
V dne‰ním ãísle najdete:
● Jednání zastupitelstva ● Kapelník Zdenûk Mrlina

● Informace starosty obce ● Spoleãenská kronika

● Rozpoãet obce na rok 2006 ● Z matefiské a základní ‰koly

RADOSTNÉ  VELIKONOCE

Z leto‰ního vala‰ského jarmarku v Z· Liptál



Usnesení ã. 26 

ze dne 08. 02. 2006

- ZO Liptál bere na vûdomí, Ïe se

Rada obce Liptál z dÛvodu nemoci

vût‰iny ãlenÛ neuskuteãnila

- ZO Liptál schvaluje pfiipojení po-

Ïadavku na vûcné bfiemeno - poze-

mek parc. ã. 1238/1 - louka v˘mûra

2991 m2, k.ú. Liptál, vlastník:

Vladimír Cedidla, Liptál 99, 756 31

- ke smûnné smlouvû mezi Obcí

Liptál a Vladimírem Cedidlou, Li-

ptál 99, na dobu 10 let s v˘povûdní

lhÛtou 1 rok

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o draÏbû nemovitostí t˘kající se

pozemkÛ dotãen˘ch projektem ka-

nalizace v obci Liptál

- ZO Liptál schvaluje úãast Obce

Liptál v zastoupení starostou Miro-

slavem Vaculíkem a místostarost-

kou Vûrou Dostálovou na draÏbû

nemovitostí s cílem získat pozemky

do vlastnictví Obce Liptál. Jedná se

o pozemky na listu vlastnictví ã.

1025 pro obec a katastrální území

Liptál - Hofiansko, u DaÀÛ ã.65

- ZO Liptál bere na vûdomí odstou-

pení od Ïádosti na koupi domu ã.p.

79 - Ïadatelka p. Múdrá

- ZO Liptál neschvaluje finanãní

pfiíspûvek pro p. ZboÏínkovou, Li-

ptál 479, na opravu rygolu, doporu-

ãuje písemnû informovat p. Zbo-

Ïínkovou

- ZO Liptál bere na vûdomí pfiesunu-

tí rozhodování o Ïádostech o fi-

nanãní pfiíspûvek na dal‰í jednání

ZO Liptál 

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o pfiípravn˘ch pracích na rozpo-

ãtu obce Liptál na r. 2006 a povûfiu-

je komisi pro pfiípravu rozpoãtu

zpracováním návrhu do pfií‰tího za-

sedání ZO Liptál.

- ZO Liptál schvaluje zaji‰tûní zpev-

nûní bfiehu podél potoka vedle po-

zemku Kováfiov˘ch ã. 242

- ZO Liptál povûfiuje stavební komi-

si zji‰tûním stavu komunikace na

Pusté, posouzením a podáním návr-

hÛ na fie‰ení havarijního stavu ko-

munikace na Pusté 

- ZO Liptál schvaluje dohodu o pod-

mínkách zfiízení stavby mezi obcí

Liptál a ¤SZK Zlín

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o prÛbûhu pfiíprav prací na re-

konstrukci ‰kolní jídelny v Z·

Liptál 

- ZO Liptál bere na vûdomí infor-

maci o nutnosti jmenování pfiísedí-

cího Okresního soudu ve Vsetínû

a o zvefiejnûní této informace v ob-

ci Liptál 

- ZO Liptál bere na vûdomí infor-

mace o prÛbûhu pfiípravn˘ch prací

na dal‰í budování vodovodních pfií-

pojek v obci Liptál 

- ZO Liptál bere na vûdomí infor-

maci o prodeji plynov˘ch zafiízení 

- ZO Liptál schvaluje prodej nevyu-

Ïité snûÏné frézy z majetku obce p.

B. Machálkovi, Horní Beãva 235,

za cenu 3.000,-- Kã 

- ZO Liptál povûfiuje Lubomíra Va-

culíka, aby posoudil stav posilova-

cího stroje a ãinek ve vlastnictví

obce Liptál,a navrhl cenu, za kterou

stroj a ãinky obec Liptál prodá 

- ZO Liptál schvaluje osvobození

z poplatku za komunální odpad

na r. 2006 - pí Valcháfiová, Liptál

ã. 34 

- ZO Liptál bere na vûdomí infor-

maci o ãerpání finanãních prostfied-

kÛ na zimní údrÏbu v obci Liptál 

- ZO Liptál bere na vûdomí infor-

maci o zájmu firmy Alpine Vala‰-

ské Mezifiíãí o zeminu na stavbu

Vsetín - Vala‰ské Mezifiíãí 

- ZO Liptál bere na vûdomí nabídku

darování lesního pozemku, p.ã.

3303, v˘mûra 11118 m2 od Josefa

·Èastného, Liptál 463, a s tímto da-

rováním nesouhlasí 

- ZO Liptál bere na vûdomí infor-

mace o prÛbûhu pfiípravn˘ch prací

na opravu kulturního areálu 

- ZO Liptál schvaluje návrh smlouvy

na zpracování úvodního projektu -

hfii‰tû a ‰atny TJ Start Liptál 

- ZO Liptál bere na vûdomí infor-

maci o konání benefiãního koncertu

ve prospûch nemocn˘ch Alzheime-

rovou chorobou 

- ZO Liptál schvaluje konání taneãní

zábavy SDH Liptál dne 18. 03.

2006 

- ZO Liptál bere na vûdomí pfiipo-

mínku k rekonstrukci kulturního

areálu - toalety 

- ZO Liptál schvaluje pozvání od-

borníka na kontrolu stavu stfiechy

nad penzionem 

- ZO Liptál bere na vûdomí infor-

maci o pracích na územním plánu

ã. 6

Usnesení ã. 27 
ze dne 15. 03. 2006

- ZO Liptál schvaluje Smlouvu

o pfienesení plnûní povinností vy-

pl˘vajících z majetkoprávních

smluv uzavfien˘ch SdruÏením obcí

Vsacko 

- ZO Liptál schvaluje rozpoãet obce

Liptál na rok 2006 - v˘daje

21.897.000 Kã, pfiíjmy 21.897.000 Kã 

- ZO Liptál povûfiuje starostu obce vy-

fiízením úvûru na místní rozvody a re-

konstrukci ‰kolní jídelny v rozmezí

2,5 - 4 mil. Kã 

- ZO Liptál povûfiuje stavební komi-

si pfiípravou plánu a zpracováním

odhadu nákladÛ na opravy místních

komunikací 

- ZO Liptál bere na vûdomí zprávy

kontrolního v˘boru a p. Neãase

o zhodnocení efektivnosti investice

obce v podobû pofiízení referenãní-

ho vozidla 

- ZO Liptál schvaluje aktualizaci

studie od Ing. ëuri‰e a povûfiuje mí-

stostarostku spolu s Ing. DaÀou

a fieditelkami Z· a M· zahájením

jednání s Ing. ëuri‰em 

- ZO Liptál bere na vûdomí infor-

mace o ãinnosti a jednání rady ‰ko-

ly pfii Z· Liptál 

- ZO Liptál bere na vûdomí v˘roãní

zprávu Z· Liptál a povûfiuje komisi

pro sestavení rozpoãtu obce a fiedi-

telku Z· i M· Liptál vypracováním

pravidel pro financování provozu

Z· i M· Liptál 

- ZO Liptál bere na vûdomí v˘roãní

zprávu M· Liptál

- ZO Liptál bere na vûdomí infor-

mace o rekonstrukci ‰kolní jídelny

- ZO Liptál schvaluje darovací

smlouvu mezi dárcem Obec Liptál

a obdarovan˘m Zlínsk˘m krajem,

¤editelství silnic Zlínského kraje,

pozemek pod silnicí v Hofiansku 

- ZO Liptál schvaluje zadání pro

zpracování návrhu zmûny ã. 6 územ-

ního plánu sídelního útvaru Liptál

s v˘jimkou lokality 6-12 BaÈková

a 6-15 Pivovafiiska s odÛvodnûním

uveden˘m v dÛvodové zprávû

- ZO Liptál Ïádá Mûstsk˘ úfiad Vsetín,

odbor v˘stavby, územního plánování

a dopravy, aby pokraãoval v dokon-

ãení pofiízení zmûny ã. 6 územního

plánu sídelního útvaru Liptál 

- ZO Liptál bere na vûdomí vyhod-

nocení stanovisek dotãen˘ch orgá-

nÛ státní správy, vyhodnocení pod-
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nûtÛ a stanovisko nadfiízeného orgá-

nu územního plánování 

- ZO Liptál schvaluje jmenování pfií-

sedícího Okresního soudu ve Vse-

tínû pana Josefa ¤ehánka, bytem

Liptál ã.p. 410

- ZO Liptál bere na vûdomí informace

o postupu prací pfii budování vodovodu 

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ci o prodeji plynárenského zafiízení 

- ZO Liptál bere na vûdomí informace

o finanãních nákladech na zimní údrÏ-

bu chodníkÛ a místních komunikací 

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o chystaném zájezdu do Holand-

ska 19. - 25.09.2006, kter˘ pofiádá

farní sbor âCE Liptál

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o jednáních správní rady Obecnû

prospû‰né spoleãnosti Pomnûnka 

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o ptaãí chfiipce 

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ce o vydání publikace Zlínsk˘ kraj 

- ZO Liptál schvaluje jmenování sta-

rosty obce Liptál Miroslava Vacu-

líka jako zástupce obce Liptál

k úãasti na fiádné valné hromadû

spoleãnosti Vodovody a kanalizace

Vsetín dne 08.06.2006 a jako ná-

hradníka místostarostku obce Liptál

Vûru Dostálovou 

- ZO Liptál bere na vûdomí informace

o dopisu Mysliveckého sdruÏení Brdis-

ko Liptál ohlednû volnû pobíhajících psÛ

- ZO Liptál bere na vûdomí informa-

ci o ‰etfiení ve vûci skladování ne-

bezpeãného odpadu v obci Liptál

- ZO Liptál schvaluje vymáhání

dluÏn˘ch poplatkÛ za nájem v kul-

turním zafiízení od organizací pofiá-

dajících plesy v obci Liptál 

- ZO Liptál schvaluje finanãní pfiís-

pûvek ve v˘‰i 7 000 Kã pro Farní

sbor âCE v Liptále a 7 000 Kã pro

¤ímskokatolickou farnost v Liptále 

- ZO Liptál bere na vûdomí Ïádost ob-

ãanÛ obce Liptál Kirchner Jan, Liptál

189; Hromada Zdenûk, Liptál 188;

Zavadilová Vûra, Liptál 60; Vacu-

líková Lydie, Liptál 51; ÎÛrek

Jaroslav, Liptál 319 o zpevnûní míst-

ní komunikace asfaltem a povûfiuje

stavební komisi zji‰tûním stavu ko-

munikace a zafiazením do plánu oprav

- ZO Liptál schvaluje jednohlasnû

zapojení do 12. roãníku soutûÏe Ve-

snice roku.

Miroslav Vaculík, 

starosta obce Liptál

OZNÁMENÍ 
o dobû a místû konání voleb do Poslanecké snûmovny PâR

Starosta obce Liptál podle zákona ã. 247/1995 Sb., o volbách

Parlamentu âR a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, § 15, odst. 1

o z n a m u j e
1. volby do: Poslanecké snûmovny Parlamentu âR

se uskuteãní: pátek 02. 06. 2006 od 14:00 do 22:00 hod.

sobota 03. 06. 2006 od 08:00 do 14:00 hod.

2. místem konání voleb ve volebním okrsku: ã.1 

je volební místnost: Obecní úfiad Liptál, zasedací místnost

756 31  Liptál 331

3. Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svoji

totoÏnost a státní obãanství âeské republiky (obãansk˘m prÛ-

kazem nebo cestovním pasem âR). NeprokáÏe-li uvedené sku-

teãnosti stanoven˘mi doklady, nebude mu hlasování umoÏnû-

no, § 15, odst. 2, § 19, odst. 3, 4, 5

4. Voliã mÛÏe poÏádat o vydání voliãského prÛkazu. Ten

opravÀuje k zápisu do v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu ve dnech

voleb v jakémkoliv volebním okrsku, § 6a, odst.1 - 3)

5. Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pfiípustné, § 19, odst.1

6. Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch dÛvodÛ v územním

obvodu volebního okrsku o náv‰tûvu volební komise s pfie-

nosnou volební schránkou, § 19, odst. 7

7. Voliãi budou dodány nejpozdûji 3dny pfiede dnem voleb

hlasovací lístky. V den voleb voliã mÛÏe obdrÏet hlasovací

lístky i ve volební místnosti, § 38, odst. 4), § 17, odst.1.

Okrsková volební komise v Liptále (§ 7, odst. 1), písm. l), § 14e)

Starosta obce Liptál stanovil (§ 14c) dne 03.04.2006 minimální 

celkov˘ poãet ãlenÛ Okrskové volební komise v Liptále: 
5 ãlenÛ (5 ãlenÛ = 4 ãlenové + 1 zapisovatel).

Do okrskové volební komise mÛÏe delegovat (§ 14e, odst. 3)

nejpozdûji do 30 dnÛ pfiede dnem voleb (tj. do 03. 05. 2006)
1 ãlena a 1 náhradníka kaÏdá politická strana, hnutí nebo

koalice,  jejichÏ kandidátní listina byla zaregistrována ve vo-

lebním kraji

- âlenem volební komise (§ 14e, odst. 2) mÛÏe b˘t státní

obãan âeské republiky:

- kter˘ dosáhl 18 let 

- u nûhoÏ nenastala pfiekáÏka volebního práva (§ 2)

- kter˘ není kandidátem pro volby do Parlamentu âR

- nemusí mít v obci trval˘ pobyt

- Delegováním ãlenÛ a náhradníkÛ do volební komise (§ 14e,

odst. 4)  se rozumí doruãení jejich seznamu  starostovi obce.

Seznam delegovan˘ch MUSÍ u kaÏdého ãlena i náhrad-
níka obsahovat (§ 14e):

- jméno a pfiijmení

- rodné ãíslo

- pfiesnou adresu trvalého bydli‰tû 

- podpis zmocnûnce politické strany, hnutí nebo koalice

Dále DOPORUâUJEME uvést u kaÏdého delegovaného:
- ãíslo obãanského prÛkazu

- místo narození

- u Ïen rodné pfiijmení

- telefonick˘ kontakt

- adresu a kontakt u zmocnûnce za politickou stranu, 

hnutí nebo koalici

Poãet a sídlo volebních okrskÛ - Obec Liptál
Starosta obce Liptál oznamuje  podle zákona ã. 247/1995

Sb. o volbách do  Parlamentu âR a o zmûnû nûkter˘ch dal-

‰ích zákonÛ,  § 14c, písm. f):

poãet volebních okrskÛ v obci Liptál: 1 volební okrsek
sídlo volebního okrsku: Obecní úfiad Liptál, 756 31  Liptál 331

ZAPISOVATEL Okrskové volební komise Liptál
Starosta obce Liptál jmenoval podle zákona ã. 247/1995 Sb.

o volbách do Parlamentu âR, § 14c, písmeno e) a § 14e odst.

7): z a p i s o v a t e l e m Okrskové volební komise v Liptále

paní Janu Vráblíkovou, zamûstnankyni OÚ Liptál.
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Pfiíjmy obce Liptál v roce 2005 Skuteãnost 2005 Návrh 2006

Paragraf - poloÏka - popis ãinnosti

8115 - Pfievod zÛstatku - Hlavní úãet 2005 299 000,00 64 000,00

8115 - Pfievod zÛstatku - Hâ 2005 0,00 0,00

8124 - 02 Plynofikace obce - úvûr -316 734,12 -386 000,00

8124 - 01 Plynofikace obce K.B. -711 996,00 -712 000,00

1111 - DaÀ závislá ãinnost 1 905 820,00 1 975 000,00

1112 - DaÀ z pfiíjmu F.O. 891 164,00 1 021 000,00

1113 - SráÏková daÀ 106 906,00 113 000,00

1121 - DaÀ právnick˘ch osob 2 216 791,00 2 787 000,00

1122 - DaÀ právnick˘ch osob - obec 407 680,00 200 000,00

1211 - DaÀ z pfiidané hodnoty 3 472 927,00 4 084 000,00

1332 - Popl.zneãi‰Èování ovzdu‰í 4 800,00 5 000,00

1334 - FÚ Ostatní poplatky 150,00 0,00

1361 - Správní poplatky: 38 820,00 41 000,00

1337 - Odvoz domovního odpadu 443 485,00 450 000,00

1341 - Poplatek ze psÛ 23 550,00 23 000,00

1343 - UÏívání vefi.prostr. 16 077,90 10 000,00

1347 - Místní poplatek VHP 20 000,00 20 000,00

1351 - Odvod v˘tûÏku VHP 12 905,00 15 000,00

1511 - DaÀ z nemovitosti 410 181,00 418 000,00

6402 -2222 - KÚ Zlín - fin.vypofiádání min.let 6 000,00 0,00

3201 - Prodej akcií VAK 0,00 395 000,00

4112 - Dotace Krajsk˘ úfiad Zlín 300 000,00 328 000,00

4112 - Dotace MûÚ Vsetín 12 000,00 0,00

4222 - KÚ Zlín Dotace na chodníky 225 000,00 0,00

4116-98072 Dotace na individuální dopravu 6 000,00 0,00

4116 - 13101 Dotace na mzdu ÚP 254 677,00 0,00

4121 - DojíÏdûjící Ïáci - Lhota 49 542,00 55 000,00

4121 - DojíÏdûjící Ïáci - Jasenná 29 994,00 35 000,00

4122 - Dotace na Vesnici roku 20 000,00 0,00

4221 - úãelová dotace rekonstr.·.J. 0,00 5 900 000,00

4229 - Pfievod Horní Vsacko za plynofikaci 0,00 2 500 000,00

4131 - Pfievod z Hâ 2005 LES 344 196,94 300 000,00

4240 - 97572 obrati‰tû autobusÛ -úãelová dot. 1 431 000,00 0,00

Úãelová dotace chodníky II.III. Etapa 3 013 000,00 0,00

2310 - Vodní hospodáfiství 174 043,22 172 000,00

3111 - Matefiská ‰kola ‰kolkovné,stravné 0,00 0,00

3314 - Knihovna 1 400,00 3 000,00

3613 - Nájem nebytov˘ch prostor 411 080,58 411 000,00

3632 - Pohfiebnictví 5 008,00 15 000,00

3639 - âistírna 15 432,97 20 000,00

3639 - Vizovické vrty 42 739,00 56 000,00

3639 - Prodej nemovitostí 0,00 1 280 000,00

3722 - Tfiídûní odpadu, odvoz PDO organizace 75 551,36 68 000,00

2722 - 2112 Prodej popelnic 16 788,50 15 000,00

4314 - DÛm s peãov.sluÏbou 203 094,50 198 000,00

5512 - Prodej ARA Hasiãi 10 000,00 0,00

6171 - Ostatní pfiíjem 26 359,10 12 000,00

6171 - Ostatní nedaÀ pfiíjmy zmûna územního 

plánu,vratky min.let 17 865,50 0,00

6171 - 3111 Prodej pozemku 117 030,00 0,00

6310 - Úroky 5 187,83 6 000,00

6409 - 2329 DPH IV. IV. 2005 600,00 0,00

P¤ÍJMY CELKEM: 16 055 117,28 21 897 000,00

V˘daje obce Liptál v roce 2005 Skuteãnost 2005 Návrh 2006
Paragraf - poloÏka - popis ãinnosti
8901 - Mzda 12/2005 -51 521,00 0,00
2212 - V˘st. a oprava místních komunikací, 

zimní údrÏba 798 644,50 460 000,00
2219 - Bud. chod. VO, MR, úprava oplocení,

ostatní náklady, více práce 234 489,20 0,00
2219 - Budování chodníkÛ II.etapa ( krytí ÚZ ) 637 279,10 0,00
2219 - Bud. chod. II. a III. etapa ÚZ KÚ Zlín 225 000,00 0,00
2219 - Bud. chod. II. a III etapa ÚZ 3 013 000,00 0,00
2219 - Obrati‰tû autobusÛ ÚZ 1 431 000,00 0,00
2219 - Zimní údrÏba chodníky 0,00 100 000,00
2219 - V˘kup pozemku chodníky,

stavební dozor - doúãtování 0,00 45 000,00
2221 - Dopravní obsluÏnost, nové ãekárny 210 350,00 100 000,00
2310 - Vodní hospodáfiství, nákup vody,

Vak Vsetín 267 465,00 247 000,00
2310 - Skup. vodovod - realizace II etapa, 

úroky KB 399 881,00 2 286 000,00
2310 - Úroky 2006 voda KB 125 838,11 0,00
2310 - Návratná fin.v˘pomoc - vodovod I etapa 402 000,00 401 000,00
2321 - Kanalizace 2 075,00 2 501 000,00
3111 - M· pfiíspûvek na provoz od obce 465 000,00 519 000,00
3113 - Z· pfiíspûvek na provoz - obce 1 235 000,00 1 667 000,00
3113 - Rekonstrukce ·.J. ÚZ 0,00 5 900 000,00
3113 - Rekonstrukce ·.J. hrazeno obcí 450 000,00
3314 - Knihovna 46 757,50 57 000,00
3319 - Ostatní ãinnost v kultufie 504 000,00 580 000,00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek 4 584,00 20 000,00
3330 - Pfiíspûvek na mládeÏ - cirkvi 000,00 20 000,00
3341 - Oprava rozhlasu 0,00 25 000,00
3399 -Vítání obãánkÛ,beseda s dÛchodci 38 249,50 40 000,00
3419 - Tûlov˘chova 40 180,00 30 000,00
3511 - Zdravotní stfiedisko 10 605,62 12 000,00
3631 - Vefiejné osvûtlení 142 318,21 175 000,00
3632 - Pohfiebnictví 4 403,71 50 000,00
3633 -  Úrok plynofikace âMB Zlín 352 222,90 195 000,00
3633 - Úrok plynofikace K.B. Vsetín 0,00 82 000,00
3636 - Pfiíspûvek na digitální mapu 0,00 0,00
3639 - Ostatní sluÏby M.H. 920 694,75 1 212 000,00
3721 - Odvoz nebezp. odpadu 107 127,00 110 000,00
3722 - Odvoz domovního odpadu 419 105,00 476 000,00
3749 - Ochrana pfiírody 0,00 15 000,00
4186 - Sociální v˘pomoc na dopravu 6 000,00 0,00
4318 -Soc.v˘pomoc obã.rozvoz obûdÛ,Tomanovi 20 053,51 0,00
4182 - âerpání dotace - MûÚ Vsetín 12 000,00 0,00
4314 -  16 BJ penzion 51 445,38 43 000,00
4318 - Rozvoz obûdÛ dÛchodci, mzda kuchafiky, 

soc. v˘pomoc 0,00 72 000,00
4319 - Finanãní pfiíspûvek na dítû 

- Nadûje Vsetín,Pomûnka 10 000,00 60 000,00
5512 - Sbor dobrov.hasiãÛ 124 850,72 64 000,00
6112 - Zastupitelstvo, komise 1 096 421,00 1 151 000,00
6171 - Vnitfiní správa 2 164 143,14 2 603 000,00
6310 - SluÏby penûÏních ústavÛ 24 794,61 20 500,00
6399 - Odvod danû obec 393 120,00 100 000,00
6402 -  Finan.vypofiádání minul˘ch let 

- vratka za volby 2004 3 199,30
6409 - ãlen. pfiísp. Vsacko - Val. Polánka 3 507,50 6 500,00

ãlen. pfiísp. Syrákov 156 500,00 0,00
ãlensk˘ pfiíspûvek 
Mikroregion Vsetínsko (JablÛnka) 1 000,00 2 000,00

V¯DEJ CELKEM: 16 054 784,26 21 897 000,00

ROZPOâET OBCE ROK 2006
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1) Co nás ãeká v tomto roce?
Ani leto‰ní rok se neobejde v na‰í

obci bez stavebních prací. Mezi nej-

vût‰í akce bude patfiit vybudování

místních vodovodních rozvodÛ do

v‰ech boãních ulic. Pochopitelnû pod-

le dfiívûj‰ího zájmu obãanÛ a v soula-

du s projektovou dokumentací a sta-

vebním povolením. Dá se fiíci, Ïe tím

bude dotãena skoro celá obec.

V˘hodou je, Ïe se nebude kopat najed-

nou v celé obci, ale Ïe se bude postu-

povat po jednotliv˘ch ulicích.

2) Kdy budou práce hotovy?
Podle smlouvy, kterou má SdruÏení

obcí Syrákov s dodavatelskou firmou

COBBLER Za‰ová, by mûly b˘t práce

ukonãeny v na‰í obci do 30. záfií leto‰-

ního roku. To znamená, Ïe do konce

ãervence 2006 by mûly b˘t hotovy

v‰echny v˘kopové práce, poloÏeno

potrubí a provedeny tlakové zkou‰ky.

V srpnu a záfií 2006 pak budou prove-

deny úpravy a provedeny opravy po-

vrchu v‰ech dotãen˘ch komunikací. 

3) Co to znamená pro obãany, kte-
fií se budou pfiipojovat?

Hlavnû, aby byli pfiipraveni a mohli

se napojit je‰tû pfied úpravami komu-

nikací. To znamená, aby si co nejdfiíve

zajistili projekt a vyfiídili si stavební

povolení na vodovodní pfiípojku. Poté

uzavfiou smlouvu o dodávce vody

s firmou Vodovody a kanalizace Vse-

tín, provedou si v˘kopové práce a od-

borná firma jim provede pfiipojení

vãetnû osazení vodomûru aÏ do domu

(do sklepa). Obecní úfiad v Liptále je

pfiipraven v této vûci poradit nebo po-

skytnout bliÏ‰í informace. 

4) Jak je financována celá akce?
Celá akce je financována z prostfied-

kÛ Evropské unie, z národních zdrojÛ

a z vlastních prostfiedkÛ jednotliv˘ch

obcí.

Pfiesné financování 2. stavby Sku-

pinového vodovodu Syrákov je násle-

dující. (viz. tabulka vpravo)

5) Co to znamená pro jednotlivé
obce?

Ve 2. stavbû jsou zafiazeny následu-

jící obce:

- Lhota u Vsetína 12 mil. Kã

- Liptál 22 mil. Kã

- V‰emina 10 mil. Kã

- Ublo 8 mil. Kã

Pro na‰i obec to znamená, Ïe z cel-

kov˘ch nákladÛ 22,1 mil. Kã. obdrÏí-

me:

75 % EU 16,6 mil. Kã

10 % SFÎP, MF âR 2,2 mil. Kã

5 % SFÎP 1,1 mil. Kã

Zb˘vajících 10 %, tj. 2,2 mil. Kã mu-

sí obec uhradit v prÛbûhu leto‰ního roku.

6) Co dal‰ího se plánuje pro leto‰-
ní rok?

Zastupitelstvo obce Liptál (ZO)

schválilo na svém posledním zasedání

vyrovnan˘ rozpoãet ve v˘‰i necel˘ch

22 mil. Kã. Mimo zaji‰tûní základního

provozu a chodu obce je v této ãástce

zahrnuta i ‰esti milionová dotace od

MF âR na generální opravu pavilonu

stravování v základní ‰kole. Jedná se

o úplnou rekonstrukci ‰kolní kuchynû,

pofiízení ve‰kerého nového zafiízení

a vybavení, je zde fie‰eno i nové dis-

poziãní uspofiádání vãetnû nov˘ch

podlah, stropÛ, odpadÛ, nová elektro-

instalace i nová vzduchotechnika. JiÏ

dnes víme, podle srovnání s obdobn˘-

mi úpravami v Ho‰Èálkové a v Ja-

blÛnce i podle projektu, Ïe ãástka

6 mil. Kã nebude dostaãující a vy‰plhá

se minimálnû na 8 - 8,5 mil. Kã. Tyto

chybûjící prostfiedky obec zatím nemá

a bude je muset v prÛbûhu rekonstruk-

ce zajistit tak, aby mohly b˘t práce do-

konãeny a aby se v‰e stihlo v prÛbûhu

letních prázdnin.

7) Co dal‰ího se pfiipravuje?
V kulturním areálu se bude opravo-

vat jevi‰tû, které si vyÏádá celkem

180.000 Kã (100.000 Kã Krajsk˘ úfiad

Zlín, 50.000 Kã Obec Liptál, 30.000 Kã

Folklorní sdruÏení Lipta).

Dále se zde poãítá s celkovou opra-

vou kulturního areálu, v˘mûnou pro-

hnil˘ch dfievûn˘ch ãástí v hledi‰ti, ve

stáncích, na taneãním kole a na kolibû.

ZároveÀ se provede pokácení star˘ch

stromÛ a v˘sadba nov˘ch. Celkové ná-

klady jsou plánovány na 700.000 Kã.

Zde je jiÏ zahrnuta i dotace ve v˘‰i

400.000 Kã, kterou letos obec obdrÏí

od Ministerstva pro místní rozvoj

(MMR) za „bílou stuhu“ za práci

s mládeÏí v soutûÏi Vesnice roku

v loÀském roce.

RovnûÏ se nezapomíná ani na spor-

tovce. Pro leto‰ní rok je plánována

i oprava fotbalov˘ch ‰aten. V‰ichni ví-

me, Ïe tato budova, která byla postave-

na (vût‰inou brigádnicky) v ‰edesát˘ch

letech a slavnostnû otevfiena v roce

1972, dnes pomalu chátrá a na nûkolika

místech do ní zatéká. Aby bylo zabrá-

nûno dal‰ímu znehodnocování této bu-

dovy, která je v majetku obce, pfiipravi-

la rada obce fie‰ení v podobû nádstavby

a zhotovení nové stfiechy. Jedná se

o dlouhodobûj‰í fie‰ení, situace by se

dále vyvíjela podle finanãních pro-

stfiedkÛ. Obec má zatím pfiipraveno pro

tuto akci 400.000 Kã vãetnû dotace

300.000 Kã od MMR Praha.

Jak se obec vypofiádala s leto‰ní
zimou?

Dnes, s odstupem ãasu se o tom ho-

vofií jiÏ lépe. Ale byly dny i t˘dny,

INFORMACE STAROSTY OBCE

Projekt

Vodovod Syrákov - 2 stavba
Lhota u Vsetína, Liptál, Ublo, V‰emina
je spolufinancován Evropsk˘m fondem pro regionální rozvoj 

- Operaãní program Infrastruktura a Státním fondem Ïivotního prostfiedí âR

¤ídící orgán: Ministerstvo Ïivotního prostfiedí

Zprostfiedkující subjekt: Státní fond Ïivotního prostfiedí

Pfiíjemce podpory - investor: SdruÏení obcí Syrákov

Financování projektu:

Celkové náklady: 1 742 241 EUR 52 267 231 Kã 100 %

Dotace z EU z OPI: 1 306 680 EUR 39 200 423 Kã 75 %

Dotace SFÎP âR: 5 226 723 Kã 10 %

PÛjãka SFÎP âR: 2 613 362 Kã 5 %

Vlastní zdroje SO Syrákov: 5 226 723 Kã 10 %

Zhotovitel: COBBLER, s. r. o., Za‰ová 

Dozor a fiízení projektu: Vodohospodáfisk˘ rozvoj a v˘stavba, a. s. Brno
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kdy jsme toho mûli v‰ichni dost, jak

my na obecním úfiadû, tak urãitû i vy

obãané, ale také i ti, ktefií nám s od-

klízením pomáhali (traktoristé, fiidiãi

mechanismÛ, fiidiãi nákladních aut,

vojáci, na‰i pracovníci apod.). Byla to

urãitû jedna z nejtûÏ‰ích zim za po-

slední desetiletí a patfií jistû podûko-

vání v‰em, ktefií se jak˘mkoliv zpÛso-

bem podíleli na odstraÀování

následkÛ této snûhové kalamity.

Nejhor‰í bylo, Ïe se sníh musel neu-

stále odklízet a Ïe jiÏ nebylo kam.

A tak jsme si ho v‰ichni pfiehazovali

pfies ploty, na chodníky, na cesty.

Pokud to ‰lo, tak se nûco natlaãilo do

potoka. Ale pak zaãaly chodit kontro-

ly z LesÛ âR a z Ïivotního prostfiedí

a bylo nutno respektovat jejich nafiíze-

ní. Kde bylo snûhu mnoho, museli

jsme postupnû pomocí tûÏké techniky

koryto potoka ãistit a sníh vyváÏet mi-

mo obec. Toto v‰echno si vyÏádalo

dal‰í finanãní prostfiedky a tak úãet za

zimní údrÏbu je od listopadu 2005 do

konce bfiezna 2006 více neÏ pÛl mili-

onu Kã. Je to skoro o 100 % více, neÏ

v minul˘ch letech. Co k tomu dodat?

Snad jen to, abychom nyní v klidu

pouvaÏovali, co by ‰lo pro pfií‰tí zimu

zlep‰it, kde by se dalo více u‰etfiit

a jak zefektivnit cel˘ systém zimní

údrÏby. Rádi vyslechneme jakékoliv

va‰e pfiipomínky a námûty. 

Miroslav Vaculík, starosta

Informace o ptaãí chfiipce pro vefiejnost
Co je ptaãí chfiipka?
Je to virové onemocnûní postihující

ptáky, jehoÏ rezervoárem je pfiedev‰ím

migrující vodní ptactvo. U tûchto hosti-

telÛ infekce probíhá obvykle bezpfií-

znakovû, jen v˘jimeãnû je klinicky

zjevná. Zasáhne-li v‰ak drÛbeÏ (slepi-

ce, husy, krÛty, kachny, krocany), mÛÏe

se projevit jako vysoce infekãní s prak-

ticky 100 % úmrtností v postiÏeném

chovu.

Pfienos ptaãí chfiipky
- k pfienosu obecnû dochází pfiede-

v‰ím trusem nemocn˘ch ptákÛ, ale

i uhynul˘mi ptáky, infikovanou pode-

st˘lkou atp.

- pfiesnou pfiíãinu úhynu ptáka lze zji-

stit pouze laboratornû

- lidé se mohou infikovat pouze vel-

mi tûsn˘m kontaktem s infikovan˘mi

ptáky ãi uhynul˘mi ptáky nebo s jejich

exkrety (v˘kaly, pefií)

- dosud nebyl zaznamenán pfiípad
pfienosu ptaãí chfiipky z volnû Ïijících
ptákÛ na ãlovûka

- virus je niãen zahfiátím nad 70 oC
za nûkolik sekund

- dosud nebyl prokázán pfienos ná-
kazy z ãlovûka na ãlovûka

Inkubaãní doba
je ãasov˘ úsek mezi kontaktem s vi-

rem a projevem klinick˘ch pfiíznakÛ.

V pfiípadû chfiipky H5N1 je to pouze

nûkolik dní (do jednoho t˘dne).

Pfiíznaky ptaãí chfiipky u drÛbeÏe
- drÛbeÏ je otupûlá, má naãep˘fiené pe-

fií, je neteãná, odmítá se pohybovat

- pfiíjem krmiva je v˘raznû sníÏen nebo

zvífiata nepfiijímají krmivo vÛbec.

RovnûÏ  sná‰ka se v˘raznû sniÏuje

nebo se úplnû zastaví. Vejce jsou de-

formovaná a mají tenkou skofiápku.

Nûkterá zvífiata mají pfiíznaky na-

chlazení (v˘tok z nosu, k˘chání)

- v nakaÏeném chovu mÛÏe dojít aÏ ke

100 % úhynu

Nebezpeãí pro ãlovûka 
Pfii dodrÏeni základních ochrann˘ch

pravidel je pravdûpodobnost nakaÏení

mizivá. Je tfieba se vyvarovat v‰ech

zbyteãn˘ch kontaktÛ s podezfiel˘mi

a uhynul˘nli ptáky, stejnû tak s jejich

exkrety (trus, pefií, kontaminovaná po-

dest˘lka atd.). 

MoÏnosti ochrany 
Zásady ochrany pfied nákazou: 

- chránit se kontaktu s uhynul˘mi ptá-

ky 

- nedot˘kat se ptaãích v˘kalÛ 

- informovat o nálezu vût‰ího poãtu

uhynul˘ch ptákÛ veterinární správu 

- pouãit dûti, aby se nedot˘kaly mrt-

v˘ch opefiencÛ a nehrály si s drÛbeÏí 

- dbát o osobní hygienu (um˘vání ru-

kou, pfiezouvání, pfievlékáni po kon-

taktu s drÛbeÏí) 

- nezpracovávat nemocnou drÛbeÏ 

- pfii zahraniãních cestách do riziko-

v˘ch oblastí postiÏen˘ch ptaãí chfiip-

kou dbát na základní cestovatelské

zásady, to je: 

- pít vodu pouze z originálních 

obalÛ 

- konzumovat pouze tepelnû opra-

cované potraviny 

- zmrzlinu konzumovat pouze 

z originálních obalÛ 

- vyh˘bat se trhÛm s drÛbeÏí, 

nekonzumovat jídla na ulici 

Co dûlat v pfiípadû, Ïe máte u své-
ho drÛbeÏího hejna podezfiení na in-
fekãní chorobu? 

Informujte ihned veterinárního léka-

fie nebo veterinární správu. Nedovolte

vstup cizím osobám do postiÏeného

místa. ¤iìte se pfiesnû podle instrukcí

soukromého nebo úfiedního veterinární-

ho lékafie. 

V Praze dne 23. bfiezna 2006

Ministerstvo zdravotnictví âR 

Dal‰í informace naleznete na webo-

v˘ch stránkách Státní veterinární sprá-

vy âR - www.svscr.cz a Ministerstva

zdravotnictví - www.mzcr.cz 

VáÏení chovatelé drÛbeÏe, 
V posledních dnech se v médiích za-

ãaly objevovat zprávy) t˘kající se ptaãí

chfiipky u divok˘ch ptákÛ. Tyto zprávy

zcela neobjasÀují danou situaci, proto

bychom vám chtûli nabídnout idruh˘

pohled na vûc pfiímo. 

Riziko nákazy domácí drÛbeÏe je

opravdu nízké a témûfi nepravdûpodob-

né, stejnû tak i nákaza ãlovûka, neboÈ:

1) kaÏd˘ dobr˘ chovatel dodrÏuje zá-

kladní zoohygienická pravidla, a tudíÏ

má zdravotnû a nákazovû bezpeãn˘

chov - a z takového chovu máme jisto-

tu zdrav˘ch, nezávadn˘ch vajec a masa 

2) vyvarujte se nákupu zvífiat nejas-

ného pÛvodu, anonymních obchodníkÛ,

zvífiat se ‰patnou kondicí 

3) pokud nakoupíte drÛbeÏ z veteri-

nárnû kontrolovaného odchovu, není

ãeho se obávat 

Na‰e drÛbeÏ je pod neustál˘m veteri-

nárním dohledem, ve‰kerá opatfiení

striktnû dodrÏujeme a dbáme na dobr˘

zdravotní stav. Kufiice, kaãeny a krÛty

rozváÏíme témûfi po celém âesku jiÏ

mnoho let a máme s drÛbeÏí velké zku-

‰enosti.

Rádi Vám zodpovíme Va‰e pfiípadné

dotazy:

Coturnix Hubenov s.r.o., te1. 567
310 716,  567 300 355,  mob. 604 622
466.
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Trestné ãiny spáchané v obci Liptál 
- srovnání s rokem 2003

2003 2004 2005
Celkem 17 22 10

V souãasné dobû lze teritoriálnû analyzovat pouze trestné

ãiny, jejichÏ ‰etfiení provádí útvary PâR OO Vsetín. Proto

jsou informace v této tabulce pouze informativní. Nûkteré

trestné ãiny zde nejsou zachyceny, napfi. trestná ãinnost, je-

jichÏ ‰etfiení provádí jin˘ okres. 

Stále se nedafií uspokojivû objasÀovat majetkovou trestnou

ãinnost. Jde zejména o: 

- krádeÏe jízdních kol, mobilÛ, odloÏen˘ch nákupních ta‰ek

apod.

- krádeÏe motorov˘ch vozidel a vûcí z vozidel

Páchání majetkové trestné ãinnosti ãasto napomáhají sa-

motní po‰kození tím, Ïe své vûci ãasto vysoké hodnoty pone-

chávají bez dozoru, napfi. ve velk˘ch nákupních centrech a je-

jich okolí.

Ve vozidlech jsou ponechávány nákupy, kuffiíky s finanãní

hotovostí,  firemními razítky, doklady apod. âast˘m trestn˘m

ãinem je zneuÏití platebních karet.

Dopravní nehodovost v intravilánu obce Liptál

2003 2004 2005

Celkem poãet dopravních nehod 4 10 5

Usmrceno osob 0 0 0

Zranûno tûÏce 0 0 0

Zranûno lehce 0 10 1

·koda v tisících Kã 1190 1960 1720

Pro informaci zde uvádíme, Ïe pro územní obvod

Rokytnice, Liptál, Lhota je teritoriálnû odpovûdn˘ pprap.

Miroslav Petfiek.

Ze Zprávy Pplk. Jan Ruãka, vedoucí Obvodního oddûlení

Vsetín Policie âR.

Zpráva o bezpeãnostní situaci v teritoriu Policie âR Vsetín za rok 2005

Zv˘‰ení Ïivotního minima

Oznamujeme obãanÛm, Ïe od 15. 3. 2006 je moÏné uhradit

daÀ finanãnímu úfiadu v hotovosti bezplatnû daÀovou sloÏenkou

na v‰ech poboãkách âeské po‰ty, a.s.

DaÀové sloÏenky jsou k dispozici na v‰ech po‰tách, kde jsou

i informace o ãíslech úãtÛ jednotliv˘ch finanãních úfiadÛ. 

Poplatníci musí na sloÏence vyplnit adresu odesílatele, název

finanãního úfiadu, kterému je platba urãena, kfiíÏkem v pfiedti‰-

tûném rámeãku urãí druh danû, dále vyplní ãástku v Kã, varia-

bilní symbol (to je rodné ãíslo u fyzické osoby, Iâ u právnické

osoby) a ãíslo úãtu pfiíslu‰ného FÚ (ãíslo úãtu FÚ ve Vsetínû je

97628661). Ing. Zdenûk  Pagáã, fieditel  FÚ ve Vsetínû

Je‰tû Vás upozorÀujeme, 
Ïe daÀ z nemovitosti je splatná do konce kvûtna 2006.

Informace daÀov˘m poplatníkÛm o nové moÏnosti platby daní

Obecní úfiad v Liptále dûkuje 
v‰em spoluobãanÛm v horní ãásti obce, 

ktefií se pfiíkladnû starali o nové chodníky 
u sv˘ch nemovitostí bûhem leto‰ní dlouhé 

a bohaté zimy. Zvlá‰tní podûkování patfií rodinám
·tefkÛ, LabajÛ a ChmelafiÛ.

Podûkování spoluobãanÛm

Nafiízením vlády ã. 505/2005 Sb. ze dne 7. 12. 2005 se od

1 ledna 2006 zvy‰ují ãástky Ïivotního minima.

âástka ÎM, která se povaÏuje za potfiebnou k zaji‰tûní v˘-

Ïivy a ostatních základních osobních  potfieb obãana, ãiní

mûsíãnû:

a) 1 750 Kã, jde-li o dítû do 6 let vûku

b) 1 950 Kã, jde-li o dítû od 6 do 10 let vûku

Zemûmûfiick˘ úfiad,  Pod sídli‰tûm 9,  182 11  Praha 8

â.j.: 127/2006

Zemûmûfiick˘ úfiad oznamuje provádûní zemûmûfiick˘ch

prací v základním polohovém bodovém poli v obci Liptál

v období od 3. dubna do 30. listopadu 2006.

Práce jsou provádûny ve vefiejném zájmu podle zákona ã.

200/1994 Sb., o zemûmûfiictví a o zmûnû a doplnûní nûkte-

r˘ch zákonÛ souvisejících s jeho zavedením v platném znû-

ní. V̆ sledkem prací je 

ÚdrÏba a obnova mûfiick˘ch znaãek, jejich signalizaãních

a ochrann˘ch zafiízení a zfiizování nov˘ch bodÛ. Zamûstnanci

ZÚ jsou oprávnûni podle § 7 uvedeného zákona vstupovat

i vjíÏdût v nezbytnû nutném rozsahu na nemovitosti. Vlastní-

kÛm a uÏivatelÛm nemovitosti se prokáÏí úfiedním prÛkazem.

Pfii rozhodování o umístûní nové mûfiické znaãky se postu-

puje podle § 3a, písm. b) zákona ã. 359/1992 Sb., o zemû-

mûfiick˘ch a katastrálních orgánech v platném znûní.

Zemûmûfiick˘ úfiad Ïádá obãany, aby byli nápomocni pfii

provádûní uveden˘ch prací.

V Praze dne 15. bfiezna 2006

¤editel ZÚ

c) 2 310 Kã, jde li o dítû od 10 do 15 let vûku

d) 2 530 Kã, jde-li o nezaopatfiené dítû od 15 do 26 let vûku

e) 2 400 Kã u ostatních obãanÛ.

âástka ÎM, která se povaÏuje za potfiebnou k zaji‰tûní ne-

zbytn˘ch nákladÛ na domácnost, ãiní  mûsíãnû: 

a) 2 020 Kã, jde-li o jednotlivce

b) 2 630 Kã, Ïijí-li v domácnosti 2 osoby

c) 3 260 Kã, Ïijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby

d) 3 660 Kã, Ïije-li v domácnosti 5 nebo více osob.

VE¤EJNÁ VYHLÁ·KA
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Pro informaci uvádíme, Ïe ve Vsetínû

pfiistoupili k tvrd‰ím postihÛm za nepla-

cení odpadÛ. âlánek byl zvefiejnûn ve

Vsetínskách novinách.

Jak jsme jiÏ informovali, poplatky za
svoz komunálního odpadu se pro obãany
Vsetína v tomto roce nijak nezmûní. V zá-

kladní sazbû zaplatí 420 korun za rok.
Nezaplacení tohoto poplatku v‰ak dluÏní-
ka pfiijde dráÏ neÏ doposud.

Oproti jin˘m mûstÛm se poplatek za „po-
pelnice“ v tomto roce ve Vsetínû nezv˘‰í.
V̆ razná zmûna v‰ak ãeká dluÏníky, ktefií po-
platek vãas nezaplatí. Namísto dvojnásobku

se uskuteãní 
v sobotu dne 27. kvûtna 2006:

Opût prosíme obãany o dodrÏení sta-

noveného postupu: 

odpady nehromaìte pfiedem na urãená

stanovi‰tû (Na ·pici, U hasiãské zbroj-

nice, v Dolansku u obchodu), ale pfiivá-

Ïejte je pfiímo v den svozu a v urãen˘

ãas, o kterém Vás budeme je‰tû pfiesnû

informovat.

Pro pfiipomenutí je‰tû uvádíme, co mÛ-

Ïete odevzdat: televizory, rádia, ledniãky,

domácí el. spotfiebiãe, olejové filtry, ple-

chovky, staré barvy, sklo a textil od che-

mikálií, monoãlánky, baterie, staré léky,

motorové oleje, fiedidla, mofiidla, postfiiky

a jiné chemikálie, objemné odpady (ko-

berce, linolea, WC, …) opotfiebené pneu-

matiky, obaly od sprejÛ a ‰kodlivin, zá-

fiivky, plasty, staré matrace, koberce,

linolea, kfiesla, gauãe, koãárky, WC mísy,

umyvadla, staré odûvy, boty atd.

Odevzdávat se  NEBUDE  
klasick˘ Ïelezn˘ ‰rot !

se totiÏ mohou doãkat zv˘‰ení platby aÏ na
trojnásobek. „Zákon nám to umoÏÀuje a my
vûfiíme, Ïe toto opatfiení obãany pfiimûje,
aby se zbyteãnû nestávali dluÏníky mûsta,“
uvedla Hana Pfeilerová, vedoucí oddûlení
místních poplatkÛ a pokut.

Vsetínské noviny ã.1 - 13,1,2006

Ve Vsetínû za nezaplacení „popelnic“ tvrd‰í postihy

Svoz nebezpeãn˘ch a velkoobjemov˘ch odpadÛ v obci Liptál

Plasty - PET láhve - Ïluté pytle
● 25. 04. ● 23. 05. ● 20. 06. ● 18. 07.

● 15. 08. ● 12. 09. ● 10. 10. ● 07. 11.

● 05. 12.

Papír - modré pytle
● 10. 05. ● 11. 07. ● 12. 09. ● 14. 11.
Prosíme obãany, aby pytle s plasty

i papírem pokud moÏno pfiipravovali

k hlavní pfiístupové komunikaci.

V̆ voz kontejnerÛ se sklem
● 18. 05. ● 13. 07. ● 07. 09. ● 02. 11.

● 28. 12.

Odvoz netfiídûného odpadu - popelnic
v roce 2006: 

ve stfiedu kaÏd˘ sud˘ t˘den, tj. 1x za

14 dnÛ.

Napfiíklad: dal‰í odvoz se uskuteãní

ve stfiedu 19. 04. 2006 atd.

Kdo na netfiídûn˘ odpad pouÏíváte

ãerné pytle, pfiipravte je k pfiístupo-

v˘m komunikacím uÏ v úter˘ pfiede

dnem svozu, kter˘m je stfieda.

Odvoz odpadÛ
v roce 2006

Spalování odpadu v kamnech vyvolává rakovinu a neplodnost

V Informaãním centru (vedle ¤eznictví U Hru‰kÛ) je zfiízena inzertní sluÏba. Pokud

tedy chcete nûco prodat, darovat, vûnovat, apod. nebo naopak nûco sháníte, mÛÏete si

zde svou nabídku podat a tato bude zvefiejnûna na desce  v informaãním centru a bu-

de ji moÏno shlédnout i zvenãí (tedy i v dobû, kdy je IC zavfieno).

Inzertní sluÏba pro obãany v Informaãním centru

Pondûlí,  stfieda   8 - 12 hodin  a  13 - 16 hodin

Otevírací doba v Informaãním centru OÚ Liptál

Spalování odpadu v kamnech vyvo-

lává rakovinu a neplodnost

Jedy v ovzdu‰í. Spalování odpadkÛ

v bûÏn˘ch kamnech mÛÏe zpÛsobit

podle odborníkÛ rakovinu, ale i jiná zá-

vaÏná onemocnûní a poruchy.

Zlínsk˘ kraj (ver) - âím ãastûji se le-
tos lidé pohybovali v ulicích, tím více se
vystavovali riziku onemocnûní rakovi-
nou nebo dokonce neplodností. Krutá
zima a rostoucí ceny plynu totiÏ dohna-
ly fiadu domácností k návratu ke kotlÛm
na uhlí. V tûch se pak spalovalo ledacos.

„Ceny zaãínají b˘t neúnosné, souse-
di v okolí uÏ zvolna pfiecházejí zpût na
tuhá paliva. Do kotlÛ pfiitom odhazují
i plastové odpadky a mofiené dfievo.
Veãer uÏ se vÛbec nedá vyvûtrat. D˘m
z komínÛ je ãern˘,“ postûÏovala si
Renáta Kaprálová z KromûfiíÏska.

Návrat ke star˘m pomûrÛm, hlavnû
na vesnicích, potvrdil i kromûfiíÏsk˘ ko-
miník Stanislav Kytlica. „V posledních
letech se myslelo jen na velké podniky,
obyvatelstvu a domácnostem uÏ se té-

mûfi nevûnovala pozornost. Teì se ãasy
vrací. Lidé opravdu spalují rÛzné vû-
ci,“ fiekl.

Zneãi‰tûní, které obyvatele kraje ob-
klopuje, pfiitom podle odborníkÛ pro-
stupuje do organismu a po‰kozuje
DNA. Do tûla nenarozen˘ch dûtí se do-
stávají chemikálie pfies placentu a krev
pupeãní ‰ÀÛrou. Dûti se tak dnes rodí
jiÏ jako nádoby na toxické látky a mají
velkou ‰anci, Ïe budou trpût alergiemi,
astmatem, nebo se dostaví rakovina.

Zhor‰ená kvalita ovzdu‰í se odráÏí
i na plodnosti. „Cel˘ch patnáct procent
párÛ u nás uÏ nemÛÏe poãít dítû pfiiro-
zenou cestou, kaÏd˘ desát˘ pár má po-
tíÏe s otûhotnûním. Od druhé svûtové
války se sníÏila kvalita spermií u muÏÛ
na polovinu. A kaÏd˘m rokem se dál
sniÏuje o dvû procenta,“ potvrdil ne-
dávno Ladislav Pilka ze zlínské Kliniky
reprodukãní medicíny.

Koncentrace ‰kodlivin v ovzdu‰í uÏ
se snaÏí ovlivnit i ekologové v kraji.
NejdÛleÏitûj‰í jsou ve Vala‰ském Mezi-
fiíãí, kde odborníci pravidelnû namûfií

nejhor‰í ovzdu‰í. A to stále více kvÛli
lokálním kotlÛm na pevná paliva.
„I mal˘ poãet topeni‰È na tuhá paliva
je skuteãnû schopen v˘znamnû ovlivnit
koncentrace polycyklick˘ch aromatic-
k˘ch uhlovodíkÛ v ovzdu‰í,“ potvrdil
mluvãí mezifiíãské radnice Josef Bene‰.

âlánek byl zvefiejnûn v MFD 16. 3.

2006
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Krajská veterinární správa 
pro Zlínsk˘ kraj

Chovatelé hospodáfisk˘ch zvífiat (ze-

jména krav a jalovic star‰ích 24 mûsícÛ,

plemenn˘ch b˘kÛ, beranÛ, kozlÛ, hfieb-

cÛ a klisen) mají opût v roce 2006 po-

vinnost, aby zabezpeãili provedení po-

vinn˘ch zdravotních zkou‰ek u sv˘ch

zvífiat.

Tato povinnost vypl˘vá z veterinární-

ho zákona a její rozsah je kaÏdoroãnû

konkretizován ve Vûstníku Minister-

stva zemûdûlství.

Chovatelé skotu (s v˘jimkou tûch, kte-

fií mají skot pouze na v˘krm) jsou v roce

2006 dále povinni zahájit ozdravování

od nákazy skotu naz˘vané IBR v rámci

národního ozdravovacího programu.

Nafiízením Komise Evropského spo-

leãenství ã. 21/2004 byla zru‰ena v˘-

jimka pro chovatele ovcí a koz, ktefií

chovají nejv˘‰e 3 ovce nebo kozy a

která se t˘ká povinností oznaãování a

evidence zvífiat.

Z uvedeného vypl˘vá, Ïe od 9. 7.

2005 povinnosti t˘kající se oznaãování

a evidence ovcí a koz stanovené záko-

nem ã. 154/2000 Sb. (plemenáfisk˘ zá-

kon) a jeho provádûcími pfiedpisy platí

pro v‰echny jejich chovatele bez rozdí-

lu, kolik tûchto zvífiat dan˘ chovatel

chová.

Znamená to tedy, Ïe povinnost zare-

gistrovat svoje hospodáfiství u povûfie-

né osoby, zajistit oznaãení zvífiat, vést

vlastní evidenci a pfiedávat údaje povû-

fiené osobû (do ústfiední evidence) platí

od 9.7.2005 i pro chovatele pouze jed-

né ovce ãi kozy.

Povûfienou osobou je âeskomoravská

spoleãnost chovatelÛ, a.s. (âMSCH).

Ta, jako osoba povûfiená vedením

ústfiední evidence, chovateli pfiidûlí pro

kaÏdé jeho hospodáfiství registraãní ãís-

lo platné v rámci celé republiky. Tato

registrace se provádí na základû vy-

Upozornûní pro chovatele ovcí a koz

Dopis Mysliveckého sdruÏení Liptál

Upozornûní chovatelÛm hospodáfisk˘ch zvífiat 
na území okresu Vsetín pro rok 2006

Ministerstvo zemûdûlství - Zemûdûlská
agentura a pozemkov˘ úfiad Vsetín,
Smetanova 1484 - Vsetín, telefon: 571
425 102-6

V‰ichni chovatelé, ktefií vyrábûjí stat-

ková krmiva (seno, senáÏ apod.) a záro-

veÀ dodávají zvífiata na jatka nebo je do-

dávají a prodávají jin˘m subjektÛm

(net˘ká se chovatelÛ, ktefií produkují pro

vlastní spotfiebu), musí b˘t od 1.1.2006

registrováni na ÚKZÚZ.

Pokud tak chovatelé neuãiní, nebudou

jim zvífiata na jatkách vykupována a dále

se vystavují pfiípadn˘m postihÛm.

Tiskopisy a dal‰í informace pro prove-

dení registrace je moÏno získat na

Zemûdûlské agentufie Vsetín. Dále je

moÏno tiskopisy získat na internetov˘ch

stránkách ÚKZÚZ - www.ukzuz.cz.

Tiskopisy se zasílají na adresu:
ÚKZÚZ, Oddûlení krmiv

Jaselská 16, 746 01  O P A V A

Informace pro chovatele

Chovatelé proto musí kontaktovat

soukromého veterinárního lékafie, kte-

r˘ u nich provede nafiízené zdravotní

zkou‰ky, popfi. vakcinace proti IBR, ve

stanoveném rozsahu. Laboratorní vy-

‰etfiení je zpravidla v plné v˘‰i hrazeno

státem.

ChovatelÛm, ktefií nesplní tuto svou

povinnost, hrozí udûlení finanãních

sankcí a zákaz pfiemísÈování jejich zví-

fiat (na jatka, chov).

MVDr. Milan Krpec

Veterinární inspektor

VáÏení spoluobãané, 

ãlenové Mysliveckého sdruÏení Liptál

v souãasné dobû zji‰Èují vût‰í mnoÏství

volnû se potulujících pytlaãících psÛ

v honitbû a následné ‰kody na zvûfii, pyt-

laãícími psy na zvûfii zpÛsobené.

UpozorÀujeme spoluobãany na poru-

‰ování zákona ã. 449/2001Sb. § 10

o MYSLIVOSTI, kde je uvedeno:

„Je ZAKÁZÁNO vlastníkÛm domá-

cích zvífiat, majitelÛm psÛ, nechat je vol-

nû pobíhat v honitbû mimo vliv svého

majitele nebo vedoucího“, a to zejména

v tomto velmi tûÏkém období mrazÛ

a vysokého stavu snûhu, kdy u‰tvané

zvûfii hrozí zápal plic, zánûty d˘chacích

cest s následnou nemoÏnosti pfiijímání

potravy a následn˘ úhyn. ·kody jsou

nejãastûj‰í u srn - budoucích matek -

které se hÛfie a obtíÏnûji pohybují.

Tento zákon v § 14 stanovuje

p o v i n n o s t myslivecké stráÏi us-

mrcovat toulavé honící psy, ktefií mimo

vliv svého vedoucího pronásledují zvûfi

a ‰tvou ji.

Po zji‰tûní vlastníka honícího psa bu-

de proti nûmu zavedeno fiízení na ná-

hradu zpÛsoben˘ch ‰kod.

Pro pfiedcházení takov˘mto nepfií-

jemn˘m situacím Vám sdûlujeme toto

upozornûní a apelujeme na Vás, hlídej-

te si své psy, mûjte cítûní s touto krás-

nou zvûfií, která je nedílnou souãástí na-

‰í pfiírody a chraÀte ji pfied zuby Va‰ich

psÛ. V‰ichni, kter˘ch se na‰e oznámení

t˘ká, toto vemte na vûdomí, uchráníte

zvûfi od bolestí a tr˘znûní a sebe od ná-

sledn˘ch nepfiíjemností.

Jménem Mysliveckého sdruÏení

Liptál dûkuji v‰em, ktefií na‰e pfiipome-

nutí pochopí a budou se jim fiídit.

Liptál, 27. února 2006

·trbík Karel, mysliveck˘ hospodáfi

Mysliveckého sdruÏení Liptál

hlá‰ky ã. 136/2004 Sb. formou vyplnû-

ní a pfiedání „Registraãního lístku“,

kter˘ chovatel obdrÏí buì na adrese

âMSCH, nebo u kteréhokoliv kontakt-

ního pracovi‰tû âMSCH, pfiípadnû na

webové stránce âMSCH - www.cmsch.cz.

Ing. Milo‰ Luká‰ek,

fieditel odboru Ïivoãi‰n˘ch komodit MZe

Adresa âMSCH:
âeskomoravská spoleãnost chovatelÛ, a.s.

Pracovi‰tû Hradi‰Èko pod Medníkem

Útvar ústfiední evidence

252 09  Hradi‰Èko pod Medníkem

Termíny pro podávání Ïádostí o dotace

v roce 2006

- AEO (louky, pastviny) od 1. 4. do 30.

4. 2006

- LFA (ménû pfiíznivé oblasti) od 1. 4. do

15. 5. 2006

- SAPS (platba na plochu), TOP-UP (na

plodiny na orné), VDJ od 1. 4. do 15. 5.

2006

Pfiedti‰tûné Ïádosti budou od 1. dubna

k dispozici na ZA Vsetín.

Poslední zmûny v evidenci pozemkÛ je

moÏno provádût jeden den pfied ukonãe-

ním termínu pro pfiijímání Ïádostí.



Míra nezamûstnanosti v obci Liptál ke dni 28.02.2006 - 10,28 %, v únoru

2005 - 11,20 %.

Poãet uchazeãÛ o zamûstnání v obci Liptál ke dni 28.02.2006: 67 osob,
v únoru  2005 - 73 osob.

Nejvy‰‰í nezamûstnanost: Vala‰ská Senice 17,45 %

NejniÏ‰í nezamûstnanost: Kladeruby 4,48 %

K 28. 2. 2006 evidoval ÚP Vsetín: 8 961 uchazeãÛ o zamûstnání.

Míra nezamûstnanosti okresu Vsetín: 11 %

Lhota u Vsetína: 15,96 %

Volná místa evidovaná ÚP Vsetín: 876 míst (191 pro THP pracovníky, 685 pro dûlníky)

Nejãetnûj‰í volná pracovní místa v okrese Vsetín: 

V˘robci, mechanici a opraváfii pfiesn˘ch pfiístrojÛ 250

Pomocní a nekvalifikovaní montáÏní pracovníci 31

Prodavaãi v obchodech 28

âí‰níci, servírky 23

Ostatní pracovníci ochrany a ostrahy 21

Elektromechanici, opraváfii elektronick˘ch zafiízení 19

Sefiizovaãi a obsluha obrábûcích strojÛ 18

Sváfieãi, fiezaãi plamenem a pájeãi 17

Kuchafii 15

Obchodní cestující, obchodní zástupci 15

Ze zdrojÛ Úfiadu práce ve Vsetínû, únor 2006, vybrala: Jana Vráblíková

Míra nezamûstnanosti v Liptále  
a v okresu Vsetín ke dni 28. 02. 2006

Îádáme dÛraznû majitele psÛ, aby své

psy nenechávali volnû pobíhat. Tito psi

pfiedstavují nebezpeãí pro na‰e obãany.

Zrovna v uplynulém t˘dnu do‰lo k na-

padení obãanky vlãákem ve stfiedu obce. 

Dále Ïádáme, aby byly dodrÏovány

základní hygienická pravidla - po

sv˘ch psech zejména na vefiejn˘ch pro-

stranstvích uklízejte jejich exkrementy. 

Berte ohled na dûti i ostatní spoluob-

ãany.

Pro informaci uvádíme:

Zákon ã. 200/1990 Sb., o pfiestup-

cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ      

§ 47, odst.1, písm. d) - pfiestupku

se dopustí ten, kdo zneãistí vefiejné

prostranství, vefiejnû pfiístupn˘ objekt

nebo vefiejnû prospû‰né zafiízení ane-

bo zanedbá povinnost úklidu vefiejné-

ho prostranství.

§ 47, odst.2, - za pfiestupek podle

odstavce 1, písm a) aÏ d) lze uloÏit

pokutu do 1.000,-- Kã. 

Upozornûní 
majitelÛm psÛ

Humanitární sbírka obleãení, lÛÏkovin apod.

UpozorÀuje, Ïe nejbliÏ‰ím kontaktním místem pro podávání Ïádostí na pfiipojení

a dodávku zemního plynu, na uzavírání smluv, na montáÏe plynomûrÛ, ãi pro Ïádosti

na zmûnu odbûratele, v kupních smlouvách, na demontáÏ plynomûru apod. je:

Realitní kanceláfi AZ s.r.o., Îerotínova 1114, 755 01 Vsetín
Tel.: 571 420 740, Fax 571 420 768, E-mail: realityvsetin@seznam.cz, web:

www.realityvsetin.cz 

Otevírací doba:
pondûlí + stfieda: 8 - 12, 13 - 17 hod.; úter˘ + ãtvrtek: 8 - 12, 13 - 15 hod.; pátek: zavfieno

Zákaznická linka SMP: 840 111 115 (od 7 do 19 h, za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP: 1239 (nonstop, pouze v pfiípadû poruchy)

Severomoravská plynárenská

V budovû po‰ty v prvním patfie (nad

Kadefinictvím Jana) je místnost o roz-

mûrech cca 5 x 4 m vhodná k pronájmu

za úãelem podnikání. K dispozici je

WC, um˘vadlo. MoÏnost zfiízení pevné

telefonní linky. Objekt je vytápûn ply-

nem. Zájemci se mohou informovat na

OÚ Liptál, tel. 571 438 074.

Prostory 
k pronájmu

Obãanské sdruÏení Diakonie Brou-
mov  ve spolupráci s Obecním úfia-
dem v Liptále vyhla‰uje:

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

Co se sbírá:

- letní a zimní obleãení - dámské, pán-

ské, dûtské

- vlnûné kabáty pánské i dámské

- pravé i umûlé koÏichy (i po‰kozené)

- koÏené i koÏenkové obleãení

- lÛÏkoviny, prostûradla, ruãníky, utûr-

ky, záclony, závûsy, látky

- pefií, péfiové a vatované pfiikr˘vky,

pol‰táfie, deky, samostatné pefií, spací

pytle

- spodní prádlo, vlna a pfiíze (i zbytky) 

- neobno‰ená obuv

- kabelky, batohy, ta‰ky, 

- ‰kolní aktovky, ‰kolní a sportovní

potfieby, hraãky

MÛÏete v˘raznû pomoci i poskytnu-

tím ve‰kerého po‰kozeného textilu,

kter˘ by jinak skonãil v popelnicích

a kter˘ jsme se nauãili dále ekologicky

zpracovávat. 

Vûci prosíme zabalené do igelito-

v˘ch pytlÛ ãi krabic, aby se nepo‰kodi-

ly transportem.

Sbírka se v na‰í obci uskuteãní

ve stfiedu  3. kvûtna 2006 v dobû 
od 10 do 18 hodin

Sbûrné místo je garáÏ 

vedle hasiãské zbrojnice.

Chcete-li se sbírky zúãastnit, dostavte

se pouze v tuto uvedenou dobu !

V Diakonii Broumov je ve‰ker  ̆materiál

tfiídûn na humanitární pomoc a nepouÏitel-

n ,̆ kter  ̆je dále zpracováván k prÛmyslo-

v˘m úãelÛm. Na tfiídûní i zpracování mate-

riálu se podílejí lidé z okraje spoleãnosti,

propu‰tûní z v˘konu trestu, lidé bez domo-

va a lidé tûÏko umístitelní na trhu práce.

Obãanské sdruÏení Diakonie Brou-

mov  je nezisková humanitární organiza-

ce, která poskytuje materiální pomoc so-

ciálnû potfiebn˘m obãanÛm a lidem

v jiné krizové situaci bez ohledu na rasu,

víru, pfiesvûdãení, národnost, státní pfií-

slu‰nost ãi politick˘ názor pfiedev‰ím

v ãeské republice, ale v pfiípadû potfieby

i trpícím a lidem v nouzi i jinde na svûtû.

SdruÏení vlastní azylovou ubytovnu pro

cca 70 mÛÏÛ i Ïen.

- 10 -



- 11 -

Poradensko informaãní centrum (PIC)

Pozvánka na mistrovská utkání Fotbalového klubu Liptál

Pomoci pro osoby se zdravotním postiÏením

- s tûlesn˘m postiÏením

- se sluchov˘m postiÏením

- se zrakov˘m postiÏením

- s mentálním postiÏením.

Obsahová rovina poradenství:  

aktuální poradenská sluÏba - podle potfieby a telefonické

domluvy, vedení semináfiÛ (specifické ãinnosti). Poradenství

je poskytováno zdarma, poradci jsou hrazeni z prostfiedkÛ

PIC.

Provozní doba:

pondûlí - pátek  8:00 - 12:00   13:00 - 16:00 hodin 

Adresa:
Pod Îambo‰kou 920, 755 01  Vsetín (za úfiadem práce,

areál Z· Integraf Vsetín)

Telefon:  571 420 330, e-mail: poradna@pic-vsetin.cz

www.pic-vsetin.cz

Pozvánka na mistrovská utkání Fotbalového klubu Liptál 

Tímto Vás v‰echny zveme na mistrovská utkání Jaro 2006, která jsou rozlosována takto: 

Kolo Datum Zaãátek Poznámky 

16 Sobota 08.04.06 venku Ho‰Èálková - Liptál 16:00 OdloÏeno  

17 Nedûle 16.04.06 doma Liptál - Katefiinice 16:30 

18 Nedûle 23.04.06 venku Bynina - Liptál 16:30 

19 Nedûle 30.04.06 doma Liptál - Ratibofi 16:30 

20 Nedûle 07.05.06 venku N. Hrozenkov- Liptál 16:30 

15 âtvrtek 11.05.06 doma Liptál - Podlesí 17:00 

21 Nedûle 14.05.06 doma Liptál - Horní Beãva 16:30 

22 Nedûle 21.05.06 venku Hrachovec B - Liptál 16:30 

23 Nedûle 28.05.06 doma Liptál - Francova Lhota 16:30 

24 Nedûle 04.06.06 venku JablÛnka - Liptál 16:30 

25 Nedûle 11.06.06 doma Liptál - Huslenky 16:30 

26 Nedûle 18.06.06 venku Val. Mezifiíãí B - Liptál 16:30 

Pfiijìte nás povzbudit. Obãerstvení zaji‰tûno.        Za TJ Start Lipta Liptál - FK Liptál  Ing. Jifií Novotn˘

Datum: Den Název akce: Pofiadatel: Kde:

22. 04. so 3.Ko‰t liptálské slivovice Restaurace U KleskÛ Rest. U KleskÛ

03. 05. st Humanitární sbírka obleãení OÚ Liptál GaráÏ u hasiãské zbrojnice

20. 05. so Koncert bfií Pospí‰ilÛ Farní sbor âCE Liptál Kostel âCE Liptál

27. 05. so Sbûr velkoobjemového OÚ Liptál obec

a nebezpeãného odpadu

02. 06 pá Volby do PS PâR Obecní úfiad Liptál VZM

03. 06. so Volby do PS PâR

09. 06. pá 19. Dûtské folklórní dny FoS Lipta Liptál KZ

10. 06. so 19. Dûtské folklórní dny Obec Liptál KA

11. 06. ne 19. Dûtské folklórní dny Obec

18. 06. ne Konfirmace âCE Liptál Kostel âCE

6/2006 ne Vítání obãánkÛ Obãanská komise Liptál VZM

30. 06. st Absolventsk˘ veãírek Z· a SR pfii Z· Liptál KZ

7/2006 pá Noãní turnaj v kopané TJ Start Lipta Liptál areál TJ

06. 07. ãt Pálení hranice - Jan Hus âCE Liptál BaÈková

08. 07. so Hasiãská soutûÏ SDH Liptál areál TJ

29. 07. so Myslivecká zábava Myslivecké sdruÏení Brdisko Liptál KA

05. 08. so Taneãní zábava Klub volejbalov˘ch nad‰encÛ Liptál KA

12. 08. so Taneãní zábava SR pfii Z· Liptál KA

23. 08. st MFF FoS Lipta Liptál KZ

aÏ -- 37. Liptálské Obec Liptál KA

28. 08. ne slavnosti 2006 Obec

KZ - Kulturní zafiízení pfii OÚ Liptál,  KA - Kulturní areál, letní kino, Liptál.

I pokud se rÛzné akce nepofiádají v kulturním zafiízení nebo v kulturním areálu, pfiesto Ïádáme o jejich nahlá‰ení do celkového

plánu akcí, kter˘ shrnuje dûní v na‰í obci za cel˘ rok. Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál

PLÁN  KULTURNÍCH  AKCÍ  V  LIPTÁLE - 2006
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ODHLÁ·ENI 2006
Leden Kovafiíková Zuzana, Háj

FojtÛ Zdenûk, Na Hranici

Bfiezen Hlinsk˘ Tomá‰, Dolansko

NAROZENI 2005 - 2006
Prosinec Brandsch Enzo, Hofiansko

Leden Jelínková Kamila, stfied

Machala Jakub, stfied

Únor Matochová Karolína, Dolansko

Bfiezen Podrazilová Viktorie, Stfied

DaÀová Nikola, Stfied

RodiãÛm blahopfiejeme! 

ÚMRTÍ 2006
Leden GerÏová ZdeÀka, Stfied

Chmelafi Lubomír, Sadová

Únor DaÀová Marie, Na ·pici

Nikolénová Adéla, Dolansko

Baselová Dagmar, Stfied

Bfiezen Evjáková Franti‰ka, Dolansko

Kocourková Marie, Dolansko

Duben Cedidla Jaroslav, Dolansko

PozÛstal˘m vyjadfiujeme upfiímnou soustrast.

S≈ATKY 2006

Bfiezen Nûmeãek David, Stfied + Hnátková Vladimíra,

Hovûzí

P¤IHLÁ·ENI 2006

Leden Machala Petr, Stfied

Brázdil Daniel, Na ·pici

Bfiezen Nûmeãková Vladimíra, Stfied

Spoleãenská  kronika
DUBEN - KVùTEN - âERVEN  2006 

60 let
duben Bûhulová Helena, Stfied

kvûten ¤ezníková Ludmila, Dolansko

ãerven Tala‰ Jan, Dolansko

65 let
kvûten StaÀková Olga, Stfied

Hanuska ·tefan, Dolansko

ãerven VychopÀová ZdeÀka, Na ·pici

âalová Anna, Stfied

70 let 
V mûsících duben - kvûten - ãerven 2006 nikdo neoslaví 70 let.

75 let
duben VychopÀová Jifiina, V̆ pusta

Ka‰párek Jifií, Dolansko

kvûten Mrnu‰tíková Ludmila, Sadová

ãerven Pecha Miroslav, Hofiansko

80 let
duben Vaculíková Marie, Hofiansko

kvûten Kováfiová BoÏena, Hofiansko

81 let
ãerven Zrníková Marie, Dolansko

Klepáã Zdenûk, Dolansko

82 let
ãerven HrtáÀová Marie, Dolansko

83 let
kvûten Pilí‰ek Josef, Dolansko

Miková Julie, Stfied

ãerven Tkadlecová Lidu‰e, Stfied

84 let
kvûten Ko‰ut Pavel, Dolansko

87 let
ãerven GerÏa Jan, Dolansko

89 let
duben Su‰Àová Vlasta, Hofiansko

OslavencÛm srdeãnû blahopfiejeme!

VZPOMÍNKA 
Vá‰ Ïivot byla starost a práce

Pro v‰e dobré mûli jste cit
Dobrá srdce ztichla a pfiece nezemfiela
V pamûti budou stále Ïít
Za Ïivot proÏit˘ s Vámi,
za lásku, kterou jste nám dali, dûkujeme 

Dne 2. kvûtna 2006 uplyne 20 let od úmrtí

na‰eho tatínka a stafiíãka, pana 

Karla Vaculíka z Liptálu ã. 201 (52)
2. listopadu 2005 by se doÏil 101 let.

Dne 7. kvûtna 2006 si pfiipomeneme 30 let,

kdy od nás ode‰la jeho manÏelka, na‰e ma-

minka a stafienka, paní 

Rozálie Vaculíková
která by se 6. kvûtna 2006 doÏila 99 let.

Vzpomíná syn Karel s manÏelkou a rodinou

a rodina Janãinova.  

V neznám˘ svût jsi ode‰el spát,
zaplakal kaÏd˘, kdo Tû mûl rád.
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi Ïil,
za v‰e Ti dûkujem, ãím jsi nám v Ïivotû byl.
Bojoval jsi o Ïivot tolik se Ti chtûlo Ïít.
Vzpomínejte na mne, já nechtûl od Vás odejít

Dne 13. bfiezna 2006 jsme vzpomnûli první

smutné v˘roãí, kdy nás navÏdy opustil pan

Jan GerÏa z Liptálu ã. 10
Stále vzpomínají manÏelka, synové a dcery

s rodinami, sestra s rodinou a ostatní pfií-

buzní. Dûkujeme v‰em, ktefií vzpomenou s námi.  
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Naveãer, kdyÏ slunce zemi opustilo
Tvé srdce se navÏdy zastavilo.
Ode‰el jsi veãerní tmou,
ode‰el jsi ti‰e s bolestí svou.

Dne 14. bfiezna 2006 uplynul 1 rok, kdy nás

navÏdy opustil mÛj manÏel, ná‰ tatínek

a dûdeãek, str˘c, pan 

Karel Tomana z Liptálu  ã. 13
Stále vzpomínají manÏelka, dcery s rodina-

mi a ostatní pfiíbuzenstvo.

Utichlo srdce, pfiestalo bít,
proã jsi jen musel, Pavlíku, od nás odejít.
Co osud vezme, nevrací,
i kdyÏ nám srdce krvácí.
Ta rána v srdci bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 16. února 2006 uplynulo 1. smutné v˘-

roãí tragického úmrtí 

Pavla Valcháfie z Liptálu 37.

S láskou vzpomínají rodiãe, bratr s rodinou,

kamarádi a známí.

Jasenické lesy stále svou píseÀ ‰umí
Ten kdo lesem Ïije,
jen ten té písni porozumí.
Kdo zná vÛni zetlelého listí
a trylky ptaãí
ten ví, jak málo ke ‰tûstí
ale i k velkému bolu staãí.
Hluboká rána v srdci
vhání nám slzy do víãek.
Tichá, v‰ak krásná vzpomínka jen dovolí
‰lapat k místu chodníãek,
kde krãí se jen mal˘ pomníãek.

Dne 16. února uplynul jeden rok od náhlého odchodu na‰e-

ho spoluobãana, kamaráda

Pavlíka Valcháfie z Liptálu  37
V‰ichni, kdo jsme ho znali vzpomínáme, dûkujeme a neza-

pomeneme.

V krajinû smrti svûtlo vzchází
a nejsou tam jen zesnulí.
Ti, od nichÏ JeÏí‰ neodchází,
smrt pfiekonali - minuli.

sv. Matou‰ 4,16
… I vy máte nyní zármutek.
Uvidím Vás v‰ak opût a Va‰e srdce se zaraduje
a va‰i radost Vám nikdo nevezme.

sv. Jan 16,22
Dûkujeme v‰em, ktefií se 21. ledna 2006

pfii‰li rozlouãit s na‰í maminkou a stafien-

kou, paní

ZdeÀkou GerÏovou z Liptálu 88.
Dcera a syn s rodinami.

Pro zajímavost uvádíme i porovnání s rokem 2004. 

Rok 2004 Rok 2005
celkem muÏi Ïeny celkem muÏi Ïeny

Narozeno 7 6 1 19 7 12

Zemfielo 14 10 4 18 10 8

Pfiihlá‰eno 24 10 14 35 17 18

Odhlá‰eno 23 10 13 17 10 7

SÀatky 7 3 církevní 13 Îádn˘ církevní

Poãet obyvatel:
Ke dni 22.03.2006 Ïije v obci 1420 obyvatel, z toho 708 mu-

ÏÛ a 712 Ïen.

âísla popisná a evidenãní
Ke dni 22.03.2006 je v obci registrováno 494 ãísel popis-

n˘ch a 42 ãísel evidenãních (chaty).

Vûková struktura ke dni 6. 4. 2006:
Dospûlí: muÏi poãet 555 prÛmûrn˘ vûk 45,64 let

Ïeny poãet 576 prÛmûrn˘ vûk 47,77 let

Dûti: chlapci poãet 153 prÛmûrn˘ vûk 9,98 let

dívky poãet 136 prÛmûrn˘ vûk 10,03 let

Celkem: poãet 1420 prÛmûrn˘ vûk 39,23 let

Vûková struktura obãanÛ ke dni 6. 4. 2006

Rok 2005 VùKOVÁ Rok 2006
MuÏi Îeny Celkem KATEGORIE MuÏi Îeny Celkem

41 36 77 Do 6 let 34 31 65

119 102 221 7 - 18 115 103 218

123 123 246 19 - 30 122 124 246

105 101 206 31 - 40 108 98 206

110 102 212 41 - 50 107 102 209

87 75 162 51 - 60 94 83 177

54 68 122 61 - 70 55 72 127

54 73 127 71 - 80 55 65 120

11 20 31 81 - 90 11 20 31

2 5 7 91 - 100 1 4 5

706 705 1411 Celkem 708 712 1420

P¤EHLED ZA ROK 2005

BLAHOP¤ÁNÍ

Dne 6. prosince 2005 

se na‰e drahá maminka 

paní AneÏka Ka‰párková
z Liptálu 290 doÏila 70 let.

30. dubna 2006 oslaví ná‰

milovan˘ tatínek,

pan Jifií Ka‰párek 75 let.

28. dubna 2006 to bude jiÏ 50 let, co spolu kráãí na spoleã-

né cestû Ïivotem.

Drah˘m rodiãÛm k narozeninám i ke zlaté svatbû upfiímnû

blahopfiejí a za v‰echnu lásku a péãi dûkují 

syn Jifií, dcery Dá‰a a Zuzka s rodinami.

Srdeãné blahopfiání z Nûmecka zasílá vnuãka Pavla s man-

Ïelem Thorstenem a velkou pusu posílá pravnouãek Enzo.
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První obãanské prÛkazy ve vûku 15 let obdrÏí v roce 2006:
23 obãanÛ, 15 dívek, 8 chlapcÛ. Jsou to tito:

Vaculík Luká‰, Sadová; Vaculíková Pavlína, Sadová; Vaculíková ZdeÀka, Sadová;

Valcháfi Josef, LÛÏko; Hlinsk˘ Tomá‰, Dolansko; Gavendová Monika, Na ·pici;

Fendrychová Marie, Dolansko; âalová Katefiina, Dolansko; Filadelfiová SoÀa, Na ·pici;

Vráblíková Jana, Stfied; Koutná Gabriela, Na ·pici; Tománek Jakub, LÛÏko; Vrlíãková

Lucie, Pod Hranicí; Kirchner Ivo, Stfied; Machalová SoÀa, Na ·pici; Teplá Veronika,

Stfied; Chmelafi Jaroslav, Na ·pici; Dûdková Dagmar, Na ·pici; Peãenková Lucie, Stfied;

GerÏová Vladimíra, Háj; Oborsk˘ Jifií, LÛÏko; Homola Miloslav, Dolansko.

Plnoletosti - 18 let  dovr‰í v roce 2006:
19 obãanÛ, 8 dívek, 11 chlapcÛ. Jsou to tito:

·Èastná Michaela, Stfied; Burján Michal, Dolansko; Valcháfi Pavel, Na ·pici; Bofiutová

Radka, Stfied; Mikel Milan, Na ·pici; Blanarãíková Jana, LÛÏko; VychopeÀ Martin,

Stfied; Londa Libor, Hofiansko; Machala Tomá‰, Na ·pici; Vaculík Josef, Sadová;

·tarha Ondfiej, Syrákov; Mrnu‰tíková Pavlína, Stfied; Mikulcová Renáta, Stfied; Lang

Jan, Lopuník; La‰tovica Petr, Kopfiivné; Mikulcová Dana, Stfied; MatûjÛ Iveta, Do-

lansko; Tománek Ondfiej, LÛÏko; Nguyenová Jana, V̆ pusta.

Pfiehled rodinn˘ch stavÛ ke dni 6. 4. 2006:

Svobodní: muÏi 171 Ïeny 115 chlapci 140 dívky 137 celkem 563

Îenat˘-vdaná: muÏi 328 Ïeny 344 celkem 672

Rozvedení: muÏi 33 Ïeny 22 celkem 55

Vdovec-vdova: muÏi 19 Ïeny 82 celkem 101

Neuvedeno: muÏi 17 Ïeny 12 celkem 29

Celkem: muÏi 567 Ïeny 575 chlapci 141 dívky 137 celkem 1420

NA·I NEJSTAR·Í SPOLUOBâANÉ KE DNI 6. 4. 2006
Su‰Àová Vlasta, Hofiansko 89 let

Miková Julie, V̆ pusta 90 let

¤ezníková Julie, Dolansko 92 let

Smilková Rozálie, Lopuník 93 let

Obadalová Veronika, Dolansko 96 let

MrnÛ‰tík Pavel, Na ·pici 84 let

GerÏa Jan, Dolansko 86 let

GerÏa Karel, Lopuník 87 let 

Smilek Josef, Dolansko 87 let

MatûjÛ Josef, Dolansko 93 let

âETNOST P¤ÍJMENÍ 
KE DNI 6. 4. 2006

1. Vaculík 45 osob

2. Vaculíková 40 osob

3. GerÏa 28 osob

4. Mrnu‰tík - MrnÛ‰tík 27 osob

5. Mrnu‰tíková - MrnÛ‰tíková 24 osob

6. GerÏová 23 osob

7. Smilková 20 osob

8. Valcháfi 19 osob

9. Valcháfiová 18 osob

10. Smilek - Smílek 18 osob

Dal‰í nejãetnûj‰í pfiíjmení jsou:

DaÀa, Chmelafi, Chmelafiová, Obada-

lová, Tomanová, Mikulec, Obadal, Ce-

didla, Cedidlová, MatûjÛ

âETNOST K¤ESTNÍCH JMEN
KE DNI 6. 4. 2006

1. Josef 74 osob

2. Jan 55 osob

3. Marie 42 osob

4. Jaroslav 40 osob

5. Pavel 38 osob

6. Petr 37 osob

7. Jana 36 osob

8. Karel 36 osob

9. Miroslav 33 osob

10. Ludmila 29 osob

Dal‰í nejãetnûj‰í jména jsou: Jifií,

Zdenûk, Tomá‰, Vûra, Anna, Jarmila,

Lenka, Vladimír, Alena, Eva.

Pfiipravila Jana Vráblíková

Novinky z evangelické církve (âCE)
Star‰ovstvo liptálského evangelické-

ho sboru jedná kaÏdou první nedûli

v mûsíci o vûcech správních i duchov-

ních. Chceme zde uvést nûkteré z pro-

jednávan˘ch otázek, které mohou zají-

mat i liptálskou vefiejnost.

◆ Koncem bfiezna pozval sbor k ve-

fiejnému koncertu folkovou zpûvaãku

Evu Henychovou. V pohodové atmo-

sféfie a za velkého zájmu posluchaãÛ

zpívala svoje vlastní písnû, které mo-

hou spoleãnû poslouchat vûfiící i nevû-

fiící a kaÏd˘ v nich najde nûco, co ho

oslovuje.  Na pfiání dûtí zazpívala Eva

i píseÀ Pec nám spadla, a tím udûlala

radost poãetné skupinû mal˘ch poslu-

chaãÛ. Dal‰í koncert plánujeme na
sobotu 20. kvûtna 2006. Ze západních

âech pfiijedou bratfii Pospí‰ilové, ktefií

se ve svém hudebním projevu zamûfiu-

jí na pfiedání poselství o své vífie v Je-

Ïí‰e jako osobního Pána. Následující

nedûli pak je‰tû obohatí sv˘m zpûvem

evangelické bohosluÏby v kostele.

◆ V létû 2007 uplyne sto let od po-

svûcení evangelického kostela. Toto

v˘roãí chce sbor oslavit spolu s obce-

mi Liptál a Lhota. Chystáme slavnost-

ní bohosluÏby za úãasti synodního se-

niora âCE, hostÛ z domova i z ciziny,

zástupcÛ církví i vefiejného Ïivota.

K této pfiíleÏitosti  nechá  sbor zhotovit

druh˘ zvon, kter˘ aspoÀ ãásteãnû na-

hradí dva zvony zabavené za 2. svûto-

vé války pro vojenskou v˘robu. Také

se zdá, Ïe v dohledné dobû budeme

muset fie‰it pokrytí kostela. Stávající

padesát rokÛ stará plechová stfiecha to-

tiÏ dosluhuje. Otázkou bude, jestli se

podafií zajistit potfiebnou finanãní ãást-

ku, odhadem hodnû pfies pût set tisíc

korun.

◆ Velvyslanec âeské republiky

v Nikaragui  Milan Jakobec informo-

val vedení âCE o svém setkání s tam-

ním sborem Jednoty bratrské (Iglesia

Morava), zaloÏen˘m koncem 19. stole-

tí misijní aktivitou církve, která má ko-

fieny v Komenského Jednotû bratrské.

âlenové této komunity, vesmûs domo-

rodí Indiáni, se hlásí k Mistru Janu

Husovi a J.A.Komenskému, jehoÏ

jméno také nese místní gymnázium.

Moravská církev má ve svém prostfiedí

velmi dobr˘ vliv na morálku místních

lidí a je centrem vzdûlávacích a sociál-

ních aktivit. Prostfiednictvím ãeského

velvyslance se jiÏ podafiilo zajistit pe-

níze na vybudování Husovy sochy

v Miskitii. Nyní se shánûjí peníze na
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Zdenûk Mrlina je bytostnû spjat s lip-

tálskou dechovou hudbou Liptalanka,

ve které pÛsobí uÏ neuvûfiiteln˘ch pû-

tatfiicet let a posledních ãtrnáct let je zá-

roveÀ i jejím kapelníkem. Hraje na

kfiídlovku, ale pÛvodnû zaãínal jazzo-

vou trubku. Pracuje ve Vizovicích jako

frézafi a hudbu povaÏuje za svÛj nejvût-

‰í a asi jedin˘  koníãek.

Vzpomenete na svÛj první nástroj?
Na trubku jsem se zaãal uãit v pat-

nácti letech, tehdy k nám po veãerech

s vlastním nástrojem jako uãitel dochá-

zel b˘val˘ kapelník Liptalanky Karel

GerÏa. První vlastní nástroj jsem si

koupil aÏ v uãení a jednalo se o jazz

trubku, která stála skoro tfii tisíce ko-

run, coÏ na tu dobu bylo dost penûz,

takÏe jsem si ji vzal na splátky.

Co na to fiíkali rodiãe, kdyÏ jste si
pofiídil tak drah˘ nástroj?

Otec s tím souhlasil a dokonce mi dû-

lal ruãitele. Maminka proti tomu taky

nic nemûla, protoÏe sama zpívala v pû-

veckém krouÏku evangelického kostela

v Liptále.

Jak dlouho hrajete v Liptalance?
Naplno jsem v kapele zaãal hrát po

návratu z vojny v sedmdesátém roce,

tehdy Liptalanka je‰tû nebyla vyloÏenû

dechovka, ale hrávala spí‰e jazz.

Souãasnû jsem hrál i v dechové hudbû

závodního klubu Lipta. Po ãase se jaz-

zová skupina rozpadla a Liptalanka za-

ãala hrát pfieváÏnû lidovou hudbu.

Má podle vás dechová hudba per-
spektivu? Nemáte problém s obsaze-
ním nástrojÛ?

Opravdu není moÏnost pfiíli‰ vybírat.

KdyÏ hrajeme vût‰í akci, napfiíklad na

Liptálsk˘ch slavnostech, musí nám vy-

pomáhat muzikanti z okolních vesnic,

a pak je nás i patnáct. Jinak má na‰e zá-

kladní sestava devût ãlenÛ. Mezi mla-

d˘mi bohuÏel moc zájem napfiíklad

o trumpetu není, moÏná i proto, Ïe

zvládnout tento nástroj je celkem dfiina.

Na buben u vás hraje Ïena, coÏ ne-
ní pfiíli‰ obvyklé…

Marie Vaculíková k nám nastoupila

pfied lety a víceménû jsme ji k bubno-

vání donutili, protoÏe moc moÏností,

jak obsadit tento post, nebylo. DokáÏe

zahrát také na harmoniku a s hudbou

má zku‰enosti, protoÏe také zpívá v pû-

veckém krouÏku v evangelickém koste-

le v Liptále. Její manÏel Zdenûk

Vaculík hraje v kapele na baskfiídlovku

snad uÏ od padesát˘ch let.

DokáÏete poslouchat i jinou hudbu
neÏ lidovou?

Rád mám tfieba cimbálovku, ale po-

slechnu si i moderní písniãky. Pokud je

hudba dobrá, dovedu poslouchat témûfi

v‰echno.

Kde v‰ude je moÏné si Liptalanku
poslechnout?

Jsou to rÛzné oslavy, napfiíklad pade-

sátiny, ‰edesátiny, nebo kulturní akce,

které pofiádá ná‰ obecní úfiad. UÏ v so-

botu vystoupíme na hasiãsk˘ch slav-

nostech v Liptále, kde na voze taÏeném

koÀmi projedeme obcí a pak nûkolikrát

zahrajeme v prÛbûhu celého programu.

Pak to jsou samozfiejmû Liptálské slav-

nosti, které zaãínají poslední víkend

v srpnu a kde máme letos netradiãnû

zahrát aÏ v noci po ohÀostroji, pfiesnûji

od jedné do tfietí hodiny ranní. V nedû-

li pak vystoupíme na toãnû Na ‰pici,

kde se budou shromaÏìovat zahraniãní

soubory.

Máte rád velké akce typu Liptál-
sk˘ch slavností?

Na tyto akce se osobnû tû‰ím, je to

ale pomûrnû velká fyzická zátûÏ.

Povolujete jako kapelník doping
v podobû alkoholu?

Pouze v mífie, která muzikanta po-

vzbudí k dobré náladû. Je samozfiejmé,

Ïe pokud by si nûkdo vypil nad rozum-

nou míru, nebude schopen solidnû za-

hrát.

Co vás v souvislosti s kapelou v po-
slední dobû potû‰ilo?

Vzpomnûl bych na jednu velmi pove-

denou akci v ãervenci, která vznikla na-

prosto spontánnû. Pfiedcházelo jí vy-

stoupení k v˘roãí upálení Jana Husa na

BaÈkové v Liptále. Na zpáteãní cestû

jsme se neplánovanû zastavili u b˘valé-

ho ãlena dechovky Jana Vaculíka a za-

hráli mu k svátku. Mûl velkou radost,

Ïe jsme si na nûho vzpomnûli, a ta ra-

dost se pak pfienesla i na nás.

Michal Mikulenka

Rozhovor je pfievzat z deníku 

Na‰e Vala‰ko, 11. srpna 2005

Na‰i spoluobãané - kapelník Liptalanky zaãínal s jazzem

opravu stfiechy gymnázia, která je

v katastrofálním stavu.  Synodní rada

âCE vyzvala sbory církve k dobrovol-

né sbírce. Liptálsk˘ sbor ji vykoná pfii

bohosluÏbách v nedûli 30. dubna 2006.

KaÏd˘ mÛÏe pfiispût i individuálnû na

konto 963 354 389/0800, a to do konce

dubna.

◆ Humanitární komise âCE ve spo-

lupráci s Diakonií nav‰tûvuje místa

nejvíce postiÏená povodnûmi, navazu-

je kontakty, svolává dobrovolníky, or-

ganizuje jejich nasazení a snaÏí se co

nejrychleji a nejefektivnûji organizo-

vat pomoc. Na tento úãel se také

v církvi pofiádá sbírka. V na‰em sboru

budeme sbírat prostfiedky od nedûle

9.4.2006. Sbírka potrvá asi jeden mû-

síc a její v˘tûÏek bude pfieveden na po-

vodÀové konto synodní rady. MÛÏeme

tak podle moÏností pomoci ulehãit bfie-

meno, které dolehlo na nûkteré na‰e

spoluobãany.

◆ Konfirmaci pfiipravujeme na ne-

dûli 18. ãervna 2006.

◆ Leto‰ní oslavu svátku M.J.Husa
s pálením hranice  chceme uspofiá-
dat ve ãtvrtek 6. ãervence 2006 nave-

ãer, nejspí‰e opût na BaÈkové jako vlo-

ni. O pfiesném místu a hodinû budeme

vefiejnost vãas informovat.

Jménem star‰ovstva Jan Hudec, 

faráfi
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Noc s Andersenem

MÀau, mÀau, houpy, houpy, houpy,
koãka snûdla kroupy,
kocour hrách, na kamnách,
koÈata se hnûvala,
Ïe jim taky nedala.
Houpy,kroupy, byly v‰ecky hloup˘.
MÀau, já jsem koãka strakatá
a mám malá koÈata.
Ta koÈátka, to jste vy,
zamÀoukejte a pÛjdeme na v˘zvûdy.
Nemusíte se niãeho bát,
bezhlav˘ rytífi si z dûtmi hraje moc rád. 
Îivá voda ale bude asi potfieba, 
ve vûÏi uÏ k rÛÏiãce ·ípková princezna
usedá…….
Pojìte koÈátka, pojìte dál, aÈ mÛÏe za-
ãít ná‰ veleslavn˘ noãní bál.

To je krátká ukázka ze slavnostního

pfiivítání dûtí  na  Noci s Anderse-

nem, která se uÏ podruhé konala na

na‰í Základní ‰kole v Liptále. Spo-

leãnû s dûtmi v knihovnách po celé

republice mûly i na‰e dûti moÏnost

„spát v knihovnû“ a internetovou ces-

tou si sdûlovat své záÏitky. Pod vede-

ním sv˘ch uãitelÛ si dûti vyrábûly

masky a kulisy a pfiipravovaly se na

veãerní  divadelní vystoupení. To se

konalo v tûlocviãnû a dûti pfiekvapily

sv˘m umûním a témûfi profesionální-

mi hereck˘mi v˘kony. Nejvût‰í ús-

pûch ale mûla pohádková cesta po

ztemnûlé ‰kole, kdy se dûti s baterka-

mi vydaly po stopách pohádkov˘ch

hrdinÛ. Potkaly zde Bílou paní, co se

jí v‰ichni klaní, koãiãku, kterou po-

‰krábaly na bfií‰ku, Studánkové víle

pomohly najít prst˘nek v hluboké

studánce, vyzkou‰ely si spinkání na

hrá‰ku, princeznû hledaly poztrácené

korále, trnitou cestou pro‰ly kolem

·ípkové RÛÏenky, utkaly se s chra-

br˘m rytífiem a zdaleka se vyhnuly

âerné paní. Za odmûnu dûti dostaly

znaãku pohádkov˘m razítkem a slad-

kou odmûnu. 

Pak uÏ jsme ‰li v‰ichni spát a ne-

chali jsme si o princeznách mamin-

kách zdát. 

Po sluníãkovém probuzení nás ãe-

kala v˘borná snídanû a chystání do-

mÛ. VÛbec se nám nechtûlo a nejradû-

ji bychom v zaãarované ‰kole zÛstali.

Dûkujeme na‰im kouzeln˘m uãitel-

kám a pohádkov˘m pfiátelÛm za dal‰í

skvûl˘ záÏitek a uÏ se v‰ichni tû‰íme

na pfií‰tí svátek Andersenov˘ch pohá-

dek.                                             

Petra Pilná, 

vychovatelka
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Vala‰sk˘ jarmark

Vala‰sk˘ jarmark, kter˘ se konal

v Z· Liptál v nedûli 9. dubna, byl vy-

vrcholením projektu My jsme Vala‰i.

Dûti v rámci tohoto projektu se do-

zvûdûly o tom, kdo byli Vala‰i, odkud

sem pfii‰li, jak Ïili, ãím se Ïivili, zpí-

valy vala‰ské písniãky, tancovaly,

hrály hry, seznámily se s vala‰sk˘mi

spisovateli a malífii. Vala‰sk˘ jarmark

mûl b˘t malou ukázkou toho, jak  to

ve vala‰sk˘ch chalupách vypadalo

pfied mnoha lety.

Zahájen byl koncertem pûveckého

sboru a cimbálové muziky. Pak si dû-

ti si mohly vyzkou‰et draní pefií, vi-

dûly, jak se stloukalo máslo a mohly

si je namazat na housku, uãily se dû-

lat metliãky, krájet lok‰e, tkát na sta-

vu i pfiíst na kolovrátku. Také kováfi

mûl pfied ‰kolou plné ruce práce.

Koval konû a zároveÀ musel odpoví-

dat na zvûdavé dotazy ãetn˘ch divá-

kÛ. Ve ‰kolním atriu se prohánûla ko-

za i s kÛzlaty a nejvût‰í atrakcí bylo

dojení mléka. Uznání získal i fiezbáfi

a zejména chlapce zaujala stavba dfie-

vûnic. ·kolní druÏina se promûnila

v manufakturu modrotisku, v jin˘ch

tfiídách to vonûlo senem, protoÏe se

zde vyrábûly hraãky a postaviãky ze

sena a panenky z l˘ka, jinde se tvaro-

valo vizovické peãivo. Na Vala‰sku

b˘valy i sklárny - proto jedna dílna

byla zamûfiená na oh˘bání skla.

A protoÏe je pfied Velikonocemi, zdo-

bily se perníky i vajíãka rÛzn˘mi

zpÛsoby a pletly se tatary.

Pozadu nezÛstaly ani paní kuchafi-

ky. Kromû povûstn˘ch frgálÛ, mazan-

cÛ, jidá‰kÛ a velikonoãních vûncÛ

a beránkÛ, pfiipravily spoustu typic-

k˘ch vala‰sk˘ch jídel: jáhelník s jabl-

ky, praskáãe, podlesníky, pohanku

s kokosem i rozinkami, jáhlovou ka‰i

s cibulkou, pohanku se ‰krakú i s trn-

kami, zelové pagáãky, suchárky

z ovesn˘ch vloãek a dal‰í zapomenu-

tá jídla.

Poãasí nám pfiálo a ‰kolu nav‰tívilo

mnoho lidí zejména z okolních obcí

a Vsetína. V‰ichni byli pfiíjemnû pfie-

kvapeni v˘zdobou ‰koly, programem

i jednotliv˘mi dílnami. Ze zápisÛ ná-

v‰tûvníkÛ jsme pro vás vybrali tento

vzkaz: „Jezdíme do Liptálu pravidel-

nû, vÏdy se moc tû‰íme a vÏdy nás

pfiekvapíte. Nádherná v˘zdoba, skvû-

lé dobroty z kuchynû, bezvadní lidi

kolem. VydrÏte! Moc dûkují Zvardo-

Àovi.“

Na závûr mnû dovolte podûkovat

v‰em zamûstnancÛm ‰koly, ktefií pfií-

pravou jarmarku i jeho realizací strá-

vili mnoho hodin. Vûfiím, Ïe uznání

náv‰tûvníkÛ je bude hfiát a v pfií‰tím

roce se nám spoleãnû podafií vymyslet

nûco, ãím zaujmeme nejen své pravi-

delné náv‰tûvníky.

Vûra Halová



- 18 -

Víkendov˘ pobyt v liptálské základní ‰kole

Obecní ‰kola

Uãitelé ze Z· Liptál se rozhodli uspo-

fiádat víkendov˘ pobyt pro Ïáky pát˘ch

tfiíd z Liptálu a okolí. Pozvání pfiijalo 15

dûtí z Liptálu a 13 z Jasenné a V‰eminy.

V sobotu ráno pfied liptálskou ‰kolou

zastavovalo jedno auto za druh˘m. To se

dûti sjíÏdûly na víkendov˘ pobyt. 

Po úvodních seznamovacích hrách se

dûti stfiídaly v nejrÛznûj‰ích aktivitách.

Malovaly na sklo i do snûhu, vyrábûly

v dílnû dfievûné hrábû, nauãily se nov˘m

písním. Nejvíce je zaujaly hry na snûhu,

práce v keramické dílnû a opiãí dráha

v tûlocviãnû. Nûkteré zaujalo ãtení v ho-

roskopech, jiní se rádi veãer podívali na

DVD Karlík aneb továrna na ãokoládu.

Paní kuchafiky se také vyznamenaly

a pfiipravily dûtem v˘borné obûdy. A co

na to dûti? Posuìte sami - vybrali jsme

pro Vás z jejich dojmÛ:

- „Dûlali jsme v‰echno moÏné, bylo to

super a doporuãovala bych Vám, kdyby se

to za rok opakovalo, neváhejte a jeìte!“

- „Mnû nejvíc bavilo dûlat v dílnû hrá-

bû a modelování z hlíny. Chtûl bych si to

zopakovat.“

- „Na‰i uãitelé se snaÏili, aby tento ví-

kend byl nezapomenuteln˘ a taky Ïe je!“

- „Pfiála bych si, aby dûcka z Jasenné

a ze V‰eminy poznaly na‰i ‰kolu, proto-

Ïe na‰e ‰kola není Ïádná obyãejná, ale

‰kola zábavná!“

- „Dûti se bavily a myslíme, Ïe byli

spokojeni i rodiãe, protoÏe si mohli od-

poãinout.“ 

Vûra Halová, fieditelka Z· Liptál

K napsání tohoto pfiíspûvku mnû pfii-

vedla   otázka, zda mají rodiãe zájem na

tom, aby v na‰í obci  dobfie fungovala zá-

kladní ‰kola  a dobfie fungovala spoluprá-

ce rodiãÛ se ‰kolou. Poslední PLES

SRP· skonãil propadákem. Pfiitom úloha

sdruÏení rodiãÛ hraje velmi dÛleÏitou ro-

li ve financováni  akcí, které ‰kola  ze

svého rozpoãtu nemÛÏe financovat.

KaÏdoroãnû pfiispívalo sdruÏení rodiãÛ

na lyÏafisk˘ kurz ãástkou 1000,-Kã na Ïá-

ka. Rodiãe tedy dopláceli na své dítû

1000,-Kã. Dnes je situace taková, Ïe po-

slední dvû vût‰í akce sdruÏení rodiãÛ

/ples a sbûr Ïelezného ‰rotu/ skonãily bez

v˘raznûj‰ího zisku. To uÏ se  odrazilo i na

cenû leto‰ního lyÏafiského kurzu, která

byla vy‰‰í. Na vsetínsk˘ch ‰kolách v‰ak

rodiãe platí 2 500Kã - 3 000 Kã na lyÏafi-

sk˘ kurz svého dítûte. 

SdruÏení rodiãÛ financuje i dal‰í po-

mÛcky, které umoÏÀují modernizovat

v˘uku, financuje nákup dárkÛ, jízdné

ÏákÛm na soutûÏe pofiádané mimo na‰i

‰kolu a na  které opût ‰kola nemá zdro-

je. Na‰e základní ‰kola je malá ve srov-

nání se ‰kolami ve Vsetínû. Aktivita,

kterou vyvíjí uãitelsk˘ sbor a sdruÏení

rodiãÛ, je ale srovnatelná, ne-li lep‰í neÏ

jinde.  Proto apeluji na vás, rodiãe a pra-

rodiãe, podpofite ‰kolu tím, Ïe nav‰tívíte

akce, které  pofiádá. Podporujete své dû-

ti,vnuky a také dobré jméno ‰koly.

Kdyby tu na‰e ‰kola nebyla, coÏ jí na-

‰tûstí je‰tû nehrozí,  tak pouze jízdné na

jednoho ‰koláka na trase Liptál - Vsetín

a zpût by mûsíãnû stálo 300Kã.

Za zmínku je‰tû stojí otázka drog.

Mnoho ‰kol uÏ se s tímto problémem

pot˘ká nebo ho muselo fie‰it.  To je jed-

na z velk˘ch v˘hod malé vesnické ‰ko-

ly. I to stojí za zamy‰lení, jestli je ‰kola

v obci dÛleÏitá.

Vlastimil Vaculík, Liptál - LÛÏko

T¤ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
V LIPTÁLE 2006

Charita Vsetín Vám dûkuje, Ïe jste se

podíleli na úspû‰ném prÛbûhu Tfiíkrá-

lové sbírky 2006 a pfiispûli tím na po-

moc rodinám i jednotlivcÛm, zdravotnû

postiÏen˘m, seniorÛm a lidem v nouzi

i v zahraniãí. V Liptále bylo vybráno

4.250,-- Kã (vloni 6.145,-- Kã, v roce

2004: 2.225 Kã).

Kvûtoslava Othová, 

fieditelka Charity Vsetín
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Zástupci Dûtského domova a Zá-

kladní ‰koly v Liptále proÏili v˘ji-

meãn˘ první jarní den. V úter˘ 21. 03.

2006 mûli moÏnost ve Zlínû stisknout

ruku a podûkovat legendû svûtového

obuvnického prÛmyslu panu Tomá‰i

BaÈovi za v‰e, co jim partnerství s je-

ho firmou pfiineslo.

Dûti mají moÏnost jiÏ tfietím rokem

poznávat nové pfiátele pfii spoleãn˘ch

setkáních o víkendech, o Vánocích, pfii

náv‰tûvách divadelních pfiedstavení,

koncertÛ a pfii sportovních soutûÏích. 

Díky této pomoci mohly mnohé

z nich absolvovat lyÏafiské kursy, nav-

‰tûvovat zájmové krouÏky, ve stfied-

ních ‰kolách zvy‰ovat svoji kvalifika-

ci odborn˘mi kursy apod. 

Za to v‰e dûti symbolicky podûko-

valy perníkov˘m srdcem s vûnováním

a vedení Dûtského domova a Základ-

ní ‰koly pfiidalo pravou „vala‰skou

DùTI Z LIPTÁLU P¤IJAL PAN TOMÁ· BAËA jr.

Z matefiské ‰koly
Rok 2006 zaãal velkou zmûnou v ku-

chyni matefiské ‰koly, protoÏe na místo

kuchafiky se vrátila paní Vûra Obadalová.

Hned v lednu jsme pro rodiãe pfied-

‰kolních dûtí pfiipravili pfiedná‰ku Mudr.

·alnerové z Pedagogico-psychologické

poradny o „‰kolní zralosti“, kterou si

velmi chválili a také jsme s dûtmi zajeli

na pohádku do velkého divadla ve Zlínû.

Klasická pohádka „O perníkové cha-

loupce“ doplnûná písniãkami a vtipn˘mi

rekvizitami dûti velmi zaujala a jistû by-

la pûkn˘m záÏitkem.

Dal‰í -  „LoupeÏnickou pohádku“ ma-

Àáskového divadla z Hodonína vidûly

dûti v únoru v matefiské ‰kole.

A pak se jiÏ dûti i rodiãe pfiipravovali

na „Knoflíkov˘ karneval“.

ProtoÏe v‰ak pfiipravit dûtem kost˘m

a je‰tû jej po‰ít knoflíky, je práce, která

zaslouÏí odmûnu, uspofiádali jsme ten-

to karneval v odpoledních hodinách

i s úãastí rodiãÛ.

S jejich velkou pomocí jsme pfiipravi-

li dokonce dvû bohaté tomboly, kde

mohly dûti vyhrát kromû drobn˘ch hra-

ãek, v˘tvarn˘ch potfieb a sladkostí i kni-

hy, glóbus, dûtskou automatickou praã-

ku, knoflíkov˘ dort nebo jiné hodnotné

ceny.

Podmínkou úãasti na karnevalu bylo

jen vstupné - 10 knoflíkÛ.

V‰ichni si pak uÏili hodnû tancování

a soutûÏení s knoflíky, ale také ochutnali

obãerstvení z „Bufetu u ãerveného knof-

líku“ /napfi.talífi „KnoflíkÛ“- smûs kula-

t˘ch su‰enek,apod./.

Dobrou náladu dûtí a rodiãÛ nepokazi-

lo ani spoleãné pfii‰ívání knoflíkÛ na fil-

cové kvûtiny a nám tak z tohoto vydafie-

ného odpoledne zÛstal na památku

„knoflíkov˘ obrázek“.

Dal‰í velká a neãekaná zmûna pfii‰la

na konci bfiezna, kdy z matefiské ‰koly 

ze zdravotních dÛvodÛ ode‰la paní

uãitelka Mirka ·k˘varová.

Do konce ‰kolního roku ji zastoupí pa-

ní uãitelka Jana Lánská.

Teì se jiÏ v‰ichni tû‰íme na velikono-

ce a na úter˘ 11.4. pfiipravujeme pro dûti 

a rodiãe velké „Velikonoãní tvofiení“.

Vûfiím, Ïe v‰ichni vyuÏijí moÏnosti

vyrobit si rÛzná velikonoãní aranÏmá

i netradiãnû ozdobit vajíãka a doplní si

tak svou domácí velikonoãní v˘zdobu. 

Hned po velikonocích nás ãeká ma-

Àásková pohádka „PejskÛv sen“ a pak se

snad jiÏ v‰ichni doãkáme jara.

„Jaro uÏ se vrací k nám,
radost nese dûtiãkám.
Hola, hopsa, pojìte ven, 
pfiivítáme jarní den.“

Veselé velikonoce, bohatou pomlázku

a hodnû jarní pohody pfiejí Vám v‰em dû-

ti a zamûstnanci Matefiské ‰koly v Liptále.

medicínu“ s pfiáním, aby panu BaÈovi

i nadále slouÏilo jeho pevné zdraví.

A nûkdy pfií‰tû, na shledanou v Liptále.

Mgr. Eva ÎÛrková, fieditelka
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Klub volejbalov˘ch nad‰encÛ Liptál
T˘m s názvem Fifinky ovládl první

roãník Jarního turnaje ve volejbalu

Ïen, kter˘ se uskuteãnil poslední

bfieznovou sobotu v Liptále.

Klání se zúãastnilo pût t˘mÛ ze

Vsetína a okolních obcí. V prvním

kole se hrálo systémem kaÏd˘ s kaÏ-

d˘m. Do dal‰ích bojÛ postoupily uÏ

jen ãtyfii celky, páté Holki Sokolki

z Milotic byly vyfiazeny.

Ve finále se nakonec stfietly Fifinky

Vsetín a Koãiãky Liptál. Jejich vzá-

jemn˘ duel pfiinesl velmi napínavou

podívanou. Vsetínské volejbalistky

sice s pfiehledem vyhrály první set, ve

druhém v‰ak Koãiãky dokázaly zabrat

a skóre zápasu vyrovnat. V rozhodují-

cím tie-breaku uÏ se zdálo, Ïe vítûz-

ství zÛstane v Liptále, Koãiãky v‰ak

nevyuÏily dva meãboly a zku‰ené

hráãky Vsetína nakonec dokázaly po

velmi napínavé koncovce zvítûzit. Za

druh˘mi Koãiãkami skonãili tfietí

Draci z JablÛnky a ãtvrté Kozenky

z Ústí.

Jifií KoÀafiík, t˘deník Jalovec


