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USNESENÍ ZO č. 1 ze dne 
10. 11. 2010

ZO Liptál:
- ZO Liptál bere na vědomí zahájení 

jednání v 17.10 hodin
- ZO Liptál bere na vědomí složení 

slibu přítomnými členy zastupitel-
stva obce podle § 69 odst. 2 zákona 
o obcích 

- ZO Liptál schvaluje vypuštění bodu 
12 z programu jednání

- ZO Liptál schvaluje upravený pro-
gram ustavujícího zasedání

- ZO Liptál určuje zapisovatelem 
Moniku Valchářovou

- ZO Liptál určuje ověřovateli zá-
pisu Ing. Milana Daňu a Ing. Věru 
Jaškovou

- ZO Liptál volí volební komisi 
ve složení: Ing. Michal Trochta – 
předseda, Ing. Miroslav Hrádek – 
člen

- ZO Liptál volí návrhovou komisi 
ve složení: Ing. Tereza Krausová – 
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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
předseda, Zdeněk Vaculík - člen

- ZO Liptál schvaluje v souladu s § 
96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění jednací a volební 
řád ustavujícího zasedání zastupitel-
stva obce Liptál 

- ZO Liptál v souladu s § 84 odst. 2 
písm. k) zákona o obcích určuje, 
že pro výkon funkce starosty a mís-
tostarosty obce budou členové zastu-
pitelstva dlouhodobě uvolněni

- ZO Liptál v souladu s § 84 odst. 2 
písm. m) zákona o obcích stanovuje 
počet členů rady obce Liptál 5

- ZO Liptál schvaluje v souladu s vo-
lebním řádem tajný způsob volby 
starosty, místostarosty a dalších čle-
nů rady obce

- ZO Liptál volí starostou obce Liptál 
paní Věru Dostálovou

- ZO Liptál volí místostarostou obce 
Liptál pana Ing. Milana Daňu

- ZO Liptál volí další členy rady ob-
ce Liptál: MUDr. Vítězslava Čecha, 

Lubomíra Vaculíka a Ing. Miroslava 
Hrádka

- ZO Liptál schvaluje tajný způsob 
volby zástupců do Sdružení obcí 
Syrákov

- ZO Liptál volí zástupce obce 
do Sdružení obcí Syrákov Věru 
Dostálovou a Ing. Milana Daňu

- Bod schválení inventarizační komise 
byl z programu vypuštěn   

- ZO Liptál schvaluje 3. změnu roz-
počtu obce Liptál na rok 2010

- ZO Liptál bere na vědomí infor-
mace o dokončení akce „Zateplení 
Základní školy Liptál“

- ZO Liptál bere na vědomí poděko-
vání Miroslavu Vaculíkovi za jeho 
dlouholetou činnost pro obec Liptál

- ZO Liptál bere na vědomí návrh 
usnesení ZO Liptál

- ZO Liptál bere na vědomí ukončení 
jednání v 18.40 hodin

Zapsala: Monika Valchářová

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vám poděkovala 
za Vaši podporu, kterou jste mi projevili 
svým hlasem v letošních v komunálních 
volbách. Velice si vážím důvěry, které se 
mi zvolením starostky obce Liptál do-
stalo a zároveň si uvědomuji obrovskou 
zodpovědnost, která je s prací ve vedení 
obce spojena.

Chtěla bych poděkovat panu 
Miroslavu Vaculíkovi za jeho dlouho-
letou práci pro obec Liptál. Přeji mu 
klidné a bezstarostné prožití dalšího 
životního období a k tomu také pevné 
zdraví. Obec Liptál se stala nejen hez-
kou, ale mohu říci, že také uznávanou 
obcí. Snahou vedení obce bude i nadále 
rozvíjet naší obec správným směrem 
a věřím, že s podporou ostatních členů 
rady a zastupitelstva obce se nám to 
bude dařit. 

A co nás čeká v následujícím čtyřle-
tém volebním období? 

Již dost dlouho mluvíme o výstav-
bě splaškové kanalizace. Konečně to 
opravdu vypadá, že se tato staveb-
ní akce rozjede naplno. Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko byly přiděleny 
evropské dotace na realizaci Čisté řeky 
Bečvy II. a součástí tohoto projektu je 
i naše obec Liptál. V příštím roce by 
měly všechny zúčastněné obce vyřídit 
stavební povolení, které již Liptál má. 

Budou probíhat potřebná výběrová ří-
zení, bude se řešit i napojení každého 
rodinného domu. V roce 2012 by měla 
začít samotná realizace. Tato stavební 
akce se dotkne většiny občanů, a to 
ať už samotným napojením jejich ro-
dinného domku nebo rozsáhlými sta-
vebními pracemi. Část hlavního řadu 
povede v nové silnici, hloubka výkopu 
bude někdy až 4m a bude nutné provést 
protlaky pod Rokytenkou. To všechno 
jsou náročné stavební práce, které po-
cítíme všichni. O nutnosti vybudování 
kanalizace bylo toho již mnoho řečeno 
a věřím, že většina z vás je o této nut-
nosti přesvědčena, i když s tím budou 
spojené finanční náklady jak pro obec, 
tak pro vás. 

Vedle této rozsáhlé investiční akce 
máme připraveny další menší projek-
ty. Mezi ně patří projekt „Rozšíření 
separace odpadů“, nebo zavedení bez-
drátového rozhlasu v obci. Po vybudo-
vání kanalizace by měla přijít na řadu 
slibovaná výstavba chodníků v Liptále 
– Dolansku. Prvotním úkolem pro tuto 
akci bude projektová příprava, spolu 
se souhlasy všech, kterých se výstavba 
nějakým způsobem dotkne. 

Jsme rádi, že se v uplynulých létech 
podařilo dokončit zateplení základní 
školy. Nedořešené zatím zůstává pře-
stěhování mateřské školy do volného 
pavilonu ZŠ. Technický stav budovy 
mateřské školy není nejlepší a proto 

jedním z prvotních úkolů bude řešení 
tohoto problému.

Vedle rozsáhlých akcí se mohou zdán-
livě ztrácet ostatní „malé starosti“, 
které je třeba průběžně řešit a vnímáme 
je až tehdy, kdy věci nejsou v pořád-
ku. Patří sem nekonečná řada činností 
od údržby komunikací, chodníků, zele-
ně, budov až po odvoz odpadů.

Není možné vyjmenovat vše, co nás 
v následujícím období čeká, a také pro-
to, že o mnohém ještě nevíme. Věřím, že 
i další naše kroky a rozhodnutí budou 
vést k rozvoji obce, aby život v Liptále 
byl příjemný.

Do nového roku 2011 přeji Vám 
i Vašim rodinám mnoho zdraví, štěstí, 
pracovních i osobních úspěchů.

Věra Dostálová, starostka obce 
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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Liptál
Datum konání: 15. a 16. 10. 2010
Počet voličů v obci Liptál: 1 189 voličů 
K volbám se dostavilo: 647 voličů

Počet platných hlasů celkem: 8 010 hlasů 
Účast v procentech: 54,4 %

Pořadí 
po volbách Jméno Počet hlasů Za stranu Pořadí 

na kandidátce
1. Věra Dostálová 400 SNK Liptál 1.
2. Ing. Milan Daňa 375 SNK Liptál 2.
3. Zdeněk Mrlina 371 SNK Liptál 10.
4. Lubomír Vaculík 344 SNK Liptál 3.
5. Milan Bořuta 340 SNK Liptál 8.
6. Zdeněk Vaculík 329 SNK Liptál 12.
7. Ing. Tereza Krausová 327 SNK Liptál 6.
8. Ing. Michal Trochta 299 SNK Liptál 4.
9. Lumír Smilek 213 SNK Liptál 5.
10. MUDr. Vítězslav Čech 369 Za spokojený život 4.
11. Ing. Miroslav Hrádek 332 Za spokojený život 2.
12. Jan Evják 299 Za spokojený život 7.
13. Miroslav Vaculík 274 Za spokojený život 1.
14. Miroslav Chmelař 253 Za spokojený život 15.
15. Ing. Věra Jašková 220 Za spokojený život 3.

Pořadí 
po volbách Jméno Počet hlasů Za stranu Pořadí 

na kandidátce
1. Josef Fiala 312 SNK Liptál 7.
2. Ing. Jiří Hala 316 SNK Liptál 9.
3. Ondřej Vaculík 282 SNK Liptál 11.
4. Tomáš Hromada 180 SNK Liptál 13.
5. Radim Kögler 140 SNK Liptál 14.
6. Libor Obadal 235 SNK Liptál 15.

1. Martin Vrla 225 Za spokojený život 5.
2. Hana Řehánková 248 Za spokojený život 6.
3. Karel Výchopeň 146 Za spokojený život 8.
4. Petr Obadal 172 Za spokojený život 9.
5. Jiří Oborský 147 Za spokojený život 10.
6. Irena Gavendová 240 Za spokojený život 11.
7. Irena Laštovicová 242 Za spokojený život 12.
8. Jitka Koutná 124 Za spokojený život 13.
9. Vlastimil Frýdl 144 Za spokojený život 14.

ZVOLENÉ  ZASTUPITELSTVO  OBCE  LIPTÁL 2010 -2014

NÁHRADNÍCI  DO ZASTUPITELSTVA  OBCE  LIPTÁL

INFORMATIVNÍ POŘADÍ PODLE ZÍSKANÝCH HLASŮ
Pořadí 

po volbách Jméno Počet hlasů Za stranu Pořadí 
na kandidátce

1. Věra Dostálová 400 SNK Liptál 1.
2. Ing. Milan Daňa 375 SNK Liptál 2.
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Na přání zveřejňujeme:

3. Zdeněk Mrlina (52 let) 371 SNK Liptál 10.
4. MUDr. Vítězslav Čech 369 Za spokojený život 4.
5. Lubomír Vaculík 344 SNK Liptál 3.
6. Milan Bořuta (54 let) 340 SNK Liptál 8.
7. Ing. Miroslav Hrádek 332 Za spokojený život 2.
8. Zdeněk Vaculík (37 let) 329 SNK Liptál 12.
9. Ing. Tereza Krausová 327 SNK Liptál 6.
10. Ing. Jiří Hala 316 SNK Liptál 9.
11. Josef Fiala 312 SNK Liptál 7.
12. Ing. Michal Trochta 299 SNK Liptál 4.
13. Jan Evják (27 let) 299 Za spokojený život 7.
14. Ondřej Vaculík 282 SNK Liptál 11.
15. Miroslav Vaculík 274 Za spokojený život 1.
16. Miroslav Chmelař 253 Za spokojený život 15.
17. Hana Řehánková 248 Za spokojený život 6.
18. Irena Laštovicová 242 Za spokojený život 12.
19. Irena Gavendová 240 Za spokojený život 11.
20. Libor Obadal 235 SNK Liptál 15.
21. Martin Vrla 225 Za spokojený život 5.
22. Ing. Věra Jašková 220 Za spokojený život 3.
23. Lumír Smilek 213 SNK Liptál 5.
24. Tomáš Hromada 180 SNK Liptál 13.
25. Petr Obadal 172 Za spokojený život 9.
26. Jiří Oborský 147 Za spokojený život 10.
27. Karel Výchopeň (57 let) 146 Za spokojený život 8.
28. Vlastimil Frýdl 144 Za spokojený život 14.
29. Radim Kögler 140 SNK Liptál 14.
30. Jitka Koutná 124 Za spokojený život 13.
31. Jiří Mrnůštík 112 Suverenita 1.

CELKEM HLASŮ 8010
Zpracovala: Jana Vráblíková podle výsledků ve volebním okrsku

Poděkování
Vážení spoluobčané, Vám všem kteří 

jste podpořili stranu Suverenita blok 
Jany Bobošíkové v letošních komu-
nálních volbách, by jsem si dovolil 
opožděně touto formou vyslovit díky 
za podporu a odevzdané volební hlasy.

Neočekávaným volebním výsledkem 
získání necelých 21 procent z maxi-
málního počtu možných hlasů jsem byl 
sám mile překvapen a ještě jednou vám 
všem děkuji. Jsem potěšen, že vynalo-
žený čas a v neposlední řadě i nemalé 
finanční prostředky za kampaň, nebyly 
zas až tak úplně marné, a vedení obce 
si konečně uvědomilo, že může být 
čas od času vystřídáno. Novému ve-

dení radnice by jsem si dovolil popřát 
mnoho zdaru při jejich usilovné práci, 
připomenout předvolební prohlášení 
a sliby o nepolitikaření a vstřícnosti 
vůči všem rozumným návrhům a v ne-
poslední řadě uvážlivé rozhodování 
při řešení závažných problémů, aby 
po neuváženém, ukvapeném a nezod-
povědném rozhodnutí neskončila obec, 
jako již mnohé jiné, v dluhové pasti 
s možným následným bankrotem se 
všemi důsledky.

Závěrem by jsem si dovolil popřát 
Vám všem stálé zdraví, a to nejen 
v příštím roce, kdy hrozí, že bude české 
zdravotnictví ochuzeno o své kapacity, 
a na místo bujarého veselí při silves-

trovských oslavách a vítání nového 
roku se spíš zamysleli, jestli to co stáva-
jící vládnoucí garnitury v poslední době 
předvádí, je opravdu to co jste si v po-
listopadovém vývoji přáli  a s nadšením 
s pádem komunismu očekávali. Jestli 
se již v česku stalo místním folklorem 
a tradicí, že nastávající rok je pro oby-
vatelstvo vždy pouze horší a horší než 
rok předchozí, a k tomu všemu jestli 
si náš skomírající stát přestává totálně 
plnit svou funkci a rok od roku pou-
ze neúnosně zatěžuje řadové občany 
navyšováním byrokracie, postupným 
omezováním občanských svobod a dal-
ším vycucáváním již tak ochuzených 
zdrojů, tak teda opravdu nevím jestli je 
v téhle době důvod k nějakým i sebe-
menším novoročním oslavám.

J. Mrnůštík, Suverenita
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Digitalizace České televize

Sdružení obcí Syrákov

Vážení občané,
 jménem České televize si Vám dovo-

luji připomenout další postup při vypíná-
ní analogového zemského vysílání ČT. 
Kroky připravované na přelom prosince 
2010 a ledna 2011 se týkají také Vaší 
obce. 

V pátek 31. prosince 2010 ukon-
čí řádný provoz analogový dokrývač 
ČT2 Liptál (48. kanál) – reálně vy-
pnutý může být o několik hodin až dnů 
později. Vysílání tohoto analogového 
vysílače malého výkonu z technických 
důvodů není před vypnutím označené 
piktogramem ani textovou lištou. Diváci 
musí sami ověřit, zda-li přijímají daný 
signál, a to podle kanálu naladěného 
v televizním přijímači. 

Pokrytí digitálním zemským vysílá-
ním České televize – multiplexem veřej-
né služby se všemi čtyřmi programy ČT 
– v územní oblasti Zlín, kam Vaše obec 

patří, zajišťují vysílače velkého výkonu 
Zlín – Tlustá hora (33. kanál) a Valašské 
Klobouky – Ploštiny (33. kanál). 

Příjem programů ČT v lokalitách s ne-
uspokojivou intenzitou/kvalitou signálu 
zemského digitálního vysílání v součas-
nosti zajišťuje také satelitní digitální 
vysílání – kdekoliv v České republice je 
možné bezplatně přijímat vysílání všech 
čtyř programů České televize z druži-
ce Astra 3A a také distribuci ČT HD 
z družice Astra 3B (pozice 23,5° vý-
chodně, platformy CS Link a SkyLink). 
Na družici Astra 3A jsou nově k dispo-
zici i regionální mutace zpravodajských 
pořadů České televize pro severní a jižní 
Moravu. Od listopadu jsou ve zkušebním 
provozu vysílány tři varianty programu 
ČT1. Řádný provoz regionálního vysí-
lání České televize na satelitu začne 3. 
ledna 2011, od kdy budou divákům v ce-
lé republice k dispozici ve vybraných ča-

sech tři verze programu ČT24. Na něj se 
přesunou prodloužené Události v regio-
nech a přibudou také nové Události v re-
gionech Plus. Více na stránkách interne-
tového speciálu www.digict.cz v rubrice 
Příjem regionálního vysílání a v tiskové 
zprávě Česká televize na satelitu: nově 
i regionální vysílání pro Moravu. 

Podrobnosti o nadcházejícím vypínání 
analogového zemského vysílání České 
televize k 31. 12. 2010 najdete v tiskové 
zprávě ČT vypne na konci prosince přes 
70 analogových dokrývačů ČT2. 

Další informace o digitalizaci České te-
levize diváci získají ve zpravodajství ČT, 
v teletextu ČT1 od strany 650, na www.
digict.cz i v Diváckém centru ČT – hor-
ká linka digitalizace 261 13 74 74 (den-
ně od 7:30 do 20:00 hodin). 

Štěpán Janda, Redaktor
ČESKÁ TELEVIZE, tiskový útvar

děkuje panu Miroslavu Vaculíkovi 
za činnost, kterou pro Sdružení obcí 
Syrákov vykonal. Byl u zrodu sdruže-
ní v roce 1997 a  do konce letošního 

roku byl jeho předsedou. Jeho velkou 
zásluhou bylo uskutečněno zásobová-
ní pitnou vodou sedmi  obcí – Lhota 
u Vsetína, Liptál, Všemina, Jasenná, 

Lutonina, Ublo a Bratřejov.
Přejeme mu příjemné prožití vánoč-

ních svátků, hodně pohody, spokoje-
nosti a úspěchů do dalších činností.

Starostové obcí
Lhota u Vsetína, Liptál, Všemina, 

Jasenná, Lutonina, Ublo a Bratřejov

Vypnutí analogového dokrývače ČT2 – 31. prosince 2010

Svoz odpadu Liptál 2011
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
* 07.03.2011  

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLE
* 27.12.2010 * 24.01.2011 * 21.02. * 21.03. * 18.04. * 16.05. * 13.06.2011

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

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
* 27.12.2010 * 24.01. * 21.02. * 21.03. * 18.04. * 16.05. * 13.06.2011 

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

le umístěna sběrná nádoba. 

Děkujeme, že třídíte odpad.

Vážení a milí, Liptalanky a Lipta-
lani, na obecním úřadě i v celém 
Liptále,

děkuju Vám za Vaše přání k mým 
osmdesátinám. Jsem rád, že do těch 
8O let patří i těch 17 let, která jsem se 
svou rodinou směl prožít mezi Vámi 
v Liptále. Rádi na Vás a na celý Liptál 
vzpomínáme. Přejeme Vám hodně spo-
kojenosti o Vánocích i v novém roce. 

Vaši Vodovi, Jaroslav Voda, 
dopis ze dne 20. 12. 2010

Provoz na obecním 
úřadě během 

vánočních svátků:
Čtvrtek  23.12.2010  - zavřeno
Pátek 24.12.2010  - svátek
Čtvrtek 30.12.2010  - zavřeno
Pátek 31.12.2010  - zavřeno

Ostatní dny 27., 28. a 29. 12. provoz 
od 07.30 do 15 hodin, polední přestáv-
ka 11-12 hodin.

SBĚRNA PRÁDLA BUDE 
BĚHEM VÁNOČNÍCH 

SVÁTKŮ ZAVŘENA
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Co se děje s odpadem
Použití recyklovaného papíru
Recyklovaný papír je asi nejznámějším 

recyklovaným materiálem neboť se histo-
ricky začal sbírat už v 50. letech minulé-
ho století – pravdou je, že většina papíru 
(i tam, kde to není uvedeno) je recyklova-
ná. Z typických recyklovaných výrobků 
každodenního využití můžeme jmenovat 
toaletní papír, noviny, kancelářský papír 
a různé krabice z lepenky. Ve škole děti 
píší do recyklovaných sešitů a ve vý-
tvarné výchově s papírem také často 
pracují. Méně známými výrobky jsou pak 
papírové brikety nebo papírové stavební 
izolace. Nejméně kvalitním papírem je 
tzv. nasávaná kartonáž, což jsou například 
obaly od vajíček. 98% vydávaných novin 
je na recyklovaném papíře.

Použití recyklovaných plastů
Recyklované plasty mají široké po-

užití. Pěnový polystyren se zpraco-
vává do izolačních tvárnic případně 
lehčeného betonu a dalších tepelných 
izolací. Druhově neroztříděné směs-
né plasty se zpracovávají například 
na stavební a zahradní prvky jakou jsou 
ploty, zatravňovací dlažba, protihlu-
kové zábrany či zahradní kompostéry. 
Z vytříděných PET lahví se vyrábějí 
technická či textilní vlákna a z nich pak 
koberce nebo oděvy případně nové láh-
ve, vázací pásky, apod. Plastové sáčky, 
fólie nebo tašky se převážně regranulují 
a následně slouží k výrobě nových fólií. 
50 PET lahví stačí k výrobě jedné flee-
cové bundy.

Jaké nebezpečí hrozí kvůli zaneseným komínům
Nebezpečné jsou hlavně staré jed-

novrstvé komíny, ve kterých se vytápí 
nevhodnými palivy, jako je mokré dře-
vo či plastový odpad. Zvláště když se 
spalují plasty, v komíně se vytvoří vrst-
va usazenin, které jsou velmi hořlavé 
a nejdou odstranit. Navíc se do ovzduší 
uvolňují rakovinotvorné látky.

Požáry často vypuknou kvůli špatné-
mu technickému stavu komína. Špatná 
konstrukce komína měla v roce 2009 
na svědomí 81 požárů, vydrolené spá-
ry 66 požárů. Problém se dá snadno 
poznat, když se komínové zdivo roz-
padá, nebo jsou v něm praskliny.

Nejčastější příčinou požárů v komí-
ně je však vznícení sazí třeba od jisker. 
To se stává kvůli zanedbanému čištění. 
Když komín vyhoří, v lepším případě 
popraská, takže se pak nedá používat. 
V horším případě se oheň rozšíří.

Často se také stává, že kvůli chybě 
při stavbě je do komína zazděn trám. 
V komíně jsou teploty přes tisíc stup-
ňů celsia, takže trám časem začne 
doutnat, až se vznítí. Postižené bývají 
i nové domy.

Pokud se komín dlouho nečistí, 
kvůli usazeninám se zúží prostor pro 
odchod kouře. Dřevo či uhlí se pak 
špatně spalují a vzniká nepáchnoucí 
oxid uhelnatý, jímž se můžete otrá-
vit.

Podobné nebezpečí hrozí, když se 
kotel na noc přidusí, aby palivo vy-
drželo až do rána. Omezí se přístup 
vzduchu pro spalování, ve spalinách 
se vytvoří vysoké procento oxidu 
uhelnatého. Klesá teplo spalin, a tím 
i komínový tah, takže spaliny pak 
pronikají do prostoru kolem kotle či 
kamen. Lidé se pak mohou otrávit 

ve spánku. Ještě častěji nastává tento 
problému plynu. Hliníkové komínové 
vložky korodují a odpadávající části 
mohou ucpat místo, kde je napojený 
kouřovod na komín. U nečištěné kar-
my se ucpává výměník tepla. Spaliny 
se pak vracejí zpět do místnosti. 
Koroze může být větší při použití 
chemikálií v koupelně s karmou. Lidé 
se pak otráví třeba při spalování.

Pokud se neodstraní dehet, kromě 
nebezpečí požáru může prosáknout 
zdivem a na stěnách vytvoří zapácha-
jící mapy. Ty se nedají odstranit, zdi-
vo se musí zbourat a znovu postavit.

Až vymetete saze, pozor na to, že 
jsou hodně hořlavé. Rozhodně u nich 
nekuřte nebo je neházejte do ohně.

Převzato z MF Dnes, 16.11.2010, 
vybrala Alena Malčíková

Použití recyklovaného skla
Z vytříděného skla se vyrábí nejčas-

těji obalové sklo - lahve na minerálky, 
alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. 
Sklo se dále používá pro výrobu tepel-
ných izolací – skelné vaty a pěnového 
skla nebo jako přísada do speciálních 
druhů betonů a do brusných hmot.

Použití recyklovaných kartonů
Z nápojových kartonů se vyrábí buď 

papír, který má vysokou kvalitu nebo 
se z nápojových kartonů lisují staveb-
ní desky, které slouží jako podlahová 
krytina nebo i pro stavbu celých domů. 
Menší rodinný domek vyžaduje přes pět 
tun těchto desek. 30 000 ks nápojových 
kartonů je třeba k výrobě stavebních 
desek na jeden rodinný dům.

Alena Malčíková

Zpráva o vyúčtování sbírky na pomoc postiženým povodněmi 
v srpnu 2010 - Obci Heřmanice u Frýdlantu, Liberecký kraj

Vybráno bylo:

- přenosné pokladničky celkem 40.793 Kč

- na účet přišlo celkem 9.000 Kč

- příspěvek Obce Liptál 10.000 Kč 

CELKEM 59.793 Kč

Poté byl zvláštní účet pro tuto sbírku 
zrušen. Konečné vyúčtování bylo za-
sláno KÚ Zlínského kraje, který sbírku 
povoloval.

Velmi děkujeme za příspěvky všem 
občanům! V tento adventní a vánoční 
čas a při tak bohaté sněhové nadílce 
myslíme na heřmanické občany, ale i na 
všechny ostatní, které povodeň postih-
la. Kvůli současnému počasí se budou 
následky ještě hůře potýkat. 

Jana Vráblíková
Po odečtení bankovních poplatků za ve-
dení účtu bylo na konto obce Heřmanice 

u Frýdlantu převedena konečná částka: 
59.604,10 Kč.
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Policie má 
nová čísla

Dopis z Liptálu do Heřmanic

Poděkování z Heřmanic

Vážený pane starosto a členové za-
stupitelstva, občané,

posíláme Vám mnoho srdečných po-
zdravů z Liptálu a přikládáme informace 
o sbírce, kterou jsme uskutečnili v naší 
obci a v evangelickém sboru v Liptále. 
Její výtěžek jsme zaslali na Váš účet. 
Podrobné vyúčtování sbírky je k dispo-
zici na našem obecním úřadě. Zasíláme 

i poslední číslo Liptálského zpravodaje, 
kde o Vaší obci píšeme pro přiblížení 
našim občanům.  

A nemohli jsme jako malý pozdrav 
opomenout i něco valašské medicíny 
„na dezinfekci v rámci prevence proti 
šíření různých chorob“. Pozdravte za nás 
všechny „léčené“. Vám i všem ve Vašem 
okolí přejeme hodně fyzických i psychic-

Vážení přátelé obce Heřmanice, 

dovolte nám, vděčným občanům obce, 
poděkovat za Vaši mimořádně obětavou 
pomoc při likvidaci škod vzniklých po 
ničivé bleskové povodni, která na nás 
nečekaně udeřila v prvních srpnových 
dnech letošního roku.

Bez Vás, nezištných lidí z Čech, 
Moravy a Slezska, bychom materiální 
škody zcela jistě nedokázali zvládnout.

Ještě jednou Vám děkuji za Vaši vel-
kou morální a finanční podporu jmé-
nem svým, zastupitelů obce a všech 
obyvatel Heřmanic.

Vladimír Stříbrný, starosta obce

kých sil a mírnou zimu, aby se škody dál 
už nešířily.        Liptál 22.10.2010

Naše firma rozšířila nabídku činností o výrobu, 
dopravu a prodej štípaného palivového dřeva.

V nabídce naleznete dřevo bukové, smrkové, ale i javor, 
třešeň atd.
Prodej je prováděn dvěma způsoby 
– sypaný prostorový metr (neuložené dřevo)
– uložené dřevo v paletách vratných anebo nevrat-

ných

Nabízíme dopravu našimi stroji, možnost zapůjčení vo-
zíku nebo Vám naložíme dřevo na Vaše vozidlo.

Dále Vám nabízíme možnost naštípat VAŠE dřevo přímo 
u Vás doma mobilním štípacím automatem.

Štípané palivové dřevo stejně jako zemní práce, autodo-
pravu, stavební práce a dodávky materiálů poskytujeme 
z Průmyslového areálu Liptál (bývalá pila Lipta). 

V zimním období poskytujeme úklidy sněhu. Vyhrnování 
sněhu traktorem, bagry, ale i ruční úklidy sněhu a odha-
zování sněhu ze střech objektů.

EL TORO s.r.o. Liptál 311, 756 31
Informace: tel: 777 274 889
e-mail: info@el-toro.cz 

web: www.el-toro.cz, www.stipanedrevovsetin.cz.

Od 1. listopadu 2010 byly zrušeny 
některé telefonické linky na policejní 
služebny v rámci Policie České repub-
liky – Územního odboru Vsetín. Na 
telefonní čísla s předvolbou 571 se od 
počátku listopadu již nedovoláte. Pokud 
bude někdo potřebovat kontaktovat poli-
cii, musí volit předvolbu 974 680…
Policie ČR Vsetín - obvodní oddělení 
974 680 651
Policie ČR Vsetín - spojovatelka  
974 680 111
Linka tísňového volání 158 zůstává 
nezměněna.

VS noviny č. 21, 19.11.2010
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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 !

PLÁN  KULTURNÍCH  AKCÍ  V  LIPTÁLE – 2010
Datum Den Název akce Pořadatel Kde

26.12. ne Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

ROK 2011

08.01. so Soukromá akce KZ

02.01. ne Setkání na Vartovně Obce Seninka, Jasenná, Liptál Vartovna

15.01. so Soukromá akce KZ

29.01. so Hasičský ples SDH Liptál KZ

29.01. so Výroční schůze SDH SDH Liptál KZ

12.02. so 67. Valašský bál FoS Lipta Liptál KZ

19.02. so Myslivecký ples MS Brdisko Liptál KZ zavřeno 
od 16.02.2010

12.03.
13.03.

so
ne

Taneční
seminář

FoS Lipta Liptál 
ValFoS

KZ,
Klubovna

19.03. so Soukromá akce KZ

Žádáme všechny zájemce (pořada-
tele, organizace, složky aj.), aby v co 
nejkratším termínu podali na OÚ 
Liptál požadavky na obsazení ter-
mínů pro Vaše kulturní akce, které 
hodláte pořádat v roce 2011. Budou 
zaneseny do celkového Plánu akcí 
2011, ten bude projednáván na dal-
ším veřejném zasedání Zastupitelstva 
obce Liptál. Čím dříve budete žádat, 
tím lepší termín si můžete vybrat. 
Každý další požadavek na konání 
akce, který nebude do tohoto plánu 
zanesen, je nutné projednávat jed-
notlivě a průběžně na dalších zase-
dáních ZO Liptál.

 I pokud se akce nepořádají v kulturním 
zařízení nebo v kulturním areálu, přesto 
žádáme o jejich nahlášení do celkového 

plánu akcí, který shrnuje dění v naší obci 
za celý rok. Děkujeme za pochopení.

Jana Vráblíková, OÚ Liptál

ROZPIS  PRAVIDELNÉHO  PROVOZU v Kulturním zařízení Liptál - 2010

Mimo tento pravidelný provoz  se konají jednorázové kulturní akce pátek - sobota - neděle.
         Jana Vráblíková, tel. 571 438 074

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

POZVÁNKA NA VARTOVNU 2011
Obec Seninka, Sdružení obcí Hornolidečska 

a obce Jasenná a Liptál Vás srdečně zvou

NA TRADIČNÍ SETKÁNÍ U ROZHLEDNY 
NA VARTOVNI 

 v neděli 2. ledna 2011  mezi 10:00 - 11:00 hodinou

s hvězdicovým výstupem po všech dostupných turistických trasách
 Vrchol Vartovna (651 m.n.m.), je významná křižovatka turistických tras, 

na který se dostanete:
a po žluté ze Seninky – Kulturní dům cca 2,5 km, ze Syrákova cca 3 km,

a po modré z Leskovce, Prlova, a Pozděchova cca 4 – 7 km
a po zelené z Liptálu –Lůžka, kde je i zastávka ČSAD cca 4 km.

Informujeme příchozí, že pořadatelé nezajišťují občerstvení.

VÝZVA - termíny 
akcí pro rok 2011
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Informujeme občany o nové knize 
Putování časem Zlínským krajem

UPOZORNĚNÍ
poplatky odpady, psi
Upozorňujeme občany, kteří ještě ne-

mají 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 2011 zůstávají stejné 

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 

Monika Valchářová

Z OBECNÍ KNIHOVNY LIPTÁL
KNIHOVNA V LIPTÁLE

Knihovna je umístěna v budově základní školy v Liptále, vchod po pravé straně 
budovy. 

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Návštěvník obecní knihovny zaplatí ročně registrační poplatek ve výši:
- 20 Kč (mládež, důchodci)
- 40 Kč (dospělí) 

INTERNET
V knihovně je ZDARMA zřízen přístup k internetu (2 místa). 

NÁVŠTĚVNOST
V období od 1.9. do 8.12.2010 si čtenáři vypůjčili 292 knih a 52 časopisů, počet 

návštěv v tomto období – 122 čtenářů. Nově se zaregistrovalo 12 čtenářů.

Internet – počet návštěv: 94

NOVÉ KNIHY
V listopadu 2010 přibyl do knihovny výpůjční soubor zakoupený z prostředků 

Zlínského kraje. K zapůjčení je  73 knih beletrie i naučné literatury po mládež 
i dospělé.

OTEVÍRACÍ DOBA:

STŘEDA   15.00 – 17.00 hod
PÁTEK  15.00 – 17.00 hod 

Během Vánočních svátků dne 29.12. a 31.12.2010 knihovna ZAVŘENA.
Alena Malčíková

Czech POINT

Silvestr na Sirákově

Informujeme občany, že na obecním 
úřadě je zřízen Czech Point. Zde mů-
žete žádat o různé výpisy apod., spo-
lupracuje se službou Datové schránky. 
Podrobnější  informace o službě Czech 
POINT lze získat na obecním úřadě 
nebo na stránkách www.czechpoint.cz 
a www.datoveschranky.info.

Monika Valchářová

Hotel Sirákov Vás zve na Silvestro-
vskou veselici se živou hudbou, vy-
stoupením kouzelníka, večeří s přípit-
kem a ohňostrojem. Rezervace na tel.: 
571 438 181.

Kolik je ve Zlínském kraji klášterů? 
A jak se tady hospodařilo před stov-
kami let? O minulosti území, osídlení 
krajiny a způsobu hospodaření, vzdělá-
vání nebo i o zdravotní péči vypovídá 
nově vydaná kniha k desátému výročí 
Zlínského kraje. Kniha kombinuje psa-
né slovo s množstvím fotografií a dělí 
se do dvanácti kapitol. Autoři: Helena 

Mráčková, dr. Zdeněk Pokluda, Josef 
Ruszelák a jiní.

K dispozici by měla být již v těchto 
dnech, v knihovnách, muzeích, za cenu 
299 korun. Přesný seznam míst, kde 
se bude kniha prodávat, kraj zveřejní 
v úterý 21.12.2010. 

Z MF Dnes 9.12.2010 
vybrala Jana Vráblíková

19.12. 4. neděle adventní 10.00 dětská vánoční slavnost  sborový dům
25.12. Narození Páně 10.00 bohoslužby s večeří Páně  T. Adámek kostel
26.12. Mučedníka Štěpána 10.00 bohoslužby R. Včelná sborový dům
  14.00 nešpor s večeří Páně R. Včelná Lhota, obecní úřad
31.12. Starý rok 17.00 bohoslužby O. Mikoláš kostel
01.01. Nový rok 10.00 bohoslužby s večeří Páně R. Včelná kostel

Pátek  24. prosince na Štědrý den ve 20.00 h večer
Sobota   25. prosince na Narození Páně v 08.50 h ráno
Neděle   26. prosince na Štěpána v 08.50 h ráno
Pátek  31. prosince na Silvestra v 15.00 h odpoledne
Sobota  1. ledna na Nový rok v 08.50 h ráno
Neděle  2. ledna v 08.50 h ráno

Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb v evangelickém sboru v Liptále

Bohoslužby v katolickém kostele v Liptále v období vánoc 2010 a na Nový rok
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ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 2010/2011
Vážení občané,
zasílám na vědomí přehled změn 

(omezení) jízdních řádů 2010/2011 re-
alizovaných střediskem osobní dopra-

vy Vsetín, ČSAD Vsetín a.s. Omezení 
byla provedena v rámci úsporných 
opatření. Případné připomínky možno 
řešit při změnách jízdních řádů v ter-

mínech vyhlášených MD ČR, tj. 6. 3. 
2011 a 12. 6. 2011.

Ing. Alena Navrátilová, vedoucí střediska 
osobní dopravy ČSAD Vsetín a.s.

940007 Vsetín - Zlín
Spoj 27 uspíšen
Jel v neděli Vsetín, aut.nádr. - Zlín, aut.nádr. odj. 18:00 h
spoj uspíšen na 17:05 hod. z provozních důvodů (možno využít spoj č. 16/820151, odj. 17:55 hod.)

Spoj 72 zrušen
Jel v sobotu Zlín, aut.nádr. - Vsetín, aut.nádr. odj. 7:40 h
spoj zrušen z provozních důvodů (úprava oběhů vozidel), o 20 min. později jede další autobus s dostatečnou kapacitou

940009 Vsetín - Liptál - Vizovice
Spoj 11 zrušen
Jel v SO a NE Vsetín, aut.nádr. - Liptál, Na Špici odj. 9:35 h
souběh v sobotu i v neděli se spojem č. 63/940007, v úseku Liptál, střed - Liptál, Na Špici nízká frekvece (so 3 os/spoj, 
ne 2,41 os/spoj)

Spoj 15 zrušen
Jel v SO a NE Vsetín, aut.nádr. - Liptál, Na Špici odj. 12:20 h
v sobotu a neděli souběh se spojem 940007/13 odj. 12:20 h, kromě úseku Liptál, střed - Liptál, Na Špici v neděli lze 
přestoupit v zastávce Liptál, střed na spoj 820002/16 do Liptálu, Na Špici v úseku Liptál, střed - Liptál, Na Špici nízká 
frekvence (so 3,14 os/spoj, ne 1,72 os/spoj)

Spoj 18 zrušen
Jel v SO a NE Liptál, Na Špici - Vsetín, aut.nádr. odj. 10:00 h
vratný spoj od spoje č. 11, v úseku Liptál, Na Špici - Liptál, střed nízká frekvence (so 1,22 os/spoj, ne 1,48 os/spoj) v sobotu 
možno využít spoj č. 15/820175 (odj.9:30 Liptál, střed) a spoj č. 1/720271 (odj. 9:32 Liptál, střed) v neděli možno využít 
spoj č. 15/820175 (odj. 9:30 Liptál, střed) a spoj č. 3/720271 (odj.11:17 Liptál, střed)

Spoj 28 zrušen
Jel v neděli Liptál, Na Špici - Vsetín, aut.nádr. odj. 15:45 h
v úseku Liptál,Na Špici - Liptál, střed nízká frekvence (1,76 os/spoj) možno využít spoj č. 3/820175 (odj.14:58 Liptál, 
střed) a spoj č. 12/940083 (odj.16:03 Liptál, střed)

Spoj 33 zrušen v neděli
Jel v SO a NE Vsetín,,aut.nádr. - Jasenná,,dolní zast. odj. 19:50 h
nízká frekvence (5,7 os/spoj), autobus odstavován do Vsetína
možno využít spoj č. 8/820151 (odj. 19:55 Vsetín,aut.nádr.) a spoj č. 4/820175 (odj. 20:12 Vsetín,aut.nádr.)

Spoj 14 zrušen v SO a NE
Jel denně Liptál, Na Špici - Vsetín, aut.nádr. odj. 7:05 h
v sobotu a neděli souběh se spojem č. 38/940007 (odj. 7:23 Liptál, střed), v úseku Liptál, Na Špici - Liptál, střed nízká 
frekvence (so 1,7 os/spoj, ne 0,75 os/spoj)

940016 Vsetín,TES - Vsetín, aut. nádr. - Vsetín, Jasenice XV

Spoj 9 zrušen - jel v X 
(pracovní den)

 Vsetín, aut.nádr. - Vsetín, Jasenice XV odj. 17:45 h
předchozí spoj v 17:18 h MHD 1 Vsetín, nízká frekvence (0,38 os/spoj, 0,40 Kč/km)

Spoj 12 zrušen - jel v X 
(pracovní den)

 Vsetín, Jasenice XV - Vsetín, aut.nádr. odj. 18:05 h
nízká frekvence (2,37 os/spoj, 3,91 Kč/km), možno využít spoj MHD linky č.1, odj. 18:07 Jasenice XV
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
POSLEDNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZA ROK 2010

V neděli 7. listopadu 2010 se uskuteč-
nilo v zasedací místnosti OÚ v Liptále  
slavnostní vítání nových občánků do 
života. Pozvání přijali tito noví občánci 
se svými rodiči :

Dominik Černota
Filip Vychopeň
Michal Řezníček 

Dominik Frýdl
Štěpán Futák
Eliška Labajová

I když chlapci byli v naprosté pře-
vaze, děvčátko se čile hlásilo k světu. 
Všechny pak zaujalo vystoupení ma-
lých valášků, které s folklorním sou-
borem Malůšata připravila paní Alena 

Maliňáková. Po slavnostním projevu p. 
starosty Miroslava Vaculíka přítomní 
rodiče převzali dárky od OÚ v Liptále 
a zapsali se do pamětní knihy. 

Na památku ještě fotografování dětí 
v dřevěné vyřezávané kolébce s rodiči, 
sourozenci a prarodiči. A tím listopado-
vé vítání končí.

Všem přítomným přejeme hodně 
zdraví, radosti a lásky.

Za komisi pro občanské záležitosti  
Marie Machalová

Foto: Roman Vaculík

BESEDA SE SENIORY
V sobotu 27. listopadu 2010 se 

v kulturním zařízení u OÚ usku-
tečnilo tradiční posezení se seniory 
Liptálu. Tentokrát se setkání zú-
častnilo více než sto našich spolu-
občanů.

Pozdravit přítomné přišla nová sta-
rostka obce paní Věra Dostálová, která 
zároveň představila nové zastupitele na-
ší obce. Zároveň poděkovala odstupují-
címu starostovi p. Miroslavu Vaculíkovi 
za jeho záslužnou práci a velký přínos 
pro rozvoj obce Liptál.

V programu vystoupil ženský pěvec-
ký sbor Rokytenka, který předvedl svůj 
méně známý repertoár latinských písní 
a poté i několik žertovných valašských 
písniček.

K tanci a poslechu hrál a zpíval pan 
Ivan Žlebek ze Vsetína a měl obrovský 
úspěch. Tancovalo se, zpívalo, nebo 
jen tak u stolů besedovalo a většině se 
vůbec nechtělo jít domů.

O výborné občerstvení se už mnoho 
let starají členky komise pro občanské 
záležitosti /kuchařky ZŠ/, za to jim patří 
velký dík. 

Na přípravě celé akce se podílely 
další členky komise a Vlastik Vaculík, 
který má ještě vždy na starost rozvoz 
starších občanů. Všem patří upřímné 

poděkování za obětavost a ochotu, se 
kterou tuto činnost vykonávají.

Na závěr bych ráda za celou komisi 
pro OZ  popřála všem našim spoluob-
čanům spokojené, láskou a porozumě-
ním naplněné vánoční svátky, v novém 
roce 2011 všechno dobré, hlavně hodně 
zdraví a štěstí. Co nebylo tento rok, ať 
se splní napřesrok.

Marie Machalová 

Foto: Dana Smilková
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Společenská kronika
ŽiVOtní JubiLea

LeDen - ÚnOR - bŘeZen 2011

60 let
leden  Daňová Alice, Hořansko
  
65 let
únor  Smilek Jan, Střed
březen  Hrbáčková Marta, Střed
  Smilek Milan, Dolansko

70 let
leden  Frýdlová Zdenka, Sadová
  Geržová Františka, Hořansko
únor  Valchář Pavel, Na Špici
březen  Daňová Karla, Kopřivné
  Matějů Alena, Střed

75 let
leden  Slezáková Štefánia, Dolansko
  Mikulcová Jarmila, Hořansko

80 let
leden  Kulíšková Jiřina, Hořansko
únor  Mrnůštíková Jarmila, Hořansko
  Fendrych Josef, Dolansko

81 let
leden  Vaculík Jan, Na Špici
  Zgarba Vladislav, Dolansko
  Šimarová Marta, Hořansko
  Čurdová Zdena, Dolansko
  Chmelařová Anežka, Hořansko
únor  Mrnůštíková Ludmila, Dolansko
  Hruška Jaroslav, Hořansko
březen  Chmelař Pavel, Hořansko

82 let
únor   Sládečková Vlasta, Dolansko
  Freund Eduard, Sadová

83 let
leden  Bělíčková Marie, Lopuník
březen  Mikešová Františka, Střed
  Juřicová Jaroslava, Sadová

84 let
březen  Vaculíková Jůlie, Sadová 

85 let
únor  Kovařčíková Anna, Háj

86 let
únor  Smilek Josef, Lopuník

88 let
leden  Machala Marion, Austrálie

89 let
leden   Řeha Josef, Na Hranici

91 let
leden  Vychopňová Ludmila, Lopuník

92 let
únor  Smilek Josef, Dolansko

93 let
březen   Matějů Františka, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!
 

Sňatky 2010  
září  Molda Vojtěch, Lopuník
  Vaculík Vladimír, Sadová 
  Lukášová Simona, Na Hranici, nové pří-

jmení Daňová
říjen  Skyva Jaroslav, Háj
  Laštovica Martin, Háj

Odhlášeni 
září  Štarha Miroslav, Štarha Radek, Syrákov
  Vaculík Vladimír, Sadová
říjen  Mgr. Hudec Jan, Mgr. Hudcová Pavla, Střed
  Daňová Simona, Daňová Natálie, Na Hranici
  Mrnuštíková Zdeňka, Hořansko
  Skyva Jaroslav, Háj
listopad  Kuchař Radek, Lůžko
  Lavrentyeva Olga Valentinovna, Dolansko
  Ovčačíková Romana, Výpusta
  Štarha Ondřej, Syrákov
 

Přihlášení 2010
říjen  Příhoda Lukáš, Příhodová Markéta, Sadová
listopad  Černobilová Marcela, Dolansko
  Mrlinová Šárka, Střed
  Vaňák Michal, Střed

narOzeni 
září  Labajová Eliška, Střed
  Futák Štěpán, Háj
říjen  Kirchner Daniel, Hořansko
  Kirchner Jonáš, Střed
  Dědek Dominik, Střed
  Blanař David, Na Špici
listopad  Martinů Roman, Na Špici
  Ondrašík Martin, Střed
  Skládaný Nikolas Herbert, Lůžko

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 
říjen  Kirchnerová Františka, Střed
  Klepáč Zdeněk, Dolansko
listopad  Srněnský Stanislav, Střed
 Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Mění se doba, mění se čas, 
už je to pět let, co jsi opustila nás.
Rodina i známí,
vzpomínáme rádi.

Dne 10. února 2011 si připomeneme 5. výro-
čí úmrtí maminky a manželky, paní

Dagmar Baselové z Liptálu č. 216

Počet obyvatel:
Ke dni 15. 12. 2010 žije v obci 1466 obyvatel, z toho 719 
mužů a 747 žen.

Čísla popisná a evidenční
Ke dni 15. 12. 2010 je v obci registrováno 510 čísel popis-
ných a 44 čísel evidenčních (chaty).

Počet přístupů na webové stránky Obce Liptál 
(www.liptal.cz): 
ke dni 01. 10. 2010 - 28.557 přístupů.

V současné době připravujeme předělání a zdokonale-
ní stávajících 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. 

NOVINKY NA EMAIL:
Kdo máte zájem o zasílání různých informací (např. vy-

pínání elektřiny apod.) na Vaše emailové adresy, sdělte tyto 
rovněž na obecní úřad. Posílejte na email: obec@liptal.cz.

Jana Vráblíková

VzPOmínky
Nad Hájem stojí slunce výš a výš
a Ty, milý hospodáři, Ty si klidně spíš.
Ať je večer nebo ráno, 
dílo Tvé je dokonáno, 
Ty se nevzbudíš.

Dne 14. října 2010 uplynulo 8 let, kdy nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan

Josef Škrabánek z Liptálu, Háje

Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka a děti s rodi-
nami. 

Vzpomínka na Tebe je stále živá,
kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 30. listopadu 2010 jsme vzpomněli 2. 
smutné výročí úmrtí pana

Josefa Hrbáčka z Liptálu č. 154,
který by se 31. ledna 2011 dožil 80 let.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

Od této chvíle jsou blahoslavení mrtví,
kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch,
ať odpočinou od svých prací,
neboť jejich skutky jdou s nimi.

(Zjev.14,13)
Dne 14. ledna 2011 bude tomu již 5 let, co 
od nás odešla naše maminka a stařenka, paní

Zdeňka Geržová z Liptálu č. 88

Nikdy nezapomeneme a všem děkujeme 
za vzpomínku. Děti Jaroslav a Jana s rodinami. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

Ordinační hodiny 
v průběhu vánočních svátků 2010 

BlahOPřání
Jak ta voda v potůčku,
denně krůček po krůčku,
čas života nám plyne tiše,
jen na záda nám roky píše.

V tomto roce 20. července oslavil ve zdraví 
a plné svěžesti 70. narozeniny náš bratr

Dr. František Řezník, Praha.

Do dalších let mu a jeho celé rodině přejeme 
pevné zdraví, štěstí a stálou pohodu. Za celou 
rodinu přeje sestra Marie, Liptál.

Tříkrálová sbírka pro rok 2011 proběhne v naší obci v so-
botu 8. ledna 2011. Tak jako v minulých letech budou obcí 
procházet skupinky koledníků.

V každé skupince bude vždy jeden dospělý člověk – po-
věřený Charitou Vsetín – s průkazkou, která opravňuje 
ke koledování. Prosíme, abyste přijali koledníky opět laskavě 
jako posly pokoje a jménem lidí v nouzi předem děkujeme 
za Vaše otevřená srdce a štědrost.

P. František Kuběna – farář

Zdravotní středisko Liptál – ordinace pro dospělé
MUDr. Hana Blanarčíková (tel. 736 173 365)

Pondělí 20.12. 07.00 – 11.00 h
Úterý 21.12. 14.00 – 18.00 h
Středa 22.12. dovolená
Čtvrtek 23.12. dovolená
Pátek 24.12. svátek

Pondělí 27.12. dovolená
Úterý 28.12. dovolená
Středa 29.12. dovolená
Čtvrtek 30.12. 07.00 – 12.00 h
Pátek 31.12. dovolená

Přejeme všem krásné a klidné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.

MUDr. Hana Blanarčíková, 
tel. 736 173 365



- 14 -

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPTÁL
HALLOWEEN  2010

Zpráva pro rodiče 
od Mikuláše

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

V pátek 12. listopadu odpoledne se 
tělocvična liptálské školy zaplnila nej-
různějšími strašidly, čarodějnicemi, 
pohádkovými bytostmi, chlapci a děv-
čaty v nápaditých převlecích. V nich 
se skrývali nejen stávající žáci školy, 
ale i žáci, kteří školní lavice opustili 
v minulých letech a vrátili se na „místo 
činu“. Jako tradičně tu probíhalo hal-
loweenské dovádění. 

V patnáct hodin v blikotavém světle 
před tělocvičnou stála řada podivných 
bytostí. Všichni již netrpělivě čekali 
na program, který pro ně připravili, stejně 
jako každý rok, žáci deváté třídy. Uvnitř 
je přivítala strašidelná výzdoba a dva 
moderátoři v dobových kostýmech. Pro 
jednotlivé třídy si nachystali nejrůznější 
soutěže. Se strašidelnou písničkou vy-
stoupili žáci 5. třídy. K tanci a poslechu 
hrála v premiéře skupina BOOBLEF(U)
CK (Vašek Mrnuštík a Kuba Burjan z 9. 
třídy a Laďa Michálek – bývalý žák ško-

Vážení rodiče, 
tak vám to zase letos nevyšlo…všech-

ny zlobivce  jsme vám nechali, protože 
i když odmlouvali, nenosili v aktovce 
vše potřebné do školy, nedojídali obě-
dy, honili se po chodbách, přesto to 
jsou naše milé děti a jako každý rok se 
slzičkami v očích slíbily, že se určitě 
polepší. 

A v pekle už je stejně plno!!! (ale 
možná se uvolní místo příští rok!) 

Vaši Mikuláš, čert a anděl ze školy 
v Liptále. 

U příležitosti světového dne zvířat, 
který si připomínáme 4. října, pořádala 
Asociace zastánců odpovědného vztahu 
k malým zvířatům ( AOVZ ) výtvarnou 
soutěž pro žáky 1. stupně základních 
škol s názvem „Pomáhejme kočičkám 
a pejskům v útulcích“.

Soutěž navazuje na vzdělávací pro-
gram AOVZ , se kterým dlouhodobě 
v naší školní družině pracujeme.  Proto 
jsme se aktivně zapojili již v prvních zá-
řijových dnech do příprav a diskuzí nad 
náměty, jak téma soutěže zpracujeme. 
Dnes už nevíme, kdo přišel s nápadem, 

abychom vytvořili DOMALOVÁNKY, 
tedy soubor černobílých obrázků, které 
by si každý sám mohl dotvořit tak, aby 
se zvířátkům nový domov na obrázku 
líbil podle jeho představ. 

Vznikla celá kniha  kočiček a pejs-
ků, kterou lze využít nejen při práci 
v projektu a různými výtvarnými tech-
nikami dokončit. Zdálo by se, že zpra-
covat černobílý obrázek bude hračka, 
ale opak byl pravdou. Přesvědčili jsme 
se, že s barvičkami můžeme někte-
rou chybičku napravit, ale černou čáru 
na křídově bílém papíru změnit nejde. Foto: Petra Pilná

ly). Když kluci potřebovali přestávku, 
nastoupil na jejich místo DJ Petr Basel, 
takže zábava mohla pokračovat dál. 

Celý program vyvrcholil soutěží o nej-
lepší masku. Na třetím místě se umístila 
„čarodějnice“ Vendula Marešová z 9. tří-
dy, na druhém „vodník“ Jeník Bukáček 

z 1. třídy a bezkonkurečně nejlepší byl 
pár „dědek a bába“ - Pavel Cedidla 
a Tomáš Basel z 9. třídy. 

Děti si odpoledne určitě velmi dobře 
užily, však se jim vůbec nechtělo domů, 
mnohé museli rodiče dlouho přemlouvat, 
a už se těší na příští strašidelnou zábavu.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTÁL

ČSOP VARTOVNA LIPTÁL
OBNOVA ZÁMECKÉ ALEJE

Nevzdali jsme to a naši Domalovánku 
jsme do soutěže poslali.  A kdo to ještě 
neví, tomu slavnostně oznamujeme, že:

„Odborná porota ustanovená pro vý-

tvarnou soutěž „Pomáhejme kočič-
kám a pejskům v útulcích“ se roz-
hodla udělit ještě speciální cenu značek 
Pedigree a Whiskas, kterou získala 

školní družina ZŠ Liptál.“ Více najdete 
na stránkách www.aovz.cz 

Petra Pilná, 
vychovatelka ŠD při ZŠ Liptál 

Zdá se nám to jako včera, co jsme 
začínali nový školní rok a už se pomalu 
blíží ke konci rok kalendářní. Asi nám 
to uběhlo i díky krásnému podzimnímu 
počasí a mnoha akcím, které jsme usku-
tečnili.

Spolu s dětmi základní školy jsme 
pouštěli draky a „putovali s Broučky“, 
a do školky k nám dvakrát přijelo lout-
kové divadlo.

Všechny starší děti byly v Karlovském 
muzeu na programu „Jak se žilo vala-
chom dříve“. Vyzkoušely si tam řezání 
dříví na kozlíku, praní prádla na valše, 
roztočení kolovrátku a jiné téměř zapo-
menuté práce. Zážitkem byla i zpáteční 
cesta vláčkem.

Na oslavu Dne stromů (20.října) jsme 
ve spolupráci s Českým svazem ochrán-
ců přírody Vartovna zasadili na zahradě 
mateřské školy dvě hrušky – hrušku 
Anušku a hrušku Květušku. 

Děti ze třídy Kuřátek již absolvova-
ly deset návštěv solné jeskyně a podle 
docházky se zdá, že to přispělo k jejich 
zdraví.

„Martin“ letos nepřijel na bílém koni, 
a taky proto se nám vydařila Lucerničková 
slavnost konaná ten den. Kvůli blátu 
na polních cestách jsme se však s lucer-
ničkami nevydali až   na kopec, abychom 
„zamkli“les a donesli zvířátkům dobroty 
na zimu. Putovali jsme od jedné velké 
lucerny ke druhé, hledali dopisy od pous-

tevníka Martina, plnili úkoly, a tak došli 
až k němu. Čekal na nás u ohně, slíbil, že 
les zamkne za nás, a za to, že myslíme 
na zvířátka, dal každému jablíčko. 

Tradiční Adventní slavnost zahájila 
dobu vánočního těšení a děti si tu spolu 
s rodiči vyrobili řadu vánočních ozdob. 
Děti z oddělení Sluníček upekly na slav-
nost štrúdl a děti z oddělení Kuřátek vo-
ňavé perníčky. Dobrý byl i bylinkový čaj 
z nasušených zásob Bylinkové lékárny.

A už tu byl Mikuláš! Byl velký, ale 
hodný, každého pohladil a vůbec nikdo 
se ho nebál. Přišel i čert a anděl a přinesli 
dva koše dobrot. Za to jsme všichni slíbi-
li, že budeme hodní a budeme si uklízet 
hračky. Však nám to ještě přijde „Lucka“ 

za týden zkontrolovat.
Pak nás už čeká jen Vánoční slav-

nost ve školce a zdobení stromečku 
v Penzionu. 

Vám všem přeji krásné a pohodové vá-
noční svátky v kruhu rodiny a do nového 
roku hlavně hodně zdraví.

Za zaměstnance mateřské školy 
Eva Krausová

Vánoční svátky, krásné a tajemné,
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.
Děti a stromeček, oči jak korálky -
Copak nám Ježíšek přinesl za dárky?
Byť byl jen maličký, nejmenší na světě,
vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte.

Původní zámecká alej byla tvořena 
převážně lípami, které spojovaly zá-
mek se zámeckou oborou. Tato alej 
byla v minulosti vykácena, ale i přesto 
zůstala lokalita častým místem pro vy-
cházky obyvatel. Právě pro tuto oblibu 
místa u občanů se místní organizace 
Českého svazu ochránců přírody roz-
hodla, že se pokusí o obnovu aleje. 
Vznikl tak projekt „Obnova zámecké 
aleje v obci Liptál“, na jehož první 
etapu byl získán grant od Nadace part-
nerství. Nadace partnerství je nejvý-
znamnější českou nadací podporující 
projekty udržitelného rozvoje, mimo 
jiné právě výsadby stromů a ochranu 
přírody. Foto: Ing. Věra Jašková
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Rok 2010 s FoS Lipta
Každý se na závěr starého roku ohlíží, 

jak ten rok proběhl. Liptálští valaši rok 
2010 prožili pod vlivem 80. výročí svého 
založení. Důstojně ho oslavili v rámci 
MFF Liptálské slavnosti, kde vytvořili 
galaprogram s názvem „Liptál městečko“. 
V programu vystoupili i bývali tanečníci, 
a tím tak určitě program zpestřili a sami si 
připomněli, jaké to je být opět v kroji. 

Všech 5 složek souboru se během roku 
zúčastnilo několika festivalů nejen v ČR 
(Strážnice, Petrov, Tvrdonice, Frenštát 
p. Radhoštěm), ale i zahraničí (Černá 
Hora). Na všech těchto místech „Lipťáci“ 
ukázali, že je folklor v Liptále stále živý 
a k Liptálu patří.Tímto bych chtěla velmi 
poděkovat za podporu v našich aktivitách, 
neboť je to otázka několika liptálských 
generací, že se s folklorem v Liptále 
stále setkáváme. Nesmím zapomenout 
poděkovat OÚ Liptál a všem sponzorům 
za nejen finanční podporu při organizaci 
DFD a MFF LS. Bez vás by nebylo mož-
né tyto akce uskutečnit. Děkujeme! 

Na závěr roku nás vždy čekají dvě oblí-
bené akce – Mikulášská jízda a Posezení 

Prvních patnáct lip velkolistých bylo 
vysazeno za účasti široké veřejnosti 
v neděli 7. 11. 2010, a to podél cesty 
za průmyslovým areálem. O přípravu 
pozemku a vyhloubení jam se po-
starali pracovníci místního obecního 
úřadu. Děti ze základní školy pak, 
kromě propagace samotného projektu, 
pomohli s přípravami stanoviště, které 

do konečné podoby nachystali členové 
ČSOP.  

Cílem projektu je snaha o obnovu ce-
lého úseku bývalé aleje po jednotlivých 
etapách v průběhu několika následují-
cích let. Celý projekt by měl probíhat 
za účasti občanů a různých subjektů.  

Po realizaci první etapy projektu by-
chom chtěli poděkovat hlavně zaměst-

nancům obce za přípravu a vyčištění 
lokality, dále Petru Vaculíkovi ml., ve-
dení základní školy, dechové hudbě 
Liptalanka, členům ČSOP a všem oby-
vatelům a dětem, kteří se první výsadby 
zúčastnili. Věříme, že se v brzké době 
a opět v hojném počtu sejdeme při rea-
lizaci další etapy výsadby.

Věra Jašková, ČSOP Liptál

FoS Lipta 
stále hledá nové členy

Přijďte mezi nás: Malá Lipta (8 – 15 
let) a Lipta základ (15 let  – až kdo, 
jak se cítí). Další informace na tel. 
čísle: 605 866 620 - A.Čalová nebo 
osobně přijďte v pátek do Kulturního 
zařízení Liptál - Malá Lipta od 17.00 
hod., základ od 19.30 hod.

Andrea Čalová

Foto: Radim Mojžíš

u cimbálu. Právě posezením jsme oficiál-
ně ukončili rok 2010 a již plánujeme rok 
2011. Začínáme Valašských bálem v so-
botu 12.2. 2011 od 19.00 hod. Všichni 
jste srdečně zváni. Za FoS Lipta Liptál, 
bych chtěla popřát všem občanům nejen 
Liptálu, Obecnímu úřadu Liptál a spon-
zorům krásné svátky vánoční a úspěšný 
rok 2011.             Andrea Čalová 

Fotbalový klub Liptál Vás srdečně zve 

na ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU, 
která proběhne 

26. 12. 2010 v neděli od 20.00 
v kulturním zařízení Liptál. 

K tanci a poslechu bude hrát skupina 
„V pohodě band“, 

která s úspěchem hrála i na minulých Štěpánských zábavách.
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Podzimní část fotbalové sezony 
v Liptále skončila. Na závěr bych chtěl 
krátce shrnout předvedené výkony jed-
notlivých mužstev fotbalového klubu 
Liptál.

Muži:
Do prvního zápasu v nové sezoně 

2010/11 III. třídy mužů náš tým na-
stoupil na hřišti Sokolu Lužná. Vstup 
do nové sezony se nezdařil a Liptál si 
z prvního utkání odvezl vysokou po-
rážku 2:6. Již od začátku trápilo A-tým 
velký počet zraněných hráčů. Velká ma-
rodka provázela liptalany celý podzim. 
Neúčast hráčů základní sestavy byla 
v některých zápasech patrná na herním 
projevu celého týmu. V dalších zápasech 
se vítězství střídalo s porážkou. Větší 
úspěšnost měl Liptál na domácím hřiš-
ti, kdy ze sedmi domácích utkání šest 
vyhrál a jedno utkání skončilo prohrou 
s týmem Jarcová. Bilance venkovních 
zápasů již není tak růžová. Ze sedmi zá-
pasů Liptál utržil pět proher, jedenkrát se 
mu podařilo zvítězit a jednou remizoval 
na hřišti v Ústí. Na závěr bych chtěl říct, 
že právě odehraná část sezony nedopad-
la zas tak špatně jak si někteří myslí. 
Pokud se podíváte na tabulku je pravda, 
že Liptál obsadil až sedmé místo, ale při 
pohledu na vyrovnanost tabulky je nut-
no říct, že na druhé místo schází pouze 
pět bodu. Určitě je potřeba dodat, že je 
pořád co zlepšovat a největší zlepšení 
by bylo potřeba učinit hlavně v účasti 
na trénincích, protože tréninková účast 

je největším problémem této i předcho-
zích sezón.

Liptál ve 14 zápasech vybojoval 7 
výher, 1 remízu a 6 proher při záporném 
skóre 28:31 a získal celkem 22 bodů 
a umístil se na sedmém místě v tabulce.

V letošní sezoně vedl tým trenér 
Vilém Axman a asistent trenéra Martin 
Hnátek.  

Střelci: 
Matoška 6, Havel 4, Blanarčík 3, 

Křenek 2, Šimara 2, Válek 2, Hnátek 2, 
Mikel 1, Hudcovský 1, Londa 1, Daňa 
1, Kuboš 1

Dorost:
Naši dorostenci v letošní podzimní 

sezoně sehráli v okresním přeboru do-
rostu ve skupině A 10 utkání. Do začát-
ku sezony vstoupili naši svěřenci třemi 
prohrami z toho dvě utrpěli na hřišti 
soupeře. V dalším utkání na domácí pů-
dě vybojovali liptalští vysokou výhru 
9:0 nad týmem z Ústí. V následných 
zápasech dorostenci body spíše ztráceli 
a jen málo se jim dařilo body sbírat. 
Z celkových deseti utkání Liptál dvakrát 
vyhrál, jedenkrát remizoval a sedmkrát 
prohrál. Tím si do tabulky připsal sedm 
bodů a obsadil prozatím deváté místo při 
záporném skóre 17:52.

Na závěr bych chtěl říct, že ikdyž vý-
sledky našich dorostenců nejsou zrovna 
nejlepší i tak je to obrovský přínos pro 
liptalský fotbal a zvlášť pro tým mužů, 
protože v týmu dorostů se vychovávají 
budoucí hráči A-týmu. Již dnes je vidět, 

že z dorostu přišlo do A-týmu několik 
velice dobrých fotbalistů. Jsou to napří-
klad Londa, Válek, Kirchner, Martíšek, 
Gajdošík. Tito hráči se již nyní plně za-
pojili do základního kádru mužů a jsou 
jejich oporou a další hráči dorostu je 
budou brzy následovat. 

Trenérem dorostu je Karel Březáček.

Žáci:
Nejúspěšnějším oddílem fotbalového 

klubu Liptál jsou naši nejmladší svě-
řenci. Po loňském suverénním postupu 
do okresního přeboru i letos okupují 
přední místa tabulky. Liptalšťí žáci jako 
nováčci v okresním přeboru starších 
žáků, vstoupili do nové sezóny velice 
úspěšně a hned první dvě utkání jedno-
značně vyhráli. První zaváhání přišlo až 
na hřišti v Halenkově, kdy Liptál prohrál 
1:3. V dalších pěti utkáních žáci dokázali 
třikrát vyhrát a bohužel dvakrát odešli ze 
hřiště bez zisku bodů. Je jenom škoda, 
že obě tyto prohry utržili na domácím 
hřišti. Po skončení podzimní části sezo-
ny mají žáci na kontě 15 bodů a skončili 
prozatím na krásném třetím místě. V os-
mi odehraných zápasech pětkrát vyhráli 
a třikrát prohráli při skóre 21:10. 

V letošní jako i v předchozích sezó-
nách tým žáků vedou trenéři Laďa Gerža 
a Zdenek Fojtů.

Střelci: 
Mrnuštík 5, Řehánek 5, Stodůlka 5, 

Bukáček 1, Navrátil 1, Zgarba 1
Ing. Milan Daňa, 

předseda FK Liptál

Fotbalový podzim je dohránZ FOTBALU
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KAREL BŘEZÁČEK 
OSLAVIL ŽIOTNÍ JUBILEUM

Karel Březáček dne 26.10.2010 osla-
vil šedesáté narozeniny. Karel je dlou-
holetým členem výboru fotbalového 
klubu Liptál. V současné době v Liptále 
zastává funkci trenéra dorostu a má 
také velký podíl na chod celého fotba-
lového klubu. Tímto článkem bych mu 
chtěl poděkovat za dlouholetý přínos 
a podporu liptálského fotbalu a zároveň 
mu popřát do života vše nejlepší, hodně 

štěstí a hlavně pevné zdraví. V neděli 
31.10.2010 při domácím zápasu A-týmu 
mu bylo popřáno k jeho životnímu ju-
bileu a při té příležitosti mu byl předán 
dárkový koš a fotbalový míč s podpisy 
hráčů. Jedná se sice jen o symbolické 
dárky, ale hlavní účelem je, aby Karel 
věděl, že jsme na něho nezapomněli 
a že si vážíme jeho práce.

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

Ve dnech 22. května 2010 probíhalo 
na Hovězí Mistrovství ČR v karate, 
kde jsme měli za liptálský klub tří naše 
závodníky. Z nich Radomír Ostruška 
obhajoval loňské vítězství. Svou první 
účast na mistrovství si tady vyzkouše-
ly dívky Dorotka Ostrušková a Eliška 
Bělíčková ze Lhoty u Vsetína.

A dopadlo to dobře! Radomír 
Ostruška 1. místo, Eliška Bělíčková 
3. místo, Dotorka Ostrušková 5. místo! 
Blahopřejeme!

23. října 2010 se konalo v Bystřici 
pod Hostýnem 1. kolo NP s nominací 
na Mistrovství ČR. A opět se potvrdi-
lo, že liptálští karatisté to umí válet! 
Radomír Ostruška 1. místo v kumite 
a 2. místo v kata. Eliška Blíčková 
3. místo v kata, Dotorka Ostrušková 
4. místo v kata.

Všem moc děkujeme a přejeme hod-
ně dalších úspěchů!

R. Ostruška st.

Od 23. 9. 2010 v úterý a ve čtvrtek 
době od 15.00 - 16.00 hod. probíha-
jí Kulturním zařízení Liptál hodiny 
tradičního karate. Zájemci se mohou 
na těchto hodinách přihlásit. Cena je 
1.000,- Kč na jeden rok. 

 Bc.Radek Kleibl, 
Alcedo Vsetín, KTK Liptál 

Něco z KTK LiptálKARATE

C V I Č E N Í  R O D I Č Ů  S  D Ě T M I
MÁMO, TÁTO, BABIČKO, DĚDO, ZACVIČ SI SE MNOU

Kdy: každý pátek od 7. ledna 2011 od 16 do 17 hodin.
Kde: v tělocvičně ZŠ Liptál (vchod od hřiště).

Na Vás a Vaše děti se těší a příjemné Vánoce přeje Hanka Řehánková. 
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Zumba v Liptále

Závodní sezóna 2010 ve sjezdu horských kol je u konce

SPORT

BIKER
Skončila také pro liptálského Rado-

mila Staňka, elitního jezdce týmu 
LARS DH racing.

V sezóně 2010 absolvoval s týmem 
kompletní závody Mistrovství České 
a Slovenské republiky, prestižní závod 
pro zvané jezdce, který se jel 350 m 
pod zemí v Polském dole. Dále pak ab-
solvoval závody šampionátu MS a dal-
ších zahraničních i domácích závodů 
a po sezóně 2010 patří mezi Top 20 
Elite jezdce v ČR.

Závodníky teď čeká pár týdnů od-
počinku, ale od prosince začíná ob-
dobí zimní přípravy na další sezónu 
v podobě plavání, posilování, najíž-
dění kilometrů a dalších tréninko-
vých aktivit. Zimní přípravu by měl 
ukončit v březnu tréninkový pobyt 
v Italském San Remu a Monaku, kde 
bude i s týmovým kolegou trénovat 
na světových tratích a zároveň testo-
vat své nové závodní stroje na novou 
sezónu.

Poděkování jezdce patří týmu LARS, 
který po celou sezónu zajišťuje kvalitní 
podporu a zázemí celého týmu a taky 
osobním sponzorům, kterými jsou fir-
my: Red Bull, Ride4Stars, Bikepark, 
Planet Bikes a firma 811. Webové 
stránky týmu www.freebike.cz.

Radomil Staněk zároveň také přeje 
všem občanům Liptálu hezké a spo-
kojené prožití blížících se vánočních 
svátků a do nového roku hodně úspěchů 
a zdraví.

 Dne 6.12. 2010 se v tělocvičně ZŠ 
Liptál uskutečnil 1. ročník „mikulášské” 
Zumby®. V atmosféře Mikulášů, čertů 
a andělů  jsme si dali 2 hodinky do tě-
la. Nálada byla skvělá a plnila první 
a poslední poslání Zumby®: a to užívat 
si radost z pohybu. Všem převlečeným 
Mikulášům, čertům a andělům tímto 
moc děkuji za účast a již se těším na dal-
ší ročník.

Také pro nové zájemce bych chtě-
la připomenout, že „zumbujeme“ každé 
Po od 20 – 21 hod. v tělocvičně ZŠ Liptál 
a každý čtvrtek od 18.30 – 19.30 v KZ 
Liptál, cena je 30 Kč nebo 40 Kč s posilo-
váním, všichni jsou srdečně zváni.

Během vánočních svátku se nic ne-
mění, cvičíme každé pondělí a čtvrtek. 
Vánoce jsou sice za dveřmi, ale chvil 

odreagování, nabrání energie a dobré 
nálady není nikdy dost.

A co je vlastně Zumba®?
Zumba je taneční fittnes hodina plná 

energie, skvělé hudby a dobré nálady. 
Kombinuje dynamickou latinsko-ame-
rickou hudbu a latinsko-americké tan-
ce spolu s aerobními pohyby. Využívá 
tance jako Salsa, Merengue, Cumbia, 
Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-
cha, Samba, Calypso, Belly Dance 
a o mnoho víc. Vychází z principu, že 
cvičení by mělo být zábavné a jedno-
duché. Sexy a energické latino rytmy 
vytvářejí PÁRTY ATMOSFÉRU, která 
vás strhne do víru pohybu. Je to cvičení, 
které Vám zaručeně zdvihne náladu!

Choreografie střídají pomalé a rychlé 
rytmy na principu intervalového trénin-

ku s cílem spalovat tuky, vyformovat 
a posilnit celé tělo. Zaměřují se na svalo-
vé partie jako zadek, nohy, ruky, břicho 
a ten nejdůležitější sval těla, vaše srdce!

  Zumba® je určena pro všechny vě-
kové kategorie, muže i ženy. Intenzitu 
si určuje každý sám, podle toho na co se 
cítí a co mu tělo dovolí. Tak na hodině 
Zumby® nashledanou. 

Michaela Šťastná, 
Liptál 
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Na Valašsku se dochovaly rozmanité 
vánoční zvyky, obyčeje a pověry dodnes. 
Mnohé z nich se vázaly ke Štědrému 
dni. Například večer před Štědrým dnem 
bývala kromě večeře obvyklá ještě před 
spaním druhá zvaná „hojná večeře“, při 
níž se jedly makové „pjery“. Když se 
na Štědrý den zešeřilo a domácí byli 
s „pokluzaním“ hotoví, pokropil hospo-
dář svěcenou vodou celou rodinu ve svět-
nici. Nato zasedla rodina k večeři. Ale 
dříve se tak nestalo, dokud se nepo-
modlili. Nejprve hospodyně přikryla stůl 
plachtou, a tak zůstalo až do Štěpána. Pak 
prostřela na „ošívce“ obilí, suché, syrové 
ovoce – jablka a ořechy. Na ovoce by-
ly položeny oplatky plněné marmeládou 
a rolované - tzv. „olypy“. Každý z rodiny 
dostal po jedné oplatce natřené medem.

Dalším chodem byla mísa polévky, 
buď hřibové s lokšama, mrkvové, čoč-

kové nebo kyselé, připravené ze smeta-
ny a suchých hřibů. Zelí a pečené pěry 
nadívané trnkami a posypané mákem. 
Dále pak krupice nebo rýže v mléce 
uvařená. Večeři uzavíral hrách vařený 
a máslem omaštěný. Při štědrovečerní 
večeři nesměl nikdo ani slovo promlu-
vit. Ubrus, prostřený na Štědrý den 
musel zůstat nesklizen až do Štěpána. 
Stůl se „optáhl“ provazem, aby zloději 
nemohli po celý rok do stavení. Večer 
chudobní a děti koledovali po vesnici 
dům od domu a zpívali koledy.

Narodilo se vám fčil děťátko,
v jaslách leží nebožátko.
Zima ho trápí,
otec všecko mlátí.
Kolébečku rozlámajú,
a zač mu ju spravit dajú.
Můj pane gazda,
nech sa ti zazdá darovati nám

Krásné vánoce, 
 Příjemné Prožití svátKů 

vánočních a úsPěšný vstuP 
do nového roKu 2011 

vám Přeje 
ZastuPitelstvo obce liPtál

patáček
nech ho spraví stolaříček.
Po večeři nosily dcerky do kuchyně 

po náručí nečítaného dříví. Která do-
nesla odštípek „ze závitčí“ do roka, jenž 
měla sudý počet, věřilo se, že dcerka 
dostane mládence – jenž lichý vdovce. 
Psům po večeři dávaly dcerky trochu 
od všech jídel. Jedna z dcerek ho pak 
pustila a dívala se, na kterou stranu 
utíkal. Od té strany se věřilo, že přijde 
galán. Z které strany někdo vyšel nebo 
odkud se ozval pes, odtamtud dostala 
dcerka manžela. Svobodní po večeři 
třásli plotem a přitom říkali:

Třasu, třasu plotem,
gde si milý(á),
poď sem!
nebo
Třasu, třasu bez,
gde můj milý večeřá dnes,
nech tam zaščeká pes.

Z novin, Jana Vráblíková



Rozšíření separace odpadů v obci Liptál
Vážení spoluobčané, 

jak jistě víte, již delší dobu se společně se zastupiteli naší obce snažíme najít správnou cestu pro zkvalitnění ře-
šení nakládání s odpady v naší obci. Situace je stále složitější, odpadů přibývá a za jejich svoz, popřípadě uložení 
na skládku musí obec vynakládat stále větší finanční prostředky. 

V letošním roce 2010 jsme ve spolupráci s externí Zlínskou firmou připravili projekt s názvem „Rozšíření 
separace odpadů v obci Liptál“. Pro projekt se nám podařilo získat dotační podporu z Operačního programu 
životní prostředí, a to v celkové výši 90 % připravované investice. 

Cílem tohoto projektu je rozšíření separace biologicky rozložitelných odpadů, papíru, plastů, nápojových karto-
nů a skla v obci Liptál. V případě separace skla a nápojových kartonů dojde k doplnění stávajících sběrných míst 
po obci o další nádoby. Pro sběr rostlinných zbytků z údržby veřejné zeleně a zahrad občanů bude pořízeno 6 
kontejnerů o objemu 2,5 m3. Tyto kontejnery budou pravidelně přistavovány do vybraných a předem ohlášených 
lokalit a po jejich naplnění trávou a listím odváženy. Součástí realizovaného projektu je i pořízení svozového vo-
zidla pro obsluhu těchto kontejnerů. Pro zpracování ořezů z údržby zeleně v obci bude pořízen štěpkovač, jehož 
používáním dojde k podstatnému snížení objemu zbytků z údržby zeleně. 

Do spolurealizace projektu máte možnost se zapojit aktivně i Vy, občané naší obce. V rámci tohoto projektu 
pořídí obec do svého vlastnictví celkem 300 kusů kompostérů o objemu 390 litrů, které budou na jaře pro zájemce 
o jejich umístění v rámci vlastních pozemků a zahrad připraveny zdarma k distribuci. Součástí zpravodaje je 
i závazná přihláška pro zájemce o tyto kompostéry, kterou prosím odevzdávejte průběžně do konce měsíce 
února 2011 na Obecním úřadě. Podmínkou je, aby občané v kompostérech kompostovali výhradně odpady 
rostlinného původu a s kompostéry šetrně zacházeli. Po 5 letech povinného monitorovacího období projektu se 
stane kompostér majetkem občanů, kteří si o něj na úřadě požádají a bude jim přidělen. 

Za dotační peníze (poměr dotace je 90 % dotace, 10 % vlastní obecní zdroje) si obec pořídí během prvního 
čtvrtletí nový univerzální nosič kontejnerů, kontejnery, nádoby na tříděné odpady, štěpkovač a kompostéry 
pro občany. Realizací projektu v praxi snížíme narůstající náklady za ukládání odpadů na skládky, jelikož 
nebudete vhazovat zeleň do komunálního odpadu a připravíme se jako obec na chystanou novelu Zákona 
o odpadech, která třídění zeleného odpadu ustanoví jako povinnost. Potom bychom museli stejně realizovat 
opatření obdobného charakteru, ale samozřejmě za vlastní prostředky. 

Jedině ve spolupráci s Vámi, občany naší obce lze dosáhnout účinného, efektivního a bezproblémového fungo-
vání celého projektu, jehož investiční náklady dosáhnou 2.554.020,- Kč, přičemž podíl obce bude 255 tisíc korun. 
Jsem ráda, že se nám podařilo tuto dotaci v roce 2010 získat a že se naše obec stala úspěšným žadatelem o dotace 
také v rámci Operačního programu životní prostředí. 

 
SPECIFIKACE 
Objem: 400 litrů
Výška: 82 cm
Základna: 82 x 82 cm
Hmotnost: 12,5 kg
Balení: karton
Barvy: zelená, černá

Součástí zpravodaje je i závazná přihláška pro zájemce o tyto kompostéry, 
kterou prosím odevzdávejte průběžně do konce měsíce února 2011 na Obecním úřadě.



Žádost o poskytnutí domácího kompostéru 
THERMO – KING – 400 l

Jméno a příjmení žadatele _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* žadatelem může být pouze osoba s trvalým pobytem v obci Liptál

adresa trvalého pobytu  756 31 Liptál  čp. _ _ _ _ _ _ _   če. _ _ _ _ _ _ _ _

číslo telefonu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

číslo mobilu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  podpis žadatele

KOMPOSTÉR JE MAJETKEM OBCE LIPTÁL  po dobu 5 let – tj. po dobu udržitelnosti projektu. Po 
uplynutí této doby se stává majetkem žadatele. Žadatel je povinen v pronájemním bezúplatném období 
dodržovat základní podmínky pro kompostování a při monitorovací činnosti být nápomocen pracovní-
kům Obecního úřadu v Liptále.

Potvrzení  Obce Liptál  o výdeji 1 kusu domácího kompostéru THERMO – KING – 400 l:

pro čp. _ _ _ _ _ _ 

V Liptále, dne 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 OBEC LIPTÁL  - výdejce podpis  příjemce

Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 prostřed-
nictvím fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)/ a Fondu soudružnosti 
(FS)a Státním fondem Životního prostředí.


