolkům v obci, protože všichni jsou 
velmi aktivní. Poděkování také patří 
všem školským zařízením, protože pro 
ně byl tento rok obzvlášť náročný a vše 
se podařilo úspěšně zvládnout. Na zá-
věr bych nechtěl zapomenout na církve, 
protože díky nim se podařilo zrealizovat 
mnoho kulturně církevních, ale také 
investičních akcí. 

Vzhled obce neovlivňuji pouze velké 
stavby, ale také drobné práce, které 
letos poprvé pomáhali provádět také 
brigádníci. Jednalo se o 10 studentů 
z naší obce, kteří se připojili ke stálým 
zaměstnancům, ale také k pracovníkům 
z veřejně prospěšných prací. I letos se 
povedlo provést nespočet úkolů. Díky 
této činnosti je naše obec uznávána 
také starosty jiných obcí.  

Vážení spoluobčané, závěrem bych 
Vám chtěl popřát krásné prožití svátků 
vánočních a do Nového roku 2017 hod-
ně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracov-
ních i osobních úspěchů. Konec roku 
můžeme také společně zhodnotit při 
setkání u novoročního ohňostroje u na-
šeho nového vánočního stromečku, kam 
Vás všechny srdečně zvu.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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- schvaluje uzavření Smlouvy o zříze-
ní věcného břemene na akci pod ná-
zvem „IP-12-8019681, nadzemní el. 
kabelová přípojka NN, Liptál, p.č.st. 
116, Walfer, NNV“ ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s.

- schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací 
listině Mateřské školy Liptál, okres 
Vsetín, příspěvková organizace

- schvaluje provozování pošty Partner 
obcí Liptál na základě žádosti České 
pošty s.p. a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu všech smluvních 
dokumentů

- bere na vědomí informaci o schválené 
Smlouvě o nájmu bytu č. 5 v DPS 
Liptál mezi obcí Liptál a Karlem 
Geržou, Liptál 

- bere na vědomí informaci o pro-
váděných kontrolách MěÚ Vsetín, 
odborem životního prostředí ve věci 
napojení nemovitostí na splaškovou 
kanalizaci

- schvaluje 4. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2017

- schvaluje změnu v úhradě nákladů 
Kulturního zařízení obce Liptál a to 
tak, že žadatelé s trvalým bydlištěm 
mimo obec Liptál by hradili poplatek 
za vypůjčení ve výši 3.000,- Kč

- ruší Obecně závaznou vyhláškou 
č. 3/2017 – Řád veřejného pohřebiště

- schvaluje jiné opatření obce – Řád 
veřejného pohřebiště

- vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2017 – O užívání plakátovacích ploch

- schvaluje Příkazní smlouvu na zaji-
štění výběrového řízení u veřejné 
zakázky s názvem „Sociální bydlení 
v obci Liptál“ s firmou VIA Consult 
a.s., Brno, za cenu 75.000,- Kč 
bez DPH a pověřuje starostu obce 
k podpisu této smlouvy

- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky 
s názvem „Sociální bydlení v obci 
Liptál“ a schvaluje návrh zadávacích 
podmínek pro tuto veřejnou zakázku

- jmenuje komisi pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek pro 
veřejnou zakázku „Sociální bydlení 

v obci Liptál“, a to v počtu 5 členů: 
Mgr. Milan Konečný, Ing. Milan Daňa, 
Ing. Ondřej Vaculík, Lumír Smilek, 
Zdeněk Vaculík - a 5 náhradníků: 
Mgr. Petra Kopová, Zdeněk Mrlina, 
Ing. Miroslav Hrádek, Lubomír 
Vaculík, Filip Tomanec

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj 
na akci „Oprava MK č. 7c Kopřivné 
v obci Liptál“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj 
na akci „Víceúčelové školní sporto-
viště Liptál“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj 
na akci „Dětské hřiště pro ZŠ a MŠ 
Liptál“

- schvaluje strategický dokument 
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Vsetín“ ve všech jeho 
částech:

 1. Analytická část
 2. Strategický rámec priorit MAP 

do roku 2023
 3. Akční plán pro území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností 
Vsetín

 4. Implementační část – Závěrečná 
sebehodnotící zpráva

- bere na vědomí:
- pozvání na opékání v obecním 

ovocném sadu dne 19.10.2017 
od 14.00 hodin

- konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 
20. a 21.10.2017

Výpis z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 18 

ze dne 6.12.2017

 ZO Liptál:
- schvaluje zápis č. 17 ze dne 

18.10.2017
   
- bere na vědomí kontrolu plnění 

usnesení ZO č. 17 ze dne 18.10.2017 
 
- bere na vědomí informace z jednání 

Rady obce č. 33 ze dne 27.11.2017

- bere na vědomí informace o převo-
du pozemku st. p.č. 736 a p.č. 1648/9 
v k.ú. Liptál a chaty č.ev.3 Liptál 

- schvaluje Smlouvu o správě 
svěřeného majetku uzavřenou mezi 
Sdružením měst a obcí Východní 
Moravy a obcí Liptál v rámci projektu 
„Předcházení vzniku bioodpadu 
ve vybraných obcích Sdružení měst 
a obcí Východní Moravy“ a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy

- schvaluje zapojení do projektu 
na pořízení kontejnerů na tříděný 
odpad a bioodpad v rámci projektu 
Sdružení měst a obcí Východní 
Moravy

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na akci „Chodníky v dolní části obce 
Liptál – II. etapa“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na akci „Chodníky v dolní části obce 
Liptál – III. etapa“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na akci „Oprava komunikací poni-
čených živelní pohromou v roce 
2016, Liptál“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na akci „Úprava zámeckého parku 
Liptál“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na akci „Přírodní kulturní areál Liptál 
– I. etapa“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na akci „Víceúčelové školní sporto-
viště Liptál“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na akci „Oprava MK č. 7c Kopřivné, 
v obci Liptál“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na akci „Srdce dědiny – přírodní hřiště 
a zahrada k objevování, setkávání 
a radosti“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na akci „Na běžkách po okolí obce 
Liptál“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na akci „Revitalizace veřejného 
prostranství v obci Liptál – II. etapa“

- schvaluje snížení  místního  koefici-
entu pro platbu daně z nemovitých 
věcí ze 2 na 1 s platností od 1.9.2018 
a s účinností od 1.10.2018
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- schvaluje výsledky veřejné zakázky 
malého rozsahu, kde předmětem 
zakázky bylo převzetí a využití či 
odstranění odpadů z obce Liptál, kde 
nejvýhodnější nabídku předložila 
společnost Marius Pedersen a.s., 
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec 
Králové

- schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí 
Liptál a Marius Pedersen a.s. ve věci 
převzetí a využití či odstranění odpadů 
z obce Liptál, která se sjednává 
na dobu od 1.1.2018 do 31.12.2019 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- schvaluje, aby Valná hromada Sdru-
žení obcí Syrákov schválila nepeněžitý 
vklad do základního kapitálu spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem 
Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, 
sestávající z vodohospodářského 
infrastrukturního majetku specifiko-
vaného ve znaleckém posudku 
č. 57/2017 zpracovaném soudním 
znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou, 
který tvoří přílohu č. 1 tohoto 
usnesení. Nepeněžitý vklad je oceněn 
uvedeným znaleckým posudkem 
na částku ve výši 42.962.000,- Kč. 
Za nepeněžitý vklad se Sdružení 
obcí Syrákov vydá 42 962 ks akcií 
společnosti Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s. Jmenovitá hodnota každé 
akcie bude 1000,- Kč.

- bere na vědomí informaci o Zápisu č. 
292/2017/IAK z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Liptál za rok 2017

- schvaluje 5. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2017

- schvaluje hospodaření obce Liptál 
na rok 2018 podle rozpočtového 
provizoria až do doby schválení 
rozpočtu obce

- schvaluje předběžné rozpočtové 
opatření k rozpočtu za rok 2017 pro 
operace, které vzniknou za období 
od 7.12.2017 do schválení rozpočtu 
na rok 2018, bez určení konkrétní výše 
v Kč a přenesení pravomocí na starostu 
obce ke schvalování rozpočtových 
změn v těchto případech:

 - přijetí a realizace účelově 
poskytnutých prostředků (dotací)

 - změny rozpočtu v důsledku opravy 
účtování

 - upřesnění členění dle platné 
rozpočtové skladby v případech 
přesunu příjmů a výdajů, půjčky,   
dotace

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

 - úhrady pokut, penále daní 
a daňových doměrků a odvodů

 - proúčtování daně z příjmů 
právnických osob
O provedených rozpočtových změ-

nách v uvedených případech bude 
zastupitelstvo informováno na dalším 
zasedání zastupitelstva obce.

- schvaluje Dodatek č. 4 ke směrnici 
č. 15 – Směrnice používání peněžního 
fondu

- schvaluje Dodatek č. 2 ke směrnici 
č. 17 – Závodní stravování

- neschvaluje navýšení odměn pro 
neuvolněné zastupitele obce Liptál, 
odměny zůstanou v původní výši

- bere na vědomí konání těchto akcí 
v kulturním zařízení:

- vánoční zpívání a koledování v sobotu 
9.12.2017 v 16 hodin – FS Lipta 
Liptál a ZUŠ Morava

- vánoční koncert ve čtvrtek 14.12.2017 
v 16.30 hodin – ZUŠ Morava

- Štěpánská zábava v úterý 26.12.2017 
– Fotbalový klub Liptál

- Novoroční ohňostroj 1. 1. 2018 
v 18 hodin před OÚ

- bere na vědomí konání voleb 
prezidenta republiky ve dnech 
12. a 13.1.2018.

Zapsala 
Monika Valchářová
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Tak už i tento projekt dostává jasněj-
ší obrysy. Díky majitelům dotčených 
pozemků máme již skoro celou tra-
su cyklostezky navrženou. Ještě nám 
chybí vyřešit několik míst, ale věřím, 
že i tady se najde místo kudy cyklos-
tezku vést. Město Vsetín i obec Lhota 
u Vsetína také na tomto projektu pra-
cují, takže si myslím, že v příštím roce 
budeme moci žádat o vydání územní-
ho rozhodnutí na novou Cyklostezku 
Rokytenka. Začátek této nové trasy je 
plánován na Vsetíne na Ohradě tak, 

aby byla napojena na cyklostezku ve-
doucí na Velké Karlovice. Z Ohrady 
povede stezka do Rokytnice a poté 
do Lhoty u Vsetína. V blízkosti obcho-
du u Obadalů přejde trasa na druhou 
stranu silnice, na tzv. starou cestu 
a po této cestě povede až ke katolic-
kému kostelu v Liptále. Před kostelem 
odbočí cyklostezka za budovu základ-
ní školy a poté podél hlavní silnice po-
vede až do průmyslové zóny. V těchto 
místech bude použito průtoku potoka 
Syrákovky pod silnicí, aby se nemuse-

V druhé polovině roku jsme si do na-
ší obce dovezli nový obecní traktor 
Zetor Proxima 100. Nyní máme za se-
bou prvních několik měsíců a už jsme 
měli několik možností k jeho využití. 
Jeden z prvních větších úkolů traktoru, 
bylo sečení trávy kolem cest a nyní se 
již traktor připravuje na zimní sezonu. 
Před pár dny byl na traktor umístěn 
sypač a na začátku ledna bude hotová 
sněhová radlice. Potom bude již traktor 
definitivně připraven vykonávat zimní 
údržbu komunikací. 

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
Foto T. Mrlina

Cyklostezka Rokytenka lo přejíždět přes tuto frekventovanou 
komunikaci. Pak už bude cyklostezka 
umístěna v bývalé panské aleji směrem 
na Žabárnu a potom stále dál přes lo-
kalitu V Lůžku až na kopec Syrákov, 
kde bude cyklostezka prozatím ukon-
čena. V případě, že se v budoucnu při-
pojí k této stavbě i další obce na trase, 
mělo by dojít ke spojení města Vsetín 
se Zlínem. V případě úspěšného získá-
ní finančních prostředků, může dojít 
k zahájení realizace této stavby za dva 
roky.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Z obecního úřadu

Obecní traktor
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Projekty na vodním toku Rokytenka

Problematika odpadů se objevuje 
v každém čísle zpravodaje a jinak tomu 
není ani tentokrát. Již podruhé jsme se 
zapojili do projektu na nákup komposté-
rů pro naše občany. Tentokrát v rámci 
společného projektu se Sdružením měst 
a obcí Východní Moravy jsme pořídili 
150 ks kompostérů o velikosti 1100 litrů. 
Cíl všech těchto projektů je stále stejný, 
a to co nejvíce snížit množství komu-
nálního odpadu v našich popelnicích, 
a tím držet poplatek za likvidací odpadů 
na nynější úrovni 300 Kč/osoba/rok. 

Na prosincovém jednání zastupitel-
stva byl schválen další projekt na rok 
2018, v rámci kterého budou zakoupe-
ny nové nádoby na tříděný odpad. Tady 
je hlavním cílem co nejvíce zefektivnit 
sběr tříděných odpadů od občanů a také 
od podnikatelských subjektů. Jen pro 
připomenutí: první kompostéry byly 
rozdány v roce 2011 a bylo jich celkem 
300 ks. 

Pokud máte ještě někdo o kompostér 
zájem, zastavte se prosím na obecním 
úřadě, zbylo jich ještě asi 10 ks. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V létě jsem vám psal v Liptálském 
zpravodaji, že jsme se rozhodli pustit  
do přestavby Pragy V3S a tím docílit to-
ho, aby i Liptál měl hasičskou cisternu. 

Nyní přišel na řadu i nákup nové 
dodávky. V průběhu roku byla podána 
žádost o dotace a nyní již vím, že jsme 
byli s naší žádostí úspěšní. Ministerstvo 
vnitra nám prostřednictvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky při-

spěje na nákup nové techniky částkou 
450 tis. Kč a dalších 300 tis. Kč získáme 
od Zlínského kraje. Díky těmto penězům 
bude zakoupena nová devítimístná do-
dávka s pohonem 4x4 v celkové hodnotě 
cca 1,1 mil. Kč. Nyní budou probíhat 
„papírové“ záležitosti včetně výběrové-
ho řízení a možná už v letě by mohla 
nová dodávka stát v liptálské zbrojnici.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Trvalo to sice velmi dlouho, ale ko-
nečně byla předána zhotoviteli stavba 
úpravy toku Rokytenka od autobusové 
točny Na Špici po rodinný dům č.p. 340 
Daňovi - Laštovicovi. Tímto projektem 
dojde ke kompletní úpravě vodního to-
ku v tomto úseku, včetně nových splavů 
a opevnění břehů. Ukončení této akce je 
naplánováno na podzim 2018.

Další projekt, který je připravován 
na vodním toku Rokytenka spočívá 
v odstranění nánosů, které se za několik 
let usadily v korytě potoka. První etapa 
odstranění těchto sedimentů je naplá-
nována v horní části obce od evange-
lického kostela, po budovu bývalého 
čalounictví. Poslední a nejvíce finančně 
náročným projektem je oprava toku 
v dolní části naší obce na Korábku. 
Jedná se o úsek od rodinného domu 

Nová dodávka pro naše hasiče

Ilustrační foto

č.p. 155 Matonohovi po rodinný dům 
č.p. 227 Köglerovi. Oba tyto zmíněné 
projekty jsou ve fázi zpracování projek-
tové dokumentace a získání příslušných 
povolení. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Foto přívalový déšť 2016 
E. Marečková

Likvidace bioodpadu



Liptálský zpravodaj 4/2017  7

Cena vodného a stočného pro rok 2018 Údaje o nezaměstnanosti 
v Liptále ke 30. 11. 2017

Vážený pane starosto,

v minulých dnech jsme od Vás ob-
drželi podepsané petiční archy „Petice 
na podporu infrastrukturních projektů 
dálnice D49 Hulín – Fryšták – hranice 
ČR/SR a D55 Otrokovice – Staré Město 
– Břeclav.

Děkuji vám za podporu této Petice, 
jejímž prvořadým cílem je zdokumento-
vání vůle doposud mlčící většiny obča-
nů, kterým záleží na životním prostředí 
a rozvoji svého regionu, proti destrukč-

ním snahám pár jedinců zneužívajících 
nedostatky legislativy a souvisejících 
právních norem.

Blížíme se pomalu, ale jistě i dí-
ky aktivnímu přístupu vašich občanů 
k získání 10 000 platných podpisů, 
které nám umožní projednat Petici 
v Petičním výboru Senátu parlamentu 
České republiky a nakonec i v jeho 
plénu, a získat tak důležitou podporu 
těmto projektům od našich zákono-
dárců.

Věřím, že se nám to společnými si-
lami všech, kterým záleží na zlepšení 
životních podmínek a rozvoji našeho 
regionu podaří, a že zvítězí zdravý 
rozum a vůle absolutní většiny všech 
občanů, a realizace obou těchto zásad-
ních projektů bude v dohledné době 
zahájena.

Ve Zlíně dne 16.11.2017
Libor Lukáš

Předseda Sdružení pro rozvoj 
dopravní infrastruktury na Moravě

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., oznamuje cenu vodného a stoč-
ného s účinností od 1.ledna 2018.

Cena v Kč/m3 Bez DpH Včetně 15 % DPH
Vodné 39,70 45,66
Stočné 30,50 35,07
Vodné + stočné 70,20 80,73

- cena vodného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané pitné vody
- cena stočného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní vody vypuštěné do ve-

řejné kanalizace

Cena vodného pro rok 2018 zůstává ve stejné výši jako v roce 2017.
VaK Vsetín, a.s., žádá odběratele, aby nesdělovali k 31.12.2017 stavy svých 

vodoměrů, protože budou stanoveny technickým propočtem.

Více podrobností na www.liptal.cz.

V rámci dopravního zabezpečení 
v místní části Pod Hranicí byl v listo-
padu 2017 instalován radar  i optická 
psychologická brzda – vodorovné do-
pravní značení (pruhy na vozovce).

Společně s radarem funguje také 
meteostanice.

Údaje této nové meteostanice 
v Liptále můžete sledovat zde: 

https://www.gemos.cz/gemos.cz/do-
prava/pamArea/index/name/liptal

V nejbližší době bude přístupna 
i z webu obce Liptál – www.liptal.cz.

Radar s meteostanicí Liptál

Petice na podporu infrastrukturních 
projektů dálnice D49

Evidovaní uchazeči: 
40  (31 – září 2017).

Podíl nezaměstnanosti: 
3,76 % (2,97 %  - září 2017).

Podíl nezaměstnanosti v okrese 
Vsetín:

- nejvíce Valašská Senice 
– 7,80 %, 23 evidovaných uchazečů. 

- nejméně Kladeruby 
– 1,42 %, 4 evidovaní uchazeči.

(Zdroj: Úřad práce)
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INFORMAČNÍ CENTRUM,
SBĚRNA PRÁDLA,

OBECNÍ KNIHOVNA

JSOU ZAVŘENY 
OD 22.12.2017 DO 01.01.2018 vč.
z důvodu čerpání řádné dovolené 

zaměstnanců.
(Sběrna prádla je dočasně přemís-

těna na obecní úřad do zasedací míst-
nosti z důvodu stavebních úprav bu-
dovy pošty a sběrny prádla.)

d d d d d

ORDINACE LÉKAŘKY 
PRO DĚTI A DOROST 
MUDr. Hany Garlíkové 

Vánoce 2017 

V pátek 29.12.2017 
MUDr. Garlíková Hana

NEORDINUJE.

Ve středu 27.12.2017 
NENÍ odpolední ordinace v Liptále.

Zastupuje Dr. Stejskal a Dr. Dvořáková 
- jen v akutních případech v době 
určené pro nemocné 7 - 10 hod.

d d d d d

ORDINACE LÉKAŘKY PRO 
DOSPĚLÉ 

MUDr. Hany Blanarčíkové
Vánoce 2017

V  průběhu vánočních svátků 2017 
bude mít MUDr. Hana Blanarčíková 
dovolenou  od 22.12.2017 -  pátek. 

Ordinační hodiny mezi svátky budou 
pouze v pátek 29.12.2017: 

8:00  - 11:00 h PRLOV,  
potom 13:00  - 15:00 h LIPTÁL. 

Po vánočních svátcích bude ordinace 
pro dospělé otevřena v Prlově 

od 3.1.2018 a v Liptále od 4.1.2018.

S přáním hezkých a klidných 
vánočních svátků

MUDr. Blanarčíková Hana
praktický lékař pro dospělé

ZS Liptál 331, tel. 571 423 011
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Kdo postrádá - nálezy

Neškodí připomenout
VÍŠ, ŽE ŘÍDÍŠ POD VLIVEM?

Jste-li ovlivněni alkoholem 
nebo návykovou látkou, 

nikdy nesedejte za volant vašeho 
vozidla. 

Chráníte tím nejen sebe, 
ale i všechny ostatní.

Řízení motorových i nemotorových 
vozidel pod vlivem alkoholu nebo ji-
ných návykových látek s sebou nese 
vážná trestněprávní a finanční rizika, 
která mohou výrazným způsobem za-
sáhnout do vašeho života.

Krácení pojistného plnění nejen 
v případě hmotných škod, ale i škod 
na životě a zdraví včetně léčebných 

výloh v případě, kdy řidič řídil v době 
pojistné události pod vlivem alkoholu, 
návykových látek, nebo se bezdůvodně 
odmítl podrobit zkoušce na přítomnost 
alkoholu nebo jiné návykové látky.

Za jízdu bezprostředně po požití al-
koholického nápoje nebo po užití jiné 
návykové látky nebo v takové době 
po požití, po kterou je řidič ještě pod 
jejím vlivem, se ukládá pokuta ve vý-
ši 2 500 – 20 000 Kč a zákaz řízení 
na dobu 6 – 12 měsíců + 7 bodů 
do bodového hodnocení řidiče.

Pokud se řidič odmítne bezdůvodně 
podrobit vyšetření, zda při řízení vo-
zidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo 
jinou návykovou látkou, uloží se poku-
ta ve výši 25 000 – 50 000 Kč a zákaz 

Finanční správa ČR upozorňuje da-
ňovou veřejnost, že posledním dnem 
pro příjem hotovosti v daňových po-

kladnách finančních úřadů a jejich 
územních pracovišť v roce 2017 bude 
středa 20. prosince. Daňové pokladny 

řízení na 1 – 2 roky + 7 bodů do bo-
dového hodnocení řidiče.

V případě ovlivnění alkoholem (ví-
ce jak 1‰) nebo návykovou látkou 
na úroveň stavu vylučujícím způsobi-
lost se již jedná o trestný čin „Ohrožení 
pod vlivem návykové látky“ dle § 274 
trestního zákoníku, za který se ukládá 
trest odnětí svobody až na jeden rok, 
peněžitý trest nebo zákaz činnosti 
(zákaz řízení motorových vozidel).

V případě, že řidič ve stavu vylu-
čujícím způsobilost způsobí dopravní 
nehodu, jinému ublíží na zdraví nebo 
způsobí větší škodu na majetku, bude 
potrestán odnětím svobody na 6 měsí-
ců až 3 léta, peněžitým trestem nebo 
zákazem činnosti (zákaz řízení moto-
rových vozidel). (Leták 11/2017)

www.policie.cz

Termíny uzavření daňových pokladen na konci 
roku 2017 a otevření na začátku roku 2018

20.12. 2017 středa Poslední den pro příjem plateb v hotovosti 
v daňových pokladnách

3.1. 2018 středa Otevření daňových pokladen

budou opět otevřeny ve středu 3. ledna 
2018. 

Ve dnech, kdy budou pokladny uza-
vřeny, lze daňové povinnosti i nadále 
hradit bezhotovostním převodem z ban-
kovního účtu nebo poštovní poukázkou 
prostřednictvím České pošty.

Začátkem listopadu 2017 bylo nalezeno v Lůžku horské kolo. 
Kdo postrádáte, informace na OÚ Liptál, tel. 571 438 074.

Kromě tohoto evidujeme na obecním úřadě další nálezy. Podrobné informace 
a přehled naleznete na www.liptal.cz, záložka Aktuality. Pokud tedy něco ztratíte 
nebo naleznete, sledujte aktualizovaná upozornění tam, nebo se dotazujte přímo 
na obecním úřadě. 

Jana Vráblíková

Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
vydalo dne 7. 11. 2017 pod č.j. 66595/2017

Ministerstvo zemědělství jako 
ústřední orgán státní správy lesů, věc-
ně příslušný podle ustanovení § 49 
odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění ně-
kterých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „lesní 
zákon“), vydává s odkazem na ustano-
vení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, následující opatření obecné 
povahy:

1. Ministerstvo zemědělství podle 
ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) les-
ního zákona nařizuje vlastníkům lesů 
na území České republiky zpracová-
ní těžeb nahodilých, vzniklých ke dni 
účinnosti tohoto opatření, a to nejpoz-
ději do 31. března 2018.

2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se 
nevztahuje na lesy na území národních 
parků a na lesy v jejich ochranných 
pásmech.

3. Toto opatření obecné povahy na-
bývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je 
toto opatření obecné povahy oznámeno, 
na úřední desce Ministerstva zeměděl-
ství.

Ing. Petr Bureš, 
ředitel odboru

Celé znění je k dispozici na 
Obecním úřadě Liptál a www.liptal.
cz. Vyvěšeno dne 7.11.2017.

VEŘEJNOU VYHLÁŠKU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
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Starosta obce Liptál podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 
odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů

o z n a m u j e

1.  volba prezidenta republiky se uskuteční:  
  pátek dne 12.01.2018 od 14 do 22 hodin

   sobota  dne 13.01.2018 od 08 do 14 hodin

2.  místem konání voleb ve volebním okrsku: č.1 
 je volební místnost: zasedací místnost
   Obecní úřad Liptál, 
   756 31  Liptál 331
 telefonní spojení – volební místnost: 571 438 074
 § 13, písm. d)
 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
 v obci Liptál.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občan-
ským. 

4.  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasova-
cí lístky i ve volební místnosti.

5.  V případě konání II. kola volby prezidenta republiky se 
tyto uskuteční 

 pátek dne 26.01.2018 od 14 do 22 hodin
  sobota dne 27.01.2018 od 08 do 14 hodin
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech 

voleb.
Liptál 13.11.2017

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Minimální počet členů 
Okrskové volební komise v Liptále

Starosta obce Liptál  stanovil  podle § 14 odst.1 písm. c) zá-
kona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů minimální počet členů Okrskové volební 
komise v Liptále pro volbu prezidenta ČR: 5 členů.

Členství v okrskové volební komisi se řídí § 18 zákona 
č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta ČR.

ZAPISOVATEL  
Okrskové volební komise Liptál

Starosta obce Liptál jmenoval podle § 14 odst. 1 písm. e) 
a § 19 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republi-
ky a o změně některých zákonů zapisovatelem paní Janu 
Vráblíkovou, zaměstnankyni OÚ Liptál.

Vyhrazení ploch 
pro vylepování volebních plakátů

Starosta obce Liptál vyhrazuje podle § 35 odst. 6, zákona č. 
275/2012 Sb. o volbě prezidenta a o změně některých dalších 
zákonů plochy na obvyklých, k tomu určených místech, v na-
ší obci. Podrobnosti v úřední desce i na web stránkách obce. 

  
Podle § 35 odst. 6 zákona – možnost využívání těchto 

ploch musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů na funkci 
prezidenta republiky. 

Je ZÁKAZ vylepování  čehokoliv na autobusové zastávky, 
budovy, fasády, sloupy elektrického vedení, sloupy místního 
rozhlasu, apod. v katastru obce kvůli ochraně a udržování 
životního, estetického a důstojného prostředí pro občany ob-
ce, a aby nedocházelo ke znehodnocování snahy o příjemný 
a kulturní vzhled obce.

Voličské průkazy
Podle § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů), může každý volič, který nebude moci volit 
ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je 
zapsán, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu 
(VP). 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským 
průkazem, prokáže svou totožnost a je povinen tento volič-
ský průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

S voličským průkazem může volič hlasovat při volbě 
prezidenta v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území 
České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v za-
hraničí.

Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tis-
kopisem se zajišťovacími prvky proti jejich zneužití, padělá-
ní a pozměnění. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát.

Žádost o VP lze podat
• osobně; prokazuje se totožnosti, touto formou lze 

požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu 
voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin.

• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem 
volby, tj. do 5. ledna 2018 příslušnému obecnímu úřa-
du. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského 
průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání 
může být učiněno v těchto formách:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným pod-
pisem voliče; Při ověření podpisu u správních úřadů 
lze využít osvobození od správního poplatku pro 
účely využití volebního práva. Držitel poštovní li-
cence může za provedení správního úkonu požadovat 
poplatek. Poplatek požadují i notáři.

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žá-
dajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle 
na jím uvedenou adresu. 

OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta republiky
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VýSLEDKY VOLEB 2017
Do poslanecké sněmovny  PČR ve dnech 20. a 21.10.2017 

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České 
republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský 
průkaz na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá voličský 
průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro 
druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek 
požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. 
Obecní úřad v této době může vydávat voličský průkaz nej-

později do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém 
kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Pro druhé kolo volby prezidenta obdrží volič hlasovací 
lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti. 

Zpracovala: Jana Vráblíková

Veškeré informace k volbám podle zákona naleznete 
na webových stránkách

Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/volby.aspx

Počet voličů v obci Liptál:  1 205 voličů 
K volbám se dostavilo:    719    voličů
(počet vydaných úředních obálek) 

Účast v procentech:   59,7   %
Počet platných hlasů:   713 hlasů

(Zákon č. 247/1995  Sb.)

Pořadí
po volbách Název strany Vylosované číslo

strany
Počet hlasů
pro stranu V procentech %

1 ANO 2011 21 178 25,0

2 Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura 29 150 21,0

3 ODS 1 78 11,0

4 Česká pirátská strana 15 62 8,7

5 KDU - ČSL 24 52 7,3

6 ČSSD 4 44 6,2

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 43 6,0

8 KSČM 8 31 4,4

9 Strana svobodných občanů 12 23 3,2

10 TOP 09 20 22 3,1

11 Strana zelených 9 9 1,3

12 Strana Práv Občanů 30 6 0,8

13-14 ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU 10 4 0,6

13-14 Realisté 26 4 0,6

15 Sdružení pro republiku – RSČ M. Sládka 23 3 0,4

16 Radostné Česko 6 2 0,3

17-19 Dělnická strana sociální spravedlnosti 28 1 0,1

17-19 Řád národa – Vlastenecká unie 2 1 0,1

17-19 Referendum o Evropské unii 19 1 0,1

20-24 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 3 0 0

20-24 Sportovci 27 0 0

20-24 Dobrá volba 2016 22 0 0

20-24 ODA 14 0 0

20-24 Blok proti islamizaci – Obrana domova 13 0 0

100 %
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Vítání občánků

Občanská komise v Liptále

V neděli 12. listopadu 2017 odpoled-
ne jsme v zasedací místnosti obecní-
ho úřadu přivítali 10 nových občánků. 
Předsedkyně Komise pro občanské zá-
ležitosti při ZO Liptál Darina Geržová 
po milém programu Malúšat popřála 
rodičům všechno nejlepší při výchově 
a představila děti panu starostovi. 

Rodiče se pak zapsali do kroni-
ky a převzali dárečky na památku. 

Od mého nástupu do funkce staros-
ty, na konci roku 2014, bylo v naší 
obci přivítáno skoro 60 dětí. V roce 
2015 se uskutečnilo jedno vítání ob-
čánků a v dalších dvou letech se konalo 
po dvou vítáních ročně, každoročně se 
konalo předvánoční setkání se seniory. 
Všechny tyto slavnostní akce vedla paní 
Jitka Koutná, Liptál 128, jako předsed-
kyně komise pro občanské záležitosti. 
Jelikož paní Koutná již skončila v této 
funkci, rád bych ji tímto moc poděkoval 
za práci, kterou pro obec a její občany 
udělala. 

Zároveň mi dovolte, abych vám sdě-
lil, že novou předsedkyní Komise pro 

občanské záležitosti při ZO Liptál je 
paní Darina Geržová, Liptál 64, která si 
na začátku listopadu poprvé vyzkoušela 
přivítání nových občánků. Hlavní čin-
ností této komise je především ale starost 
o naše seniory. Ať už jsou to návštěvy při 
příležitosti narozenin, nebo také příprava 
tradičního posezení pro seniory.

Členy komise jsou: Darina Geržová 
- předseda, Eva Krausová - jednatel-
ka, Věra Geržová, Marie Tataláková, 
Zdenka Miková, Vlastimil Vaculík, 
Dagmar Žaludková, Hana Řehánková, 
Anna Kašpárková, Renata Švachová, 
Jana Vráblíková, Pavla Bořutová, Horká 
Dana, Mikulcová  Jarmila. I těmto li-

Společným i individuálním focením 
bylo zakončeno toto slavnostní odpo-
ledne. Rodiče mohou ještě očekávat 
CD nosič s fotografiemi.

Našim novým spoluobčánkům pře-
jeme především hodně štěstí a zdraví 
a aby je provázelo celým životem.

A koho jsme přivítali?
Šimečková Stella Pusté
Hajtrová Kamila Dolansko

Doruška Martin Na Špici
Lahvička Jakub Lůžko
Skopalová Adéla Dolansko
Veselá Kristýna Na Prašnici
Kvaššay Nina Sadová
Bezděková Anežka Lůžko
Beránková Zuzana Lopuník
Vrla Martin Střed

Za Komisi pro občanské záležitosti 
Eva Krausová

Foto Josef Londa

dem patří velké uznání a poděkování 
za jejich práci.    

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Foto 2016 J. Vráblíková ml.
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V sobotu 2. prosince 2017 se v na-
šem kulturním zařízení konala každo-
roční beseda pro seniory. Po úvodním 
slovu pana starosty vystoupili Malí 
ogaři ze souboru Lipta Liptál s krás-
ným zimním pásmem. Dále se předsta-
vily děti z MŠ Liptál, které navštěvují 
ZUŠ Morava a navodily adventní at-
mosféru pomocí písní a básní s vánoč-
ní tématikou. 

K poslechu i tanci celý večer hrála 
paní Jaroslava Salisová a nechybělo 
ani malé občerstvení. Jako každý rok 
přišel i Mikuláš se svojí družinou, 
který babičky i dědečky „vyzpovídal“ 
z jejich hříchů.

Věříme, že si všichni společně i s pa-
nem starostou, místostarostou a někte-
rými členy zastupitelstva popovídali 
a rádi poseděli při pěkné hudbě.

Za organizaci patří velké poděková-
ní všem členům Komise pro občanské 
záležitosti a zaměstnancům Obecního 
úřadu Liptál.

Za komisi přejeme všem, nejen na-
šim starším spoluobčanům, krásně 
prožité Vánoce a hlavně hodně zdraví 
do nového roku 2018.

Darina Geržová, 
předsedkyně Komise 

pro občanské záležitosti
Foto Jana Vráblíková ml.

Beseda se seniory
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NETŘÍDĚNý (zbytkový) ODPAD – POPELNICE - 
PYTLE černá barva (paseky)

V OBCI – odvoz 1 × za 14 dní - LICHÝ TÝDEN – 
ČTVRTEK ráno

28.12.2017 * 4.1. * 18.1. * 1.2. * 15.2. * 1.3. * 15.3. * 29.3. 
* 12.4. * 26.4. * 10.5. * 24.5. * 7.6. * 21.6. * 5.7. * 19.7. * 
2.8. * 16.8. * 30.8. * 13.9. * 27.9. * 11.10. * 25.10. * 8.11. 

* 22.11. * 6.12. * 20.12.2018

POZOR - kdo nemá na popelnici přilepenu samolepku 
pro rok 2018 (tj. doklad o zaplacení), 

nebude mu popelnice vyvážena!
Klasické kulaté plechové a černé plastové popelnice je mož-
né zakoupit na obecním úřadě nebo v Informačním centru. 

SVOZOVÁ MÍSTA - PRO PASEKY:
Hluboké – u Josefa Lukáše

Lopuník – u Horkých č. 405
Kopřivné – u Zavrtáků

Háj – u Kovařčíků č. 440
Lůžko – u Oborských (kde stál kontejner)

PAPÍR – modré pytle a modré kontejnery
15.1. * 12.2. * 12.3. * 9.4. * 7.5. * 4.6. * 2.7. * 

30.7. * 27.8. * 24.9. * 22.10. * 19.11. * 17.12.2018

Patří zde: noviny, časopisy, krabice, lepenka, karton, kance-
lářský papír a sešity

NEpatří zde: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, 
uhlový a voskovaný papír

PLASTY – žluté pytle a žluté kontejnery
30.12.2017 * 29.1. * 26.2. * 26.3. * 23.4. * 21.5. * 18.6. * 16.7. 

* 13.8. * 10.9. * 8.10. * 5.11. * 3.12. * 29.12.2018 (sobota) 

Patří zde: PET láhve, sáčky, folie, nádoby od saponátů, 
plastové kanystry, kýble, květináče, polystyren apod.

Nádoby stlačte, šetříte tak místo.
NEpatří zde: novodurové trubky a podlahové krytiny, obaly 

od chemikálií a nebezpečných látek.

NÁPOJOVÉ KARTONY - Tetra Pack - oranžové pytle 
nebo popelnice s oranžovou nálepkou

Oranžové pytle jsou odváženy zároveň se svozem plastů.

Patří zde: krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.          
Kartony stlačte, šetříte tak místo.

SKLO - zelené kontejnery „zvon“
Patří zde: láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo. 

NEpatří zde: porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo 
a zrcadla. 

BIOODPAD – hnědé kontejnery
22.3. * 5.4. * 19.4. * 3.5. * 17.5. * 31.5. * 14.6. * 28.6. * 
12.7. * 26.7. * 9.8. * 23.8. * 6.9. * 20.9. * 4.10. * 18.10. * 

1.11. * 15.11. * 30.11.2018
Patří zde: biologicky rozložitelný odpad pocházející přede-

vším z údržby zahrad 

Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny:
 Hořansko - před obchodem u Daňů a na Špici
Střed obce - sběrný dvůr u hasičské zbrojnice

Dolansko - u obchodu Jednota

ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE, TONERY - nádoby 
umístěny na OÚ Liptál

Na vyřazené drobné elektrozařízení, baterie a tonery 
z tiskáren jsou ve vchodu do Obecního úřadu umístěny 

sběrné nádoby. 
Do E-Boxu patří: drobné elektrospotřebiče – např. vyslou-
žilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vyba-

vení, apod.
Do E-Boxu NEPATŘÍ: zářivky a výbojky

BYTOVý TEXTIL, ODĚVY, OBUV, HRAČKY – bílý 
kontejner

Kontejnery jsou umístěny ve středu obce ve sběrném dvoře 
a v Hořansku Na Špici.

OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ - sběrná nádoba 
EKOLAMP

Nádoba na osvětlovací zařízení je umístěna ve vchodu 
do Obecního úřadu nebo je lze odevzdat ve sběrném dvoře. 

Patří zde: úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární 
(trubicové) zářivky, světelné zdroje s LED diodami

NEpatří zde: klasické, reflektorové a halogenové žárovky 
a viditelně poškozené světelné zdroje

POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY – zelené nádoby 
označené nálepkou

Nádoby jsou umístěny v Hořansku Na Špici 
a ve sběrném dvoře.

Upotřebené potravinářské oleje a tuky musí být do sběrných 
nádob ukládány pouze v pevných obalech 

(např. PET lahve).
Děkujeme, že třídíte odpad.

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

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně třídění odpadů 
v Liptále, obraťte se na pracovníky obecního úřadu, kteří 

Vám rádi pomohou.

Děkujeme, že třídíte odpad!

TŘIĎME ODPAD, MÁ TO SMYSL

POZOR NA HORKý POPEL
Do popelnice nesypte horký nebo žhavý popel! Takovouto 

popelnici pak nemohou pracovníci kvůli bezpečnostním 
předpisům vysypat do objemného popelářského vozidla 
k ostatnímu, mnohdy hořlavému odpadu. Je tedy nutné, aby 
v popelnici nebyl žádný takový odpad, který by mohl být 
ohniskem požáru a následných velkých škod jak na vozidle, 
tak i na skládce. 

Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Liptál

Svoz odpadu v obci Liptál v roce - 2018
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Z Obecní knihovny Liptál

Kultura

MÍSTNÍ KNIHOVNA V LIPTÁLE
PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM
KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018!

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA: Knihovna bude ZAVŘENA
 od pátku 22.12.2017 do úterý 2.1.2018

Alena Malčíková, knihovnice

PLÁN  ZNÁMýCH  AKCÍ  V LIPTÁLE
Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde

ROK 2017

26.12. út Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

31.12. ne Silvestrovský výšlap ke sv. Hubertu 10:00 MS Všemina Na Kršli

31.12. ne Setkání na Vartovně 11:00 Obec Seninka Vartovna

ROK 2018

01.01. po Novoroční ohňostroj 18:00 Obec Liptál před OÚ

čt Zumba děti 17-17:50, dospělí 18-19 h 17-19 Lenka Ahmed KZ Liptál

út Zumba dospělí – podle domluvy 18-19 Lenka Ahmed KZ Liptál

st Cvičení rodičů s dětmi 16-17 maminky ZŠ Liptál

06.01. so Tříkrálová sbírka 2017 09:00 Charita Vsetín, Ř-K církev Liptál obec

12.01. pá Soukromá akce FS Lipta - Senioři KZ přísálí

12.01.
13.01.

pá
so Volby prezidenta republiky – I. kolo 14-22

08-14 OÚ Liptál VZM

20.01. so Hasičský ples, před výroční schůze 20:00 SDH Liptál KZ

26.01.
27.01.

pá
so Volby prezidenta republiky - II. kolo 14-22

08-14 OÚ Liptál VZM

10.02. so 74. Valašský bál 2018 20:00 FS Lipta Liptál U Klesků

17.02. so Myslivecký ples 20:00 MS Brdisko Liptál KZ

23.02. pá Valná hromada FK Liptál 17:00 FK Liptál U Klesků
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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 cel-
kového plánu akcí, který shrnuje dění v naší obci za celý rok a pomůže ostatním pořadatelům v plánování tak, aby 
se akce nekryly.

03.03. so Dětský karneval 15:00 MŠ, ZŠ, SR + složky Liptál KZ

09.03. pá Valná hromada FS Lipta Liptál 19:00 FS Lipta Liptál KZ

10.03. so Seminář ValFS 08:00 FS Lipta Liptál KZ

05.05. so Soukromá akce Přikryl J., Vsetín KZ

26.05. so 70 let – myslivci v Liptále 15:00 MS Brdisko Liptál u chaty MSB

02.06. so Zahradní slavnost MŠ Liptál 15:00 MŠ Liptál, spolky KA

10.06. ne 31. Dětský (nejen) foklorní den 2018 10:00 FS Lipta Liptál, Obec Liptál KA

16.06. so Fotbalový dětský den a derby 16:00 FK Liptál Areál FK

29.06. so Rocková noc s Focus rock 20:00-
02:00

Tomana Jan, Liptál
Šťastní, Vizovice KA

30.06. so Hasičská pohárová soutěž 13:00 SDH Liptál Areál FK

13.07.
14.07.

pá
so

Gastro-folklorní festival – halušky aj. 
Vystoupení.
Pátek letní kino u zámku.

10:00
FS Lipta Liptál
Obec Liptál
Sdružení Tradice ČR

před zámkem / 
KZ
KA

21.07. so Pivní slavnosti – Premier, Kabát revival 16:00-
02:00

Tomana Jan, Liptál
Šťastní, Vizovice KA

28.07. so Myslivecký výlet a dětský den 15:00 MS Brdisko Liptál u chaty MSB

11.08. so 4. Liptálský gulášfest 2018 – 
Liptalanka,1+1 15:00 Obec Liptál KA

24.08.
až

26.08.

pá
-

ne
MFF 49. Liptálské slavnosti 2018
- výstava 

FS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA

Obec

26.12. st Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

Změna programu vyhrazena !
Zkratky: KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA – Přirodní kulturní areál Liptál, VZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál, TJ – areál 
TJ – hřiště, HZ - hasičská zbrojnice

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

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
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Obec Seninka Vás srdečně zve 

                         

NA SETKÁNÍ 
U ROZHLEDNY NA VARTOVNI  

Uskuteční se  

v neděli 31. prosince 2017 v 11:00 hodin.  

Hvězdicový výstup k rozhledně na Vartovnu 
po všech dostupných turistických trasách.

Občerstvení z vlastních zásob.

Myslivci Všemina Vás zvou na 

SILVETSROVSKÝ VÝŠLAP
Na začátku roku 2017 jsem dostal možnost napsat příspěvek do Liptálského zpravodaje. 

Psal jsem o dobrých sousedských vztazích a setkávání obyvatel obcí Všemina a Liptál při různých akcích.

"Utekl" rok a opět se přiblížil poslední letošní den. Znovu píšu pár řádků do vašeho zpravodaje, 
abych vás pozval na závěrečnou akci roku 2017, kde můžeme naše sousedské vztahy jen utužit. 

Myslivecký spolek Všemina pořádá 31. prosince 2017 již tradiční
 Silvestrovský výšlap k památníku sv. Huberta na Kršli (šestý ročník).

Myslivci zvou všechny, kdo se chtějí na Silvestra projít, zažít báječnou atmosféru a pobavit se s přáteli,
aby přišli k mysliveckému památníku sv. Huberta na Kršli.

Sraz je tam po 10 hodině a většinou ve 14 hodin balíme.

Naše plány by mohlo narušit pouze hodně nepříznivé počasí a my bychom se s technikou 
(která nám doveze jídlo a pití) na místo nemohli dostat. V případě "slušného" počasí nachystáme na Kršli 

pro návštěvníky oheň, budeme rozdávat klobásy (špekáčky) na opékání, svařák a čaj. 
Pomoc při silvestrovském výšlapu jako každoročně přislíbil Obecní úřad Všemina a Obecní úřad Liptál. 

Pokud by byla akce kvůli počasí zrušena, oznámí to obecní rozhlas.
    

Závěrem si dovolím všem obyvatelům Liptálu, Vašim rodinám, kamarádům a známým  popřát  jménem  všeminských  
myslivců  pohodové  prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, pohody a pevných nervů v roce 2018.  

      Stanislav Vala, předseda Mysliveckého spolku Všemina
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

LEDEN – ÚNOR – BŘEZEN 2018

60 let
leden  Šimarová Alena, Hořansko
únor  Daňa Jaroslav, Dolansko
březen  Hejtmánková Anna, Dolansko
  Žaludek Jiří, Hořansko

65 let
únor  Tkadlec Josef, Střed
  Machala Miroslav, Hluboké
březen  Vaculík Jaroslav, Hořansko
  Cedidla Petr, Dolansko   

70 let
leden  Štefková Anežka, Na Špici
  Pecuch Jaroslav, Pusté
únor  Tučníková  Lydie, Střed
  Davídková Jana, Na Hranici
březen  Kovář Jaromír, Dolansko
  Vaculík Miroslav, Na Špici

75 let
leden  Tomanová Růžena, Dolansko
únor  Tučníková Ludmila, Sadová

80 let
leden  Blažová Hana, Hořansko
únor  Valchářová Blanka, Lůžko
  Tkadlecová Anežka, Lůžko
březen  Gerža Karel, Hořansko

81 let
leden  Mikulcová Rosalie, Dolansko
březen  Černotová Ludmila, Střed

82 let
leden  Slezáková Štefánía, Dolansko
  Mikulcová Jarmila, Hořansko
únor  Čermáková Dobromila, Střed  

83 let
únor  Mrnuštík Jan, Dolansko 

84 let
leden  Zgarbová Marie, Střed

86 let
leden  Zívalová Jiřina, Dolansko
únor  Mrlina Zdeněk, Hořansko

87 let
leden  Kulíšková Jiřina, Sadová
únor  Mrnuštíková Jarmila, Hořansko

88 let
leden  Vaculík Jan, Na Špici
  Čurdová Zdeňka, Střed
březen  Zavoralová Anna, Sadová

89 let
únor  Sládečková Vlasta, Dolansko
  Freund Eduard, Sadová

90 let
březen  Mikešová Františka, Střed

92 let
únor  Kovařčíková Anna, Háj

96 let
leden  Řeha Josef, Na Hranici 

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

ÚMRTÍ
říjen Smilek Josef, Dolansko
listopad Hruška Jaroslav, Hořansko
 Juřičková Jiřina, Dolansko
 Ing. Evják Jan, Dolansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

NAROZENI
Od července 2017 se podle dostupných informací 

nikdo nenarodil.

PŘIHLÁŠENI 
prosinec Zavoralová Anna, Sadová

ODHLÁŠENI 
září Mikušová Markéta, DiS., Střed
říjen Mrnuštík Jan, Dolansko

SŇATKY
září Hrušková Veronika, Hořansko + Divín 

Pavel, Zubří
 Vrlíčková Lucie, Pod Hranicí + Komorek 

Jaroslav
 Vavřínová Iva, Střed + Labaj Pavel
 Tkadlecová Markéta, DiS. + Mikuš 

Miroslav

Novomanželům blahopřejeme.

SDĚLENÍ KE SPOLEČENSKÉ KRONICE

Omlouváme se za případné nepřesnosti,  jelikož se nám 
stále nedostává některých informací o změnách v pohybu 
obyvatelstva. Prosíme Vás, abyste nám nastalé změny - sňat-
ky, odhlášení, narození, úmrtí nahlásili na OÚ v Liptále, aby-
chom je mohli přesně zanést do evidence obyvatel a mohli 
z nich dále čerpat  – např. vítaní občánků, další zpravodaj 
apod. 

Děkujeme za pochopení.
Jana Vráblíková
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Vzpomínky

Smrt prošla kolem, 
život jde dál.
Rozprostřel závoj protkaný bolem,
v něm ukryt je žal.
Nezemřel, kdo celý život obětoval druhým
a zbudoval si v jejich srdcích mohylu lásky a vděčnosti.
Bolest zná jen málo slov
a smutek nejtěžší je jako kámen němý.

Dne 16. ledna 2018 uplyne jeden bolestný 
rok, kdy nás navždy opustil náš drahý syn, 
manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, 
pan 

Alois Kovářčík z Liptálu - Háje č. 440.

  Dne 10. ledna 2018 by se dožil 70 let.

Zároveň děkujeme všem spoluobčanům, kteří jej s láskou 
s námi doprovázeli na jeho poslední cestě na místní hřbitov.

S úctou děkujeme všem. Rodina Kovařčíkova a Orságova. 

Neboť nic nikomu ukončit přáno není,
ať lidská srdce jsou zlá nebo nevinná,
vždy stále znovu jsme ze sna vytrženi,
v světě vše stále jen končí a začíná …

Dne 5. července 2017 jsme vzpomněli 15 
let od úmrtí našeho manžela, tatínka, tchána, 
dědečka, pana

Miroslava Chmelaře roz. Muchy   
 z Liptálu Na Špici č. 317

Všem, kdo mu věnují vzpomínku, děkujeme. Manželka 
a děti s rodinami.

Nad Hájem zeleným zašuměl les,
co se v noci stalo, ví jen věrný pes,
smutné bylo ráno, smutné svítání,
když jsme zjistili, že tatínek už není.

Dne 7. října 2017 jsme vzpomněli 15. vý-
ročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradě-
dečka, pana

Josefa Škrabánka z Liptálu – Háje č. 222.

  Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Odešel, jak osud si přál,
však v našich srdcích
a vzpomínkách žije dál.

Dne 3. března 2018 si připomeneme 
10. smutné výročí úmrtí mého manžela, na-
šeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

Miroslava Kachtíka z Liptálu č. 53.

  Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 4. března 2018 uplyne 10 let, kdy nás 
opustil tatínek a dědeček, pan 

Josef Maliňák z Liptálu - Výpusty č. 166.

Dne 28. října 2017 by se dožil 90 let.

Dne 5. března 2018 uplyne 1 rok, kdy nás 
opustila maminka a babička, paní

Olga Maliňáková z Liptálu – Výpusty č. 166.
 
Dne 13. června 2017 by se dožila 90 let.
S láskou vzpomínají dcery Anna, Olga  

  a syn Josef s rodinami.

Dne 5. listopadu 2017 jsme si připomněli 
6. výročí úmrtí pana

Františka Klesky z Liptálu č. 85. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Vzpomíná dcera Iva s vnučkou Ivou a syn Zdeněk s man-
želkou Hanou a vnukem Zdeňkem.  

Dne 21.12. 2017 vzpomeneme 7. smutné 
výročí, kdy od nás odešel pan  

Pavel Knebl z Liptálu č. 144.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Vzpomíná dcera Pavla a dcera Hana s manželem a vnuk 
Zdeněk.

Odešli, nezemřeli,
jen vzpomínek vrátka nám otevřeli.
Na liptálském hřbitůvku spí tiše svůj věčný sen
a s námi ve vzpomínkách jsou každičký den.

Dne 6. prosince 2017 jsme si připomněli 
5 let od úmrtí  pana

Michala Burjána z Liptálu - Dolanska 
č. 124.

Dne 4. října 2017 jsme vzpomněli jeho  
  nedožitých 65 let.

Nikdy nezapomene manželka Jarmila, syn Michal, snacha 
Petra s Petrem, vnuci Jakub, Tomáš, Daniel a vnučka Anna 
Marie.

Dne 31. prosince 2017 tomu bude 5 let, co 
od nás odešla paní

Marie Hrtáňová z Liptálu č. 124.

Nikdy nezapomenou syn Miroslav a dcera 
Jarmila s rodinami.

Dne 24. prosince 2017 vzpomeneme 7 let od úmrtí pana
Jiřího Hrtáně z Liptálu č. 124.

Vzpomíná bratr Miroslav a sestra Jarmila s rodinami.
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Smuteční oznámení

Blahopřání

Netřeba moře slov, netřeba řeky vět,
úmysl prozradí i malý skromný květ.
Jedno, dvě slovíčka a malou kytičku,

co přesně zapadnou do místa v srdíčku...

Na obecní úřad dostáváme od rodin a blízkých ke zve-
řejnění smuteční oznámení občanů, kteří stále měli vazbu 
na Liptál, nebo přímo byli rodáci a na svoji rodnou ves nikdy 
nezapomněli. 

Z úcty k jejich životu a myšlenkám na naši obec, a i proto, 
že se naše širší veřejnost nemá možnost tradičním způsobem 
seznámit s těmito oznámeními (nejsou v naší společesnké 
kronice, pohřby se např. nekonají v Liptále), rozhodli jsme se 
je zveřejňovat pro tichou vzpomínku nás všech na stránkách 
Liptálského zpravodaje. 

Čest jejich památce! 

Těžké je každé loučení,
když druhý z očí schází,
nejtěžší však to poslední,
když zpátky nepřichází.

Paní Anna Kotrlová, Lhota u Vsetína 
- rozená Barbořáková, rodačka z Liptálu, hájenky 

v Hlubokém. 

Zemřela v neděli 3. prosince 2017 ve věku 77 let.  

Rozloučení proběhlo v pátek 8. prosince 2017 v 15 h. 
v evangelickém kostele v Liptále.  

Poté byla převezena ke zpopelnění. 
Za pozůstalou rodinu manžel Josef, děti Jana a Josef s ro-

dinami, sestra Marie s rodinou a ostatní příbuzní.

Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku
si na mne zachovejte.

Pan Jan Matějů, Vsetín 
- rodák z Liptálu Dolanska „Od Splavu“. 

Zemřel v pátek 27. října 2017 ve věku 65 let. 
Rozloučení proběhlo v pátek 3. listopadu 2017 v 15 h 

v evangelickém kostele v Liptále.  
Poté byl převezen ke zpopelnění. 

Za zarmoucenou rodinu děti Jana a Mirek s rodinami, 
vnoučata Katka, Petřík, Matyášek a Vojtíšek, sestry Dana, 
Marie, Hana a Milena s rodinami, Milena Matějů a ostatní 
příbuzní.

KOSMETIcKÝ SALON 
V LIPTÁLE
Stávající nabídka

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ

GALVANICKÁ ŽEHLIČKA

ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTLE

LYMFATICKÁ MASÁŽ OBLIČEJE

REFLEXNÍ MASÁŽE PLOSEK NOHOU

PEDIKÚRA - MANIKŮRA

MOTÝLÍ MASÁŽ

KONTAKT:
Vaculíková Kateřina tel. 736 248 598

Vaculíková Věrka tel. 732 141 612

Facebook:
Kosmetický salon u Kačky a Věrky

Dne 13. prosince 2017 
oslavila 70. narozeniny 

paní  Marie Tomšová 
z Liptálu - Dolanska.

Všechno nejlepší, 
pevné zdraví a radost ze života přejí 

synové a sourozenci s rodinami

NOVINKA: LASH BOTOX A LASH LIFTING 
– Přirozené protažení a vyživení vlastních řas
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ČCE LIPTÁL „On Ježíš, je náš pokoj.“ (Ef 2,13)
Drahí bratia a sestry, 

človek dneška asi nič nepotrebuje tak 
veľmi ako práve pokoj. 

Veď koľko nepokoja je všade okolo 
nás! Nepokoj v ľudskom srdci, nepokoj 
v rodine, nepokoj vo vzájomných vzťa-
hoch, nepokoj na pracovisku, nepokoj 
vo svete… Ale ten nepokoj, ktorý vi-
díme vo svete, on začína v nás. A tiež 
pokoj, začína v nás, v našom srdci. 
A žiadne bohatstvo, žiadne peniaze,   

žiaden luxus, či život na patričnej úrov-
ni nenaplní naše srdce pokojom. A kde 
niet pokoj, tam nie je ani radosť, tam 
sa vytrácá nádej, i sila a chuť k životu, 
k láske. 

Vianoce nás preto v prvom rade po-
zývajú otvoriť svoje srdce Kniežaťu 
POKOJA Pánovi Ježišovi Kristovi, kto-
rý je tým jediným zdrojom pravého 
pokoja pre moj život. On hovorí: „Svoj 
pokoj vám dávam, nie tak ako dáva 
svet.“ 

Mám tento pravý pokoj vo svojom 
srdci? 

Toto je nielen pozvanie, ale i náplň 
Vianoc: Prísť k Ježišovi, rozbaliť pred 
Ním svoje srdce, prijať pokoj, ktorý 
mi dává a stať sa tvorcom pokoja tam, 
kde som. 

K tomu Vám všetkým žehnám a ten-
to Boží pokoj nám všetkým zo srdca 
vyprosujem. 

Vaša Mária Jenčová

Tento rok jsme získali několik gran-
tů pro náš sbor. A jsme za to velice 
vděční.
1) Z ústředí naší církve grant na za-

koupení táborového stanu tee-pee 
v hodnotě 25.000 Kč.

2) A dále z ústředí církve grant 
264.000 Kč na stavební práce v su-
terénu sborových prostor fary. Práce 
měl na starosti bratr kurátor Tomáš 
Němeček a jsou již zdárně uskuteč-
něné. Veliké díky! 

3) Ze seniorátu jsme získali 17.388 Kč 
na doplnění hudební výbavy pro 
kapelu.  

4) Z obce kromě každoroční dotace 
10.000 Kč nám bylo schváleno ještě 
17.700 Kč na vybavení místnosti pro 
setkávání maminek, dětí a mládeže.

5) Na opravu kostela (střešní krytiny, 
krovu a fasády) nám byla díky Obci 
Liptál schválena dotace 700.000 Kč 
a dar 200.000 Kč z Jeronýmovy jed-
noty. To je asi 70% předpokládaných 
nákladů. Práce se uskuteční příští 
rok.

Děkujeme všem, kteří se i v uplynu-
lém roce jakýmkoliv způsobem podíleli 
na životě sboru. Děkujeme za všechnu 
vaší podporu, za vaše modlitby, práci, 
službu, za vaše příspěvky, díky kterým 
můžeme fungovat! Děkujeme za vše, 
čím se podílíte na budování Božího dí-
la. Bůh ať Vám žehná, posiluje a chrání 
Vás, i Vaše rodiny!      

Dej Vám zakusit svůj pokoj a naději, 
která přesahuje tento svět

Mária Jenčová
Ze Zpravodaje FS ČCE Liptál č. 31, 

Listopad 2017

na setkání Valašské mládeže, která se uskuteční 12. 1. 2018 ve Vsetíně.

Na Valašské mládeži proběhne volba nového SOMu VMS 
(Seniorátního Odboru Mládeže Východomoravského Seniorátu) 

a tak se prosím, pokud vám není lhostejná budoucnost mládeže, dostavte, hla-
sujte a přemýšlejte o tom, koho byste mohli navrhnout jako kandidáta 

za náš sbor. :-)
Mária Jenčová

Granty

Pozvání

PRAVIDELNý SBOROVý PROGRAM
Úterý:    18:00 – zkouška kapely

                19:00 – nácvik sborového zpěvu

Středa:   09:30 – setkání maminek a dětí na faře

Čtvrtek: 16:00 – biblická hodina na faře

Čtvrtek: 19:00 – setkání střední generace (každý druhý týden)

Pátek: náboženství v ZŠ Liptál - žáci 1. - 3. třídy - 5. vyučovací 
hodina, žáci 4. - 5. třídy - 6. vyučovací hodina

Sobota: 18:30 – mládež na faře

Neděle: 10:00 – bohoslužby (v sálu od 10.12), nedělní škola pro děti 
na faře

Nešpor – Lhota: 14:00 – každou 4. neděli v měsíci

Schůze staršovstva: po bohoslužbách každou 2. neděli v měsíci

Mária Jenčová
Ze Zpravodaje FS ČCE Liptál č. 31, Listopad 2017
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Staršovstvo liptálského sboru 
vás srdečně zve k účasti na bohoslužbách

i na dalších sborových setkáních.
Všem přejeme milostiplné a pokojné období 

Adventu a Vánoc a požehnaný nový rok! 
            

Jménem staršovstva
Vás srdečně zdraví a Boží požehnání vyprošuje

 
Mária Jenčová, farářka

Tomáš Němeček, kurátor

Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb 
v evangelickém sboru v Liptále 2017

První adventní neděli, 3. prosince 
2017, se uskutečnil v liptálském evan-
gelickém kostele tradiční adventní kon-
cert. Ti, kteří přišli, a bylo jich oprav-
du hodně, mohli kromě pořádajícího 
ženského pěveckého sboru Rokytenka 
slyšet a vidět vystoupení cimbálové 
muziky Kuráž místní pobočky ZUŠ 
Morava, Pavla Kováře Tabáska a folko-
vou hudební skupinu Dareband. Všichni 
se snažili hlavně navodit vánoční atmo-
sféru, což se jim určitě výběrem písní 
podařilo. 

V jednom se přece jen letošní kon-
cert lišil. Byl totiž  benefiční. Vybraná 
částka byla určena pro mezinárodní 
dětský kříž, který se stará o pomoc 
dětem žijícím v místech, kde probí-
há válečný konflikt. Vybraná částka  
13.763,- Kč nás velmi mile překva-
pila a všem patří velký dík. Dárce 
může těšit, že přispěli na dobrou věc. 
Vyřizujeme velké poděkování i od re-
verenda Jaroslava Kratky, který peněž-
ní dar od nás převzal.

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti 
dáno. Proto přejeme všem, kteří v nás 
při této akci podpořili, krásné Vánoce 
a v novém roce jen to nejlepší. 

Za ženský pěvecký sbor Rokytenka
Hana Vaculíková

Foto J. Vráblíková

24.12.2017 neděle 4. adventní neděle, bohoslužby v sále 10 h

24.12.2017 neděle Štědrý den, bohoslužby v kostele  20 h

25.12.2017 pondělí Boží hod vánoční, bohoslužby v kostele s Večeří Páně 10 h

26.12.2017 úterý 2. svátek vánoční, bohoslužby v sále 10 h

31.12.2017 neděle Bohoslužby v sále 10 h

31.12.2017 neděle Silvestr, bohoslužby v kostele 17 h

01.01.2018 pondělí Nový rok, bohoslužby v kostele s Večeří Páně 10 h

Adventní koncert 2017

Podrobnější aktuální informace o dě-
ní ve sboru ČCE v Liptále naleznete 
na www.liptal.evangnet.cz.

Zde naleznete i zpravodaje Farního 
sboru ČCE v Liptále, které shrnují a in-
formují o dění ve sboru.
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Kolik to je různých pojmenování: 
bílé, pohodové, šťastné, radostné a já 
nevím jaké ještě jiné… To jsou Vánoce, 
nejkrásnější svátky v roce. 

Mnohde začaly různými jarmarky 
s rozsvěcováním vánočních stromů a ji-
nými atrakcemi a to ještě ani nezačal 
Advent. Staří lidé říkávali: jaký Advent, 
takové Vánoce. A měli pravdu. Pokud 
neprožijeme náležitě tento posvátný ad-
ventní čas, nenastanou ty pravé Vánoce. 
Svátky v pravém slova smyslu. Pokud 
je to jen o nákupech, úklidu, bohatě 
prostřeném stole, pak sotva přejdou 
sváteční dny, je i po „poezii“ Vánoc 
(vlastně ani žádná nebyla).      

Proto je třeba Advent prožívat, jak 
doporučuje církev, s vnitřní usebraností 
a touhou po Kristu.  Co tato slova zna-
menají? Žít naše dny ve větší tichosti 
než jiné měsíce, v pokoře, v zamyšlení 
nad svým životem. Ale také, zejmé-
na v posledním adventním týdnu, již 
v očekávání narození Děťátka, kte-
ré touží být přijato v každé rodině, 
u každého stolu, i u toho posledního, 
osamělého, u nejnepatrnějšího člověka, 
u horlivce i u velkého hříšníka. Chce se 
přiblížit ke každému z nás.

Těšme se tedy jako děti, s jejich dů-
věrou a upřímností, na svátky: na ta-
jemný, našimi dávnými předky kdysi 
tolik očekávaný příchod Ježíše Krista. 

Ten prozáří svým narozením ve sva-
té noci, svou všeobjímající dobrotou 
a láskou naše temné dny.  

Oblíbeným symbolem v předvánoč-
ním čase je adventní věnec, který ne-
má chybět v žádné rodině. Je dobré se 
ztišit, dlouhé adventní večery prožívat 
v rodině spolu nad Písmem svatým 
a při společné modlitbě Svatého rů-
žence. V našich kostelích slavíme sta-
robylou mariánskou liturgii, pravidelné 
RORÁTY. Naše prababičky a pradě-
dečkové rádi vzpomínají, jak kdysi jako 
děti, v chatrných botách, “zababúlaní“ 
ve vlňáčcích, za tmy a chladu, v hlu-
bokých sněhových závějích, chodili 
za mrazivého kuropění na roráty, je-
jichž kouzlo se jim však i díky těmto 
obtížím vrylo kdesi hluboko do paměti, 
do dětských srdéček.    

Posílejme i v dnešní moderní do-
bě, která tolik potřebuje své klidné 
zastavení se a ztišení u oltáře, naše 
děti, na nichž nám tolik záleží, do chrá-
mu. Jejich průvod ztemnělým kostelem 
s lampičkami, jejich ranní přivstání 
a překonání pohodlí může být pro ně 
i pro nás všechny velkým zážitkem 
a zároveň povzbuzení.                          

Rodiče, pokud jsou doma, také ba-
bičky a dědečkové, provázející tyto 
nejmenší do kostela, jsou všichni ví-
táni. 

Na Štědrý den zakončíme naši pří-
pravu – nejkratší Advent (pouze tři týd-
ny, ale čtyři neděle), dopoledne oslavou 
4. neděle adventní v 8:45 a večer se 
setkáme na „půlnoční“, která bývá 
tradičně za všechny lidi dobré vůle, ob-
čany a farníky ve 20:00 v Liptále. 

Svatý František z Assisi vždy s vel-
kou láskou a úctou oslavoval Narození 
(Vtělení) Pána Ježíše.  25. prosince 
1223 slavil poprvé Vánoce na způsob 
„živých jesliček“. V přírodní jeskyni, 
upravené podle vyprávění evangelia 
jako betlémská stáj, sloužil mši svatou. 
Lidé tak mohli na vlastní oči pro-
žít a hlouběji pochopit lásku a pokoru 
Božího Syna, který se stal maličkým 
a nejchudším ze všech, abychom s ním 
mohli zůstat navždy. 

Kdyby se Bůh nebyl narodil, nepři-
šel na svět, žádné Vánoce by nebyly. 
A velký starokřesťanský duch svatý 
Augustin píše: „Pokud by se Ježíš ne-
zrodil v tobě, zbytečně by se narodil, 
přišel na svět….“           

S přáním požehnaných adventních 
dnů a nadcházejících Vánoc.  A do roku 
2018, ať má kdo vést Vaši ruku, půjdete 
- li někdy tmou… 

                                        
Váš P. František Král, 

farář v Liptále 
a  děkan vsetínský

Po roce vánoce přicházejí
Ř-K CÍRKEV LIPTÁL

neděle 24. prosince 2017 4. neděle adventní v 8:45 hod. ráno
neděle 24. prosince 2017 Štědrý den ve 20 hod. večer
pondělí 25. prosince 2017 Narození Páně v 8:45 hod. ráno
úterý 26. prosince 2017      Svátek sv. Štěpána      v 8:45 hod. ráno

neděle                31. prosince 2017 Svátek svaté rodiny      v 8:45 hod. ráno
neděle        31. prosince 2017 Na poděkov.za st. rok    v 15:00 hod. ráno                                      
pondělí 01. ledna     2018       Nový rok                          v 8:45 hod. ráno                   
sobota 06. ledna     2018               Slavnost Zjevení Páně v 8:45 hod. ráno 
neděle 07. ledna     2018                     Svátek Křtu Páně v 8:45 hod. ráno

Bohoslužby v katolickém kostele v Liptále v období Vánoc 2017
a na začátku roku 2018
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Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne 
v naší arcidiecézi v sobotu 6. ledna 
2018.

V tento den budou – tak jako každý 
rok – procházet naší obcí skupinky 
koledníků.  Opět bude v každé skupin-
ce jeden dospělý člověk, (vlastník ob-
čanského průkazu) pověřený Charitou 
Vsetín s průkazem, který opravňuje 
ke koledování.

Prosíme, abyste přijali koledníky las-
kavě jako posly pokoje a jménem lidí 

Tříkrálová sbírka 2018 

v nouzi, těžké životní situaci a v nemo-
ci. Předem děkujeme za Vaše pochope-
ní, otevřená srdce a štědrost.

Děkan P. František Král, 
farář v Liptále

Foto 2017 František Migdal
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Zeptáme-li se běžného člověka 
na ulici, co jsou Vánoce, dozvíme se 
nejčastěji, že to jsou svátky pokoje, 
radosti, štědrosti, dárků, volna ne-
bo prázdnin. Křesťané samozřejmě 
řeknou, že to jsou svátky narození 
Našeho Pána Ježíše Krista. Občas ně-
kdo řekne, že jsou to svátky zimního 
slunovratu a pohanských Keltů. Dnes 
se často setkáváme i s tím, že dotáza-
ný neví nic. Žádná z těchto odpovědí 
není úplná.

Křesťanské Vánoce jsou svátky na-
rození a zjevení Páně. Jsou to svátky, 
které nám připomínají, jak se Pán 
Ježíš objevil mezi námi. Zrození je 
přece jakési vynoření. Dítě již če-
kané, ale zatím nepoznané a nikým 
nespatřené se objeví a my je uvidíme. 
To je obsahem Svátku Narození Páně 
25. prosince. V Betlémě Judském se 
Panně Marii narodil Ježíšek. Uviděla 
ho poprvé tváří v tvář, uviděl ho Josef 
i pastýři přivolaní podivným světlem 
a zpěvem andělů. Ti všichni patřili 
k Izraeli.

O dvanáct dnů později slavíme 
Svátek Zjevení Páně – Tří králů. 
Tímto svátkem si připomínáme, jak 
k Ježíškovi přišli mudrci – učenci 
z dalekých krajin. Přišli, aby uviděli 
velikého krále a zaradovali se velikou 
radostí, když nalezli dítě a jeho matku. 
V ten den se z ženy narozený Syn Boží 
zjevil pohanům. Tyto dva sváteční 

dny ohraničují vlastní vánoční svátky 
a jsou přitom jedinou slavností.

Pro nás jsou Vánoce svátky Božího 
narození. Celý jejich obsah je vystižen 
jedinou větou prologu Evangelia svatého 
Jana: A Slovo se stalo tělem a přebývalo 
mezi  námi. Logos, tajemný a mocný 
smysl Boha (druhá Božská osoba), se 
stal člověkem. Přišel viditelně na tento 
náš svět. Nejde o žádné nedosažitel-
né setkání. Veliký příběh křesťanských 
Vánoc neleží někde mezi nedostupnými 
hvězdami, ke kterým vzhlížejí poha-
né oslavující slunovrat. Do Betléma je 
možné se vydat. Vydali se tam pastýři 
i králové. Můžeme se tam vydat i my. 
Pastýři i králové byli vedeni hvězdou 
a anděly, Božími posly z nebes, a na-
lezli Marii a děťátko položené v jeslích. 
Křesťanské vánoce nám oznamují Boží 
přítomnost a Boží blízkost. Když si to 
dobře uvědomíme, pochopíme, proč nás 
Kristus stále vyzývá, abychom byli bliž-
ními, těmi, kdo jsou si blízko. On sám je 
od počátku nositelem této blízkosti.

Věta z Janova Evangelia je také 
velikým výrokem o člověku, když se 
Bůh rozhodl dát lidem spásu. Bůh se 
stal člověkem, protože ho stvořil pod-
le svého obrazu. Člověk přes všechnu 
svou omezenost je schopen přijmout 
tajemnou Boží sílu. Je totiž otevřen. 
V mysli i v srdci má brány, kterými 
k němu vstupují proudy poznání a lás-
ky, a brány, jimiž dále proudí k jiným 
lidem a k Bohu. Vánoce jsou tedy 
svátky lidské důstojnosti. 

Veškerá důstojnost je spjata s odpo-
vědností. Zamysleme se nad tím, co asi 
prožívala Maria, když držela v rukách 
své děťátko. Její úžas, že všemohoucí 
Bůh a Spasitel světa je to maličké, 
křehounké děťátko, tak naprosto odká-
zané na její péči, musel být ohromný. 
Obraz Božího dítěte v matčině klíně, 
symbol života a lidem nejznámější 
obraz lásky, nám říká, že život a láska, 
a to je Bůh, tu jsou, že jsou všemocné 
a mění chladnou moc v radostný den. 
Zároveň jsou však křehké a zranitelné, 
je třeba o ně pečovat. Vánoční posel-
ství je rovněž o tom, že život a láska 
jsou nám svěřeny k ochraně. Bůh se 
vydal do našich rukou. Obejmeme ho 
tak jako Maria? Budeme o něho tak 
starostlivě pečovat jako Josef?

S velkou radostí nejen v těchto svá-
tečních dnech, ale i po celý život, sla-
víme Boží narození i dovršení lidské 
důstojnosti a lidské zodpovědnosti. 
Spolu s anděly i my zpívejme a hlá-
sejme „Sláva  na  výsostech  Bohu 
a na zemi pokoj  lidem, v kterých má 
Bůh zalíbení“.

P. František Kuběna SJ

Liptál – Na výzvu ministerstva země-
dělství na obnovu drobných sakrálních 
staveb zareagovalo vedení obce Liptál. 
Podalo dvě žádosti o dotace na opravu 
obou kostelů a obě vyšly.

„U katolického i evangelického kos-
tela máme problémy s dřevěnými krovy. 
Některé jsou hodně napadené, takže je 
musíme vyměnit. To byl hlavní důvod 
podání žádosti o peníze,“ vysvětlil sta-
rosta Liptálu Milan Daňa. Postaveného 
lešení však využijí také na další práce. 
„Když už bude stát, natřou dělníci stře-
chu a udělají novou fasádu,“ doplnil 
Daňa.

Opravy si u každého kostela vyžádají 
částku 1,2 milionu korun. Na každý 
přispěje stát po sedmi stech tisících. 
Zbylých pět set tisíc zaplatí církev, při-
čemž z jedné třetiny pomůže obec.

Práce potrvají od března do konce 
srpna 2018. (mm)

Naše Valašsko, 
30. 10. 2017

Co jsou Vánoce

Kostely v Liptále prokouknou. Přispěje stát, církev i obec

Evangelický kostelKatolický kostel
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V úterý 3. října 2017 jsme ve škole 
přivítali nevšední návštěvu. Dorazila 
paní Martina Junaštíková se svými dvě-
ma labradory – fenkou Tessie a psím 
„teenagerem“ Loganem. Dozvěděli 
jsme se mnoho zajímavostí o canistera-
pii neboli léčbě pomocí psů a o výcviku 
psů záchranářů. Celé povídání bylo 
doplněné o konkrétní ukázky. Během 
přednášky jsme si také zopakovali zása-
dy první pomoci a řada z nás si mohla 
vyzkoušet práci s pejsky i poskytnutí 
první pomoci a ošetření zraněného. 

Největší nadšení vypuklo vždy, když 
paní Junaštíková vypustila oba labra-
dory mezi nás a my jsme si je mohli 
pohladit a poplácat. Po takovém dopo-
ledni má hodně z nás jasno v tom, co si 
přát letos pod stromeček!

Mgr. Olga Úlehlová

19. října uspořádala mateřská školka 
v obecním sadu oslavu Dne stromů. 
Také naše škola jim přispěla svou troš-
kou do mlýna. Dívky z osmé a deváté 
třídy připravily pro malé kamarády 
stanoviště, na kterých si děti ze škol-
ky zábavnou formou zopakovaly své 
znalosti o stromech, poskládaly puzzle, 
vybarvily obrázek nebo vyrobily sovu 
z papíru a listů. 

Kolektiv děvčat z 8. a 9. třídy

Ze Základní školy Liptál

První pomoc a canisterapie

Den stromů
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V rámci oslav Dne stromů jsme v pá-
tek 13. října vyjeli do Panské zahrady 
ve Vsetíně. Připraveny byly již tradičně 
výtvarné, sportovní i naučné hrátky 
na téma stromy. Opět jsme prokázali, 
že si pamatujeme názvy stromů, listů 
a jejich plodů. Netradiční aktivita, kte-
rá nás uchvátila, byla hra na dřevěné 
hudební nástroje. Do okolí se rozléhal 
zvuk kytary, píšťal a frických bubnů. 
Poté kluci obdarovali dívky krásnou 
růžičkou, kterou vyrobili z podzimních 
listů.  A protože nám bylo chladno, tak 
rychle zpět do školy.

Mgr. Miroslava Haničáková

Ojedinělý seriál Deníku Naši Prvňáci pokračuje. A měli 
jsme v něm i naše školáky.

Valašský deník 2.11.2017, Martin Mrlina

Prvňáci a druháci na Dni stromů

Představujeme prvňáčky 
z Liptálu …
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Egypt

Halloween

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 jsme 
měli ve škole nevšední návštěvu. Zavítal 
k nám egyptský archeolog Ashraf 
Ahmed, aby nám povyprávěl o své zemi. 
Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí 
z historie a současnosti Egypta, podívali 
se do dob faraonů, pyramid a sfing, zjis-
tili, jak vznikaly mumie, jak se vyráběl 
papyrus, a luštili hieroglyfy. Ze součas-
nosti je nejvíce zajímalo, jak to chodí 
v egyptských školách, jestli jsou podob-
né těm našim, nebo jestli se úplně liší.  
Pan Ahmed přednášel v angličtině, takže 
starší žáci si mohli zároveň procvičit své 
komunikační dovednosti v cizím jazyce, 
pro ty, kteří zatím nejsou v angličtině 
kovaní, překládala paní Lenka Ahmed. 
Když potom zvonek ohlásil konec před-
nášky, neozval se obvyklý radostný šum, 

Je u nás ve škole hezkou tradicí, 
že deváťáci připraví na některý lis-
topadový pátek oslavu Halloweenu. 
Někteří sice namítají, že jde o ame-
rický svátek, tak proč ho slavit u nás, 
ale řekněte, co může být lepšího, než 
moct přijít do strašidelně vyzdobené 
školy ve hrůzostrašné masce a těšit se, 
co si pro vás (nebo na vás) deváťáci 
přichystali.

Letošní deváťáci neponechali nic ná-
hodě a přípravou Halloweenu žili už 
od září. A v pátek 10. listopadu vše 
vypuklo. První část programu se ode-
hrávala v tělocvičně, kde se mohli 
všichni předvést v maskách, zatančit 

ale spíše zklamané povzdechnutí, že už 
„to končí a škoda, že to nebylo delší“.

Děkujeme manželům Ahmed za vel-
mi zajímavé a příjemné zpestření vý-

uky a doufáme, že se nevidíme napo-
sled.

Mgr. Andrea Střelecká
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si, nebo se zúčastnit některé za sou-
těží – balónkové, židličkové a motání 
mumií. Program zpestřil Rope skipping 
– sestavy skoků přes švihadla různých 
délek. Po vyhlášení nejlepších masek 
se ti nejodvážnější (a podle délky fron-
ty u schodiště máme ve škole samé 
odvážné žáky) vydali do prvního patra 

na stezku odvahy. Podle zvuků, které se 
odtud ozývaly, určitě nešlo o procházku 
růžovým sadem.

A pak už přišel zlatý hřeb programu – 
Ohňová show. Na starém hřišti u školy 
se za hudebního doprovodu míhaly 
ohnivé řetězy, koule, biče, trojzubce či 
kotvy, které v neuvěřitelných kreacích 

roztáčeli členové ohňové skupiny Boca 
Fuego.

Letošní Halloween se opět vydařil 
a je třeba poděkovat deváťákům za jeho 
přípravu, které věnovali spoustu sil 
a volného času. Děkujeme také Kristýně 
Zgarbové za poskytnuté fotografie.

Mgr. Andrea Střelecká

Naše škola se stala jednou z pilotních 
škol, které byly vybrány do projek-
tu „Pomozte nám zachránit farmáře“ 
Agrární komory Zlín, podpořeného 
Ministerstvem zemědělství.

Projekt je určen pro žáky 8. a 9. 
tříd a jeho první část představovala 
beseda o zemědělství, která se na naší 
škole uskutečnila 19. 10. 2017. Žáci 
se na ní seznámili se zemědělstvím ja-
ko významným oborem lidské činnos-
ti a s možnostmi studia a uplatněním 
na trhu práce v zemědělství a potravi-
nářství. 

A pak už následovala exkurze 
do EnviCentra Pro krajinu ve Vysokém 
Poli, které pořádá výukové programy 
zaměřené na šetrné hospodaření, chov 
zemědělských zvířat a zpracování regi-
onálních produktů. Ve středu 25. října 
si naši osmáci a deváťáci prohlédli 
areál, dozvěděli se mnoho zajímavého 
o chovu a péči o hospodářská zvířata 
a někteří se s nimi také náležitě pomaz-
lili (doufáme, že je všechny v pořádku 
vrátili). Všichni si mohli vyzkoušet 
vyrobit z vlny malou drobnost na  pa-

mátku a na konec si pořadatelé nechali 
to nejlepší – ochutnávku regionálních 
potravin. Na stole se objevily domácí 
klobásky, sýry, tvaroh, jogurt a chleba; 
k zahnání žízně se podával výborný 

mošt. Naši žáci tak strávili příjemné 
dopoledne, které jim přineslo zábavnou 
a poutavou formou mnoho nových po-
znatků.

Mgr. Hana Burdová

Pomozte nám zachránit farmáře



30  Liptálský zpravodaj 4/2017

Ve středu 27. září vyvrcholily na-
še školní i domácí přípravy Školním 
farmářským dnem. Tématem tohoto 
projektového dne bylo jídlo a jeho 
příběh, zdravý životní styl, místní 
udržitelná ekonomika, tradice, řemes-
la a farmaření. Ráno jsme ve škole 
zvládli teorii a pak jsme se přesunuli 
do kulturního areálu, abychom si vy-
zkoušeli různé aktivity v praxi. A že 
toho nebylo málo. Na „kozím trenažé-
ru“ jsme s většími či menšími úspěchy 
dojili, o kousek dál na nás čekalo pa-
ličkování, tkaní, zpracování ovčí vlny, 
vyřezávání, šití panenek nebo výro-
ba svíček. Osmáci a deváťáci si pro 
ostatní připravili různé soutěže, a kdo 
se cítil vyčerpaný, mohl se občerst-

vit výborným karamelem, domácími 
brambůrky nebo jogurtem, do kterého 
si vlastnoručně umlel vločky. Velký 
potlesk sklidil bača se svým cvičeným 
stádem a ukázkami pasteveckých do-
vedností.

Odpoledne pak patřilo veřejnos-
ti. Kromě ukázek řemesel jsme zor-
ganizovali i pravý farmářský trh. 
Návštěvníci si tak mohli nakoupit 
ovoce, zeleninu, zavařeniny a nejrůz-
nější dobroty, které jsme připravovali 
doma i ve škole.

Velký dík za den plný zábavy a po-
učení patří také občanskému sdružení 
Líska, které přišlo s nápadem farmář-
ský den uspořádat a bylo jeho spolu-
organizátorem.

Mgr. Hana Burdová

Školní farmářský den
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Přípravy na tradiční Adventní jarmark 
vyvrcholily celoškolním projektovým 
dnem Vánoční dílny. Žáci dokončovali 
své výrobky a s usilovným nasazením 
stříhali, lepili, otiskovali, kreslili a aran-
žovali. Každý podle svých možností, 
ale se zájmem a se snahou udělat těm, 
kteří si výrobek koupí, radost. Velké 
poděkování patří i rodičům našich žáků 
za opravdu krásné výtvory.

Adventní jarmark se vyvedl, počasí 
nám naštěstí přálo, a tak jsme mohli za-
čínat nasávat vánoční atmosféru, která 
byla v závěru umocněna zpěvem koled 
a rozsvěcení vánočního stromečku.

Jelikož většina akcí bývá připravová-
na ve spolupráci s obcí a spolkem rodi-
čů, ráda bych na tomto místě poděko-
vala Obci Liptál a jejím zaměstnancům 
v čele s panem starostou Ing. Milanem 
Daňou za celoroční vstřícnou a pří-
jemnou spolupráci a pomoc při řešení 
nelehkých úkolů, kterými tak nemalou 
mírou přispívá k tomu, aby naše škola 
byla dobře vybavená a aby se zde žá-
kům líbilo.

 
Děkuji rovněž Spolku rodičů a přá-

tel Základní školy Liptál v čele s pa-
ní Mgr. Ivou Koutnou za materiální 
i finanční pomoc, přízeň a vzájemnou 
spolupráci.

Mgr. Hana Burdová

Projektový den vánoční dílny
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Nabídka volného místa
Základní škola Liptál, okres Vsetín přijme od 1. února 

2018 školního asistenta/školní asistentku. Jde o pracovní 
pozici, která je hrazena z ESF prostřednictvím projektu 
Šablony pro MŠ a ZŠ I., doba trvání pracovního poměru 
je 18 měsíců, úvazek činí 20 hodin týdně. 

Školní asistent není pedagogickým pracovníkem, pozici 
však může zastávat i pedagogický pracovník. Školní asistent 
vykonává např. následující činnosti: 
- Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodi-

ně při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování. 
- Zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou 
- Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových akti-

vit. 
- Podporuje žáky při manipulaci s pomůckami, při soběstač-

nosti a motivaci ke vzdělávání. 
- Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a orga-

nizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování, 
podle potřeb pedagoga školní asistent zajišťuje i podpůrné 
administrativní a organizační činnosti.

Odborná kvalifikace školního asistenta je kvalifikace zís-
kaná:

- středním vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným 
nebo vysokoškolským a studiem pedagogiky nebo studiem 
pro asistenty pedagoga,

- středním vzděláním s výučním listem získaným ukonče-
ním vzdělávacího programu středního vzdělávání a studi-
em pedagogiky nebo studiem pro asistenty pedagoga,

- středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího 
programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměře-
ném na přípravu asistentů pedagoga,

- středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky nebo 
studiem pro asistenty pedagoga; o základním vzděláním 
a studiem pro asistenty pedagoga.

Zájemce o tuto pozici prosím o zaslání průvodního 
dopisu a životopisu do 22. ledna 2018 na adresu: Základní 
škola Liptál, okres Vsetín, 756 31   Liptál 465, nebo na e-
mail: zsliptal@zsliptal.cz. Přesnou náplň práce a další 
informace podá Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy, tel. 
571 438 104, mobil 603 104 015.
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Školní Adventní jarmark se stal v ob-
ci milou tradicí a místem setkávání.

V sobotu 25. listopadu 2017 jsme 
rozsvítili vánoční strom a betlém v naší 
obci. Slavnostnímu okamžiku předchá-
zel již tradiční školní Adventní jarmark, 
který připravil Spolek rodičů a přátel 
Základní školy Liptál, Základní škola 
a Mateřská škola Liptál s podporou 
obce.

Vzhledem k rozsáhlému programu 
i předpovědi dobrého počasí jsme již 
potřetí zvolili Kulturní areál obce. 

Na jarmark si děti z mateřské a zá-
kladní školy připravily s rodiči a učite-
li benefiční prodej vlastních výrobků, 
který se těšil velkému zájmu a děti tak 
na své školní i mimoškolní aktivity 
získaly cca 40.000 Kč. Součástí byl pro-
dej adventních a regionálních výrobků 
a návštěvníci si tak mohli pořídit tex-
tilní výrobky, trdelníky, vánočky, frgály 
a vánoční pečivo, čaje, sýry a mléčné 

výrobky, brambůrky od farmáře, ovoce 
i sušené plody.

Pro děti připravila školní družina tvo-
řivou zvonečkovou dílnu. K pravé ad-
ventní atmosféře přispěly koledy i bo-
haté občerstvení. K páté hodině jsme 
vypravili z areálu zvonečkový průvod, 
který opět zaplnil celý chodník od areá-
lu až k vánočnímu stromu. Následovalo 
zpívání koled dětí základní školy, po-

zdrav pana starosty Ing. Milana Dani 
a společné rozsvícení vánočního stromu 
a betlému. 

Děkujeme učitelům mateřské i zá-
kladní školy, školní družině i jídelně, 
rodičům, dobrovolným hasičům a ve-
dení obce za pomoc při přípravě akce 
i finanční příspěvek. 

Veškerý výtěžek z akce jde do poklad-
ny Spolku na rozvoj dalších školních 
a mimoškolních aktivit dětí v MŠ i ZŠ. 

Další společnou akcí bude zimní po-
hádkový karneval 3. března 2018.

Za pořadatele Iva Koutná
Foto: J.Londa, J. Vráblíková ml.

Kontakt: 
Spolek rodičů a přátel 

Základní školy Liptál, z.s. 
Základní škola Liptál, 756 31 Liptál 465.

E-mail: srpsliptal@seznam.cz  

Aktuální informace a pozvánky 
na akce najdete na webu ZŠ Liptál, 

obce Liptál i na facebooku.

Spolek rodičů a přátel ZŠ Liptál 
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se všichni zdokonalili ve svých plavec-
kých dovednostech a měli též možnost 
si ve vodě pohrát podle svých představ. 

Výcvik byl jako každoročně zakončen 
parádní jízdou na tobogánu.                                                         

Mgr. Blanka Kamasová, učitelka MŠ

Z Mateřské školy Liptál
plavecký výcvik

Den stromů

Ať je teplo nebo zima,
ve vodě je vždycky prima.

Ve středu 11. října 2017 přišel koneč-
ně den, na který děti netrpělivě čekaly. 
Čekala je první lekce plaveckého vý-
cviku ve vsetínských lázních.

Na děti se již těšili lektoři, kteří mají 
kvalifikaci nejen pro výuku plaveckých 
dovedností, ale zároveň fungují i jako 
záchranáři se zdravotnickou kvalifi-
kací.

Děti byly podle počtu a dosud dosa-
žených dovedností rozděleny do dvou 
skupin. Každá skupina měla svého lek-
tora. Lekce byly 2x 45 minutové s pře-
stávkou na toaletu. 

Každá lekce začínala rozcvičkou 
na suchu i ve vodě a pokračovala sa-
motnou výukou plaveckých prvků a je-
jich zdokonalování formou hry.

Cílem výcviku byla orientace nad 
i pod vodou, správné dýchání, splývavé 
polohy na zádech i na bříšku, rozvoj 
pohybových dovedností, nácvik na otu-
žování, potápění, pády a skoky do vody 
a nácvik sebezáchrany. Po celou dobu 
výcviku byly děti sledovány i ve vývoji 
jejich správné psychomotoriky.

Děti ze třídy Žabky ukončily  ve středu 
8. listopadu 2017 svůj letošní plavecký 
výcvik. Většina dětí se na plavání vždy 
těšila. Někteří měli zpočátku trochu 
obavy, které se ale brzy vytratily. Opět 

Krásné barevné stromy patří neod-
myslitelně k podzimu. Vypadají, jako 
by se strojily na oslavu svého svátku 
Dne stromů. Ten připadá na 20. říj-
na. V rámci environmentální výchovy 
a vzdělávání jsme si tento svátek při-
pomněli i v naší mateřské škole. Již 
s předstihem jsme se 13.10.  vypravili 
na Vsetín do Panské zahrady, kde nás 
čekalo dopoledne plné zábavy a nových 
informací.

 
Nejdříve jsme si vyzkoušeli vyro-

bit růže z javorových listů a házet 
šiškami na cíl. Pak jsme vyráběli 
přívěšky ze dřeva, zahráli na djem-
be bubny, poznávali stromy a jejich 
plody, zkoumali strukturu listů pod 
lupou. Dětem se také moc líbilo, že si 
mohly vyzkoušet moštování jablíček 
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a hlavně pak ochutnávku slaďoučkého 
moštu i křížal.

19.10.2017 jsme v Liptále společnými 
silami zasadili „náš strom“.  Každé 
z dětí se zapojilo do jeho sázení. Všichni 
přihazovali hlínu a také zalévali, aby 
dobře rostl. Je to krásný javor, které-
mu jsme dali jméno HUBERT. Už teď 
se těšíme, až si k němu přijdeme nasbí-
rat listí pro naše podzimní tvoření.

V závěru oslav Dne stromů jsme se 
vypravili do obecního sadu a pozdravili 
mimo jiné i strom, který jsme tam vloni 
společně vysadili. Žákyně  8. a  9. roč-
níku si pro naše děti připravily několik 
úkolů – děti  poznávaly obrázky rostlin 

i zvířat, vykreslovaly obrázky, skládaly 
puzzle a vyrobily si krásnou sovičku.

Bylo přichystáno občerstvení, se kte-
rým nám pomohly maminky našich dětí 
a za to jim patří velký dík. V závěru dne 
jsme si společně opekli špekáčky.

Jedno moudro na závěr: „Strom ne-
odepře stín ani tomu, kdo jej přišel 
porazit“. 

Hana Červenková, 
učitelka MŠ
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Adventní slavnost v MŠ Liptál se 
letos konala ve čtvrtek 23. listopadu 
2017.

Již dopoledne si děti v obou tří-
dách vyprávěly o odpolední slavnosti, 
na kterou se moc těšily.

Slavnosti předcházelo ve třídách tvo-
ření jablíčkových svícnů za přítomnosti 
a pomoci rodičů.

Třída Žabek byla pro tuto událost 
vyzdobena na zemi velkou spirálou 
z jedlových větviček.

V úvodu paní ředitelka Eva Krausová 
přečetla Adventní pohádku. Tajemnou 
a kouzelnou atmosféru třídy umocňo-
vala pouze velká hořící svíce uprostřed 
spirály. Všechny děti, jeden po dru-
hém, procházely touto tajemnou ces-
tou za doprovodu vánoční koledy Byla 
cesta, byla ušlapaná… až k hořící svíci, 
od které si pak zapálily svůj jablíčko-
vý svícen. Světýlko plápolající svíčky 
donesly své mamince nebo tatínkovi, 
pro něž právě ony jsou a budou jejich 
světlem.

Po adventní slavnosti následovalo 
ve třídě Kuřátek vánoční tvoření ad-

ventních věnců, svícnů nebo jiných 
dekorativních předmětů na tradiční 
Adventní sobotní jarmark v Kulturním 
areálu. Tohoto tvoření se zúčastnily 
nejen maminky, ale i pedagogičtí i ne-

pedagogičtí zaměstnanci MŠ. Všem 
za jejich pomoc a krásné výrobky patří 
naše upřímné a velké poděkování.

Mgr. Zuzana Štalmachová
Všechny fotografie: archiv MŠ Liptál 

25.11.2017 v kulturním areálu se 
opět vydařil. Díky tvořivým rodičům 
i zaměstnancům školky jsme krásnými 
i dobrými výrobky zaplnili připravené 
stoly a kupující měli opravdu z čeho 
vybírat. Největší zájem byl o adventní 
věnce, svícny a vánoční stromky, které 
jsme vytvořili ve školce spolu s ma-
minkami. Vánoční atmosféru v nejedné 
rodině pomůžou vytvořit i zakoupené 
perníčky, pečené čaje a domácí marme-
lády, a o tom, že se výrobky líbily, svědčí 
i to, že jsme téměř všechno prodali. 

Tímto děkujeme všem rodičům za po-
moc a přispění. Díky nim pojedou děti 

do zábavného centra na Vsetín a pod stro-
mečkem ve školce najdou víc překvapení.

Za kolektiv MŠ Liptál Eva Krausová 
Foto Josef Londa 

Adventní slavnost v MŠ Liptál

Vánoční jarmark
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Z Dětského domova a ZŠ  Liptál

Ve dnech 23. 10. – 25. 10. 2017 pro-
běhlo projektové vyučování, kterého se 
zúčastnili všichni žáci DD a ZŠ Liptál. 
Jednalo se o třídenní projekt s názvem 
„Zapomenutá řemesla“. 

První projektový den se žáci dozvě-
děli spoustu informací o řemeslech, 
které již zanikly, i o těch, které pře-
trvaly do současnosti. Byli rozděleni 
do skupin a procházeli jednotlivými 
stanovišti ve třídách, kde plnili různé 
úkoly související s tématem. Další den 
měli zaměřený na výtvarné činnosti 
a soutěž o nejlepší nakreslený obrázek 
řemeslníka. Poslední projektový den 
zaplnily praktické činnosti. Žáci ma-

lovali hrnky a vyráběli věnce z vlny, 
měli tak možnost zapojit svoji fantazii 
a kreativitu.

Projektové dny proběhly v příjemné 
atmosféře. Do jednotlivých aktivit se za-
pojili s chutí všichni žáci i pedagogové.

 Cílem bylo zábavnou formou sezná-
mit žáky se starými řemesly, aby získa-

li představu o konkrétních činnostech 
daného řemesla, ale aby také dokáza-
li vyrobit konkrétní, reálný výrobek. 
Projektové zaměření v dětech probudilo 
zvídavost, velký zájem a úctu k lidské 
práci.

Za DD a ZŠ Liptál ZÚ

V letošním školním roce se opět všich-
ni žáci naší školy zapojili do výše uvede-
ného projektu. Hlavním cílem projektu  
je zábavná a hravá podpora čtení a na-
vazování přátelských kontaktů.

Naší partnerskou školou se stala ZŠ 
Chmeľov ze Slovenské republiky.

Navázali jsme kontakt s touto školou 
a pak jsme se pustili do vlastní výroby 
záložek. Žáci pracovali podle vlastní 
fantazie, využili různých výtvarných 
technik. K motivaci jsme použili hla-
sitou četbu, poslech čtených příběhů 
i pohádek, práci s říkadly, dramatizaci.

Hotové záložky jsme zaslali na adre-
su partnerské školy a netrpělivě čekali 
na jejich odpověď.

Již se těšíme, že se příští rok opět 
zapojíme.

Za DD a ZŠ Liptál ZK

Projektové vyučování –  „Zapomenutá řemesla“

8. ročník mezinárodního česko - slovenského projektu 
Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů
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Ve čtvrtek 16.11.2017 všichni žáci 
naší školy navštívili Hvězdárnu Vsetín, 
kde si pro nás zaměstnanci připravili 
edukační program s názvem“ Letíme 
do vesmíru“.

Program byl jako vždy velmi zají-
mavý a poutavý. Seznámili jsme se 
s historií letů do vesmíru, prohlédli si 
makety raket, prostřednictvím videa 
jsme se podívali na vesmírnou stanici 
a do volného kosmického prostoru.

Na návštěvu hvězdárny se žáci po-
každé velmi těší, nabídka edukačních 
programů je pestrá a pro žáky vždy 
zajímavá a podnětná.

Za DD a ZŠ Liptál ZK

Děti z Dětského domova v Liptále 
mohou díky České olympijské nada-
ci chodit do gymnastického krouž-
ku, který pro děti bez rozdílu věku 
a výkonnosti pořádá oddíl sportovní 
gymnastiky TJ Sokol Vsetín. Nadace 
podpořila osm vybraných dětí z na-
šeho domova. Patrony projektu jsou 

olympijští medailisté z Vancouveru, 
Londýna, Soči a Rio de Janeira. 
Prezidentem je trojnásobný olympij-
ský vítěz Jan Železný. Nadace zpro-
středkovává i setkání našich dětí se 
slavnými sportovci, jsou to všechno 
zážitky na celý život.

V gymnastickém kroužku se děti se-
znamují s gymnastikou jako takovou, 
ale smysl v této činnosti vidíme hned 
v mnoha aspektech. Děti se zapojují 
do běžného života, navazují kamarád-
ské vztahy, učí se vyhrávat, i prohrá-
vat. Posilují vůli něco dokázat. Jenny, 
Sabinka, Lucinka, Nikolka, David, 
Domča, Dan a Marek se učí základy 
sportovní gymnastiky, rozvíjejí po-
hybové dovednosti. Gymnastika a cel-
kově pohyb děti velmi baví, vždy se 
do tělocvičny moc těší. A to je přesně 

ten důvod, proč to všechno dává smysl. 
Děkujeme nejen nadaci za podporu, ale 
i TJ Sokol Vsetín za možnost navštěvo-
vat oddíl sportovní gymnastiky.

Děti z DD a ZŠ Liptál, JB

Liptál, Jablůnka: Středeční (4. říj-
na 2017) odpoledne bylo pro děti 
z Dětského domova v Liptále trochu 
jiné. Už dlouho dopředu se na něj tě-
šily. Měly příležitost vyzkoušet si osm 
nových kol, které dostaly v létě darem, 
a to přímo s mistrem světa v cyklokrosu 
Tomášem Paprstkou.

Před šestnáctou hodinou zamířila 
dvě osobní auta a jedna dodávka zcela 
zaplněná dětmi a koly do sportovního 
areálu v Jablůnce. Tady na malé i vel-
ké svěřence domova čekal program 
zaměřený nejen na cyklistiku, sport, 
ale také podvečerní opékání špekáčků 
nebo vyjížďka na koních. Významným 

Návštěva Hvězdárny Vsetín

Gymnastický kroužek

Děti si vyjely na kolech s mistrem světa v cyklokrosu
Tomášem Paprstkou
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Liptál, Jablůnka: Téměř dvě desítky 
dětí z Dětského domova v Liptále na-
vštívily koncem listopadu jednu z nej-
známějších lakoven v České republi-
ce. V devadesáti minutovém programu 
měly možnost nahlédnout pod pokličku 
práce profesionálních lakýrníků a spe-
cializovaných oddělení firmy.

Není lakování jako lakování. 
Představa o tom, že se v této moderní 
firmě lakují auta jako na začátku deva-
desátých let, je zavádějící a zkreslená. 
Dnešní jablůnecká lakovna je největší 
zákaznickou lakovnou v České republi-
ce, která dokáže povrchově upravit kov, 
plast, ale i dřevo. Jejich laky tak můžete 
najít v autech, ale třeba také na dveřích 
vlaků či v letectví. 

Exkurze po výrobních prostorách fir-
my se zúčastnili kluci i holky různého 
věku. Pro všechny to byl velký zážitek. 
Nikdo z nich totiž netušil, jak to ve sku-
tečnosti v lakovně chodí. „Mně se líbilo 
úplně všechno,“ říká teprve sedmiletá 
Lucka, u které by se dal více čekat 
obdiv pro panenky než pro technické 
věci. „Já jsem byla moc ráda, že jsem si 
mohla zkusit nastříkat model auta,“ vy-
práví s nadšením osmiletá Nikola.  Pro 
starší chlapce bylo vrcholem prohlídky 
centrum výzkumu a vývoje, kde měli 

možnost se seznámit s nejmodernější-
mi přístroji, které lakovna využívá pro 
zdokonalení svých technologií. 

V jablůnecké lakovně byly děti po-
prvé. „Návštěva jablůnecké lakovny 
navázala na myšlenku přiblížit dětem 
řemesla a firmy v našem kraji,“ vysvět-
lil podstatu exkurze vedoucí vychova-
tel Dětského domova v Liptále Lukáš 
Diatka. 

30. listopadu 2017
Ludmila Brousilová

Dětský domov a ZŠ Liptál

Všechno začalo tím, že nás strejda ve-
doucí poslal na vystoupení na Nejmilejší 
koncert do Přerova. Této soutěžní pře-
hlídky zájmové činnosti dětí z dět-
ských domovů jsme se účastnili i vlo-
ni v Olomouci. Scénka porotu zaujala, 
z Olomouce jsme postoupili do celo-
státního kola a také na divadelní festival 
do Prahy. Díky nemoci některých z nás, 

jsme však do Prahy nakonec nejeli.
Tak snad nám to vyjde letos. V Přerově 

vystupujeme se scénkou: Ze života RS 3 
– televizní noviny. Konkurence je veliká. 
Sledujeme výkony ostatních. Nervózně 
očekáváme vyhlášení výsledků – chtěli 
bychom do Prahy. Třetí místo, druhé 
místo – a my přestáváme věřit. Nakonec 
z Přerova postupujeme z prvního místa 

a s velkou pochvalou poroty – naše scén-
ka je totiž originální – žádná naučená po-
hádka, nebo básnička, ale prostě kus nás. 
HURÁ, na podzim se jede do Prahy!

Naše těšení nebere konce, opět do-
ma zkoušíme a trénujeme, abychom si 
v Praze netrhli ostudu. A za odměnu do-
stáváme od naší tety ředitelky den a noc 
v Praze navíc.

Děti navštívily největší průmyslovou lakovnu v Česku

Celorepublikový divadelní festival Praha 14. 10. 2017

hostem a pro děti velkým vzorem byl 
Tomáš Paprstka. „Já už jsem se s dět-
mi viděl někdy o prázdninách, kdy 
jsem měl v Dětském domově besedu. 
Děti se mě ptaly na různé věci, jak 
probíhá závodění, jaká je příprava 
před závodem. Bylo vidět, že je to 
hodně zajímalo. Teď jsme se potka-
li znovu, a jak jsem slyšel, někteří 
z nich už mají na kolech hodně naje-
to,“ vypráví první český mistr světa 
v cyklokrosu pětadvacetiletý Tomáš 
Paprstka. A dodává: „Děti by si měly 
uvědomit, že jízda na kole není jen 
nasednout a jet, ale také dodržovat 
daná pravidla.“

Reálnou situaci ve městě dětem 
přiblížilo dopravní hřiště, na kterém 
nechyběly semafory, dopravní znač-
ky či přechody pro chodce. Zdatnější 
pak mohly své schopnosti přezkoušet 
na speciálním cyklistickém oválu. „Je 
to tu perfektní. Jsem rád, že tady můžu 
být a jezdění na kole mě moc baví,“ říká 
patnáctiletý Marek. Nadšení ze spor-
tovního odpoledne neskrývá ani šest-
náctiletý Michal: „Paráda. Vyzkoušel 
jsem nejen jízdu na dopravním hřišti, 
ale také jsem si zkusil projet ovál. Ze 
začátku byla jízda přes ovál náročná, 
ale nakonec jsem to zvládnul. Byl jsem 
také rád, že jsem se mohl opět setkat 

s Tomášem Paprstkou.“ 
Odpoledne zaměřené na kola a cyk-

listiku zakončilo v podvečer opékání 
špekáčků. Zpět do Liptálu se nikomu 
z dětí nechtělo. „Rád bych poděkoval 
firmě HAJDIK za zakoupení osmi hor-
ských kol pro naše děti, za zprostřed-
kování setkání s Tomášem Paprstkou 
a za skvěle připravené cyklistické od-
poledne,“ vyslovuje na závěr poděko-
vání vedoucí vychovatel z liptálského 
Dětského domova Lukáš Diatka. 

6. října 2017
Ludmila Brousilová

Dětský domov a ZŠ Liptál
Autorem fotografií je Dětský domov Liptál
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Je brzy ráno 13. 10. 2017 -  normálně 
bychom ještě spali, ale my už nedo-
čkavě vyhlížíme, kdy přijede teta se 
strejdou, kteří s námi do Prahy jedou. 
Teta je součástí scénky a strejda je náš 
řidič, průvodce a psychická 
podpora – teda hlavně pro 
tetu, která má z vystoupení 
největší trému.

Vyjíždíme plni očekávání 
a hned od začátku panuje v au-
tě dobrá nálada. Cesta rychle 
utíká, kolem desáté ráno už 
jsme v Praze. Procházíme 
se po Václavském náměs-
tí, hledáme divadlo Palace, 
ve kterém budeme zítra vy-
stupovat.

Po procházce historickým 
centrem nasedáme do auta  
a jedeme směr naše uby-
tování. Jsme zvědaví, jaké 
bydlení nás čeká. Po krát-
kém bloudění nakonec pen-
zion nacházíme. Je malý, útulný a čistý. 
Chvíli odpočíváme – někdo spí, někteří 
loví venku Pokémony, někteří sledují 
telku.

Odpoledne vyrážíme na pozdní oběd 
a večeři. Splnilo se nám další přání, jsme 
v „ mekáči “ – hamburger, hranolky a co-
la – pro nás svátek, protože to nemáme 
každý den. Cestou zpátky se splní přání 
i tetě Ani – vidí i večerní osvětlenou 
Prahu, protože vymotat se z tolika cest je 
fakt zázrak. Ale strejda je frajer a bezpeč-
ně nás doveze do penzionu. Zopakovat 
text, umýt a spát – zítra nás čeká velký 
den.

Po dobré snídani v penzionu vyrážíme 
směr Václavské náměstí, divadlo Palace. 
Strejdovi se podaří dobře zaparkovat, 
takže kulisy nenosíme moc daleko. V di-

vadle jsme první – nikdo nikde. Po chvíli 
si nás všimne paní uklízečka a pouští nás 
dovnitř.

Postupně přijíždějí další děti a hlavně 
pořadatelé, kteří nám, jelikož jsme „ no-

váčci“ ukazují co a jak. Čím víc se blíží 
naše vystoupení, tím více jsme nervózní, 
nejvíc ale teta.  To už není malý kulturní 
sál, jako v Liptále nebo v Přerově. Je to 
divadlo se vším všudy – velké pódium, 
světla, zvukaři a hlediště plné diváků. 
Teta má strach, že z pódia spadne dolů, 
čemu se všichni smějeme.

Nastupujeme. Vše zvládáme s ledo-
vým klidem, žádná chybička, v hledišti 
máme strejdu, který nám drží palce a ta-
ky paní Dolejškovou – zástupce jednoho 
ze sponzorů. Tak, a je to za námi. Diváci 
tleskají, velká slova chvály zní od mo-
derátorky Míši Mauerové i kulisáků, 
kteří nám pomáhají odnášet věci z pódia. 
Na chodbě si nás pak odchytne paní 
ředitelka z pořádajícího domova a taky 
nás chválí. Ale pro nás je nedůležitější 

pochvala od tety a strejdy. Dál sledujeme 
program v divadle.

Po skončení programu se rychle fotí-
me s paní Dolejškovou, moderátorkou 
Míšou Mauerovou a už spěcháme k au-

tu. Kolona aut s účinkujícími 
míří na Spořilov, kde nás čeká 
připravený oběd. Dostáváme 
odměny, které si rozdělíme 
až v Liptále. A protože cesta 
zpět do Liptálu je dlouhá 
– čeká nás více než 340 ki-
lometrů, nasedáme do auta 
a míříme domů. Spokojení, 
protože my jsme v tom 
velkém pražském divadle 
Liptálu ostudu neudělali. 

Děkujeme tetě Ani, že 
s námi vše nacvičila, strej-
dovi Laďovi za bezpečný 
odvoz a psychickou podpo-
ru, paní ředitelce a strejdovi 
Lukášovi za den v Praze na-
víc a také sponzorům za pěk-

né odměny a hezky strávený den v Praze. 
Snad se nám i příští rok podaří na celore-
publikový divadelní festival probojovat.

Děti z RS 3

Projektový den „Rozumíme si?“
V pátek 24. listopadu 2017 si všichni 

žáci DD a ZŠ Liptál zpestřili výuku 
již druhým projektovým vyučováním 
v tomto školním roce. „Rozumíme 
si?“ Tak zněl název projektového dne, 
ve kterém se žáci zábavnou formou 
seznámili s cizími jazyky.

V první části projektového vyučování 
si žáci prohlédli prezentaci na inter-
aktivní tabuli, kde se dozvěděli, jakou 
řečí se dorozumívají lidé v sousedních 
státech České republiky. Ukázky slo-
venštiny, polštiny nebo němčiny po-
slouchali žáci prostřednictvím písniček 
známých hudebních interpretů.

V další části dne se žáci rozdělili 
do dvou skupin a plnili jednoduché úko-
ly. Na poslední úkol 
měly obě skupiny 
nejvíce času, pro-
tože vytvářeli pla-
kát. Jedna skupina 
překládala „Ahoj“ 
do různých světo-
vých jazyků, druhá 
skupina překládala 
slovo „ Děkuji“.

V rámci tohoto 
projektového vy-
učování se všichni 

žáci zapojovali do společných aktivit 
s nadšením a při tvorbě plakátu projevili 
svou kreativitu. 

Za DD a ZŠ Liptál  EŠ
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HASIČI

Poslední sobotu v září se uskutečni-
la hasičská soutěž „O pantok starosty 
okrsku č.1“ ve Vesníku. Soutěžilo se 
v nepříjemných podmínkách, trať byla 
zcela mokrá a všude bylo bláto. V ran-
ních hodinách vyjelo na místo konání 
naše smíšené družstvo mužů a žen a už 
od samého začátku byli dobře naladěni. 
Požární útok zvládli skvěle a domů si 
nakonec odváželi pohár za krásné druhé 
místo v kategorii mužů.

Kolem oběda dovezl starosta Karel 
Tkadlec do Vesníku i naše dvě druž-
stva starších žáků. Kromě klasického 
požárního útoku na nás čekala i štafe-
ta dvojic, kterou jsme na mokré trávě 
zaběhli v rámci možností. Poté násle-
dovaly požární útoky. Některé týmy 
měly menší komplikace, jiným se to 
podařilo na jedničku. Nakonec jsme 
se na start postavili i my. Obě dis-
ciplíny se lépe vydařily týmu Liptál 
B, který si ze závodů odvážel dva 
stříbrné poháry za štafetu i požární 
útok. Tento den byl dost vydařený 
pro naše hasiče a ze závodů jsme 
odjížděli s krásnými vzpomínkami, 
dobrými pocity a ještě lepší náladou. 
Všichni jsme si to moc užili a věříme, 

že takových úspěšných závodů bude 
v následující sezóně více.

Na závěr bychom chtěli poděko-
vat především naši trenérce Janě 
Kašpárkové, že si na nás udělala čas, 
jela s námi na další závody a zvládla 
naše pubertální chování. 

za kolektiv mladých hasičů
Dorča Ostrušková a Adam Bartozel

Foto R. Dolanský

Hasičská soutěž ve Vesníku
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Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděko-

vali Obci Liptál za finanční pomoc při 
realizaci některých našich letošních 
záměrů, kterými bylo např. pořízení 
kotle na guláš, hasičského oblečení 
pro naše ženy, nebo částečná obnova 
starého inventáře v kuchyňce hasičské 
zbrojnice. Děkujeme.  

Výbor SDH Liptál

Liptálští hasiči přejí 
všem svým spoluobčanům šťastné, 

bezpečné a spokojené Vánoce
a hodně zdraví a spokojenosti 

do nového roku 2018.

Srdečně Vás zveme na tradiční hasičský ples 
20. ledna 2018 v KZ Liptál.

          Vaši hasiči
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Fs Lipta Liptál

Folklorní spolek Lipta má za se-
bou folklorně nabitý rok. Opět jsme 
v Liptále zorganizovali šest již tradič-
ních folklorních akcí (73. Valašský bál, 
seminář pro soubory, 30. Dětský nejen 
folklorní den, 48. Liptálské slavnos-
ti, 18. Mikulášskou jízdu a Vánoční 
zpívání) a jednu novou - 1. Dětský 
valašský bál v Liptále. Většina těchto 
akcí je podporována vaším Obecním 
úřadem Liptál, za což jim patří velký 
dík. 

Během roku jednotlivé skupiny sou-
boru reprezentovaly valašský folklor 
a obec Liptál nejen v České republice 
ale také v zahraničí. Byli jsme pozváni 
na různé akce – slavnosti, festivaly, 
křty, vítání občánků, společenské akce 
pro důchodce a další. Děcka z Lipty si 
zatancovaly na 15 akcích na Moravě 
i na Slovensku. Dospělá složka taneční-
ků a zpěvaček byla pozvána na 13 akcí.

Chtěla bych tímto poděkovat všem 
členů souboru za jejich aktivní přístup 

Ženský sbor Rokytenka se zúčastnil 
2. ročníku festivalu pěveckých sborů 
BABÍ LÉTO, který se konal 16. září 
v Bánově u Uherského Brodu. Tuto 
přehlídku perfektně zorganizoval míst-
ní pěvecký soubor Zpěvule, který má 
20 členek.  Druhý ročník měl motto 
„Lásko, lásko starodávná…“.  Přestože 
je to akce „babská“, písničky o lásce 
zazpívalo nejen pět ženských sborů, ale 
program zpestřilo také vystoupení dvou 
mužských skupin.  Naše Rokytenka 
měla velký úspěch se svým „babským“ 
pásmem s vtipnými průpovídkami 
o vztazích ženy-muži.

V programu vystoupil i místní taneč-
ní soubor Kohůtek a k dobré pohodě 
hrála večer cimbálová muzika Strýci ze 
Strání. Pořadatelé připravili bohaté ob-

čerstvení, takže jsme si připadaly jako 
na svatbě nebo na velké narozeninové 
oslavě.  Jme rády, že jsme se této akce 
s výbornou atmosférou mohly zúčast-
nit. S Bánovskými  Zpěvulemi jsme se 

domluvily, že je na oplátku pozveme 
na Liptálské slavnosti.

Mirka Jakubová
Ženský sbor Rokytenka, Folklorní 

spolek Lipta Liptál 

Senioři Lipty Liptál byli pozvaní 
na festival - Slavnosti burčáku do Boršic 
u Buchlovic. Byla to velká akce. Na po-
diu se představily divákům folklorní 
soubory dětské, dospělácké, pěvecké 
sbory a naše skupina. 

Na této akci byla perfektní atmosféra, 
naše vystoupení zaujalo diváky všech 
věkových kategorijí. Po skončení od-
poledního programu jsme se podívali 
na jarmark a těšili se na večerní pro-
gram slováckých souborů. 

Tento zájezd se opravdu povedl a do-
mů jsme se vraceli spokojeni.

Jarka Mojžíšová

Rok 2017 v Liptě při pořádání liptálských akcí. Rodičům 
za to, že své děti vedou k folkloru. 
Vedoucím jednotlivých skupin za obě-
tavou práci, Zastupitelstvu obce Liptál 
v čele s panem starostou Milanem 
Daňou za nejen finanční podporu a Janě 
Vráblíkové za její mravenčí práci pro 
nás. Na závěr bych ráda také poděko-
vala všem sponzorům za jejich podporu 
folkloru v Liptále.

Všichni členové FS Lipta Liptál 
přejí všem občanům nejen Liptálu 
šťastné a veselé Vánoce a úspěšný 
rok 2018.

Andrea Čalová

Senioři 
v Boršicích

Babí léto – Bánov 2017
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Opět jsme se po roce sešli u Valchářů 
– Baronků, abychom nasedli na vůz 
a vyrazili na již 18. Mikulášskou jízdu 
ze Špice až do Hlubokého. Měli jsme 
šikovné koníky a moc ochotné vozky 
- Terezku Valchářovou, Ondru Kováře 
a nesměl chybět, i když letos již pou-
ze jako kontrola J, staříček Pavel 
Valchář, který s námi jezdí opravdu už 
18-tým rokem. 

Vyrazili jsme ve vší parádě - 
Mikuláš, 6 čertů a 3 andělé. Družinu 

čekalo celkem 13 domů a asi 
80 důchodců J. Děti, senioři 
i členové zastupitelstva a kul-
turní komise slibovali Mikuláši 
s andělem, jak budou hodní 
a poslušní. Snad jim to vydrží 
po celý rok :-)

Mgr. Andrea Čalová, 
předsedkyně FS Lipta Liptál

Foto Radim Mojžíš

Stalo se již tradicí a součástí 
Mezinárodního folklorního festivalu 
Liptálské slavnosti realizovat doprovod-
né programy. V letošním roce po úspěšné 
a vydařené opravě přízemních místností 
liptalského zámku (p. Sucháček, Lhota 
a liptálský Mirek Bařina) zde byly při-
praveny tři výstavy. Vernisáž proběhla 
v sobotu 26. srpna 2017 a výstavy byly 
přístupné veřejnosti až do pátku 13. října 
2017. O vystavené exponáty byl vel-
ký zájem mezi naší veřejnosti, o čemž 
svědčí zápisy v pamětních knihách. 
Potěšitelný byl i zájem naší nejmladší 
generace jak ze základní školy (postupně 
si výstavy prohlédly všechny třídy), tak 
i nejmenší z mateřské školky. 

Ukázky tvorby byly rozděleny do čtyř 
sekcí : 

1) Dřevěné modely aut - jejich au-
tor Petr Marek, Liptál, se věnuje té-
to tvorbě od poloviny devadesátých 
let 20-tého století. První kroky byly 
těžké, dal se svou, dosud nikým ne-
probádanou cestou. Dva druhy dřeva 
(třešeň a ořech), měřítko plus mínus 
tak, aby padly do oka a detaily, které 
i znalce umí zaujmout. Petrova autíčka 

už potěšila mnoho fandů nejrůznějších 
světových značek a jsou vítaným dár-
kem, které firmy používají při svých 
významných událostech a výročích.

18. Mikulášská jízda Liptálem

2) Šťastným nápadem byla výzva 
našim spoluobčanům k sesbírání dnes 
už téměř historických výrobků výrob-
ního družstva Lipta Liptál a jeho více 
než tří desítek provozoven po celém 
Valašsku. Hračky, praktické věci do do-
mácnosti (dětská ohrádka), špejle, svíti-
dla, textil (zástěry, prádlo, ponožky, če-
pice, rukavice ...), nábytek. Poděkování 
patří našim spoluobčanům, kteří expo-
náty k vystavení zapůjčili a zejména 
paní Janě Vráblíkové,  která rozdělení, 
umístění a popisky pro návštěvníky 
a pamětníky připravila. Dlužno dodat, 

Výstavy v Liptálském zámku
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že výrobní družstvo bylo více než 40 
let zřizovatelem a hlavním sponzorem 
našeho folklorního spolku Lipta Liptál.

3) Akademický sochař Štefan 
Pelikán - mistr dláta a palety, laureát ce-
ny Evropské unie umění Zlatá Europea. 
Narodil se 16.2.1935 v Lietavské Lúčke 
u Žiliny. V letech 1951 až 1956 stu-
doval na Akademii výtvarných umění 
v Praze. Jeho dílo provází tři vzácné 
lidské vlastnosti: skromnost, pracovi-
tost a pokora. Štefan Pelikán představil 
své dílo na desítkách výstav na rodném 
Slovensku, ale i v zahraničí (Francie, 
Česká republika, Maďarsko).

Tvorba akademického malíře a so-
chaře Štefana Pelikána je významným 
přínosem evropské kultuře právě proto, 
že vyrůstá z identity národní slovenské 
kultury a tím přispívá k identitě kultury 
evropské.

Štefan Pelikán je autorem sošky 
houslistky se symbolickým a mytolo-
gickými názvem Zlatá Europea. Kopii 
této ceny obdržela od Evropské unie 
umění řada umělců ale i sídel měst ce-
lého světa. V roce 2015 tímto oceněním 
byla poctěna i naše obec Liptál.

4) Kamil Papučík. Je věrným žá-
kem akademického sochaře Štefana 
Pelikána. Narodil se 14.7.1980 v Žilině. 
Vystudoval řezbářství a  pracoval v ně-
mecké řezbářské a hračkářské firmě 
v městě Brocki. Zde po šesti letech 
působení získal své řezbářské ostruhy. 
Zdokonaluje se v ateliéru akademické-
ho sochaře Štefana Pelikána, v počát-
cích jezdil pracovat do Norska, aby si 
přivydělal na své vzdělávání.

Sochy, reliéfy a kresby Kamila 
Papučíka vyznávají jakési hudební tó-
ny. Jeho rukopis je zdánlivě strohý, ale 
o to upřímnější. Kamil Papučík pracuje 
zejména se dřevem, ale nevyhýbá se 
ani prací s hlínou, mosazí, mědí nebo 
silikonem. Mezi jeho tvorbou je na-
příklad dřevěná plastika Plamen, busta 
Kačenka (sochařský portrét jeho sestry) 
či portréty místních sportovců. 

5) Evropská unie umění (EUU) 
je mezinárodním spolkem umělecky 
a kulturně aktivních osob. EUU byla 
založena v r. 1999 v Bruselu a následně 
registrována v Praze. Od počátku udělu-
je Evropskou cenu za uměleckou a kul-
turní činnost, jakož i Evropskou cenu 
za podporu umění a kultury. Původní 
cenou EUU byl tzv. Evropský pohár 
a později Evropský talíř. Od r. 2011 je 

součástí hlavní Evropské ceny soška 
GOLDEN EUROPEA, která symboli-
zuje historický vklad našeho „Starého 
kontinentu“ umění, kultuře a tvůrčímu 
soužití lidí dobré vůle. Prezidentem 
EUU je pan Petr Vašíček.

K tradicím nepochybně patří i řez-
bářské dny, po léta připravované pa-
ní Janou Dočkalovou – Kobzáňovou, 
předsedkyní spolku Dolina – Urgatina. 
Letos byly v Liptále tito řezbáři: 
Zdeněk Matyáš z Valašských Klobouk, 
autor liptálského Stromu života, Jan 
Brlica Francovy Lhoty,  Jan Cvešper 
ze Slavičína a Roman Mikuš z Vyšních 
Lhot – Vsetína – Srní. Poslední jme-
novaný je autorem vyřezávané sochy 
pana Josefa Sousedíka, zakladatel elek-
trotechnické továrny na elektromotory 
(později MEZ). Socha v životní veli-

kosti je umístěna na městském úřadě 
ve Vsetíně, ve 4. poschodí. Posledním 
velkým dílem je  zubr – symbol Města 
Zubří, umístěný nedávno při vjezdu 
do města.

Ladislav Michálek, prosinec 2017
Foto J. Vráblíková ml., Josef Londa

Poznámka  – v minulém čísle zpra-
vodaje byli vzpomenuti všichni dárci, 
či zapůjčovatelé výrobků v. d. Lipta. 
Nedopatřením nebyl zveřejněn pan 
Stanislav Valchář ze Sadové, který jako 
jeden z prvních  poskytl plaketu, kterou 
od spolupracovníků Lipťáků obdržel 
kdysi jeho otec Jaroslav Valchář ke své-
mu životnímu jubileu. Tímto se omlou-
váme a ještě jednou děkujeme!    

Jana Vráblíková

Zleva: Ing. Milan Daňa - starosta obce, Kamil Papučík, Štefan Pelikán, Petr 
Vašiček – prezident EUU, Andrea Čalová – ředitelka festivalu LS, Ing. Ladislav 
Michálek – čestný ředitel LS.
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Ve středu 11. října 2017 navštívi-
la skupina Malých ogarů FS Lipta 
Liptál Domov seniorů Harmonie, kte-
rý je součástí Vsetínské Diakonie. 
Domov na Vsetíně - Ohradě je mo-
derně zrekonstruován a slouží starším 
spoluobčanům, kteří potřebují péči 
jak zdravotní tak zejména celodenní 
od zajišťování stravy až po organizo-
vání volného času.

Divákům a posluchačům jsme po za-
hájení programu p. Fojtů představili 

a přiblížili v krátkém komentáři naši 
současnou obec Liptál a její hlavně 
kulturní tradice (Jan Kobzáň, folk-
lor,  Mezinárodní folklorní festival 
Liptálské slavnosti). Vzpomněli jsme 
i výrobní družstvo Lipta Liptál a vý-
stavku dochovaných výrobků instalo-
vanou v liptálském zámku. 

Naši Malí ogaři potěšili seniory svý-
mi hrami a  zpěvy (kohůti, žabáci, 
začínající zbojníci), kteří divákům při-
pomněly mládí a jejích hry na dvoře. Je 

Malí ogaři v  Harmonii 

*30.12.1929  -  24.12.2007

Měl štěstí, narodil se v rodině vzác-
ně soudržné, kultivované. Do prostředí, 
v němž pěstováno bylo vlastenectví, 
sokolské ideje, láska k tradicím, po-
tažmo národopisu. Nosit kroj při slav-
nostních příležitostech byla čest. Jeho 
strýc Rudolf Londin ml. byl svého času 
vynikajícím odzemkářem. Je s ním na-
točen film, jenž je uložen v brněnském 
muzeu. Učitelem mu byl jeho staříček.

Radek (tak se říkalo našemu hrdi-
novi) v době rodícího se Valašského 
krůžku Vsacan začal se ještě jako chla-
pec učit první taneční kroky. Tam se 
sblížil se svým bratrancem Antonínem 
Sousedíkem, o 10 let starším, jenž 
byl prvním primášem této národopisné 
skupiny. Po několika letech se osamo-
statnili a hráli pod názvem „Súsedíkova 

cimbálová muzika“. Antonín, skutečný 
odborník na valašskou lidovou hudbu, 
umělecký vedoucí a primáš, Radomír, 
organizační vedoucí, cimbalista, lidový 
vypravěč a zpěvák. Jejich skupina do-
sáhla svou kvalitou věhlasu. Už v 54. 
roce minulého století vystupovala v ČT 
rok nato v  55. roce, v celostátní sou-
těži získala 2. místo ze 36 soutěžních 
muzik. Antonín, tak i Radomír, byli 
synovci Josefa Sousedíka, bývalého to-
várníka, starosty a vynálezce. 

Radomír často vypomáhal jako cim-
balista v souboru Lipta. Po ukončení 
činnosti Sousedíkova souboru nejen oni, 
ale postupně osm členů muziky přešlo 
pod křídla souboru Lipta, jenž vyvíjel 
svou činnost pod patronací výrobního 
družstva téhož jména. Tím byla značně 
posílena hudební složka, jež v tomto 
souboru pokulhávala za taneční skupi-

Radomír Sousedík nou, tradičně na dobré úrovni. I stalo se, 
že oba manželé zde zakotvili na celých 
dvacet let. Radomír brzy stál v čele sou-
boru a ujal se i vedení muziky. Soubor 
Lipta pod novým vedením intenzivně 
nacvičoval a poznenáhlu se mu otvíraly 
nové možnosti, nová vystoupení nejen 
doma, ale i v zahraničí. V roce 1970 
byly převáženy ostatky akademické-
ho malíře a zakladatele souboru Lipta 
Jana Kobzáně do rožnovského skan-
zenu. Kulturní program, jejž zajišťoval 
soubor, vybudil a zaujal natolik, že se 
zrodila myšlenka pořádat každoročně 
Liptálské slavnosti. V příštích letech 
zareagovalo předsednictvo Českého 
svazu výrobních družstev. Když po-
znalo, že soubor svými vystoupeními je 
řazen mezi přední ve svém kraji, nastala 
intenzivní spolupráce vedení souboru 
přímo s ústředním v Praze. A tak se pa-
radoxně družstvo Lipta zviditelnilo dí-
ky souboru. Nikomu v Praze nevadilo, 
že v čele souboru stojí člověk bez stra-

to vzácná tradice, neboť ne všechny děti 
mají možnost si zahrát venku na dvoře, 
na poli tyto hry, snad jen ve folklorních 
souborech. Nevím, jak budou vzpomí-
nat na své mládí a jak budou předvádět 
své mailování, posílání SMS a další. 
Čas si s tím jistě poradí. Malí ogaři 
měli velký úspěch a málokteré oko 
"staroušků" zůstalo suché.  Jsme rádi, 
že můžeme tímto způsobem zpříjemňo-
vat prožitky všedních dnů. Poděkování 
za tuto akci patří i naší spoluobčance 
paní Evě Šimarové.

Za FS Lipta Liptál Ladislav Michálek
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nické příslušnosti. Charismatický zjev 
Radomíra, jeho za všech okolností sluš-
né diplomatické jednání přinášely ovo-
ce. Všichni, s nimiž přicházel do styku, 
oceňovali jeho korektnost, spolehlivost. 
Tvůrčí nápady, jimiž překypoval, byly 
akceptovány ústředím a stávaly se pro 
soubor požehnáním. Otevíraly se ne-
vídané možnosti zajíždět do zahraničí. 
Do té doby reciproční pobytové zájezdy 
v rámci družstevnictví na bázi folkloru, 
Prahou neobsazované, se staly skuteč-
ností. To poté, když Radomír, vysla-
ný na festival do Maďarska, ubezpečil 
Prahu, že je schopen a ochoten společně 
s manželkou postarat se o cizí sou-
bor po dobu týdenního pobytu u nás. 
Všemožných akci a pozvání přibýva-
lo. V roce 1979 soubor absolvoval tři 
zahraniční zájezdy, muzika navíc ještě 
dva další. Rodinný dům Sousedíků se 
stával často úřadujícím centrem a zapo-
jení bývali kromě členů výboru souboru 
i rodinní příslušníci. Odbývalo se zde 
kromě již zmíněných zkoušek muziky, 
organizačních záležitostí vedoucího, 
šití krojů, psaní kroniky, sestavování 
programů i nacvičování sólových  pě-
veckých čísel dětského souboru, jehož 
první vedoucí byla cimbalistka, dcera 
Radmila. 

Velmi si považoval ocenění od mi-
nistryně kultury „Zasloužilý pracovník 

kultury“ a ocenění od Ústředí výrob-
ních družstev „Vzorný pracovník“. Byl 
nejen schopným a obětavým vedoucím, 
ale i aktivně účinkujícím jako cimba-
lista a zpěvák. S manželkou nechyběli 
na žádném vystoupení. Píseň „K ho-
rám, chlapci, k horám“, kdysi objevena 
a uvedena v život jeho bratrancem, byla 
jejich oblíbenou. 

Pan Radomír Sousedík byl mým 
dvojnásobným učitelem. Vyučoval mne 
na vsetínské průmyslové škole elektri-
ku, ale to jsem ještě nepůsobil v sou-
boru Lipta. Pro svůj originální přístup 
k výuce a hodnocení byl u studentů 
velmi oblíben. U tabule téměř nezkou-
šel, k hodnocení používal výsledky 
časově a věcně krátkých písemných 
testů. A pak jsme se znovu sešli kon-
cem šedesátých let v našem souboru 

Lipta. Byl pro mě vzorem při řešení 
překážek a nových, nikde neověřených 
postupů. Ve svém slovníku neměl slova 
„nejde to, neumíme, nezvládneme“…. 
Když jsem koncem roku 1986 převzal 
po Radkovi funkci vedoucího souboru 
Lipta, mnohokrát jsem si říkal: „ Jak 
by to řešil Radomír“? Snažil jsem se 
vybavit si kritické momenty z minula 
a plně zde platilo: „Sláb je jen ten, kdo 
ztrácí v sobě víru a malý ten, kdo malý 
má cíl.“

24.12.2017 vzpomeneme 10. výro-
čí, kdy nás Radomír Sousedík navždy 
opustil. V historii souboru Lipta má své 
nezapomenutelné místo.

S laskavým svolením paní Jiřiny 
Sousedíkové zpracoval 

Ladislav Michálek
Foto archiv J. Vráblíková
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Smutný podzim
MYSLIVCI

Jak už to na světě chodí, říká se 
do třetice všeho...

Ani nám myslivcům se toto pořeka-
dlo nevyhnulo. V letošním roce jsme se 
již loučili s našimi kamarády Aloisem 
Kovářčíkem st. a Karlem Štrbíkem, 
dlouholetými členy našeho spolku. 

Poslední rozloučení a hold jsme vzda-
li i našemu nejstaršímu kolegovi, kama-
rádovi a příteli, panu Josefu Smilkovi 
z Liptálu č. p. 380.

Jeho oči pohasly a dotlouklo jeho srd-
ce dne 18. října 2017 ve věku 98 let.

Jeho život byl silně spjat s lesem 
a láskou k myslivosti. Byl jeden ze 

zakládajících členů spolku myslivos-
ti v Liptále, kterému zůstal věrný až 
do konce svého dlouhého života, celých 
69 let. Jeho lásku k lesu i myslivecké-
mu životu vždy podporovala i jeho že-
na, paní Blanka. Často jej doprovázela 
a společně s ním se radovala z jeho 

loveckých úspěchů a krásných trofejí.
Společně s panem Karlem Štrbíkem, 

Karlem Laštovicou st. a mnohými dal-
šími se zasloužil o naši mysliveckou 
chatu. V roce 1971 odkoupili od míst-
ního národního výboru bývalé zdravot-
ní středisko, pozdější kanceláře JZD 
a vybudovali v anglické zahradě Pod 
Smrkem mysliveckou chatu. Podílel 
se i na její realizaci společně s ostat-
ními členy a v r. 1975 byla postavena 
do dnešní podoby.

Rád sedával u kamen při vstupu 
do kuchyně a pozoroval čilý ruch. 
Vykládal své zážitky ze života i lovec-
ké historky. Byl příkladným lovcem 
a člověkem, který dokázal i naslouchat. 
S kamarády rád jezdíval do Hladkých 
Životic za přáteli na společné hony 
na drobnou zvěř. Jeho poslední trofejí 
byl srnec, kterého skolil ve svém úcty-
hodném věku letos.

Poslední rozloučení proběhlo u naší 
myslivecké chaty, kterou měl tak rád, 
dne 22.10.2017. Za zvuku Halali a čest-
né salvy jsme se rozloučili s legendou 
našeho spolku a velkým myslivcem. 
V našich vzpomínkách zůstává jeho 
nesmazatelná stopa a jeho dílo.

Doufáme, že je naše loučení s našimi 
kamarády je u konce....     

* * * * *
…Není tomu tak. Dne 24.11.2017 

jsme se dozvěděli smutnou zprávu. 
Zemřel náš bývalý kolega a kamarád, 
člen našeho mysliveckého sdružení 

v Liptále, myslivecký hospodář, pan 
Ing. Jan Evják z Liptálu Dolanska 
č. p. 344. Jeho stopa je jedna z těch, 
které zanechaly svůj otisk v běhu dějin. 
Byl dlouholetým členem myslivecké-
ho výboru, mysliveckým hospodářem. 
Ke svému životnímu koníčku, přivedl 
i svého syna Jana. Nakonec ukončil své 
působení  mezi námi ze zdravotních 
důvodů. I tak je jeden z nás a čest jeho 
památce patří stejně, jako jeho ostatním 
přátelům, ať v myslivecké kamizole ne-
bo jen v osobním životě mezi námi.

Věřím, že kdo jste znali naše kolegy, 
věnujete jim tichou vzpomínku, stejně 
jako my, kamarádi v zeleném.

 
Za všechny myslivce  
     

Mirka Klubalová - rozená Frýdlová
kronikářka MS Brdisko - Liptál 

Foto archiv myslivců

Vážení spoluobčané, milí kamarádi myslivci, 

další rok je za námi. 

Dovolte mi prosím, abych Vám i Vašim rodinám 

popřál klidné prožití Vánoc a do nadcházejícího roku 

mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti 

a spoustu mysliveckých zážitků v naší krásné krajině.

V nadcházejícím roce bude náš spolek 
slavit výročí 70 let od založení, 

a proto pro Vás všechny připravíme guláš zdarma. 
Tato akce se bude konat u naší chaty 26.5.2018.

Myslivosti zdar
Za MS Brdisko Liptál myslivecký hospodář Tomáš Mrlina
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Rok se nám pomalu chýlí ke svému 
konci a nastává nejen čas klidu, ale také 
oslav a zhodnocení všeho, čeho jsme 
dosáhli. Ještě před koncem sezóny se 
mi podařilo aspoň částečně vyzkoušet 
dobové vybavení v podmínkách nám 
trochu vzdálenějších. Při své pracovní 
cestě v Itálii se mi díky spolupracov-
níkům podařilo v dobovém kostýmu 
zdolat vrchol 3210 m.n.m. Navštívil 
jsem památník místa nálezu Ötziho 
- muže v ledu. Mumie byla nalezena 
v září 1991 v Ötztalských  Alpách, 
odtud má přezdívku "Ötzi", v blízkosti 
hor Similaun a Hauslabjoch na hranici 
mezi Rakouskem a Itálií. Lněná tunika, 
vlněná kápě a kalhoty, vlněné ovínky, 
vlněný plášť a čepice jsou jediné, co mě 
chránilo před ledovými poryvy větru 
a sněhem na vrcholku. Z bezpečnost-
ních důvodů jsem nevolil pro výšlap 
dobovou obuv a jsem za to opravdu rád. 
Můžu však říct, že počasí mi víc než 
přálo. Ranní mrazíky vystřídalo teplo 
slunce v plné síle a tak se můj výšlap 
stal snesitelným. Při plné výbavě, čítají-
cí ještě vlněnou svrchní tuniku a kabát, 
by to byla procházka růžovým sadem. 
A tak poučen se můžu těšit na další 
z mnoha výšlapů a putování, které nás 
ve skupině ještě čekají.

Náš první rok byl opravdu nároč-
ný. Prošli jsme si mnohým a za naší 
prací a úsilím zůstaly i hmatatelné 
výsledky. Můžu však říct, že rok byl 
úspěšný. Potkali jsme spousty zajíma-
vých lidí, poznali nové kouty Česka, 
Slovenska a Polska. Naše řady se roz-
šířily o spoustu šikovných lidí, kterým 
vděčíme za veškerou jejich pomoc. 

Život však vzal za své a s některými 
jsme se museli rozloučit je to Jiří 
Chalupa, Míša Dorotíková a Robert 
Žilák. Všem těmto děkujeme a přeje-
me mnoho zdaru.

Zároveň se nám ale podařilo na jejich 
místa získat další šikovné a zapále-
né přátele, jimiž jsou manželé Michal 
a Markéta Kořenkovi a Vítek Smýkal. 
Michal i Vítek jsou novými posilami 
do naší bojové části družiny. Muži 
jsou to silní a hodni velkých činů, tak 
nechť je jim přáno mnoho zásahů, málo 
zranění a jejich štíty vydrží nápor pro-
tivníků.

Rád bych na závěr poděkoval všem, 
kteří nám pomohli tento rok zvlád-
nout. Děkujeme za vaši ochotu nám 
pomáhat a za podporu, kterou nám dá-
váte. Přejeme krásné a ničím nerušené 
Vánoce a do Nového roku vše nejlepší. 

Těšíme se na Vás v příštím roce a snad 
se uvidíme na vícero akcích v naší 
obci.

Za Jagāri Jarl Halfdan Ulfr
Foto: archiv Jagāri

JAGĀRI 

Zhodnocení roku



Liptálský zpravodaj 4/2017  51



52  Liptálský zpravodaj 4/2017

PF 2018
 

Všem občanům přejeme krásné vánoční svátky a v novém roce 
 hlavně pohodu a příjemné zážitky.
  Těšíme se na další společná setkávání při péči o naši přírodu a zeleň.

ČSOP Liptál
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ÚSPĚCHY NAŠICH OBČANŮ

ZLÍN - Sedmnáctý ročník Krajské 
konference o environmentálním vzdě-
lávání, výchově a osvětě ve Zlínském 
kraji zahájil dnes v prostorách Fakulty 
technologické ve Zlíně hejtman Jiří 
Čunek, který vyzdvihl význam utváření 
zdravého vztahu člověka k přírodě, jak 
se o to snaží pořadatelská organizace 
Líska a její partneři, a zároveň konsta-
toval, že pokud jde o environmentální 
výchovu, prožíváme určité schizma. 
„Na jedné straně jsou organizace, které 
dělají výborné aktivity, díky nimž mají 
lidé přirozený kontakt s přírodou a učí 
se mít k ní úctu, což je velmi záslužné. 
Na druhé straně jsme svědky toho, že 
několik jedinců může destruovat veřej-
ný zájem, když pod záminkou ochrany 
přírody blokují například výstavbu ob-
chvatu a vystavují tak nebezpečí pře-
tíženého provozu i exhalací obyvatele 
obcí a měst. Slovo ´environmentální´ 
potom v těchto souvislostech získává 
negativní význam," řekl hejtman Jiří 
Čunek a poděkoval pracovníkům Lísky 
a středisek ekologické výchovy za to, 
že rozvíjejí správnou rozlišovací schop-
nost, aby si lidé přírody vážili, a přitom 

nebyli v kolizi s tím, co moderní svět 
potřebuje.

Konferenci připravila organizace 
Líska, která ve Zlínském kraji ve spolu-
práci s krajským úřadem pomáhá široké 
veřejnosti porozumět přírodě a být dob-
rými hospodáři přírodního a kulturního 
dědictví. Rovněž pořádá kampaně pro 
školy, neziskové organizace a veřej-
nost, jako např. ´Poctivě vyrobené´ – 
na podporu místní udržitelné ekonomi-
ky, ´Ptáci – žijí tady s námi´, ´Přírodní 
zahrada´ nebo ´Stromy a my´.

Po dobu konání konference probíhaly 
ukázky práce v tematických dílnách, 
které předvedly, jak lze zajímavou, pou-
tavou a hravou formou rozvíjet zájem 

dětí o přírodu a vše, co s ní souvisí.
Součástí programu bylo také oceňo-

vání jednotlivců či škol, úřadů či podni-
katelů, kteří jsou v oblasti environmen-
tální výchovy příkladem pro ostatní.

Jedním z oceněných byli:
V kategorii Veřejná správa - 

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál, 
a Magda Pospíšilová z Magistrátu měs-
ta Zlína.

Další informace včetně všech oceně-
ných naleznete na https://www.kr-zlin-
sky.cz/ nebo Renata Janečková, tisková 
mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje.

Zpracovala: Helena Mráčková, 
7.11.2017

Foto Jiří Balat

555 Nonstop je závod horských 
kol v režii  známého slovenského 
bikera Rada Tilandyho. Délka 590 km 
s převýšením přes 13 400 m řadí tento 
závod mezi ty nejnáročnější svého 
druhu. Trasa vedla mimo jiné přes 
vrcholky Malých a Bílých Karpat, 
Javorníků, Strážovských Vrchů 
a CHKO Ponitrie. 

Na startu ve slovenském Trenčíně se 
12. 9. 2017 sešlo 13 odvážlivců, mezi 

kterými nechyběl ani nejlepší český  
ultramaratonec Svatopluk Božák a ví-
těz Vrchařské Koruny Valašska Toník 
Liebel. Závod se jel za značné nepříz-
ně počasí, snad proto do cíle v Kálnici 
dorazilo pouhých 7 závodníků. 

Na 1. místě se v čase 81 hod. 
40 min. umístil Aleš Melichařík 
(Liptál).  Na 2. místě se ztrátou pou-
hých 30 min. dorazil Svatopluk Božák 
(Rožnov p. Radhoštěm). O 3. místo se 

Na konferenci o environmentální výchově byli 
oceněni lidé s příkladným vztahem k přírodě

555 Nonstop, aneb 20 vrcholů 
slovenských hor na jeden zátah
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Fotosoutěž Valašská krajina – Velké Karlovice

pak podělili Toník a Metoděj Lieblovi 
(Valašské Meziříčí). První tři příčky 
tedy v tomto prestižním slovenském 
maratonu obsadili Valaši.

Na fotografii s Michaelem Feníkem, 
majitelem bikeparku Kálnica, hlavním 
sponzorem celé akce a jedním z orga-
nizátorů. Vyhodnocení celé akce pro-
běhlo 9.12.2017 v Trenčíně za účasti 
župana Trenčínského kraje Jaroslava 
Bašky.

Vítězům gratulujeme a ostatním 
přejeme hodně šťastných kilometrů.

Jarda Kužel
Foto archiv Jarda

Ve dnech 26.11.2017 až do 31.3.2018 se v Karlovském mu-
zeu ve Velkých Karlovicích koná již 16. ročník fotosoutěže 
Valašská krajina za přispění EU Life. Hlavním pořadatelem 
je ČSOP Salamandr,  spolupořadateli ACTAEA – společnost 
pro přírodu a krajinu, AOPK ČR – Správa CHKO Beskydy, 
Obec Velké Karlovice a Karlovské muzeum.

Tentokrát jsme na ní měli z Liptálu zastoupení hned 
tří fotografů. Soutěže se zúčastnil: Josef Londa, Dagmar 
Žaludková a Stanislava Smilková. A liptálští se vůbec ne-

ztratili. Fotografie všech byly natolik úspěšné, že byly na vý-
stavě zveřejněny. Z toho pan Josef Londa vyhrál první 
místo v kategorii Pastviny v Beskydech se svojí fotografí 
„V ranním oparu“.

Srdečně blahopřejeme a přejeme všem hodně dalších 
úspěchů!

Jana Vráblíková
Foto Dagmar Žaludková
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Na oslavy PRODAGu se přišli podívat také obyvatelé Liptálu

Poděkování

Nabídka knihy

NAPSALI NÁM

Liptál, průmyslová zóna – Oslavy 
čtvrt století působení na českém trhu se 
zemědělskou technikou uspořádali pra-
covníci firmy PRODAG ve svém areálu 
v průmyslové zóně v Liptále. Oslavy 
spojené s tradičním podzimním Dnem 
otevřených dveří se uskutečnily v pátek 
22. září a v sobotu 23. září 2017.

Počasí tentokrát pořadatelům příliš 
nepřálo, proto se akce odehrála přímo 
ve výrobní hale firmy. „Během obou 
dní jsme přivítali desítky našich přátel, 
obchodních partnerů a především sou-
sedů – Liptalanů,“ prozradil zakladatel 
firmy Ilja Opavský, který v letošním 
roce zároveň oslavil významné životní 
jubileum.

Také proto se akce odehrávala 
ve slavnostním duchu. „Pro návštěv-
níky bylo připraveno bohaté občerst-
vení. Nechali jsme rovněž upéct velký 
frgál s číslem 25, které symbolizova-
lo výročí firmy,“ doplnila jednatelka 
PRODAGU Markéta Vacková Bělská. 
S tím, že slavnostní frgál upekla pa-
ní Marta Řádková z Liptálu, která 
také zajistila na akci med, jenž si 
návštěvníci odnesli ve stylových skle-
nicích. Vdolečky na oslavy pak na-
pekla rodačka z Liptálu, nyní žijící 
v Hošťálkové, paní Vlasta Vaculíková, 
rozená Miková.

Během oslav, stejně jako každým ro-
kem, také pracovníci firmy pro zájemce 
drtili a moštovali jablka. Návštěvníci 
si vyzkoušeli rovněž řezání na nej-
modernějších a na trhu nejbezpečněj-
ších cirkulárkách a otestovali štípačky 
na dřevo.

Vážený pane starosto,
pozdravuji Vás z Domova pro seniory 

Radkova Lhota a všechny Vaše kolegy.
Velmi Vám děkuji za zasílání Liptál-

ského zpravodaje, vždy mě moc potě-
ší! Vyrůstal jsem v Liptále v dětském 
domově a stále vzpomínám. Budu rád, 
když si na mě vzpomenete i s kalendá-
řem na rok 2018.

Radkova Lhota, 24.10.2017
Klient Němec Milan

Oznamujeme občanům, rodákům 
i čtenářům,  že je stále možné zakoupit 
knihu  Dvacet let starostou. Kniha je 
k dostání  na  Obecním úřadě v Liptále, 
v obchodě U Daňů, v Jednotě ve středu 
obce, ve Lhotě U Obadalů a na Vsetíně 
v knihkupectví Kalouš naproti Vsacanu. 
Samozřejmě také u autora knihy 
Miroslava Vaculíka. Prodejní cena je 
99,- Kč. Bližší informace na http://ozve-
nyzivota.cz .

Zakladatel firmy Ilja Opavský 
(na snímku vlevo) se současnou jed-
natelkou firmy Markétou Vackovou 
Bělskou.

Oslav v PRODAGU si užívaly také děti.

Během akce se zastavil také starosta 
Liptálu Milan Daňa. „Panu starostovi 
a všem obyvatelům Liptálu děkujeme 
za návštěvu a těšíme se na další setká-
ní,“ dodal Ilja Opavský.

Miroslav Urubek

Snímky: Archiv PRODAG

Za Obecní úřad v Liptále rovněž 
panu Opavskému srdečně blahopře-
jeme k jubileu a děkujeme za dobrou 
spolupráci.
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Přečetli jsme za vás:    

17.12.1887 Hrusice Rakousko-Uhersko 
– 14.12.1957 Praha 

Podle uvedených dat jste si jistě všim-
li, že si v těchto dnech si připomínáme 
výročí  130  let  od  narození  a  60  let 
od  úmrtí  tohoto významného českého 
malíře, národního umělce (1947), ilu-
strátora a spisovatele. 

A protože jeho obrázky všichni téměř 
důvěrně známe, provází nás od dětství 
i v dospělosti, vždy nás, malé i vel-
ké, všechny laskavě a mile pohladí, 
přinášíme Vám i v našem zpravodaji 
tuto připomínku. Zejména jeho obrázky 
s vánoční tématikou, hromadami sněhu, 
dovádějícími dětmi patří neoddělitelně 
k vánoční atmosféře.

Jana Vráblíková

Několik zajímavostí z jeho života:
Narodil se hru-

sickému ševci 
Josefu Ladovi 
( 1 8 4 7 – 1 9 0 4 ) 
a jeho manželce 
Alžbětě, rozené 
Janovské (1843–
1912), jako nej-
mladší ze čtyř 
dětí. Měl brat-

ra Františka (*1870) a sestry Antonii 
(*1877) a Marii (*1881). Z Hrusic 
a okolí také čerpal řadu námětů svých 
obrazů.

V roce 1901 odešel do Prahy, aby se 
na Královských Vinohradech vyučil 
malířem pokojů a divadelních deko-
rací. O rok později vstoupil do učení 
na knihaře a zlatiče. V kresbě byl sa-
moukem, postupně si vyvinul osobitý 
styl s typickou silnou linkou a zaoble-
nými tvary postav. Jako půlroční chla-
pec upadl na knejp (ševcovský nůž) 
a poranil si oko. Proto viděl jen na jed-
no a chybělo mu prostorové vidění. 

Kromě mnoha pohádek a knih pro 
děti, které sám napsal (k nejznáměj-
ším patří Kocour Mikeš a O chyt-
ré kmotře lišce), ilustroval přede-
vším Osudy dobrého vojáka Švejka 
za světové války (pro Švejka nakreslil 
1339 kreseb) a další knihy Jaroslava 
Haška, dále Tyrolské elegie, Krále 
Lávru a Epigramy Karla Havlíčka 
Borovského, Erbenovy a Drdovy po-
hádky a další.

Byl rovněž autorem výprav, scén 
a kostýmů k divadelním hrám i ope-
rám uváděným Národním divadlem 
a hlavním výtvarníkem úspěšného 
českého filmu režiséra Josefa Macha 
Hrátky s čertem z roku 1956, natoče-
ného podle stejnojmenné pohádkové 
divadelní hry Jana Drdy.

Málokterý náš malíř, ilustrátor, kari-
katurista i spisovatel se může pochlubit 
tak rozsáhlým dílem jako Josef Lada, 
přičemž drtivá většina jeho díla vyka-
zuje mimořádnou kvalitu. A kvanti-
ta – zde míněno v nejlepším slova 
smyslu, mu nebyla nikdy na obtíž. 
V oblasti výtvarného umění vytvořil 
asi 400 volných obrazů a okolo 15 ti-
síc ilustrací. Jeho ilustrace inspirovaly 
českého básníka Jaroslava Seiferta 
k napsání básnické sbírky Chlapec 
a hvězdy (1956). Sbírka je v podstatě 
malebným slovním doprovodem k je-
ho známým obrázkům.

V r. 1923 oženil s Hanou Budějickou 
(1888–1951) a narodily se jim dce-
ry Alena (1925–1992) a Eva. Alena 
Ladová byla rovněž ilustrátorka a ma-
lířka. Dcera Eva se narodila 18. pro-
since 1928, byla nadaná klavíristka 
a zahynula v 17 letech při leteckém 
bombardování u Emauzského kláštera 
14. února 1945.

Byl po něm pojmenován asteroid 
17625 Joseflada. (Zdroj internet.)

Milá pohlazení Josefa Lady
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660 let Karlova mostu

660 let od dokončení Karlštejna

Od pravěku lidé přecházeli řeku 
Vltavu v dnešním centru Prahy přes 
několik brodů. Karlův most je nejstar-
ším stojícím mostem přes řeku Vltavu 
v Praze a druhým nejstarším docho-
vaným mostem v České republice. 
Po pražském mostě Juditině, kamen-
ném mostě v Písku a mostě v Roudnici 
nad Labem jde v Čechách v pořadí 
o čtvrtou kamennou mostní stavbu. 

Karlův most nahradil předchozí 
Juditin most, stržený roku 1342 při 
jarním tání ledů. Stavba nového mostu 
začala v roce 1357 pod záštitou krále 
Karla IV. a byla dokončena v roce 1402. 
Praha se stala i díky kamennému mostu 
významnou zastávkou na evropských 
obchodních stezkách.

Od konce 17. století bylo postupně 
na most umístěno 30 převážně barok-
ních soch a sousoší. Původně se mu 
říkalo jen „kamenný“ nebo „pražský“ 
most. Název „Karlův most“ se vžil až 
kolem roku 1870, prvním, kdo toto 
označení použil, byl pražský naklada-
tel, spisovatel a mědirytec Joseph Rudl 
ve své monografii. 

Po mostě vede historická královská 
cesta. Karlův most spojuje Staré Město 
s Malou Stranou. Je 515,76 metrů dlou-
hý a jeho šířka je 9,40 až 9,50 m; výška 
vozovky je 13 m nad normální hladinou. 
Je tvořen šestnácti oblouky. Ty ma-
jí rozpon mezi 16,62 m (staroměstský 
břeh) až 23,38 m. Ve své délce je třikrát 
zalomen a proti proudu je nepatrně vy-
pouklý. Most je založen na mlýnských 
kamenech, které jsou možná podloženy 
rošty z dubových pilotů. 

Most je doplněn třemi věžemi. 
Na Malé Straně jsou to větší a menší 
Malostranská mostecká věž. Na stra-
ně Starého Města pak Staroměstská 
mostecká věž. Staroměstská věž však 
nestojí na krajní opěře mostu, jak je 
u mostních věží obvyklé, ale na prv-
ním vnitřním pilíři. Staroměstská opěra 
mostu je dnes zabudována ve sklepích 
domu čp. 193.

Doprava na mostě
V roce 1759 byly sepsány komplexní 

předpisy pro provoz na mostě. Bylo 
nařízeno chodit/jezdit pouze po pravé 
straně.

Od roku 1883 jezdila na mostě koň-
ka. V roce 1905 ji vystřídala elek-
trická tramvaj. Elektrický proud byl 
přes most veden mostovkou po speci-
álních kolejnicích, které zkonstruoval 
František Křižík. To proto, aby nebyl 
narušen umělecký vzhled mostu troleje-

mi. Po třech letech se ukázalo, že těžké 
tramvaje most dosti porušují a tak byly 
nahrazeny v roce 1908 autobusy. Ty 
se však také neosvědčily. Následující 
rok byl autobusový provoz zrušen 
a byl obnoven až v roce 1932 autobusy 
na pneumatikách. Veřejná doprava zde 
fungovala až do druhé světové války. 
Automobilový provoz skončil v roce 
1965 a od té doby slouží most jen pro 
pěší.

Zajímavost
Uprostřed mostu byl ve středověku 

domek, kde se mj. po podepsání vest-
fálského míru konala jednání o ukonče-
ní švédského obléhání Prahy. Dne 29. 
listopadu 1648 v něm bylo podepsáno 
příměří a 7. ledna 1649 konečná mírová 
smlouva. 

Zdroj Wikipedia, Internet
Foto Josef Londa

Karlštejn je mohutný kamenný go-
tický hrad, který stojí na vápencové 
skalní ostrožně (316 m n. m.) nad stej-
nojmennou obcí a skládá se z několika 
samostatně opevněných staveb. V okolí 
se nacházejí vinice a hluboké, většinou 
listnaté lesy.

Byl založen českým a římským krá-
lem, pozdějším císařem Karlem IV., 
jako poměrně skromná stavba o jedné 
věži. Záměr uložit zde a ochraňovat 
Korunovační klenoty Svaté říše římské 
a relikvií (svatých ostatků) podle po-
sledních výzkumů pojal Karel až poz-
ději, v roce 1356, a úměrně tomu byly 
přistavovány nové věže. Slavnostního 
zahájení stavby dne 10. června 1348 
se spolu s Karlem IV. účastnil i prv-

ní pražských arcibis-
kup Arnošt z Pardubic. 
Stavba probíhala me-
zi lety 1348–1357. 
Vnitřní výzdoba hradu 
byla dokončena v roce 
1365.

Hlavními částmi hra-
du jsou studniční věž, 
budova Purkrabství, 
Hodinová věž, Císařský 
palác, Mariánská věž 
a Velká věž. Jednotlivé 
architektonické prvky 
hradu jsou stupňovitě uspořádány podle 
významu, který jim Karel IV. přikládal, 
přičemž nejvýše je položena Velká věž.

Od roku 1918 je hrad ve vlastnictví 

státu a je zpřístupněn veřejnosti. V ro-
ce 1962 byl vyhlášen národní kulturní 
památkou.

Text a foto zdroj Wikipedia, Internet
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2017 - Víte, že:
805 let Zlaté buly sicilské

 – dědičného 
titulu českého 
krále. Fridrich 
II., sicilský král 
a římský císař, 
vydal 26. září 
1212 Přemyslu 
Otakaru I. a jeho 
bratru markraběti 
Vladislavovi tři 
listiny, které na-
zýváme Zlatou 
bulou sicilskou. 
V první listině 

stvrzuje Přemyslovi výsady jeho před-
chůdců a schvaluje volbu českých krá-
lů. Většina z nás se ale nedozvěděla, co 
přesně se v latinském textu píše. Překlad 
zveřejněný v časopise Veřejná správa 
21/2012 máme k dispozici na Obecním 
úřadě Liptál.

Zdroj VS 21/2012, Zuzana Pacinová

Český slabikář
- slaví letos 470 

let. První slabiká-
ře v mateřském 
jazyce vznika-
ly s rozšířením 
městských škol 
v 16. století a ob-
sahovaly abecedu 
i jednoduché texty 
ke čtení, základy 

náboženství, případně i básně. Nejstarší 
český slabikář s názvem Slabikář 
Czeský vyšel roku 1547 v Prostějově.

Zdroj časopis Profit č.5, 2012
Foto Internet

První sirky
Zápalky slaví 190 let. Ty, kte-

ré používáme dodnes vznikly vlast-
ně náhodou. Jejich objevitel, chemik 
John Walker, si je před 190 lety ani 
nenechla patentovat. A tak mu nápad 
ukradli. Ještě na začátku 19. století 
české hospodyně zapalovaly křesa-
dlem. O 1700 km dál, v anglickém 
městě Stockton-on-tess, byly sirky ob-
jeveny. Na českém území se zápalky 
začaly vyrábět brzy po jejich objevu. 
První čeká sirkárna vznikla roku 1839 
pod značkou Solo Sušice a založil 
ji sušický rodák Vojtěch Scheinost. 
Kvůli sirkám postavili celou továrnu. 
Firma v roce 2008 skončila z ekono-
mických důvodů, vlastníci přesunuli 

výrobu do Indie, kde se značka Solo 
dnes vyrábí.

Zdroj 5plus2, 24.3.2017, Josef Hora

Jaromír Vejvoda 
a Škoda lásky

Před 115 lety 
(28. března 1902) 
se na Zbraslavi 
narodil Jaromír 
Vejvoda, autor 
po celém světě 
proslavené polky 

Škoda lásky. Říkali mu král dechové 
hudby. Světově proslulou polku Škoda 
lásky, která letos slaví 90 let. Za „hit 
století“ dostal 150 Kčs. Přivlastňují 
si jej Němci, Američané, Rakušané, 
Norové i Finové. Slavné trio Andrew 
Sisters nahrálo polku i pod názvem 
Here Comes the Navy, aby se stala neo-
ficiální hymnou amerického námořnic-
tva. Autorem skladby je však Jaromír 
Vejvoda. 

Napsal ale celou řadu hitů, o nichž 
si myslíme, že jde o národní písničky: 
Hrajte, já ráda tancuju, Kdyby ty muziky 
nebyly, jednou, dvakrát, Už kamarádi 
pomalu stárnem (Zbraslavská), Muziko, 
muziko česká a spoustu dalších.

Zdroj 5plus2, 24.3.2017, 
Jan Hůla

První křídla nad Ruzyní
Před 80 lety (5. dubna 1937 

po 9. hodině) bylo otevřeno letiště 
na Ruzyni. Na ploše přistálo prv-
ní letadlo, Douglas DC-2 s kapacitou 
14 cestujících, kteří rychlostí až 307 
km/h letěli na trase Piešťany – Zlín – 
Brno - Praha. Pro Československo to 
byla velká událost. Do Prahy zároveň 
začaly létat nové mezinárodní linky. 
Mimochodem od toho roku se se otví-
raly nové mezinárodní lety a poprvé se 
na palubách objevily letušky. Do konce 
prvního roku provozu bylo na Ruzyni 
odbaveno 13500 cestujících. Oficiálně 
se tak začala psát historie největšího 
českého letiště, které je od roku 2012 
pojmenované po Václavu Havlovi.

Zdroj 5plus2, 7.4.2017, (jos)

Legendární putování H+Z
Před 70 lety – 1947 - dva mladí-

ci jménem Jiří Hanzelka a Miroslav 
Zikmund usedli do své Tatry a vyrazili 
na první dlouholetou výpravu. Plnili si 
své odvážné klukovské sny a díky tomu 
se stali nejpopulárnějšími cestovateli 
naší historie. 
- Výprava trvala 1290 dní a vedla přes 

44 zemí v Evropě, Africe a Americe
- Urazili 111 000 km – 74 tisíc km 

po souši, 13 tisíc ve vzduchu, 24 tisíc 
na lodi

- Jejich legendární auto Tatra při cestě 
spotřebovalo 10 000 litrů benzinu

- Bylo natočeno 11 km filmu a vzniklo 
10 000 fotografií

- Natočili 995 reportáží, z toho 702 pro 
rozhlas, 220 pro časopis Svět práce 
a 73 pro Svět motorů.

O jejich putování sepsal v roce 2016 
knížku plnou vzpomínek i unikátních 
fotografií publicista František Emmert.

Zdroj 5plus2, 21.4.2017, Josef Hora
Foto Internet

Internet
Česko letos oslavilo 25 let od první-

ho připojení do celosvětové interneto-
vé sítě. Rychlost připojení se do dneš-
ní doby zvýšila řádově milionkrát. 
V roce 1992 byla rychlost 19,2 kbit/s. 
Typickými službami byly tehdy elek-
tronická pošta, přenosy souborů po FTP 
a vzdálené přihlášení Telnetem. Webové 
stránky sice již existovaly, ale v podsta-
tě o nich nikdo nevěděl. Jen v roce 2012 
čítala tuzemská internetová populace 
6,3 milionu lidí.

Zdroj časopis Profit č.8, 2012, 
A. Cicvárková

Dědeček bankomat fungoval 
na děrné štítky

Před půlstoletím začal sloužit první 
bankomat. Vybrat si z něj bylo možné 
jen jedinou bankovku. Vynález přístroje 
na vydávání peněz je ale ještě starší.

Otcem bankomatu byl Skot John 
Shepherd-Barron, který s nápadem při-
šel v roce 1965. Svou vizi představil 
bance a 27.6.1967 lidé mohli začít pou-
žívat první bankomat v Londýně.

Bankomaty v Česku – v roce 1989 
byly v Československu pouze 3 banko-
maty. Následující rok jich bylo 7 a v ro-
ce 1991 už rovných 100. Každý násle-
dující rok jich přibývaly stovky, a to 
až na počet 4 258 v roce 2016. Loni 
v nich bylo provedeno více než 184 
milionů výběrů v hodnotě 723,6 mili-
ardy korun.

Zdroj 5plus2, 23.6.2017, (jos)
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Z FOTBALU - Liptál je po podzimu první
SPORT

Na tento článek jsem se hodně těšil, protože Liptál nebyl na první místě už hodně dlouho. Je to sice teprve po polovině 
sezóny, ale snad se podaří i jarní část sezóny. Je to radost, když vidíte Liptál na předních příčkách tabulky … 

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál, z.s.

# Klub Z V R p s B P+ P-

1. Liptál 9 7 0 2 34:18 22 0 1

2. Police 9 8 0 1 34:16 21 3 0

3. Ratiboř B 8 6 0 2 33:22 18 1 1

4. Mikulůvka 9 5 0 4 32:22 16 1 2

5. Janová 8 5 0 3 21:15 15 1 1

6. Krhová B 9 4 0 5 21:23 11 1 0

7. Velká Lhota 8 3 0 5 23:30 8 1 0

8. Študlov 7 2 0 5 21:31 7 0 1

9. Zděchov 8 1 0 7 10:30 5 0 2

10. Huslenky B 9 1 0 8 19:41 3 0 0
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Dobrý den, zdravím všechny fanouš-
ky liptálského fotbalu. V krátkosti bych 
chtěl zhodnotit podzimní část fotbalové 
sezony a také poděkovat všem nadšen-
cům, hráčům, vedení klubu, obci, no 
zkrátka všem, kteří mají zájem liptálský 
fotbal pozvednout na úroveň, kde ještě 
nedávno býval.

Před letošní sezónou došlo k několika 
změnám. Ve funkci hlavního trenéra vy-
střídal pana Červenku bývalý hráč a trenér 
mládeže pan Gerža Ladislav. Mezi hráče 
se po odmlce vrátili a začali opět běhat 
po zeleném pažitu, zkušenější hráči, kteří 
zde dříve působili a mají zájem předávat 
zkušenosti mladým odchovancům.

S takto doplněným kádrem na nás 
čekalo devět soutěžních kol podzim-
ní části soutěže. Začátkem i v průběhu 
soutěže mužstvo podávalo dobré výko-
ny, což přilákalo větší počet diváků.

Od prvních soutěžních kol mužstvo 
přistupovalo k zápasům víc jak dobře 
a soupeřům nadělovalo větší počet stře-
lených branek, což mělo pozitivní účin-
ky na účast hráčů v zápasech, ale spíš 
jen na domácím hřišti. Venkovní zápasy 
byly s účastí hráčů „trochu na hraně”, 
ale to je asi v poslední době pro-
blém všude v okolí. V zápasech muž-

stvo stavělo na zkušenostech starších 
hráčů a dravosti mladých odchovanců 
Liptálu, kteří mají do budoucna určitě 
velký potenciál. První zápasy ukázaly, 
že mužstvo má svou sílu a je schopno 
soupeřům vstřelit hodně branek, ale 
na druhou stranu i zbytečně branky in-
kasovat. Všichni, kdo chodí nebo jezdí 
na domácí i venkovní zápasy ví, že 
začátky utkání nám někdy nevycházely 
a zápasy jsme museli pracně otáčet, což 
ale bylo pro oko fanouška fotbalu urči-

tě atraktivní. Vyzvednout však musím 
zejména zápasy s aspiranty na postup, 
což jsou Police a Janová, kdy tým 
za stavu 1:3 dokázal zápasy vyrovnat 
a v druhém případě vyhrát. Na druhou 
stranu zápas s Ratibořem, jako s dalším 
adeptem na postup nevyšel vůbec. Byl 
to jeden ze zápasů, kde mužstvo na-
stoupilo v oslabené sestavě, což by se 
do budoucna nemělo opakovat.

Pro jarní část víme, kde má mužstvo 
rezervy a že je nutno na nich zapraco-

FK Liptál - podzimní část 2017
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Ne jenom muži, ale i ti nejmladší 
fotbalisté Liptálu nám dělají velkou 
radost. Sešla se totiž velice dobrá par-
ta lidí a nejdůležitější je, že to ty děti 
doopravdy baví. Pod vedením trenérů 
Jaroslava Kirchnera a Romana Šimary 
je vidět velké zlepšení těchto fotbalistů. 
Chtěl bych také moc poděkovat rodi-
čům za jejich velký zájem, protože bez 
nich by to prostě nešlo.

Ing. Milan Daňa, předseda FK 
Liptál, z.s.

Liptálská mladší 
přípravka

vat. Byl bych rád, kdyby se na druhou 
polovinu sezony současný kádr rozšířil 
o pravidelnou účast těch hráčů, kteří se 
ke konci podzimní sezony zapojili a byli 
v zápasech velkým přínosem. S takto 
doplněným mužstvem, kvalitní zimní pří-
pravou a s hojnou účastí hráčů, by se 
mohl liptálský fanoušek těšit na krásné 
fotbalové jaro s ještě lepším koncem, kte-
rý by znamenal postup do vyšší soutěže.

Závěrem bych chtěl všem popřát, 
krásné vánoční svátky, hodně zdraví, 
úspěchů a šťastný Nový rok.

Vladimír Urban
hráč FK Liptál, z.s.

Foto Josef Londa
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14. Mikulášský turnaj ve volejbale
Jak už bývá dlouholetou tradicí, i le-

tošní druhá prosincová sobota patřila 
již v pořadí čtrnáctému volejbalovému 
„Mikulášskému turnaji“.  Celá akce se 
jako vždy konala v tělocvičně Základní 
školy Liptál a podmínkou účasti ve hře 

bylo mít sestavené tzv. „smíšené“ druž-
stvo, skládající se ze třech mužů a třech 
dívek.

Na bitevním poli se nakonec utkalo 
celkem pět družstev a to: Už ne Bohuši, 
KVN Liptál,  Cheguevara, Vlci Ústí 

a Urna Bystřička. První hvizd píšťalky 
zazněl v devět hodin. Pravidla byly 
vzhledem k hojnému počtu družstev 
upraveny tak, že se s každým druž-
stvem hrálo po dvou zápasech pevně 
do dvaceti bodů. Za vítezství obdrželo 

Před více než rokem vznikl nápad 
obnovit v Liptále hodiny Zumby 
nejen pro dospělé, ale i pro děti. 
Zpočátku se nás scházelo málo, 
ale postupem času přibývalo jak 
dětí tak i dospělých. Děti se naučí 
choreografie na oblíbené písničky, 
zahrají oblíbené hry, poznají nové 
kamarády. Dospělí se na hodinu 
odreagují od každodenního shonu 
a pracovních povinností. 

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat dětem i dospělým za přízeň, 
Obci Liptál za spolupráci a bez-
platně poskytnuté prostory a pře-
ju všem klidné a příjemné prožití 
svátků vánočních a vše nejlepší 
v roce 2018.                    

Lenka Ahmed

ZUMBA

Fotbalový klub Liptál přeje všem spoluobčanům 
a fotbalovým fanouškům krásné prožití 
vánočních svátků a hodně pohody 
i osobních sportovních úspěchů 
v roce 2018.
 
Zároveň Vás srdečně zveme 
na tradiční Štěpánskou zábavu 
v Kulturním zařízení 
Liptál v úterý 
26. 12. 2017 od 20 hodin
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družstvo 3 body, v případě remízy hrá-
ly družstva ve druhém zápase o tzv. 
Zlatý míč, který rozhodl, o rozdělení 
dvou a jednoho bodu. Po vyrovnaných 
soubojích nakonec na nejvyšší příčku 
dosáhli hráči družstva Už ne Bohuši, 
druzí skončila Cheguevara a třetí příčku 
obsadili Vlci Ústí.  Našemu domácímu 
týmu KVN Liptál, se podařilo obsadit 
krásné čtvrté místo se ztrátou na třetí 
post pouze jediný bod.

Po celou dobu trvání turnaje bylo 
zajištěno bohaté občerstvení v podobě 
frgálů, kyselice, párků, sladkostí a po-
chutin, a jelikož se jednalo o sportovní 
klání, nemohlo pro sportovce chybět ani 
doplňování vitamínu B v tekutém stavu 
a jiných alko i nealko nápojů.  Celý 
turnaj proběhl ve skvělé předvánoční, 
přátelské atmosféře a co je nejdůležitěj-
ší, bez jakéhokoliv zranění.

Tímto bych chtěl ještě jednou podě-
kovat všem zúčastněným týmům a je-
jich doprovodům za vytvoření skvělé 
atmosféry během celého sportovního 
dne. Obrovské poděkování patří i hlavní 
organizátorce celé akce Radaně Daňové 
a její pravé ruce Haně Hnilicové, 
za skvělou připravenost a pohotovost, 
bez které by se tak vydařené turnaje 
nemohly realizovat. 

Ještě bych chtěl dodatečně jménem 
všech členů KVN Liptál popřát všem 
spoluobčanům Liptálu a čtenářům toho-
to článku do nového roku hlavně zdraví 
a osobní i pracovní úspěchy po celý 
rok 2018 a současně bych Vás všechny 
chtěl pozvat na pravidelný „Babský 
turnaj“, který se bude konat na jaře 
v tělocvičně Základní školy Liptál. 

O konkrétním datu budete určitě včas 
informování. Sportu zdar!

Ing. Ondřej Vaculík, 
předseda KVN Liptál
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