
V dnešním čísle najdete:
● Z jednání zastupitelstva   ● Plán kulturních akcí
● Daň z nemovitostí   ● Jan Kobzáň
● Rozpočet obce   ● Lipťáci letos oslaví 80. výročí

Leden - Březen 2010

LiptáL - vesnice roku 2006

Zdeněk a Růžena Klepáčovi

Zleva sedí: L. Šťastný, J. Havran, M. Vaculík a E. Janíček.
Zleva stojí: L. Chmelař, V. Valchář, M. Mrnuštík, K. Řezníček, 
J. Vaculík, J. Frýdl a P. Smilek. (1980)

Blahopřání k vyznamenání v r. 2004. Mrnuštík J. druhý zprava

Uprostřed Dorotka Ostrušková

Diamantová svatba

Šachy v Liptále

Mrnuštík Jan - 75 let

Soutěž v karate - Polsko



USNESENÍ ZO č. 21 ze dne 
16. 12. 2009

ZO Liptál:
- schvaluje zápis č. 20 ze dne 

26.10.2009 
- bere na vědomí kontrolu plnění 

usnesení ZO č. 20 ze dne 26.10.2009 
- bere na vědomí informace z jednání 

Rady obce Liptál č. 35 ze dne 
09.12.2009 

- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
obce Liptál č. 1/2009, kterou se 
vydává Požární řád obce

- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
obce Liptál č. 2/2009, kterou se 
stanoví podmínky k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých 
se zúčastní větší počet osob

- bere na vědomí informace o hospo-
daření obce Liptál v roce 2009 
a výhled na rok 2010

- bere na vědomí zápis Krajského 
úřadu ZK z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Liptál za rok 2009 
č. 126/2009/KŘ 

- schvaluje 3. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2009

- pověřuje v době od 17.12. do 
31.12.2009 Radu obce Liptál pro-
váděním rozpočtových opatření s tím, 
že tyto změny budou dodány do ZO 
na prvním zasedání v roce 2010

- schvaluje hospodaření obce Liptál 
podle rozpočtového provizoria 
v období od 1.1.2010 do doby 
schválení rozpočtu na rok 2010

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
2608/25 trvalý travní porost, vý-měra  
288 m2, parc. č. 2609/2, orná půda, 
výměra 162 m2 a parc. č. 2608/60, 
ostatní plocha, výměra 196 m2 
manželům Ivaně a Stanislavu Dědko-
vým, Vsetín, za cenu 100,- Kč/ m2

- schvaluje prodej pozemku parc. 
č. 4003/2, ostatní plocha, výměra 
11 m2 manželům Janě a Miroslavu 
Vaculíkovým, Liptál za cenu 50,- 
Kč/m2. Jedná se o zpětný odkup části 
pozemku, který manželé Vaculíkovi 
prodali obci Liptál v r. 2005 na 
chodníky za 40,- Kč/m2 

- bere na vědomí žádost manželů 
Jaroslava a Hany Vaculíkových, 
Liptál na odkoupení části pozemku 
p.č.3964/2 a doporučuje zaměření 
tohoto pozemku geometrickým plá-
nem, který zajistí na své náklady 
žadatelé 

- bere na vědomí žádost Tomáše Vrá-
blíka, Liptál, na odkoupení objektu 
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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
bývalé vodárny na Pustém a části po-
zemku p.č. 2698/2 a doporučuje zahájit 
jednání s vlastníkem pozemku o jeho 
odprodeji do vlastnictví obce Liptál

- doporučuje vykoupení pozemků pro 
místní komunikaci v lokalitě Na Špici 
– Mrnuštíkovi

- bere na vědomí vyjádření VZP ČR, 
krajské pobočky pro Zlínský kraj 
ve věci vypsání výběrového řízení 
a bere na vědomí podání inzerátu 
na prodej zařízení zubní ambulance

- schvaluje průběžné přidělování vol-
ných míst v kolumbáriu a urnovém 
háji. Obec povede pořadník, ale místa 
se budou přidělovat pouze v případě 
nutnosti a potřeby.

- bere na vědomí děkovný dopis 
od obce Seninka a novoroční setkání 
na Vartovně dne 2.1.2010

- bere na vědomí informace o foto-
voltaické elektrárně na střeše ZŠ

- bere na vědomí informace o využití 
zámku – zařazení do projektu Brown-
fields a o jednání s Ing. Mezníkovou

- bere na vědomí doplatek obce na 
odpadové hospodářství ve výši cca 
150.000,- Kč a doporučuje zatím 
ponechat poplatek za odvoz domovního 
odpadu pro rok 2010 ve výši 300,- Kč/
osoba/rok.

Usnesení ZO č. 22 ze dne 
28. 01. 2010

- schvaluje zápis č. 21 ze dne 
16.12.2009 

- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 21 ze dne 16.12.2009 

- bere na vědomí informace o hospo-
daření obce Liptál v roce 2009 
a výhled na rok 2010 

- schvaluje Rozpočtový výhled obce 
Liptál do roku 2015

- schvaluje zařazení realizace projektu 
„Zateplení Základní školy Liptál“ 
do rozpočtu obce na rok 2010 s tím, že:

 1. celkové náklady projektu nepřekro-
čí 1 357 000,- Kč       

 2. na realizaci projektu bude podána 
žádost o dotaci z Operačního progra-
mu Životní prostředí, výzva č. 16 
výzva OPŽP: prioritní osa 3 Udrži-
telné využívání zdrojů energie, 
oblast podpory 3.2 Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla 
u nepodnikatelské sféry,  p o d o b l a s t 
podpory 3.2.1 Realizace úspor energie 

 3. vlastní zdroje obce nepřekročí 
1 mil. Kč a budou hrazeny z rozpočtu 
obce v r. 2010

- souhlasí s uzavřením smlouvy mezi 
obcí Liptál a Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových o právu 
provést stavbu „Stavební úpravy ZŠ 
Liptál – pavilon B“ v obci Liptál

- souhlasí se zařazením akce „Stavební 
úpravy ZŠ Liptál – pavilon B“ v rámci 
výzvy do regionálního operačního 
programu Střední Morava, oblast 
podpory 2.3.2, Sociální infrastruktura

- schvaluje Smlouvu č. O/0273/2010/
DOP o poskytnutí finančního pří-
spěvku za účelem zajištění dopravní 
obslužnosti dle zákona č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, na území Zlín-
ského kraje veřejnou autobusovou 
linkovou dopravou mezi obcí Liptál 
a Zlínským krajem

- bere na vědomí uzavření Rámcové 
kupní smlouvy č. 09/2010 mezi obcí 
Liptál a firmou Kotrla, a.s. o odběru 
dřevní hmoty

- pověřuje starostu obce zajištěním 
odborníka na odhad ceny dřeva při 
odvozu vytěžené dřevní hmoty

- bere na vědomí ukončení činnosti 
Sdružení obcí Vsacko 

- bere na vědomí ukončení činnosti 
o.p.s. Pomněnka.

Usnesení ZO č. 23 ze dne 
10. 03. 2010

- schvaluje zápis č. 22 ze dne 
28.01.2010 

- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 22 ze dne 28.01.2010 

- bere na vědomí informace z jednání 
rady obce č. 36 ze dne 29.12.2009 a č. 
37 ze dne 22.2.2010 

- schvaluje podání žádosti na dotaci 
v rámci Operačního programu 
Životního prostředí na vybudování 
sběrného místa 

- schvaluje rozpočet obce Liptál pro 
rok 2010 takto:

 příjmy ve výši 16.760.600,- Kč
 výdaje ve výši 15.608.600,- Kč
 financování ve výši 1.152.000,- Kč
- schvaluje dle svých kompetencí 

vyhrazených zákonem o obcích po-
skytnutí dotací, peněžitých a věcných 
darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010 
v té výši a těm fyzickým a právnickým 
osobám jaké jsou uvedené v tabulkové 
části tohoto materiálu

- schvaluje vyčlenění finančních pro-
středků ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu 
obce Liptál na rok 2010 na zpracování 
Studie využitelnosti území ve varian-
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Daň z nemovitostí v roce 2010

Sazby daně z nemovitostí platné k 1. lednu 2010 

tním řešení na projekt „Zámek 
Liptál“ v rámci programu: PF03-10 
Podprogram podpory předprojektové 
přípravy projektů regenerace brown-
fields ve Zlínském kraji

- bere na vědomí informace o řešení 
majetkoprávních vztahů k pozemku 
a objektu bývalé vodárny na Pustém

- bere na vědomí dořešení majetko-
právních vztahů s panem Stanislavem 
Machalou, bytem Hošťálková, k části 
pozemku p.č. 4, jedná se o pozemek 
u RD č. 278 směr Kopřivné a ukládá 
zaměření a vypracování geometrického 
plánu, které zajistí obec Liptál

- schvaluje snížení kupní ceny manželům 
Dědkovým za odkup pozemků od obce 
Liptál na částku 90,- Kč/m2

- schvaluje uzavření Kupní smlouvy 
mezi obcí Liptál a prodávajícími: 
Ing. Milan Daňa, Leona Šenkyříková, 
Patrik Skalický, Petra Škodíková, 
Ing. Michal Trochta a Jana Trochtová. 
Jedná se o pozemky p.č. 3363/19 – 
orná půda, o výměře 586 m2, p.č. 3364 
– ostatní plocha, o výměře 140 m2, 
p.č. 3897 – ostatní plocha, o výměře 
140 m2 a p.č. 3363/20 – orná půda, 

o výměře 127 m2, vše za cenu 1,- Kč.
- schvaluje Smlouvu o zřízení věcné-

ho břemene na parc. č. 3369/2 
a parc. č. 3898/1, 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 Ing. Milana Dani 
a Patrika Skalického v Liptále

- schvaluje prodejní cenu 100,- Kč/
m2 při prodeji části pozemku p.č. 
3964/2 manželům Jaroslavu a Haně 
Vaculíkovým, Liptál 

- schvaluje podání žádosti v rámci 
výzvy do Regionálního operačního 
programu Střední Morava, oblast 
podpory 2.3.2, Sociální infrastruktura 
na akci „Stavební úpravy ZŠ Liptál – 
pavilon B“

- bere na vědomí informace o umístění 
fotovoltaické elektrárny na střeše 
ZŠ a pověřuje starostu jednáním 
s firmou o provedení opravy střechy 
před umístěním panelů

- bere na vědomí informace o možnosti 
umístění reklamy na komínu ZŠ

- ukládá starostovi zjistit informace 
o solárním ohřevu vody a souhlasí 

s vypracováním studie pro solární 
ohřev vody v ZŠ a šatnách TJ Start

- schvaluje Plán kulturních akcí 
v Liptále na rok 2010 za stejných 
podmínek jako v loňském roce

- schvaluje účast zástupců obce a FoS  
Lipta Liptál na mezinárodním setkání 
v Kazáru (Maďarsko) a pověřuje 
starostu zajištěním a organizací 
zájezdu

- bere na vědomí spoluúčast obce 
a jejich zástupců na projektu Českého 
rozhlasu Brno „Moravská rodina“

- schvaluje starostu obce Miroslava 
Vaculíka, v době jeho nepřítomnosti 
místostarostku Věru Dostálovou, 
delegátem pro zastupování na řádné 
valné hromadě VaK Vsetín, a.s.

- bere na vědomí informace o pokra-
čování čištění potoka Rokytenka

- bere na vědomí Výroční zprávu 
o hospodaření MŠ za rok 2009

- schvaluje hospodářský výsledek MŠ 
Liptál za rok 2009 ve výši  
-9.267,68 Kč, tento HV bude hrazen 
z rezervního fondu. 

M. Vaculík, 
starosta

S platností od 01.01.2010 byl no-
velizován zákon o dani z nemovi-
tostí. Dochází k dvojnásobnému 
zvýšení sazeb daně z pozemků u za-
stavěných ploch a nádvoří, ostat-
ních ploch a stavebních pozemků. 
Zvýšení se nevztahuje na sazby 
daně ze zemědělských pozemků, 
orné půdy, zahrad, ovocných sadů, 
trvalých travních porostů, hospo-
dářských lesů a rybníků. U daně ze 
staveb se zvyšují na dvojnásobek 

základní sazby daně u všech staveb 
s výjimkou staveb sloužících pro 
ostatní podnikatelskou činnost.

Pokud u Vás nedojde ke změnám 
ve srovnání s předchozím zdaňovacím 
obdobím (něco jste koupili, prodali 
apod.), nemusíte podávat nová daňová 
přiznání. Finanční úřad Vám vyměří 
daň v nové výši a asi do 15. května 
2010 obdržíte speciální složenku, kte-
rou můžete zaplatit na kterékoliv poště 
bez poplatku. Pokud se jedná o částku 

do 5000 Kč, musí být zaplacena nejpoz-
ději do 31. května 2010. Doporučujeme 
tedy vyčkat na daňové složenky, kde bu-
de uvedena správná částka k uhrazení. 

Pokud  v uvedené době složenku 
neobdržíte, doporučujeme Vám přímo 
se informovat na Vaši daňovou povin-
nost na Finančním úřadě ve Vsetíně 
(tel 571 495 111 spojovatelka), kde 
Vám její výši sdělí. Čisté „bezpoplat-
kové“ složenky  by měly být k dispo-
zici na poštách, nebo zaplatíte osobně 
na pokladně finančního úřadu. 

Pro Vaši informaci a potřeby uvádí-
me následující hodnoty:

Rok 2010 Katastr. Prům.cena  Koeficienty  IČO číslo telefon PSČ Poč.obyv.

 území zeměd.poz. F H,I,R,Z 1,5 obce obce 571- obce k 1.1.2010

Obec  Kč/m2 st.poz. §11, 3a §11, 3b      
Liptál 684767 1,51 1 1 - 304051 544396 438040 75631 1432

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí: 
A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovo cný sad .........................................................................................  0,75% 
B - trvalý travní porost ............................................................................................................................................ 0,25% 
C - hospodářský les ................................................................................................................................................ 0,25% 
D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb ........................................................................................... 0,25% 
2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí: 
e - zastavěná plocha a nádvoří .......................................................................................................................... 0,20 Kč/m2 
F - stavební pozemek .....…………………………………..........………………………..……....................... 2,00 Kč/m2 
G - ostatní plocha .............................................................................................................................................. 0,20 Kč/m2 
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3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí: 
Stavby: 
H - obytný dům ................................................................................................................................................. 2 Kč/m2 
I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu ................................................................................. 2 Kč/m2 
J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci ................................. 6 Kč/m2 
K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci ........................................................  2 Kč/m2 
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu ............................................................................................  8 Kč/m2 
M - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství ..................................................................................  2 Kč/m2 
n - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba .................................................... 10 Kč/m2 
O - ostatní podnikatelská činnost ...................................................................................................................... 10 Kč/m2 
P - ostatní stavba ............................................................................................................................................... 6 Kč/m2 
Jednotky: 
R - byt ................................................................................................................................................................ 2 Kč/m2 
Samostatný nebytový prostor: 
s - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství ................................................................................... 2 Kč/m2 
T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba .................................................... 10 Kč/m2 
U - ostatní podnikatelská činnost ...................................................................................................................... 10 Kč/m2 
V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž ....................................................................................... 8 Kč/m2 
Z - ostatní samostatný nebytový prostor ........................................................................................................... 2 Kč/m2 

Na kanalizaci si obce musejí půjčit

Ukončení osvobození nových staveb
Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. 

g) zákona č. 338/1992 Sb., o da-
ni z nemovitostí, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon o dani 
z nemovitostí“), byly od daně ze 
staveb osvobozeny nové stavby obyt-
ných domů ve vlastnictví fyzických 
osob. Toto ustanovení bylo s účin-
ností od 1.1.2009 zrušeno zákonem č. 
1/2009 Sb. Uvedené osvobození bylo 

poskytnuto naposledy v roce 2009. 
Na rok 2009 již přitom nebylo mož-
no nově přiznat nárok na osvobození 
u stavby, které byly dokončeny v prů-
běhu roku 2008 nebo později. 

V souvislosti s ukončením osvo-
bození od daně ze staveb podle usta-
novení § 9 odst. 1 písm. g) zákona 
č.338/1992 Sb., o dani z nemovi-
tostí, nevzniká poplatníkům povin-

nost podat daňové přiznání k dani 
z nemovitostí ani sdělit správci daně 
tuto změnu, neboť příslušný správce 
daně (FÚ) vyměří upravenou daň 
z moci úřední a výsledek vyměření 
oznámí poplatníkovi platebním vý-
měrem nebo hromadným předpisným 
seznamem. 

Ve spolupráci s FÚ Vsetín 
připravila Jana Vráblíková

Vsetínsko – Dalších zhruba sto šedesát 
kilometrů kanalizace v šestnácti obcích 
na Valašsku se začne příští rok stavět 
v rámci druhé etapy ekologického projek-
tu Čistá řeka Bečva.

Náklady na něj se vyšplhají nad miliar-
du korun. Až pětaosmdesát procent z této 
částky by ale mohla pokrýt dotace.

Odkanalizování by se měly dočkat na-
příklad Velké Karlovice, Hovězí, Liptál, 
Lačnov, Polanka nebo Francova Lhota. 
Ovšem nejen ony, ale také další části 
Vsetína jako je Horní Jasenka, Malý 
Skalník, údolí Dlúhé a Za Díly, Vesník, 
i zbývající části Semetína a Hrbové.

Celkem bude na kanalizaci napojeno 
devatenáct tisíc obyvatel regionu. Většina 
vesnic se bude muset zadlužit.

„Máme devět set obyvatel a do stavby 
budeme muset vložit desítky milionů 
korun. Na několik let se zbrzdí investi-
ce do rozvoje obce,“ vylíčila starostka 
Lačnova Marie Vlčková.

Také Liptál, který má něco přes tisíc 
čtyři sta obyvatel, bude muset na patnáct 
let omezit investice. Přesně tak dlouho 
totiž bude muset splácet čtyřicetimiliono-

vý úvěr. „Kdybychom se ale do projektu 
nezapojili, nechali bychom zátěž čištění 
odpadních vod na obyvatelích obce. A to 
jsme nechtěli,“ vysvětlil liptálský starosta 
Miroslav Vaculík.

Francovou Lhotu s šestnácti sty obyva-
teli bude stát odkanalizování třicet milio-
nů korun. I ona se bude muset na patnáct 
let zadlužit a i zde se zbrzdí investice 
do obce. „Na první dva roky zcela, po-
té bychom mohli začít s nejnutnějšími 
opravami,“ řekl starosta Francovy Lhoty 
Karel Matůš.

Bečva už nutně potřebuje vyčistit. V lé-
tě, kdy je nízký stav vody, v ní plavou 
už jen splašky. „A nechávat zátěž čištění 
odpadních vod na lidech by nebylo dobré, 
když už máme možnost se do projektu 
zapojit,“ upozornil Matůš.

V nejbližších týdnech by měl být projekt 
projednán v řídícím výboru Operačního 
programu životní prostředí, z něhož bude 
financován.

Jeho schvalování ale začalo už koncem 
června loňského roku.

„Od té doby byl také připomínkován 
v Bruselu a vyhověli jsme připomínkám 

zástupce Evropské komise. V současné 
době jej projednává Státní fond životního 
prostředí. Řídící výbor operačního progra-
mu by o něm měl rozhodnout v průběhu 
jarních měsíců,“ přiblížil Jaromír Kudlík, 
předseda Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko, které je investorem projektu.

Dobu projednávání přitom ovlivnila 
skutečnost, že se při schvalování změnily 
podmínky. „Jde o to, že musí požadova-
nou infrastrukturu provozovat Sdružení 
obcí Mikroregionu Vsetínsko samotné, 
nikoliv soukromá společnost, i když je 
z více jak devadesáti procent vlastněná 
obcemi. Proto jsme se zavázali, že infra-
strukturu bude provozovat naše sdruže-
ní,“ vysvětlil Kudlík.

Splněním této podmínky by tak už ne-
mělo nic bránit schválení projektu.

První etapa projektu Čistá řeka Bečva 
byla realizována v letech 2005–2006. 
Dělníci při ní postavili sto čtyřicet šest 
kilometrů kanalizace v patnácti městech 
a obcích Vsetínska, dvě nové čistírny 
odpadních vod a dalších šest jich rekon-
struovali.

Alexandra Buršíková, Valašský deník, 
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Rozpočet obce Liptál 2010
  PŘÍJMY: Schválený

1111 - Daň závislá činnost 2,160,000.00
1112 - Daň z příjmu F.O. 190,000.00
1113 - Srážková daň 189,000.00
1121 - Daň právnických osob 2,359,000.00
1122 - Daň právnických osob - obec 250,000.00
1211 - Daň z přidané hodnoty 4,608,000.00
1334 - Převod za odnětí půdy 5,000.00
1361 - Správní poplatky: 27,000.00
1337 - Odvoz domovního odpadu 470,000.00
1341 - Poplatek ze psů 25,000.00
1343 - Užívání veř.prostr. 7,000.00
1347 - Místní poplatek VHP 20,000.00
1351 - Odvod výtěžku VHP 6,000.00
1511 - Daň z nemovitosti 1,690,000.00
4112 - Dotace Krajský úřad Zlín 714,000.00
4121 - Dojíždějící žáci - Lhota 70,000.00
4121 - Dojíždějící žáci - Jasenná 115,000.00
1031 - 2111 Tržba v lesním hospodářství 2,967,600.00
2141 - Ostatní příjem v Infocentru 12,000.00
3314 - Knihovna 1,000.00
3319 - Nájem - Kulturní zařízení 16,000.00
3392 - Ostatní příjmy - Kulturní areál 17,000.00
3511 - Nájem nebyt.prostror zdrav.střediska 79,000.00
3613 - Nájem nebytových prostor,Dům služeb 71,000.00
3632 - Pohřebnictví 10,000.00
3639 - Místní hospodářství ,Vizovické vrty 113,900.00
3639 - Nájem Mezníková 33,000.00
3639 - Nájem za služby Hruška otop,voda ,čistírna atd. 9,000.00
3639 - Čistírna,prodej majetku 23,000.00
3639 - Pojistná událost 19,000.00
3722 - Třídění odpadu,prodej popelnic,odvoz PDO org. 61,000.00
3725 - Třídění odpadu EKO KOM 50,000.00
3745 - Příjem za stromy  Helštýn 20,000.00
4354 - Dům s pečov.službou 210,000.00
5512 - Požární ochrana 5,000.00
6171 - Nájemní smlouva - SO Syrákov 103,000.00
6310 - Úroky 4,100.00
6402 - Vratka za naučné tabule SO Hornolidečsko 31,000.00
PŘIJMY CELKEM: 16 760 600,00

Paragraf - položka - popis činnosti návrh
8115 - Počáteční stav 2010 137,000.00
8124 - 01  Plynofikace obce - úvěr  ( 2001 ) -452,300.00
8124 - 02  Splátka půjčky Š.J:,SOS ( 2006 ) -720,000.00
8124 - 03  Splátka půjčky Citroen ( 2009 ) -56,700.00
8124 - Splátka půjčky KÚ Zlín ( 2009 ) -60,000.00
CELKEM: -1,152,000.00

VÝDAJE : Schválený
1031 - Lesní hospodářství 845,000.00
2212 - Výst.a oprava místních komunikací ,zimní údržba 412,000.00
2219 - Výstavba a údržba chodníků 16,000.00
2221 - Dopravní obslužnost - KÚ Zlín 101,000.00
2310 - Skupinový vodovod-splátka úroku a úvěru v DSO 122,000.00
2310 - Úroky za úvěr 79,700.00
2310 - Návratná fin.výpomoc - vodovod I etapa 402,000.00
2310 - Splátka pohledávky  Cobbler 174,300.00
2321 - Kanalizace 1,548,000.00
3111 - Mateřská škola příspěvek na provoz 559,000.00
3113 - Základní škola příspěvek na provoz 1,400,000.00
3113 - ZŠ Zateplení-dokončení II etapa,PD přestěhování  MŠ 1,157,000.00
3113 - Ostatní náklady - voda 36,000.00
3311 - Divadelní činnost 15,000.00
3314 - Knihovna 30,000.00
3319 - Ostatní činnost v kultuře 256,000.00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek 50,000.00
3330 - Činnost registr.církvím 20,000.00
3341 - Oprava rozhlasu 15,000.00
3349 - Liptálský Zpravodaj 53,000.00
3392 - Kulturní areál 137,000.00
3399 - Vítání občánků,beseda s důchodci,narození dětí 75,000.00
3419 - Tělovýchova 50,700.00
3429 - Ostatní záj.činnost  - vlek 2010 10,000.00
3512 - Zařízení zubní ordinace 110,000.00
3511 - Ambulantní péče - zdravotní zařízení 5,000.00
3522 - Nemocnice Vizovice 5,000.00
3613 - Nebyt.prostory -  otop,voda el.energie Dům služeb 80,000.00
3631 - Veřejné osvětlení 220,000.00
3632 - Pohřebnictví 24,000.00
3633 - Úrok plynofikace 129,000.00
3635 - Územní plán 472,000.00
3636 - Územní rozvoj - příspěvek na digit.mapu 5,000.00
3639 - Ostatní služby místního hospodářství 721,000.00
3721 - Odvoz nebezp. odpadu 110,000.00
3722 - Odvoz domovního odpadu 650,000.00
3725 - Odvoz tříděného odpadu 145,000.00
3745 - Péče o vzhled v obci +  mzda VPP 230,000.00
4319 - Sociální pomoc občanům 20,000.00
4354 - 16 BJ penzion 102,000.00
4359 - Péče o staré občany 92,000.00
5512 - Sbor dobrov.hasičů 84,000.00
6112 - Zastupitelstvo,komise 1,761,000.00
6171 - Vnitřní správa 2,350,300.00
6171 - Peněžní fond  2010 78,000.00
6310 - Bankovní poplatky 36,000.00
6399 - Odvod daně obec 250,000.00
6409 - Člen.příspěvky ,mikroregionům a sdružením 23,300.00
6409 - Členský příspěvek SO Syrákov 92,300.00
6409 - Víceúčelové hřiště 250,000.00
VÝDEJ CELKEM: 15 608 600,00

Financování 2010 obec Liptál

zpracovala M. Sušňová
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PLÁN  KULTURNÍCH  AKCÍ  V  LIPTÁLE – 2010
Datum Den Název akce Pořadatel Kde
Celoročně Humanitární sbírka děti 0-15 let o.s.Pomoc bez hranic, L.Obadalová L.Obadal., 388

každý čt KALANETIKA cvičení M. Šťastná, Liptál KZ
02.01. pá 2. Setkání na Vartovni Obec Seninka a Liptál Vartovna
08.01. pá Cvičení rodičů s dětmi H. Řehánková ZŠ Liptál

so Lyžařský kurz pro I.st. ZŚ Liptál Lyžařský vlek
16.01. so Hasičský ples SDH Liptál KZ
23.01. so Výroč.valná hromada SDH SDH Liptál KZ

26.01. út Lyžařské závody 
O pohár Štěpána kováře ZŠ Liptál, rodiče Lyžařský vlek

u Pily Cedidla
06.02. so 66. Valašský bál 2010 FoS Lipta Liptál KZ
11.02. čt Koncert dětí ZUŠ Morava ZŠ Liptál KZ
20.02. so Myslivecký ples Myslivecké sdružení Brdisko Liptál KZ
22.02. po Předváděcí akce-zdravá výživa firma VZM
27.02. so Zabíjačková zábava ZŠ Liptál a SR KZ
13.03.
14.03.

so
ne

Seminář
Starodávný FoS Lipta Liptál KZ

27.03. so 5. jarní volejbalový turnaj KVN Liptál ZŠ
27.03. so Celodenní zkouška FoS Lipta Fos Lipta Liptál KZ
03.04. so Velikonoční zábava SDH Liptál KZ
09.04. pá Soukromá akce Londovi, Liptál KZ

10.04. so 6. Liptálský košt slivovice 2010 Restaurace U Klesků Restaurace 
U Klesků

16.04. pá Závěrečná taneční kolona ZŠ Liptál KZ
24.04. so Soukromá akce Všemina KZ
25.04. ne Vítání občánků Občanská komise Liptál, Obec VZM

30.04.* pá Výroč.schůze FoS Lipta FoS Lipta Liptál VZM
Sběr železného šrotu SR při ZŚ Liptál obec
Hasičská pouť Hostýn SDH Liptál Hostýn

08.05. so Soukromá akce Dědek V., Liptál KZ
09.05. ne Dny vietnamské kultury ZŠ Liptál ZŠ Liptál

Sportovní dětský den TJ Star Lipta Liptál,
ZŠ a SR Liptál, SDH Liptál Areál TJ

13.05. čt Nanebevstoupení Páně 17 h ČCE Liptál Kostel ČCE
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu OÚ Liptál obec

23.05. ne Svatodušní neděle 10 h ČCE Liptál Kostel ČCE
24.05. po Svatodušní pondělí 17 h ČCE Liptál Kostel ČCE
24.05. po Humanit. sbírka Diakonie Broumov OÚ Liptál OÚ
28.05.
29.05.

pá
so Volby do PS PČR OÚ Liptál OÚ Liptál

29.05. so Soukromá akce - svatba cizí KZ Liptál
11.06.
12.06.
13.06.

pá
so
ne

23. Dětské
Folklórní dny 2010 - Rock ZÁBAVA
Výstava dětí škol Liptál - MŠ

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál
ZŠ Liptál - družina

KZ
KA
Obec

19.06.* so Zábava Klub volejbalových nadšenců Liptál KA
20.06. Ne Konfirmace ČCE Liptál Kostel ČCE

26.06.* so 5. Turnaj v malé kopané 2010 FK TJ Start Lipta Liptál Areál TJ
Slavnost vyřazení z MŠ MŠ a OÚ Liptál KZ, VZM?
Absolventský večírek ZŠ a SR při ZŠ Liptál KZ

03.07. so Hasičská soutěž, ZÁBAVA SDH Liptál areál TJ, KA
03.07. so Soukromá akce - svatba Valchářovi, Liptál KZ

06.07. út Pálení hranice - sv. Jana Husa, pomník ČCE Liptál, Pomník Kubíkův žleb 
1780

Na Bílé + 
Seninka

Hasičská soutěž - Domašov SDH Liptál Domašov
23.07.
24.07.

pá
so 11. Valašský Big-beat fest Vaculík Petr, El-Toro KA



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 !
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Rozpis pravidelného provozu v kulturním zařízení Liptál - 2010

Myslivecký výlet Myslivecké sdružení Brdisko Liptál Chata MSB
Dětský letní tábor ČCE Liptál

07.08.* so Zábava TJ Start Lipta Liptál, FK KA
14.08. so Soukromá akce Hromadovi, Liptál KZ

20.08.* pá Zábava - Finální rozstřel Klub volejbalových nadšenců Liptál KA
21.08.* so Soukromá akce Beránkovi, Liptál KZ

25.08.
až

30.08.

st
--
po

MFF
41. Liptálské slavnosti 2010
Výstava

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA
Obec

Motokros - za kravínem o.s. MSUR Liptál Za kravínem
18.09. so Soukromá akce Sušňovi, Liptál KZ
18.09. so Rocková noc Ag. Sírius Vsetín KA

Díkůčinění za úrody ČCE Liptál Kostel ČCE
Pouť Ř-K farnost Liptál Ř-K kostel
VOLBY  ZO OÚ Liptál VZM 
Svoz nebezpečného odpadu OÚ Liptál obec
Pochod broučků ZŠ a OÚ Liptál obec
Vítání občánků Občanská komise Liptál, Obec VZM
Humanit. sbírka Diakonie Broumov OÚ Liptál OÚ

02.10.* so Soukromá akce - svatba Zbožínkovi, Liptál KZ
06.11.* so Galakoncert 80. výročí FoS Lipta FoS Lipta Liptál DK Vsetín

13.11. so Rocková zábava FoS Lipta Liptál KZ
27.11. so Beseda se seniory Občanská komise, Obec Liptál KZ

Adventní koncert ČCE a OÚ Liptál Kostel ČCE
04.12. so 11. Mikulášská jízda 2010 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec
04.12. so Mikulášská zábava SDH Liptál KZ

Besídka DDaZŚ Liptál DDaZŠ Liptál KZ

11.12. so 7. Mikulášský volejbalový turnaj smíšených 
družstev 2010 Klub volejbalových nadšenců Liptál Tělocvična 

ZŠ Liptál
11.12.* so Vánoční posezení u cimbálu FoS Lipta KZ 

Neseme Vám Vánoce MŠ a OÚ Liptál DPS Liptál
Vánoční besídka Malá Lipta, FoS Lipta KZ Liptál 
Nedělní vánoční besídka ČCE Liptál Kostel ČCE

26.12. ne Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ KLUBOVNA  I. patro

PONDĚLÍ FoS Lipta - Senioři  19-21 h

ÚTeRÝ Karate  15-16 h

STŘEDA FoS Lipta-Malůšata 16-17:30 h

ČTVRTEK Karate 15-16 h Cvičení žen 18-19 h

PÁTEK FoS Malá Lipta  17-19 h FoS Lipta - Základ 19-21 h Dechovka Liptalanka  19 - 22 h

sOBOTA 

NEDĚLE Dechovka Liptalanka

Mimo tento pravidelný provoz  se konají jednorázové kulturní 
akce pátek - sobota - neděle. Plán akcí byl schválen na 23. veřej-
ném zasedání ZO Liptál dne 10.03.2010, bod 14/23/10. * Akce, 
které jsou u data označeny hvězdičkou, zatím nebyly ZO schvá-
leny. Požadavky byly pořadateli podány až po zasedání ZO. 

Každý další požadavek na konání akce a pronájem, který není 
v tomto plánu zanesen, je nutné projednávat jednotlivě a prů-
běžně na dalších zasedáních ZO Liptál.

Zpracovala: 
Jana Vráblíková
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ NA VARTOVNI

Starosta obce Liptál podle zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách Parlamentu ČR 
a o změně některých dalších zákonů, § 
15, odst. 1, oznamuje, že volby do: 

Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR se uskuteční: pátek 28.05.2010 
od 14.00 do 22.00 hodin, sobota 
29.05.2010 od 08.00 do 14.00 hodin.

Počet a sídlo volebních okrsků v ob-
ci Liptál (§ 14c, písm. f): 1 volební 
okrsek. Místem konání voleb ve vo-
lebním okrsku je volební místnost: 
Obecní úřad Liptál, zasedací místnost, 
756 31  Liptál 331.
- Voliči bude umožněno hlasování 

poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky 
(občanským průkazem nebo cestov-
ním pasem ČR). Neprokáže-li uvede-
né skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno, § 
15, odst. 2, § 19, odst. 3, 4, 5

- Volič může požádat o vydání volič-
ského průkazu. Ten opravňuje k zá-
pisu do výpisu ze zvláštního sezna-
mu ve dnech voleb v jakémkoliv 

volebním okrsku, § 6a, odst.1 - 3)
- Volič hlasuje osobně, zastoupení 

není přípustné, volič je povinen 
prokázat svou totožnost, jinak mu 
nebude hlasování umožněno § 19, 
odst.1, 3, 4

- Volič může požádat ze závažných 
důvodů v územním obvodu volební-
ho okrsku o návštěvu volební komi-
se s přenosnou volební schránkou, § 
19, odst. 7

- Voliči budou dodány nejpozději 3 
dny přede dnem voleb hlasovací líst-
ky. V den voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti, § 38, odst. 4), § 17, odst.1.

Okrsková volební komise
Starosta obce Liptál stanovil podle 

§ 14c) zákona č. 247/1995 Sb. o vol-
bách do Parlamentu ČR minimální 
počet členů Okrskové volební komise 
v Liptále na  7 členů (7 členů = 6 členů 
+ 1 zapisovatel).

Do okrskové volební komise může 
delegovat  (§ 14e, odst. 3) nejpoz-
ději do 30 dnů přede dnem voleb (tj. 

do 28.04.2010) 1 člena a 1 náhradní-
ka každá politická strana, hnutí nebo 
koalice, jejichž kandidátní listina byla 
zaregistrována ve volebním kraji

Členem volební komise (§ 14e, odst. 
2) může být státní občan České re-
publiky, který dosáhl 18 let,  u něhož 
nenastala překážka volebního práva  
(§ 2), který není kandidátem pro volby 
do Parlamentu ČR, a nemusí mít v ob-
ci trvalý pobyt.

Delegováním členů a náhradníků 
do volební komise (§ 14e, odst. 4)  se 
rozumí doručení jejich seznamu  sta-
rostovi obce.

Seznam delegovaných musí u kaž-
dého člena i náhradníka obsahovat      
(§ 14e): jméno a příjmení,  rodné čís-
lo, přesnou adresu trvalého bydliště, 
podpis zmocněnce politické strany, 
hnutí nebo koalice

Dále doporučujeme uvést u každého 
delegovaného pro další řízení: číslo 
občanského průkazu, místo naroze-
ní, u žen rodné příjmení, telefonický 
kontakt, adresu, kontakt u zmocněnce 
za politickou stranu.

Na novoročním setkání na Vartovni 
u rozhledny se  nás 2. ledna 2010 sešlo 
opět víc než dost, a to nejen z blízkých 
okolních obcí. Přesně úderem jede-
nácté hodiny, po přivítání přítomných 
paní Marií Řezníčkovou - starostkou 
obce Seninka, bylo provedeno požeh-
nání rozhledny faráři panem Vodou 
a panem Špačkem z Leskovce. Nám 
všem dobře známý a blízký pan fa-
rář Voda zahájil své kázaní motlitbou 
a písní. I když shromáždění bylo svým 
složením dosti odlišné, každý, kdo 
poslouchal, si z toho kázání mohl vzít 
něco pro sebe. Moudré, laskavé, s fi-
losofickou úvahou, ale  i s kritickým 
komentářem současného dění. V histo-
rickém ohlédnutí připomněl rok 1780, 
kdy se na Vartovni, v horách na senin-
ské straně, sešli evangelíci k tajnému 
shromáždění.

Po požehnání rohledny oběma faráři, 
křtu symbolických tří hraničních ka-
menů slivovicí, kterého se ujal starosta 
Pavel Machovský z Jasenné, zazpí-
vali pro všechny přítomné starostové 
ze Sdružení obcí Hornolidečska svou 
„valašskou hynu“. A že jim to panečku 
šlo pěkně od srdce. Dobré nálady bylo 
na rozdávání.

Počasí nám sice zase nepřálo, a i když 
mrzlo, tak rozhodně nám zima nebylo. 
Osvědčená valašská medicína rozehříva-
la nejen těla, ale i náladu. K této dobré 
náladě přispívala i dechovka z Liptálu 
a ti, co neholdovali valašské medicíně, 
tak ti se mohli ohřít u pořádného ohně. 
Ale nejvíc nás hřálo u srdcí to, že jsme 
se na Vartovni mohli zas sejít a potkat 
se svými známými, přáteli, ale i nezná-
mými, kteří se díky těmto společným 
setkáváním stávají našimi známými.A to 
je ten největší přínos rozhledny, kromě 
nádherných rozhledů do krajiny.

Vartovna je krásný kus přírody, který 
má zvláštní a neopakovatelnou atmo-
sféru. V daleké historii byla Vartovna 
centrem  mnohých historických událos-
tí, ale lidé vždy rádi chodili na Vartovnu 
jen tak na procházky a v zimě na běžky. 
Potkávali se tu. Ale nebylo to takové-
to masové setkávání ve velkém. A tak 
i díky postavené rozhledně  se Vartovna 
dostala do širokého povědomí a tak tu 
stále budeme potkávat i víc lidí.  

Zdeňka Turková, 
místostarostka, Jasenná

Dechová hudba 
Liptálanka 2.1.2009
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Čepice kšiltovka bílá se znakem obce        80 Kč 
DVD 35. Liptálské slavnosti      180 Kč 
DVD Liptál včera a dnes (česky, anglicky)        80 Kč 
DVD Návštěva prezidenta 2007        60 Kč 
DVD Vesnice roku  2006  ZK + ČR (double 2 ks)        80 Kč 
Kniha 100 let šachu na Valašsku      249 Kč 
Kniha Jan Kobzáň      150 Kč 
Kniha Kostely na Valašsku      174 Kč 
Kniha Liptál brožovaná        40 Kč 
Kniha Liptál vázaná        60 Kč 
Kniha Liptál včera a dnes (fotografie)      290 Kč 
Kniha Od ogarů po staříčky      100 Kč 
Kniha Okres Vsetín - vlastivěda + CD      590 Kč 
Kniha Pohádky, pověsti a vyprávěnky z Valašska      280 Kč 
Kniha Valašsko v současných fotografiích      185 Kč 
Kniha Valašsko ve starých fotografiích      196 Kč 
Kniha Zlínský kraj      237 Kč 
Mapa Liptál        10 Kč 
Pohlednice - jednotlivé - různé druhy          2 Kč 
Pohlednice - Sada pohlednic VR 2006 - 5 ks (červená)        10 Kč 
Pohlednice - Sada pohlednic VR 2006 - 7 ks (béžová)        14 Kč 
Pohlednice Liptál - letecký pohled          4 Kč 
Taška PVC se znakem          5 Kč 
Tričko bílé se znakem obce a ČR - různé velikosti      150 Kč 
VHS Liptál včera a dnes - anglicky        50 Kč 
VHS Liptál včera a dnes - česky        50 Kč 
VHS Liptál včera a dnes (norma USA) 350 Kč
VHS Liptálské slavnosti      190 Kč 
VHS Návštěva prezidenta 2007        50 Kč 
VHS Vesnice roku ČR 2006        50 Kč 
VHS Vesnice roku ZK 2006        50 Kč 
Vlaječka se znakem obce      161 Kč 

Informační centrum 
OÚ Liptál:

v budově obecního úřadu, 
přízemí boční vchod od komunikace 
z Pustého - naproti telefonní budky.

PONDĚLÍ a STŘEDA             
8 - 11 hodin  a 12 – 16 hodin

JEŠTĚ KE 
STROMU ŽIVOTA

NAPSALI NÁM

Tak trochu dlužíme ještě jedno zve-
řejnění velkého uznání, které k tomu-
to zajímavému a obdivovaném dílu 
- Stromu života v Liptále - neodděli-
telně patří. Jde se o stylové zastřešení 
tohoto zdobného kmenu, kterého si 
můžete v neposlední řadě všimnout 
a které dílo chrání před přírodními 
vlivy a jistě ještě dlouho bude. Je dře-
věné - doškové - navržené a zhotovené 
na míru velmi šikovným a zručným 
panem Pavlem Mrnuštíkem z Liptálu 
- Pustého. Každý musí uznat, že se ne-
jedená jen tak o nějakou stříšku, co si 
“stluče“ už trochu zručný tesař. Navíc 
bylo nutné nadkrýt kmen, který není 
ideálně kulatý v průměru a z materiálu 
(dřevo), který stále pracuje. Jedná se 
o zdobný „klobouk“ ve stylu zdejší va-
lašské lidové architektury. Proto tedy 
toto uznání panu Pavlu Mrnuštíkovi. 
Však pokud jste si někteří ještě ne-
všimli detailů, zkuste to.         

Jana Vráblíková
Infocentrum nabízí:

Vážený pane starosto,
před Vánoci mě oslovil pan Zdeněk 

Matyáš, zda bych mohl poslat do Liptálu 
časopis AUTO7 s přílohou Zlínsko, kde 
píšeme o Stromu života ve Vaší obci.  
Musím říci, že Liptál jsme původně ne-
měli plánovaný a trochu jsme i překro-
čili hranice vymezené oblasti, ale jsem 
tomu rád. Setkání se s tímto dílem bylo 
velmi zajímavé a nakonec zdobí i náš 
rodinný fotokalendář na rok 2010 - je 
na titulní straně. Posílám tedy několik 
čísel časopisu pro Vaši potřebu.

Na závěr si dovolím vyslovit uznání 
za tento Strom života, který nejspíš 
udělá Liptál známější než jeho vítězství 
v soutěži Vesnice roku 2006. Na titul 
se časem bohužel zapomene, ale Strom 
života tu bude stále. S pozdravem

Mgr. Tomáš Pudil - Auto 7, 
zástupce šéfredaktora, Praha

Územní plán obce Liptál
Velký počet žadatelů o změny územního plánu  a také platnost   nového  

stavebního  zákona  č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu 
přiměly naší obec k zahájení pořízení nového Územního plánu obce Liptál. 
Pořízení územního plánu je časově náročné a také je  spojeno se značnými 
finančními náklady. 

Předáním návrhu Územního plánu obce Liptál byla ukončena první etapa. Návrh 
obsahuje  i Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,  Vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů na Evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti – Natura 2000.

Díky dotace z Integrovaného operačního programu ve výši 400 tisíc Kč budou  
finanční prostředky z rozpočtu obce  již minimální, cca ve výši 22 tisíc Kč.

V další etapě bude probíhat projednávání a po konečném schválení zastupitel-
stvem obce bude rozvoj obce probíhat již podle nového územního plánu, který 
nahradí stávající ÚP z roku 1996. Vydání  Územního plánu obce Liptál  a nabytí 
jeho účinnosti se předpokládá ve druhé polovině roku 2010.

Věra Dostálová, místostarostka obce
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Svoz odpadu Liptál 2010
NETŘÍDĚNÝ (zbytkový) ODPAD – POPELNICE - PYTLE 

černá barva (paseky)
každý sudý týden

Dále upozorňujeme občany, aby si nepořizovali jiné popelnice než české výroby 
(např. polské apod.), na které jsou uzpůsobeny sběrací vozy. Tyto jiné druhy po-
pelnic totiž způsobují problémy při vysypávání. Technické služby Vám je nebudou 
vyprazdňovat.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR – MODRÉ PYTLE
28.06.2010  

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLE
* 19.04. * 17.05. * 14.06.2010

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

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
* 19.04. * 17.05. * 14.06.2010 

E-BOX UMÍSTĚN NA OÚ LIPTÁL 
Na vyřazené drobné elektrozařízení je u vchodu do Obecního úřadu v Liptá-

le umístěna sběrná nádoba. 

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

Děkujeme, že třídíte odpad.

UPOZORNĚNÍ
deratizace v Liptále

UPOZORNĚNÍ
poplatky odpady, psy

VI. KOŠT SLIVOVICE 
LIPTÁL 2010

Ve dnech 29.3., 6.4., 12.4. 2010 bude 
prováděna velkoplošná deratizace obce 
Liptál.

Akci zabezpečuje firma Deratex, 
spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která 
provede ošetření kanalizační sítě, veřej-
ných ploch a vybraných objektů.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodob-
ný výskyt hlodavců i v okolí obytných 
domů a hospodářských staveních, vyzý-
váme občany ke spolupráci, při vyhledá-
vání pobytu hlodavců. Pokud to situace 
vyžaduje, obraťte se přímo na pracov-
níky jmenované firmy, anebo nahlaste 
své požadavky na obecní úřad, aby bylo 
zabezpečeno komplexní ošetření obce.

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

Ztráty a nálezy 

1. Očkování proti katarální horečce ovcí v roce 2010

2. Zdravotní zkoušky u hospodářských zvířat v roce 2010

Upozorňujeme občany, kteří ještě 
nemají uhrazen poplatek za odvoz ko-
munálního odpadu za letošní (případně 
minulý) rok a poplatek za psa, aby tak 
bezodkladně učinili na obecním úřadě, 
kde zároveň obdržíte barevné pytle na 
tříděný odpad, popř. na účet Obce Liptál 
číslo 6724-851/0100, v. s. je číslo domu. 

Poplatky pro rok 2010 zůstávají stej-
né jako vloni a činí:
odpady - za osobu s trvalým pobytem 
300 Kč/rok, za rekreační objekt - 300 
Kč/rok
psi - v obci 100 Kč/rok za prvního psa, 
za každého dalšího psa 200 Kč/rok 

 - v odlehlých částech 50 Kč/rok 
za prvního psa, za každého dalšího psa 
100 Kč/rok 

Na obecním úřade v Liptále máme 
nejen z loňského roku nějaké nálezy. 
Zejména klíče, hodinky, ale i malý 

Chovatelé skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců mají za povinnost zabezpečit pro-
vedení očkování všech těchto zvířat proti katarální horečce ovcí (bluetongue).

Tato povinnost je uložena chovatelům mimořádnými veterinárními opatřeními, 
která byla nařízena Státní veterinární správou ČR v Praze dne 4.3.2010 pod č.j. 
2010/875/SVS.

Chovatelé musí kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který u nich toto 
očkování provede nejpozději do 30.04.2010.

Očkování nově narozených zvířat, která po 30.04.2010 dosáhnou stáří 3 měsíců, 
musí být provedeno vždy nejpozději do 3 měsíců, které uplynuly od předcházejí-
cího očkování.

Chovatelé hospodářských zvířat (zejména krav a jalovic starších 24 měsíců, ple-
menných býků, beranů, kozlů, hřebců a klisen) mají opět v roce 2010 za povinnost, 
aby zabezpečili provedení povinných zdravotních zkoušek u svých zvířat.

Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále  jen „veterinár-
ní zákon“ a rozsah zdravotních zkoušek je každoročně konkretizován ve Věstníku 
Ministerstva zemědělství ČR. 

Chovatelé, kteří nesplní tyto povinnosti, se vystavují nebezpečí uložení finanč-
ního postihu podle veterinárního zákona.

Krajská veterinární správa pro ZK, MVDr. Fr. Mahdalík, ředitel

skateboard. Pokud něco z uvedených 
předmětů postrádáte - přihlaste se na 
obecním úřadě, 1. patro, dveře č.2, 
Jana Vráblíková. Děkujeme poctivým 
nálezcům!

V pořadí již šestý liptálský košt slivo-
vice se uskuteční 

v sobotu 10. dubna 2010 
v Restauraci „U Klesků“.

Soutěžit se bude ve 2 kategoriích - 
trnky a ostatní ovoce. Příjem vzorků 
14 -15 hodin, další informace k soutěži 
budou přiloženy k přihlášce. Zahájení 
samotné akce v 15 hodin. Od 20 ho-
din taneční zábava se skupinou Može 
byď - Band. Samozřejmě je připraveno 
bohaté občerstvení. Jste srdečně zváni 
i pokud nehodláte soutěžit!
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Římskokatolická církev
Charita Vsetín děkuje všem kolední-

kům, vedoucím skupinek, duchovním 
správcům, pracovníkům městského 
úřadu Vsetín, pracovníkům obecních 
úřadů, skautům a dalším dobrovolní-
kům, kteří  zajistili úspěšný průběh 
Tříkrálové sbírky 2010. 

Upřímné poděkování patří všem dár-
cům, kteří nejsou lhostejní k potřebám 

druhých, a kteří přispěli na pomoc 
rodinám a lidem v nouzi u nás i v za-
hraničí a podpořili charitní dílo.

Předběžný celkový výtěžek Tří-
králové sbírky 2010 za město Vsetín 
a obce, ve kterých  Charita Vsetín pů-
sobí činí: 675 690,-- Kč. 

V obci Liptál se letos vybralo 
22.524,-- Kč.

Peníze budou použity na přímou po-
moc rodinám a jednotlivcům v tíživé 
sociální situaci, na zahraniční huma-
nitární projekty na Ukrajině, k zakou-
pení elektrických polohovacích lů-
žek a chodítek do charitní půjčovny 
kompenzačních pomůcek, k zakoupení 
pomůcek Diakonii Vsetín a  staršího 
automobilu pro osobní asistenční služ-
bu charity.

Za Charitu Vsetín děkují pořadatelé 
sbírky. 

Věra Dulavová, 
ředitelka Charity Vsetín

Celoroční humanitární sbírka oblečení a hraček

9. humanitární sbírka v květnu

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V LIPTÁLE 2010

pro děti od 0 do 15 let
Občanské sdružení Pomoc bez hranic 

(registrované u MV ČR 21.02.2005) 
organizuje i v Liptále trvalou humani-
tární sbírku. Pokud tedy máte dětské 
oblečení pro jakýkoliv věk, hračky, ná-
bytek či jiné předměty a je Vám to líto 
jen tak vyhodit, můžete vše v dobrém, 

nepoškozeném a čistém stavu s dobrým 
pocitem věnovat dětem na Ukrajinu - 
dětské domovy, nemocnice či chudým 
rodinám. Je možné přispět i finančně.

Místo sběru:  
Liptál 388 - Dolansko, 300 m pod ob-

chodem po levé straně - směr Vsetín

Kontakt:  
Ludmila Obadalová, tel. 605 77 87 72.

Dny sběru:  
kdykoliv mimo soboty. Nejlépe předem 
zavolat a dohodnout.

Děkujeme za pochopení a pomoc.

Uskuteční se v pondělí 24. května 
2010 v době od 8 do 17 hodin v garáži 
OÚ vedle hasičské zbrojnice.

Co vše můžete darovat ?
- Letní a zimní oblečení (dětské, dám-

ské, pánské)
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 

utěrky, záclony
- Látky (min. 1m2, prosíme nedávejte 

odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby - nádobí bílé i čer-

né, skleničky – vše nepoškozené
- Peří, péřové i vatované přikrývky, 

polštáře, deky, spací pytle
- Veškerou nepoškozenou obuv

Věci, které vzít nemůžeme:
- Ledničky, televize, počítače a jinou 

elektrotechniku – z ekologických 
důvodů

- Nábytek, jízdní kola a dětské kočár-
ky - ty se transportem znehodnotí

- Znečištěný a vlhký textil, matrace, 
koberce.

V loňském roce se Diakonii poda-
řilo zajistit odbyt na téměř na veškerý 
textilní materiál, a proto není nutné 
občany omezovat a mohou přinést veš-
keré textilní ošacení a domácí potřeby, 
kromě elektroniky. Prosíme o zabalení 
do igelitových pytlů či krabic. 

Sbírkou pomůžete:
• materiálně sociálně potřebným obča-

nům. 
• budete se podílet na vytvoření pra-

covních  míst pro těžko umístitelné 
občany na trhu práce, kteří třídí ne-
použitelný textil k dalšímu průmyslo-
vému zpracování

• ochráníte životní prostředí, jelikož 
by textil jinak skončil v komunálním 
odpadu
Diakonie děkujeme také za pří-

padnou finanční pomoc - číslo účtu: 
38739601/0100.

Jakékoliv další informace obdrží-
te na tel.:  603 287 387, 224 316 
800, Diakonie Broumov, www.diako-
niebroumov.org

InZeRCe

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY
Jsme výrobci zdravotních pomůcek z Nového Jičína - Žiliny. 

Máme i  PŮJČOVNU polohovacích lůžek do domácností pro těžce nemocné osoby např. propuštěné z nemocnice, LDN, atd. 
Dále nabízíme:  chodítka, toaletní křesla, invalidní vozíky, matrace antidekubitní, jídelní stolky, pomůcky do koupelen, 
židle do sprch, přikrývky a polštáře, atd.

Pro velký zájem občanů z Vaší obce, kteří se o naší firmě dozvěděli prostřednictvím ošetřovatelek nemocných lidí prosí-
me o zveřejnění naší nabídky. V případě dotazů volejte na níže uvedené telefonní číslo.

Dušan Vinklar - HEROS, Beskydská 45, 741 01 Nový Jičín - Žilina, 
tel./fax: 556 705 825, www.heros-nj.cz, e-mail: heros@heros-nj.cz.
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Společenská kronika
Životní jubilea

Duben - KvĚten - ČeRven  2010 

60 let
duben  Frýdl Karel, Sadová
květen  Mrlinová Emilie, Pod Hranicí
  Mgr. Hudcová Pavla, Střed
červen  Mrnůštíková Drahomíra, Na Špici 

65 let
květen  Vaculíková Alice, Sadová
  Gerža Josef, Háj

70 let
duben  Komorek Adolf, Lopuník
  Matocha Vladimír, Střed
květen  Vodáková Ludmila, Na Špici
  Vaculík Josef, Sadová
  Smilková Jitka, Na Špici
červen  Kachtíková Dobromila, Hořansko

75 let
květen  Janíčková Marie, Na Špici

80 let
květen  Kirchnerová Františka, Střed
  Tomana Karel, Helštýn
červen  Valchář Josef, Lůžko  

81 let
červen  Mikšík Jan, Dolansko
  Klesková Františka, Střed

82 let
duben  Košutová Anežka, Dolansko
květen  Svobodová Františka, Na Špici

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

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

85 let
červen  Zrníková Marie, Dolansko
  Klepáč Zdeněk, Dolansko
86 let
červen  Hrtáňová Marie, Dolansko

87 let
květen  Pilíšek Josef, Dolansko
  Miková Julie, Střed
93 let
duben  Sušňová Vlasta, Hořansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Sňatky 2010  
únor  Daňa Michal, Hořansko
  Vondráčková Barbora

Odhlášeni 
listopad 2009 Válek Tomáš, Střed
leden 2010 Šitina Petr, Sadová
  Gřešák Miroslav, Dolansko
únor 2010 Geržová Lenka, Háj
  Gerža Milan, Střed

Přihlášení 2010
únor  Daňová Aneta, Na Špici
  Janišová Lucie, Na Špici
  Sajdová Vladislava, Sadová
  Sajda Radek, Sadová
březen  Randýsková Božena, Střed
  Dumbrovský Zdeněk, Střed

narOzeni 
říjen 2009 Polášková Rozálie, Pod Hranicí
listopad 2009  Vaculíková Anna, Hořansko
prosinec 2009 Němečková Tereza, Pusté
leden 2010 Šitina Petr, Sadová
  Procházka Matyáš, Lůžko
  Hrádková Veronika, Dolansko
  Gerža Martin, směr Háj
  Výchopňová Tereza, Dolansko
únor 2010  Pohanková Adina, Dolansko 

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 
prosinec 2009 Geržová Vlasta, Lopuník 
leden 2010  Mikuš Zdeněk, Dolansko
únor 2010  Košut Pavel, Dolansko
  Krumpochová Drahomíra, Dolansko 
  Vaculíková Jarmila, Na Špici
březen 2010 Maňák Eduard, Na Špici
  Mgr. Jana Hrnčiříková, Sadová 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Počet obyvatel:
Ke dni 01.03.2010 žije v obci 1451 obyvatel, z toho 713 
mužů a 738 žen.

Čísla popisná a evidenční
Ke dni 01.03.2010 je v obci registrováno 508 čísel popis-
ných a 44 čísel evidenčních (chaty).

Počet přístupů na webové stránky Obce Liptál 
(www.liptal.cz): 
ke dni 01.03.2010 - 22.123 přístupů.
V současné době připravujeme předělání a zdokonalení stá-
vajících webových stránek Liptálu. Proto prosíme všechny, 
kdo by mohli jakkoliv přispět s náměty, nápady, či s vlastní 
tvorbou atp. - nyní máte možnost. Každý příspěvek vítáme. 
Posílejte na email: obec@liptal.cz.             

Jana Vráblíková
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Kdo byl milován,
není zapomenut…

Dne 28. března 2010 si připomeneme 25 let 
od úmrtí pana

Josefa Matějů z Liptálu č. 118
Stále s láskou vzpomíná manželka a syn 
s rodinou.

Dne 18.března 2010 uplynulo 5 let od  úmrtí 
naši drahé maminky, babičky a prababičky, 
paní

Marie Valerie Vaculíkové, Liptál Lůžko 174.

Vzpomínají dcera Marie a syn Jiří s rodinami.

Blahopřání k diamantové svatbě V březnu letošního roku oslavili diamantovou svatbu, čili 
60 let společného života, manželé 

Zdeněk a Růžena Klepáčovi z Liptálu - Dolanska č.381.
Své společné „ano“ si řekli 18. března 1950. 

„Svatba byla v liptálském zámku, byla to třetí svat-
ba v zámku. Před námi byli Tomečkovi a Kozubíkovi. 
Oddávajícím byl tehdejší předseda MNV Josef Šimara. Pak 
se šlo do kostela, kde svatební obřad vykonal farář Jan A. 
Vališ. A protože svatebčanů bylo hodně, dopravu z Dolanska 
ke kostelu a zpět zajišťoval autobusem ČSAD Jaroslav 
Urban,“ vzpomínají manželé Klepáčovi.

Do dalších společných let přeje manželům Klepáčovým 
hlavně hodně zdraví a spokojenosti syn Jaroslav, rodiny 
Vaculíkova, Dvořákova, Holíkova, přátelé a známí. 

Obecní úřad v Liptále se k blahopřání připojuje.

VzPOmínky
Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi,
bude nám žehnat na cestu,
kterou teď půjdeme sami.

Dne 6. března 2010 jsme se rozloučili s naší 
maminkou, babičkou a prababičkou, paní

Jarmilou Vaculíkovou z Liptálu č. 25.
Dne 19. března by se dožila 88 let.
Zarmoucená rodina děkuje všem, kteří se s ní 

přišli rozloučit i těm, kteří ji měli rádi.

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

Dne 24. června 2010 uplyne 20 let od úmrtí 
jejího manžela, našeho tatínka a dědečka, 
pana

Josefa Vaculíka
Dne 7. března by se dožil 91 let.

S láskou na své rodiče vzpomínají synové a dcery s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Slunce za hory zašlo,
soumrak padá do polí,
srdce Tvé věčný spánek našlo
a víc Tě už nic nebolí.
Už 5 let spíš svůj věčný sen
a nám zůstaly na Tebe,
tatínku, vzpomínky jen.

Dne 13. března 2010 si připomeneme 5. vý-
ročí, kdy nás navždy opustil pan

Jan Gerža z Liptálu č. 10
S láskou a vděčností vzpomínají manželka, 
děti s rodinami, sestra s rodinou. Děkujeme 

všem, kteří vzpomínají s námi.  

UPOZORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM 
OBECNÍ KNIHOVNY V 

LIPTÁLE:
Otevírací doba v Obecní knihovně Liptál 

(budova ZŠ Liptál):
Středa, pátek 15 - 17 hodin.

Zde máte možnost připojení k internetu zdarma.
Alena Malčíková, knihovnice

rOk V PranOStikáCh
Leden - Lednové mlhy věští mokré jaro. 
Únor - Nechce-li severák v únoru váti, v dubnu se to přec 

musí státi. 
Březen - Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle 

obilím a sudy vínem naplní.  
Duben - Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru 

nenajde. 
Květen - Květen-li se větrem, červen deštěm vln, sejpky 

navíce i bečky plní.
Červen - Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky 

opozdějí
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STATISTIKA - ROČENKA
roční přehled obyvatelstva v Liptále 2009

UDÁLOSTI - Pro zajímavost uvádíme i porovnání s minulým rokem
Rok 2008  2009

celkem muži ženy celkem muži ženy
Narozeno 8 4 4 21 5 16
Zemřelo 15 9 6 13 4 9
Přihlášeno 25 10 15 41 17 24
Odhlášeno 17 7 10 14 6 8

Sňatky 14 Z toho 3 
církevní 9

Věkové složení ke dni 1. 3. 2010

Věková struktura ke dni 1. 3. 2010:

Přehled rodinných stavů ke dni 1. 3. 2010:

Četnost příjmení ke dni 1. 3. 2010 Četnost křestních jmen ke dni 1. 3. 2010

Počet dětí do 18 měsíců 23
Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků 14
Počet dětí od 3 do 6 roků 49
Počet dětí od 6 do 15 roků 129
Dospělí 1236

DOSPĚLÍ  DĚTI CELKEMMuži Ženy Chlapci Dívky
Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk

Rok 2009 584 45,54 605 47,91 120 9,43 121 8,38 1430 40,37
Rok 2010 583 46,22 604 48,02 130 9,75 134 8,26 1451 40,19

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

ROK 2010
Muži 36 89 133 103 106 112 68 40 25 1 0 713
Ženy 51 83 125 108 109 84 78 57 36 7 0 738
Celkem 87 172 258 211 215 196 146 97 61 8 0 1451

Rok 2009 Rok  2010
Muži Ženy Celkem Ženy Muži Celkem

Neuvedeno 11 14 25 11 14 25
Svobodní 255 309 564 266 313 579
Ženatí 338 323 661 338 326 664
Rozvedení 33 37 70 37 38 75
Vdovci 89 21 110 86 22 108
Celkem 726 704 1430 738 713 1451

Pořadí Rok 2009 Rok 2010
Příjmení Počet Příjmení Počet

1. Vaculík 44 Vaculík 44
2. Vaculíková 37 Vaculíková 39
3. Gerža 25 Gerža 25
4. Geržová 22 Geržová 20
5. Valchář 19 Valchář 19

6. Smilková,
Valchářová

18
18

Smilková,
Valchářová

18
18

7. Daňa
Mrnůštík

17
17 Daňa 17

8. Mrnůštíková
Smilek

16
16

Mrnůštík
Smilek

16
16

9. Chmelař 15 Chmelař
Mrnůštíková

15
15

10.
Chmelařová 
Obadalová
Tomanová

14
14
14

Chmelařová 
Obadalová
Tomanová

14
14
14

Celkem 490 příjmení Celkem 499 příjmení

Pořadí Rok 2009 Rok 2010
Příjmení Počet Příjmení Počet

1. Josef 69 Josef 69
2. Jan 56 Jan 57
3. Jana 41 Jana 43

4. Marie
Petr

39
39

Jaroslav
Marie 
Petr

39
39
39

5. Jaroslav 38 Pavel 34
6. Pavel 34 Karel 31

7. Karel 32 Jiří
Miroslav

29
29

8. Miroslav 31 Tomáš 27
9. Jiří 29 Ludmila 26

10. Tomáš 27 Věra
Zdeněk

24
24

Celkem 229 jmen Celkem 232 jmen
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18 let dosáhnou a plnoletými se v roce 2010 stanou:

15 let v roce 2010 dosáhnou a první občanské průkazy obdrží:

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI v Liptále - k 31. 01. 2010

Mrnuštík Lukáš - Sadová, Obadal Jakub - Na Hranici, 
Zgarbová Marie - Dolansko, Londa David - Hořansko, 
Vaculík Karel - Sadová, Valchář Stanislav - Sadová, 
Andrýsek Nikola - Střed, Frýdlová Markéta - Lůžko, 
Žůrek Jaromír - Lůžko, Čalová Zuzana - Dolansko, 

Mrnuštík Jan - Dolansko, Mikulec Luboš - Pusté, Migdal 
František - Lůžko, sichlerová nikola - Pusté, Řehánková 
Zuzana - Na Špici, Mikulec Josef - Helštýn, Válek Aleš - 
Dolansko, Galdová Monika - Na Špici.
Celkem 18 občanů.

Vodák Ondřej - Na Špici, Dušková Kateřina - Lopuník, 
Pospíšilíková Kateřina - Hořansko, Mrlinová Lenka 
- Střed, Smolík Ondřej - Pusté, Marešová Vendula - 
Dolansko, Škývarová Milada - Háj, Kovařčíková Lucie 
- Kopřivné, Vaculík Pavel - Spálíky, Šťastná Kristýna 
- Střed, Juřičková Zdenka - Dolansko, Blažo Tomáš - 
Hořansko, Burján Jakub - Pusté, Chmelař Robin - Střed, 
Kratochvíl Daniel - Sadová, Nguyen Tomáš - Výpusta, 
Cedila Jan - Střed, Mrnuštíková Kristýna - Na Špici.
Celkem 18 občanů.

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

Potřebovat budete: 
vyplněnou žádost, 1 fotografii, pokud má dítě platný ces-

tovní pas, předloží zároveň s pasem rodný list. Pokud nemá 
platný cestovní pas, je nutno vyřídit osvědčení o státním ob-
čanství ČR na matrice MěÚ (zde nutno předložit vyplněnou 
žádost o potvrzení státního občanství ČR), rodný list dítěte 
a oddací list rodičů.

Zpracovala: Jana Vráblíková

1. Dosažitelní uchazeči v Liptále (mohou ihned nastoupit 
do zaměstnání):  111 osob.

2. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v Liptále: 652 osob.
3. Míra nezaměstnanosti v obci Liptál: září 2009 - 13,3 %, 

leden 2010 - 17 %.
4. Volná místa v Liptále: 4 místa.

Bližší informace naleznete na stránkách http://portal.mpsv.
cz/sz/local/vs_info, nebo přímo na Úřadu práce ve Vsetíně, 
Pod Žamboškou 1024, tel.: 950 173 111, e-mail: posta.up@
vs.mpsv.cz. 

Ze zdrojů Úřadu práce ve Vsetíně vybrala: 
Jana Vráblíková

V roce 2010 by se dožili 100 let tito spoluobčané:
Narozen 1910 Kde Jméno Liptál čp. Zemřel

11.01. Liptál Talaš Karel 218 - Lopuník 05.02.1985
14.01. Liptál Mrlina Josef 57 - Hořansko 09.06.1976
16.01. Trnava Bečica Alois 50 - Na Špici 27.06.1992
01.02. Jablůnka Smilková Emilie 254 - Lopuník Odhl.1967 Zlamanka
03.02. Liptál Malotová Ludmila 361 - Sadová 14.12.1978
16.02. Liptál Geržová Julie 182 - Pod Hranicí 22.08.1975
28.02. Liptál Manciak Josef 349 - Sadová 07.02.1962
06.03. Liptál Vaculíková Anna 280 - Střed 14.11.1992
24.03. Liptál Obadalová Veronika 129 - Dolansko 17.10.2009
22.04. Liptál Hájková Františka 55 - Na Špici 06.10.1997
27.04. Trnávka Pavelková Kristina 410 - Střed 28.03.1996
05.05. Liptál Chmelařová Anna 350 - Sadová 06.08.1996
19.05. Zubří Tomáštíková Anna 99 - Střed Odhl.1968 Vsetín
21.05. Hrachovec Sadílek Zdeněk 315 - Střed 20.09.1966
26.05. Liptál Frýdl Pavel 293 - Na Špici Odhl.1971 Ostrava
03.06. Sviadnov Pavelková Marie 440 - Háj Odhl.1995 Loučka
28.06. Liptál Geržová Anna 45 - Háj 13.05.1984
09.09. Liptál Gavendová Anna 209 - Hořansko ? 09.04.1974
15.09. Hodonín Petříková Anna 320 - Dolansko 19.10.1987
21.09. Lhota Chmelařová Emilie 301 - Na Špici 14.02.1976
19.10. N. Hrozenkov Barbořák Jan 349 - Sadová 17.07.1995
01.12. Jablůnka Smilková Emilie 244 - Hořansko 10.12.1987
07.12. Liptál Šimčáková Jarmila 113 - Dolansko Odhl.1964 N. Horka
14.12. Liptál Cedidlová Anna 165 - Výpusta 20.09.1984
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPTÁL

Lyžařský závod o pohár Štěpána Kováře

PRAVÁ VALAŠSKÁ ZABÍJAČKA

Nadšení rodiče ze základní školy se 
rozhodli místo plesu uspořádat pra-
vou valašskou zabíjačku. Náročná akce 
měla proběhnout v sobotu 27. února. 
Příprava trvala víc než týden. Bylo 
třeba postavit „šibenici na zavěšení“, 
kotle s vařící vodou, troky, smůlu, háky 
na maso, prostory na uskladnění, nádo-
by na zpracování, atd. 

Pomáhali velcí i malí. Zdobil se sál, 
oslovovali sponzoři, dokupovalo po-
třebné zboží, pekly frgály, které k zabí-
jačce na Valašsku také patří. 

Akce plánovaná na celý den vrcholila 
před večerem podáváním zabíjačko-
vých specialit. Návštěvníci oceňovali 
lidové ceny, příjemnou atmosféru k po-
sezení rodičů s přáteli i dětmi.

K tanci i poslechu zahrála paní 
Salisová, nechyběl ani harmonikář. 
I když parket patřil především dětem, 
všichni hosté byli spokojeni. K dobré 
náladě přispěla také bohatá tombola, 
v níž jste mohli vyhrát nejen frgály, 
dorty, ale i produkty ze zabíjačky. 

I když někteří vstávali brzy ráno a celý 
den byli v jednom kole, všichni měli 
večer pocit, že bylo dobře vrátit se k této 
tradici. Poděkování si zaslouží nejen 
naši sponzoři,  ale především pan Michal 
Burján, který šířil dobrou náladu, poho-
du a zároveň řídil celý kolektiv dobro-
volníků, aby večer bylo vše připraveno 
ke konzumaci. Vyznamenání patří také 
kuchařkám školní jídelny, zejména paní 
Švachové a Daňové, na nichž závisel 
úspěch celé akce. Ve výčtu osob, které 
si zaslouží naše poděkování, bychom 
mohli pokračovat. 

Pan Jaroslav Kirchner se zasloužil 
o dopravu, poděkování patří také všem 
rodičům, kteří se zasloužili o úspěšný 
průběh akce, kterou předtím nikdo ne-
vyzkoušel a která se vydařila právě díky 
nezištné pomoci všech zúčastněných.

Věříme, že nadšení našich příznivců 
vytrvá a v příštím roce bude sál opět 
provoněn pečeným vepřovým, domácím 
sádlem a vším, co je možné při domácí 
zabíjačce ochutnat.            Věra Halová

Po dvouleté odmlce uskutečnila ZŠ 
Liptál  tradiční lyžařský závod. 

Vše vypuklo 26.1.2010 v 10 hodin 
na pěkně vymrzlém svahu. Přihlášení 
závodníci byli rozděleni do několika 
kategorií podle věku a nově byla také 
zařazena kategorie snowboardu. Každý 
závodník měl jedno cvičné a jedno mě-
řené kolo. Absolutním vítězem, který 
vždy získává putovní pohár, se nako-
nec stala Kateřina Melichaříková ze 
7.třídy. 

Výsledky z jednotlivých kategorií 
vypadají takto:

Kategorie děvčata 1. - 4.třída: 
1. místo – Lenka Kostková
2. místo – Anetka Vaculíková
3. místo – Dorotka Ostrušková

Kategorie chlapci  1. - 4. třída: 
1. místo – Tomáš Obadal

2. místo – Lubomír Hrbáček
3. místo – Pavel Mrlina

Kategorie chlapci  5. - 7. třída: 
1. místo – Ladislav Hurta
2. místo – Jiří Navrátil
3. místo – Tomáš Daňa

Kategorie chlapci  8. - 9. třída: 
1. místo – Jan Zicha
2. místo – Daniel Navrátil
3. místo – Ondřej Smolík

Kategorie děvčata 6. - 9. třída: 
1. místo – Kateřina Melichaříková
2. místo – Irena Bajzová
3. místo – Eva Urbanová

Kategorie snowboard: 
1. místo – Ondřej Urban
2. místo – Aleš Valchář
3. místo – Martin Řehánek Absolutní vítěz 2010 Kateřina Meli-

chaříková, 7. třída.
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Ledová Praha

Den otevřených dveří 

Nadace Dětem třetího tisíciletí a or-
ganizace Pionýr se staly letos organizá-
tory výchovně vzdělávací akce Ledová 
Praha. Žáci naší školy jsou jejími pra-
videlnými účastníky a ani letošní rok 
nebyl výjimkou. 

Ve srovnání s minulými ročníky měly 
děti mnohem širší nabídku míst k ná-
vštěvě. A tak kromě tradičních tu-
ristických pamětihodností /Václavské 
a Staroměstské náměstí, Karlův most, 
Pražský hrad, Petřín, Žižkovský památ-
ník,.../ si letos děti prohlédly Senát. 

Zážitkem pro ně byla i exkurze 
na letišti. Dvouhodinová komentovaná 
prohlídka umožnila dětem nahlédnout 
do zákulisí letiště, jeho provozu a byli 
seznámeni i s nejnovějšími   bezpeč-
nostními opatřeními. V Muzeu hlav-
ního města Prahy si prohlédli výstavu 
stavebnic Merkur. Mohli si prohlédnout 
předměty vytvořené stavebnicí jejich 
dědečků a zhotovit si vlastní model. 
Národní muzeum letos nabídlo inter-
aktivní výstavu Příběh planety Země. 
Na své si přišli i milovníci mořských 
živočichů na výstavě Podmořský svět.

Levné ubytování v centru Prahy, 

levnější vstupenky a doprava zdarma 
umožnily účastnit se této třídenní akce 
všem, kteří měli zájem. Kromě poznání 
kulturních a historických  objektů, se 
děti učily cestovat metrem, orientovat 
se na mapě města, zážitkem pro ně byla 
i návštěva Mc Donaldu. 

V sobotu dne 13. března 2010 školáci 
z liptálské školy vstávali jako každý 
všední den. Tak jako každý jiný rok 
i letos měli jednu pracovní sobotu, aby 
jejich rodiče, příbuzní a kamarádi se 
mohli s nimi podívat nejen do školy, ale 
i přímo do vyučování. 

Možnosti pozorovat své děti při práci 
ve škole, jejich jednání s kamarády 
i chování o přestávkách využili přede-
vším rodiče dětí mladšího školního vě-
ku.  Mnozí z nich si účast pochvalovali, 
neboť kromě výše uvedených pozoro-
vání mohli sledovat při práci i učitele.

Na základě toho mnozí také začí-
nají chápat změnu v přístupu učitelů 
k dětem i probírané látce. Fotografie 
na www.zsliptal.cz ukazují práci učitelů 
i žáků, dokumentují v mnohých třídách 
i zapojení rodičů. 

Je škoda, že mnozí rodiče této mož-
nosti nevyužili. Domnívají se, že svou 
přítomností ovlivňují chování svých dě-
tí a do jisté míry i učitel. Argumentují, 
že vše je nahrané a vzdálené realitě. Ti, 
kteří přišli, by potvrdili opak. Navíc ze-
jména mladší děti se na návštěvu rodičů 
ve škole těší a velmi si toho považují. 
Určitě někteří z nich nepřiznají, že ne-

přítomnost rodičů ve škole je mrzí. Nic 
není ztraceno. Za rok se opět sejdeme 
a snad přijdou i ti rodiče, kteří doposud 
svou účast odmítali. 

Ráda bych touto cestou poděkovala 
dětem, které bez výmluv do školy 
přišly. Budou odměněny volnou stře-
dou před velikonočními prázdninami. 

Původní předpoklad, že některých 
ročníků se již nezúčastníme, se asi 
nenaplní. 

Vždyť  každým rokem se v Praze na-
skytne několik nových výstav,  exkurzí 
a otevřených vstupů do významných 
budov, že titíž návštěvníci mohou po-
znat zcela jinou Prahu.

Ludmila Skanderová

Poděkování si zaslouží i učitelé, kteří 
si uvědomují  přínos této akce. Mnozí 
z nich překonávají stres z nevšední-
ho prostředí ovlivněného přítomností 
dalších osob ve výuce. Odměnou jim 
pak nejsou jen rodiče spokojení, ale 
zejména rodiče chápající záměry uči-
tele a následně aktivně spolupracující 
na společném působení školy a rodi-
ny.               Ludmila Skanderová
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTÁL
Období masopustu v mateřské škole

Masopust v naší mateřské škole do-
držujeme stejně jako ostatní tradič-
ní svátky. S tímto tématem pracujeme 
v každém oddělení celý týden a snažíme 
se dětem tuto tradici přiblížit pomocí 
říkadel, písniček a pranostik. Masopustní 
svátky vnímáme jako jakési „poslední 
vydechnutí Země“, jako dobu uzavírající 
zimní odpočinek.

Ve třídě Sluníček si děti v úterý při-
pravily těsto na tvarohové koblížky. Paní 
učitelka je postupně smažila a děti cukro-
valy a všem nabízely. To byla dobrota!

Ve středu obě oddělení slavila 
„Masopustní slavnost“. Vesele vyzdo-

bené třídy vítaly účastníky v maskách 
(i rodiče nebo malé sourozence).

Ve třídě Sluníček vyprávěla dětem paní 
učitelka pohádku, ve které vystupovaly 
jako kladní hrdinové všechny přítomné 
„masky“ (víla, Karkulka, pejsek, kocour 
v botách, anděl, beruška mušketýr apod.) 
a společně pak plnili různé úkoly.

Ve třídě Kuřátek děti svou „masku“ 
jednotlivě přestavily jako na módní pře-
hlídce, a pak si všechny princezny, ví-
ly, indiáni, čarodějové i pirát, zajíček, 
brouček apod. zatancovali a zahráli nové 
„soutěživé“ hry.

Pak se děti obou oddělení sešly a na-

vzájem se prohlédly. Všichni společně si 
zazpívali, zatancovali, rytmizovali veselá 
masopustní říkadla a hráli oblíbené hry. 

Na pomalu přicházející jaro se při-
pravujeme instalací výstavky „Maminka 
Země“ v šatně oddělení Sluníček.

Společně s maminkami jsme ušili malé 
hnědé panenky – semínka a velkou ma-
minku, která má košík plný barevných 
látek, ze kterých si semínka sama ušijí 
šatičky, až bude čas jejich rozkvětu.

Semínka, broučci, larvy – to všechno 
zatím spí pod zemí. Maminka Země jim 
krátí čas čekání na teplé jarní sluníčko 
vyprávěním pohádek.

Jak budeme postupně v zahrádkách 
a na loukách objevovat rozkvetlé kytičky, 
maminky spolu s dětmi budou šít semín-
kům šatičky (sněženkám bílé, podbělům 
a petrklíčům žluté…). 

Zatím jsme s dětmi jen zaseli semínka 
bylinek (řeřicha, pažitka), zasadili ci-
bulky sněženek, narcisů, krokusů a ble-
dulí a o naše malé zahrádky se pečlivě 
staráme. Víme moc dobře, co potřebují 
ke svému růstu.

Bylinky už rostou a tak je používáme 
při svačince nebo u oběda. Víme, že 
mají hodně vitamínů, které teď všichni 
potřebujeme.

   A teď už se všichni moc těšíme na ja-
ro a naši „Jarní slavnost“.

Za děti a zaměstnance Mateřské školy 
Liptál přeje krásné jarní svátky paní uči-
telka Květa Klimková.
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DEN VODY

Z DĚTSKÉHO DOMOVA a ZŠ  LIPTÁL
Lední revue – disney on ice

Dne 15. 12. 2009 se třináct dětí 
z DD Liptál zúčastnilo překrásného 
vystoupení DISNE ON ICE na ledové 
ploše v ČEZ Aréně v Ostravě.

Během představení jsme se setkali 
s hrdiny čtyř příběhů ze studia Walta 
Disneye. Na Havaji jsme viděli dívku 
Lilo a jejího čtyřnohého kamaráda 
Stitche, kteří tančí tanec hula hula. 

V africké džungli jim zkřížili ces-
tu rozdovádění hrdinové příběhu Lví 
král – lvíček Simba a jeho kamarádka 
Nala. 

Setkali jsme se také s malou mořskou 
vílou Ariel, která má 6 sester a jejím 
přítelem Sebastianem, kteří prožívají 
dobrodružství ve svém podmořském 
království. A nechyběla ani zastávka 

u Petra Pana a víly Zvonilky vznáše-
jící se po hvězdném nebi. Lední revue 
Disney on Ice – Kouzelné cestování 
Mickeyho a Minnie představilo tým 
nejlepších krasobruslařů. Celou show 
doprovází hudba v podobě Disneyho 
hitů a Rock and Rollové klasiky. 

Náladu celé show umocňuje osvět-
lení Patricka Diersona. Pomocí světel 
vytvořil zamlženou londýnskou ob-
lohu, která je vidět skrz okno dět-
ského pokoje u Darlingů, atmosféru 
tajuplného lesa z Petra Pana, magický 
podmořský svět víly Ariel i scénu jak 
Lilo a Stitch surfují a dovádějí v tro-
pickém slunci.

Tímto nádherným vystoupením by-
ly děti z DD velmi nadšené a moc se 
jim líbilo. 

Děkujeme Nadaci Grado, že nám 
umožnila shlédnout tak kouzelné 
představení. Děkujeme.

Pavla Valchářová, vychovatelka

Jak jinak oslavit „Den vody“ než 
u vody, a tak jsme se přihlásili na zá-
bavné dopoledne plné her a soutěží, 
které proběhlo v Lázních Zlín. Pondělí 
22. 03. 2010 bylo zorganizované pro 
děti z dětských domovů při příležitosti 
Světového dne vody. 

Program byl následující: 09:00 hodin 
– zahájení, 09:15 – 09:30 – rozplavání, 
09:30 – 11:30 – týmové soutěže, 11:30 
– 12:00 – volná zábava. 

Naše družstvo bylo sedmičlen-
né a jmenovalo se „Chobotničky“. 
Vybojovali jsme 4. místo a vyhráli jsme 
kopací míč. Našim nejlepším týmo-
vým hráčem se stala Monika Sečková, 
nejzdatnějším plavcem byl vyhlášen 
Zdeněk Čadílek a cenu nejvytrvalejšího 
potápěče získal Tomáš Novotný.

Velmi se nám tato akce líbila a už se 
těším na příští rok. 

Pavla Valchářová 
a Blažena Mikulová, vychovatelky



JAN KOBZÁŇ
Loňské 40. Liptálské slavnosti se nes-

ly do značné míry v duchu vzpomínek 
na svého ideového zakladatele, nejslav-
nějšího liptálského rodáka, folkloristu, 
malíře a spisovatele Jana Kobzáně.

K Liptálu měl Jan Kobzáň hluboký 
vztah. Před sto devíti lety se tu na-
rodil, prožil zde své dětství, které ho 
výrazně formovalo a dalo základ jeho 
umělecké všestrannosti; z druhé strany 
kopce, v Jasenné, si postavil dřevěnici 
s ateliérem a žil v ní se svou rodinou. 
Po válce se do Liptálu znovu vrátil, aby 
se podílel na založení družstva lidové 
umělecké výroby Lipta.

Od jeho úmrtí uplynulo před půl-
rokem padesát let a prosté počty nám 
říkají, že mu bylo vyměřeno jen os-
mapadesát let života. Znovu a znovu 
musíme obdivovat, co dokázal v jejich 
průběhu vykonat. Jeho rodná obec si 
ho hluboce váží a postavila mu dvojí 
pomník: ten první v roce 1970 ru-
kou sochaře Karla Řezníka, ten druhý 
v podobě publikace, napsané PhDr. L. 
Piperkem a vydané v roce stého výročí 
umělcova narození (2001).

Už v roce 1930 stál u zrodu folklor-
ní činnosti v Liptále. Tehdy Liptalané 
vystoupili na Moravskoslezských ná-
rodopisných slavnostech na Vsetíně 
s tanci, které nacvičili pod vedením 
manželů Váňových a J. Kobzáně. Když 
se po čtyřiceti letech odhaloval pomník 
Jana Kobzáně u liptálského zámku 
a konaly se první Liptálské slavnosti, 
byli mnozí z původních tanečníků čest-
nými hosty.

Připomeňme několik základních úda-
jů o této mimořádné osobnosti, vzdě-
laném lidovém umělci, vnímavému 
malíři a přemýšlivém spisovateli Janu 
Kobzáňovi. V Liptále se narodil 9. čer-
vence 1901. Záhy přišel o maminku 
a otec, který neunesl tíhu odpovědnosti, 
od rodiny odešel. Chlapce pak vychová-
vala matčina sestra a staříček Škrabánek, 
kterému říkali Škrabáneček. Od staříč-
ka slýchal četná vyprávění, která by-
la určující pro jeho životní orientaci. 
Milovanému a obdivovanému staříčkovi 
vytvořil také trvalý památník svými lite-
rárními pracemi a ilustracemi k nim.

Na měšťanku chodil do Vsetína a jed-
nou tam, v zápalu hry na zbojníky, vy-
skočil z prvního patra a zůstal bez sebe 
ležet na dlažbě. Trvalým následkem byl 
zhoršený sluch, který mu zejména v zra-

lém věku působil četné těžkosti. Po vyjití 
z měšťanky pracoval krátce na Thonetově 
pile ve Vsetíně a v patnácti letech se 
přihlásil na pilu do Zlína, do Baťových 
závodů. Toto rozhodnutí pak mělo zá-
sadní vliv na jeho další život a profesní 
orientaci. Nejprve setkání se závodním 
lékařem MUDr. Janem Gerbecem, který 
váhal chlapce na tak těžkou práci při-
jmout a doporučoval mu, aby šel do uče-
ní. Po chlapcových slovech, že se chce 
učit malířem, ale až po válce, projevil 
zájem o jeho malování a pověděl později 
o Kobzáňových dovednostech Tomáši 
Baťovi. Pro upřesnění: to se stalo v roce 
1916, světová válka byla ve své polovině, 
a i když nebylo jasné, kdy a s jakým vý-
sledkem skončí, bylo zřejmé, že to hned 
tak nebude. A tak Janek pracoval na pile, 
pilně kreslil – prý i na hladké plochy 
desek – a tam si ho údajně všiml Tomáš 
Baťa. Skutečně jej v roce 1918 poslal 
studovat na uměleckoprůmyslovou školu 
do Prahy, kde se v letech 1918 až 1924 
stal žákem profesorů Josefa Schussera, 
Jaroslava Bendy, Vratislava Hugo 
Brunnera a Františka Kysely. Tři posled-
ně jmenovaní byli významnými umělci, 
kteří měli výrazný podíl na konstituování 
a rozvoji české grafické a knižní kultury 
v desátých a dvacátých letech minulého 
století. Na umprumácká studia bezpro-
středně navázal v letech 1924 – 1926 
na Akademii výtvarného umění v Praze, 
kde se stal žákem grafické speciálky 
prof. Maxe Švabinského, zakladatelské 
osobnosti české novodobé grafiky.

V roce 1926, kdy svá studia ukon-
čil, vydal tehdy pětadvacetiletý umělec 
knihu, která svým jazykem, ilustračním 
doprovodem i typografickým zpraco-
váním patří ke stěžejním dílům me-
ziválečné národní kultury: je to jeho 
nejznámější a nejpopulárnější dílo, ze-
jména v rodném kraji vřele přijatá kni-
ha „O zbojníkoch a pokladoch“. Kniha 
později vyšla ještě v druhém doplněném 
vydání za autorova života v roce 1958 
ve Zlíně (tehdy tedy v Krajském na-
kladatelství Gottwaldov) a v r. 1980 ji 
vydalo ostravské nakladatelství Profil, 
které o čtyři roky později vydalo ta-
ké další Kobzáňovu knihu „U počátků 
vod“, autorem připravovanou k vydání 
už na přelomu třicátých a čtyřicátých 
let. Obě publikace jsou již nedostupné 
a jistě by si zasloužily nové vydání.

Po ukončení studií se Kobzáň vrátil 
na Valašsko a do Zlína – vůči Baťovi 
a firmě měl také své závazky. Nechtěl 
se však vázat, chtěl poznávat svět 
a uvažoval i o cestě do jižní Ameriky. 

S koncernem a Tomášem Baťou (které-
ho si velmi vážil) se vyrovnal po svém 
a s odstupem času vlastně mimořádně 
velkoryse – nejen, že své domnělé dlu-
hy, tedy podporu na studiích, postupně 
splatil, ale Jan Kobzáň je také auto-
rem firemního loga tvořeného čtyřmi 
písmeny, z nichž to první, velké „B“ 
má podobu muže hlavonožce v čepici 
s kšiltem a ve stylizovaných špičatých 
botách. Logo bylo lety uhlazeno, ale 
stále si zachovává svou pádnost a sro-
zumitelnost i po více než osmi desetile-
tích od svého vzniku.

V polovině třicátých let začal budovat 
ve spolupráci s Františkem Podešvou 
Valašský Barbizon na Soláni; později 
se k nim volně připojil ještě malíř Alois 
Schneiderka. I když sen o společném 
malování se úplně neuskutečnil, přeci 
jen všichni tři, a po nich i Karel Hofman, 
proměnili malebné místo ve skutečnou 
malířskou základnu a výrazně přispě-
li k propagaci kraje. Nakonec se mu 
ta dobrovolná samota stala i naplněním 
osudu – ve své půlce dřevěnice, v atelié-
ru na Soláni, 10. října 1959 zemřel, sym-
bolicky s knihou Miguela Cervantese 
Don Quijote de la Mancha.

Ve stručné rekapitulaci byla poně-
kud opomenuta čtyřicátá léta, kdy 
Jan Kobzáň žil v Jasenné a podílel 
se na formování zlínského kulturního 
světa, doba války, v níž podle něj do-
šel naplnění zbojnický mýtus v podobě 
boje partyzánů a horového lidu proti 
nacionálnímu socialismu, i doba po-
válečného nadšení a snahy o obnovu 
tradic, která se projevila mimo jiné 
ve zmíněném založení družstva Lipta.

40. Liptálské slavnosti na konci loň-
ského srpna vzdaly hold Janu Kobzáňovi 
nejen tradiční poctou u pomníku, ale 
také výstavou jeho tvorby v sále obec-
ního úřadu. Výstava prezentovala dva 
cykly a byla citlivě doplněna drobnými 
kresbami, portrétními studiemi a skica-
mi, několika fotografiemi realizací v ar-
chitektuře a některými publikovanými 
texty, které autor doprovázel ilustracemi 
a vždy si dával záležet i na celkové gra-
fické úpravě. Na čelní stěně byl umístěn 
cyklus imaginárních zbojnických portré-
tů – jemně mladistvých tváří zbojníků 
a harapanen. Soubor portrétů Jan Kobzáň 
vytvořil v závěru své tvůrčí dráhy a za-
mýšlel je převést do podoby obrázků 
na skle. Kultivované malířské podání 
domýšlí tradici lidového umění v jeho 
syté a jasné barevnosti, značné plošnosti 
a výrazných obrysových liniích.
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FOS LIPTA LIPTÁL

Páteří výstavy byly dřevoryty ke kni-
ze „O zbojníkoch a pokladoch“, které 
vznikly naopak prakticky na počátku 
Kobzáňovy umělecké činnosti. Jsou 
však překvapivě vyzrálé, výtvarně si 
pohrávají s obrazovým prostorem, jsou 
přeplněny postavami i dějem, a pře-
sto jasné ve výrazu, mají zřetelný 
kompoziční řád. Jsou v nich obsaženy 
principy, které platily pro tvorbu Jana 
Kobzáně v následujících třech desetile-
tích. Ať už se jedná o obrazy, kresby či 
grafické listy, vždy jim dominuje výraz-
ná, dynamická čára, s jejíž pomocí do-
kázal Kobzáň vyprávět stejně umělecky 
přesvědčivě, jako ve svých literárních 
dílech. Jsou to samozřejmě zejména je-
ho oblíbení zbojníci – někdy ve vznos-
ném, hrdém slavnostním postoji, jindy 
zachyceni v prudkém pohybu či při ra-
dostném, furiantském gestu. Nalezneme 
zde také jiné postavy s přesvědčivou 
povahopisnou charakteristikou, která 
dokáže být i nemilosrdná. Na jiných 
Kobzáňových obrazech nacházíme his-
torická témata, která jej rovněž hluboce 
oslovovala, konkrétně husitské hnutí 
a valašská povstání. S nezbytnou dáv-
kou idealizace přenesl pozitivní hodno-
ty, které v lidovém odboji proti pánům 
spatřoval, na partyzánské hnutí v druhé 
světové válce. Jeho kresby – portré-

ty partyzánů – jsou pozoruhodnými 
psychologickými studiemi. Zbojnické 
téma nikdy zcela nevyčerpal; dvacet 
let po dřevorytech ke své vlastní knize 
vytvořil cyklus ilustrací k vyprávění 
Josefa Filgase Míťka z Lužné, kde opět 
relativně jednoduchými a čistými vý-
tvarnými prostředky převyprávěl příběh 
z doby kuruckých nájezdů umělecky 
dokonale a mnohem přesvědčivěji než 
spisovatel sám.

Uprostřed slavností, na nichž by se 
Janek Kobzáň jistě cítil ve svém živlu, 
byla výstava místem klidného zamyš-
lení nad lehce idealizovanou staroby-
lou lidovou moudrostí, kterou nám 
svým malířským i literárním dílem 
valašský umělec a liptálský rodák Jan 
Kobzáň zprostředkoval. Byla také vý-
razem úcty, kterou k němu obyvatelé 
jeho rodné obce stále chovají.

PhDr. Tomáš Mikulaštík

VALAŠSKÝ FOLKLOR: LIPŤÁCI LETOS 
OSLAVÍ OSMDESÁTÉ VÝROČÍ

Liptál – Soubor valašských písní 
a tanců „FoS Lipta Liptál“ je nejstarší ná-
rodopisnou skupinou z oblasti Valašska. 
Byl založen již před rokem 1930 aka-
demickým malířem Janem Kobzáněm 
a manžely Váňovými, učiteli v Liptále.

Soubor dominuje uměním tanců víři-
vých a mužskými sólovými tanci.

Prvotní podnět vznikl na taneční zá-
bavě v hospodě „U Klesků“, kde poz-
ději probíhaly i nácviky tanců točených 
a zbojnických. „V červenci roku 1930 
se Liptalané poprvé veřejně představi-
li na Slavnostech Moravsko-Slezských 
v parku U rybníčka na Vsetíně. Cérky 
a ogaři tehdy přijeli na Vsetín na dvou 
žebřiňácích, tažených koňmi,“ začala 
zvesela vyprávět o základním souboru 
Lipta jeho vedoucí Andra Čalová.

Postupem času soubor našel své po-
slání, které je založeno na úsilí oživit 
a hledat téměř zapomenuté písně, tance, 
zvyky a obyčeje svého regionu.

„Usiluje o osobité ztvárnění valaš-
ského folkloru, které se svým výrazem 
nevzdává původního záměru lidových 
tvůrců,“ přiblížila vedoucí.

Aby toho soubor dosáhl ve svém 
repertoáru předvádí původní folklor. 
Členové souboru dominují uměním tan-
ců vířivých a mužskými sólovými tanci 
jako je odzemek. „Vycházíme přitom 
z jednotlivých prvků i celků tanečních 
motivů vyjadřujících například práci 
na poli, ale také lidovou zábavu, dožín-
ky nebo vánoční koledování,“ vyjme-
novala Čalová.

V čele Lipty stála za dlouhou do-
bu působení řada folklorních osob-
ností. Emilie a František Váňovi, 
Jan Kobzáň, Karel Mrlina, Věra 
a Josef Londovi, Jiřina a Radomír 
Sousedíkovi a od roku 1986 Ladislav 
Michálek, současný vedoucí celého 
souboru Lipta. Nyní základní sou-
bor řídí Andrea Čalová-Maliňáková, 

které pomáhají Jarmila Hrádková, 
Jana Michálková, Jiřina Patáková, 
Eva Maliňáková, Oto Gojný a Josef 
Londa. Soubor by se neobešel bez 
cimbálovky Jiřího Nechanického.

Základní soubor má v současné do-
bě 30 členů o průměrném věku 22 
let. Kromě domácích „souboráků“ jsou 
členové ze Vsetína, Lhoty, Jasenné 
i Vizovic. Lipta má každoročně desít-
ky vystoupení jak v České republice 
tak zahraničí. Soubor procestoval té-
měř všechny evropské země, navštívil 
Ameriku, Afriku i Asii.

„V loňském roce jsme byli ve Francii, 
Rakousku, na Slovensku a část souboru 
se reprezentovala v Texasu v USA,“ 
nezapomněla zmínit Čalová, s tím, že 
pro letošní rok připravují oslavy 80 let 
založení a trvání souboru.

Výročí prý chtějí oslavit nejen doma 
na vystoupení v Rožnově a Strážnici, 
ale i v zahraničí, na Slovensku 
a v Bulharsku. „V listopadu pak slav-
nostním galakoncertem ve vsetínském 
Domu kultury,“ doplnila místa oslav 
kulatého jubilea vedoucí. 

Pavel Kašpar, 
Valašský deník 
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Z knihy „O zbojníkoch a o pokladoch”.
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HAVÍŘOV 2010

Lyžařský vlek v Liptále

Zimní měsíce bývají pro většinu ko-
lektivů mladých hasičů obdobím klidu. 
Ne však pro nás. Díky vstřícnosti ně-
kterých lidí jsme nemuseli zahálet a už 
od ledna mohli trénovat v tělocvičně 
ZŠ Liptál. Přestože naše tělocvična 
není velká, jak bychom potřebovali, 
na trénink určitých hasičských doved-
ností nám to i tak stačí. Nejspíše si teď 
říkáte, proč jsme začali už tak brzy. 
Odpověď je velmi jednoduchá. Již 
poslední únorovou sobotu nás čekala 
halová soutěž v Havířově, která je neo-
ficiálním mistrovstvím mladých hasičů 
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. 
Těchto závodů jsme se měli letos ofi-
ciálně zúčastnit poprvé. Ale už před 2 
lety se tři naše mladší žákyně podívaly 
na tyto závody jakožto soutěžící druž-
stva SDH Jarcová. A tak jsme alespoň 
trošičku věděli, do čeho jdeme.

Na závody jsme se docela těšili. Co 
nám ale dělalo největší starosti, tak to 
bylo to brzké vstávání, neboť už v 5 
hodin ráno jsme měli sraz u zbrojnice. 
Bohužel někteří členové našeho sou-
těžního družstva zaspali, takže jsme 
měli zpoždění a nakonec jsme byli i rá-
di, že autobus vypravený z Hovězí měl 
menší poruchu a vyzvedl nás na smlu-
veném místě o něco později. V Jarcové 
jsme pak ještě přibrali naše kamarády 
a už jsme si to namířili směr Havířov.

Přestože nám cesta ubíhala rych-
le, na místo určení jsme dorazili, jak 
se říká, za 5 minut 12. A to v době, 
kdy už končila prezentace soutěžních 

družstev. Ale naštěstí jsme to stihli.
Pak už vše šlo ráz na ráz. Nástup, 
rychlá, ale důkladná rozcvička a už tu 
byla první disciplína – Uzlová štafeta. 
Na startovní čáře se seřadila naše dvě 
pětičlenná družstva. Na pokyn startéra 
vyběhl první člen z každého družstva, 
na určeném místě uvázal svůj předem 
vylosovaný uzel a poté se vrátil zpět 
na startovní čáru. Po jeho návratu 
za čáru vyběhl druhý člen družstva, 
uvázal svůj uzel a tak to dál pokračo-
valo, dokud svůj úkol nesplnil i po-
slední závodník. 

Druhou disciplínou, kterou jsme mu-
seli splnit, byla Štafeta dvojic. Ta nám 
nečinila velké potíže, jelikož tato štafeta 
je součástí každoroční Okresní ligy, 
které se také zúčastňujeme. Jediným 
zádrhelem pro nás bylo společné nářa-
dí. Pracovat s novou proudnicí a hadi-
cí, které nemají „ochozené“ půlspojky 
a ještě nezdrsněný povrch hadice klou-
zající neustále v rukou, tak to byl pro 
soutěžní družstva velký oříšek. Ale měli 
jsme všichni stejné podmínky, což nám 
mohlo být alespoň malou útěchou. 

Posledním závodem, který nás ještě 
čekal, byla Štafeta 4 x 40m s pře-
kážkami. Tuto disciplínu jsme také 
již předtím dobře znali z jarních sra-
zů hasičské mládeže. Jen však s tím 
rozdílem, že u nás se vždy běhala 
jen na oválu, kdy všichni soutěžící 
běží v jednom směru. Tady byla trať 
postavena člunkově, což znamenalo, 
že každý druhý závodním musel bě-

žet opačným směrem. Proto jsme byli 
nuceni změnit i naši dosud naučenou 
techniku. Změna to byla ale k dobrému 
a nám se tak podařilo zvládnout tuto 
disciplínu v krásném časem.

A jak jsme nakonec dopadli? 
Přestože jsme tuto halovou soutěž bra-
li spíše jako trénink na jarní část Hry 
PLAMEN, tak jsme dopadli velmi 
obstojně. V konkurenci téměř 40 ko-
lektivů v kategorii starších žáků z ce-
lé ČR, SR a dokonce i Polska jsme 
se umístili uprostřed, což není vůbec 
špatný výsledek. Co myslíte? Snad 
nám takto slibně nastartovaná sezóna 
vydrží a krásná umístění nebudou jen 
vzdáleným snem. 

Kolektiv mladých hasičů

Čekání na vyhlášení výsledků.

Tak jsme se pomalu rozloučili s paní 
Zimou. Ta nám ale letos popřála a tak 
se vlek u Cedidlovy pily „skoro neza-
stavil“. Odneslo to i původní lano, které 
nakonec letos už nevydrželo a s koneč-
nou platností prasklo. Poděkování proto 
patří Zastupitelstvu obce Liptál a obec-
nímu úřadu, kteří nám uhradili nákup 
nového a tak jsme dobře připraveni 
i na podzim (vlek patří Obci Liptál). 

Ještě zbývá doladit nějaké závady 
(viz fotografie) a opotřebování našeho 
„nového“ stroje, památečního sněžného 
skútru „Burana“ - Harleye Sibiře (od-
borníci znají), který nám skvěle pomohl 
a jistě ještě bude pomáhat upravovat náš 
liptálský „Kitzbíl“ a který jsme si poří-
dili již na letošní sezonu a pilně jsme 
jej připravovali celé léto.  Teď, když už 
slezl sníh, bude na to více času.

Touto cestou bychom ještě rádi po-
děkovali celé rodině Cedidlů, kteří 
nám a vlastně i Vám poskytují své 
pozemky a připojení k elektřině, mají 
velké pochopení pro naše požadav-
ky i trpělivost. Tak umožňují nám 
všem toto skvělé sportovní vyžití ale 
i příjemná setkávání lyžařů, dopro-
vázejících rodičů, dětí i dospělých. 
V neposlední řadě patří poděková-
ní za pochopení i manželkám, které 
např. většinu prací doma musí odložit 
až na jaro z důvodu časového vytížení 
vlekařů.

Těšíme se  na Vás všechny příští 
zimu, užijte si léto a načerpejte sil 
na příští zimní sezonu!

Za všechny vlekaře děkuje
Jana Vráblíková

Opravy „Burana“ březen 2010. 
Zleva: Josef Vráblík, René Navrátil, 
Jan Matonoha.
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Nová sezóna 2010 ve sjezdu na horských kolech se blíží

WROCLAW 2010, POLSKO

Prosba mladých hasičů k našim spoluobčanům Ohlásit pálení klestu 
lze i po internetu

Připravuje se na ní i náš liptálský 
závodník Radomil Staněk, který je zá-
vodníkem v nejvyšší kategorii Elite, 
což je výběr těch nejlepších jezdců 
v ČR. Po dlouhé zimě a náročné zimní 
přípravě čeká jezdce i jeho týmového 
kolegu ještě soustředění v San Remu, 
Monaku a dalším tréninkovým sou-
středěním by měl být týdenní pobyt 
ve Slovinsku na trati v Mariboru, kte-
rá je zároveň jednou z tratí světového 
poháru.

V sezóně 2010 by jezdec i se zbyt-
kem týmu měl absolvovat kompletní 
závody mistrovství České republiky 
a Slovenska, dále pak důležité závody 
Rakouského poháru, Cz-Sk downhill 
cup, Evropský šampionát IXs mis-
trovství Německa, závody světové-
ho poháru v rakouském Schladmingu 
a ve slovinském Mariboru a další 
závody, které budou pro tým a jezdce 
v sezónu důležité.

Závodní sezóna začíná v květnu, 
ale již prvním závodem, který bude 
jezdec absolvovat je v dubnu prestižní 
závod pouze pro zvané jezdce, který 

se pojede v polském městě Bochnia 
nedaleko Krakova a to netradičně asi 
kilometr pod zemí v solném dole.

Více info a reportů ze závodů na-

leznete na webových stránkách tý-
mu www.freebike.cz. Přejeme jezdci 
i celému týmu úspěšnou závodní se-
zónu bez zranění a hodně úspěchů.

Ve dnech 19. - 21. 03. 2010 pro-
běhly mezinárodní závody v polské 
Wroclawi v tradičním karate za účas-
ti Česka, Litvy, Ukrajiny, Německa 
a Polska. Za ČR bojoval tým kTk 
Liptál za účasti Dorotky Ostruškové, 
Radomíra Ostrušky a Elišky Bělíčkové. 
Celkem bojovalo 350 účastníků, takže 
konkurence byla opravdu velká. Ale 
zadařilo se! Dorotka získala 3. mís-
to v kata a 1. místo v kata týmu 
a to s Eliškou a Anetkou Žídkovou 
z Francovy Lhoty. Radomír ve velké 
konkurenci ve starší kategorii obsadil 

5. a 6. místo, ale v očích trenéra Radka 
Kleibla, který má velký podíl na úspě-
chu liptálských karatistů, měl skončit 
na stupních vítězů.

A co bude dále? 22. května 2010 
proběhne ve Zlíně Mistrovství ČR, kde 
bude obhajovat titul z loňského roku 
Radomír Ostruška. 

Je vidět, a máme z toho opravdu 
radost, že se cérky i ogaři z Valašska 
a z Liptálu dokážou prosadit i v za-
hraničí!

R.Ostruška st.

Prosíme všechny občany, kteří venčí 
své čtyřnohé miláčky zejména v okolí 
našeho zámku, aby si s sebou brali 
na procházky igelitový sáček a uklízeli 
po svých mazlíčcích.  Je to malý úkon, 
který vám nezabere mnoho času ani 
úsilí, ale nám ušetří mnoho nepříjem-
ností. Skutečně není nic příjemného 
šlápnout, či si dokonce sednout na psí 
exkrement. A po loňské sezóně, kdy se 
tato neblahá skutečnost stala téměř pra-
videlnou záležitostí při nácvicích mlá-
deže v těchto místech, jsme se rozhodli 

o této věci informovat i širokou veřej-
nost, abychom si všichni uvědomili, že 
tak ohrožujeme zdraví dětí. Nebuďte 
prosím lhostejní a pomozte nám tuto 
nepříjemnost vyřešit.   

Za kolektiv mladých hasičů vedoucí 
Jana Kašpárková

Krajští hasiči spustili na svých 
internetových stránkách www.hz-
s-zlkraje.cz novou aplikaci, která 
umožňuje nahlásit občanům i fir-
mám pálení klestí a biologického 
odpadu po internetu. Ohlášením 
pálení, které je možné také te-
lefonicky na čísle 950 670 222, 
lze předejít zbytečnému výjezdu 
hasičů.

Z Jalovce, 09.03.2010



Šachy našly své vyznavače i v Liptále

BLAHOPŘÁNÍ

FOTBALOVÉ ZÁPASY – 2009/10
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Liptálský zpravodaj najdete i na strankách www.liptal.cz. Uzávěrka příštího čísla 22. 6. 2010.

kolo datum domácí hosté  
přát. so 20.3. Jasenná Liptál 18:00
14. ne 28.3. Liptál Hošťálková 15:00
15. ne 4.4. Liptál Francova Lhota 15:30
16. ne 11.4. Liptál Prlov 15:30
17. ne 18.4. Vsetín "B" Liptál 10:15
18. ne 25.4. Liptál Jablůnka 16:00
19. ne 2.5. Halenkov Liptál 16:30
20. ne 9.5. Liptál Horní Bečva 16:30
21. ne 16.5. Lhotka n.B. Liptál 16:30
22. ne 23.5. Liptál Kateřinice 16:30
23. ne 30.5. Huslenky Liptál 16:30
24. ne 6.6. Střítež n. Beč. Liptál 16:30
25. ne 13.6. Liptál Ratiboř 16:30
26. ne 20.6. Loučka Liptál 16:30

ZÁPASY – 2009/10 MUŽI
kolo datum domácí hosté  
11. ne 18.4. Huslenky Liptál 13:30
12. ne 25.4. Liptál Jarcová 13:30
13. ne 2.5. Lužná Liptál 14:00
14. ne 9.5. Liptál Halenkov 14:00
15. so 15.5. Horní Lideč Liptál 14:00
16. ne 23.5. Liptál Huslenky 14:00
17. ne 30.5. Jarcová Liptál 13:00
18. ne 6.6. Liptál Lužná 14:00
19. ne 13.6. Halenkov Liptál 14:00
20. ne 20.6. Liptál Horní Lideč 14:00

ZÁPASY – 2009/10 ŽÁCI

kolo datum domácí hosté  
12. ne 28.3. Lidečko Liptál 10:00
13. so 3.4. Liptál Leskovec 15:30
14. so 10.4. Liptál V. Karlovice "B" 15:30
15. so 17.4. Halenkov Liptál 16:00
16. so 24.4. Liptál Hovězí 16:00
17. so 1.5. Ústí Liptál 13:30
18. so 8.5. Liptál Valašská Polanka 16:30
19. ne 16.5. Kateřinice Liptál 13:30
20. so 22.5. Liptál Huslenky 16:30
21. ne 30.5. Hošťálková Liptál 10:30
22. so 5.6. Liptál Horní Lideč 16:30

ZÁPASY – 2009/10 DOROST

Tabulky jsou převzaty www.fkliptal.cz, březen 2010, 
Jana Vrablíková

V únoru osla-
vil jubileum 75 let 
dlouholetý člen TJ 
Lipta Liptál pan Jan 
Mrnuštík. Popřát 
hodně zdraví a spo-
kojenosti mu přišli 
fotbalisté i se staros-
tou obce - viz foto. 
Pan Mrnuštík je obě-
tavým sportovcem, 
činovníkem a stále 

platným členem liptálských fotbalistů, vlastně od nepaměti. 
Ještě jednou děkujeme za spolupráci a přejeme hodně sil 
a zdraví do dalších let.            liptálští fotbalisté

Valašsko vždy patřilo a stále patří k nejšachovějším 
oblastem  České republiky, a to jak počtem založených 
oddílů, trak také počtem hráčů v nich. V okrese Vsetín 
bylo založeno a průběžně působilo ve 45 obcích 53 oddí-
lů s počtem přihlášených hráčů kolem 600 ročně. Jednou 
z obcí, kde se neprovozovaly soutěžně jen míčové hry, 
ale  kde také zasedli hráči za stoly k šachovnicím, je 
obec Liptál.

I v této obci našeho regionu se  našli vyznavači krá-
lovské hry, kteří dokázali sestavit tým a tento přihlásit 
do soutěže družstev. Stalo se  tak před 35 lety v roce 
1974. Zpočátku dokázali Liptálští postavit a hrát několik 
ročníků i osmičlenná družstva. Teprve později, vzhledem 
k tomu, že místních hráčů nebylo mnoho, hráli pětičlen-
nou soutěž. S výkonnostní úrovní hráčů odpovídající 
místním podmínkácm, tj. 2., 3. a 4. VT, odehráli hráči 
Liptálu v soutěžích družstev téměř celé jedno čtvrtstoletí, 
tj. plných 24 ročníků, a to v okresní soutěži s nejlepším 

umístěním v ročnících 1980/81 a 1987/88. Poslední sezo-
nu odehráli v ročníku 2002/2003. Za tuto snahu a výdrž 
si zaslouží právem obdiv. V počátcích se šachy v Liptále  
hrály v místním zámku, později v restauraci „U Klesků“. 
K zakládajícím členům oddílu šachistů patřili Ludvík 
Šťastný, Petr Smilek, Jan a Miroslav Vaculíkovi, Karel 
Řezníček a dále se ze soupisek dochovala jména hrá-
čů: Josef Havran, Josef Frýdl, Emil Janíček, Lubomír 
Chmelař, Vladimír Valchář, Michal Mrnuštík. Za Liptál 
ještě hráli ze Vsetína Bohumír Trčka, Josef Surovec, 
Jaromír Bílek a Jiří Čala z Jasenné. Hráči Liptálu jako 
družstvo startovali také v celorepublikové soutěži resortu 
zemědělství a kolem roku 1980 se dostali až do čtvrtfiná-
le ČSR čtyřčlenných týmů JZD. 

  Jalovec 12/2009 (aj)
Několik výsledků:
Tabulka OP-2-A 1980/81: Liptál na 7. místě. 
Tabulka OP-2-A 1987/88: Liptál na 5. místě. 
Tabulka RS-A 2002/03: Liptál na 4. místě. 


