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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
USNESENÍ ZO č. 14 ze dne 

17. 12. 2008
ZO Liptál: 

- bere na vědomí informace z jedná-
ní Rady obce Liptál č. 23 ze dne 
26.11.2008, č. 24 ze dne 04.12.2008 
a č. 25 ze dne 15.12.2008 

- bere na vědomí informace o možnosti 
vybudování sběrného dvora v Liptále 
a získání dotace na tuto akci

- schvaluje III. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2008

- schvaluje zrušení výběrového řízení 
na akci: ZŠ Liptál – zateplení fasády 
a výměna oken, II. etapa

- bere na vědomí závěrečnou zprávu 
starosty o činnosti za rok 2008

- schvaluje hospodaření obce Liptál 
podle rozpočtového provizoria v ob-
dobí od 1.1.2009 do doby schválení 
rozpočtu na rok 2009

- bere na vědomí informace finanční 
komise o návrhu poplatků za užívání 
kulturních zařízení obce Liptál

- bere na vědomí ukončení provozu zub-
ní ordinace v Liptále a převedení paci-
entů k MUDr. Potěšilové na Hovězí.

USNESENÍ ZO č. 15 ze dne 
09. 02. 2009

ZO Liptál: 
- bere na vědomí informace z jed-

nání Rady obce Liptál č. 26/09 ze 
dne 19.01.2009 a  č. 27/09 ze dne 
04.02.2009.

- bere na vědomí informace o realizaci 
sběrného místa (projekt, povolení, žá-
dost) a odpadovém hospodářství obce.

- bere na vědomí informace o rozpoč-
tu na rok 2009 a výhledové akce.

- ukládá předsedovi finanční komise 
Ing. M. Hrádkovi do 14 dnů zpracovat 
a předložit RO nabídku s porovnáním 
na koupi nového nebo ojetého vozu pod-
le požadavku na vybavení ve spolupráci 
s p. J. Valchářem, pracovníkem OÚ.      

- schvaluje odkoupení vybavení ordi-
nace zubního lékaře v Liptál za část-
ku 110.000 Kč.

- schvaluje na vybudování sekce č.1 
Kolumbária na hřbitově v Liptále 
částku 130.000 Kč.

- ukládá starostovi zajistit nákres a vy-
týčení pro urnové hroby na hřbitově 
v Liptále. 

- schvaluje jednohlasně podání žádosti 
na dotaci na přechod pro chodce 
u ZŠ Liptál 

- ukládá starostovi prověřit znovu mož-
nost vybudování přechodu pro chodce 

u ZŠ k zastávce na hlavní silnici.
- pověřuje starostu a místostarostku 

jednáním o možnosti vybudování 
multifunkčního hříště ve spolupráci 
s Mikroregionem Střední Vsetínsko 
a schvaluje podání žádosti o dotaci.

- schvaluje jednohlasně Podmínky 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rám-
ci výzvy Integrovaného operačního 
programu pro prioritní osu 2, oblast 
intervence 2.1 Výzva číslo 02 „eGover-
nment v obcích - Czech POINT“ - poří-
zení upgrade stávajícího pracoviště.

- bere na vědomí informace o pořízení 
nového územního plánu obce Liptál

- schvaluje jednohlasně v souladu s § 84, 
odst. 2, písmeno x) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a podle § 6, odst. 
5, písm. b) a § 55, odst. 2, zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební  zákon) 
ve znění pozdějších a prováděcích 
předpisů, zadání změny č. 7 územního 
plánu sídelního útvaru Liptál

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene na parc. č. 3952 vodní plo-
cha, zapsané na LV č. 10001 pro obec 
a k.ú. Liptál, mezi ČEZ Distribuce, 
a.s. a Obcí Liptál, ve věci zřízení 
nové přípojky NN k novostavbě RD 
manželů Škrabánkových v Liptále

- schvaluje Nájemní smlouvu mezi 
Obcí Liptál a Farním sborem ČCE 
Liptál na pozemky p.č. 145/1 a p.č. 
st. 76 v k.ú. Liptál (hřbitov), smlouva 
se sjednává na dobu 10 let

- bere na vědomí  informace o jednání 
správní rady Obecně prospěšné spo-
lečnosti Pomněnka

- bere na vědomí nesouhlas RO s žádostí 
Ing. Mezníkové o dodatečné povolení 
staveb na pozemcích obce za zámkem

- bere na vědomí kácení poškozených 
stromů v obci Liptál

- bere na vědomí plán kulturních akcí 
na rok 2009 v obci Liptál

- schvaluje odměny neuvolněným čle-
nům ZO Liptál v plné výši podle zá-
kona č. 37/2003 Sb. a č. 20/2009 Sb.

- schvaluje prodejní cenu 40,- Kč/m2, 
za kterou obec prodá část pozemku 
p. Karlu Frýdlovi

- souhlasí se zrušením zástavního prá-
va k pozemku parc. číslo St. 741/7 
a k budově č.p. 465 (ZŠ v Liptále) 
na parcele St. 741/1 LV 60000, St. 
741/2 a St. 741/3 LV 708, St. 741/4 
LV 984, St. 741/5 LV 60000, St. 741/7 
v katastrálním území Liptál, které 

bylo zřízeno ve prospěch Komerční 
banky Vsetín, na základě registrační 
smlouvy č. 7470006200003

- souhlasí jako náhradu poskytnout 
do zástavy objekt požární zbrojnice 
č.p. 408 na St. parcele č. 611 v katas-
trálním území Liptál.

USNESENÍ ZO č. 15 ze dne 
30. 03. 2009

ZO Liptál :
- bere na vědomí informace z jednání Rady 

obce Liptál č. 28 ze dne 23.03.2009 
- bere na vědomí informace zástupce 

Policie ČR o ochraně a bezpečnosti 
občanů v obci

- bere na vědomí informace o odpado-
vém hospodářství a ukládá finanč-
ní komisi posoudit nabídky firem 
Technické služby Vizovice a Marius 
Pedersen na odvoz odpadu a doporu-
čit vhodnější variantu

- schvaluje jednohlasně v souladu s § 84, 
odst. 2, písmeno x) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a podle § 6, odst. 
5, písm. b) a  § 55, odst. 2, zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších a prováděcích 
předpisů, zadání změny č. 7 územního 
plánu sídelního útvaru Liptál

- schvaluje jednohlasně podání žádosti 
o zpracování územního plánu obce 
Liptál z Evropských fondů

- schvaluje jednohlasně provedení vý-
běrového řízení a sepsání žádosti 
o dotaci firmou H & B REAL, a.s., 
Smetanova 1484, Vsetín

- schvaluje jednohlasně hodnotící ko-
misi pro výběrové řízení ÚP ve slo-
žení: MUDr. V. Čech, Ing. J. Daňa, 
Ing. J. Hala, V. Dostálová a zástupce 
firmy H & B REAL M. Rapantová, 
náhradník L. Vaculík

- schvaluje rozpočet obce Liptál na rok 
2009 ve výši 14.515.000,- příjmy, 
12.418.000,- Kč výdaje a - 2.097.000,- 
Kč financování

- doporučuje pokračovat ve zpracová-
ní projektové dokumentace na vyu-
žití volných prostor v ZŠ, vyčleňuje 
v rozpočtu částku 100.000,-  a dopo-
ručuje udělat výběrové řízení

- schvaluje plán kultur. akcí na rok 2009
- schvaluje starostu obce Miroslava 

Vaculíka, v době jeho nepřítomnos-
ti místostarostku Věru Dostálovou, 
delegátem pro zastupování na řádné 
valné hromadě VaK Vsetín, a.s.
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- bere na vědomí informace o vzniku 
Svazu ochránců přírody Vartovna Liptál

- bere na vědomí možnost uzavření hro-
madné smlouvy se společností T-Mobile

- bere na vědomí umístění reklamy 

Kempu Dešná na školním pozem-
ku a doporučuje jednání s panem 
Vladimírem Cedidlou, který je maji-
telem tohoto pozemku

- bere na vědomí problém znečiště-

ných chodníků od psů a navrhuje po-
slat majitelům psů upozornění, aby si 
na veřejných prostranstvích uklízeli 
po svých psech.

Miroslav Vaculík, starosta

Paragraf - položka - popis činnosti Schválený 
1111 - Daň závislá činnost 2,263,000.00
1112 - Daň z příjmu F.O. 420,000.00
1113 - Srážková daň 190,000.00
1121 - Daň právnických osob 3,209,000.00
1122 - Daň právnických osob - obec 542,000.00
1211 - Daň z přidané hodnoty 4,440,000.00
1332 - Popl.znečišťování ovzduší 5,000.00
1361 - Správní poplatky: 41,000.00
1337 - Odvoz domovního odpadu 462,000.00
1341 - Poplatek ze psů 24,000.00
1343 - Užívání veř.prostr. 10,000.00
1347 - Místní poplatek VHP 10,000.00
1351 - Odvod výtěžku VHP 11,000.00
1511 - Daň z nemovitosti 938,000.00
4111 - ÚZ 98193 Meinv.dotace na volby 2009 0.00
4112 - Dotace Krajský úřad Zlín 387,000.00
4116 - 13234 Dotace na mzdu ÚP ze SR 21,200.00
4116 - ÚZ 13234 Dotace na mzdu ÚP z EU 119,600.00
4121 - Dojíždějící žáci - Lhota 65,000.00
4121 - Dojíždějící žáci - Jasenná 110,000.00
4122 - ÚZ Dotace na lesy 13,000.00
1031 - 2111 Tržba v lesním hospodářství 400,000.00
2212 - Posypová drť 0.00
2310 - Vodní hospodářství 0.00
3311 - Přijaté dary na divadlo ZŠ 0.00
3314 - Knihovna 1,000.00
3319 - Nájem KZ a KA 25,000.00
3349 - Liptálský zpravodaj 0.00
3511 - Nájem nebyt.prostror zdrav.střediska 79,500.00
3613 - Nájem nebyt. prostor, Dům služeb 71,500.00
3632 - Pohřebnictví 5,000.00
3639 - Místní hospodářství ,Vizovické vrty 122,000.00
3639 - Nájem za služby Hruška otop,voda 17,000.00
3639 - Nájem pozemku Mezníková 30,000.00
3722 - Třídění odpadu,prodej popelnic 61,000.00
3725 -Třídění odpadu EKO KOM 32,200.00
4354 - Dům s pečov.službou 221,000.00
4359 -  Příjem za rozvoz obědů Lhota u Vset. 48,000.00
5512 - Požární ochrana 1,000.00
6171 - Ostatní příjem 13,000.00
6171 - Nájem a otop zasedačky Sdruž. Syrákov 100,000.00
6310 - Úroky 7,000.00
PŘÍJMY  CELKEM: 14,515,000.00
8114  - Vyrovnání kontokorentu z roku 2008 -732,000.00
8124  - Splátka úvěru vodovod, škol. jídelna -720,000.00
8124 - 02  Plynofikace obce - úvěr -582,000.00
8124 - 02 Splátka půjčky KÚ Zlín z roku 2007 -563,000.00
CELKEM: 12,418,000.00

Paragraf - položka - popis činnosti Schválený
1031 - Lesní hospodářství 250,000.00
2212 - Výst. a oprava míst. komun., zim. údržba 412,000.00
2219 - Výstavba a údržba chodníků 70,000.00
2221 - Dopravní obslužnost 76,000.00
2310 - Skupinový vodovod-splátka úroku a úvěru 110,500.00
2310 - Úroky za úvěr 130,000.00
2310 - Návratná fin.výpomoc - vodovod I etapa 402,000.00
2321 - Kanalizace 102,000.00
3111 - Mateřská škola příspěvek na provoz 559,000.00
3113 - Základní škola příspěvek na provoz 1,330,000.00
3113 - ZŠ Zateplení-II etapa,PD přestěhování  MŠ 527,000.00
3314 - Knihovna 35,000.00
3319 - Ostatní činnost v kultuře 339,000.00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek 20,000.00
3330 - Činnost registr.církvím 20,000.00
3341 - Oprava rozhlasu 15,000.00
3349 - Liptálský Zpravodaj 53,000.00
3399 - Vítání občánků,beseda s důchodc 68,000.00
3419 - Tělovýchova 35,000.00
3429 - Ostatní záj.činnost - víceúčelové hřiště 250,000.00
3512 - Zařízení zubní ordinace 110,000.00
3522 - Ostatní nemocnice 5,000.00
3613 - Nebyt.prostory-otop,voda el.energie DS 80,000.00
3631 - Veřejné osvětlení 220,000.00
3632 - Pohřebnictví 222,000.00
3633 - Úrok plynofikace 147,000.00
3635 - Územní plán č.7 50,000.00
3636 - Územní rozvoj - příspěvek na digit.mapu 5,000.00
3639 - Ostatní služby M.H. 923,500.00
3721 - Odvoz nebezp. odpadu 100,000.00
3722 - Odvoz domovního odpadu 520,000.00
3725 - Odvoz tříděného odpadu 105,000.00
3745 -Péče o vzhled v obci 13,000.00
3749 - Ochrana přírody 342,800.00
4319 - Sociální pomoc občanům 20,000.00
4354 - 16 BJ penzion 102,000.00
4359 - Péče o staré občany 66,000.00
5512 - Sbor dobrov.hasičů 80,000.00
6112 - Zastupitelstvo,komise 1,386,000.00
6171 - Vnitřní správa 2,223,000.00
6171 -  Čerpání sociální fond 69,000.00
6310 - Bankovní poplatky 37,000.00
6399 - Odvod daně obec 542,000.00
6402 - Vratka za volby KÚ Zlín 4,000.00
6341 - Inv.příspěvek na rozhlednu 50,000.00
6409 - člen.přísp mikroregion atd. 24,200.00
6409 - člen.přísp.Syrákov 168,000.00
VÝDAJE  CELKEM: 12,418,000.00

Rozpočet obce Liptál 2009
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E-BOX UMÍSTĚN 
NA OÚ L IPTÁL

UPOZORNĚNÍ

Svoz odpadu Liptál 2009

Na vyřazené drobné elektrozařízení je u 
vchodu do Obecního úřadu v Liptále 
umístěna sběrná nádoba. 
Do E-Boxu PATŘÍ: drobné elektro-
spotřebiče – např. vysloužilé kalkulač-
ky, mobilní telefony, drobné počítačové 
vybavení, apod.
Do E-Boxu NEPATŘÍ: zářivky a vý-
bojky, baterie a akumulátory.

Děkujeme, že třídíte odpad.

NETŘÍDĚNÝ (zbytkový) ODPAD – POPELNICE - PYTLE 
černá barva (paseky)

113.05.2009 a potom každý sudý týden
V OBCI – odvoz  1× za  14 dní - SVOZOVÝ DEN – STŘEDA ráno
POZOR - kdo nemá na popelnici přilepenu samolepku pro rok 2009 (tj. do-
klad o zaplacení), nebude mu popelnice vyvážena!
PASEKY – odvoz  1× za  14 dní - SVOZOVÝ DEN – ÚTERÝ ráno 
Kdo na netříděný odpad používáte černé pytle, připravte je k přístupovým komuni-
kacím raději už v pondělí večer.

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)
Prosíme občany z těchto odlehlých částí obce, aby na svozová místa soustřeďovali 
pytle s odpady nanejvýš  1 den předem.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR – MODRÉ PYTLE
další termíny upřesníme

Patří zde: noviny, časopisy, reklamní letáky, papírové obaly, kancelářský papír, 
sešity. Kartony budou sváženy i bez modrého plastového pytle, ale řádně svázány. 
Nepatří zde: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír. 
Prosíme občany, aby pytle s plasty i papírem pokud možno připravovali k hlavní 
přístupové komunikaci.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLE
*18.05. * 15.06. * 13.07. * 10.08. * 07.09. * 05.10. * 02.11. 

* 30.11. * 28.12.2009
Dosud se sbíraly pouze PET láhve. Nyní se od 1.6.2008 sbírají i jiné druhy plastů.
Patří zde: sáčky, folie, nádoby od saponátů, plastové kanystry, kýble, květináče 
apod., polystyren
Nádoby stlačte, šetříte tak místo.
NEpatří zde: kelímky a krabičky od potravin a se zbytky potravin (např. jogurtů, 
Ramy apod.), novodurové  trubky a podlahové krytiny, obaly od chemikálií a ne-
bezpečných látek

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

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

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

Datum Den Hodina Místo
21.05. čt 17 h kostel ČCE Nanebevstoupení Páně

31.05. ne 10 h kostel Neděle svatodušní s VP

01.06. po 17 h kostel Pondělí svatodušní

20.06.
21.06.

so
ne

Liptál Seniorátní evangelická neděle (SEN)
setkání všech generací z VM seniorátu

05.07. ne 10 h kostel Oslava svátku Mistra Jana Husa, VP

05.07. ne 17 h Baťková Shromáždění s pálením hranice

Program v evangelickém sboru

Ke třídění těchto odpadů můžete využít 
oranžově označených popelnic, které 
jsou umístěny vedle stávajících zvonů 
na sklo. 

Nebo si můžete v IC nebo na OÚ vy-
zvednout plastový pytel oranžové barvy

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - 
zelené kontejnery „zvon“ 

* 04.05. * 01.06. * 29.06. * 27.07. 
* 24.08. * 21.09. * 19.10. * 16.11. * 
14.12.2009

Patří zde: láhve od nápojů, skleněné 
nádoby, tabulové sklo. 
NEpatří zde: porcelán, keramika, au-
tosklo, drátěné sklo a zrcadla. 

V obci jsou trvale umístěny kon-
tejnery, do kterých budeme průběžně 
odkládat skleněný odpad. Kontejnery 
jsou umístěny
- ve Středu obce za Řeznictvím 
U Hrušků, dočasně  u zámku naproti 
hasičské zbrojnice

Tyto termíny uvádíme pro Vaši in-
formaci, jelikož že před datem svozu 
bývají některé již přeplněné.

Prosíme občany, aby do těchto 
kontejnerů ukládali pouze skleněný 
odpad.

Další informace obdržíte PO a ST 
(8-11 a 12 - 16 hodin) v informačním 
centru nebo na obecním úřadě. 

Žádáme občany, kteří ještě nema-
jí uhrazen poplatek za odvoz komu-
nálního odpadu za letošní (případně 
minulý) rok a poplatek za psa, aby 
tak učinili nejpozději 15.05.2009 na 
obecním úřadě, číslo účtu Obce Liptál 
6724-851/0100, v. s. je číslo domu. 
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Informace k platbě 
daně z nemovitostí v roce 2009

POPLATEK ZA PSY

Svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

PLÁN  KULTURNÍCH  AKCÍ  V  LIPTÁLE – 2. ČTVRTLETÍ 2009

Zkratky:
KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, 
KA - Kulturní areál, letní kino, Liptál

VZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál
TJ – areál TJ – hřiště

Zpracovala: Jana Vráblíková

Změna programu vyhrazena !

proběhne v sobotu 30. května 2009 
Na Špici - 07:30 - 09:00 hodin
Dolansko u obchodu - 09:15 - 10:45 hod.
U hasičské zbrojnice - 11:30 - 13:00 hod.

Žádáme o dodržení časů, mimo 
tyto hodiny nebude možno odpady 
odevzdávat.

Odpady neskládejte na svozová mís-
ta předem, sběr funguje pouze „z auta 
(vozíků, traktorů apod.) na auta“.

Svoz je určen pouze pro místní 
občany!
Odevzdat můžete:

- olejové filtry, nádoby se zbytky ba-
rev a chemikálií, monočlánky, autobate-
rie, zářivky, staré kosmetické přípravky, 
staré léky, vyjeté oleje, mořidla, roz-
pouštědla, opotřebované pneumatiky, 
hadry znečištěné chemikáliemi, obaly 
od sprejů, televizory, rádia, ledničky, 
domácí elektrospotřebiče, 

Czech POINT – nová 
služba pro obyvatele
Od prosince letošního roku je 

na obecním úřadě  v Liptále  k dispozici 
občanům nová služba – Czech POINT 
(Český podací, ověřovací a informační 
národní terminál). 

V současné době lze prostřednictvím 
Czech POINTu získat ověřené výpisy z:

katastru nemovitostí 
živnostenského 
obchodního rejstříku 
výpis z rejstříku trestů 
Od 1. 1. 2009 je možnost zažádat 

o výpis z registru řidičů. 
Podrobnější  informace o službě Czech 

POINT lze získat na obecním úřadě ne-
bo na stránkách www.czechpoint.cz.

Podle posledních informací, které jsme 
obdrželi na Finančním úřadě ve Vsetíně, 
by měla být platba za jednotlivé nemo-
vitosti pro obec Liptál známa na začátku 
května 2009. Ke zdržení výpočtů finanč-
ním úřadem došlo v důsledku změny ko-
eficientu pro obec Liptál a stanovení no-
vé  sazby za ceny pozemků v obci Liptál 

zákonem (pův. 1,14, nově 1,51 Kč/m2). 
Finanční úřad tedy přepočítává všechna 
daňová přiznání. Do 14 dnů by měly být 
rozeslány složenky, kde již budete mít 
rozepsán Váš daňový předpis. Na obec-
ním úřadě budou k dispozici i seznamy, 
kde budou tyto platby uvedeny. 

Jana Vráblíková

- objemné odpady: koberce, linolea, 
kočárky, mísy WC, umyvadla, …

Neodevzdávejte: 
odpady zeleně, stavební odpady, kla-

sický železný šrot - bude sbírán někte-
rou z místních organizací.

Děkujeme za Váš příspěvek ke zlep-
šení a ochraně životního prostředí v naší 
obci tím, že uvedené odpady odevzdáte 
nyní a nekončí v popelnicích, kamnech 
a černých skládkách.

 Obecní úřad Liptále 
a společnost Marius Pedersen, a.s.

Datum Den Název akce Pořadatel Kde
30.05. so Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu OÚ Liptál obec
05.06.
06.06.

pa
so

Volby do EP OÚ Liptál OÚ Liptál

12.06.
13.06.
14.06.

pá
so
ne

22. Dětské Folklórní dny 2009 
Výstava dětí škol Liptál

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál
ZŠ Liptál - družina

KZ
KA
Obec

25.06. čt Absolventský večírek ZŠ a SR při ZŠ Liptál KZ
04.07. so Hasičská soutěž, zábava SDH Liptál areál TJ, KA
05.07. ne Pálení hranice-sv. Jana Husa ČCE Liptál Baťková
17.07. Pá 10.Valašský  Bigbeat fest 2009 Petr Vaculík KA
26.08.
až
31.08.

st
--
po

MFF
40. Liptálské slavnosti 2009

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA
Obec

Obecně závazná vyhláška č. 04/2005, platí od 01.07.2005:
V OBCI - 100,-- Kč za prvního psa, za každého dalšího psa 200,-- Kč
V ODLEHLÝCH ČÁSTECH OBCE - 50,-- Kč za prvního psa, za každého dalšího 
psa 100,-- Kč 
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Společenská kronika
Životní jubilea

Duben - KvĚten - ČeRven 2009
60 let
duben  Holíková Ludmila, Střed
  Košut Petr, Na Hranici
červen  Šopáková Ivanka, Dolansko

70 let
duben  Freundová Růžena, Sadová
květen  Černota Lubomír, Střed
  Vaculík Karel, Na Špici

75 let
duben  Gojný Otto, Hořansko
červen  Tkadlec Karel, Lůžko
  Řepová Anna, Střed

80 let
červen  Mikšík Jan, Dolansko
  Miková Rozálie, Výpusta
  Klesková Františka, Střed

81 let
duben  Košutová Anežka, Dolansko
květen  Svobodová Františka, Na Špici
červen  Machala Karel, Austrálie
  Zavrták Svatoslav, Kopřivné

82 let
duben  Blanarčíková Štefánia, Lůžko
červen  Mrnůštíková Marie, Střed
  Maliňáková Olga, Výpusta

83 let
duben  Vaculíková Marie, Hořansko
květen  Kovářová Božena, Hořansko

84 let
červen  Zrníková Marie, Dolansko
  Klepáč Zdeněk, Dolansko

85 let
červen  Hrtáňová Marie, Dolansko

86 let
květen  Pilíšek Josef, Dolansko
  Miková Julie, Střed

87 let
květen  Košut Pavel, Dolansko

92 let
duben  Sušňová Vlasta, Hořansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Sňatky  2009
únor 2009  Kopecká Lenka, Výpusta, nové příjmení  
 Kučerová

Odhlášeni 2008
prosinec  Běťák Daniel, Dolansko 

Přihlášení 2009 
únor  Mgr. Hudcová Pavla, Střed
 Mgr. Hudec Jan, Střed

narOzeni 2008
prosinec 08 Škrobánková Nikola, Dolansko
 Výchopeň Jiří, Střed

leden 09 Dvořáková Eliška, Na Špici
 Miková Veronika, Výpusta
 Daňová Natálie, Na Hranici

únor 09 Vyoralová Valérie, Sadová
 Řádek Marek, Dolansko  
 Mrlinová Denisa, Výpusta 
 Šťastná Aneta, Hořansko

březen 09  Hüttl David, Pusté
 Obadalová Kristýna, Dolansko

Prvním narozeným občánkem v roce 2009 je 
Eliška Dvořáková (3. ledna 2009).

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 2009
leden  Zychová Lydie, Dolansko

březen   Mrnuštíková Jarmila, Sadová

duben   Čalová Jaroslava, Hluboké
 Šťastná Eliška, Střed

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

POčet Obyvatel:
Ke dni 01.04.2009 žije v obci 1430 obyvatel, z toho 704 
mužů a 726 žen.

Čísla popisná a evidenční
Ke dni 20.04.2009 je v obci registrováno 505 čísel popis-
ných a 44 čísel evidenčních (chaty).

Počet přístupů na webové stránky Oce Liptál (www.liptal.cz): 
ke dni 12.12.2008 - 13.575, ke dni 20.04.2009 - 15.622 
přístupů.

blahOPřání
Dne 5.5.2009 oslaví své 80. narozeniny paní 

Marie Laštovicová
Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání 
do dalších let přejí všechny její děti, dále     
41 vnoučat, 43 pravnoučat a 5 prapravnoučat. 
Dlouhá léta žila v Liptáli na Baťkové, teď 
žije v DD – Bzové u Karolínky.
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18 let a plnoletými se stanou v roce 2009

15 let v roce 2009 dosáhnou 
a první občanské průkazy obdrží:

Čas mírní bolest, 
ale nedá zapomenout.

S bolestným srdcem jsme vzpomněli 29. 
března 2009 20. smutné výročí úmrtí pana

Miloslava Černoty z Liptálu 

S úctou a láskou vzpomínají Ludmila 
Černotová, manželka a Ludmila Vychopňová, 

dcera s rodinou. 

****
Odešel jsi, jak osud si to přál,
v našich srdcích a vzpomínkách však žiješ dál.

Dne 19. března 209 jsme vzpomněli 10. 
smutné výročí úmrtí pana

Jaroslava Tataláka z Liptálu 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka 
Anna, synové Jaroslav a Vlastimil s rodina-
mi, dcery Miroslava a Anna s rodinami. Kdo 

jste ho znali, vzpomeňte s námi.

* * * * * * * 
Kdo byl milován,
není zapomenut …

Dne 18. března 2009 jsme vzpomněli 10 let, 
co od nás odešel pan

Jan Frýdl z Liptálu, Sadová 

Stále s láskou vzpomíná manželka, děti s ro-
dinami a ostatní příbuzní. 

* * * * 
Na krátké cesty chodili jsme spolu
Na dlouhou cestu odešel jsi sám

31. května 2009 uoplyne 5 let, kdy nás opus-
til pan 

Ladislav Michálek z Liptálu č.27

Stále vzpomínají manželka Anežka a děti 
s rodinami.

* * * * * 

Jedno srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit jej chtěli,
neozve se už vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo už spát.

Děkujeme všem přátelům a známým z Liptálu, kteří se           
26. ledna 2009 přišli naposledy rozloučit do evangelického 
kostela Horního sboru ve Vsetíně s paní

Zdenkou Pullmannovou  roz. Frýdlovou z Liptálu

Zemřela po krátké nemoci 21. ledna 2009 ve věku 70 let. 
Nikdy nezapomeneme. Syn Zdeněk s rodinou, Vsetín, a sou-
rozenci s rodinami.

Vaculík Lukáš Sadová
Vaculíková Pavlína Sadová
Vaculíková Zdeňka Sadová
Valchář Josef Lůžko
Gavendová Monika Na Špici
Fendrychová Marie Střed
Čalová Kateřina Dolansko
Macíková Barbora Dolansko
Filadelfiová Soňa Na Špici
Vráblíková Jana Střed
Koutná Gabriela Na Špici
Tománek Jakub Lůžko
Vrlíčková Lucie Pod Hranicí
Kirchner Ivo Střed
Machalová Soňa  Na Špici
Teplá Veronika Střed
Chmelař Jaroslav Na Špici
Dědková Dagmar Na Špici
Pečenková Lucie Střed
Geržová Vladimíra Háj
Oborský Jiří Lůžko

Celkem 21 občanů.

Matějů Lukáš Dolansko
Tomanová Nikola Hořansko
Labajová Stanislava Na Špici
Kovaříková Jana Háj
Valchář Aleš Střed
Michálek Ladislav Dolansko
Hanzalová Hedvika Na Hranici
Tučníková Denisa Střed
Hrušková Veronika Hořansko
Kováčová Nikola Střed
Teplá Petra Střed
Navrátil Daniel Dolansko
Urban Ondřej  Střed
Bukáček Štěpán Kopřivné

Celkem 14 občanů.

Žádost o první občanský průkaz (OP) podávejte 60 dní 
před dovršením 15 let - MěÚ Vsetín.

Potřebovat budete: vyplněnou žádost, 1 fotografii, pokud 
má dítě platný cestovní pas, předloží zároveň s pasem rodný 
list. Pokud nemá platný cestovní pas, je nutno vyřídit osvěd-
čení o státním občanství ČR na matrice MěÚ (zde nutno 
předložit vyplněnou žádost o potvrzení státního občanství 
ČR), rodný list dítěte a oddací list rodičů.

Zpracovala: Jana Vráblíková
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Statistika - roční přehled obyvatelstva v Liptále 08
Pro zajímavost uvádíme i porovnání s minulým rokem. 

Rok 2007 Rok 2008
celkem muži ženy celkem muži ženy

Narozeno 8 3 5 8 4 4
Zemřelo 10 6 4 15 9 6
Přihlášeno 30 15 15 25 10 15
Odhlášeno 20 7 13 17 7 10
Sňatky 15 Z toho 4 církevní 14 Z toho 3 církevní

Věková struktura ke dni 1.4.2009:
DOSPěLí DěTI CELKEM 

Muži Ženy Chlapci Dívky 
Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk

Rok 2008 578 45,70 580 48,62 129 9,76 136 9,65 1423 40,19
Rok 2009 584 45,54 605 47,91 120 9,43 121 8,38 1430 40,37

Věkové složení ke dni 1.4.2009
Věk Do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ Celkem 

ROK 2008
Muži 33 95 135 100 109 98 68 49 20 0 0 707
Ženy 36 97 117 98 101 89 79 61 33 5 0 716
Celkem 69 192 252 198 210 187 147 110 53 5 0 1423

ROK 2009
Muži 32 92 136 96 110 104 69 44 20 1 0 704
Ženy 41 84 129 101 106 86 79 61 33 6 0 726
Celkem 73 176 265 197 216 190 148 105 53 7 0 1430

Přehled rodinných stavů ke dni 1.4.2009:
Rok 2008 Rok  2009

Muži Ženy Celkem Ženy Muži Celkem
Neuvedeno 11 14 25 11 14 25
Svobodní 311 251 562 255 309 564
Ženatí 321 336 657 338 323 661
Rozvedení 38 33 71 33 37 70
Vdovci 23 85 108 89 21 110
Celkem 707 716 1423 726 704 1430

Četnost příjmení ke dni 1.4.2009 
Pořadí Rok 2008 Rok 2009

Příjmení Počet Příjmení Počet
1. Vaculík 44 Vaculík 44
2. Vaculíková 38 Vaculíková 37
3. Gerža 26 Gerža 25
4. Geržová 22 Geržová 22
5. Smilková 

Valchář
19
19

Valchář 19

6. Mrnůštík, Mrnůštíková
Valchářová

18
18

Smilková,
Valchářová

18
18

7. Smilek 17 Daňa, Mrnůštík 17
8. Daňa 16 Mrnůštíková, Smilek 16
9. Chmelař, Obadalová 15 Chmelař 15
10. Chmelařová, Tomanová 14 Chmelařová, Obadalová

Tomanová
14
14

Celkem 488 příjmení Celkem 490 příjmení
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Četnost křestních jmen ke dni 1.4.2009
Pořadí Rok 2008 Rok 2009

Jméno Počet Jméno Počet
1. Josef 72 Josef 69
2. Jan 55 Jan 56
3. Jana 40 Jana 41
4. Jaroslav, Marie 39 Marie, Petr 39
5. Petr 38 Jaroslav 38
6. Pavel 36 Pavel 34
7. Karel 34 Karel 32
8. Miroslav 32 Miroslav 31
9. Jiří 28 Jiří 29
10. Ludmila, Zdeněk 27 Tomáš 27

Celkem 227 jmen Celkem 229 jmen

V roce 2009 by se dožili 100 let tito spoluobčané:
Narozen 1909 Kde Jméno Liptál čp. Zemřel

03.01. Liptál Chmelař Jan 36 - Na Špici 17.04.1991
21.02. Lhota u VS Škrabánková Františka 208 - Na Lánici 21.05.1987
11.03. Liptál Vaculík Pavel 53 - Hořansko 19.11.1980
12.03. Liptál Halová Anna 294 - Sadová 24.08.2000
12.03. Francova Lhota Žůrková Rozalie 158 - Dolansko 02.03.2003
01.05. Liptál Frýdlová Anežka 340 - Kopřivné 22.06.1989
27.05. Všemina Vodáková Anděla 28 - Na Špici 15.06.1988
11.08. Liptál Gojný Eduard 214 - Hořansko 08.07.1975
11.09. Liptál Němeček Josef 255 - Spálíky 23.08.1989
19.10. Lhota u VS Smilek Pavel 98 - Dolansko 12.10.1992
27.10. Kudlov Hrbáčková Aloisie 86 - Střed 08.07.1991
28.10. Liptál Smilek Karel 133 - Dolansko 07.09.1999
05.11. Vsetín Olšák Karel 104 - Dolansko 16.03.1999
09.11. Liptál Vaculík Pavel 178 - Spálíky 09.06.1993
12.11. Liptál Evják Jan 330 - Dolansko 16.01.1969
20.11. Liptál Šimek Josef 268 - Hořansko 04.10.1977
25.12. Liptál Kovařčík Jan 234 - Na Špici 17.02.1990
26.12. Fryšták Tomečková Štěpánka 331 - Střed odhlášena Vsetín

UPOZORNĚNÍ Soutež hrnků

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO PRO DOSPĚLÉ LIPTÁL
Od února 2009 úprava ordinačních hodin
Lékař: MUDr. Hana BLANARČíKOVÁ

Sestra: Dana Mikušová     
Telefon:   571 423 011

Ordinační hodiny
Pondělí 7 - 11 h ZS Prlov
Úterý 14 -18 h
Středa ZS Prlov
Čtvrtek 7 - 12 h
Pátek ZS Prlov 13 - 15 h

Dovolujeme si Vás upozornit, na problém, týkající se volně pobíhajících psů.
Při tomto dochází ke znečišťování veřejného prostranství – chodníků, trávníků, 

nebo k  rozhrabování  záhonů.    Ohroženi jsou však i občané, především pak děti, 
docházející do mateřské a základní školy.

Žádáme Vás, aby jste si svého psa zajistili tak, aby nedocházelo k jeho opako-
vanému  volnému pohybu po obci.

Věříme, že upozornění budete vnímat jako snahu o zachování pořádku, čistoty 
a bezpečnosti v obci.

Miroslav Vaculík, starosta obce Liptál

Ještě jednou Vám děkujeme za hla-
sy, které jste poslali do SOUBOJE 
HRNKŮ 2009 a zveřejňujeme konečné 
a neodvolatelné výsledky. Udělali jste 
nám radost a z Vašich mejlíků se bude-
me těšit ve drůžové kronice.

Budeme rádi, když nám zachováte 
přízeň a budete sledovat, co se u nás 
děje na www.zsliptal.cz, hlavní nabídka 
Školní družina.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V LIPTÁLE 2009

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost v Liptále
Lékařka: MUDr. Hana Garlíková, sestra Jarmila Grygarová
Místo:            budova Obecního úřadu LIPTÁL, zdravotní středisko
Telefon do ordinace Liptál: mobil  607 901 728
Ordinační hodiny Liptál:   Pondělí - Středa - Pátek  13:00 – 14:00 h  (ÚT, ST - Vsetín)
 Středa – poradna 12:00 – 13:00 h

Místo: Poliklinika VSETÍN, III. patro
Telefon do ordinace Vsetín: 571 490 344
Ordinační hodiny Vsetín:   Pondělí až Pátek  17:00 – 10:00 h
 Úterý – poradna 10:30 – 12:00 h

Pošta Liptál
Místo: Dům služeb

Otevřeno: pondělí až pátek
8:00 - 11:00 a 13:30 - 16:00 hodin

Kontakt: 571 438 011 

Sběrna prádla - 
čistírna

Místo: Dům služeb
Otevřeno: úterý 8:00 - 9:30 hodin

Informační centrum 
OÚ Liptál 

přestěhováno
PONDěLí a STŘEDA

8 - 11 hodin  a 12 – 16 hodin
Od 5. ledna 2009 je informační cen-
trum přestěhováno přímo do budo-
vy obecního úřadu, přízemí - boční 
vchod od komunikace z Pustého.

Smíšené zboží 
U Daňů

Zveme Vás k nákupu do nově otevře-
né prodejny  Smíšené zboží U Daňů 
- Liptál - Hořansko.

Prodejní doba: 
Po až Pá 7:30 - 12:30 a 13:30 - 18:00 h
sobota 7:00 - 11:00 h
neděle 8:00 -10:30 h

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Obecní úřad Liptál
Místo: budova Obecního úřadu 
v Liptále, 1. patro,  
Otevřeno: pondělí + středa 7:30 - 
11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední dny
úterý, čtvrtek, pátek 7:30 - 11:00 
a 12:00 - 15:00 - neúřední dny
Kontakt: 571 438 074, 571 438 040, 
Fax: 571 424 875, e-mail: obec@
liptal.cz, http://www.liptal.cz 

DALŠÍ SLUŽBY A INSTITUCE
Běťák Jan MVDr. 603 276 518
Čištění koberců a čalounění - Liptál 737 149 273
Dětský domov a Základní škola Liptál 571 428 711, 571 428 723
Farní úřad ČCE Liptál, Mgr. Jan Hudec 571 438 034
Farní úřad Ř-K Liptál - Všemina 577 986 143
Hotel  Sirákov - Jolana Štahová 571 438 181, 774 738 322
Hrobnické služby H&B Hamala Štěpán, 737 504 087
Jednota Dolansko 571 438 076
Jednota Střed 571 438 046
Konzum Liptál - Karla Bařinová 571 438 170
Mateřská škola Liptál 571 438 066
Restaurace a Penzion Salis - V. Jurásková 571 438 063, 571 429 014, 

606 815 521
Restaurace U Klesků 571 438 085
Řeznictví U Hrušků 571 438 056
Salon Jana - kadeřnictví  Jana Vychopňová 737 933 605
Sbor dobrovolných hasičů Liptál - J. Fiala 724 169 581, 605 307 667
Solárim Salis 603 886 994
Školní jídelna při ZŠ Liptál 571 438 103
Zakázkové krejčovství - L. Hrbáčková 731 118 864
Základní škola Liptál (devítiletá) 571 438 104, 571 438 135
Zdravotní masáže Mariana Šopáková 605 040 562, domů 571 438 290
Zemědělské družstvo Liptál, sídlo Lhota u VS 571 439 053, 571 439 004
Zmrzlina Danuška Kráčalová, Lhota 202 571 439 169
Zubařka - MUDr. Jana Hrbasová 571 411 531
Zubní středisko Hovězí 571 423 388

Charita Vsetín Vám děkuje, že 
jste se podíleli na úspěšném průběhu 
Tříkrálové sbírky 2009, která se konala 
v naší obci 10. ledna 2009. Přispěli jste 
tím na pomoc rodinám i jednotlivcům 
v tíživé životní situaci. Z výtěžku sbír-
ky budou podpořeny tyto projekty:

- Humanitární projekt na Ukrajině
- Děti ulice v Lopatynu
- Dětský domov v Bortnikách
- Haiti - Daruj střechu na Haiti
- Nákup kompenzačních pomůcek pro 

dlouhodobě nemocné v domácí péči
- Podpora nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež „Zrnko“
Pochůzek se v naší obci ujali: Edita 

Matušková, Petr Vodák, Jana Zgarbová, 
Rostislav Zgarba, Marcela Štajnerová 
a Josef Migdal. Děkujeme.

V Liptále bylo vybráno 24 319,-- Kč 
(rok 2008: 18 352,50 Kč).

V okrese Vsetín bylo vybráno celkem 
605 923,-- Kč (v roce 2008 - 518 731,-- Kč).
Věra Dulavová, ředitelka Charity Vsetín
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Upozornění pro občany - ÚZEMNÍ PLÁN - DŮLEŽITÉ

Očkování  proti katarální horečce ovcí v roce 2009 

Upozornění Ředitelství silnic Zlínského kraje

Vyjádření zubní ordinace v Hovězí

Ekologická likvidace 
autovraků

Na základě nového stavebního záko-
na č. 183/2006 Sb., o územní plánová-
ní a stavebním řádu (stavební zákon) 
a ve znění pozdějších předpisů je obec 
povinna pořídit nový územní plán. Při 
pořizování se bude vycházet ze stáva-
jícího územního plánu sídelního útvaru 
a zároveň se  zohlední a prověří poža-

davky na změny v území a na vymeze-
ní nových zastavitelných ploch.

Upozorňujeme proto všechny obča-
ny, kteří počítají s tím, že v budoucnu 
budou chtít své pozemky, které dosud 
nejsou v územním plánu řešeny, vyu-
žít např. ke stavbě rodinných domků 
nebo jiných činností, podali na Obecní 

úřad v Liptále žádost o změnu územ-
ního plánu (formulář si vyzvedněte 
na Obecním úřadě v Liptále). 

Zahájení pořizování nového územ-
ního plánu se předpokládá během roku 
2009. Až do zahájení projednávání mo-
hou občané podávat návrhy na změny. 

Místostarostka, Věra Dostálová

Chovatelé mají povinnost zabezpečit 
provedení očkování proti katarální ho-
rečce ovcí  u skotu, ovcí a koz starších 
3 měsíců.

Tato povinnost je obsažena v mimo-
řádných veterinárních opatřeních, která 
byla vyhlášena Státní veterinární sprá-
vou České republiky dne 5.3.2009 pod 

č.j. 2009/1044/SVS.

Chovatelé musí kontaktovat soukro-
mého veterinárního lékaře, který u nich 
toto očkování provede nejpozději do 
30. dubna 2009.

Chovatelé, kteří nesplní tuto svou po-

vinnost, se vystavují nebezpečí uložení 
finančního postihu podle veterinárního 
zákona č. 166/1999 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.

    
MVDr. František Mahdalík v.r., ře-

ditel Krajské veterinární správy pro 
Zlínský kraj, 09.03.2009

Údržba vegetace, ořezání větví 
a stromů podél silnic II. a III. třídy 
ve Zlínském kraji.

Zejména v zimním období hrozí 
vznik nebezpečných situací, kdy větve 
nebo stromy mohou negativně ohrozit 
bezpečnost silničního provozu, proto 
jako pověřený správce silničního ma-
jetku ve vlastnictví Zlínského kraje 
upozorňujeme, že:

Vlastník  pozemku, z něhož vyrůstá 
silniční vegetace (především dřeviny - 

stromy a keře) a který sousedí se silnicí, 
je dle občanského zákoníku povinen 
provádět jejich pravidelnou údržbu, tj. 
ořezávání větví či vykácení starých po-
škozených stromů tak, aby nedocházelo 
ke škodám na životě, zdraví či majetku 
fyzických či právnických osob.

V případě porušení této právní po-
vinnosti vzniká odpovědnost vlastníka 
pozemku za vzniklou škodu, neboť 
dle výše cit.zákona je strom součástí 
pozemku.

Dle § 14 odst. 1 z.č,. 13/1997 Sb. není 
silniční vegetace v průjezdním úseku ob-
cí součástí silničního majetku. Povinnost 
provádět pravidelnou držbu této vege-
tace není povinností vlastníka ani ma-
jetkového správce silnice, neboť tato 
silniční vegetace neplní v průjezdním 
úseku funkci dopravní, ale plní funk-
ci tvorby životního prostředí a vzhledu 
obce. Pečovat o ně musí fyzická nebo 
právnická osoba, která je vlastníkem po-
zemku.      Ing. Bronislav Malý, ředitel

- vystavení dokladu o ekologické likvidaci
- likvidujeme veškerá vozidla (osobní, 

nákladní…)
- pomůžeme při odhlášení vozu
- zajistíme vlastní odvoz
- bez dalších poplatků
- za každý kompletní autovrak dovezený 

do provozovny zaplatíme 500,-- Kč
PARTR, spol. s r.o., Hranická 283, 

Valašské Meziříčí

Dobrý den,
ráda bych se vyjádřila k momentální 

nedořešené kolizní situaci s registrací 
pacientů MUDr. Jana Pilcha z obvodu 
Liptál, který k 31.12.2009 ukončil čin-
nost zubního lékaře v zubní ordinaci 
Liptál z důvodu přesídlení do zubní or-
dinace blíže svému trvalému bydlišti.

MUDr. J. Pilch mě poprosil o zástup 
akutních případů pacientů z Liptálu 
v prvních měsících roku 2009, nebylo 
však dohodnuto, že převezmu a budu 
registrovat všechny pacienty z obvo-
du Liptál, neboť registrace Nestátního 
zdravotního zařízení byla u mě sjed-
nána jen pro zubní ordinaci v Hovězí. 
Vzhledem k početnému obvodu pacien-
tů v Hovězí a okolí a vyčerpání objed-
nacích dob až do měsíce srpna, nejsem 
schopna i se sebevětší snahou registro-
vat další nové pacienty z vaší obce.                                    

Chápu starost a snad i malé pohoršení 
občanů, situace mi není lhostejná, a tak 

jsem vše konzultovala s předsedkyní 
OSK Vsetín MUDr.Handlířovou a re-
vizní lékařkou VZP MUDr. Kotasovou 
a požádala o pomoc v registraci vašich 
občanů i stomatology ve Vsetíně.

Pacienti se mohou informovat u svých 
pojišťoven na lékaře, kteří v okolí ješ-
tě registrují nové pacienty a taktéž si 
zubního lékaře mohou sami najít na in-
ternetových stránkách České stomatolo-
gické komory www.dent.cz v oddělení 
Pro veřejnost a dále v odkazu Seznam 
zubních lékařů, kteří přijímají ( regis-
trují) nové pacienty. 

Děkuji za pochopení a jsem s po-
zdravem.        

MUDr.Alena Potěšilová, 
zubní ordinace Hovězí

 
I Obecní úřad v Liptále má zájem 

na řešení této situace, zejména se snaží 
aby místo v zubní ordinaci v Liptále 
bylo opět obsazeno. Vzhledem k mo-

mentální situaci se však nezdá, že to 
bude v dohledné době. Proto po jed-
nání s VZP i některými zubními lékaři 
doporučujeme všem, kteří ještě nemají 
svého zubního lékaře, aby se poohlédli 
po některých ordinacích ve Vsetíně, kde 
ještě přibírají nové pacienty, případně 
se obrátili i na vzdálenější ordinace 
(Valašské Meziříčí, Zlín apod.).

Karty Vám vydá po předchozí dohodě 
zubní ordinace na Hovězí, tel.: 571 423 388.
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Vítání občánků
V neděli 26. dubna 2009 se uskutečni-

lo v zasedací místnosti OÚ Liptál vítání 
občánků. Slovem všechny přítomné při-
vítal pan starosta, milé vystoupení měly 
Malůšata FoS Liptal Liptál. Poděkování 
patří členkám komise pro občanské zá-
ležitosti za přípravu a organizaci. A kdo 
se této malé slavnosti zúčastnil a obdr-
žel dárek?
Hrbáčková Michaela Dolansko
Gerža Tomáš Háj
Matonohová Justýna Dolansko
Daňa Ondřej Střed
Škrobánková Nikola Dolansko
Výchopeň Jiří Střed
Dvořáková Eliška Hořansko
Miková Veronika Výpusta
Daňová Natálie Na Hranici
Mrlinová Denisa Výpusta
Řádek Marek Dolansko
Vyoralová Valérie Sadová
Šťastná Aneta Hořansko
Hüttl David Pusté
Obadalová Kristýna Dolansko
Valová Ela Sadová
Celkem 16 občánků.

Všem a zejména nejmenším přeje-
me hodně zdravíčka a ať nám dobře 
rostou!

Zpracovala Jana Vráblíková
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Nejlepší hňápané zelé bylo letos z Liptálu       

5. Liptálský košt slivovice
Letos již 5. Liptálský košt slivovice 

se uskutečnil 28. března 2009 v restau-
raci U Klesků. Po zahájení místostarost-
kou obce Věrou Dostálovou se soutěži-
lo a tentokráte ve dvou kategoriích: I. 
trnky - přihlášeno 24 vzorků (vloni 17) 
a II. ostatní - přihlášeno 11 vzorků. Zde 
je výsledné pořadí:

I. TRNKY
1. Petr Vaculík 
2. Hana Klesková 
3. Petr Obadal 

II. OSTATNÍ
1. Karel Řezníček
2. Michal Trochta
3. Josef Fendrych
Pět přispěvatelů si poznalo svoji.

Všichni ocenění obdrželi z rukou sta-
rosty obce Miroslava Vaculíka diplomy 
a poháry, malý dárek si odnesli i další 
účastníci soutěže.

Dostalo se ale i na další početné 
návštěvníky, díky připravené bohaté 
tombole, kteří se do pozdních noč-
ních hodin bavili ve společnosti hudby 
Juken ze Všeminy, dobrého guláše pana 
Knebla a dalšího občerstvení.

Pořadatelé děkují hlavním sponzo-
rům: Restaurace U Klesků, Spedimex 
Moravia, Obec Liptál, Lipta TDP, ZD 
Liptál, Walfer, Husička, Řeznictví 
u Hrušků, Nábytek Petr Vaculík, 
Zdravotní masáže Mariana Šopáková 
a další.

Pro přehled uvádíme vítěze minu-
lých ročníků:

IV. ročník 2008 - 1. Roman Šťastný- 
Lhota u VS, 2. Petr Daňa, 3. Jaromír 
Matocha. 6 si poznalo svoji, soutěže se 
zúčastnilo 17 vzorků.

III. ročník 2007 - 1.Petr Daňa, 2. 
Libor Obadal, 3.Petr Urban, Lhota 
u Vsetína. 1 si poznal svoji.

II. ročník 2006 - 1. Jan Matonoha, 2. 
Alois Kovařčík ml., 3. ??

I. ročník 2005 - 1. Jan Běťák, 2. Josef 
Fendrych, 3. Josef Londa.

O. ročník (na Baťkové) 2004 - 1. 
Petr Marek, 2. Pavel Marek, 3. René 
Navrátil. 1 si poznal svoji.

U II. ročníku se nám stále nepodařilo 

zjistit třetí místo. Prosíme proto, aby 
jste se nám kvůli zdokumentování při-
hlásili na OÚ Liptál.

Zpracovala Jana Vráblíková

Spolek pro zachování valašských 
tradic pořádal posledního ledna 8. 
ročník soutěže O najlepší hňápané 
zelé, která se konala v restauraci 
Na Moštárně na Jasence, Vsetín.

Soutěžících vzorků bylo tentokrát 
45 a jak už je zvykem, hodnotili 

je všichni soutěžící. Po sečtení hla-
sů pak předala vsetínská starostka 
Květoslava Ottová cenu pro vítěze 
Miroslavu Bařinovi z Liptálu.

V další „disciplíně“, ve které si 
soutěžící poznávali své zelí, zůstalo 

vítězství na Jasence. Svoje zelí si 
sice poznalo 11 „zelmajstrů“, cenu 
od „ogarů z pálenice“ v podobě litru 
slivovice si ale nakonec vylosoval 
místní Josef Škabraha.   (jž)

Vsetínské noviny, 13.02.2009
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPTÁL
Školu v Liptále navštívili poslanci Parlamentu

Oryctolagus cuniculus f. domesticus

Reportáž z návštěvy pana Ing. Zdeňka 
Škromacha – místopředsedy ČSSD, 
poslance Parlamentu České republi-
ky a bývalého ministra práce a sociál-
ních věcí a pana Františka Novosada 
– poslance Parlamentu České republiky 
v ZŠ Liptál ve středu 28. ledna  2009

Už jsou tady! Neslo se šuškáním ce-
lou školou. Poslanci Parlamentu České 
republiky pan ing. Zdeněk Škromach 
a pan ing. František Novosad přijali po-
zvání k návštěvě naší školy, která před 
nedávnem prošla rozsáhlou rekonstruk-
cí oken a zateplením budovy.

Po krátkém přivítání se poslanci měli 
možnost podívat, jak probíhá vyučování 
– nakoukli do 2. třídy a byli překvapeni, 
že děti nebojácně odpovídaly na otázky 
obou hostů. Zvláště pan místopředseda 
ČSSD Škromach byl velmi překvapen, 
že se děti chlubily právě probíhajícím 
kurzem plavání.

Cestou malovanými školními chod-
bami se hosté dostali až do školní ku-
chyně.  Páni poslanci chtěli osobně po-
znat šikovné kuchařky, které tak skvěle 
pečou naše tradiční valašské frgály, vy-
hlášené svou kvalitou v širokém okolí.

Z kuchyně vedly kroky  rovnou 
do sportovního koutku…zde nám pan 
Škromach poskytl jedinečný důkaz to-
ho, že i politik má smysl pro humor – 

zavzpomínal na dětská léta a přeskákal 
malovaného panáka  – navíc musel svůj 
sportovní výkon dvakrát opakovat, aby 
byla jistota, že přítomní fotografové 
stihli vše nerozmazaně zaznamenat.

Ve školní družině všichni obdivovali 
vybavení třídy, podívali se do odpočin-
kového stanu a zajímali se o připravo-
vanou soutěž ve zpěvu.

Pak už na naše politiky čekali zástup-
ci nejstarších žáků se svými dotazy. 
Při krátké besedě zodpovídali otázky 

k předsednictví ČR v Evropské unii, 
vysvětlovali svůj postoj k výstavbě 
Národní knihovny a zamýšleli se nad 
důležitostí vzdělání pro uplatnění na tr-
hu práce.

Věříme, že se hostům v naší škole 
líbilo a při posezení s vedením ško-
ly a obce pozorně naslouchali, jakých 
úspěchů jsme dosáhli a ve kterých ob-
lastech naší práce potřebujeme pozor-
nost a pomoc. 

Text a foto Petra Pilná 

Není čarodějnické zaříkávadlo, ale 
latinské jméno zvířátka, které jsme měli      
ve čtvrtek 5. března 2009 na návštěvě 
ve drůži. Přesněji řečeno těch zvířátek 
bylo pět a nemohli jsme se od nich 
odtrhnout! 

Králík domácí
řád - zajícovci (Lagomorpha), čeleď - 

zajícovití (Leporida)
Velikost: 35 - 50 cm
Váha: 2 - 8 kg
Počet mláďat: 6 - 11
Délka březosti: 28 - 32 dní
Výskyt:  králíkárna 
Potrava: listy, byliny, tráva
Aktivita: denní

Králík domácí, patřící do rodu za-
jícovců a čeledi zajíců, se vyskytuje 
v mnoha formách a podobách. Křížením 

a výběrem se podařilo vychovat králíky 
mnoha barev a velikostí s různými typy 
srsti - angorský králík s dlouhou hed-
vábnou srstí, která se stříhá jako vlna, 
belgický králík vážící až 8 kg, a jiné. 
Všichni ale mají společného předchůd-
ce - králíka divokého, žijícího ve vyhra-
baných norách.

Naše králičí děti, které přinesl 
na ukázku pan Roman Vaculík z Liptálu, 
bydlí v králíkárně s maminkou králičicí 
Bárou a tatínkem králíkem Rodžerem. 
Narodili se před osmi týdny a daří se 
jim výborně, protože se o ně pan cho-
vatel i Anetka se Samem pečlivě starají. 
Nejraději ze všeho mají sušené kopřivy. 
Moc se nám povídání a hlavně mazlení 
s králičími dětmi líbilo!                        

DěKUJEME!!  Za všechny děti Petra 
Pilná, vychovatelka ŠD při ZŠ Liptál 
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„HLEDÁ  SE FERDA MRAVENEC !!!“

Liptálskou školu čeká ještě oprava fasády u vchodu

Znělo v pátek 3. dubna 2009 odpo-
ledne celou školou…

Ptáte se proč? 
Celý týden jsme se nemohli dočkat, 

až paní ředitelka slavnostně otevře 
NOC S ANDERSENEM, tentokrát ju-
bilejní 5. ročník s pohádkami Ondřeje 
Sekory. 

Brouk Pytlík se přišel se všemi  přiví-
tat a ve své zahajovací  řeči zdůraznil, 
že právě on je ten jediný na celém světě 
nejlepší fyzik, chemik, zemědělec, avi-
atik, doktor, kosmonaut, vědec, kuchař, 
kutil, učitel. Zkrátka ten, který všude 
byl a všechno viděl, ale hledat ztrace-
ného Ferdu Mravence si troufne jedině 
s pomocí dětí. 

A tak se celá škola proměnila 
na Ferdovu louku, kde jsme všichni 
soutěžili a plnili záludné úkoly, pomá-
hali si a přemáhali strach,  aby se z nás 
všech stali správní Ferdové. Těžko říci, 
kdo se snažil více, jestli paní učitelky, 
nebo děti. Rozhodující je, že jsme si to 
parádně užili! 

 Po ubytování v našich třídách nám 
v tělocvičně Červená Karkulka vy-
světlila, že nás čekají soutěže druž-
stev a za splněné úkoly dostaneme 
jako správní mravenečci červený šátek 
Ferdy Mravence, ale puntíky jsme si 
museli všichni dokreslit sami! Protože 
bez práce… není řízek! 

Takže kdo měl hlad, šel na palouk 
k večeři a po dobrém řízečkovém papání 
od paní kuchařky Švachové je na louce 
vždycky hajání. Ovšem jedinou výjim-
kou je Noc s Andersenem, kdy po zá-
padu slunce se začínají na školních 
pasekách věci nevídané a neslýchané, 
za každým koutem jiná pohádka a přejít 
přes Černý les a Mlhovou dolinku chce 
odvahu a pevný krok. A taky svítící 
baterku, protože bez ní je každý Ferda 
ztracen!!! 

Ono to vypadá lehce, ale i když jsme 
dostali protilekavou kostku cukru, zkus-
te se podepsat, když je kolem tma jako 
u Brouka Pytlíka v pytli a ještě navíc 

máte strach, protože všude rostou jedova-
té houby, za mlhou a světýlky Bludiček 
číhá  vodník, co bere dušičky do hrníčku, 
podezřelá Šípková Růženka se zkameně-
lým rytířem a  černá čarodějnická kočka, 
co každého zaklela v myšku!  

Ale Červená Karkulka vyvedla všech-
ny Ferdy ze strašidelného lesa do bez-
pečí teplého spacáku a třídy s paní uči-
telkou! Uf!!! Všichni jsme si oddychli!

A pak jsme zamkli  všechny zlobilosti, uži-
li jsme si pohádkovou školu do sytosti! 
A kdo tady nebyl s námi, 
ať se drží doma mámy. 
My jsme ti s pusou od ucha k uchu, 
co práce všechna jde nám k duhu! 
Ať zazvoní luční zvonec, 
Ferda je nalezen a to je pohádky konec. 
S dobrou školní snídaní se těšíme na příš-
tí andersenování!!!! 

Napsala Vaše Pilná paní vychovatelka 

Liptál - Po loňské rekonstrukci fa-
sády a oken devítileté základní školy 
v Liptále, počítají radní ještě letos s po-
kračováním. Do léta chtějí dodělat fa-
sádu přední části se vstupem do objektu 
a spojovací chodbu. Chybí jim na to ale 
zhruba dva miliony.

Zatím má obec na dokončení rekonstruk-
ce milion od Ministerstva financí a sto tisíc 
z vlastních zdrojů. Celková cena je však 
kolem tří a půl milionu. „Zatím nevíme, 
kde peníze získáme. Dali jsme ještě žádost 
na Ministerstvo financí a čekáme. Situace 
ale není růžová,“ řekl starosta Liptálu 

Miroslav Vaculík. S celkovou rekonstrukcí 
ale počítá, byť by byla na části.

Škola patří k jedné z mála velkých 
škol v obcích na Valašsku. Podobné 
jsou například ve Valašské Polance ne-
bo Karolince.

Valašský deník, duben 2009
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Z  DD a ZŠ LIPTÁL
VÁNOČNÍ BESÍDKA VE VALAŠSKÉM STYLU

TANČÍRNA 2009

Dne 11. 12. 2008 se v kulturním zaří-
zení v Liptále uskutečnila Vánoční be-
sídka Dětského domova a Základní školy 
Liptál.

Každý rok náš dětský domov pořádá 
Vánoční besídku pro rodiče, příbuzné, 
kamarády, sponzory, učitelé a všechny, 
kdo se rádi na nás přijdou podívat. 

Přípravy na ni jsou vždy velmi nároč-
né. Nacvičuje se program, pečeme cukro-
ví, vyrábíme různé dekorace jako dárečky 
pro hosty, shání se ozvučení, zdobíme sál, 
vyrábíme si různé kostýmy, atd.. To vše 
nám zabere spoustu času, ale výsledek 
stoji za to.

Letos jsme besídku pojali ve folklor-
ním duchu. Pozvali jsme si na ni dokonce 
cimbálovou muziku Jiřího Nechanického 
ze Vsetína a ta nás téměř po celou dobu 
vystoupení doprovázela a nádherně hrála. 
Jen občas ji vystřídalo CD s moderní 
hudbou potřebnou k vystoupení.

Kdo se přišel podívat mohl shlédnout 
folklorní tance, vánoční zvyky, vánoční 
koledy, zdobení stromečku, hip hop, rom-
ské tance, beat box, břišní tance, aerobic, 
básně, písně, country tance a jako bonus 
k nám přijela delegace až z Japonska 
a své vystoupení nám předvedly Gejše – 

v podání našich tet.
Mezi vystoupeními jsme udělali jed-

nu krátkou přestávku a tu jsme využili 
k tomu abychom nabídli našich hostům 
napečené cukroví a rozdali vlastnoručně 
vyrobené dárky.

Besídku jsme ukončili diskotékou, při 
které jsme se všichni moc dobře bavili. 

Odměnou pro nás byl plný sál, potlesk 
a spokojený úsměv hostů. Máme radost, 
že se vše povedlo a už se moc těšíme 
na příští besídku v roce 2009. 

Teta Pavla Valchářová

Dne 17. 03. 2009 se v ZŠ Trávníky 
ve Vsetíně uskutečnila taneční soutěž 
s názvem Tančírna a dne 19. 03. 2009 
se uskutečnila přehlídka všech tanců 
v Lidovém domě umění.

 Velmi dlouho jsme se na tuto soutěž 
těšili a připravovali. Trénovali jsme 
téměř každý den. Jako první proběhla 

taneční soutěž v ZŠ Trávníky, kde 
jsme tancovali před vzácnou porotou. 
Náš tanec s názvem „Black hip“ dostal 
zvláštní ocenění za hezkou choreogra-
fii a jinak jsme získali 4. místo. Moc 
nás to potěšilo a byli jsme na sebe 
pyšní. Dále jsme pak ještě s tímto tan-
cem v rámci této soutěže vystupovali 
v Lidovém domě umění ve Vsetíně pro 

veřejnost. Dopoledne se na nás přišly 
podívat děti ze základních škol a od-
poledne mohl přijít, kdo chtěl. Byly 
to hezky strávené dva dny ve kterých 
jsme si parádně zatančili. Moc děku-
jeme Zuzaně Pavluskové, že takovou 
super soutěž organizuje a už se moc 
těšíme na příští ročník.

Pavlínka Veningrová a teta Pavla
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Novoroční setkání na Vartovni, 651 m.n.m
Vartovna dne 2. ledna 2009

PAMĚTNÍ LIST
1. setkání na Vartovně

u příležitosti příprav výstavby „Rozhledny Vartovna“ a přístupové komunikace na vrchol
Realizace projektu „Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kótách 651 m.n.m.“

za finační podpory
z Operačního programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013

Obec Seninka - Stavba rozhledny
Obec Jasenná - Přístupová komunikace

Současní partneři: Obec Lískovec, Valašská Polanka, Prlov, Pozděchov, Liptál

Tímto pamětním listem mohli být od-
měněni všichni ti, kteří se neváhali této 
velmi zdařilé akce v první mrazivý zimní 
pátek roku 2009 zúčastnit. A jistě nikdo 
nelitoval ani vlezlé zimy. Tolik milých 
a početných setkání v krásné přírodě 
a velmi důstojné zahájení nové každo-
roční tradice setkávání „u rozhledny“. 
Však komu byla velká zima, pomohl čaj 
ve várnici ze ZŠ Liptál nebo vlastní, při-
pravená hranice (děkujeme Vaculíkům 
z Lůžka), kde jsme se všichni mohli 
ohřát. Komu ani to nepomohlo, použil  
valašské tekutiny, jejichž vůně se nesla 
široko daleko! K tomu všemu nám sviž-
ně zahrála Liptálská dechovka, dokud 
jim dech a mrznoucí končetiny sloužily. 
Děkujeme! Zvláštní poděkování posílá-
me i liptálským hasičům, kteří obětavě 
nahradili veřejnou dopravu!

           Jana Vráblíková

BOWLING v BRNĚ
Dne 28. 03. 2009 proběhla hra bow-

lingu v Brně v Olympii. Vyjeli jsme 
s tetou Pavlou raději o tři hodiny dříve, 
kdybychom někde zabloudili. Nakonec 
jsme dorazili brzy a měli jsme ještě čas 
se projít po obchodech v Olympii. Byl to 
pro nás obrovský zážitek, protože u nás 
žádné tak velké obchody nejsou. Před 
začátkem bowlingu jsme si šli vypůjčit 
boty a dostali jsme hezké trička. Poté nás 
rozdělili do družstev k známým osob-
nostem. Byli jsme velmi překvapení ko-
lik známých tváří se tam objevilo. Např. 
Leoš Mareš, Lenka Zahradnická, Petr 
Vágner z Ordinace, Miroslav Vaňura, 
Ljuba Krbová, Pavel Svoboda, Dalibor 
Gondík, Marta Ondráčková, Karel 
Voříšek a Markéta Fialová. Také nás 
natáčela televize NOVA. Celé tři hodiny 
jsme hráli bowling. Bylo to náročné 
na ruce, hlavně pro ty, kteří je nemáme 
vytrénované. K tomu nám připravili bez-

vadnou hostinu, kde jsme si mohli vzít 
hamburger nebo hranolky nebo krokety 
a k pití jsme si mohli přát cokoli. A kdo 
ještě nebyl sytý, tak si mohl vzít jakýkoli 
nanuk. To byla paráda. Na závěr proběh-
lo vyhodnocení a dostali jsme sladkosti 

a batoh. Herci a moderátoři se nám také 
podepsali na kartičky, které jsme dostali. 
Byla to úžasná akce a moc si přeji tam 
jet příští rok zase. 

Za DD a ZŠ Liptál
Pavla Veningrová a teta Pavla

S Leošem Marešem...
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTÁL
Jarní slavnost v MŠ

Brzy po tom, co jsme s dětmi na konci 
března „vynesli Morenu“, zima konečně 
odešla a na Jarní slavnosti jsme spolu 
s rodiči přivítali jaro a připravili se na ve-
likonoce.

Děti, nastrojené jako květinky a zajíčci 
písničkami a tanečky navodily jarní ná-
ladu a pomocí přísloví nám připomněly 
tradice na každý den před velikonocemi. 
(Naše slavnost byla právě na „škaredou 
středu“, ale nikdo se na ní nemračil, takže 
každou středu po celý rok se budeme jen 
usmívat!) Děti také ochutnaly velikonoč-
ního beránka, kterého dostaly od jedné 
hodné maminky.

Na tuto slavnost přišel i zajíček a po-
děkoval za dobroty, které děti posla-
ly zvířátkům do lesa po poustevníkovi 
Martinovi. Donesl jim za to velikonoční 
překvapení, které si musel každý sám 
najít na zahradě školky.

Ještě před tím si ale každý za pomo-
ci maminky nebo tatínka vyrobil něco 
pěkného na velikonoční výzdobu doma. 
Největší úspěch měly „zápichy“ z vy-
fouklých vajec v podobě zajíčka nebo 
slepičky, ale krásná byla i malovaná a po-

lepená vajíčka, papírové vystřihovánky 
nebo lesklé závěsné tvary.    

Věřím, že tato slavnost navodila tu správ-
nou velikonoční náladu na všechny násle-
dující dny a velikonoční svátky byly oprav-
du „veselé“!      Eva Krausová, MŠ Liptál

Po velikonocích
Hned po velikonocích viděly dě-

ti v mateřské škole spolu s kamarády 
z první a druhé třídy základní školy 
loutkovou pohádku divadla z Hodonína 
„Začarovaný mlýn“.

V tomto týdnu byl v mateřské škole 
i Den otevřených dveří spojený se zá-
pisem na příští školní rok. Návštěvnost 
byla veliká a počet nově zapsaných dětí 
ukazuje na naplnění dvou tříd po celé 

dny (bez odpoledního spojování) a přije-
tí nové paní učitelky.

Děti z oddělení Kuřátek pokračují v 
návštěvách solné jeskyně – pravidelně 
jednou za týden.

Velkou událostí byla návštěva 
Hvězdárny na Vsetíně ve středu 22. 
dubna na oslavu Dne Země. Počasí nám 
přálo, a tak si venku děti prohlédly me-
teorologickou stanici na různá měření a 
v sále spatřily zajímavé obrázky různých 

planet. Nejvíce však zaujal obrovský 
dalekohled a otevírací střecha kopule 
hvězdárny. Dalekohledem namířeným 
na sluníčko jsme se dívat nemohli (vi-
děli jsme jak sluníčko propálilo papír), a 
proto se sem příště děti vypraví s rodiči 
na večerní pozorování. 

Teď nás ještě čeká „čarodějnická ško-
la“ pro všechny děti a těšíme se na ma-
lou Slavnost k svátku maminek.

Eva Krausová, MŠ Liptál

Ve středu 17. března se děti z Mateřské 
školy z Liptálu konečně dočkaly karneva-
lu, který jsme kvůli velké nemocnosti mu-
seli odložit. Ve slavnostně vyzdobeném 
sále u obecního úřadu se sešly princezny, 
víly, břišní tanečnice, včelka, beruška, 
malý zajíček, kouzelnice, ale také indiáni, 
piráti, Zoro, pavoučí muž a kašpárek.  

Spolu se sourozenci, rodiči i prarodiči ta-
dy přivítali oblíbenou Míšu, která tentokrát 
přivezla pohádkový program od Sněhurky 
a sedmi trpaslíků. Nechyběly ani známé 
písničky a děti si užily hodně zábavy 
a tancování. Ani rodiče se nenechali dva-
krát prosit a zapojili se do her a diskotance 
na parketu.

Hodně natěšené však byly všechny děti 
na velmi bohatou „taštičkovou“ tombolu. 

Díky hodným maminkám, které do-
nesly hračky, knížky nebo výtvarné 
potřeby, vyhrávaly děti na každý los 
papírovou tašku s překvapením a nebo 

alespoň nafukovací balónek.
Ke spokojenosti všech nechybělo ani 

dobré občerstvení – masopustní „bavor-
ské vdolečky“, které s paní kuchařkou 
usmažily maminky.

Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou 
tohoto příjemného odpoledne, ať již svou 
pomocí, dárkem nebo finančně. Věřím, 
že společně se nám podařilo připravit 
dětem zážitek, na který budou dlouho 
vzpomínat.                                 

Za kolektiv mateřské školy E. Krausová. 

Karnevalová – masopustní slavnost
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FOS Lipta Liptál
Folklorní sdružení ČR, Zlínský kraj, Obecní úřad Liptál, 

Valašské folklorní sdružení a Folklorní sdružení  Lipta Liptál Vás zvou na

22. DĚTSKÉ FOKLORNÍ DNY LIPTÁL 12.-14.ČERVNA 2009 
PROGRAM: 

Pátek 12. 06. 2009
15:30 Zahájení výstavy dětí místních škol  - Kulturní zařízení obce Liptál
Sobota 13. 06. 2009
10:00 - 16:00 Výstava dětí místních škol  - Kulturní zařízení obce Liptál
10:30 Hry všech dětí  - Přírodní kulturní areál Liptál
11:00 Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostou obce - Kulturní zařízení obce Liptál
14:00 Hlavní dětský program - účinkují dětské folklorní soubory. 
 Součástí je přehlídka malých zpěváčků „O liptálského ptáčka zpěváčka“,  
 představí se i finalisté celostátní soutěže „Zpěváček“ ve Velkých Losinách 
  - Přírodní kulturní areál Liptál
Neděle 14. 06. 2009
10:00 - 16:00  Výstava dětí místních škol  - Kulturní zařízení obce Liptál
10:30 Hry všech dětí  - Přírodní kulturní areál Liptál
11:00 Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostou obce 
  - Kulturní zařízení obce Liptál
14:00 Hlavní dětský program - účinkují dětské folklorní soubory. 
 Součástí je přehlídka malých zpěváčků „O liptálského ptáčka zpěváčka“,  
 představí se i finalisté celostátní soutěže „Zpěváček“ ve Velkých Losinách 
  - Přírodní kulturní areál Liptál

V Liptále zase stojí Máj
Postavili ho v páteční podvečer 1. 

května 2009 liptálští hasiči a kde jinde 
než u hasičské zbrojnice ve středu obce. 
A tentokráte mohou být opravdu pyš-
ní, protože podle pamětníků je zřejmě 
doposud nejvyšší, jaký kdy v Liptále 
stál (odhadem 31 m). Však jeho stavění 
také proto přineslo i trochu problémy - 
vítr, prasklé lano, spálené dlaně apod. 
Vše ale chlapi vyřešili, na strasti se 

zapomnělo u ohníčku a při harmoni-
ce. K překvapení všech přišla zahrát 
i Liptalanka  a tak se pátečním podve-
čerem naši obcí nesly zvuky dechov-
ky, která mohla kolemjdoucím, pro-
jíždějícím a všem zvědavým oznámit: 
v Liptále zase stojí Máj - a stojí za to!

Děkujeme a oceňujeme všechny ha-
siče, kteří se na přípravě podíleli, že 
nedávají zapomenout na tradice, zajis-

tili, hoblovali, stavěli, děvčata krásně 
a bohatě nazdobila. Jistě to nebylo jed-
noduché a dalo Vám to hodně práce.

Teď už si jen přejme, aby nám "vydr-
žel" na konec května, kdy se snad zase 
všichni sejdeme.

Ale ještě před tím se na něj může-
me pro potěchu oka dívat ze širokého 
okolí.  

Jana Vráblíková

SRAZ RODÁKŮ 
U příležitosti letošního 40. ročníku MFF Liptálské slavnosti, který se koná 28. až 30. srpna, se uskuteční sraz liptál-
ských rodáků. Srdečně jsou zváni všichni rodáci a příznivci obce Liptál.



Liptál: Koloběh života aneb soužití více generací
Obec Liptál získala v loňském ro-

ce Evropskou cenu obnovy venkova, 
mimo jiné za péči o tradice a iniciati-
vy k posílení vesnického společenství 
a podíl všech společenských skupin 
na životě obce. O jaké konkrétní pro-
jekty se jedná, jsem si povídala se sta-
rostou obce Miroslavem Vaculíkem.

 
Před obecním úřadem v Liptále si mů-

žete prohlédnout řezbářské dílo, Strom 
života. Starosta k němu doplňuje, že 
„před třemi roky proběhlo rozšíření sil-
nice, kterému musely ustoupit některé 
stoleté lípy a jasany. Většina stromů 
se odvezla na dřevo na pilu, ale jeden 
krásný kmen jsme se rozhodli zachovat 
a ozdobit dřevořezbou.“ Strom života 
je tak dílem řezbáře Zdeňka Matyáše 
z Valašských Klobouk a obsahuje sedm-
náct reliéfů zpodobňujících životní cyk-
lus. Na kmeni umístěném v kulturním 
areálu začaly práce v roce 2006. Po roce 
bylo rozhodnuto převést rozpracované 
dílo před obecní úřad, kde pak by-
lo slavnostně odhaleno dne 24.10.2008 
u příležitosti 90. výročí vzniku České 
republiky. Řezbářské dny jsou také sou-
částí Mezinárodního folklorního festi-
valu Liptálské slavnosti, které v obci 
probíhají každoročně v srpnu. Loni byla 
do programu slavností zařazena i vý-
stava „Historie dřevorubectví v Liptále 
po současnost a jeho úspěchy“, na kte-
ré byla představena stovka historic-
kých exponátů motorových pil majitele 
Stanislava Migdala. A návštěvníci se 
mohli seznámit i s množstvím fotografií 
a dřevorubeckými trofejemi Liptalanů 
(Josefa Migdala, Karla Gerži, Miroslava 
Gerži, Jana Svobody - Stihl Timberports), 
kteří uspěli v soutěžích doma i ve světě. 
O dřevorubeckém sportu se více dozvíte 
na  www.timbersports.cz.   

Obec se zúčastnila soutěže Evropská 
cena obnovy venkova www.landentwi-
cklung.org, kterou pořádá Evropská 
asociace pro rozvoj venkova a obnovu 
vesnice (ARGE), a získala vedle čes-
kých Havlovic na Trutnovsku a dalších 
zahraničních obcí Evropskou cenu ob-
novy vesnice za zvláštní výsledky v ně-
kolika oblastech rozvoje obce. Mimo 
jiné byl komisí vyzdvihován projekt 
propojení školy s byty pro důchodce. Jak 
vznikla myšlenka na vytvoření podkrov-
ních bytů nad školním pavilonem stra-
vování? Miroslav Vaculík vysvětluje, 
že „škola měla původně rovnou střechu, 
což se neukázalo jako vhodné řešení pro 

podnebí na Valašsku. Do školy zatéka-
lo, a tak jsme v roce 1993- 94 dospěli 
k rozhodnutí, že se zhotoví klasická val-
bová střecha a navíc, protože se naskytla 
příležitost využití dotace na byty pro 
důchodce, penziony nebo domy s pečo-
vatelskou službou, byl připraven návrh 
na zřízení šestnácti malometrážních bytů 
pro důchodce v podkroví.“ Obec získala 
dotaci ve výši 5,5 miliónů. A v současné 
době jsou již byty kompletně obsazené. 
Jedná se o normální nájemní bydlení a  
je tedy vhodné jen pro ty, kteří se o sebe 
dokáží postarat. 

V loňském roce proběhly na budo-
vě školy stavební práce, které povedou 
k realizaci úspor energie a také ke sní-
žení emisí. Jednalo se o zateplení fasády 
a výměnu oken a dveří. Se žádostí o fi-
nancování projektu byla obec úspěšná 
v Operačním programu Životní pro-
středí v rámci podoblasti podpory 3.2.1 
Realizace úspor energie. Výše poskytnu-
té podpory z Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj a Státního fondu životního 
prostředí ČR tak činila 6 255 000 Kč. 
Zbývající náklady ve výši 2 199 000 Kč 
uhradila obec z vlastních zdrojů.

Starosta podotýká, že „v době návště-
vy komise Evropské ceny obnovy ven-
kova, ještě škola opravena nebyla. Přes 
svůj vzhled typické socialistické budovy 
ze sedmdesátých let byla škola pozitiv-
ně hodnocená zejména díky aktivitám, 
které se zde dějí každý měsíc. Na konci 
roku proběhl například Vánoční jar-
mark.“ Chodby školy nabízejí odpočin-
kové kouty i zábavné aktivity, ve třídách 
bývá výzdoba. O tom, jak to ve škole 
vypadá, se můžete přesvědčit z videa 
umístěného na úvodní stránce www.
zsliptal.cz. O iniciativě školy svědčí 
i to, že se pokusila s jedním z účastníků 
soutěže Evropské ceny obnovy venkova, 
vesnicí Schönbach z Rakouska, navázat 
spolupráci. 

Chystaným projektem, který byl také 
v hodnotící zprávě zmíněn, je obnova 
zámku. Miroslav Vaculík podotýká, že 
„se jedná o 250 roků starý zámek, kte-
rý byl naposledy ve vlastnictví rodiny 
vynálezců vzducholodí Brandenstein-
Zeppelin. Po roce 1945 přešel do vlast-
nictví obce. V 70. letech pak půlku bu-
dovy získalo zemědělské družstvo a obci 
zůstala jenom hlavní budova.“ Možné 
využití pro sociální a zdravotní úče-
ly navrhlo vsetínské občanské sdružení 
Letokruhy, které se zaměřuje na péči 
o seniory postižené Alzheimerovou ne-

mocí www.letokruhy-vs.cz. Byly vy-
tvořeny architektonické návrhy, ve kte-
rých se počítá s přistavením dvou křídel 
určených pro léčbu pacientů, s kapacitou 
třiceti lůžek pro muže a třiceti pro ženy. 
Starosta podotýká, že tím by pak bylo 
možné opravit i původní stavbu zámku, 
ale zatím probíhají jednání s památkáři. 

K realizovaným projektům patří také 
nové dětské hřiště v areálu fotbalové-
ho oddílu. Na financování se podílelo 
ministerstvo pro místní rozvoj dotací 
300 000 Kč, obec částkou 140 000 Kč 
a Fotbalový oddíl TJ Start Liptál spon-
zorským darem 30 000 Kč. V areálu, kde 
je dětské hřiště umístěno, by v budoucnu 
měla vzniknout další sportoviště podle 
již zpracované studie.

O obci se můžete dozvědět infor-
mace nejenom na internetu na www.
liptal.cz a v Liptálském zpravodaji, také 
v některé z knih, kterou obec vydala. 
Zajímají-li vás dějiny obce od jejího 
vzniku až po 90. léta minulého století, 
můžete si přečíst knihu Liptál s podtitu-
lem Kapitoly z historie obce na Valašsku 
od PhDr. Ladislava Baletky. Obecní úřad 
v Liptále knihu vydal v roce 1994. Text 
doprovázejí černobílé fotografie zapůj-
čené Okresním vlastivědným muzeem 
a místními občany. A k tomu starosta 
dodává, „měli jsme shromážděno na tři 
tisíce fotek a rozhodli jsme se postavit 
na nich další knihu, která by obsahovala 
zejména fotografie. Připravovali jsme ji 
dva roky.“ V konečném výsledku vznikla 
kniha Liptál včera a dnes – z domácího 
fotoalba o čtyřech stech stranách před-
stavující více než tisíc fotografií. Čtenáři 
tak mohou poznat, jak Liptál vypadal 
před sto lety, jak zde lidé žili, pracovali, 
jak se oblékali a jaké významné udá-
losti v obci proběhly. Místní obyvatelé 
jistě oceňují, že i skupinové fotografie 
jsou opatřeny popisky se jmény všech 
lidí, na ní vyfocených. Zajímavě je pak 
pojata kapitola Naši krajané věnovaná 
těm, kteří odešli po roce 1948 a 1968 
do zahraničí. Jsou zde totiž vedle sebe 
soustředěny fotografie dotyčných osob, 
a to v jejich dřívější, i současné podobě. 
Starosta má v plánu ještě další knihu 
„Liptál na přelomu tisíciletí“, která by 
události zachycovala zase trochu jiným 
způsobem. Jedno je jisté, Liptál se snaží 
uchovat to, čím byl, i pro příští generace. 
Jistě budou zaznamenány i jeho příští 
proměny...

Veřejná správa 05/2009
Text I. Jungová,Foto R. Bernat
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Napsali o nás ...

Myslivecké odpoledne

Hrobnické služby 
v Liptále

10 .Valašský  
Bigbeat fest 2009

V pátek 24. října byl v Liptále u Vsetína 
slavnostně odhalen Strom života. Strom 
života je výtvarné dílo valašskoklo-
bouckého výtvarníka - řezbáře Zdeňka 
Matyáše. Do kmene lípy vyřezal 16 reli-
éfů, které zobrazují život člověka od ko-
lébky až po stáří. Práce trvala od roku 
2006 do října 2008. Cestu v Liptále lemo-
valy sedmdesát let staré vzrostlé lípy. Při 
rekonstrukci asfaltové cesty byly lípy po-
káceny. Ty nejlepší kmeny si odvezli řez-
báři. Nejmohutnější si ponechala radnice 
Liptálu a přemýšlela co s ním. Při folk-
lorních liptálských slavnostech Zdeněk 
Matyáš předváděl svou tvorbu, starosto-
vi se jeho práce  líbila a tak ho napadlo 
lípu nabídnout Zdeňkovi. Domluvili se 
na tématu a Zdeněk Matyáš začal praco-
vat. Nejdříve v areálu folklorních slav-

ností a po roce před radnicí obce, kde 
byl kmen převezen, upevněn a opatřen 
ochrannou stříškou. Valašskokloboucký 
řezbář pracoval přímo na  místě, kde dílo 
zůstane trvale vystaveno, to vzhledem 
ke světlu, které bude na kmen dopadat. 
Při slavnostním odhalení Stromu života 
se sešlo před radnicí mnoho místních 
obyvatel Liptálu a pozvaných hostů. 
Výtvarné dílo společně odhalili starosta 
Liptálu Miroslav Vaculík a  autor Zdeněk 
Matyáš. Strom života byl  obdivován 
všemi, kteří v chladném podvečeru přišli 
před liptálskou radnici. Ke Stromu života 
lze autorovi jen pogratulovat a Liptálu 
jen závidět, že má tak ojedinělé výtvarné 
dílo.

Mgr. Jiří Ročák, Valašskokloboucký 
zpravodaj, listopad 2008

Na hřbitově v Liptále rozšiřují kolumbárium i urnový háj

Oznamujeme občanům, že Obecní 
úřad v Liptále se na hrobnických služ-
bách dohodl s firmou H&B Hamala 
Štěpán, 756 06 Velké Karlovice, tel.: 
737 504 087. V případě, že budete tyto 
služby potřebovat, doporučujeme se ob-
racet na výše uvedenou adresu.

Tato firma zajišťuje kompletní služby 
jako například: výkopy hrobů, pohřbení 
do hrobky, výzdobu, exhumace, zhoto-
vení hrobky, betonových základů apod.

Liptál potřebuje rozšířit místo pro uložení 
ostatků místních zesnulých jako sůl. Ještě 
letos bude stát vpravo od vchodu na hřbitov 
další část původního kolumbária.

Kolumbárium na hřbitově v Liptále 
na Vsetínsku vybudované v osmdesá-
tých letech se ještě letos dočká rozšíře-
ní. Tamní zastupitelé prozatím počítají 
s výstavbou jedné z konečných tří sekcí. 
Obyvatelé Liptálu se mohou těšit rovněž 
na nový urnový háj.

Vedení obce tak reaguje na současný 
trend ve stylu pohřbívání. „Lidé v dnes 
tíhnou k tomu, aby své příbuzné spíše 
zpopelňovali, než je ukládali do náklad-
ných rakvových hrobů. U nás na hřbitově 
v kolumbariu už ale není místo,“ vysvětlil 
starosta obce Miroslav Vaculík.

Zbývající prostor v kolumbáriu zde 

podle něj už mají zadané páry, které spolu 
chtějí být i po smrti. Proto se vedení obce 
rozhodlo o jeho rozšíření „Postavíme 
zatím jednu sekci. Získáme tak dalších 
osmadvacet míst, které si obyvatelé vel-
mi přejí,“ vysvětluje nutnost výstavby 
Vaculík.

Stavbu za 640 tisíc dokončí obec v let-
ních měsících. „Zatím probíhá výběro-
vé řízení. Je tam řada odborných prací 
s mramorem, na kterou budou potřeba 
kameníci,“ řekl Vaculík. Polovinu peněz 
půjde z podprogramu na obnovu venko-
va Zlínského kraje a druhou zafinancuje 
obec z vlastního rozpočtu.

Bez dotace by do toho zastupitelé nešli.
Současně s kolumbáriem na hřbitově 

postaví také urnový háj o velikosti jedno-
ho úložiště metr čtvereční a hloubce asi 

půl metru. Háj bude mít zhruba dvacet 
volných míst.

Zvláštností je, že na rozšíření kolum-
bária v Liptále spolupracují se stejným 
architektem, který to původní projektoval 
před dvaceti lety. „Jindřicha Ondruše 
jsme chtěli získat, aby byla stavba ve stej-
ném duchu. Vždyť jde o jedno z nejdů-
ležitějších a posvátných míst pro lidi,“ 
potvrdil starosta.

Podle vsetínského architekta musí mít 
dílo stejný styl a nesmí to být jen hroma-
da nesourodých nápadů. „Chtěli to zadat 
nejprve jiné projektantce, ale to se mi zdá 
humpolácké. I když malé projekty nedělá-
me, do tohoto jsme šli. Člověk by neměl od-
cházet od práce, do které by mu zasahoval 
někdo jiný,“ nechal se slyšet architekt.

Valašský deník, duben 2009

Občanské sdružení SÁRA v Liptále si 
Vás dovoluje informovat o letním festi-
valu konaném 17. 07. 2009 v Kulturním 
areálu Liptál. Jedná se již o 10. ročník to-
hoto festivalu. Vystoupí kapely Premiér, 
Tublatanka rev., Heaven a pražská ka-
pela WOHNOUT. Perličkou bude účast 
RUDY Z OSTRAVY, který se skvěle 
uvedl v soutěži X FACTOR. Dále se sou-
těže zúčastní vítězná kapela, která vzejde 
ze soutěže začínajících hudebních skupin. 
Více info na stránkách www.valassky-
bigbeatfest.cz. Těšíme se s Vámi u dobré 
muziky v Liptále na viděnou. 

Vaše sdružení SÁRA LIPTÁL

Myslivecké sdružení BRDISKO 
LIPTÁL zve tímto širokou veřejnost dne 
25.7.2009 u myslivecké chaty v Liptále 
od 14:00 na Myslivecké odpoledne.Pro 
děti budou odpoledne zajištěny různé 
hry, soutěže v oboru myslivosti, pře-
hlídka loveckých psů, ukázka výcviku 
služebních psů Policie ČR.

Pro rodiče a veřejnost bude zajištěno 
občerstvení... pivo, limo, srnčí guláš 
a jiné zvěřinové speciality. K pohodě 
a dobré náladě bude návštěvníky dopro-
vázet odpoledne i večer živá hudba.

Vstupné dobrovolné.
Srdečně zve všechny věkové katego-

rie MS-BRDISKO LIPTÁL.

VYROBÍME VÁM KUCHYNĚ 
A SKŘÍNĚ NA MÍRU

Kontaktujte nás: Jaroslav Mrnuštík, 
tel.:  603 201 962. Bližší informace 

na www.jmkuchyne.cz. 

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, 
NEHTOVÁ MODELÁŘ
- možnost dojíždění za klienty

Objednat se můžete na telefonu: 
737 518 814, Renata Koutná.

PODĚKOVÁNÍ
Děti ze Školní družiny při ZŠ Liptál děkují panu Gavendovi a spol. 

za zajištění dřevěných špalků na zahradní posezení a také panu Valchářovi 
z Obecního úřadu za dovoz.                  Za děti Petra Pilná vychovatelka 
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„Ukliďme svět“ v Liptále

Lilie zlatohlávek (Lilium martagon L.)

Co to vlastně kampaň „Ukliďme svět!“ je?

Představujeme Základní organizaci 76/21 
Českého svazu ochránců přírody Vartovna Liptál
Jednou ze základních organizací (ZO) 

je i ZO 76/21 ČSOP Vartovna Liptál, 
která oficiálně vznikla 5. 12. 2008 a pů-
sobí na katastru obce Liptál. V součas-
né době máme 5 členů, což, jak všichni 
doufáme, není konečný počet.

Co máme v plánu? 
- zorganizovat tradiční kosení vybrané 

lokality v katastru obce, na které se 
nachází ohrožené druhy rostlin a tím 
přispět k tomu, aby se tyto rostliny 
na lokalitě udržely,

- mapovat ohrožené a vzácné druhy 

rostlin a živočichů v katastru obce,
- pořádat akce pro děti zaměřené na po-

znávaní přírody, běžných i vzácných 
druhů rostlin a živočichů, doprováze-
né soutěžemi a hrami, 

- podpořit hnízdní možnosti ptáků v le-
sích instalací vhodných budek, 

- podílet se na obnově a údržbě zeleně 
v obci, 

- v rámci mezinárodní kampaně „Clean 
Up the World – Ukliďme svět!“ rea-
lizovat sběr odpadků ve vybraných 
částech obce.

Budeme rádi, kdyby se do výše uve-
dených činností zapojila také veřejnost. 
Proto doufáme, že nás při našich akcích 
budou doprovázet nejen děti, ale také 
dospělí.

Pokud máte na nás jakékoliv dotazy 
nebo připomínky, žádosti o radu a další 
podněty, kontaktujte nás na emailové 
adrese: csopliptal@seznam.cz nebo na-
vštivte naše webové stránky csopliptal.
ic.cz.

ČSOP Vartovna Liptál

V neděli 19. 4. 2009 odpoledne pro-
běhla kampaň „Ukliďme svět!“ také 
v Liptále a byla spojená s hrami a sou-
těžemi pro děti. Spolu s prvními od-
vážlivci bylo uklizeno okolí zámku, 
myslivecké chaty a kulturního areálu. 
Hlavní pozornost byla věnována části 
toku Sirákovka. Celkem bylo sesbíráno 
cca 100 kg odpadu, včetně železa a sta-
rého mrazáku, který byl vytažen právě 
z vodního toku. 

Po ukončení sběru následovalo malé 
občerstvení a poté několik her a soutěží. 
V první hře se mohli všichni naučit po-
znávat běžně se vyskytující druhy rostlin, 
které ovšem nejsou vždy známé. Svou 
bystrost a znalost druhů odpadů všichni 
využili ve hře, ve které ve skupinkách 
třídili hromádky odpadků do malých 
kontejnerů. Odpoledne zakončilo pozná-
vání běžných druhů dřevin, které rostou 
kolem nás a poutavé vyprávění o zvířa-

tech v lese. Přestože všichni zúčastnění 
byli ve sběru velice aktivní, nejpilnější 
a nejšikovnější byl při sběru Dominik 
Cedidla. Nejlepšími znalostmi z přírody 
zaujala Irenka Tkadlecová. Obě děti 
od nás na památku obdržely diplomy 
a všichni účastníci malou odměnu. 

Všem zúčastněným moc děkujeme 
a doufáme, že se nejen s nimi potkáme 
na nějaké další společné akci! Poděkování 
patří také mysliveckému sdružení Brdisko 
Liptál za zapůjčení chaty. 

ZO ČSOP Vartovna Liptál

Na začátku celé akce byl celoži-
votní sen australského stavitele lodí 
Iana Kiernana obeplout svět. V letech 
1986 a 1987 podnikl plavbu kolem 
světa, během které byl šokován tím jak 
jsou moře a okolí znečištěná. Proto se 
po svém návratu domů rozhodl pozvat 
své známé a přátele, ti zase pozvali své 
přátele a společně 8. ledna 1989 vyčis-
tili 270 km mořského pobřeží. Další rok 
se kampaň rozšířila po celé Austrálii 
a poté do celého světa. 

Od roku 1993 se každoročně při-
pojuje k úklidu přes 40 milionů lidí 
z více než 120 států celého světa. 
Celý projekt se realizuje pod záštitou 
UNEP (United Nations Environment 
Program - Program OSN pro životní 
prostředí).

V České republice probíhá kam-
paň „Ukliďme svět!“ od roku 1993 
a ČSOP je této koordinátorem kampa-
ně. Každým rokem se zhruba na sto 
místech republiky připojuje přes 8000 

dobrovolníků z nevládních organiza-
cí, mateřských, základních a středních 
škol, dětských oddílů a kroužků. V roce 
2008 bylo v rámci této kampaně posbí-
ráno přes 85 tun odpadů. 

Hlavním přínosem, který projekt plní 
již od svého počátku, je však posílení 
povědomí o problematice odpadů a od-
povědnosti každého jednotlivce za stav 
našeho společného životního prostředí.

Převzato ze stránek www.csop.cz; fo-
tografie z www.cleanuptheworld.org.

Lilie zlatohlávek je podle zákona 
číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, který doplňuje Vyhláška MŽP 
ČR číslo 395/1992 Sb., řazena k zvláště 
chráněným druhům rostlin.

Tato lilie roste ve světlých lesích, 
při lesních okrajích a ve vyšších nad-
mořských polohách také na loukách. 
Jde o vytrvalou rostlinu, která je 
40–150 cm vysoká. Květy jsou nacho-
vě červené a skvrnité. Kvete v červnu 
a v červenci. 

V naší obci byla zatím nalezena pouze 
jediná lokalita, kde se tato lilie vysky-
tuje. Lokalita se nachází v Kopřivném 
a v posledních několika letech tam vždy 
vykvete pouze jedna rostlina. Každý 
rok ji ale někdo v plném květu utrhne. 

Žádáme Vás proto abyste tuto rostli-
nu v přírodě netrhali a přispěli tak k její 
ochraně. V případě Vámi zjištěného 
výskytu, nás prosím o její lokalitě in-
formujte. 

ČSOP Vartovna Liptál
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Rozpis zápasů FK TJ Start Lipta Liptál 2008/2009
Rozpis zápasů Okresní přebor MUŽI 2008/2009

KOLO DATUM DOMÁCÍ HOSTÉ ZAČÁTEK
22 NE 10.05.2009 Bynina Liptál 16:30
23 NE 17.05. Liptál Francova Lhota 16:30
24 NE 24.05. Horní Bečva Liptál 16:30
25 NE 31.05. Liptál Halenkov 16:30
26 NE 07.06. Prlov Liptál 16:30
27 NE 14.06. Střítež n.B. Liptál 16:30
28 NE 21.06. Liptál Ratiboř 16:30

Rozpis zápasů Okresní přebor DOROSTU sk.A 2008/2009
KOLO DATUM DOMÁCÍ HOSTÉ ZAČÁTEK

14 SO 09.05.2009 Francova Lhota Liptál 16:30
15 SO 16.05. Liptál Huslenky 16:30
16 SO 23.05. Halenkov Liptál 16:30
17 SO 30.05. Liptál Leskovec 16:30
18 NE 07.06. Hošťálková Liptál 10:15

Rozpis zápasů Okresní soutěž starších ŽÁKŮ 2008/2009
KOLO DATUM DOMÁCÍ HOSTÉ ZAČÁTEK

18 NE 10.05.2009 Huslenky Liptál 14:00
19 NE 17.05. Liptál Študlov 14:00
20 NE 24.05. Prlov Liptál 14:00
21 NE 31.05. Liptál Velké Karlovice 14:00
22 SO 06.06. Horní Lideč Liptál 14:00
23 NE 14.06. Liptál Ratiboř 14:00
24 NE 21.06. Liptál Valašská Senice 14:00

Rozpis zápasů je převzat z webových stránek FK Liptál: www.fkliptal.cz, kde můžete nalézt i další informace (tabulky, 
články a komentáře, ankety, fotografie).                      Jana Vráblíková

Závodní sezona 2009 ve sjezdu na horských kolech se blíží
Připravuje se na ni i liptálský Radomil 

Staněk  ml. Do nové sezony vstupuje 
za nový tým LARS DH Racing Team, 
a to v nejvyšší kategorii Elite.

Během sezony by se měl zúčastnit  
s týmovými kolegy všech závodů

Českého a Slovenského poháru, dá-
le některých evropských a světových 
závodů.

Představit by se chtěl i na jiných, 
např. městských závodech ve sjezdu,

případně na divácky atraktivním 
RedBull závodu ve sjezdu v solném do-
le, který se pojede v podzemí již na za-
čátku sezony, a to v květnu v polském 
městě Bochnia.

 Přejme tedy za celou obec hodně 
úspěchů, dobrých umístění, co nejmé-
ně nepříjemných úrazů a ať se sezona 
povede.
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