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USNESENÍ ze schůze ZO 
Liptál č. 2 ze dne 15.12.2010

ZO Liptál:
- schvaluje zápis č. 27 ze dne 06. 10. 2010 

a zápis č. 1 ze dne 10. 11. 2010 
-  bere na vědomí kontrolu plnění usne-

sení ZO č. 27 ze dne 06.10.2010 a č. 1 
ze dne 10.11.2010 

- bere na vědomí informace z jednání 
rady obce Liptál č. 43 ze dne 20.10.2010, 
č. 01 ze dne 10.11.2010, č. 02 ze dne 
01.12.2010 a č. 03 ze dne 13.12.2010 

- zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. 
Oba výbory budou tříčlenné.

- volí členy finančního výboru Ing. Mi-
chala Trochtu a Zdeňka Mrlinu a před-
sedu finančního výboru Ing. Mirosla-
va Hrádka 

- volí členy kontrolního výboru Ing. 
Věru Jaškovou a Ing. Jana Evjáka 
a předsedu kontrolního výboru Ing. Te-
rezu Krausovou

- v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví odměnu za vý-
kon funkce neuvolněného člena zastupi-
telstva obce v plné výši. Odměna bude 
poskytována ode dne 1.1.2011.

- schvaluje 4. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2010

- schvaluje vyplacení odstupného pro 
Miroslava Vaculíka v celé částce

- schvaluje hospodaření obce Liptál 

podle rozpočtového provizoria v ob-
dobí od 1. 1. 2011 do doby schválení 
rozpočtu na rok 2011

- pověřuje v době od 16. 12. do 31. 12. 
2010 radu obce Liptál prováděním roz-
počtových opatření s tím, že tyto změ-
ny budou dodány do ZO na prvním za-
sedání v roce 2011

- schvaluje variantu č. 2, tj. provedení vý-
běrového řízení obcí Liptál na zpraco-
vání projektové dokumentace domov-
ních přípojek a provedení příslušných 
služeb pro domovní přípojky napojo-
vaných nemovitostí v rámci akce: Čistá 
řeka Bečva a ukládá starostce obce za-
hájit přípravu výběrového řízení: Čistá 
řeka Bečva II – Domovní přípojky

- bere na vědomí rozpočet Sdružení 
obcí Mikroregionu Vsetínsko

- vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 
01/2011 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů s účinnos-
tí od 1.1.2011. Dle čl. 6 Osvobození 
a úlevy ZO schvaluje, že od poplatku 
se osvobozují: osoby umístěné v za-
řízeních sociální péče, narozené děti, 
za které by rodiče neplatili poplatek 
v tom daném roce narození

- určuje Ing. Milana Daňu, člena zastupi-
telstva obce Liptál, aby spolupracoval 

s pořizovatelem - odborem územního 
plánování, stavebního řádu a dopravy 
Městského úřadu Vsetín, dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu (stavební zákon), 
(dále jen „stavební zákon“)

 1. dle § 47 odst. 1 a 4 stavebního zá-
kona při zpracování a úpravě návrhu 
zadání územního plánu Liptál včetně 
jeho změn a při zpracování a úpravě 
návrhů zadání změn územního plánu 
sídelního útvaru Liptál,

 2. dle § 49 odst. 1 stavebního záko-
na při zpracování návrhu pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu 
Liptál včetně návrhu rozhodnutí o vý-
běru výsledné varianty řešení a při 
zpracování návrhů pokynů pro zpra-
cování návrhů změn územního plá-
nu sídelního útvaru (územního plánu) 
Liptál včetně návrhu rozhodnutí o vý-
běru výsledné varianty řešení,

 3. dle § 53 odst. 1 stavebního záko-
na při vyhodnocení výsledků projed-
nání a zpracování návrhu rozhodnutí 
o námitkách uplatněných ke konceptu 
i návrhu územního plánu Liptál a při 
vyhodnocení výsledků projednání 
a zpracování návrhu rozhodnutí o ná-
mitkách uplatněných ke konceptu i ná-
vrhu změn územního plánu sídelního 
útvaru (územního plánu) Liptál

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

vítá Vás další číslo Liptálské-
ho zpravodaje a jistě si všim-
nete jeho nové obálky.

Určitě Vás upoutá i kulaté logo s čís-
lem 650. A právě toto číslo nás bude pro-
vázet po celý rok 2011. V letošním roce 
si totiž připomínáme 650 let od prv-
ní písemné zmínky o obci Liptál. Je to 
také pádný důvod připomenout si, co se 
v uplynulých létech v obci událo, nebo se 
sejít a společně takové výročí oslavit. 

V každém vydání zpravodaje budeme 
jeho část věnovat historii obce, zavzpo-
mínáme na významné osobnosti nebo 
události, které se zapsaly do historie 
obce. Po celý rok bychom pro Vás chtě-
li také připravovat společenské, kultur-

ní nebo sportovní akce, pořádané v du-
chu oslav 650. výročí obce. Na začátku 
prázdnin, 1. července 2011 uspořádáme 
„Lidovou veselici“, s programem, který 
pro Vás připraví liptálské školy a folk-
lorní sdružení, hudbu obstarají místní 
hudební skupiny. Velice atraktivní bude 
zajisté fotbalové utkání mezi „Dolan-
skem“ a „Hořanskem“. V rámci Liptál-
ských slavností bude uspořádána výstava 
„Liptál dříve a dnes“, která Vás provede 
historií obce až do současnosti. Vydáme 
rovněž leteckou pohlednici obce a každý 
bude moci získat do sbírky, nebo jen tak 
pro radost, kulaté razítko s logem výročí 
650 let obce Liptál, nebo upomínku vyro-
benou v keramické dílně základní školy. 
K lepšímu poznání okolí Liptálu zajisté 

přispěje pochod okolo Liptálu, pořádaný 
ve spolupráci s ČSOP Vartovna, nebo vý-
sadba lípy k výročí obce. Oslavy budou 
ukončeny tradičním pochodem Broučků 
v říjnu 2011. 

Jak vidíte, máme toho připraveného 
dost a o přesném pořádání všech akcí bu-
dete včas informování buď ve zpravodaji 
nebo místním rozhlasem. Věřme, že nám 
bude přát počasí a že většina z Vás si osla-
vy nenechá ujít. Již nyní jste všichni srdeč-
ně zváni!

Našim cílem je důstojně, ale zároveň 
skromně, připomenout si výročí obce, 
abychom současníkům přiblížili ne-
jen dávnou minulost, ale také význam-
né události moderní doby, a aby se nám 
všem rok 2011 zapsal do paměti jako rok 
výročí 650 let obce Liptál. 

Za organizační výbor
Věra Dostálová, starostka obce 

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
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- bere na vědomí informace k dokon-
čení akce: „Zateplení Základní školy 
Liptál“

- schvaluje zadávací dokumentaci na 
akci: Rozšíření separace odpadů 
v obci Liptál – Dodávka technologie 
a Dodávka malého nosiče kontejnerů

- schvaluje komisi pro výběrové říze-
ní na akci: Rozšíření reparace odpadů 
v obci Liptál – Dodávka technologie 
a Dodávka malého nosiče kontejnerů 
ve složení: Ing. Milan Daňa, Lubomír 
Vaculík, Ing. Miroslav Hrádek

- schvaluje seznam vyzvaných firem pro 
výběrové řízení Dodávka technologie: 
Mevatec s.r.o., GKR Engineering s.r.o., 
Kovos družstvo Teplice, 

- schvaluje seznam vyzvaných firem pro 
výběrové řízení Dodávka malého no-
siče kontejnerů: Ing. Jiří Karl, Údlice, 
provozovna Bílence 1, KOVEX s.r.o. 
Slušovice, I.TEC Czech spol. s r.o. Os-
trava - Vítkovice

- pověřuje zajištěním výběrového říze-
ní na akci: Rozšíření separace odpadů 
v obci Liptál – Dodávka technologie 
a Dodávka malého nosiče kontejnerů 
Ing. Ivanu Sladkou, Vigantice 

- zamítá žádost pana Patrika Cuhy, 
Liptál, na odkoupení pozemku p.č. 
3990 v k. ú. Liptál, o výměře 86 m2, 
ve vlastnictví obce Liptál. Doporučuje 
žadateli, aby zajistil odměření pozem-
ku p.č. 3990 geometrickým plánem 
s tím, že hranice rozdělení pozemku 
bude 1 m od konce komunikace smě-
rem do pozemku p.č. 3990. ZO Liptál 
schvaluje prodejní cenu za vyměřený 
pozemek ve výši 50,- Kč/m2

- schvaluje pořádání vánočního koncer-
tu Dechovou hudbou z Kašavy dne 
21.12.2010 v kulturním zařízení v Liptá-
le. Nájemné se stanoví ve výši 500,- Kč.

- schvaluje zvýšení příspěvku na ba-
líčky pro seniory z částky 180,- Kč 
na částku 230,- Kč

- bere na vědomí informace o připravova-
ném plánu kulturních akcí na rok 2011

- bere na vědomí vyúčtování povod-
ňové sbírky pro obec Heřmanice 
u Frýdlantu, konečná částka sbírky je 
59.604,10 Kč, z toho 10.000,- Kč při-
spěla Obec Liptál

- bere na vědomí informace o předání 
materiálu – příručky pro člena zastu-
pitelstva obce

- bere na vědomí informace o zrušení 
některých spojů ČSAD Vsetín

- bere na vědomí setkání na Vartovni 
dne 2.1.2011

- bere na vědomí změny v povodňové 
komisi obce – předseda Věra Dostálo-
vá, zástupce Ing. Milan Daňa

- bere na vědomí informaci o nově zvo-
lených zástupcích Sdružení obcí Syrá-
kov – předseda Vítězslav Zicha, místo-
předseda Věra Dostálová

USNESENÍ ze schůze ZO 
Liptál č. 3 ze dne 2.2.2011

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho do-

plnění: bod č. 14 – Smlouva o převo-
du práv a povinností mezi obcí Liptál 
a Sdružením obcí Mikroregionu Vse-
tínsko, bod č. 17 – Rámcová kup-
ní smlouva s firmou Kotrla, Smlouva 
o dílo s firmou Deratex Zlín  

- schvaluje zápis č. 2 ze dne 15.12.2010 
- bere na vědomí kontrolu plnění usne-

sení ZO č. 2 ze dne 15.12.2010
- bere na vědomí informace z jed-

nání rady obce Liptál č. 04 ze dne 
22.12.2010, č. 05 ze dne 17.01.2011 a č. 
06 ze dne 31.01.2011 

- bere na vědomí informace o nařízení 
vlády č. 375/2010 Sb. o snížení platů 
členů zastupitelstva od 1.1.2011

- schvaluje podání žádosti o dotaci 
z programu na podporu obnovy venko-
va vyhlášené Zlínským krajem  a Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj na akci: 
„Rekonstrukce tělocvičny Základní 
školy Liptál“ a vyčlenění vlastních  
zdrojů na zajištění realizace výše uve-
deného projektu ve výši 415.000,- Kč

- schvaluje podání žádosti o dotaci z pro-
gramu Obnova obecního a krajského 
majetku postiženého živelní nebo jinou 
pohromou vyhlášené Ministerstvem 
pro místní rozvoj na akci: „Obnova 
místních komunikací po povodňových 
škodách“ a vyčlenění vlastních zdrojů 
na zajištění realizace výše uvedeného 
projektu ve výši 354.000,- Kč

- schvaluje podání žádosti o dotaci ze 
Zlínského kraje na akci: „I. etapa ve-
řejného osvětlení v lokalitě kolem 
přírodního kulturního areálu“ a vy-
členění vlastních zdrojů na zajiště-
ní realizace výše uvedeného projektu 
ve výši 100.000,- Kč

- bere na vědomí podání žádosti z pro-
gramu Strom života na akci: „Úprava 
návsi v obci Liptál“

- zamítá žádost Miroslava Vaculíka, 
Liptál 25, na poskytnutí příspěvku 
od obce Liptál na vydání publikace 
„Liptál na přelomu tisíciletí“

- schvaluje poskytnutí materiálů Miro-
slavu Vaculíkovi, Liptál 25, pro pří-
pravu publikace „Liptál na přelomu ti-
síciletí“

- bere na vědomí informace k přípra-
vám oslav 650 let obce Liptál

- bere na vědomí informace o zrušení pů-
vodního výběrového řízení na akci „Roz-
šíření separace odpadů v obci Liptál“ – 
Dodávka technologie a Dodávka malého 
nosiče kontejnerů a navrhuje vypsání no-
vého výběrového řízení

- schvaluje novou zadávací dokumenta-
ci na akci: Rozšíření separace odpadů 
v obci Liptál – Dodávka technologie 
a Dodávka malého nosiče kontejnerů 
včetně kontejnerů

- schvaluje komisi pro výběrové říze-
ní na akci: Rozšíření reparace odpadů 
v obci Liptál –  Dodávka technologie 
a Dodávka malého nosiče kontejnerů 
včetně kontejnerů ve složení: Ing. Mi-
lan Daňa,  Lubomír Vaculík, Ing. Mi-
roslav Hrádek

- schvaluje seznam vyzvaných firem pro 
výběrové řízení Dodávka technologie: 
Mevatec s.r.o. Roudnice nad Labem, 
GKR Engineering s.r.o., Kovos druž-
stvo Teplice

- schvaluje seznam vyzvaných firem 
pro výběrové řízení Dodávka malého 
nosiče kontejnerů včetně kontejnerů: 
CTS-servis a.s., Okřínek 53, Poděbra-
dy, AGROTEC a.s., Šternberská 300, 
Zlín,  Samohýl MB a.s., tř. T. Bati 532, 
Zlín, EURO CAR Zlín s.r.o., Bartošo-
va čtvrť 4097, Zlín

- pověřuje zajištěním nového výběrové-
ho řízení na akci: Rozšíření  separace 
odpadů v obci Liptál – Dodávka tech-
nologie a Dodávka malého nosiče kon-
tejnerů včetně kontejnerů Ing. Ivanu 
Sladkou, Vigantice

- schvaluje mandátní smlouvu č. 6/11 
mezi obcí Liptál a Evou Ďopanovou 
ve věci zajištění výběrového řízení 
na akci: „Protipovodňová ochrana obce 
Liptál – bezdrátový rozhlas“ a pověřu-
je starostku podepsáním  smlouvy
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- schvaluje výsledky výběrového řízení 
na akci: „Kanalizační  přípojky v obci 
Liptál“ a pověřuje starostku uzavře-
ním smlouvy s vybraným  dodavate-
lem Jaroslavem Závodným

- rozhoduje, aby projekt na kanalizační 
přípojky ve výši 1.800,- Kč byl hrazen 
občany obce, resp. vlastníkem napojova-
né nemovitosti, a to při předání projektu

- schvaluje Smlouvu o převodu práv 
a povinností vyplývajících ze staveb-
ního povolení (územního rozhodnu-
tí) mezi obcí Liptál a Sdružením obcí  
Mikroregionu Vsetínsko

- schvaluje Strategický rozvojový doku-
ment obce Liptál pro čtyřleté funkční 
období 2011-2014

- schvaluje rozpočet obce Liptál pro 
rok 2011 takto: celkové příjmy ve výši 
14.475.000,- Kč, celkové výdaje ve výši 
14.296.000,- Kč, financování ve výši 
179.000,- Kč

- schvaluje bezúplatný převod pozemků 
pozemkových parcel číslo 1236/6, 1253/5 
v katastrálním území Liptál a pozemků 
pozemkových parcel 1236/8, 1246/4, 
1246/13, 1246/14, 1246/15 v katastrál-
ním území Liptál vzniklých dle geome-
trického plánu číslo 1029-231/2010 ze 
dne 29.11.2010 vyhotoveného Ing. Jaro-
slavem Eršilem, GEODETICKÉ PRÁ-
CE, Vsetín, IČ 11174234, do vlastnictví 
obce Liptál od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových (dále jen 
„Úřad“). Obec Liptál se zavazuje o výše 
uvedené nemovitosti řádně pečovat, uží-
vat je pouze k účelům v souladu s  veřej-
ným zájmem, tj. zejména nevyužívat je 
ke komerčním účelům či jiným výděleč-
ným účelům a ani je nebude k takovým 
účelům pronajímat, současně prohlašu-
je, že předmětné nemovitosti nepřevede 
třetí osobě a ani je nepoužije jako nepe-
něžitý vklad do základního kapitálu ob-
chodní společnosti nebo do jmění jiné 
právnické osoby podle obchodního zá-
koníku, a to vše po dobu 10 let od účin-
ků vkladu vlastnického práva do Katas-
tru nemovitostí.

1. V případě, že by obec Liptál porušila 
kteroukoli z povinností dle předchozí-
ho odstavce, zaplatí Úřadu smluvní po-
kutu ve výši ceny, kterou nemovitosti 
měly ke dni účinků vkladu vlastnického 
práva do Katastru nemovitostí dle teh-
dy platného cenového předpisu. Smluv-

ní pokutu lze uložit i opakovaně.
2. Úhradu provede obec Liptál ve lhůtě 15 

dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní 
pokuty Úřadem písemně vyzvána.

3. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spo-
jeno s náklady na vypracování znalec-
kého posudku, případně s jinými účel-
ně vynaloženými náklady, zavazuje se 
obec Liptál uhradit i tyto náklady. 

4. Úřad je oprávněn kdykoliv během lhů-
ty, stanovené v odstavci 1 kontrolovat, 
zda jsou všechny omezující podmínky 
ze strany obce Liptál dodržovány a obec 
Liptál je povinna k tomu převodci po-
skytnout odpovídající součinnost. 

5. Obec Liptál je povinna vždy k 31.12. pří-
slušného roku během celé lhůty stanove-
né v odstavci 1 předat Úřadu písemnou 
zprávu o zachování a rozvoji aktivit, kte-
ré jsou ve veřejném zájmu, k jehož za-
chování se obec Liptál zavázala. Za po-
rušení tohoto závazku uhradí obec Liptál 
Úřadu pokutu ve výši 2.500,--Kč.

- neschvaluje úplatný převod výše uve-
dených pozemků.

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene č. IV-12-8003802/006  
mezi obcí Liptál a ČEZ Distribu-
ce, a.s. a ENPRO Energo s.r.o. na  
stavbu „Liptál Daňa + Skalický NNK, 
IV-12-8003802“

- schvaluje prodej starých kamen ze zám-
ku panu Josefu Fendrychovi, Liptál, 
za cenu 100,- Kč

- schvaluje Rámcovou kupní smlouvu č. 
08/2011 mezi obcí Liptál a firmou Ko-
trla, a.s. Vsetín o prodeji dřevní hmoty

- schvaluje Smlouvu o dílo na velko-
plošnou deratizaci mezi obcí Liptál a  
společností Deratex s.r.o. Zlín na rok 
2011-2014

- bere na vědomí informace o Tříkrálo-
vé sbírce

- bere na vědomí informace o preven-
tivní policejní akci „Senioři“

- bere na vědomí uskutečnění 11. huma-
nitární sbírky Diakonie Broumov dne 
14.3.2011

- bere na vědomí informace o dopravní 
nehodě v Hořansku a poškození zá-
bradlí

- bere na vědomí informace o přípravě 
nových webových stránek obce Liptál 
a starostka vyzývá zastupitele a slož-
ky k dalším návrhům na novou úpravu 
webových stránek

- bere na vědomí Prohlášení ke kritic-
ké dopravní situaci v regionu vydané 
městem Vsetín a schvaluje připojit se 
svým podpisem k tomuto  
Prohlášení

- bere na vědomí informace k akci Sčí-
tání lidu, domů a bytů 2011

- bere na vědomí oznámení Jiřího    
Mrnuštíka o uctění památky T.G. 
Masaryka dne 4.3.2011 u místního 
pomníku

- bere na vědomí žádost Miroslava Va-
culíka o pokračování v řešení připoje-
ní obce Dešná na vodovod Syrákov

USNESENÍ ze schůze ZO 
Liptál č. 4 ze dne 23.2.2011

ZO Liptál:
- schvaluje výsledky výběrového říze-

ní na akci: Rozšíření separace odpadů 
v obci Liptál - Dodávka technologie – 
vítězný uchazeč: Mevatec s.r.o., Chel-
čického 1228, 413 01 Roudnice nad 
Labem, IČO: 62742051 a pověřuje sta-
rostku obce uzavřením smlouvy s vy-
braným dodavatelem

- schvaluje výsledky výběrového říze-
ní na akci: Rozšíření separace odpadů 
v obci Liptál - Dodávka malého nosiče 
kontejnerů  včetně kontejnerů – vítěz-
ný uchazeč: AGROTEC a.s., Brněnská 
74, 693 01 Hustopeče, IČO: 00544957, 
a pověřuje starostku obce uzavřením 
smlouvy s vybraným dodavatelem

- schvaluje zadávací dokumentaci na akci: 
Protipovodňová ochrana obce Liptál

- schvaluje komisi pro výběrové řízení 
na akci: Protipovodňová ochrana obce 
Liptál ve složení: Ing.  Milan Daňa, 
Ing. Michal Trochta, Milan Bořuta

- seznam vyzvaných firem pro výběrové 
řízení Protipovodňová ochrana obce 
Liptál: BŠ Elektro, Mnichovo Hra-
diště, JD Rozhlasy s.r.o., Rožnov pod 
Radhoštěm, Bártek rozhlasy s.r.o., Va-
lašské Meziříčí,  EMPEMONT s.r.o., 
Valašské Meziříčí 

- schvaluje jednorázový průjezd histo-
rických vozidel po veřejných a účelo-
vých komunikacích v obci Liptál dne 
20.8.2011 u příležitosti srazu historic-
kých vozidel, pořádaný Veteran Car 
Club Zlín o.s.

- bere na vědomí informace o získání 
dotace na akci: Úprava návsi v obci 
Liptál.
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Příjmy Schváleno
1111 - Daň závislá činnost 2,000,000.00
1112 - Daň z příjmu F.O. 190,000.00
1113 - Srážková daň 180,000.00
1121 - Daň právnických osob 1,900,000.00
1122 - Daň právnických osob - obec 250,000.00
1211 - Daň z přidané hodnoty 5,400,000.00
1361 - Správní poplatky: 27,000.00
1337 - Odvoz domovního odpadu 435,000.00
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 4,000.00
1511 - Daň z nemovitosti 1,200,000.00
4112 - Dotace Krajský úřad Zlín 595,000.00
4121 - Dojíždějící žáci - Lhota 70,000.00
4121 - Dojíždějící žáci - Jasenná 65,000.00
1031 - 2111 Tržba v lesním hospodářství 820,000.00
2141 - Ostatní příjem v Infocentru 10,000.00
2321 - Kanalizace -příjem za projekt od občanů 400,000.00
3314 - Knihovna 2,000.00
3319 - Nájem  Kulturní zařízení 16,000.00
3392 - Ostatní příjmy Kulturní areál 19,000.00
3511 - Nájem nebyt.prostror zdrav.střediska 96,000.00
3613 - Nájem nebytových prostor,Dům služeb 121,000.00
3632 - Pohřebnictví 10,000.00
3639 - Místní hospodářství ,Vizovické vrty 113,900.00
3639 - Nájem Mezníková 33,000.00
3639 - Čistírna,prodej majetku ,věcné břemeno 25,000.00
3722 - Odvoz odpadu organ.,prodej popelnic 61,000.00
3725 -Třídění odpadu EKO KOM 60,000.00
4354 - Dům s pečov.službou 210,000.00
5512 - Požární ochrana 3,000.00
6171 - Nájem smlouva  Sdružení Syrákov 103,000.00
6310 - Úroky 4,100.00
CELKEM: 14,475,000.00

Paragraf , popis činnosti Schváleno
8115 - Počáteční stav 2011 1,129,000.00
8124 - 01  Plynofikace obce - úvěr  ( 2001 ) -482,000.00
8124 - 02   Splátka půjčky Š.J:,SOS ( 2006 ) -720,000.00
8124 - 03   Splátka půjčky Citroen ( 2009 ) -46,000.00
8124 - ÚZ 720 Splátka půjčky KÚ Zlín (2009) -60,000.00
CELKEM: -179,000.00

Výdaje Schváleno
1031 - Lesní hospodářství 650,000.00
2141 - Informační centrum 2,000.00
2212 - Oprava míst. komunikací ,zimní údržba 312,000.00
2212 - MK Povodňové škody ,projekt 393,000.00
2219 - Výstavba a údržba chodníků,zábradlí 66,000.00
2221 - Dopravní obslužnost - KÚ Zlín 110,000.00
2310 - Skupinov. vodovod-splátka úroku a úvěru  119,000.00
2310 - Úroky za úvěr 40,000.00
2310 - Návratná fin.výpomoc - vodovod I etapa 402,000.00
2321 - Kanalizace - inv.transfér 951,000.00
2321 - Projekt realizace přípojky 414,000.00
3111 - Mateřská škola příspěvek na provoz 639,000.00
3111 - Mateřská škola ostatní neinv.náklady 30,000.00
3113 - Základní škola příspěvek na provoz 1,516,000.00
3113 - ZŠ  Tělocvična 434,600.00
3113 - Ostatní náklady - voda 36,000.00
3314 - Knihovna 23,000.00
3319 - Ostatní činnost v kultuře 290,000.00
3322 - Obnova kulturních památek-zámek 110,000.00
3330 - Činnost registr.církvím 20,000.00
3341 - Místní rozhlas 2,000.00
3349 - Liptálský Zpravodaj 53,000.00
3392 - Kulturní areál 146,000.00
3399 - Vítání občánků,beseda s důchodci 80,000.00
3419 - Tělovýchova 52,500.00
3511 - Zdravotní zařízení 55,000.00
3522 - Ostatní nemocnice - Vizovice 5,000.00
3613 - Nebyt.prostory-otop,voda el.energie 85,000.00
3631 - Veřejné osvětlení,světla,projekt 365,800.00
3632 - Pohřebnictví 24,000.00
3633 - Úrok plynofikace 113,500.00
3635 - Územní plán  30,000.00
3636 - Územní rozvoj - přísp.na digit.mapu 5,000.00
3639 - Ostatní služby Místního hospodářství 617,200.00
3721 - Odvoz nebezp. odpadu 120,000.00
3722 - Odvoz domovního odpadu 600,000.00
3722- Sběrný dvůr,výběrové řízení 314,000.00
3725 - Odvoz tříděného odpadu 145,000.00
3745 - Péče o vzhled v obci +  mzda VPP 208,500.00
4319 - Sociální pomoc občanům 20,000.00
4354 - 16 BJ penzion 160,000.00
4359 - Péče o staré občany 89,500.00
5212 - Protipovodňová ochrana obyvatelstva 200,400.00
5512 - Sbor dobrov.hasičů 93,000.00
6112 - Zastupitelstvo,komise 1,323,000.00
6149 - Čerpání dotace sčítání lidu 0.00
6171 - Vnitřní správa 2,428,200.00
6171 - Peněžní fond  2011 40,000.00
6310 - Bankovní poplatky 25,000.00
6399 - Odvod daně obec 250,000.00
6399 - Odvod DPH od 1.5.2010 0.00
6409 -Člen.příspěvky mikroreg.a sdružením 23,100.00
6409 - člen.přísp.Syrákov 64,700.00
CELKEM: 14,296,000.00

Financování  2011 obec Liptál

zpracovala Marie Sušňová

Rozpočet obce Liptál na rok 2011
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Strategický rozvojový dokument obce Liptál
pro čtyřleté funkční období 2011 - 2014

       termín realizace  zajištění financování
Investiční akce
- výstavba kanalizace, domovní přípojky    2011 - 2013  dotace EU, SR, VP
- přestěhování mateřské školy do pavilonu ZŠ  2011 - 2014  dotace EU, SR, VP
- využití podkroví ZŠ pro volnočasové aktivity –
 výuka jazyků, kroužky, umělecká škola   2012 - 2014  dotace EU, VP
- projektová dokumentace pro výstavbu
 chodníků v Dolansku, výstavba chodníků - I. etapa  2012 - 2014  VP
Doprava
- opravy, údržba a odvodnění místních komunikací  2011 - 2014  VP
- pasport  místních komunikací    2012   VP
- vybudování místní komunikace k rodinným domkům 
 Na Pustém       2012 - 2013  dotace, VP
- vybudování autobusové zastávky – Na hranici  2012 - 2013   dotace POV, VP
- přechod pro chodce u základní školy – silnice III.tř  2012    dotace, VP
Životní prostředí
- rozšíření separace odpadů    2011    dotace EU, SR, VP
- protipovodňová ochrana  - bezdrátový rozhlas  2011    dotace EU, SR, VP
- oprava  koryta a břehu Rokytenky v Dolansku  2011 - 2014  spolupráce s Lesy ČR
- demolice domku „Mrlinovo“    2012 - 2014  dotace, VP 
- zvýšit péči OÚ i občanů o pořádek a vzhled  2011 - 2014  VP
 obce (veřejné plochy, chodníky, zeleň,
 skládky, kejdové a odpadové hospodářství)
- obměna přerostlých dřevin, výsadba nových stromů  2011 - 2014  dotace, VP  
Bytová výstavba 
- územní plán obce – schválení nového ÚP    2011   
Školství a zdravotnictví
- udržení lékařské péče v obci    trvale
- bezbariérový vstup do lék. ordinací   2012   dotace POV, VP
- zachování provozů  obou školských zařízení 
  mateřské a základní školy    trvale
- oprava havarijního stavu tělocvičny v ZŠ   2011 - 2013  dotace POV, VP
Kultura a sport
- vybudování víceúčelového hřiště – sportoviště
 pro školní i mimoškolní využití    2011 - 2014  dotace EU, VP
- kulturní areál – řešit sociální zařízení, 
 zařízení stánků dle potřeb hygieny, osvětlení  2012 - 2014  dotace EU, VP
- sportovní areál –  fasáda šaten fotbalového hřiště  2013 - 2014  dotace POV, VP
- obnova vybavení kulturního zařízení – zařízení  kuchyně    2012 - 2014  dotace POV, VP
- podpora spolků a organizací     trvale
Další
- studie využití budovy zámku    2011    dotace KÚ, VP
- oprava budovy obecního úřadu  - rekonstrukce topení 2012 - 2014  dotace POV, VP
- obnova veřejného osvětlení  (výměna zastaralých
 a neekonomických svítidel)    2011 - 2014  VP
- rozšíření veřejného osvětlení  k fotbalovému hřišti a 
 do  odlehlých částí obce     2011 - 2014  dotace POV, VP
- optimalizace spotřeby tepla a energií v budovách
 ve vlastnictví obce Liptál     2011 - 2014  dotace SR, EU, VP
- pokračovat v řešení majetkoprávních vztahů
 (obec – občané, obec – Lesy ČR, obec – stát)  2011 - 2014  VP
- oslava výročí 650 let založení obce Liptál    2011   VP

Vysvětlivky: VP – vlastní prostředky,  SR – státní rozpočet,  EU – dotace EU,  POV – dotace z programu obnovy venkova,  KÚ 
– dotace Krajský úřad Zlín

Strategický rozvojový dokument na období 2011 – 2014 byl schválen na 3. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Liptál, dne 
2.2.2011, pod číslem usnesení 15/03/11.                             Věra Dostálová, starostka obce Liptál, Ing. Milan Daňa, místostarosta 
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Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001
Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie 
a Evropský sociální fond na našem úřadu práce?

V letech 2008 - 2011 jsou vytvářena pracovní místa veřejně 
prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně pro-
spěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.5.2008 do 31.8.2011 bylo u Obce Liptál 
v rámci projektu podpořeno 6 pracovních míst na VPP část-
kou 484 215,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociál-
ního fondu činila 85%, tj. 411 582,75 Kč a ze státního rozpoč-
tu České republiky činila 15%, tj. 72 632,25 Kč. 

Pracovní místa podpořená v rámci VPP vyhrazovaly obce 
v okrese Vsetín pro uchazeče nejčastěji v profesích: pomocný 
dělník – údržba veřejných prostranství a budov a dělník čiš-
tění města. Pracovní příležitosti spočívaly zejména v údrž-
bě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov 
a komunikací ve prospěch obcí nebo příspěvkových organi-
zací měst. 

Nástroj VPP přispívá k udržení a obnovení základních 
pracovních návyků a motivace hůře umístitelných uchaze-
čů o zaměstnání, napomáhá tak snižovat hrozbu sociálního 
vyloučení podpořené skupiny osob. Pro většinu osob z této 
skupiny je to jediná možnost jejich uplatnění na trhu práce – 
jejich handicapem často bývá vyšší věk, zdravotní omezení, 
nižší kvalifikace (nebo vzdělání v oboru, který není na míst-
ním trhu práce zaměstnavateli vyhledáván), horší dopravní 
dostupnost atd.

Kanalizace – Liptál
Projekt odkanalizování obce Liptál v rámci „Čisté řeky Beč-

vy“ pokračuje dalšími přípravnými pracemi. V současné době 
se již řeší konkrétní napojení rodinných domků. Zpracování pro-
jektů domovních přípojek začalo v „Dolansku“. Mnohé z Vás 
navštívil místostarosta obce Ing. Milan Daňa s prvotními in-
formace. Poté následovala návštěva projektanta, pana Jarosla-
va Závodného. Ten s občany projednává nejvhodnější napojení 
jednotlivých nemovitostí na hlavní kanalizační řad a zpracuje, 
v případě zájmů občanů a podle daných podmínek, projektovou 
dokumentaci, včetně vyjádření a stanovisek správců dopravní 
a technické infrastruktury a stanovisek dotčených orgánů, včet-
ně podání žádosti na Městský úřad Vsetín. Tímto způsobem bu-
deme pokračovat postupně v dalších částech obce. 

Jedním z nejčastějších dotazů občanů je: „ Kdy se zahájí bu-
dování kanalizace? Proč již nyní připravujeme projekty do-
movních přípojek.?“ 

Poslední zprávy ze Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko 
jsou, že stavba kanalizace v obci Liptál bude zahájena v roce 
2013. Proč tedy již nyní řešíme projekty domovních přípojek ? 
Udělat první krok, vybudovat hlavní kanalizační řady a potom 
řešit napojení jednotlivých rodinných domků, by přineslo při 
samotné realizaci mnohdy neřešitelné problémy. 

Kanalizační napojení je složitější a náročnější než např. vo-
dovodní nebo plynová přípojka. Nutné je zejména řešit správné 
spádování přípojky. Prováděcí dokumentace hlavních kanalizač-
ních řadů, která se bude zpracovávat v roce 2011 - 2012, proto již 
musí počítat s napojením konkrétního rodinného domku. 

Výstavba kanalizace i samotné připojení nemovitostí sebou 
přinese pro všechny zajisté dost problémů. Jedno zjištění však 
již nyní můžeme vyslovit. Přípravné práce pokračují podle sta-
nového harmonogramu a zatím se setkáváme u většiny občanů 
s pochopením a snahou se dobře připravit.

Věra Dostálová, starostka

Složenky pro daň z nemovitostí
Podle informací Finančního úřadu ve Vsetíně budou slo-

ženky občanům rozesílány centrálou na adresu trvalého po-
bytu popř. doručovací adresu  začátkem května. Splatnost je 
do konce května. Mějte tedy trpělivost a vyčkejte. Pokud ně-
kdo v květnu složenku neobdrží, informujte se na Finančním 
úřadě ve Vsetíně, tel.: 571 495 111.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., oznamují změnu ceny 
vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2011:

Cena vodného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané 
pitné vody. O rozhodujících faktorech pro zvýšení ceny vod-
ného se můžete informovat na OÚ Liptál, kde je k dispozici 
dopis VaK Vsetín.

Cena v Kč/m3: Bez DPH Včetně 10 % DPH
Vodné 34,70 38,17

Cenové oznámení o zdražení

Pozvánka
na  5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Liptál,
které se koná ve středu 06. 04. 2011 v 17:00  hodin 

v zasedací místnosti OÚ Liptál

Rozpis výkupů kůží na rok 2011
Liptál, U obecního úřadu, v čase 15.45 – 15.55:

30.3.2011, 4.5.2011, 8.6.2011, 13.7.2011, 
17.8.2011, 21.9.2011, 26.10.2011, 30.11.2011

Pozdrav z Austrálie
Děkujeme panu Karlu Machalovi za pozdrav z Austrálie. 

Koncem roku byl u něj na návštěvě rodinný příslušník ze Se-
ninky. Ten nám po svém návratu předal velkou českou státní 
vlajku, kterou nám Machalovi poslali jako symbol toho, že na 
Liptál nikdy nezapomenou.

Děkujeme!
Za OÚ Liptál Jana Vráblíková
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Zastupitelstvo obce Liptál se na svém 
zasedání dne 15. 12. 2010 usnesením č. 
15/02/10 usneslo vydat na základě § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaz-
nou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 
Čl. 1

Úvodní ustanovení
1. Obec Liptál touto vyhláškou zavádí 

místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních od-
padů (dále jen „poplatek“).

2. Řízení o poplatcích vykonává obec-
ní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpa-
dů platí:

1. fyzická osoba, která má v obci tr-
valý pobyt; za domácnost může být po-
platek odváděn společným zástupcem, 
za rodinný nebo bytový dům vlastníkem 
nebo správcem; tyto osoby jsou povin-
ny obci oznámit jména a data narození 
osob, za které poplatek odvádějí,

2. fyzická osoba, která má ve vlastnic-
tví stavbu určenou nebo sloužící k indi-
viduální rekreaci, ve které není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; 
má-li k této stavbě vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek spo-
lečně a nerozdílně, a to ve výši odpoví-
dající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit správ-
ci poplatku vznik své poplatkové po-
vinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy mu povinnost platit tento poplatek 
vznikla, případně doložit existenci sku-

tečností zakládajících osvobození nebo 
úlevu od poplatkové povinnosti. 

2. Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vy-
hlášky je povinen ohlásit správci poplatku 
zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípa-
dě další adresy pro doručování, evidenč-
ní nebo popisné číslo stavby určené nebo 
sloužící k individuální rekreaci, není-li 
tato stavba označena evidenčním nebo 
popisným číslem číslo parcelní pozemku, 
na kterém je tato stavba umístěna. 

3. Stejným způsobem a ve stejné lhů-
tě jsou poplatníci povinni ohlásit správci 
poplatku zánik své poplatkové povinnos-
ti v důsledku změny trvalého pobytu nebo 
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě ur-
čené nebo sloužící k individuální rekreaci.

4. Poplatník, který nemá sídlo nebo 
bydliště na území členského státu Evrop-
ské unie, jiného smluvního státu Doho-
dy o Evropském hospodářském prostoru 
nebo Švýcarské konfederace, uvede kro-
mě údajů požadovaných v odstavci 2 ad-
resu svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování.

5. Dojde-li ke změně údajů uvedených 
v ohlášení, je poplatník nebo plátce po-
vinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka 
podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 
300,- Kč a je tvořena:

a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 150,- Kč za kalendářní rok. 

Tato částka je stanovena na základě sku-
tečných nákladů obce předchozího roku 
na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady roku 2009 na 
sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu činily:        

496.302,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 496.302,- Kč děleno 1529 

(1429 počet osob s trvalým pobytem 
na území obce 

+ 100 počet staveb určených nebo slou-

žících k individuální rekreaci) = 324,- 
Kč. Z této částky je stanovena sazba po-
platku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky 
ve výši 150,- Kč.

(3) V případě změny místa trvalé-
ho pobytu nebo změny vlastnictví stav-
by, která je určena nebo slouží k indivi-
duální rekreaci v průběhu kalendářního 
roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu kalendářních mě-
síců pobytu nebo vlastnictví stavby 
v příslušném kalendářním roce. Dojde-
li ke změně v průběhu kalendářního  
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců 
rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku

 (1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 
odst. 1 této vyhlášky je splatný ve 2 stej-
ných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. 
a do 31. 8. příslušného kalendářního roku.

(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 
odst. 2 této vyhlášky je splatný jednorá-
zově nejpozději do 30. 6. příslušného ka-
lendářního roku.

(3) Vznikne-li poplatková povinnost 
po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 a 2, 
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kte-
rém poplatková povinnost vznikla, nej-
později však do konce příslušného kalen-
dářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

1. Od poplatku se osvobozují:
a) osoby umístěné v zařízeních soci-

ální péče, 
b) nově narozené děti, za které by ro-

diče neplatili poplatek v tom daném roce 
narození.

Čl. 7
Navýšení poplatku 

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny po-
platníkem včas nebo ve správné výši, vy-
měří mu obecní úřad poplatek platebním 
výměrem.

OBEC Liptál
Obecně závazná vyhláška č. 01/2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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2. Včas nezaplacené nebo neodvede-
né poplatky nebo část těchto poplatků 
může obecní úřad zvýšit až na trojnáso-
bek; toto zvýšení je příslušenstvím po-
platku. Vyměřený poplatek se zaokrouh-
luje na celé koruny nahoru.

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška 
č.02/2004 obce Liptál o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-

straňování komunálních odpadů, ze dne 
15.12.2004.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 
01.01.2011.  

Svoz odpadu Liptál 2011

Informace o kominických službách v obci

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
* 22. 08. * 14. 11. 2011   

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLE
* 18.04. * 16.05. * 13.06. * 11.07. * 08.08. * 05.09. * 03.10. * 31.10. * 28.11. * 

27.12.2011

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

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
* 18.04. * 16.05. * 13.06. * 11.07. * 08.08. * 05.09. * 03.10. * 31.10. * 28.11. * 

27.12.2011 

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

umístěna sběrná nádoba. 

Děkujeme, že třídíte odpad.

Jak jsme již v minulých zpravoda-
jích informovali, od 1. ledna 2011 pla-
tí nová vyhláška, která určuje, že se ko-
míny musí nejen vymetat, ale i důkladně 
kontrolovat, a to alespoň jednou roč-
ně. Aby Vás nenavštívil „falešný komi-
ník“, Obecní úřad v Liptále Vám nabí-
zí pro kominické služby osobu, která má 
oprávnění tyto služby poskytovat. Jedná 
se o firmu Stanislava Hlinšťáka.

V měsíci květnu bude firma Kominic-
tví Stanislav Hlinšťák z Jablůnky prová-
dět kontroly a čištění spalinových cest 
(komínů) v rodinných domcích v naší 
obci. Je jen na Vás, zda tyto služby po-
užijete.

Ceny kominických prací:
Kontrola spalinových cest a vystave-
ní Zprávy o kontrole spalinových cest: 
350 Kč/ 1 komín
Čištění spalinových cest: 200 Kč/ 1 ko-
mín
Výběr sazí: 50 Kč/1 komín

V případě dvou a více komínů bude 
cena stanovena dohodou.

U nepoužívaného komína se kontrola 
a čištění neprovádí.
Kontakt:
Stanislav Hlinšťák, Jablůnka 331
Tel. 737 505 697
E-mail: shlinstak@seznam.cz

Alena Malčíková

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

mají uhrazen poplatek za odvoz komu-
nálního odpadu za letošní (případně 
minulý) rok a poplatek za psa, aby tak 
bezodkladně učinili na obecním úřa-
dě, kde zároveň obdržíte barevné pyt-
le na tříděný odpad, popř. na účet Obce 
Liptál číslo 6724-851/0100, v. s. je čís-
lo 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 první-
ho psa, za každého dalšího psa 
200 Kč/rok 

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

Czech POINT

Ztráty a nálezy

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.

Na obecním úřade v Liptále máme 
nejen z loňského roku nějaké nálezy. 
Zejména klíče, hodinky, ale i malý 
skateboard, několik bund a mikin růz-
ných velikostí. Pokud něco z uvede-
ných předmětů postrádáte - přihlaste se 
na obecním úřadě, 1. patro, dveře č.2, 
Jana Vráblíková. Děkujeme poctivým 
nálezcům!
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Nařízení státní veterinární správy
Č.j. 2010/5440/SVS
Státní veterinární správa jako orgán 

příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zá-
kona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících záko-
nů (veterinární zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 
písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona, 
v souladu s § 12 vyhlášky č. 299/2003 
Sb., o opatřeních pro předcházení a zdo-
lávání nákaz a nemocí přenosných ze 
zvířat na člověka, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s nařízením Ko-
mise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích 
předpisech ke směrnici Rady 2000/75/
ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru 
a omezení přesunů některých zvířat vní-
mavých druhů ve vztahu ke katarální ho-
rečce, ve znění pozdějších předpisů

mimořádná veterinární opatření:
Článek I.

Dnem 1. 1. 2011 se chovatelům skotu 
staršího 3 měsíců, chovaného jako hos-
podářská zvířata, nařizuje povinné oč-
kování v uzavřeném pásmu pro katarální 
horečku ovcí, které tvoří celé území ČR, 
za těchto podmínek a požadavků:

K očkování a přeočkování musí být 
použita pouze inaktivovaná vakcína ur-
čená k očkování proti katarální horečce 
ovcí vyvolané virem katarální horečky 
ovcí sérotyp 8 – BioBos BTV 8.

Opakované očkování zvířat, která byla 
již proti katarální horečce očkována 
v roce 2010, musí být provedeno nejpoz-
ději do 30. 4. 2011. U těchto zvířat se již 
další přeočkování neprovádí.

Očkování zvířat, která dosud nebyla 
proti katarální horečce ovcí očkována, 
musí být provedeno nejpozději do 30. 4. 
2011. Přeočkování zvířat musí být prove-
deno ve lhůtě stanovené výrobcem očko-
vací látky. Přeočkována musí být i zvířa-
ta očkována v prosinci 2010.

Zabezpečit provedení povinného oč-
kování a přeočkování soukromým vete-
rinárním lékařem.

U mláďat narozených u očkovaných 
matek zajistit neprodlené vedení evi-
dence těchto mláďat po dobu 90 dnů 
od jejich narození. V případě přemístě-
ní těchto mláďat na jiné hospodářství in-
formovat písemně chovatele – příjem-
ce o skutečnosti, že zvířata pocházejí 
od očkovaných matek.

V případě přemístění očkovaných zví-
řat na jiné hospodářství informovat cho-
vatele – příjemce o skutečnosti, že jsou 
zvířata očkována očkovací látkou a pře-
dat mu písemné údaje o datu provedené-
ho očkování a názvu očkovací látky.

Článek II.
Soukromým veterinárním lékařům 

provádějícím povinné očkování a pře-
očkování proti viru katarální horečky 
ovcí sérotypu 8 se stanoví tyto podmín-
ky a požadavky:

Soukromý veterinární lékař obdr-
ží očkovací látku po uzavření smlou-
vy o provedení odborné veterinární čin-
nosti s příslušnou KVS,  které v souladu 
s ustanovením § 61 odstavec 1 písm. a) 
veterinárního zákona oznámil zahájení 
činnosti. Minimálními obsahovými ná-
ležitostmi této smlouvy musí být počet 
odebraných dávek očkovací látky a ba-
lení očkovací látky pro jednotlivé dru-
hy zvířat, pevná cena za očkování, lhů-
ta, ve které soukromý veterinární lékař 
musí KVS vrátit nepoužitou očkovací 
látku, záruka soukromého veterinární-
ho lékaře za řádné zacházení s očkovací 
látkou v souladu s příbalovou informací 
výrobce očkovací látky a sankce za ne-
dodržení ustanovení smlouvy.

Provést očkování a přeočkování v sou-
ladu s příbalovou informací výrobce oč-
kovací látky. Očkovaná zvířata musí být 
v den očkování klinicky zdravá.

O provedeném očkování a přeočková-
ní učinit záznam do evidence chovate-
le na hospodářství s uvedením počtu oč-
kovaných zvířat, identifikačních zvířat, 
data očkování a přeočkování a názvu oč-
kovací látky.

Učinit záznam do průvodního lis-
tu skotu, kde se uvede datum očková-
ní a přeočkování a název očkovací látky 
ve formátu VacBT – datum očkování.

Předložit KVS nejpozději do 14 dnů 
od provedení očkování nebo přeočková-
ní chovatelem odsouhlasené a podepsa-
né potvrzení.

Článek III.
Chovateli, který přijal očkovaná zvířa-

ta, se nařizuje provést písemný záznam 
do vlastní evidence s uvedením počtu 
očkovaných zvířat, identifikačních čí-
sel zvířat, data očkování a přeočkování 
a názvu očkovací látky.

Chovatel – příjemce mláďat naroze-
ných od očkovaných matek zajistí ne-
prodlené vedení evidence těchto mláďat 
po dobu 90 dnů od jejich narození. V pří-
padě přemístění těchto mláďat na jiné 
hospodářství informuje chovatel písem-
ně chovatele – příjemce o skutečnosti, že 
zvířata pocházejí od očkovaných matek.

Článek IV.
Chovatelům očkovaných zvířat se na-

řizuje v případě úhynu očkovaného zví-
řete, zmetání a/nebo zjištění klinických 
příznaků infekčního onemocnění do 7 
dnů po datu očkování zvířat oznámit ne-
prodleně tuto skutečnost místně přísluš-
né KVS, která provede epizootologické 
šetření s případným odběrem vzorků pro 
laboratorní vyšetření. Podání učiní pí-
semně nebo ústně do protokolu anebo 
v elektronické podobě podepsané zaru-
čeným elektronickým podpisem.

Článek V.
KVS může na základě písemné žádos-

ti chovatele po posouzení rizik a vyhod-
nocení situace povolit výjimku z naříze-
ného povinného očkování v uzavřeném 
pásmu v těchto případech:

- jedná se o býky, kteří budou nejpoz-
ději do šesti měsíců ode dne podání žá-
dosti poraženi na jatkách,

- jedná se o skot starší 3 měsíců chova-
ný jako hospodářská zvířata, který bude 
nejpozději do 3 měsíců od podání žádos-
ti vyvezen do třetí země,

- jedná se o plemenné býky na schvá-
lených inseminačních stanicích, jejichž 
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KOMPOSTÉRY

sperma je určené k obchodování s ji-
nými členskými státy nebo k vývozu 
do třetích zemí a býčky určené do od-
choven plemenných býků a v odchov-
nách plemenných býků.

Článek VI.
Státní veterinární správa může na zá-

kladě písemné žádosti chovatele po po-
souzení rizik a vyhodnocení situace po-

volit výjimku z nařízeného povinného 
očkování v uzavřeném pásmu a ostat-
ních případech neuvedených v článku V.

Článek VII.
Toto nařízení Státní veterinární sprá-

vy o mimořádných veterinárních opatře-
ních v souladu s ustanovením § 76 od-
stavec 4 veterinárního zákona nabývá 
platnosti dnem jeho vyhlášení; za den 

jeho vyhlášení se považuje den jeho vy-
věšení na úřední desce Ministerstva ze-
mědělství.

Dnem 31.12.2010 se ruší nařízení Stát-
ní veterinární správy o mimořádných ve-
terinárních opatřeních č.j. 2010/875/SVS 
ze dne 4.3.2010

V Praze dne 27.12.2010
Doc.MVDr. Milan Malena, Ph. D.

Preventivní projekt Policie ČR „Senioři“
Dne 27. ledna 2011 proběhly v naší 

obci návštěvy domácností s cílem přímo 
a plošně promlouvat k seniorům v místě 
jejich bydliště. Policisté Vás informova-
li o konkrétních případech protiprávní-
ho jednání a varovali Vás před riziky po-
domního prodeje či jiné trestné činnosti, 
kdy můžete přijít i o své celoživotní úpo-

ry. Každý oslovený obdržel leták s důle-
žitými doporučeními a informacemi.

Policisté tuto akci v Liptále zpět-
ně hodnotili velice kladně a děkují pro-
střednictvím obecního úřadu všem ob-
čanům za jejich vstřícnost, pochopení 
a spolupráci. 

Z materiálu Policie ČR Jana Vráblíková

POLICIE informuje

Informace o možnosti zpřesnit hranice pozemků

Upozorňujeme občany na falešného 
pracovníka ČEZ, který by Vás mohl 
navštívit pod falešnou záminkou odečtu 
elektřiny, přeplatků apod., lákat od Vás 
hotovost, případně Vás okrást.

Tyto případy se již v okrese staly 
a upozorňuje nás na to Policie ČR. 
V Jalovci ze dne 22.02.2011 byl zve-
řejněn i článek „V Zubří řádili falešní 
elektrikáři“, který tyto nekalé praktiky 
podrobně popisuje: zazvonili, že jdou 
měřit elektřinu a vrátit přeplatek. Chtěli 
rozměnit peníze, paní pro ně odešla, tak 
zjistili, kde jsou peníze uloženy, jeden 
dával poškozené něco podepsat a druhý 
ji mezitím okradl. Poté utekli.

Skuteční pracovníci energetiky Vás 
nikdy nebudou kvůli peněžní hotovosti 
kontaktovat, to se řeší složenkami. Pro-
vádějí pouze odečty a měli by se proka-
zovat průkazy.

Záminky takovýchto „podnikavců“ bý-
vají ovšem různé. Jednou nabízí broušení 
nožů, chtějí napít vody nebo  nabízí k pro-
deji různé zboží atd. Jejich cíl je ovšem 
vždy stejný. Chtějí zjistit, kde mají  ze-
jména starší lidé uschovány úspory, které 
jim poté v nestřeženém okamžiku odcizí.

Pokud se s něčím takovým setkáte, in-
formujte neprodleně Policii na č. 158, 
nebo obecní úřad.

Připravila Jana Vráblíková

Dovolujeme si Vám zaslat pro potřeby 
občanů Vaší obce i Vás informace k pro-
blematice zpřesnění geometrického a po-
lohového určení pozemků. 

Je skutečností, že katastrální mapy, 
ve kterých jsou nyní zobrazeny hranice 
pozemků, mají na různých místech Čes-
ké republiky rozdílnou přesnost. S tím 
souvisí také fakt, že některé pozemky 
jsou, co se týče jejich polohy, evidová-
ny v katastru nemovitostí s mnohem niž-
ší přesností, než jejich vlastníci předpo-
kládají. Jistě jste v médiích, nebo možná 
i ve své praxi, zaznamenali případy sou-
sedských sporů týkajících se např. umís-
tění plotu mezi pozemky. 

Takovým a podobným sporům o prů-
běh vlastnické hranice pozemků jde při-

tom do budoucna účinně předejít právě 
prostřednictvím institutu zpřesnění geo-
metrického a polohového určení pozem-
ků. Katastrální zákon totiž umožňuje za-
psat do katastru nemovitostí přesnější 
údaje o poloze stávající hranice pozem-
ků, na jejímž průběhu se vlastníci shodu-
jí, a zpřesnit v katastru evidované výmě-
ry pozemků. Pozemek je tak evidován 
na vysoké právně-technické úrovni. 

Podrobnější informace o možnostech 
zpřesnění geometrického a polohového 
určení pozemků lze nalézt také na inter-
netových stránkách Českého úřadu ze-
měměřického a katastrálního na adrese: 
http://www.cuzk.cz/zpresneni. 

Bc. Štěpán Forman, ředitel  
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj

Upozorňujeme občany, že ještě stá-
le mají možnost přihlásit se k přidělení 
kompostéru ke své nemovitosti. Pokud 
jste tak ještě neučinili, a máte zájem, 
tiskopisy jsou k dispozici na obecním 
úřadě.

Jedná se o domácí kompostér  
THERMO – KING – 400 l. Bude ma-
jetkem Obce Liptál po dobu 5 let – 
tj. po dobu udržitelnosti projektu. 
Po uplynutí této doby se stává ma-

Policie ČR 158
Městské policie 156
Lékařská pohotovost,
záchranná služba 155

Jednotné evropské číslo 
tísňového volání 112

Hasiči 150
Život 90 senior telefon 800 157 157
Elpida - linka seniorů 800 200 007
Bílý kruh bezpečí 257 371 110
Obecní úřad liptál 571 438 074

jetkem žadatele. Žadatel je povinen 
v pronájemním bezúplatném obdo-
bí dodržovat základní podmínky pro 
kompostování a při monitorovací čin-
nosti být nápomocen pracovníkům 
Obecního úřadu v Liptále.

Tento projekt je spolufinancován 
v rámci Operačního programu Život-
ní prostředí 2007-2013 prostřednictvím 
fondů Evropské unie z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj (ERDF) a Fon-
du soudružnosti (FS) a Státním fondem 
Životního prostředí. 
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Další vlna výměn ,,řidičáků“ začala
Sotva ke konci roku 2010 skončil ter-

mín pro povinnou výměnu řidičských 
průkazů vydaných od 1. ledna 1994 
do 31. prosince 2000, je zde nová, ten-
tokrát již poslední vlna výměn. Nyní 
jsou povinni do 31. prosince 2013 vy-
měnit své ,,řidičáky“ za nové ti šoféři, 
jejichž současné doklady byly vydány 
od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. 
Po uskutečnění této výměny již bude 
v České republice platný pouze jeden 
typ řidičského oprávnění, který byl vy-
dán na území České republiky, a to prů-
kaz podobný kreditní kartě.

Řidiči vlastnící výše zmíněné dokla-
dy tak mají dostatek času na jejich výmě-
nu. Včasným podáním žádosti se mohou 
vyhnout případným komplikacím, kte-
ré by jim s koncem termínu výměn moh-
ly nastat. Komplikacím, jež nyní ve Vse-
tíně a okolí řeší více než dva tisíce řidičů, 
kteří měli povinnost si doklady vymě-
nit do konce uplynulého roku, avšak tak 
neučinili. Nyní jim může správní orgán 

vyměřit pokutu až 30 tisíc korun za ne-
splnění si zákonné povinnosti. Pokud je 
za volantem s neplatnými doklady přistih-
ne policie, dostanou navíc pokutu 2 tisíce 
korun. V poslední vlně výměn, která potr-
vá do konce roku 2013, by si mělo ve Vse-
tíně vyměnit doklady celkem 7701 řidičů. 
Řidičské průkazy si mohou vyměňo-
vat na městském úřadu každé pondělí 
a středu od 8 do 17 hodin, každé úterý 
od 8 do 13.30 hodin a ve čtvrtek a v pá-
tek po telefonické domluvě. ,,Pro výmě-
nu je nutná vyplněná žádost, aktuální fo-
tografie o rozměru 3,4 x 4,5 cm, platný 
doklad totožnosti a řidičský průkaz, kte-
rému končí platnost,“ připomněla vedou-
cí odboru správních agend vsetínské rad-
nice Valerie Ondřejová s tím, že výměna 
je zdarma, ovšem při změně jakéhokoliv 
údaje se platí správní poplatek 50 korun. 
Nový řidičský průkaz by měl být vyroben 
do dvaceti dnů. Během této lhůty má řidič 
k dispozici původní doklad.

Vsetínské noviny 11.02.2011

Informace o 
přerušení dodávky 

el. energie - 5. 4. 2011
ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu 

se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že 
z důvodu prací na vedení nízkého napě-
tí, bude přerušena dodávka elektrické 
energie pro část obce :

 Liptál - Kopřivné - dne 5. dubna 
2011 od 7:30 do 16:00 hodin

Ohlášení v místě vypínání formou le-
táků provedou pracovníci energetiky.

Regionální vysílání ČT na satelitu
Česká televize zahájila 3. 1. 2011 pra-

videlné regionální vysílání zpravodaj-
ství a informací ze severní a jižní Mo-
ravy na satelitu Astra. ČT tak konečně 
oslovuje svým zpravodajstvím i diváky 
na severní a jižní Moravě na satelitu, 
kteří dosud mohli ze satelitu sledovat 
jen pražské regionální vysílání. 

S oficiálním startem regionálního 
vysílání ČT na satelitu dochází také 
k jedné zásadní změně - tradiční re-
gionální zpravodajství na ČT1 zruše-
no a bylo přesunuto na zpravodajský 
okruh ČT24. 

Regiony mají svůj stále stejný čas 
na ČT24 od 18:00 do 18:30 hodin a to 
každý den včetně sobot a nedělí a spe-
ciální večerní čas v pracovní dny 
od 22:49 do 23:00 hodin. Regionální 
vysílání ČT24 může televize s veřejno-
právním posláním vedle pravidelných 
pořadů využívat také v době mimořád-
ných událostí jako jsou například vol-
by nebo přírodní katastrofy (povodně, 
sněhové kalamity).

Časy regionálního vysílání ČT24:
 • pondělí až pátek: 
 18:00 - 18:30 Události v regionech 
 • sobota a neděle: 
 18:00 - 18:30 Události v regionech - 

víkend 
 • pondělí až pátek: 
 22:49 - 23:00 Události v regionech 

plus 

Regionální vysílání ČT je dostupné 
pro všechny diváky přijímající vysílá-
ní na satelitu Astra 3A(23,5°E), včetně 
uživatelů CS Link a Skylink. 

Občané, kteří chtějí sledovat regio-
nální vysílání, musí na svých satelit-
ních přijímačích naladit novou před-
volbu ČT24 JM (Jižní Morava) nebo 
ČT24SM (Severní Morava). Pro nala-
dění mohou občané využít službu Od-
bornyServis.cz, která má působnost 
v každém okrese ČR. Stačí firmu kon-
taktovat na stránkách www.Odborny-
Servis.cz, nebo telefonicky na čísle 
552 305 255.

(zdroj: parabola.cz) 

Ve dnech 28.3., 5.4., 14.4. 2011 bu-
de prováděna velkoplošná deratizace 
obce Liptál.

Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. 
s r. o. se sídlem ve Zlíně, která prove-
de ošetření kanalizační sítě, veřejných 
ploch a vybraných objektů.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodob-
ný výskyt hlodavců i v okolí obytných 
domů a hospodářských stavení, vyzývá-
me občany ke spolupráci při vyhledává-
ní pobytu hlodavců. Pokud to situace vy-
žaduje, obraťte se přímo na pracovníky 
jmenované firmy, anebo nahlaste své po-
žadavky na obecní úřad, aby bylo zabez-
pečeno komplexní ošetření obce.

Pro vlastní potřebu si budou moci ob-
čané zakoupit u provádějící firmy nástra-
hy proti hlodavcům.

Informační centrum 
OÚ Liptál

UPOZORNĚNÍ - 
deratizace v Liptále 

Změna otevírací doby ve 
sběrně prádla v Liptále

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

PONDĚLÍ a STŘEDA 8 - 11 hodin  
a 12 – 16 hodin (do 17 hodin na OÚ 
Liptál, 1. patro)

Od 5. dubna do 3. května  2011 se 
otevírací doba sběrny prádla posunu-
je z úterý na středu od 8.00 do 9.00 
hod. Po tomto termínu se bude prádlo 
sbírat opět v úterý.
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 Milovníci zvláštních muzeálních ex-
pozic by jistě neměli vynechat návště-
vu Muzea lidových pálenic ve Vlčnově. 
Bylo otevřeno ve stodole tamější památ-
kově chráněné usedlosti č. p. 65 teprve 
v květnu loňského roku. A už si získalo 
velkou oblibu. Koho by nezajímaly na-
příklad podomácku vyrobené destilač-
ní přístroje, které sloužily v některých 
zapadlých chalupách na moravsko-slo-
venském pomezí k nelegálnímu pálení 
kořalky? Do muzea se dostaly z policej-
ních skladů. Když byly úředně zabave-
ny ilegálním paličům a když se museli 
jejich majitelé zodpovídat před zákonem 
z nedovolené výroby lihu. ,,Téma této ex-
pozice je až malinko lechtivé a návštěv-
nost muzea je abnormálně vysoká,“ říká 
starosta Vlčnova Jan Pijáček. Ve vlč-
novském muzeu se podařilo shromáž-
dit, zpracovat a vystavit kolem tří desí-
tek kompletních destilačních přístrojů 
a jejich částí, velké množství dalších po-
třeb souvisejících s pálením, nádob, vi-
nět a dokumentů. Textové panely, vydané 
drobné tisky, publikace, hudební i obra-

zové snímky pak dokreslují minulost 
i současnost podomácké výroby ovoc-
ných pálenek a jiných destilátů. Tímto 
však rozvoj expozice zdaleka nekončí. 
Sbírka bude i v dalším období rozšiřo-
vána, exponáty doplňovány a obměňová-
ny. Muzeum pálenic ve Vlčnově (dům č. 
p. 65) je otevřeno pro veřejnost od dubna 
do června a od září do října v pondělí až 
pátek od 9.00 do 17.00, ale jen po telefo-
nické domluvě na čísle 572 675 130. Bez 
ohlášení je objekt otevřen o sobotách 
a nedělích od 13.00 do 18.00. V červen-
ci a srpnu potřebujete ohlášení jen v pon-
dělí a ve čtvrtek, jinak je zde otevřeno 
v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 
a o víkendech od 13.00 do 18.00.

Okno do kraje, březen 2011

Svatá Anežka zmizí z našich peněženek

Do Vlčnova za historií pálení kořalky

Česká televize vypíná další vysílače ČT1 a ČT2
Česká televize k 31. 1. 2011 ukonči-

la řádný provoz 6 analogových vysílačů 
ČT2 velkého výkonu a 62 analogových 
dokrývačů ČT2 i ČT1.

Krátce před půlnocí z pondělí 31. led-
na na úterý 1. února 2011 byly mimo 
jiné vypnuty analogové vysílače velké-
ho výkonu ČT2 Valašské Klobouky – 
Ploštiny (42. kanál), ČT2 Vsetín – Be-
čevná (40. kanál) a ČT2 Zlín – Tlustá 
hora (51. kanál). 

Ke stejnému datu ukončilo řádný 
provoz také 62 analogových vysílačů 
ČT2 i ČT1 malého výkonu – zejména 
v územních oblastech Zlín, několik také 
v územních oblastech Brno, Jeseník.

V praxi to znamená, že občané, kte-
ří mají starší typy televizorů, nemohou  
od 1. 2. 2010 uvedené programy ČT sle-
dovat. K příjmu nového digitálního vy-
sílání musí použít buď levnější variantu 
s digitálním set-top-boxem (od 799 Kč) 

nebo satelitní příjem s velkým množ-
stvím českých a slovenských programů 
(v cenách od 1.974 Kč). 

Pro naladění programů ČT vysíla-
ných digitálně mohou občané využít 
službu OdbornyServis.cz, která má pů-
sobnost v každém okrese ČR. 

Projekt Odborný Servis CZ, www.od-
bornyservis.cz, e-mail: info@odborny-
servis.cz, infolinka: 552 305 255 (v pra-
covní dny od 8 do 17 hod.)

Odbor životního prostředí městské-
ho úřadu se ve dnech  24. a 25. března 
přestěhoval z prostor na ulici 4. květ-
na zpět do budovy radnice na Svárově 
1080, konkrétně do 5. patra. Od pon-
dělí 28. března je celý odbor občanům 
k dispozici v nových prostorách. 

Vsetínské noviny
11.03.2011

Odbor životního 
prostředí se stěhuje

Záměr obce 
na prodej Multicar

Obec Liptál vyhlašuje záměr na pro-
dej malého nákladního vozidla MUL-
TICAR M 25 A, sklápěč, rok výroby 
1982. Prodejní cena podle dohody. 
Podrobnosti o technickém stavu vo-
zidla telefonicky nebo osobně na OÚ 
Liptál, Ing. Milan Daňa, místostaros-
ta, tel. 571 438 074, mobil: 777 931 
876, email: obec@liptal.cz.

   Už jen dva měsíce budeme moci platit papírovou padesátikorunou. Bankovce, 
na které je vyobrazena svatá Anežka, skončí totiž 1. dubna její platnost. V oběhu zů-
stanou pak už jen padesátikorunové mince. Důvodem, proč bankovka končí, je vyšší 
trvanlivost mince. Padesátikoruna byla navíc jediným českým platidlem v kovovém 
i papírovém provedení. Ke konci ledna bylo mezi obyvateli téměř 63 milionů kovo-
vých padesátikorun, papírových bylo méně než 16 milionů. Padesátikorunová mince 
z dílny akademického sochaře Ladislava Kozáka je v oběhu od roku 1993. Ve stej-
ném roce jí odborníci numismatického časopisu World Coin News udělili titul Min-
ce roku 1993 v kategorii Best Trade Coin. Titul dokazuje, že česká padesátikoruna je 
jednou z nejzajímavějších mincí na světě.             Nový Profit, 07.02.2011

Pohotovost je kratší
Ve Vsetínské nemocnici a. s. došlo 

od prvního ledna 2011, dle rozhodnutí 
jejího majitele, ke zkrácení ordinační 
doby lékařské služby první pomoci. 

V běžných lékařských pracovních 
dnech, tedy v pondělí až pátek, bude 
,,pohotovost“ pro děti i dospělé v bu-
dově odborných ambulancí (na polikli-
nice) k dispozici od 17 do 21 hodin. 
V sobotu, neděli a o svátcích pak od 8 
do 21 hodin. 

Vsetínské noviny 14.01.2011 (-jž-)

Sčítání lidu
Děkuji všem občanům, zvláště pak 

z Háje a Kopřivného, kteří mi jakým-
koliv způsobem pomohli při zajišťová-
ní a organizaci Sčítání lidu 2011.

Pavla Bořutová
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ŽIvotní juBIlea
DuBen - KvĚten - ČeRven 2011

60 let
duben  Kovářčíková Zdislava, Háj
květen  Basel Jiří, Střed
  Gerža Jan, Sadová
červen  Frýdlová Marie, Sadová
  Řezníček Oldřich, Dolansko
  Dědková Anna, Helštýn
  Macík Miroslav, Dolansko 

65 let
duben  Běhulová Helena, Střed
květen  Řezníková Ludmila, Dolansko
červen  Talaš Jan, Dolansko

70 let
květen  Staňková Olga, Střed
  Hanuska Štefan, Dolansko
červen  Vychopňová Zdeňka, Na Špici
  Čalová Anna, Střed  

80 let
duben  Kašpárek Jiří, Dolansko
červen  Pecha Miroslav, Hořansko  

81 let
květen  Tomana Karel, Helštýn
červen  Valchář Josef, Lůžko

82 let
červen  Mikšík Jan, Dolansko
  Klesková Františka, Střed

83 let
duben  Košutová Anežka, Dolansko
květen  Svobodová Františka, Na Špici
červen  Machala Karel, Austrálie

84 let
duben  Blanarčíková Štefánia, Lůžko
červen  Mrnůštíková Marie, Škurňův dvůr
  Maliňáková Olga, Výpusta

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

86 let
červen  Zrníková Marie, Dolansko

88 let
květen  Pilíšek Josef, Dolansko
  Miková Julie, Střed
94 let
duben  Sušňová Vlasta, Hořansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Blahopřání 
Dne 30. dubna 2011 se dožívá 80 let náš milovaný 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Jiří Kašpárek z Liptálu 290

Drahý tatínku, do dalších let Ti z celého srdce       
přejeme hlavně Boží požehnání, hodně štěstí, zdraví, lásky 
a rodinné pohody. Syn Jiří s rodinou, dcery Dáša a Zuzka s ro-
dinou, vnučka Pavla s manželem Thorstenem, pravnuk Enzo.

odhlášeni 
prosinec 2010  Beránková Kateřina, Dolansko
leden 2011 Řezníček Milan a Jana, Štěpán, Patrik, 
  Michal, Střed
únor 2011  Žůrková Františka, Hořansko

přihlášení 2010
leden 2011 Jurajdová Zdeňka, Dolansko

narozeni 
prosinec 2010 Navrátilová Veronika, Dolansko
leden 2011  Migdal Miroslav, Lůžko

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 
prosinec 2010 Knebl Pavel, Dolansko
  Hrtáň Jiří, Dolansko
  Smilková Rozálie, Lopuník
  Cedidlová Jana, Střed
březen 2011 Hrtáňová Marie, Dolansko 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Společenská kronika

vzpomínky
loučení
Nad Zabicem slunko vstává,  
nad Dolanskem rozlévá svou zlatou zář.
A v chalůpce při potůčku k tichému spánku 
ubírá se jeho dobrý hospodář.
Pod Žebráky u krmelca srnča píská,
kdeže je ta ruka, co nám do jesliček
vždy seno vtiskla.
Za mrazivých nocí, aby i nám bylo hejsa,
ty ruce hospodáře do korýtka nám už nenasypou
ani špetku ovsa.
Od Zakončin přes Hromova až po Baťkovů
jeho oči vždy kochaly se pohádkovým třpytem zasněžených stromů.
Při pochůzce Přibyňovem
v té vůni lesa cítil se jak znovu zrozen.
Koncert ptačí, stopy srnčích kopýtek
vehnaly mu až slabost do lýtek,
tu nezapomenutelná chvilka oddechu,
když usedal na pařízek do mechu.
Hore Hájem cesta vede,
po ní více ten hospodář nepojede.
Ani chvilku nezastaví u našich domů,
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ruky stisk nepodá nám, úsměv
ani pár slůvek vlídných k tomu.
V naší obci žil, byl už pár roků s námi,
však zdá se to, jen tak na krátce.
Pane Knebl, za přátelský úsměv a stisk ruky, slova vlídná,
za vše Vám naposledy děkujeme
a s úctou klaníme se Vaší památce.
Loučí se spoluobčané, přátelé.
(A.  Geržová)

Děkujeme všem přátelům, známým, sousedům 
a spoluobčanům, kteří se přišli rozloučit s mým 
manželem, naším tatínkem a dědečkem, panem
Pavlem Kneblem z Liptálu č. 144

Rovněž za všechna projevená slova útěchy děkuje pozůstalá ro-
dina.

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

Dne 22. března 2011 by oslavil 63 let náš milo-
vaný tatínek a dědeček, pan
Pavel Cedidla z Liptálu č.410.
Dne 27. dubna vzpomeneme jeden smutný rok 
od jeho úmrtí. Nikdy nezapomeneme a všem dě-

kujeme za vzpomínku. Děti s rodinami a ostatní příbuzní.   

Jen vzpomínky nám zůstaly,
na roky jen šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

Dne 14. dubna 2011 by se dožil 100 let náš tatí-
nek, dědeček a pradědeček, pan

Josef Matocha z Liptálu č. 111,

bývalý pracovník Zbrojovky, předseda Sboru dobrovolných 
hasičů Liptál a v důchodě pracovník Lipty.
S láskou vzpomínají dcery Marie, Jarmila, Eva, Ludmila a Re-
nata s manžely, dětmi, vnoučaty a pravnoučaty.
 

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

Dne 4. dubna 2011 by se dožila 60 let paní 
Milena Vychopňová z Liptálu č. 228

Letos uplyne 8 let od jejího úmrtí. Kdo jste ji zna-
li, vzpomeňte s námi. Sestra s celou rodinou.

V roce 2011 by se dožili 100 let tito občané:
Narozen/a 1911 Kde Jméno Liptál čp. Zemřel/a
02.01. Fryšták Kovář František 274 - Střed odhlášen 1994
21.01. Rokytnice Švirakova Marta 319 - Hořansko odhlášena 1972
31.01. Roštění u Holešova Vrlíčková Marie 285 - Pod Hranicí 1967
14.02. Vsetín Štefek Jan 231 - Lůžko 1990
26.02. Ratiboř Maniš Jan 265 - Dolansko 1990
27.02. Zlechov Škabrahová Marie 303 - Dolansko 2005
12.03. Liptál Smilek Pavel 267 - Dolansko 1962
25.03. Vsetín Davídek František 114 - Dolansko 1965
02.04. Liptál Cedidla Pavel 165 - Výpusta 1993
14.04. Liptál Matocha Josef 111 - Dolansko 1977
20.04. Liptál Mrnůštík  Karel 367 - Střed 1984
03.06. Liptál Blažková Ludmila 326 - Hořansko 2002
08.06. Liptál Vaculíková Františka 225 - Hořansko 1990
09.06. Liptál Chmelařová Anežka 314 - Dolansko 1989
20.06. Liptál Evjáková Františka 330 - Dolansko 2006
21.07. Lhota u VS Mikulcová Emilie 116 - Dolansko odhlášena 1997
07.08. Liptál Tomanová Anna 97 - Dolansko odhlášena 1986
16.08. Liptál Mrnůštík Josef 113 - Dolansko 2001
24.08. Všemina Křupalová Emilie 43 - Střed 1983
11.09. Liptál Bečicová Julie 50 - Na Špici 1998 
21.09. Liptál Gerža Antonín 241 - Lopuník 1986
24.09. Liptál Kovářčíková Františka 204 - Háj 1968
07.10. Liptál Pašková Františka 62 - Hořansko 1989
11.10. Vysoká Mravcová Anna 277 - Na Špici 1988
21.10. Liptál Paták František 59 - Hořansko 1998
06.12. Seninka Geržová Božena 258 - Pod Hranicí 2003
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Události za rok 2010 
Pro zajímavost uvádíme i porovnání s minulým rokem.

Věkové složení ke dni 1.3.2011

Rok 2009 Rok 2010
celkem muži ženy celkem muži ženy

Narozeno 21 5 16 20 15 5
Zemřelo 13 4 9 18 10 8
Přihlášeno 41 17 24 35 13 22
Odhlášeno 14 6 8 22 13 9
Sňatky 9 12

DOSPĚLÍ DĚTI
CELKEM

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

Rok 
2010 583 46,22 604 48,02 130 9,75 134 8,26 1451 40,19

Rok 
2011 583 46,12 607 48,18 131 9,05 139 8,30 1460 40,05

STATISTIKA - ROČENKA
ROČNÍ PŘEHLED OBYVATELSTVA V LIPTÁLE 2010

počet oByvatel: 
Ke dni 01.01.2011 žije v obci 1466 obyvatel, z toho 718 mužů 
a 748 žen, 6 cizinců (včetně EU i ne EU). 

ČÍSLA POPISNÁ A EVIDENČNÍ
Ke dni 01.03.2011 je v obci registrováno 511 čísel popisných a 44 
čísel evidenčních (chaty). Počet neobydlených objektů je 148.

POČET PŘÍSTUPŮ 
na webové stránky Obce Liptál (www.liptal.cz): 

ke dni 01.03.201 - 29.725 přístupů. V současné době jsou strán-
ky v rekonstrukci.

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI 
v Liptále - k 28.02.2011:

1. Dosažitelní uchazeči v Liptále (mohou ihned nastoupit 
do zaměstnání):  80 osob.
2. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v Liptále: 652 osob.
3. Míra nezaměstnanosti v obci Liptál: 12,27 %.

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

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

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 2011

Muži 39 92 125 107 111 106 65 42 26 1 0 714

Ženy 57 84 122 105 113 87 74 61 37 6 0 746

Celkem 96 176 247 212 224 193 139 103 63 7 0 1460

Počet dětí do 18 měsíců 21
Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků 23
Počet dětí od 3 do 6 roků 47

Počet dětí od 6 do 15 roků 130
Dospělí 1239
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Četnost příjmení ke dni 1.3.2010 

Četnost křestních jmen ke dni 1.3.2011

Přehled rodinných stavů ke dni 1.3.2011:

15 let v roce 2011 
dosáhnou a první 

občanské průkazy obdrží:

Pořadí Rok 2010 Rok 2011
Příjmení Počet Příjmení Počet

1. Vaculík 44 Vaculík 44
2. Vaculíková 39 Vaculíková 38
3. Gerža 25 Gerža 25
4. Geržová 20 Geržová 19
5. Valchář 19 Valchář 19
6. Smilková 18 Daňa 17
7. Valchářová 18 Smilková 17
8. Daňa 17 Mrnůštík 16
9. Mrnůštík 16 Smilek 16

10. Smilek 16 Tomanová 16
Celkem 499 příjmení Celkem 510 příjmení

Pořadí Rok 2010 Rok 2011
Jméno Počet Jméno Počet

1. Josef 69 Josef 70
2. Jan 57 Jan 58
3. Jana 43 Jana 40
4. Jaroslav, Marie, Petr po 39 Marie 39
5. Pavel 34 Jaroslav, Petr po 38
6. Karel 31 Karel 32
7. Jiří, Miroslav po 29 Pavel 31
8. Tomáš 27 Miroslav 29
9. Ludmila 26 Jiří, Tomáš po 27
10. Věra, Zdeněk po 24 Ludmila 26

Celkem 232 jmen Celkem 236 jmen

Rok 2010 Rok  2011
Muži Ženy Celkem Ženy Muži Celkem

Neuvedeno 11 14 25 11 14 25
Svobodní 266 313 579 276 317 593
Ženatí 338 326 664 333 319 653
Rozvedení 37 38 75 39 42 81
Vdovci 86 22 108 87 22 109
Celkem 738 713 1451 607 583 1460

Valčíková Barbora Na Špici
Vaculík Jiří Sadová
Gavendová Žaneta Na Špici
Vychopňová Lenka Střed
Zgarbová Věra Dolansko
Kachtík Zdeněk Na Špici
Burdíková Lucie Hořansko
Smilek Ondřej Na Špici
Mikel Jakub Na Špici
Vaculíková Kateřina Lůžko
Šopáková Diana Dolansko
Koutná Michaela Na Špici
Vaculík Matěj Škurňův dvůr
Vaculík Jakub Škurňův dvůr
Mikuš Karel Dolansko
Motloch Tomáš Sadová

Celkem 16 občanů.

Motloch Lukáš Sadová
Hromada Erik Dolansko
Gřešák Petr Na Prašnici
Vodák Michal Na Špici
Mrnůštíková Kateřina Sadová
Vaculík Pavel Lůžko
Frýdl Pavel Lůžko
Kovařčík Alois Kopřivné
Kuropata Pavel Na Špici
Smolík Jakub Pusté
Michálková Veronika Lopuník
Vrlíček Lukáš Pod Hranicí
Basel Tomáš Střed
Geržová Kristýna Háj
Mrnuštík Václav Dolansko
Hanzalová Kateřina Na Hranici
Zgarba Rostislav Dolansko
Vaculík Martin Lůžko
Mikulec Jan Kopřivné
Cedidla Dominik Střed
Řehánek Martin Na Špici
Kratochvílová Andrea Sadová

Celkem 22 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 občanství ČR na matrice MěÚ (zde nutno 
předložit vyplněnou žádost o potvrzení státního občanství ČR), rodný list dítěte 
a oddací list rodičů.

Zpracovala: Jana Vráblíková

18 let v roce 2011 
dosáhnou a plnoletými 

se stanou:
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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 – 2011

Rozpis  pravidelného  provozu v Kulturním zařízení Liptál - 2011

Datum Den Název akce Pořadatel Kde

Celoročně Humanitární sbírka děti 0-15 let o.s.Pomoc bez hranic, L.Obadalová L.Obadalová,388

každé po,čt ZUMBA cvičení M. Šťastná, Liptál ZŠ, KZ

každé út,čt KARATE Alcedo Vsetín KZ
25.03.
26.03.

pa
so Sčítání lidu 2011 - do 14. 4. 2011 ČSÚ, Česká pošta obec

02.04. so Soukromá akce KZ

02.04. so 7. Liptálský košt slivovice 2011 Restaurace U Klesků U Klesků

10.04. ne Jarmark ZŠ Liptál ZŠ

16.04. so 6. jarní volejbalový turnaj KVN Liptál ZŠ

16.04. so Velikonoční zábava SDH Liptál KZ

24.04. ne Boží hod velikonoční - bohoslužby ČCE, Ř-K církev Liptál kostely

30.04. so Stavění máje SDH Liptál HZ

14.05. so Stavění máje a fotbalové utkání Hořansko  vs. Dolansko TJ Start Lipta Liptál, FK areál TJ

28.05. so Kácení máje SDH Liptál HZ
10.06.
až
12.06.

pá
so
ne

24. Dětské folklórní dny 2011
Zábava
Výstava dětí škol Liptál

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál
ZŠ Liptál - družina

KZ
KA
Obec

25.06. so 11. Turnaj v malé kopané 2011 FK TJ Start Lipta Liptál Areál TJ

01.07. pa Sousedské posezení - 650 let obce OÚ Liptál a spolky KA

02.07. so Hasičská soutěž SDH Liptál areál TJ, KA

05.07. út Pálení hranice-sv. Jana Husa ČCE Liptál ???

16.07. so Zábava Promile skupina Promile KA

23.07. so Zábava KVN Liptál KA

30.07. so Myslivecký výlet MS Brdisko Liptál Chata MSB

19.08. pá VI. Finální rozstřel 2011 - zábava Klub volejbalových nadšenců Liptál KA
24.08.
až
29.08.

st
--
po

MFF 42. Liptálské slavnosti 2011
Výstava k 650 výročí obce Liptál

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA 
Obec

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

Aktualizováno ke dni:  Liptál  2011-03-15
Zpracovala:    Jana Vráblíková, tel. 571 438 074
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Vzniká nové občanské sdružení

Zateplení Základní školy Liptál

Vážení občané, rodáci a příznivci 
obce Liptál. Chtěli bychom vás tím-
to pozdravit a seznámit vás s přípra-
vou na založení nového občanského 
sdružení v naší obci, jenž ponese ná-
zev „OZVĚNY ŽIVOTA o.s.“.

Název sdružení velmi dobře vystihu-
je, čím se bude zabývat. Je zaměřeno 
na dokumentaci společenského a kul-
turního vývoje obce, mapování a pre-
zentování významných momentů v ži-
votě obce a regionu. Sdružení chce 
přispívat k obecnému posilování vě-
domí kontinuity a sounáležitosti s mís-
tem a jeho historií. Ozvěny života mají 
ambici sdružovat lidi se zájmem o spo-
lečenské, kulturní a duchovní aspekty 
života v obci Liptál a okolí.

Aktivity sdružení budou zaměřeny 
na dobu nedávnou (přelom 20. a 21. 
století) a na současnost. Navazují tak 
na dosavadní osvětovou a kulturně 
vzdělávací činnost v místě s bohatou 
historií, duchovní tradicí a svébytným 
kulturním životem.

Mimo výše uvedené činnosti může 
sdružení též realizovat přednáškovou 
a osvětovou činnost, organizovat kul-
turní programy a spolupracovat v mís-
tě a v regionu s dalšími neziskovými 
subjekty a uskupeními s obdobným za-
měřením.

V současné době požádal příprav-
ný výbor ve složení: Miroslav Vacu-
lík - Liptál Hořansko, Jan Mrnuštík 
- Liptál Dolansko (u Chalupeckých) 
a PhDr. Tomáš Mikulaštík - Vsetín, 
o registraci sdružení u Ministerstva 
vnitra ČR v Praze.

Občanské sdružení Ozvěny života, 
které je nepolitickým a neprofesním 
sdružením, bude oficiálně založeno 
na ustavující schůzi počátkem dubna 
2011. Uvítá každého zájemce o spolu-
práci. Pokud se chcete podílet na jeho 
činnosti, přijďte mezi nás. Rádi se 
s vámi budeme setkávat a spolupraco-
vat ve prospěch obce a jejich obyvatel.

A co si klade sdružení jako hlavní 
úkol pro rok 2011?

Bude to zejména příprava naučné pu-
blikace o naší obci s názvem „Liptál 
na přelomu tisíciletí“.

Obec Liptál, jako jedna z mála obcí 
v okolí, má dostatek vhodného mate-
riálu, který by bylo velmi dobré a uži-
tečné uchovat pro příští generace.

A tak zatímco v první knize, kte-
rou vydala obec Liptál v roce 1994, 
je zmapovaná historie a druhá kniha 
z roku 2002 je převážně fotografická, 
zde bychom se chtěli dotknout živo-
ta obce na přelomu tisíciletí, připome-
nout si tyto události a zanechat je těm, 
kteří přijdou po nás.

Zde bych rád připomněl přího-
du z loňského novoročního setkání 
na Vartovni. Tehdy jsem se nemohl pro 
nemoc zúčastnit, a tak jsem se pozdě-
ji dotazoval lidí, kteří tam byli, jaké to 
bylo. Každý odpovídal jinak, ale všich-
ni se shodli na jednom: „farář Voda měl 
pěkný proslov“. Tak jsem se okamži-
tě obrátil na bratra faráře, zda by mně 
tento proslov mohl poslat. On odpově-
děl, že by velmi rád, ale že ho nemá 
napsaný, neboť měl pouze poznám-
ky a jinak že hovořil zpaměti. Proto-

Projekt, realizovaný v roce 2010, 
byl spolufinancován Evropskou unií 
– Fondem soudržnosti a Státním fon-
dem životního prostředí ČR v rám-
ci Operačního programu Životní pro-
středí. 

Navrhované opatření spočívalo v za-
teplení obvodových stěn a výměně vý-
plní. Realizací tohoto projektu dochá-

zí ke snížení emisí CO2 o cca 4,78 t/rok 
a k úspoře energie cca 86,1 GJ/rok. 

Celkové uznatelné náklady na akci či-
nily 603 756 Kč, z toho byl příspěvek 
z fondu Evropské unie 513 193 Kč (85%), 
příspěvek SFŽP ČR 30 188 Kč (5%) a pří-
spěvek obce Liptál 60 375 Kč (10%). 

Řídicí orgán:
Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:  
Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace:
Obec Liptál

že ani přítomní kameramané tuto udá-
lost plně nezaznamenali, požádal jsem 
opět bratra faráře, aby se pokusil ten-
to projev napsat na papír, že bychom 
ho příležitostně použili, aby si ho moh-
li přečíst i ti občané, kteří na Vartovni 
nebyli. A právě tento příběh nějak do-
kumentuje a dokládá to, o co nám v té 
knize půjde. Chtěli bychom zde ucho-
pit a zaznamenat významné události, 
abychom se k nim mohli v budoucnu 
kdykoliv vracet a čerpat z nich pro svůj 
život potěšení, ale i ponaučení.

V knize určitě nebudou chybět kapi-
toly jako např.: příroda, školy, spolky, 
církve, tradice, vzpomínky, setkání, 
výstavy, naši občané, odvody, občan-
ská komise, volby, Liptál dříve a dnes, 
soutěž Vesnice roku, návštěvy v obci 
apod.

Příprava této publikace bude finan-
cována z vlastních zdrojů, postup-
ně budeme zkoušet žádat i o příspěv-
ky a dotace, budeme se rovněž ucházet 
o přízeň sponzorů a snad nám pomo-
hou i někteří občané a jejich rodiny.

Jsem přesvědčen, že teď je velmi 
vhodná doba pro vydání takového díla, 
v budoucnu by se to již nemuselo po-
dařit. O tomto záměru jsem již hovořil 
na výboru Folklorního sdružení Lip-
ta, ve staršovstvu evangelického sboru, 
také s faráři Vodou a Hudcem a všich-
ni tuto myšlenku podpořili.

Zkusme tedy spojit síly dohromady 
a připravme společně k vydání dílo, 
které bude vhodným dárkem pro naši 
mládež, pro naše občany, rodáky a pří-
znivce u příležitosti 650. výročí první 
zmínky o naší obci.

Se srdečným pozdravem za příprav-
ný výbor

Miroslav Vaculík
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Dopis Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Liptále

Tříkrálová sbírka 2011 v Liptále

Senioři komunikují 2011

Milí bratři, milé sestry,
jménem staršovstva liptálského sboru 

Vás zdravíme a přinášíme Vám následu-
jící informace:

1. Sborové shromáždění – 27. března 2011
Sborové shromáždění se konalo v ne-

děli 27. března 2011 v 10 hodin v Liptá-
le během pravidelných bohoslužeb. Sbo-
rové shromáždění se koná každý rok 
a schvaluje se na něm zpráva o životě sbo-
ru v uplynulém roce, hospodaření sbo-
ru za předchozí rok a rozpočet na letoš-
ní rok. Kromě toho je to také příležitost 
k rozhovoru nad tím, co se ve sboru děje, 
a každý člen sboru má možnost na shro-
máždění vznést dotaz nebo v rozpravě 
předložit nějaký návrh. Hlasovat na sbo-
rovém shromáždění mohou všichni čle-
nové sboru s hlasovacím právem, tedy ti, 
kteří jsou starší 18 let a podílejí se na ži-
votě sboru.  

2. Rozpočet sboru na rok 2011
Důležitým úkolem staršovstva je se-

stavit a sborovému shromáždění předlo-
žit návrh rozpočtu na tento rok. Jak víte, 

letos se začal realizovat rozsáhlý projekt 
zateplení fary, při kterém budou vymě-
něna všechna okna, provedeno zateplení 
a nová omítka. Zároveň bude také vymě-
něn plynový kotel a rozvody topení. Cel-
ková cena všech oprav bude činit téměř 
1,2 mil. Kč. Ačkoli sbor obdržel na zatep-
lení dotaci z Fondu životního prostředí, 
přesto musí ještě poměrně velkou částku 
uhradit z vlastních zdrojů. Obracíme se 
na Vás proto s prosbou, abyste na značné 
výdaje, které sbor v letošním roce čekají, 
pamatovali při placení saláru a darů pro 
sbor. Věříme, že také díky Vaší obětavos-
ti se nám podaří všechny opravy zdárně 
dokončit a nezatížit sbor dluhy.

3. Sčítání lidu, domů a bytů
Jak víte, během března letošního roku 

proběhlo v naší zemi sčítání lidu, bytů 
a domů. Jednou z položek při sčítání je 
i „náboženská víra“. Přestože jde o údaj 
nepovinný, obracíme se na Vás, členy sbo-
ru i sympatizanty, s výzvou, abyste tento 
údaj vyplnili. Jednak z něj úřady a růz-
né instituce budou vycházet v dalších le-
tech v různých záležitostech souvisejících 

s církvemi a jednak je určitě dobré, když 
se dozvíme, kolik je ve společnosti těch, 
kdo se hlásí ke křesťanské, resp. evange-
lické víře. Do sčítacího archu je však třeba 
vyplnit přesný název církve, tedy Česko-
bratrská církev evangelická. Jiné vari-
anty, například evangelická církev, ne-
budou počítány. Připomínáme, že sčítací 
formuláře se odevzdávají do 14.4.2011.

4. Revize kartotéky
V letošním roce chce rovněž staršov-

stvo sboru provést revizi kartotéky čle-
nů sboru. Každý farní sbor vede evidenci 
svých členů, tedy těch, kdo ve sboru byli 
pokřtěni a žijí v něm. Ti, kdo se odstěhují, 
by se měli přihlásit do evangelického sbo-
ru v místě svého nového bydliště. V ná-
sledujících týdnech Vás navštíví presbyte-
ři, aby spolu s Vámi upřesnili a případně 
doplnili Vaše osobní údaje. 

Přejeme Vám dobré dny, užitečné pro-
žití postní doby a rádi se s Vámi uvidíme 
při bohoslužbách nebo při dalších shro-
mážděních, které se ve sboru pořádají.

Za staršovstvo sboru 
Tomáš Němeček, kurátor

V Liptále se sbírka konala v sobotu      
8. ledna 2011 a vybralo se 26 354, 00 Kč 
(v roce 2010 částka činila 22 524,00 Kč). 

Z výtěžku sbírky chceme 
podpořit tyto projekty:

8 Dopomoc k zakoupení elektrické-
ho vozíku pro tříletého Josífka Fus-
ka z Valašské Bystřice. Přímá sociál-
ní výpomoc rodinám a jednotlivcům 
v tíživé životní situaci.

8 Doplnění půjčovny kompenzačních 

Obec Liptál byla vybrána do projektu s názvem Senioři komunikují 2011. Projekt 
bude probíhat pod záštitou Masarykovy knihovny ve Vsetíně a je dotován z Nadač-
ního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Cílem je seznámení seniorů se zá-
kladní obsluhou počítače formou kurzu. 

Kurz bude obsahovat cca 12 hodin výuky použití počítače pro úplné začátečníky. 
Výuka proběhne od 5. do 8. září 2011 v Základní škole v Liptále v dopoledních ho-
dinách v počítačové učebně, k dispozici je 12 míst. 

Pokud máte zájem se kurzu zúčastnit, přihlaste se na Obecním úřadě. Těšíme 
se na Vás!

Alena Malčíková, knihovnice, OÚ Liptál

Jménem Charity Vsetín, Vám chci 
poděkovat za podporu Tříkrálové sbír-
ky 2011 a zároveň Vás informovat o vý-
těžku koledování za Vsetín a jednotli-
vé obce. 

Díky koledníkům se podařilo předat 
radost a vánoční poselství mnoha lidem 
a rodinám. 

Celkový výtěžek činí: 
713 914,00 Kč.

pomůcek.
8 Dovybavení nově vzniklé sociální 

služby pro dospělé osoby s dlouhodo-
bým duševním onemocněním.

8 Obnovení zastaralého vozového par-
ku pečovatelské služby zakoupením 
motorového vozidla

8 Zvýšení obslužnosti osobní asistenční 
služby zakoupením motorového vozidla. 

8 Vytvoření projektové studie využití 
podkroví budovy Charity Vsetín. 

Charita Vsetín Vám přeje požehna-
ný rok 2011, plný pokoje a dobré mysli. 
Ve Vsetíně, 13.1.2011.

Jménem Obecního úřadu v Liptá-
le rovněž děkujeme všem občanům 
a dobrovolníkům, kteří se na této sbír-
ce podíleli.
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Ze základní školy Zabíjačková veselice

Z mateřské školy Zimní království

Místo obvyklé taneční zábavy na oslavu 
svátku všech Josefů uspořádala Základní 
škola a Sdružení rodičů zabíjačkovou ve-
selici. K přípravě akce bylo pozváno asi 
15 zvolených  zástupců tříd, přípravné 
schůzky se zúčastnili pouze 4 z nich. 

Přesto zejména díky obětavým kuchař-
kám ze školní jídelny se dlouho připra-
vovaná akce uskutečnila. Děti vyzdobily 
sál, kuchařky napekly frgály a připravily 
spoustu vynikajících zabíjačkových dob-
rot. K tanci i poslechu zahrály zdarma 
cimbálova muzika ZUŠ Morava a paní 
Jarka Salisová. Někteří rodiče přispěli 
do tomboly, její významnou  část tvořily 
také čerstvé produkty vepřové zabíjačky. 

Obrovské poděkování si zaslouží paní 
kuchařky. Připravovaly se pečlivě, do de-
tailu promýšlely, co a jakým způsobem 
budou připravovat, aby všem chutnalo. 
Stejně jako vloni. Na rozdíl od loňské-
ho roku se však pocit, že se stovky ho-
din příprav vyplatily, nedostavil. Sál byl 
poloprázdný a ti, kteří přišli, mohli stě-
ží vykoupit množství pokrmů, které byly 
k prodeji připraveny. 

Poděkování si zaslouží také děda Bur-
ján, který s celou svou rodinou pomáhal 
od rána do večera. Však také jeho origi-
nální klobáska „burjánka“ byla vydražena 
za 100,- Kč. Veselí na sále vyvolala i me-
trová jitrnice. Medaili za věrnost a pomoc 
škole by měla získat také celá rodina Va-
culíkova z Lůžka. K dlouholetým oběta-
vým pracovníkům patří i paní Eva Šťast-
ná. Více než 15 let se účastní prakticky 
všech akcí, které rodiče pořádali. Také le-
tos odcházela po směně na zabíjačce také 
na noční směnu do svého zaměstnání. Dě-
kujeme. Děkuji také všem, kteří pomohli, 
a omlouvám se, že z pochopitelných dů-
vodů nemohu všechny jmenovat.

Jak jsem již výše zmínila, většina rodi-
čů zůstala doma. Děkuji všem, kteří přišli 
a kteří pochopili, že se nejedná jen o zá-
bavu, ale i pomoc škole. A na závěr jen 
pár vět k zamyšlení. 

Když jsem byla malá, maminky se před 
plesem scházely a pekly zákusky, které se 
do jednoho prodaly – ne proto, že by lidé 
nevěděli, kam s penězi. Prodaly se proto, 
že výtěžek z akce byl věnován škole. A sál 

byl vždycky plný, ačkoli měli lidé mno-
hem hlouběji do kapsy. Zkrátka a dobře 
oblékli to nejlepší, co doma měli a přišli 
se pobavit. Byli to rodiče, kteří plesy, kar-
nevaly, dětské dny a další akce iniciova-
li, zajistili a realizovali. Vím, že se doba 
změnila a je naprosto jasné, že maminky 
nebudou péct před plesem zákusky.  Ale 
to ostatní, to by rodiče mohli, nebo ne? 

Věra Halová, ředitelka školy

Nový rok jsme v mateřské škole začali 
čtrnáctidenním projektem Zimní králov-
ství, kdy děti v rámci pohádkového příbě-
hu pomáhaly Vašíkovi zachránit sestřič-
ku Adélku a plnily různé úkoly. Sněhová 
královna nám tuto zimu příliš nepřála, ale 
přesto jsme těch pár dnů se sněhem vyu-
žili k stavění sněhuláků a sjíždění kopeč-
ku na zahradě i jinde v okolí.

Nezapomněli jsme však ani na ptáčky - 
připravili jsme jim krmítka, a na koníčky 
na ranči.

Kromě několika pohádkových před-
stavení ve školce měly děti krásný záži-
tek i z návštěvy velkého divadla ve Zlíně, 
neboť představení „Z pohádky do pohád-
ky“ dějově doplňovalo projekt Zimního 
království.  

Nepříznivé zimní počasí se projevilo 
na zdraví dětí. První období větší nemoc-
nosti pomohly překlenout jarní prázdniny 
a děti se tak korálkového karnevalu, který 
jsme uspořádali 23. února mohly zúčastnit 
v hojném počtu. Celé dopoledne ten den 
strávily v karnevalovém kostýmu doplně-
ném různými korálky, tancovaly a hrály 

zábavné hry, počítaly, třídily a navlékaly 
korálky. Nechyběly ani dobroty, sladkosti 
a „veselé balónky“. 

Na začátku března jsme v rámci „týdne 
s knihou“ navštívili obecní knihovnu a tak 
již víme, že jsou tam i knihy pro děti. Dru-
hé období nemocnosti pak přišlo v první 
polovině března. Děti přemohla chřip-
ka a dokonce se objevila spála. Z tohoto 
důvodu jsme zrušili účast dětí na jednom 
kurzu předplavecké výuky, která začala 

již v únoru a bude až do poloviny dubna. 
Kvůli nemocnosti jsme posunuli termín 

Jarní slavnosti na duben a těšíme se, že ji 
uspořádáme na zahradě. Teď už jen čeká-
me, že jaro přijde, a aby zůstalo, vynese-
me Morenu a uklidíme si zahradu.

Věřím, že všechny nemoci již mají děti 
za sebou a společně prožijeme všechny 
plánované akce a slavnosti.                 

Za kolektiv zaměstnanců MŠ Liptál 
Eva Krausová 
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Z Dětského domova a ZŠ Liptál Poděkování

Štědrý den v dětském domově 

Mgr. Marie Machalová patří mezi oceněné pedagogy Zlínského kraje

Vážená redakce,
rádi bychom se na Vás obrátili s  po-

děkováním  za  pohádkové  knihy s ná-
zvem „POHÁDKY ZE STŘÍBRNÉ-
HO MĚSTA“. Jedná se jak o pohádky 
smyšlené, tak i o pohádky, které vychází 
z dochovaných pověstí, které byly čerpá-
ny v okolí města Kutné Hory. Tyto jsou 
určeny převážně pro děti sluchově po-
stižené, ale zcela jistě zaujmou i ostat-
ní dětské čtenáře, kteří mají postižení 
i jiného druhu. Tyto pohádky obdržely 
děti našeho dětského domova prostřed-
nictvím obecně prospěšné společnosti 
na podporu handicapovaných a začínají-
cí umělců a projektů pro handicapované 
děti „NUTS PRODUCTION“ a „Na-
dace T – SOFT ETERNITY“.

Tento dlouhý název v sobě zahrnuje 
prostou skutečnost, která platí již od sa-
mého začátku lidské existence na  této  
planetě, a  to,  že slabým a nemocným by 
měl každý slušný člověk pomáhat.

V duchu této životní filosofie se sna-
žíme vychovávat i děti našeho dětské-

Těšili jsme se na něj celý rok, až ko-
nečně nastal. Od rána jsme netrpělivě 
vyhlíželi Ježíška. Chystali jsme si sami 
štědrovečerní večeři, chlebíčky, ovo-
ce, oříšky a naše šikovné paní kuchařky 
nám napekly výborné vánoční cukroví.

Tentokrát nás na domečku zůstalo 
jen osm + teta. Byli jsme jako velká ro-
dina J.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
sponzorům Dětského domova  Liptál 
za překrásné vánoční dárky, které jsme 
našli pod stromečkem. Moc se nám lí-
bily a moc děkujeme!

Monička, Mauri, Honza, Katka, Ni-
kol, Mario, Robert, Lukáš a teta Pavla

Slavnostní ocenění pedagogických 
pracovníků Zlínského kraje za jejich 
přínos pro výchovu a vzdělávání mladé 
generace se dne 31. března 2011 usku-
tečnilo za účasti hejtmana Zlínského 
kraje Stanislava Mišáka, radního pro 

oblast školství, mládeže a sportu Jose-
fa Slováka a dalších představitelů kra-
je v Muzeu Jana Amose Komenské-
ho v Uherském Brodě. Tato slavnostní 
událost navazuje na tradici oceňování 
práce pedagogů regionálního školství 

při příležitosti Dne učitelů.
Z dětského domova a Základní školy 

ve Vizovicích bylo toto významné oce-
nění, jako jedné z dvaceti vyznamena-
ných pedagogů Zlínského kraje, uděle-
no Mgr. Marii Machalové.

ho domova. Vedeme je k úctě k dárcům 
a sponzorům, kteří přispívají k tomu, 
aby mohli žít životem, který jim usnad-
ňuje handicap absence vlastní rodiny. 
Často s nimi hovoříme o tom, že ve svě-
tě jsou na tom děti daleko hůře, často 
umírají na následky hladu a nedostateč-
nou lékařskou pomoc. Mají povědomí 

o tom, že mnohé děti mají těžké tělesné 
nebo duševní postižení. Je překvapující, 
jak děti na tuto skutečnost citlivě reagu-
jí a jsou ochotny podle svých možností 
a schopností pomáhat.

Doufáme, že alespoň tímto způsobem 
naše děti společnosti vrátí to, co do nich 
vložila.                        Pavla Valchářová
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Vánoční besídka v dětském domově v Liptále

Vánoční besídka Dětského domova v 
Liptále se stala již tradicí, a tak jsme se 
dlouho před vánocemi na besídku všich-
ni připravovali. Ta letošní se konala 16. 
prosince opět v Kulturním domě v Liptá-
le. Celou besídkou nás provázela Zimní 
královna ( teta Eva) a její pomocník skří-

tek (teta Pavla).  Děti spolu se svými te-
tami a strýci připravili vystoupení, scén-
ky, tanečky a  zazpívali si.  

Letos nás na besídce navštívila velmi 
vzácná návštěva, a tou byl hejtman Zlín-
ského kraje MVDr. Mišák, od kterého 
děti dostaly dárky. Spolu s ním se zú-

častnila spousta dalších hostů, sponzorů 
a kamarádů, mezi něž patří zástupci fir-
my Baťa, kamarádi z Masarykova gym-
názia ve Vsetíně a další.

Určitě se vystoupení všem moc líbilo a 
těšíme se na další.

Nikol a Pavla, Dětský domov Liptál

V tomto zařízení pracuje již 36 let. 
Původně nastoupila jako vychovatel-
ka dětského domova, kde díky svým 
pracovním výsledkům a profesním 
znalostem v oblasti problematiky dětí 
s nařízenou ústavní výchovou byla 
jmenována do funkce vedoucí vycho-
vatelky. V roce 1989 začala v našem 
zařízení pracovat jako učitelka základ-
ní školy praktické, kde vyučuje do-
dnes a v současné době zastává vedou-
cí funkci.

Při své pedagogické práci uplatňu-
je řadu moderních metod pro podporu 
vzdělávání žáků se speciálně vzdělá-
vacími potřebami. Je příkladem vyso-
kého nasazení a úsilí, které věnuje své 
práci. Výrazně se podílí na prezenta-
ci školy navenek, na rozvoji vztahů se 
spolupracujícími organizacemi. Pravi-
delně je autorem a organizátorem kul-
turních akcí nejen pro žáky, jejich ro-
diče, ale i veřejnost, jako jsou vánoční 
besídky školy, výstavy výtvarných 
a rukodělných prací žáků, vernisáží 
v domě pro seniory, nácviků pro zá-
jmově uměleckou činnost speciálních 
škol. Podílí se i na organizaci sportov-
ních akcí, zejména akcí přesahujících 

rámec školy, např. sportovní hry žáků 
speciálních škol.

Pravidelně se jako členka přípravné-
ho výboru podílí na organizaci meziná-
rodního folklorního festivalu Liptálské 
slavnosti, vánočních koncertů a jiných 
akcí FOS Lipta Liptál. Aktivně působí 
v ženském sboru Rokytenka.

Několik let vedla dětský folklorní 
soubor Malůšata v Liptále a pracovala 
v obecním zastupitelstvu.

Paní Mgr. Marie Machalová je uzná-

vaným a váženým pedagogem nejen 
u svých kolegů, ale také žáků a rodičů.

Vážíme si jí jako člověka, vážíme si 
její práce, a proto jí k tomuto význam-
nému pedagogickému ocenění blaho-
přejeme a přejeme ještě hodně úspě-
chů do další práce!

Mgr. Eva Čapková, ředitelka, Dět-
ský domov a Základní škola Vizovice

Připojujeme se k blahopřání a děku-
jeme za spolupráci v Liptále!
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CHIRURGICKÁ AMBULANCE VIZOVICE – SLUŠOVICE

V rámci provozu ambulance nabízíme:
•	odborné	klinické	vyšetření	akutních	i	chronických	stavů
•	vyšetření	a	 indikace	k	operačním	výkonům,	provádění	operací	

ve	smluvním	chirurgickém	lůžkovém	zařízení
•	ošetření	všech	úrazů	(ran,	zlomenin,	popálenin…)
•	odstranění	kožních	i	podkožních	nádorů	a	mateřských	znamének
•	operace	ruky	(skákavý	prst,	Dup.	Kontraktura…)

•	ošetření	akutních	zánětlivých	stavů	(abscesy…)
•	vyšetření	a	léčba	nemocí	pohybového	aparátu
•	poradnu	pro	onemocnění	prsní	žlázy
•	vyšetření	křečových	žil	(sklerotizace,	indikace	k	operaci…)
•	převazy,	protetická	léčba,	pooperační	kontroly
•	odborné	znalecké	posudky,	zprávy	pro	komerční	pojišťovny

Ordinační	doba:
Vizovice,	Masarykovo	náměstí	č.	p.	20
(vedle autobusové zastávky)
Pondělí: 12.00 – 16.00 hodin
Úterý: 07.00 – 11.00 hodin
Středa:           – 
Čtvrtek: 12.00 – 15.00 hodin
Pátek: 07.00 – 11.00 hodin

Slušovice,	náměstí	Svobody	č.	p.	57
(budova AB)
Pondělí: 07.00 – 11.00 hodin
Úterý: 12.00 – 16.00 hodin
Středa: 12.00 – 14.00 hodin (kontroly – převazy)
Čtvrtek: 07.00 – 11.00 hodin
Pátek: 12.00 – 15.00 hodin

Vážené pacientky, vážení pacienti, zahájení provozu chirurgické ambulance ve Vizovicích a ve Slušovicích bylo vedeno snahou výrazně zlepšit 
dostupnost a kvalitu zdravotní péče v oboru, s cílem poskytovat komplexní odbornou péči. 

Jsme rádi, že se nám podařilo navázat smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR a tyto služby v rámci zdravotního pojištění poskytovat 
bezplatně.

Poskytujeme v rámci zdravotního pojištění sonografické vyšetření (břicha, krku, prsní žlázy, small parts…).
Ošetření	a	vyšetření	na	chirurgické	ambulanci	je	bezplatné	a	je	možné	i	bez	objednání	a	bez	doporučení.

V rámci péče o pacienty spolupracujeme s mnoha odbornými ambulancemi (ortopedická, neurologická, ambulance léčby bolesti, 
gastroenterologická, dermatologická…) a se smluvním chirurgickým oddělením nemocnice s možností operační léčby.

Telefon: 603 101 981, eduard.hasa@seznam.cz
Vedoucí lékař ambulance: MUDr. Haša Eduard, lékař s 2. atestací v oboru chirurgie, zdravotní odborná sestra: Mikulčáková Věra

Pokud	si	zvolíte	naši	ambulanci,	rádi	Vás	vyšetříme	a	budeme	se	snažit	odborně	vyřešit	Vaše	problémy.

Novoroční setkání na Vartovni

Reedice díla Václavíka

VII. košt slivovice 
Liptál 2011

Knihovna Liptál

Tradiční vítání nového roku proběhlo v neděli 2.1.2011 na Vartovni. Srdečnou 
a přátelskou náladu vytvořili všichni, kteří přišli. Poděkování patří  dechové hudbě 
Liptalance za hudební kulisu  v mrazivém počasí a také liptálským hasičům, kteří 
zajistili dovoz muzikantů. 

Pro zahřátí sloužilo vzájemně poskytované občerstvení nebo vatra, kterou nachys-
tal Vlastík Vaculík. 

Všem děkujeme a příští rok zase na Vartovni.          Věra Dostálová

Luhačovice – Za pomoci a podpory Zlínského kraje, ministerstva kultury a firem 
luhačovického regionu se v roce 2010 podařilo realizovat reedici dalšího významné-
ho díla profesora Antonína Václavíka Výroční obyčeje a lidové umění, původně vy-
daného až po autorově smrti v roce 1959. Dílo zúročuje všechny zkušenosti z jeho 
dlouholeté sběratelské práce lidových zvyků v terénu, důkladnou znalost českého 
a slovenského muzejního a archivního materiálu, ale také neustálé studium  a kon-
takty se zahraničím. Práce se zabývá souvislostmi obřadní kultury a lidových vý-
tvarných projevů, což autor analyzuje zejména na kraslicové tradici, lidovém pečivu 
a obřadních artefaktech. Osvětluje otázky lidové religiozity, magie, archaických kul-
tů vody, ohně, stromů i sociálních kontextů tradice. Bližší informace jsou dostupné 
na webových stránkách mikroregionu Luhačovské Zálesí www.luhacovskezalesi.cz    

Okno do kraje, březen 2011
Vybrala Jana  Vráblíková

Sedmý liptálský košt slivovice se 
uskuteční 

v sobotu 2. dubna 2011 
v Restauraci „U Klesků“.

Soutěžit se bude ve 2 kategoriích - trn-
ky a ostatní pálenky. Příjem vzorků (0,7 
l) nejpozději v den soutěže od 14 do 15 
hodin, další informace budou přiloženy 
k přihlášce. Zahájení samotné akce v 15 
hodin. Od 20 hodin hudba, občerstvení, 
připravena bude i tradiční bohatá tombo-
la. Tímto pořadatelé děkují všem spon-
zorům za podporu této soutěže. Jste sr-
dečně zváni i pokud nehodláte soutěžit!

Hana Klesková

Otevírací doba v Obecní knihovně 
Liptál (budova ZŠ Liptál): Středa, pá-
tek 15-17 hodin. Zde máte i možnost 
připojení k internetu zdarma.
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Folklorní sdružení ČR, Zlínský kraj, Obecní úřad Liptál,
Valašské folklorní sdružení a Folklorní sdružení Lipta Liptál

Vás zvou na 

24. Dětské folklorní dny v Liptále
Pátek 10. června 2011

Doprovodné akce spojené s folklorními dny

Součástí obou hlavních pořadu je i přehlídka malých zpěváčků
„O Liptalského ptáčka zpěváčka“

a představí se finalisté celostátní soutěže „Zpěváček“ ve Velkých Losinách.

V sobotu 11.6. od 20.00 hod. 
jste všichni zváni

 na první rockovou venkovní zábavu
 v Kulturním areálu.

Sobota 11. června 2011
                      
10.30 hod. - „Hry všech dětí“ 
Kulturní areál Liptál 

11.30 hod. - Přijetí vedení souborů, 
hostů a sponzorů starostkou obce
Kulturní zařízení obce Liptál

14.00 hod. - Hlavní dětský program
Kulturní areál Liptál

 Účinkují:
4 Malý Beskyd - Zubří
4 Trnečka - Zlín
4 Maryjánek - Kašava
4 Malý Vsacánek – Vsetín
4 CM Jaloveček - Hovězí
4 Malá Lipta – Liptál
4 Malůšata – Liptál
4 CM Jiřího Nechanického - Vsetín

Neděle 12. června 2011
                      
10.30 hod. - „Hry všech dětí“ 
Kulturní areál Liptál 

11.30 hod. - Přijetí vedení souborů, 
hostů a sponzorů starostkou obce
Kulturní zařízení obce Liptál

14.00 hod. - Hlavní dětský program
Kulturní areál Liptál

 Účinkují:
4 Bartošáček - Zlín
4 Malá Rusava – Bystřice 
 pod Hostýnem
4 Malý Vizovjánek – Vizovice
4 Valášek – Horní Lideč
4 CM  Kyčerka
4 CM  Kordulka  
4 Malá Lipta – Liptál



26   Liptálský zpravodaj

Jak žila 
Marie Baťová
Zlín – O tom, jak žila manželka za-

kladatele zlínského obuvnického prů-
myslu Tomáše Bati, vypráví scénáris-
ta, dramaturg a spisovatel Pavel Hajný 
v knížce Marie Baťová – první dáma 
Zlína. 

Koncem uplynulého roku ji vydala 
Nadace Tomáše Bati ve Zlíně. Na ži-
votním příběhu Baťovy manželky, ro-
zené Menšíkové a pocházející z vážené 
české rodiny žijící ve Vídni, se čtenář 
dozvídá i řadu zajímavostí z historie 
baťovského Zlína. 

,,O Tomáši Baťovi i o jeho synovi se 
napsalo mnohé. Jen na Marii Baťovou 
se pozapomnělo. Cítili jsme to jako 
dluh,“ vysvětlil důvody vydání nové 
knihy ředitel Nadace Tomáše Bati Pa-
vel Velev. Autor na publikaci pracoval 
čtyři roky.

Okno do kraje, únor 2011
Vybrala Jana  Vráblíková

Jubilantka Jana Kobzáňová vystavuje v Karlovicích
V březnu oslavila polokulatiny Jana Do-

čkalová-Kobzáňová z Karolinky (1946), 
kterou umělecká veřejnost zná jako ma-
lířku obrazů na sklo.

Narodila se ve Zlíně, vyrůstala v ma-
lířské rodině - oba rodiče malovali. V le-
tech 1960 až 1963 se v Novém Boru 
učila malířkou skla. V roce 1963 uspě-
la v přijímacím řízení na umělecko-prů-
myslovou školu v Uherském Hradišti, ale 
studium vzdala, neboť se v témže roce 
provdala a začala se starat o rodinu.

Její otec, akademický malíř Jan Kob-
záň, ji naučil malovat na sklo. K vlastní-
mu malování se dostala až ve svých třiceti 
letech. Věnovala se přírodním motivům, 
ale stále častěji se  vracela k figurální 
malbě. V současné době maluje valašskou 
krajinu, tančící páry, muzikanty, betlémy, 
ale stále ji jevíce poutají zbojnické moti-
vy, které byly blízké jejímu otci.

Životem Jany Dočkalové-Kobzáňové 
prochází spolupráce s různými folklor-
ními skupinami. Několik let stála v čele 
sdružení neprofesionálních výtvarní-

ků Urgatina. Zúčastňuje se akcí, které 
do současnosti přenášejí mnohé ze živo-
ta našich předků.

Od 26. března probíhá v památníku 
Karla Hofmana na Soláni ve Velkých 
Karlovicích výstava prací Jany Dočkalo-
vé-Kobzáňové.

Jana Kobzáňová (vpravo)

Marie Mikulcová, Jalovec 22.03.2011
Připojujeme se ke všem blahopřáním, 

přejeme hodně zdraví, spokojenost, pev-
nou ruku do dalších let a děkujeme 
za dlouholetou spolupráci s liptálem.

Za OÚ Liptál Jana Vráblíková
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Historie se zabývá  zkoumáním mi-
nulosti se zaměřením na písemné zprá-
vy týkající se činnosti lidstva během 
jeho existence. Říká se, že znalost his-
torie oblasti, v níž žijeme, by měla pa-
třit k samozřejmé výbavě každého do-
spělého člověka a že jedině ti, kteří 
jsou znalí minulosti, mohou pocho-
pit přítomnost a vytvářet úspěšnou bu-
doucnost.

Písemných zpráv o Liptále i díky 
občanům bylo shromážděno možná 
na několik knih. Ta první je natolik po-
drobná, že může sloužit jako učebnice 
historie Liptálu ještě desítky let. Otáz-
kou je, zda lidé v dnešní době vůbec 
chtějí číst, zda chtějí znát historii ale-
spoň místa, v němž žijí. Šestisté pade-
sáté výročí založení obce je však nato-
lik významným okamžikem, že se této 
události budeme věnovat každém čís-
le letošního Zpravodaje.  Nebudeme se 
vracet k údajům, které dnes zná snad 
i díky výše zmíněné knize každé dítě. 
Víme, ze kterých slov byl odvozen ná-
zev obce, proč má Liptál ve svém zna-
ku srdce protknuté šípem, přesto mno-
zí byli překvapeni, že v letošním roce 
oslavujeme tak významné jubileum. 
Vraťme se tedy zpět k samým počát-
kům a připomeňme si to, na co bychom 
zapomenout neměli.  

Liptál se tedy poprvé připomíná 
v listině ze 16. března 1361. Ve sporu 
mezi ceisterciáckým klášterem  Smil-
heim ve Vizovicích a pány ze Štern-
berka jsou jmenovány obce Lupcal, 
Rokoknitz, Lestzna a Polanka, jedná 
se tedy o Liptál, Rokytnici, Leskovec 
a Polanku. 

Život dávných obyvatel Liptálu mů-
žeme dnes postihnout je velmi přibliž-
ně. Obec patřila ke vsetínskému pan-
ství, které bylo od roku 1308 v držení 
pánů z Kravař. Později přešlo pan-
ství a tím také Liptál do majetku pánů 
z Cimburka a v roce 1505 pánů z Kun-
štátu. Z té doby pochází významné na-

dání, kterého se dostalo poddaným 
vsetínského panství - svoboda dělání 
pasek, tj. přeměny lesa na ornou půdu.

První osadníci byli určitě zemědělci. 
Neměli snadnou práci. Museli odstranit 
původní bukové a jedlové lesy, z půdy 
zbavené lesního porostu vytvářeli 
na svazích terasovitá pole, která lépe 
udržovala vláhu a bránila splavování 
půdy. Pravidelné lány jsou dobře znát 
i na katastrální mapě. Půda se nehno-

jila, značná část ležela ladem a schop-
nost plodit se tedy obnovovala přiro-
zenou cestou. Extenzívní hospodářství 
znamenalo velmi nízké výnosy, půda 
nebyla schopná uživit své osadníky.  
 
Z roku 1516 se dochoval i údaj o ve-
likosti Liptálu, který patřil k největ-
ším obcím panství. Stěží v této době 
můžeme mluvit o obcích a městech, 
ale přesto pro srovnání: ve Vsetíně je 
v této době známo 37 usedlostí, v Ho-
vězí 28 a na dalším místě je již Liptál 
se 25 usedlostmi (jen pro zajíma-
vost - ve Lhotě je známo 14 usedlostí 
a v Hošťálkové 9). 

Pro život poddaných v Liptálu měla 
mít význam pergamenová listina ulo-
žená dnes ve okresním archivu ve Vse-
tíně. Patří k nejvýznamnějším a nej-
starším dokumentům o obci Liptál a je 
opatřená dvěma voskovými pečetě-
mi. Valdštejn spolu s manželkou Lu-
krécií Nekšovnou z Landeka darují 
do dědičného užívání pole, luka a pas-
tviny, propouštějí z povinnosti odebí-
rat a šenkovat panské víno, osvobozu-
jí od povinnosti chovat vrchnostenské 

chrty a psy, deklarují svobodné mle-
tí ve kterémkoli mlýně a osvobozují 
od povinnosti hlásky na zámku ve Vse-
tíně. Poddaní mohli pást vepře v pan-
ských lesích za předpokladu, že se uro-
dí dostatek bukvic, mohli si také brát 
dřevo v panských lesích na stavu a pa-
livo zdarma. Ve skutečnosti většinu 
práv měli již poddaní zajištěnu smlou-
vou z roku 1575 a Valdštejn tak chtěl 
své poddané jen uchlácholit a ukončit 
spory o nízkých platech. Podobné listi-
ny obdržely pravděpodobně i další vsi, 
doloženy archiváliemi jsou však jen 
pro Hošťálkovou a Jablůnku.  

Při povstání moravských stavů v le-
tech 1618 až 1620 se k nim Albrecht 
z Valdštejna nepřipojil a přidal se k cí-
saři. Moravští stavové jeho statky zkon-
fiskovali. Pro poddané tato skutečnost 
znamenala jisté uvolnění vztahů vůči 
vrchnosti. V polovině 20. let 17. sto-
letí je Liptál na slavné Komenského 
mapě připomínán jako ves s kostelem. 
V okolí Liptálu se v době třicetileté 
války zdržovali protestantští kazate-
lé a lidé prý byli tak „tvrdošíjní ve své 
víře, že biskupská vizitace by se mohla 
na panství uskutečnit jen s vojenskou 
asistencí.“ Ale již v říjnu 1627 museli 
fojtové mnoha obcí včetně Liptálu po-
depsat, že „se nedají ovlivňovat císa-
řovými nepřáteli a protivníky a slíbili 
věrnost a poslušenství, již jsou povinni 
Bohu, císaři a vrchnosti“.

K novému povstání Valachů do-
šlo v roce 1642, kdy na Moravu vpad-
la švédská vojska. Poddaní ze Vsetín-
ska Švédům pomáhali a proti rebelům 
muselo být povoláno císařské vojsko. 
Po krvavé porážce povstalců 26. led-
na 1644 následovaly popravy a někte-
ré obce včetně Liptálu byly vypále-
ny. Liptál měl v té době 44 usedlostí. 
Na počátku února 1644 však z dře-
věných chalup zůstal jen popel. Jak 
Liptalané přežili tuto krutou zimu si 
stěží umíme představit. 

Připravila Věra Halová

Z historie obce Liptál
„Bez znalosti historie lidé zůstávají myšlenkově a morálně navždy dětmi“.  Cicero
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11. ročník turnaje v malé kopané

Vánoční turnajFotbalové klání 
„Hořansko vs. Dolansko“

Vydal Obecní úřad Liptál 1. 4. 2010. Připravila Jana Vráblíková a kolektiv.              
Sazba: Studio-mk, Mikeš Josef, Vsetín, Tisk: Grafianova Rožnov p. R. Evidenční číslo MK ČR E 14494.                         

Liptálský zpravodaj najdete i na stránkách www.liptal.cz. Uzávěrka příštího čísla: 10. 06. 2011

ROZLOSOVÁNÍ ŽÁCI - JARO 2011
kolo den datum kde soupeř výkop

1 ne 17.4. doma Halenkov 13.30
2 ne 24.4. venku Lačnov 13.30
3 ne 1.5. doma Hovězí 14.00
4 ne 8.5. venku Valašská Polanka 14.00
5 ne 15.5. volno
6 ne 22.5. venku Lidečko 14.00
7 ne 29.5. doma Horní Lideč 14.00
8 ne 5.6. doma Francova Lhota 14.00
9 ne 12.6. venku Huslenky 14.00

ROZLOSOVÁNÍ DOROST - JARO 2011
kolo den datum kde soupeř výkop

1 so 2.4. doma Lačnov 15.30
2 so 9.4. venku Huslenky 15.30
3 so 16.4. doma Halenkov 16.00
4 so 23.4. venku Ústí 13.00
5 so 30.4. doma Hovězí 16.30
6 so 7.5. venku Leskovec 16.30
7 pá 13.5. doma Valašská Polanka 17.30
8 ne 22.5. venku Hošťálková 10.30
9 so 28.5. volno Huslenky 14.00

10 so 4.6. venku Prlov 16.00
11 so 19.6. doma Horní Lideč 16.30

ROZLOSOVÁNÍ MUŽI - JARO 2011
kolo den datum kde soupeř výkop

1 ne 3.4. doma Dolní Bečva 15.30
2 ne 10.4. venku Krhová 15.30
3 ne 17.4. doma Ústí 16.00
4 ne 24.4. venku Jarcová 16.00
5 ne 1.5. doma Nový Hrozenkov 16.30
6 ne 8.5. venku Leskovec 16.30
7 ne 15.5. doma Podlesí 16.30
8 ne 22.5. venku Choryně 16.30
9 ne 29.5. doma Janová 16.30

10 ne 5.6. venku Loučka 16.30
11 ne 12.6. doma Police 16.30
12 ne 19.6. venku Semetín 16.30

V sobotu 14. května 2011 v 15.00 hod. bude sehrán 1. roč-
ník fotbalového utkání „Hořansko vs. Dolansko“. Zápas bude 
sehrán k výročí 650 let obce Liptál. Fotbalový tým Hořanska 
pod vedením kapitána Milana Gavendy se utká s týmem Do-
lanska pod vedením kapitána Aleše Melichaříka na fotbalovém 
hřišti v Liptále o pohár starostky obce. Hranice, která dělí Ho-
řansko od Dolanska, je restaurace U Klesků. V tento den se 
konečně ukáže, v které části obce jsou lepší fotbalisté! 

Po skončení utkání proběhne stavění máje. K tanci a posle-
chu bude hrát kapela Radka Staňka „Može byď band“. Všichni 
jsou srdečně zváni.        Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

V sobotu 25.6.2011 od 11.00 hod proběhne již 11. ročník 
turnaje v malé kopané na fotbalovém hřišti v Liptále. Turnaj 
se jako každý rok bude hrát na čtyřech hřištích o rozměrech 40 
x 20 metrů. Počet hráčů na každý zápas je 4+1. 

Bližší informace o turnaji vám poskytne Ing. Milan Daňa 
(tel.: 777 931 876). Dále budou propozice a pravidla turnaje vy-
věšeny na stránkách www.fkliptal.cz. 

Přihlášení týmu na turnaj musí být učiněno nejpozději do stře-
dy 22. 6. Po skončení turnaje bude následovat diskotéka. Všich-
ni jsou srdečně zváni.       Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

Ve středu 29.12. 2010 se v tělocvičně naší školy uskutečnil 
2. ročník fotbalového turnaje starších pánů. Akce se zúčastnili 
především členové  neoficionálního fotbalového B teamu z naší 
vesnice a jejich hosté. 

Hráči se rozlosovali do třech družstev, které mezi sebou zá-
polili na 5 kol v časovém intervalu 5 minut. Utkáním vévodila 
rychlá a tvrdá hra s neobyčejným nasazením. V emočně vypja-
tých zápasech často docházelo k drobným oděrkám a šrámům, 
které ale vždy končili sportovním podání ruky. 

O dramatičnosti celé akce svědčí i fakt, že o vítězi se rozhod-
lo teprve 5 sekund před koncem posledního kola turnaje.

Vítězství vybojoval stejně tak jako v minulém roce nestár-
noucí Josef Frýdl (Laza) s A. Melichaříkem a T. Vaňkem. Vy-
hlášení výsledků se uskutečnilo v restauraci U Klesků, kde na 
všechny zúčastněné čekalo malé občerstvení. 

Tímto bychom rádi pozvali naše spoluobčany na nadcháze-
jící jarní fotbalovou sezonu. Příjďte mezi nás a rozšiřte řady 
amatérských sportovců v naší vesnici. Fotbal hrajeme každou 
neděli od 9.00 hod na hřišti TJ Start Liptál. (občerstvení zajiš-
těno)        Za Liptálský B team František Koudelka


