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USNeSeNÍ z veřejného zasedání 
zO Liptál č. 8 ze dne 14. 12. 2011

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění k bodu č. 9 – Schválení ceny 
pozemku bývalého smetiště v Kopřiv-
ném a bod č. 17 – Nadace ČEZ 

- schvaluje zápis č. 7 ze dne 21.9.2011 
- bere na vědomí kontrolu plnění usne-

sení ZO č. 7 ze dne 21.9.2011 
- bere na vědomí informace z jednání 

rady obce Liptál č. 13 ze dne 9.11.2011a 
č. 14 ze dne 12.12.2011

- bere na vědomí žádost Zemědělského 
družstva Liptál o odkoupení pozem-
ků pod horním kravínem k.ú. Liptál 
od obce Liptál a schvaluje vypraco-
vání znaleckého posudku na pozemky 
parc. č. st. 700, 701, 702 a parc. č. 1334 
v k.ú. Liptál, ze kterého bude zřejmá 
celková cena pozemků a také cena, 
za kterou by obec mohla pozemky ža-
dateli pronajmout

- schvaluje Smlouvu o uzavření budou-
cí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. IP-12-8011482/002 mezi obcí Liptál 
a ČEZ Distribucí a.s. na věcné břeme-
no zřízení a provozování zařízení dis-
tribuční soustavy na dotčených ne-
movitostech, pozemku parc. č. 226/1 
v k.ú. Liptál

- schvaluje koupi pozemků pod býva-
lým smetištěm parc. č. 2371/4, 2372/2 
a 2372/3 od vlastníka pozemků Jana 
Mikulce, Liptál 470, o celkové výmě-
ře cca 5181 m2 za cenu 3,- Kč/m2 

- schvaluje změnu dodavatele plynu 
a elektrické energie pro budovy a ve-
řejné osvětlení ve vlastnictví obce 
Liptál. Novým dodavatelem bude fir-
ma Optimum Energy

- schvaluje zhotovení pasportu míst-
ních komunikací

- schvaluje dodavatele pasportu firmu 
Geofactor – Ing. Radim Holeček dle 
cenové nabídky, vč. dopravního znače-
ní – viz příloha (celková částka 39.312 
+ 9.000 = 48.312,- Kč) 

- bere na vědomí informace o poda-
né žádosti na povodňové škody v roce 
2011

- Liptál schvaluje zhotovení projekto-
vé dokumentace místních vodovod-

ních rozvodů v Dolansku kolem RD 
č.p. 287 po RD č.p. 407 projektantem 
Jaroslavem Závodným za nabídkovou 
cenu 24.600,- Kč

- schvaluje přípravu projektu na obno-
vu veřejného osvětlení v obci Liptál

- schvaluje podání žádosti o dota-
ci z Fondu kultury Zlínského kraje 
na projektovou dokumentaci oprav bu-
dovy zámku v Liptále

- schvaluje zařadit do rozpočtu ZŠ 
Liptál na rok 2012 finanční částku 
50.000,- Kč na realizaci nového roz-
vodu internetu v budově ZŠ v souvis-
losti s poskytnutí dotace pro ZŠ z pro-
gramu EU školám

- schvaluje podání žádosti o dotaci z Na-
dace ČEZ na realizaci hokejového hřiš-
tě v prostorách fotbalového areálu

- schvaluje čerpání z rezervního fondu 
Mateřské školy Liptál ve výši 28.000,- Kč 
na zakoupení peřin s polštářkem a dvou 
sad povlečení pro jednu třídu MŠ

- schvaluje povodňový plán obce Liptál
- schvaluje 3. změnu rozpočtu obce 

Liptál na rok 2011
- schvaluje hospodaření obce Liptál 

podle rozpočtového provizoria ve výši 
nutných měsíčních výdajů odpovídají-
cích 1/12 rozpočtu předchozího roku, 
v období od 1.1.2012 do doby schvále-
ní rozpočtu na rok 2012

- pověřuje v době od 15.12. do 31. 12. 
2011 radu obce Liptál prováděním roz-
počtových opatření do výše 100.000,- 
Kč s tím, že tyto změny budou dodá-
ny do ZO na prvním zasedání v roce 
2012

- bere na vědomí informace o podané 
žádosti pro SDH Liptál na poskytnutí 
dotace ze Zlínského kraje na rok 2012 
na požární techniku

- bere na vědomí informace o nových 
podmínkách vykonávání veřejné služby

- bere na vědomí Zprávu starostky 
obce za rok 2011

- bere na vědomí informace o koná-
ní Mistrovství ČR 2012 STIHL TIM-
BERSPORTS v KA Liptál ve dnech 
28.5. – 4.6.2012

- bere na vědomí poděkování Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
za peněžní dar

- bere na vědomí informace o novoroč-
ním výstupu k rozhledně na Vartovnu 
dne 1.1.2012

- bere na vědomí informace o vánoč-
ním divadelním představení dětí ZŠ 
Liptál, které proběhne 16.12.2011 
v kulturním zařízení v Liptále

- bere na vědomí návrh usnesení ZO 
Liptál č. 8

- bere na vědomí skončení jednání 
v 19.30 hodin

USNeSeNÍ z veřejného zasedá-
ní zO Liptál č.9 ze dne 8.2.2012

ZO Liptál: 
- schvaluje program zasedání a jeho do-

plnění k bodu č. 8 – informace z jed-
nání RO č. 17 ze dne 6.2.2012 a k bodu 
č. 15 – Územní plán obce Liptál

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 8 ze dne 14.12.2011 

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 15 ze dne 
15.12.2011, č. 16 ze dne 3.2.2012 a č. 
17 ze dne 6.2.2012

- bere na vědomí informace o přípravě 
rozpočtu na rok 2012

- schvaluje podání žádosti o dota-
ce v Podprogramu podpora obnovy 
a rozvoje venkova vyhlášené Minis-
terstvem pro místní rozvoj na akci: 
„Oprava šaten v ZŠ Liptál“ a vyčle-
nění vlastních finančních prostřed-
ků na zajištění realizace ve výši 
500.000,- Kč

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z Podprogramu na podporu obnovy 
venkova vyhlášené Zlínským krajem 
na akci: „Rekonstrukce místní ko-
munikace Na Pustém v obci Liptál“ 
a vyčlenění vlastních finančních pro-
středků na zajištění realizace ve výši 
570.000,- Kč

- schvaluje realizaci poskytnuté do-
tace z programu Obnova obecního 
a krajského majetku postiženého ži-
velní nebo jinou pohromou vyhláše-
né Ministerstvem pro místní rozvoj 
na akci: „Oprava místní komunikace  
Amerika“ v omezeném rozsahu, a to 
oprava MK v délce cca 260 m

- schvaluje podání žádosti o dota-
ce z Fondu kultury Zlínského kraje 

z jednání zastupitelstva obce Liptál
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na projektovou dokumentaci na akci: 
„Zámek Liptál – generální oprava 
střechy, projektová dokumentace pro 
stavební povolení a pro výběr zhoto-
vitele“ a vyčlenění vlastních finanč-
ních prostředků na zajištění realizace 
ve výši 90.000,- Kč

- bere na vědomí informace o výběro-
vém řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace na akci: „Zámek Liptál 
– generální oprava střechy, projekto-
vá dokumentace pro stavební povole-
ní a pro výběr zhotovitele“

- bere na vědomí žádost Ing. Jarosla-
va Rodzenáka na odkoupení budovy 
zámku

- bere na vědomí informace o přípravě 
prodeje nebo pronájmu pozemků Ze-
mědělskému družstvu Liptál a schva-
luje přesunutí tohoto bodu na příští 
jednání ZO

- schvaluje Smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene č. IP-12/8011530/002 mezi obcí 
Liptál a ČEZ Distribucí na věcné bře-
meno zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy na dotčených ne-
movitostech, pozemku parc. č. 3980/4 
v k.ú. Liptál

- schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 3869 v k.ú. Liptál, o výměře cca 
50 m2 panu Milanu Daňovi, Liptál 
444 za cenu 100,- Kč/m2 a schvalu-
je vypracování geometrického plánu, 
na základě kterého budou dány přes-
né výměry prodávaných a kupova-
ných pozemků s tím, že polovinu ná-
kladů na vypracování geometrického 
plánu uhradí obec Liptál

- schvaluje přípravu podkladů pro pro-
dej objektu vodárny a přilehlého po-
zemku

- schvaluje na základě vyhlášky č. 
429/2011 o změně sazby základní ná-
hrady za používání silničních moto-
rových vozidel a stravného a o stano-
vení průměrné ceny pohonných hmot 
pro účely poskytování cestovních ná-
hrad, směrnici č. 6/2012 – Směrnice 
pro poskytování a účtování cestov-
ních náhrad

- schvaluje plán kulturních akcí na rok 
2012

- bere na vědomí informace k projek-
tu „Čistá řeka Bečva II“

- schvaluje průjezd vojenských his-

torických vozidel obcí Liptál dne 
18.8.2012, který pořádá Veterán Car 
Club Zlín

- schvaluje finanční příspěvek ve výši 
2.000,- Kč na akci: Tréninkový bike 
camp

- bere na vědomí informace o průběhu 
zpracovávání nového Územního plá-
nu obce Liptál

- bere na vědomí informace o novém 
školském zákoně

- bere na vědomí návrh usnesení ZO 
Liptál č. 9

USNeSeNÍ z veřejného zasedá-
ní zO Liptál č.10 ze dne 5.3.2012

ZO Liptál: 
- bere na vědomí informace o stávající 

situaci v ZŠ Liptál
- schvaluje přípravu výběrového říze-

ní na provedení sanace od minerálních 
respirabilních vláken v ZŠ Liptál 

- schvaluje vypracování výběrového ří-
zení na akci: „Oprava šaten Základní 
školy Liptál“ a schvaluje postup prací 
následovně:

 1. oprava šaten
 2. sanace od minerálních vláken
- schvaluje komisi pro výběrové řízení 

na akci: „Oprava šaten Základní ško-
ly Liptál“ ve složení: Ing. Milan Daňa, 
Lubomír Vaculík, Ing. Miroslav Hrá-
dek, Ing. Tereza Krausová, Zdeněk Va-
culík

- bere na vědomí informace o semináři 
k tématu Po stopách vesnice roku 

- bere na vědomí návrh usnesení ZO 
Liptál č. 10

USNeSeNÍ z veřejného zasedání 
zO Liptál č.11 ze dne 14.03.2012

ZO Liptál: 
- schvaluje program zasedání a jeho do-

plnění o bod – Výroční zpráva Mateř-
ské školy Liptál a hospodářský výsle-
dek za rok 2011

- schvaluje zápis č. 9 ze dne 08.02.2012 
- bere na vědomí kontrolu plnění usne-

sení ZO č. 9 ze dne 08.02.2012 
- schvaluje zápis č. 10 ze dne 

05.03.2012
- bere na vědomí kontrolu plnění usne-

sení ZO č. 10 ze dne 05.03.2012
- bere na vědomí informace z jed-

nání rady obce Liptál č. 18 ze dne 
06.03.2012

- schvaluje výsledky výběrového řízení 
na akci: „Oprava šaten Základní školy 
Liptál“

- pověřuje starostku obce uzavřením 
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, 
firmou Spedimex Morávia s.r.o., Sme-
tanova 1075, Vsetín

- bere na vědomí informace o současné 
situaci v Základní škole Liptál

- schvaluje následující postup sanace 
ZŠ Liptál:

1. postupné vyčištění učeben před malo-
váním – důkladné vysátí nalepených 
koberců na zdi, radiátorů, tabulí a dal-
ších zákoutí s možným výskytem pra-
chu. Po vysátí úklid na mokro. Poté 
učebnu neprodyšně uzavřít (ochrana 
dveří igelitem a lepící páskou) – zajis-
tí ředitelka ZŠ v průběhu rekonstrukce 
šaten – školník, uklízečky

2. malování – bude provedeno na zákla-
dě poptávkového řízení a nejvýhod-
nější nabídky  (parametry jsou cena, 
kvalita a termín dokončení malování)

3. úklid po malování – zajistí ředitelka 
ZŠ za pomoci rodičů a dobrovolníků, 
v případě nedostatku dobrovolníků se 
úklid bude řešit úklidovou firmou 

4. nastěhování nábytku do učeben – 
bude se řešit podle možností a aktuál-
ní situace – pomoc rodičů, dobrovol-
níků, najatých pracovníků – zajistí  
ředitelka ZŠ společně s Obecním úřa-
dem

5. kontrolní měření hygienické stanice 
6. nastěhování učebních pomůcek do tříd 

– zajistí ředitelka ZŠ – pomoc rodičů, 
dobrovolníků

7. zahájení vyučování
- schvaluje zveřejnění záměru na pro-

nájem pozemků parc. č. st. 701, st. 702, 
st. 700 a p.č. 1334 v k.ú. Liptál, celko-
vá výměra 7 224 m2, cena za pronájem 
je 35.000,- Kč/rok

- bere na vědomí žádost mysliveckého 
sdružení „Kyčera les“ se sídlem v Hu-
slenkách č.p. 62 o pronájem honebních 
pozemků ve vlastnictví obce Liptál

- schvaluje zveřejnění záměru na pro-
nájem honebních pozemků ve vlast-
nictví obce Liptál  

- schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 1236/4 v k.ú. Liptál, o výměře cca 
310 m2, ve vlastnictví obce Liptál, ža-
dateli firmě MAVE EU s.r.o., Liptál 
84, za cenu 100,- Kč/m2 a schvalu-
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je vypracování geometrického plánu, 
na základě kterého budou dány přesné 
výměry prodávaného pozemku s tím, 
že náklady na vypracování geometric-
kého plánu uhradí žadatel

- bere na vědomí žádost firmy Suhox 
s.r.o. Brno o pronájem zemědělských 
pozemků ve vlastnictví obce Liptál pro 
výsadbu porostů energetických dřevin

- bere na vědomí Zprávu auditora č. 
352/2011/KŘ o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Liptál za rok 2011

- projednalo závěrečný účet obce Liptál 
za rok 2011 a vyjadřuje souhlas s ce-
loročním hospodařením, a to bez vý-
hrad

- schvaluje rozpočet obce Liptál pro rok 
2012 takto:

 celkové příjmy ve výši 15.712.200,- Kč
 celkové výdaje ve výši 17.138.000,- Kč
 financování ve výši 1.425.800,- Kč

- bere na vědomí informace o Rozpočto-
vém výhledu obce Liptál do roku 2015

- bere na vědomí informace k projektu 
„Čistá řeka Bečva II“

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o po-
skytnutí dobrovolných příspěvků na re-
alizaci projektu „Čistá řeka Bečva II“

- bere na vědomí výsledky výběrového 
řízení na akci: „Zámek Liptál – gene-
rální oprava střechy, projektová doku-
mentace pro stavební povolení a výběr 
zhotovitele“

- bere na vědomí informace o ukončení 
Smlouvy na svoz odpadů Technickými 
službami Vizovice ke dni 31.08.2012

- bere na vědomí Zprávu auditora č. 
271/2011/KŘ o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření a závěrečný účet DSO 
Sdružení obcí Syrákov za rok 2011

- bere na vědomí žádost DSO Sdruže-
ní obcí Syrákov o vklad vodohospo-

dářského majetku SOS do společnos-
ti VaK Vsetín a.s.

- schvaluje starostku obce Věru Dostá-
lovou, v době její nepřítomnosti mís-
tostarostu Ing. Milana Daňu, delegátem 
pro zastupování na řádné valné hroma-
dě VaK Vsetín a.s., dne 07.06.2012

- bere na vědomí Výroční zprávu 
o hospodaření MŠ Liptál za rok 2011, 
schvaluje hospodářský výsledek MŠ 
Liptál za rok 2011 ve výši 10.168,86 Kč 
a schvaluje vložení hospodářského 
výsledku na rezervní fond MŠ

- bere na vědomí informace o velko-
plošné deratizaci v obci Liptál

- bere na vědomí informace o možnos-
ti využití pomoci sociálních pracovní-
ků Městského úřadu Vsetín pro obča-
ny, kteří se ocitli v nepříznivé životní 
situaci

(Celé znění naleznete na www.liptal.cz)

PřÍjmy - Paragraf, popis činnosti Schváleno

1111 - Daň závislá činnost 2 200 000,00

1112 - Daň z příjmu F.O. 200 000,00

1113 - Srážková daň 180 000,00

1121 - Daň právnických osob 2 000 000,00

1122 - Daň právnických osob - obec 350 000,00

1211 - Daň z přidané hodnoty 5 000 000,00

1332 - Popl. znečišťování ovzduší 3 000,00

1334 - Převod za odnětí půdy 1 000,00

1340 - Odvoz domovního odpadu 435 000,00

1341 - Poplatek ze psů 25 500,00

1343 - Užívání veř.prostr. 7 000,00

1346 - Poplatek za vstup na pozemek 0,00

1347 - Místní poplatek VHP 0,00

1361 - Správní poplatky: 17 000,00

1351 - Odvod výtěžku VHP 0,00

1511 - Daň z nemovitosti 1 200 000,00

4111 - 98005 Sčítání lidu dotace 0,00

4112 - Dotace Krajský úřad Zlín 610 000,00

4116 13101 Dotace na mzdu ÚP Vsetín 134 000,00

4116 - 13234 N33Z1,Z5 Dotace na mzdu ze SR 4 900,00

Výdaje - Paragraf, popis činnosti Schváleno

1031 - Lesní hospodářství 652 000,00

2141 - Informační centrum 2 000,00

2212 - Oprava místních komunikací, zimní údržba 400 000,00

2212 - Oprava  MK Povodňové škody 200 000,00

2212-6121 Vystavba MK Pusté - investice 570 000,00

2212 - MK Pasport 50 000,00

2212-MK -Zametací stroj,výkup pozemku GP,ostatní 452 000,00

2219 - Výstavba a údržba chodníků,projekt Dolansko 291 000,00

2221 - Dopravní obslužnost - KÚ Zlín 120 000,00

2310 - Skupinový vodovod-splátka úroku a úvěru v DSO 117 800,00

2310 - Úroky za úvěr 40 000,00

2310 - Návratná fin. výpomoc - vodovod I etapa 402 000,00

2321 - Kanalizace - inv.transf. 1 487 000,00

2321 - Projekt realizace přípojky 499 000,00

3111 - Mateřská škola příspěvek na provoz,oprava budovy 681 000,00

3111- Ostatní oprava,voda atd 110 000,00

3113 - Základní škola příspěvek na provoz 1 510 000,00

3113 - spoluúčast na  opravu šaten 500 000,00

3113 - Čerpání z nadačního fondu 2 700,00

3113 - Ostatní náklady - voda 61 000,00

Schválený rozpočet obce Liptál na rok 2012
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Paragraf , popis činnosti Schváleno
8115 - Počáteční stav 2012 2 247 000,00
8124 - 01  Plynofikace obce - úvěr  ( 2001 ) -481 200,00
8124 - 02   Splátka půjčky Š.J:,SOS ( 2006 ) -340 000,00
CeLKem: 1 425 800,00

Financování  2011 obec Liptál

zpracovala Marie Sušňová

Rekapitulace : 
Příjmy: 15 712 200,00
Výdaje: -17 138 000,00
Finacování: 1 425 800,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 0,00 

Rozpočet byl schválený ZO č. 15 dne 14. 3. 2012.

3113 - Sanace ZŠ od minerálních vláken 520 000,00
3314 - Knihovna 33 000,00
3319 - Ostatní činnost v kultuře 210 000,00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek 94 000,00
3330 - Činnost registr.církvím 20 000,00
3341 - Místní rozhlas 2 000,00
3349 - Liptálský Zpravodaj 53 000,00
3392 - Kulturní areál 138 000,00
3399 - Vítání občánků,beseda s důchodci,narození dětí 80 000,00
3419 - Tělovýchova 54 500,00
3511 - Zdravotní zařízení 5 000,00
3522 - Ostatní nemocnice - Vizovice 5 000,00
3613 - Nebyt.prostory-otop,voda el.energie Dům služeb 97 000,00
3631 - Veřejné osvětlení,světla,projekt 485 000,00
3632 - Pohřebnictví 39 000,00
3633 - Úrok plynofikace 113 200,00
3635 - Územní plán  40 000,00
3636 - Územní rozvoj - příspěvek na digit.mapu 5 000,00
3639 - Ostatní služby Místního hospodářství 576 200,00
3721 - Odvoz nebezp. odpadu 120 000,00
3722 - Odvoz domovního odpadu 650 000,00
3723 - Sběrný dvůr, výběrové řízení 49 500,00
3725 - Odvoz tříděného odpadu 115 000,00
3745 - Péče o vzhled v obci +  mzda VPP 567 500,00
4319 - Sociální pomoc občanům 40 000,00
4354 - 16 BJ penzion 212 000,00
4359 - Péče o staré občany 97 000,00
5512 - Jednotka SDH 163 000,00
6112 - Zastupitelstvo, komise 1 323 000,00
6171 - Vnitřní správa 2 578 000,00
6171 - Peněžní fond  2012 42 000,00
6310 - Bankovní poplatky 23 000,00
6399 - Odvod daně obec 350 000,00
6399 - Odvod DPH od 1.5.2010 0,00
6402 - Vratka za dodace 7 900,00
6409 - Člen.příspěvky mikroregionům a sdružením 30 300,00
6409 - člen.přísp.Syrákov 52 400,00

Výdaje CeLKem: 17 138 000,00

4116 - ÚZ 13234 N 33Z5 Dotacena mzdu VPP  EU 29 700,00

4216 -ÚZ 17789 Dotace na obnovu MK 0,00

4121 - Dojíždějící žáci - Lhota 80 000,00

4121 - Dojíždějící žáci - Jasenná 75 000,00

4122 ÚZ 070 Dotace na les 0,00

4222 - ÚZ 0200 Dotace na projekt Zámek střecha 0,00

1031 - Tržba v lesním hospodářství 1 428 200,00

1031 - Odvod DPH Lesní hospodářství 0,00

2141 - Ostatní příjem v Infocentru 7 000,00

2212 - Oprava MK 304 900,00

2321 - Kanalizace -příjem za projekt od občanů 485 000,00

3314 - Knihovna 2 000,00

3319 - Nájem  Kulturní zařízení 16 600,00

3341 - Obecní rozhlas hlášení 500,00

3349 - Liptálský zpravodaj 0,00

3392 - Ostatní příjmy Kulturní areál 7 000,00

3511 - Nájem nebyt.prostror zdrav.střediska 86 000,00

3613 - Nájem nebytových prostor,Dům služeb 152 600,00

3632 - Pohřebnictví 10 000,00

3639 - Místní hospodářství ,Vizovické vrty 142 900,00

3639 - Nájem Mezníková 35 000,00

3639 - Čistírna,prodej pozemku ,věcné břemeno 20 000,00

3722 - Třídění odpadu,prodej popelnic,odvoz PDO org. 71 000,00

3725 -Třídění odpadu EKO KOM 60 000,00

3745 - Příjem za dřevin,pojistná událost 0,00

4354 - Dům s pečov.službou 227 000,00

5512 - Požární ochrana 5 000,00

6171 - Nájemní smlouva  Sdružení Syrákov,poj.smlouva 81 900,00

6310 - Úroky 17 500,00

6399 - Ostatní finanční operace - vrácení daně FÚ 0,00

PřÍjmy CeLKem: 15 712 200,00
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Možná jste o něm ještě nikdy nesly-
šeli. Ale třeba si vzpomenete na aktivi-
ty starostů nespokojených se současným 
rozdělováním peněz obcím. V poslední 
době jste určitě zaznamenali jejich sílící 
protesty. Jejich snahou je zastavit diskri-
minaci svých obcí a občanů. Prosazení 
požadavků starostek a starostů velmi po-
zitivně ovlivní budoucnost nás všech. Už 
proto věřím, že Vás budou zajímat odpo-
vědi na  následující otázky. 

Co se skrývá za zkratkou RUd?
RUD znamená rozpočtové určení daní. 

Jde o zákonem stanovená pravidla finan-
cování všech obcí a měst v ČR. 

z čeho jsou obce a města financována?
Částečně z vlastních zdrojů, jako např. 

poplatků a dotací. V obecních rozpočtech 
také zůstává daň z nemovitostí z vlastní-
ho území. Hlavní příjem obcí ale tvo-
ří podíl určitých daní, které vybírá stát. 
Zjednodušeně řečeno se jedná o 21,4% 
DPH, daně z příjmu firem, podnikatelů 
a zaměstnanců.

Co ovlivňuje výši částky pro jednot-
livé obce?

Hlavně počet občanů s trvalým bydliš-
těm, potom také velikost katastru obce 
a počet zaměstnaných občanů. Zanedba-
telné také není to, kolik daní odvedou 
živnostníci  se sídlem v obci.

má výkonnost ekonomiky vliv na 
příjmy obcí?

Ano, daří-li se ekonomice, jsou výbě-
ry daní a tím i příjmy obcí vyšší. Naopak 
v době hospodářské krize vybere stát 
na daních méně a příjmy obcím klesají. 
Takovéto „dýchání“ obecních rozpočtů 
se státním je velmi prospěšné pro celko-
vou stabilitu státních  financí.

existují rozdíly v příjmech na jed-
noho obyvatele v jednotlivých obcích?

Ano, zjednodušeně řečeno: čím větší 
obec či město, tím je příjem na 1 oby-
vatele vyšší.

jaký je rozdíl mezi „nejchudšími“ 
obcemi a Prahou?

Rozdíl je 4,6 násobek. „Nejchudší“ obce 

Co je to RUd dostávají v průměru 6.800 Kč na jednoho 
obyvatele, Praha 31.700 Kč. Do roku 2008 
byl tento rozdíl dokonce 6,5 násobný.

a jaký rozdíl lze považovat za při-
měřený?

Podle nezávislých analýz a výpočtů 
by  měl tento rozdíl být mezi 2 a 2,5 ná-
sobku na 1 občana. Takové poměry jsou 
běžné i jinde v Evropě. Např. na Sloven-
sku mají 2,5 násobek, Vídeň  má jen 2,2x 
více peněz na občana než nejmenší ra-
kouská obec.

je u nás naděje na změnu?
Je. Dlouhodobým úsilím se docílilo 

všeobecné shody, že obcím a městům  je 
nutné přidat.  Ministerstvo financí již také 
připravilo změnu zákona o RUD, kte-
rá má snížit diskriminační rozdíly ve fi-
nancování obcí mezi nejchudšími obcemi 
a Prahou ze 4,5 násobku na trojnásobek.

Co to přinese obcím a městům?
Příjmy samospráv by se zvýšily o 1400 

až 2400 Kč na obyvatele až do velikosti 
20 tis. obyvatel. Pozitivní dopad to bude 
mít na všechny obce a města kromě čtyř 
největších měst.

O jakou částku jde v případě naší 
obce?

Naše obec dnes ze státního rozpoč-
tu takto dostává ročně  cca 10 360 tis. 
Kč, dle návrhu by se příjmy zvýšily kaž-
dý rok o 3 700 tis. Kč. To je spousta pe-
něz. Sami si nejspíš umíte představit, jak 
by se mohla naše obec díky těmto peně-
zům během pár let proměnit, co všechno 
by šlo uskutečnit.

Odkud se ty peníze vezmou?
Hlavní předností návrhu je, že v dneš-

ní těžké ekonomické situaci nebude mít 
negativní dopady na státní rozpočet. Po-
čítá se s přesunem 7 mld. Kč z tzv. ne-
nárokových dotací z ministerstev, jejichž 
rozdělování bylo často velmi problema-
tické, dále s 1,5 mld. Kč z rozpočtu mi-
nisterstva školství na počet žáků ve škole 
a 5 mld. Kč se má vzít z rozpočtů Prahy, 
Brna, Ostravy a Plzně.

Proč se odebírají peníze právě 4 nej-
větším městům?

Zůstaly jim peníze po zrušení okresů 

v roce 2002, a ještě se jim přerozdělují 
peníze z ostatních regionů. Zcela bezdů-
vodně a neprávem. Data zcela jasně ho-
voří o tom, že tato bohatá města již dlou-
hé léta žijí na úkor všech ostatních, často 
mnohem chudších, regionů. Například 
Plzeň tak dnes dostává na občana 2x 
více peněz než připadá na jednoho Li-
berečana nebo obyvatele Olomouce, při-
tom všechny města jsou statutární a plní 
úplně stejné funkce a povinnosti.

Nebude to pro tato města složité?
Výpadky jim budou po dobu čtyř let 

kompenzovány i s ohledem na výši je-
jich dluhů, aby se mohla na nově vznik-
lou situaci dostatečně připravit. A i po-
tom budou dostávat několikrát víc, než 
ostatní obce.

mají velká města pravdu, když se 
brání, že slouží i občanům z venkova, 
kteří třeba využijí veřejnou dopravu 
při cestě do zaměstnání, do škol, na-
vštěvují divadla apod.?

Nikdo taky nechce, aby měli všich-
ni na občana stejně. Ale náklady na tyto 
služby jsou podstatně nižší, než je míra 
privilegií těchto měst. A i jejich občané 
přece jezdí do okolních měst a obcí např. 
za rekreací, využívají místní infrastruk-
turu, veřejné osvětlení, jezdí po obecních 
komunikacích, používají místní veřejnou 
dopravu, produkují odpad atd. I ostat-
ní obce financují výstavbu místních ko-
munikací a dotují autobusovou dopravu 
na svých katastrech.

jak se staví starostky a starostové 
k návrhu změny zákona o RUd?

Většina z nich ji plně podporuje. Díky  
ní může být odstraněn diskriminační 
rozdíl ve financování měst a obcí. Obce 
by mohly lépe plánovat své investiční 
záměry, provozovat školky,  školy, sta-
vět a opravovat chodníky, hřiště, místa 
pro volný čas. Finanční nároky obcí po-
rostou také v souvislosti se zvyšujícím se 
důrazem na jejich sociální roli. Pro sta-
rosty  je nepřijatelné, aby na 20% oby-
vatel 4 velkých měst připadalo 50% roz-
dělovaných financí. Je třeba začít myslet 
na venkov a jeho rozvoj. Proto se staros-
tové spojili, dali o sobě slyšet a chtějí 
změnu zákona.  

Věra Dostálová, starostka 
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13. humanitární sbírka v květnu
Uskuteční se v pondělí 14. května 

2012 v době od 8 do 17 hodin v garáži 
Oú vedle hasičské zbrojnice.

Co vše můžete darovat ?
- letní a zimní oblečení (dětské, dámské, 

pánské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěr-

ky, záclony
- látky - min. 1m2, ne odřezky a zbytky 

látek)
- domácí potřeby - nádobí bílé i černé, 

skleničky – vše nepoškozené
- vatované přikrývky, polštáře, deky, 

spací pytle
- nepoškozenou obuv

Věci, které se neberou:
- ledničky, televize, počítače a jinou 

elektroniku, matrace, koberce – z eko-
logických důvodů

- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - 
ty se transportem znehodnotí

- znečištěný a vlhký textil 
Prosíme o zabalení do igelitových 

pytlů či krabic.

Sbírkou pomůžete:
• materiálně sociálně potřebným obča-

nům. 
• budete se podílet na vytvoření pracov-

ních  míst pro těžko umístitelné obča-
ny na trhu práce, kteří třídí nepouži-
telný textil k dalšímu průmyslovému 
zpracování

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

padnou  finanční pomoc - číslo účtu: 
38739601/0100.

Jakékoliv další informace obdržíte na 
tel.:  603 287 387, 224 317 203, Diakonie 
Broumov, www.diakoniebroumov.org 

Svoz odpadu Liptál 2012
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
* 25.06. * 17.09. * 10.12.2012   

TřÍdĚNý OdPad - PLaSTy – ŽLUTÉ PyTLe
* 16.04. * 14.05. * 11.06. * 09.07. * 06.08. * 03.09. * 01.10. * 29.10. * 26.11.2012 

TřÍdĚNý OdPad - NÁPOjOVÉ KaRTONy - Tetra Pack
 ORaNŽOVÉ pytle nebo popelnice

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

TřÍdĚNý OdPad – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
* 16.04. * 14.05. * 11.06. * 09.07. * 06.08. * 03.09. * 01.10. * 29.10. * 26.11. 2012  

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.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
 se uskuteční v sobotu 21. dubna 2012 od 7:30 h na třech stanovištích.

O dalších podrobnostech Vás budeme včas informovat obvyklým způsobem - 
plakáty, rozhlas, webové stránky obce.

UPOzORNĚNÍ 
- deratizace v Liptále 

CeNOVÉ OzNÁmeNÍ

Ve dnech  4.4. , 13.4. 2012 bude pro-
váděna velkoplošná deratizace obce 
Liptál. Akci zabezpečuje firma Dera-
tex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, kte-
rá provede ošetření kanalizační sítě, ve-
řejných ploch a vybraných objektů.

Vzhledem k tomu, že je pravděpo-
dobný výskyt hlodavců i v okolí obyt-
ných domů a hospodářských stavení, 
vyzýváme občany ke spolupráci, při 
vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud 
to situace vyžaduje, obraťte se přímo 
na pracovníky jmenované firmy, anebo 
nahlaste místa s výskytem na obecní 
úřad, aby bylo zabezpečeno komplex-
ní ošetření obce. Pro vlastní potřebu, si 
budou moci občané zakoupit u prová-
dějící firmy nástrahy proti hlodavcům.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 
oznamují změnu ceny vodného a stoč-
ného s účinností od 1. ledna 2012:

Cena vodného je stanovena za 1 m3 
(1000 litrů) odebrané pitné vody.

Cena stočného je stanovena za 1 m3 
(1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do 
veřejné kanalizace.

Celý dopis VaK Vsetín, a.s., je k dispozici 
na webových stránkách obce www.liptal.cz.

NabÍdKa KOmINICKýCH 
SLUŽeb V ObCI

V týdnu od 30. dubna do 4. května 
2012 bude firma Kominictví Stanislav 
Hlinšťák z Jablůnky provádět kontroly 
a čištění spalinových cest (komínů) v ro-
dinných domcích v naší obci. 

Ceny kominických prací:
Kontrola spalinových cest a vystave-
ní Zprávy o kontrole spalinových cest: 
350 Kč/ 1 komín * Čištění spalinových 
cest: 200 Kč/ 1 komín * Výběr sazí: 50 
Kč/1 komín * U nepoužívaného komína 
se kontrola a čištění neprovádí.

V případě, že máte o návštěvu kominí-
ka zájem, nahlaste se do 30. dubna 2012 
na OÚ Liptál, tel: 571 438 074, e-mail: 
obec@liptal.cz.               Alena Malčíková

Cena v Kč/m3: Bez DPH Včet. 14 % DPH
Vodné 36,80 41,95
Stočné 26,60 30,33
Vodné + Stočné 63,40 72,28



8   Liptálský zpravodaj č. 1/2012

Poděkování
Lyžování v Liptále 2012
Obsluha dětského lyžařského vleku 

v Liptále u Cedidlovy pily tímto děku-
je rodině pana Petra Cedidly za poskyt-
nutí pozemků a také elektrické přípojky 
na provoz tohoto vleku, který jistě i v le-
tošní zimní sezoně udělal mnoho radosti 
dětem i dospělým.

Další poděkování patří firmě Dřevoob-
chod Machala a panu Ing. Janu Machalo-
vi, který se zasloužil, aby jsme tam letos 
v krutých mrazech nezmrzli.

V neposlední řadě děkujeme Obecní-
mu úřadu v Liptále a celému zastupitel-
stvu za podporu a spolupráci.

V sobotu 4.2.2012 jsem pořádali i tra-
diční burzu lyžařského a zimního spor-
tovního vybavení. Bohužel z důvodu ne-

přiměřeného počasí, se dostalo jen na pár 
věcí, které by mohly sloužit dalším ly-
žařům. Z toho samého důvodu nepřed-
vídatelných sněhových a povětrnostních 
podmínek se letos nekonaly ani lyžař-

ské závody. Proto se budeme všichni tě-
šit na další lyžování, snad už koncem to-
hoto roku. 
Josef a Jana Vráblíkovi, Jan Matonoha, 

Luboš Hrbáček, René Navrátil

Potřebujete poradit a pomoci?
Sociální práce na Městském úřadě ve 

Vsetíně je zaměřena zejména na pomoc 
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé život-
ní situaci.

Sociální pracovníci poskytují nebo zpro-
středkují bezplatně rady a pomoc všem 
občanům (seniorům, osobám zdravotně 
postiženým, osobám s duševním onemoc-
něním, rodinám s dětmi, nezaměstnaným 
a osobám ohroženým sociálním vylouče-
ním) například v těchto oblastech:

- mezilidské vztahy
- sociální dávky
- bydlení
- zadluženost apod.

Kontakt:
Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 
odbor sociálních věcí, 2. poschodí

Koňaříková alena
dveře č. 219 tel. 571 491 615
Vavřínková Ingrid
dveře č. 217 tel. 571 491 650
zichová Leona
dveře č. 218 tel. 571 491 623
Žárská marie
dveře č. 220 tel. 571 491 610

Informace pro občany o možnosti 
bezplatného řešení sporů s finanční-
mi institucemi před státem zřízeným 
finančním arbitrem

Dovolte mi, abych Vás podrobněji in-
formovala o existenci finančního arbitra 
jako orgánu příslušného k mimosoudní-
mu řešení sporů z oblasti platebního sty-
ku, spotřebitelského úvěru nebo kolek-
tivního investování. Finanční arbitr je 
zákonem zřízený orgán, který bezplatně-
rozhoduje spory mezi zákazníky (spotře-
biteli) a finančními institucemi, a to vý-
lučně na návrh zákazníka (spotřebitele).

Vzhledem k tomu, že v dnešní době 
finanční produkty a služby (např. ban-
kovní účty, platební karty, spotřebitel-
ské úvěry) využívá většina obyvatel, na-
růstá také počet sporů s poskytovateli 
těchto produktů a služeb. Mnoho spo-
třebitelů však nemá dostatečné informa-
ce o svých právech a možnostech jejich 
ochrany a prosazování. 

Hlavním posláním finančního arbi-
tra, a tedy i hlavním důvodem založe-
ní tohoto orgánu, je zajištění rychlého, 
bezplatného a efektivního vyřizování 
sporů mezi občany a finančními insti-
tucemi.

Podle zákona o finančním arbitrovi je 
finanční arbitr příslušný k rozhodování 
sporů mezi 

a) poskytovateli platebních služeb 
a uživateli platebních služeb při posky-
tování platebních služeb – například 

spor zákazníka s bankou o správnost 
zaúčtované platby nebo spor zákazní-
ka s bankou při zneužití platební kar-
ty neoprávněnou osobou,

b) vydavateli elektronických peněz 
a držiteli elektronických peněz při vy-
dávání a zpětné výměně elektronických 
peněz – například spor držitele před-
placené karty jízdného s některými 
provozovateli veřejné dopravy,

c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spo-
třebiteli při nabízení, poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru 
- například spor zákazníka s věřite-
lem o odstoupení od úvěrové smlouvy 
nebo spor o výši poplatku za předčas-
né splacení úvěru,

d) investičními fondy, investičními 
společnostmi nebo zahraničními inves-
tičními společnostmi a spotřebiteli ze 
standardních fondů kolektivního inves-
tování a speciálních fondů kolektivního 
investování, které shromažďují peněž-
ní prostředky od veřejnosti - například 
spor zákazníka s investiční společnos-
tí o správnost účtovaných poplatků.

Institut finančního arbitra byl v Čes-
ké republice zřízen již k 1. 1. 2003, a to 
v rámci harmonizace práva České repub-
liky se zeměmi Evropské unie, pro řeše-
ní sporů z platebního styku. Od 1. 7. 2011 
je finanční arbitr příslušný k rozhodová-
ní dalších, výše uvedených sporů, tedy 
sporů ze potřebitelského úvěru a kolek-
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z Liptálu, Na Špici, do Vsetína:  
(Sadová, Střed, Dolansko, Na Hranici)
Pracovní dny: 
5:58D,  7:18c,  10:13,  14:37D, 22:24D
Sobota:  14:07d
Neděle:  19:28Nh

ze Vsetína do Liptálu:
Pracovní dny:
4:30D,  5:10D,  6:25D,  10:35,  13:05D
Sobota:  4:30d
Neděle:  12:30Nh

z Liptálu, Na Hranici, do zlína přes 
Všeminu:
(Dolansko, Střed, Sadová, Na Špici)
Pracovní dny: 4:39,  6:37D,  10:47 
Sobota:  4:39
Neděle:  12:39 Nh

jaK POSÍLaT PřÍSPĚVKy

jízdní řád HOUSa CaR od 11. 12. 2011

tivního investování. Finančního arbitra 
jmenuje vláda na návrh ministra financí 
a za výkon své funkce odpovídá finanč-
ní arbitr vládě. Úkoly spojené se zabez-
pečením činnosti finančního arbitra plní 
Kancelář finančního arbitra, která je or-
ganizační složkou státu, v jejímž čele fi-
nanční arbitr stojí.

Řízení před finančním arbitrem se 
zahajuje na návrh zákazníka (uživate-
le platebních služeb, držitele elektro-
nických peněz, spotřebitele ze spotře-
bitelského úvěru a spotřebitele z fondu 
kolektivního investování). Návrh na za-
hájení řízení před finančním arbitrem 
lze podat písemně poštou, v elektronic-
ké podobě (e-mailem opatřeným zaru-
čeným podpisem nebo prostřednictvím 
datové schránky), osobně, resp. ústně 
do protokolu v sídle Kanceláře finanč-

ního arbitra. K usnadnění podání návrhu 
je na stránkách finančního arbitra k dis-
pozici formulář - http://www.finarbitr.cz/
cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.
html, včetně vzorově vyplněného formu-
láře návrhu.

Občané se mohou na finančního arbi-
tra obracet také s dotazy, které se týkají 
jeho činnosti.

Kde se dozvíte více - kontakt: 
Kancelář finančního arbitra, organi-

zační složka státu, sídlo:
   

Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00
telefon:  257 042 094
fax: 257 042 089
e-mail:  arbitr@finarbitr.cz
internetová stránka: 
http://www.financniarbitr.cz

facebook:
https://www.facebook.com/FinArbitr
datová schránka: qr9ab9x

úřední hodiny
Pondělí – 08:30 – 15:30 hod.
Úterý – 08:30 – 15:30 hod.
Středa – 08:30 – 15:30 hod.
Čtvrtek – 08:30 – 15:30 hod.
Pátek – 08:30 – 14:30 hod.

V případě jakýchkoli dotazů souvisejí-
cích s činností finančního arbitra nás ne-
váhejte kdykoli kontaktovat.

mgr. monika Nedelková, 
finanční arbitr Praha 10.2.2012

Celé znění dopisu, informační leták 
a návod, v jakých případech a jakým 
způsobem podat k finančnímu arbitro-
vi návrh na zahájení řízení, je  dispozici 
na stránkách obce. 

N - jede v neděli před pracovním dnem
c - jede ve dnech školního vyučování
h - nejede od 24.12.2011 do 1.1.2012, 8.4.2012, 1.5.2012, 8.5.2012, 5.7.2012, 6.7.2012, 28.9.2012, 17.11.2012
d - nejede od 24.12.2011 do 1.1.2012, 17.11.2012
D - nejede od 27.12.2011 do 30.12.2011
13 - nejede od 27.12.2011 do 30.12.2011 a od 30.6.2012 do 2.9.2012

PřÍSPĚVKy:
- zasílejte na uvedenou emailovou adre-

su obec@liptal.cz s označením „Pří-
spěvek do zpravodaje“  nejlépe ve 
formátu word (přípona.doc), jeden pří-
spěvek obsahem tak kolem ½ stránky 
A4,  psáno na   počítači

- osobně na obecní úřad

FOTOGRaFIe:
- posílejte zvlášť v příloze - ne v textu
- ve formátu .JPG, .JPEG, velikost cca 

kolem 1 MB.
 Velikostí kolem 100 kB ani neposí-

lejte - moc malé, proto nevhodné pro 
tisk.

- osobně na obecní úřad

Vydavatel si vyhrazuje právo pří-
spěvky před zveřejněním posou-
dit zejména, aby nepoškozovaly jiné 
subjekty, osoby, apod. zveřejně-
ny budou jen ty příspěvky, u nichž 
bude uveden podpis pisatele a plná 
adresa.

Všem přispěvatelům děkujeme za spo-
lupráci.

Jana Vráblíková, 
Obecní úřad Liptál, 756 31  Liptál 331

e-mail: obec@liptal.cz 
tel.: 571 438 074, Fax: 571 424 785

(platí pro každý rok)
č.1 - za leden - únor, březen je 10.03. příslušného roku
č.2 - za duben - květen - červen je 10.06. příslušného roku
č.3 - za červenec - srpen - září je 10.09. příslušného roku
č.4 - za říjen - listopad - prosinec je 10.12. příslušného roku

Prosíme o dodržování uvedených termínů!

UzÁVĚRKy
jednotlivých čísel Liptálského zpravodaje
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mistrovství ČR 2012 v dřevorubeckých sportech STIHL TImbeRSPORTS

8. ročník liptálského koštu slivovice
ať žije slivovice a liptálský košt! 

Tak zahájila v sobotu 10. března 2012 
v 15:30 hod v restauraci U Klesků sta-
rostka, paní Věra dostálová, 8. ročník 
koštu slivovice v Liptále. 

V letošním ročníku se sešlo rekordních 
37 vzorků různých druhů pálenek, které 
byly rozděleny do dvou skupin, a to trn-
ková a ostatní pálenky (jablka, meruň-
ky a hrušky). 28 vzorků bylo zařazeno  
do kategorie trnková a 9 vzorků do kate-
gorie ostatní pálenky. Soutěžit mohl kaž-
dý, kdo přispěl vzorkem do soutěže. Jed-
notlivé vzorky obdržely soutěžní čísla 
za účelem zajištění anonymity. Na hla-
sovacím lístku, jež všichni soutěžící ob-
drželi, měli možnost přidělit body 3, 2, 1, 
kterými hodnotili chuť, vůni a další kva-
lity pálenek. Po třech hodinách ochut-
návání každý hodnotitel odevzdal svůj 
vyplněný hlasovací lístek. Samozřejmě, 
vítězným se stal vzorek s nejvyšším po-
čtem získaných bodů.

Na to, že v loňském roce se urodilo 
podstatně méně ovoce, než v letech mi-
nulých, se sešel rekordní počet vzorků.

V 19:00 hod proběhlo slavnostní vy-
hlášení výsledků:
• Kategorie trnková
1. Místo – Petr Valchař, Liptál
2. Místo – Petr Vaculík, Liptál
3. Místo – Vladimír Zapalač, Jasenná

• Kategorie ostatní pálenky
1. Místo – Tomáš Machala, Liptál
2. Místo – Hana Juřičková, Liptál
3. Místo – Petr Vaculík, Liptál

Poté následovala samotná ochutnávka 
slivovic pro širokou veřejnost za dopro-
vodu hudební skupiny 1+1, která přispěla 
k dobré náladě všech zúčastněných. 

Jménem organizátorů bych chtěla po-
děkovat Obecnímu úřadu v Liptále za 
tradiční podporu našeho koštu a také 
všem sponzorům, díky nimž jsme celou 
tuto akci mohli opět uskutečnit. Touto 

cestou bych ještě ráda poděkovala svým 
spoluorganizátorkám, a to paní Nadi Ko-
lajové a paní Markétě Obadalové, které 
jsou nedílnou součástí každého ročníku.

Věřím, že příští ročník bude nejméně 
tak úspěšný, jako ten letošní.

Hana Klesková

Kultura

3. června 2012 od 11.00 hod. 
Přírodní kulturní areál Liptál  

Dřevorubecký sport STIHL TIMBER-
SPORTS je stále oblíbenější adrenalino-
vý sport. Každoročním vrcholem tuzem-
ské závodní sezóny je mistrovství České 
republiky, které se letos koná v neděli      
3. června 2012 od 11 hodin v amfiteátru 
obce Liptál. Titul mistra republiky bude 
obhajovat Jan Svoboda právě z Liptá-

lu. Exhibičně vystoupí také čtyřnásobný 
mistr Evropy, držitel světového rekordu 
disciplíny STIHL Stock Saw a třetí nej-
lepší dřevorubec světa 2011 Martin Ko-
márek. 

Vstup na akci je zdarma. Samotné-
mu mistrovství bude předcházet trénin-
kový kemp, který startuje již ve středu           
30. května.

Ing. Jan Brabec, Account Director
Na snímku Jan Svoboda, Liptál

ROzPIS PRaVIdeLNÉHO PROVOzU v Kulturním zařízení Liptál - 2012
KULTURNÍ zařÍzeNÍ KLUbOVNa  I.patro

PONDĚLÍ FoS Lipta - Senioři  19-21 h
ÚTERÝ Karate  15-16 h FoS Lipta - Senioři  19-21 h
STŘEDA FoS Lipta-Malůšata 16:30-17:45
ČTVRTEK Karate 15-16 h Zumba 18:30-19:30 h
PÁTEK FoS Malá Lipta  17-19 h FoS Lipta - Základ 19-21 h Dechovka Liptalanka  19 - 22 h
SOBOTA 
NEDĚLE Dechovka Liptalanka

I pokud se akce nepořádají v kulturním zařízení nebo v kulturním areálu, přesto žádáme o jejich nahlášení do celko-
vého plánu akcí, který shrnuje dění v naší obci za celý rok. 

Plán akcí je vkládán i na webové stránky obce www.liptal.cz. O akcích se tak má možnost dozvědět co nejširší okruh lidí, zís-
káte tak reklamu. 

zároveň Vás prosíme o zasílání plakátů, pozvánek atd. na Vaše akce, aby mohly být v dostatečném předstihu zveřejňo-
vány na webových stránkách či Liptálském zpravodaji.          Jana Vráblíková

s

Petr Valchář - vítěz 2012 v kategorii 
"trnky".  Foto Josef Londa
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PLÁN KULTURNÍCH aKCÍ V LIPTÁLe – 2012

zkratky:
Kz - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, 
Ka - Kulturní areál, letní kino, Liptál

Vzm - Velká zasedací místnost OÚ Liptál
Tj – areál TJ – hřiště
(Naleznete  i na www.liptal.cz)    Zpracovala Jana Vráblíková

změna programu vyhrazena !

datum den Název akce Pořadatel Kde

06.04. pá Velký pátek 10 h ČCE Liptál Kostel ČCE

12.04. čt Motivační seminář - Po stopách Vesnice roku OÚ Liptál KZ

21.04. so Sběr velkloobjem. a nebezpečného odpadu Obec Liptál 3 stanoviště

28.04. so Stavění máje SDH Liptál HZ

04.05. pá Taneční kolona ZŠ Liptál KZ

05.05. so Soukromá akce KZ

14.05. po Humanitární sbírka oblečení OÚ Liptál, Diakonie Broumov HZ
30.05.
až
03.06.

st
až
ne

Mistrovství ČR
v dřevorubeckých sportech
STIHL TIMBERSPORTS

S & K Public
Ing. Jan Brabec KA

02.06. so Kácení máje SDH Liptál HZ
08.06.
až
10.06.

pá
so
ne

25. Dětské folklorní dny 2012
Zábava 
Výstava dětí škol Liptál 

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál
ZŠ Liptál - družina

KZ
KA
Obec

16.06. so 2. Utkání Hořansko - Dolansko FK a Obec Liptál Areál TJ

30.06. so 12. Turnaj v malé kopané 2012 FK TJ Start Lipta Liptál Areál TJ

07.07. so Hasičská pohárová soutěž SDH Liptál areál TJ, KA

28.07. so Myslivecký výlet MS Brdisko Liptál Chata MSB

18.08. so 22. zlínský sraz vojenských  historických vozidel 
2012

Veteran Car Club Zlín, o.s., 
Otrokovice

průjezd ze Špice 
- střed HZ - 
Lhota 

18.08. so Soukromá akce - oslava KZ
22.08.
až
27.08.

st
--
po

MFF 43. Liptálské slavnosti 2012
Výstava

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA
Obec

01.09. so Liptálské slůnění Londa Jaroslav, FK Liptál KA

12.10. pá Liptálské vinobraní Beránek Miroslav KZ

20.10. so Sraz Lipťáků Vaculík Miroslav KZ

27.10. so Soukromá akce přísálí KZ

01.12. so Beseda se seniory Občanská komise, Obec Liptál KZ

01.12. so 13. Mikulášská jízda 2012 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec

26.12. st Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

z obecní 
knihovny Liptál
Knihovna je umístěna v budově Zá-

kladní školy v Liptále, vchod po pravé 
straně budovy.

V knihovně je zdaRma zřízen pří-
stup k internetu – 2 místa u PC.

ReGISTRaČNÍ POPLaTeK
Čtenáři zaplatí ročně poplatek ve výši:

- mládež, důchodci:  20,00 Kč
- zaměstnaní:   40,00 Kč

OTeVÍRaCÍ dOba
STŘEDA 15.00 – 17.00

PÁTEK 15.00 – 17.00
Další informace o naší knihovně na-

jdete na www.liptal.knihovna.info.
Alena Malčíková knihovnice

Knihovna v Liptále je v současné 
době z důvodu uzavření budovy zŠ 
Liptál do odvolání  zaVřeNa.
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Životní jubilea
Duben - KvĚten - ČeRven 2012

60 let
duben  Hrbáčková Marie, Dolansko
  Juřínková Vlasta, Výpusta
květen  Švec Pavel, Dolansko
červen  Lukáš Josef, Na Hranici
  Daňa Milan, Hořansko

65 let
květen   Brynych Stanislav, Helštýn/Kanada
  Frýdl Josef, Pusté
  Frýdlová Eva, Pusté
  Cedidlová Jarmila, Dolansko
  Šimek Josef, Hořansko
červen  Svoboda František, Hořansko
  Mikulec Jan, Kopřivné

70 let
duben   Blažo Jozef, Hořansko
  Štefek Bohuslav, Na Špici
květen  Hnátková Jaroslava, Kopřivné

80 let
duben  Gojná Anna, Hořansko
  Juřičková Jiřina, Dolansko
květen  Blažková Zdeňka, Dolansko

81 let
duben  Kašpárek Jiří, Dolansko

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

83 let
červen  Mikšík Jan, Dolansko
  Klesková Františka, Střed

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

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

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

87 let
červen  Zrníková Marie, Dolansko

89 let
květen  Miková Jůlie, Střed

95 let
duben  Sušňová Vlasta, Hořansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

sňatky 2012 
únor  Gavenda Milan, Na Špici 
  + Bartozelová Lucie, Sadová
  Tatalák Kamil, Dolansko + Matějů Marcela

odhlášeni 2012
leden  Bednaříková Andrea, Bednařík Jaroslav,
  Bednařík Ondřej, Lopuník,
  Jarnečićova Andrea, Sadová
únor  Motlochová Alena, Motloch Lukáš, Sadová
  Valchářová Pavla, Výpusta

Přihlášení 2012
leden  Prennig Příhodová Iveta, Sadová
  Tomša Bedřich, Dolansko
  Kráčala Tomáš, Hořansko
únor  Ševčíková Jana, Ševčík David, Hluboké
  Lajšner Leopold, Lůžko
  Helisová Marie, Orságová Marie, 
  Orságová Magdaléna

narozeni 
prosinec 2011 Maliňáková Jana, Dolansko
březen 2012 Dvořáková Linda, Na Špici

Rodičům blahopřejeme!

Úmrtí 
leden  Němečková Věra, Střed
  Smilek Josef, Lopuník
  Sušňová Anežka, Hořansko
únor  Černota Lubomír, Střed
březen  Tomša Bedřich, Dolansko

 Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Společenská kronika

vzPomínky

Už několik let tomu
co po těžké práci a útrapách v žití
naše maminky a stařenky
nečekaně obě
odešly jste navždy z našich domů.

Stále s úctou vzpomínáme na ně
vždyť jak prostřený stůl jsou maminčiny dlaně
láska - chléb a sůl klade na ně
maminčiny dlaně - poklad nejdražší
dětem štěstí, lásku přináší

19. května 2012 vzpomeneme třiceti let od úmrtí naší mamin-
ky a stařenky, paní julie Geržové z Liptálu, Háje

30. května 2012 vzpomínáme třiceti let od úmrtí 
naší maminky, stařenky a tchýně, paní
Terezie Geržové z Liptálu Háje
Na obě s láskou vzpomínají děti, vnuci, pravnu-
ci a všichni příbuzní.
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PodĚkování 

Děkuji všem, kteří mi pomohli při těžké nemoci mého manže-
la, pana

Lubomíra Černoty z Liptálu č. 80
který zemřel dne 16. února 2012. 

Dále děkuji za pomoc při vyřizováním všech záležitostí. Zvlášt-
ní poděkování patří dceři Zlatě a jejímu manželovi Přemku Vil-
kovi, synu Lubomírovi, švagrové Daně Smilkové, MUDr. Ro-
manu Dostálovi a oddělení LDN Nemocnice ve Vsetíně.

Vlasta Černotová

PodĚkování 

Děkuji paní miroslavě mikulcové a milanu Teplému za sou-
sedskou výpomoc při mé nemoci a dlouhém pobytu v nemocni-
ci. Mirečko, za všechno dík.

Zdeňka Blažková a syn Vladimír

Dne 26. února 2012 jsme vzpomněli  2. smutné 
výročí, kdy nás opustila  naše maminka, babič-
ka a prababička, paní 
jarmila Vaculíková z Liptálu č.25.

Dne 19. března by se dožila 90 let. 
S láskou vzpomínají synové a dcery s rodinami a rodiny  Ře-
hánkova, Dvořákova, Laštovicova, Pilíškova a Klepáčova.       

Na Živnůstce ticho,
jen ta lípa svou korunou tiše kývá
Proč že už tam tolik roků
sama samotinká bývá?
Večer do tmy zahalí se 
ráno probouzí ji trylky ptačí
a zlatého slunce zář

Nikdy však už ten hlas neuslyší
co míval ve svém rodném domku
jeho dobrý hospodář

19. března 2012 jsme vzpomněli nedožitých         
65 let našeho souseda, kamaráda, spolupracov-
níka, pana
jaroslava mikšíka z Liptálu, Háje, č. 193
a 7. května 2012  deseti let od jeho úmrtí.

Vzpomínají Hájovjané a všichni blízcí známí. „Vždyť ty, Slá-
večku, žiješ, byť ve vzpomínkách, stále s námi.“

Také vzpomínáme na všechny nám tak blízké, kteří nečeka-
ně Slávka následovali na cestě, ze které není návratu. Nezapo-
meneme.

Dne 23. března 2012 uplynul jeden smutný rok 
od úmrtí paní
marie Hrtáňové z Liptálu č. 125

S láskou stále vzpomíná sestra Jiřina Zívalová 
s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Už od chlapce malého
k těžké a poctivé práci jsi byl veden
Za rosy stříbrná luka jsi kosíval 
poté zas oral a oséval záhony

Na doby ty zbyly nám už jen živé vzpomínky
A pro Tebe, Pepo, záhonek už jenom jeden 

19. května 2012 vzpomeneme také už patnácti let od nečeka-
ného odchodu našeho liptálského rodáka, bratra, švagra, strý-
ce, přítele, pana
josefa Vaculíka (od janěnků), bytem ve Lhotě u Vsetína.

Vzpomínají a nezapomenou bratr Karel s rodinou, rodina Jan-
činova a všichni přátelé.

Za okny zima plnou silou vládne,
mrazivým dechem na ně kreslí svá květenství,
však v kamnech zapraská a srdce jihne,
vzpomínky vrací nás daleko do dětství.
Jako se na sněhu zatřpytí ledová jiskřička,
v srdci zas vzpomínka na milého staříčka.

7. února 2012 jsme si připomněli 100. výročí 
narození našeho tatínka, dědečka a pradědeč-
ka pana 
josefa migdala z Liptálu – Lůžka č. 175

A ještě pár veršů ze starého kalendáře, v nichž jakoby byl ve-
psán život i odkaz jeho:

Tak orával to pole děd můj ještě zde pod mezí,
 již delší tomu čas.
A pracoval den za dnem do úpadu,
i když mandelů nastavěl velikou řadu.

Vidím ho stále zemi pluhem brázdit,
když jako klouček jsem nesl chudou snídani.
A hnědky dobré zastavily chvíli, 
on used na pluh s chutí pojídal…

Až nebudu tu – važte si těch polí,
přirostly k srdci, věř mi dítě, tak…
Slzy se objevily v něžných, starých očích –
voněla zem a nad ní zpíval pták…

Věnujme prosím tichou vzpomínku našemu staříčkovi a všem 
staříčkům a stařenkám z Lůžka, kteří s naším dětstvím odešli 
z našich životů, ale ve vzpomínkách je stále vidíme pracovat 
na poli, sedět na zápražích či v chaloupkách u kamen a kolem 
stolů při drhnutí peří. 

Migdalovi, Lůžko
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Události za rok 2011
Pro zajímavost uvádíme i porovnání s minulým rokem.

Věková struktura ke dni 1.1.2012:

Věkové složení ke dni 1.1.2012

Narozeno zemřelo Přihlášeno Odhlášeno Sňatky
Rok 2010 20 18 35 22 12

Rok 2011 18 11 21 7 6

dOSPĚLÍ dĚTI
CeLKem

muži Ženy Chlapci dívky
Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk

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

Rok 
2012 583 46,63 608 48,87 145 9,13 143 9,01 1479 40,24

STaTISTIKa - ROČeNKa
ROČNÍ PřeHLed ObyVaTeLSTVa V LIPTÁLe 2011

Počet oByvatel: 
Ke dni 01. 01. 2012 žije v obci 1479 obyvatel, z toho 727 mužů 
a 752 žen, 6 cizinců (včetně EU i ne EU).  Pro porovnání k 1. 1. 
2011 to bylo 1466 obyvatel, 718 mužů, 748 žen, 6 cizinců. 

ČÍSLa POPISNÁ a eVIdeNČNÍ
Ke dni 01. 01. 2012 je v obci registrováno 516 čísel popisných 
a 44 čísel evidenčních (chaty). Počet neobydlených objektů je 
153 (nikdo není přihlášen na trvalý pobyt).

POČeT PřÍSTUPŮ 
na webové stránky Obce Liptál (www.liptal.cz): 
ke dni 22. 03. 2012 - 43.522 přístupů.

mÍRa NezamĚSTNaNOSTI 
v Liptále - k 01. 01. 2012:

1. Dosažitelní uchazeči v Liptále (mohou ihned nastoupit 
do zaměstnání):  68 osob.
2. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v Liptále: 652 osob.
3. Míra nezaměstnanosti v obci Liptál: 10,4 %.

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 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

ROK 2012

Muži 44 94 126 113 104 110 67 43 26 1 0 728

Ženy 49 88 119 112 107 92 73 64 41 6 0 751

Celkem 93 182 245 225 211 202 140 107 67 7 0 1479

Počet dětí do 18 měsíců 24

Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků 27

Počet dětí od 3 do 6 roků 42

Počet dětí od 6 do 15 roků 125

Dospělí 1261
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Četnost příjmení ke dni 1.1.2012 

Četnost křestních jmen ke dni 1.1.2012

Přehled rodinných stavů ke dni 1.1.2012 

15 let v roce 2012 
dosáhnou a první 

občanské průkazy obdrží:

Pořadí Rok 2010 Rok 2011
Příjmení Počet Příjmení Počet

1. Vaculík 44 Vaculík 44
2. Vaculíková 38 Vaculíková 36
3. Gerža 25 Gerža 24
4. Geržová 19 Geržová 19
5. Valchář 19 Valchář 19
6. Daňa 17 Daňa 17
7. Smilková 17 Smilková 16
8. Mrnůštík 16 Tomanová 16
9. Smilek 16 Chmelař 16

10. Tomanová 16 Mrnůštík 15
Celkem 510 příjmení Celkem 520 přímení

Pořadí Rok 2010 Rok 2011
jméno Počet jméno Počet

1. Josef 70 Josef 66
2. Jan 58 Jan 61
3. Jana 40 Jana 40
4. Marie 39 Marie 39
5. Jaroslav, Petr po 38 Petr 39
6. Karel 32 Jaroslav 37
7. Pavel 31 Karel 31
8. Miroslav 29 Pavel 31
9. Jiří, Tomáš po 27 Jiří 28
10. Ludmila 26 Miroslav 28

Celkem 236 jmen Celkem 240 jmen

Rok 2010 Rok  2011
muži Ženy Celkem Ženy muži Celkem

Neuvedeno 11 14 25 9 14 23
Svobodní 276 317 593 280 327 607
Ženatí 333 319 653 331 318 649
Rozvedení 39 42 81 38 42 80
Vdovci 87 22 109 92 22 114
Celkem 607 583 1460 750 723 1473

Matějů Lukáš,  Dolansko
Tomanová Nikola,  Hořansko
Labajová Stanislava,  Na Špici
Kovaříková Jana,  Háj
Valchář Aleš,  Střed
Michálek Ladislav,  Dolansko
Hanzalová Hedvika,  Na Hranici
Tučníková Denisa,  Střed
Hrušková Veronika,  Hořansko
Kováčová Nikola,  Střed
Teplá Petra,  Střed
Navrátil Daniel,  Dolansko
Urban Ondřej,  Střed
Bukáček Štěpán,  Kopřivné
Příhodová Markéta,  Sadová
Celkem 15 občanů.

Navrátil Jiří,  Dolansko
Bařinová Michaela,  Na Špici
Šťastná Tereza,  Střed
Škývara Matěj,  Háj
Urbanová Eva,  Střed
Koutná Kateřina,  Dolansko
Tučník Daniel,  Střed
Melichaříková Kateřina,  Dolansko
Chmelařová Lucie,  Na Špici
Teplý Lukáš,  Střed
Burján Tomáš,  Pusté
Sachr Tomáš,  Pusté
Výchopňová Sabina,  Střed
Vraníková Marie,  Střed

Celkem 14 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 2012 
dosáhnou a plnoletými 

se stanou:
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Napsali nám
Paní starostko, děkuji Vám srdečně za 

Novoroční blahopřání a poslední číslo 
Liptálského zpravodaje roku 2011 věno-
vané 650. výročí vzniku obce Liptál. 

Spolu s manželkou vyjadřujeme hlu-
boké uznání Všem, kteří se na tomto 
čtvrtletníku podílí a připravují jej. 

Pro nás, kteří již dlouho žijeme mimo naší 
rodnou ves má zvláštní kouzlo i potěšení.

Syrákov naprosto zmýlený
Je téměř neuvěřitelné, jak se v dneš-

ní době jednoduše „poblázní“ zástu-
py lidu valašského jediným člověkem, 

který navíc něco takového neměl vů-
bec v úmyslu. Pak se nemůžeme divit, 
že tak skvěle funguje vymývání moz-

ků organizovanými skupinami nebo 
médii.

O co zde běží? a) Syrákov či b) Si-

V roce 2012 by se dožili 100 let tito občané:

Narozen/a 1912 Kde jméno Liptál čp. zemřel/a

07.01. Liptál Polášek Josef 167 29.11.1990

13.01. Lipník Kočí Jaroslav 190 odhlášen Velký Újezd

15.01. Liptál Slováček Karel 243 22.03.1991

07.02. Liptál Migdal Josef 175 23.09.1996

19.02. Liptál Kovářčíková Julie 234 13.08.1991

13.03. Lhota u Vs. Černota Rudolf 102 06.11.1972

31.03. Ublo Frýdlová Františka 105 04.01.1995

07.05. Liptál Tomana Pavel 13 16.12.1982

14.05. Liptál Mazáč Josef 355 odhlášen DD Podlesí

09.06. Liptál Frýdl Pavel 239 odhlášen DD Zašová

29.07. Jablůnka Smilková Rozálie 219 26.12.2010

28.08. Liptál Mikulcová Rozálie 139 19.12.1977

21.09. Liptál Mikulec Pavel 116 22.03.1991

01.10. Liptál Vaculíková Anna 82 30.08.1995

13.10. Petřvald Mrkvica Jan 155 15.03.1960

28.10. Liptál Machálek Rudolf 150 14.03.1986

30.10. Liptál Tomanová Marie 245 12.04.1987

15.11. Liptál Pivoda Josef 103 18.12.1987

21.11. Lhota u Vs. Mikulec Jan 139 04.10.1978

06.12. Liptál Mikšík Jan 341 14.08.1983

08.12. Liptál Tomanová Anna 13 05.11.1996

27.12. Vsetín Olšáková Štěpánka 104 19.07.1998

30.12. Lhota u Vs. Vaculíková Františka 17 08.03.1967

Se zájmem pročítám nejen co se 
v Liptále děje a čím žije, ale je pro mne 
i malou "detektivní hádankou". Z řady 
fotografií svědčících o bohatém kultur-
ním a společenském životě v obci se sna-
žím vyluštit a odhalit kdo je dávný spo-
lužák, vrstevník či bývalý soused nebo 
známý. Je to stále složitější.

Dovoluji si poznamenat, že výčtem 
kulturních, sportovních, zájmových i ve-

řejně prospěšných aktivit by se možná 
nemohlo pochlubit i některé z menších 
okresních měst.

Přeji Vám a celému pracovnímu kolek-
tivu Obecního úřadu i občanům Liptálu 
v novém roce 2012 zdraví, dobré soused-
ské vztahy a pohodu v osobním i pracov-
ním životě.

Manželé Řezníkovi, 
Dobrovíz, Praha-západ, leden 2012
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rákov!? Samozřejmě za a) je správně. 
Přesto, že plamenné diskuse především 
ze strany občanů Jasenné vrcholily již 
před čtyřmi pěti lety, dodnes se setká-
váme v mnohých textech s hrubým po-
rušením místního názvosloví, tedy ná-
zvem Sirákov s měkkým „i“. Ovšem to 
není jediný omyl, kterého se řada Va-
lachů dopouští.

Co se týká humbuku kolem měkké-
ho „i“, byl od samého počátku napros-
to zbytečný. Bývalý motorest Syrákov 
si před lety zrenovoval a přejmenoval 
nový majitel. Dal mu jméno Sirákov. 
To je čistě majitelova vůle a jeho prá-
vo. Zde v podstatě zastánci původní-
ho názvu pomýlili sami sebe, protože 
místní název se nezměnil. Jestliže si 
na vsetínském sídlišti Sychrov otevřu 
restauraci Sichrov, nezmění se tím au-
tomaticky název městské části.

Ovšem majiteli hotelu sedli na lep 
bez dalšího přemýšlení i mnozí jiní. 
Například jízdní řády IDOS na inter-
netových stránkách nebo ČSAD Vse-
tín, a.s. v tištěném oblastním jízdním 

řádu používají nesprávně název Sirá-
kov dodnes. Nepomůže jim ani případ-
ná výmluva na současný název hote-
lu, poněvadž stejně nazývají zastávku 
Liptál, Sirákov, Lůžko. Takže tím, kdo 
porušuje místní názvy, není majitel ho-
telu, ale všichni ostatní, kteří používa-
jí název s měkkým „i“ v případech ne-
souvisejících s hotelem.

I sám majitel hotelu se zcela mýlí. 
A to hned několikrát za sebou. „Do-
spěli jsme k tomu, že je odvozený 
od slova osiřelý, ve smyslu osamocený 
kopec, a nikoli sychravý nebo sýr,“ vy-
světlil (zdroj: Zlínský deník).

Za prvé, Syrákov není kopec! I když 
si asi většina z nás, kdo přes Syrá-
kov cestujeme, myslí opak. Syrákov 
je sedlo. Syrákov je rovněž turistic-
ké rozcestí, ale místně není shodné se 
silnicí.

Za druhé, i kdyby Syrákov kopec 
byl, tak rozhodně není osiřelý. Postaví-
me-li se v sedle čelem k Liptálu, máme 
po levé ruce vrcholovou kótu 595 m 
nebo U Syrákova, po pravé ruce kótu 

580 m a dále Kozí hřbet nebo Vartov-
nu.

Za třetí, sedlo Syrákov velmi prav-
děpodobně může být odvozeno od slo-
va sychravý, což především v zimě do-
svědčí řidiči tudy projíždějící. Syrákov 
v minulosti nerozděloval pouze okresy 
a kraje nebo kvalitu vozovky či zimní-
ho posypu, ale dodnes rozděluje počasí 
na vsetínské a zlínské straně.

Ústav pro jazyk český se k dotazu 
vyjádřil tak, že jejich náplní práce není 
svévolně měnit gramatiku místních ná-
zvů. Toto můžou provádět orgány stát-
ní správy, jimž daná oblast katastrál-
ně přináleží. To je v našem případě 
Liptál.

Starostka obce Liptál Věra Dostálo-
vá uvedla, že zastupitelstvo obce, včet-
ně předchozích, nikdy neiniciovalo 
změnu názvu. Taky sama obec užívá 
stále platný název Syrákov. 

Takže pro příště: Až dojedeme na Sy-
rákov, ubytujeme se v hotelu Sirákov.

Radomír Dolanský, 
Janová, březen 2012

Ve čtvrtek 12.4.2012 v odpoledních 
hodinách  navštíví  Liptál  zástupci obcí 
Zlínského kraje, aby se zúčastnili setká-
ní zaměřeného na soutěž Vesnice roku.

Setkání pořádá Ministerstvo země-
dělství ČR, KAZV Zlínský kraj, Kraj-
ský úřad Zlínského kraje, Škola vesni-

ce Modrá a Spolek pro obnovu venkova 
ČR – Zlínský kraj. Zazní  zde názory 
a zkušenosti starostů, ale také teoretické 
a praktické  informace k soutěži. 

První zastavení je v obci Komňa,  
Vesnici roku 2011, dále v obci Lidečko, 

Po stopách Vesnice roku Vesnici roku 2008, a v Liptále, Vesnici 
roku 2006, setkání končí. Na programu 
v Liptále se podílí Mateřská a Základ-
ní škola Liptál, FoS Lipta Liptál,  oddíl 
karate, děti z Dětského domova Liptál, 
malí hasiči z SDH Liptál,  pěvecký sbor 
Rokytenka, nebude chybět dechová hud-
ba Liptalanka a cimbálová muzika. 

Věra Dostálová, starostka 

Hasiči Poděkování od SdH Liptál
Jako už každoročně, tak i letos jsme 

pořádali tradiční hasičský ples a rádi 
bychom touto cestou  poděkovali všem, 
kteří nás přišli v sobotu 28. ledna 2012 
podpořit a pobavit se s námi při pří-
jemné a pohodové hudbě skupiny 1+1. 

Poděkování náleží taktéž všem spon-
zorům a dárcům, kteří ochotně přispěli 
do letošní bohaté a pestré tomboly. Ne-
smíme však zapomenout taky na naše 
spoluobčany, kteří finančně přispěli 
při roznášení pozvánek na ples a svý-
mi příspěvky tak podporují činnost 
naší organizace. Vám všem patří náš 
vřelý DÍK. 

Ing. Jana Kašpárková
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z mateřské školy

z mateřské školy „zápis do mateřské školy“ 
Přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání
Podle novely školského zákona č. 

561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 budou při 
přijímání dětí pro předškolní vzdělávání 
na příští školní rok tyto změny:

Žádosti o přijetí dítěte k předškolní-
mu vzdělávání na další školní rok se bu-
dou vydávat v mateřské škole ve dnech 
od pondělí  16.4.  do středy 18.4.2012 
v době od 8.00 do 16.00 hod.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdě-

lávání na příští školní rok se budou přijí-
mat v mateřské škole ve čtvrtek 10.květ-
na 2012 v době od 8.00 do 16.00 hod.

Žádost musí být vyplněna, podepsá-
na zákonným zástupcem a potvrzena pe-
diatrem (potvrzuje řádné očkování, kte-
ré je podmínkou pro přijetí do mateřské 
školy).

Ředitelka mateřské školy při přijímání 
žádostí o přijetí přiděluje registrační čís-
la, pod kterými budou děti vedeny na se-
znamu přijatých dětí při zveřejnění. 

Seznam přijatých i nepřijatých dětí 
bude zveřejněn na vstupních dveřích ma-
teřské školy a webových stránkách obce 
po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je 
stanoven na den 30. května 2012.

Kritéria pro přijímání dětí k předškol-
nímu vzdělávání v Mateřské škole Liptál 
jsou zveřejněna na nástěnce v mateř-
ské škole nebo na webových stránkách 
obce.              Eva Krausová, 

ředitelka Mateřské školy Liptál

Není to tak dávno, co jsme se těšili 
na vánoce. To každá třída připravila pro-
gram na vánoční slavnost, rodiče přines-
li ochutnat vánoční dobroty a připomněli 
jsme si vánoční tradice. 

Děti si pod stromečkem rozbalily dárky 
– hračky, které zůstaly ve školce a ani rodi-
če neodešli po prázdnu. Starší děti jim vy-
robily keramickou misku a mladší věneček 
ze sušených jablek. Stejné věnečky dostali 
i naši důchodci v penzionu, když jim byly 
děti nazdobit stromeček a zazpívat koledy.

Vánoce, nejkrásnější svátky utekly tak 
jako vždy, a děti od té doby už viděly tři 
divadelní představení ve školce a byly 
na pohádce ve velkém divadle ve Zlíně. 

Pěkným zážitkem pro děti bylo ur-
čitě i karnevalové dopoledne ve škol-
ce. Děti se nám představily v krás-

ných a nápaditých kostýmech, zahrály 
si různé hry a pochutnaly na netradič-
ním občerstvení. 

V té době jsme si také hodně užívali 
velké množství sněhu a k jízdě na lopat-
kách nebo bobech byl kopeček na zahra-
dě úplně nejlepší. 

Pak děti trochu potrápily nemoci a po-

malu postupující bacil neštovic. 
Teď už se ale blíží jaro. Vynesli jsme 

Morenu a sluníčko přivítáme na Jarní 
slavnosti. Maminky se tam pochlubí svý-
mi výrobky na téma „Co se, vaří, peče 
a smaží u nás“, vzájemně ochutnají a na-
inspirují se na Velikonoce.  

Eva Krausová, ředitelka
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Vážení spoluobčané, vážení rodiče,

uzavření základní školy v takovém 
rozsahu, jaké se událo v letošním roce 
jsme dosud nezažili. V krátkém shrnutí 
si připomeňme jednotlivý postup udá-
lostí a zároveň bychom Vás chtěli infor-
movat, co bude následovat až k samot-
nému zahájení vyučování v prostorách 
učebnového pavilonu. 

Ustupující zima a letošní silné mrazy 
u většiny z  nás zajisté  vyvolaly lep-
ší náladu a proto jako blesk z čistého 
nebe nás zaskočil verdikt  Krajské hy-
gienické stanice Zlínského kraje. Vý-
sledkem bylo uzavření  učebnového pa-
vilonu v Základní škole Liptál ke dni 
29.2.2012 z důvodu nadlimitního vý-
skytu minerálních vláken. Je nutné 
zdůraznit, že se nejednalo o azbesto-
vá vlákna. Byla vydána tisková zpráva 
obce Liptál a rodiče byli informování 
vedením základní školy o následném 
řešení vzniklé situace. Po ředitelském 
volnu nastoupily děti na vyučování 
do náhradních prostor v dílenském pa-
vilonu ZŠ, ve dvou  třídách Základní 
školy  dětského domova Liptál  a jedna 
třída na obecní úřad. 

Sanační práce byly zahájeny okamži-
tě, zejména na podle doporučení pra-
covníků hygieny. Zároveň jsme požá-
dali o určení, o jaká minerální vlákna 
se jedná, což bylo podstatné pro další 
postup sanace, eventuelně pro náhradu 

škod po provedených stavebních pra-
cích.

Prvním krokem bylo vyklizení pro-
stor učebnového pavilonu. Jednotlivé 
učebny a kabinety byly vyprázdněny, 
likvidovány byly možné nosiče pra-
chu a nečistot. Postupně  jsme byli in-
formováni, o jaká minerální vlákna by 
se mohlo jednat. Z analýz bylo zřejmé, 
že se jedná s největší pravděpodobnos-
tí o molekuly sádrovce, cituji: „…….
sádrovcová vlákna  v těchto případech 
představují více než 95% všech respi-
rabilních minerálních vláken. Jiný typ 
minerálních vláken se ve školách vy-
skytuje jen velmi sporadicky“.  

A co si můžeme pod sádrovcem před-
stavit ? Sádrovec je obsažen v omítkách, 
mezi sádrovec patří také  obyčejná křída, 
používaná  každodenně ke psaní na ta-
bule. Doporučení znělo: provést dokona-
lý úklid, nejlépe vysátím prachu, provést 
úklid na mokro, vymalování učeben. 
A tento postup, zejména s ohledem 
na charakter a množství minerálních 
vláken,  zastupitelstvo obce schválilo. 

Protože ale našim záměrem bylo 
o letošních prázdninách provést opra-
vu šaten, bylo zřejmé, že stavební prá-
ce spojené s opravou šaten by  sebou 
opět přinesly prach stavebního mate-
riálu a úklid bychom mohli dělat opa-
kovaně. Z tohoto důvodu zastupitelstvo 
obce schválilo následující postup:

1. Oprava šaten
2. Sanace učebnového pavilonu 

Předpokládané zahájení vyučování je 
dne 14.5.2012. Věříme, že stanovený ter-
mín zahájení vyučování dodržíme. Mu-
síme  ale  brát v úvahu, že stavební práce 
mohou sebou přinést nečekané problémy 
a to  vše by mohlo stanovený termín od-
sunout na pozdější dobu.  Náročný bude 
rovněž úklid školy. Najatá firma by úklid 
zajisté provedla, ale finanční náklady by 
byly značné. Proto poděkování  patří  ro-
dičům, dobrovolníkům, učitelům a všem 
ostatním, kteří  při úklidu pomáhají. 
Ušetřené finanční prostředky se  díky je-
jich pomoci budou určitě hodit při obno-
vení standardního provozu školy. 

Zajisté se mnozí ptají, zda okamžité 
uzavření školy bylo vůbec nutné a při-
měřené, zejména s ohledem na zjištění, 
o jaká minerální vlákna se jedná.   Od-
pověď není jednoduchá, nebo si možná 
každý najde odpověď svou. V každém 
případě vedení obce, vedení základ-
ní školy a zastupitelé  plně respektova-
li výsledky měření, všechna doporučení 
hygienické stanice a v žádném případě 
nechtěli a nechtějí  zjednodušováním si-
tuace ohrožovat zdraví dětí. 

Děkuji všem, kterých se uzavře-
ní základní školy týká, za pochopení 
a vstřícnost.

Věra Dostálová
starostka obce

minerální vlákna v základní škole Liptál

ze základní školy úspěchy žáků zŠ Liptál
Při řešení nenadálé situace a násled-

né uzavření hlavního učebnového pavi-
lonu školy nemělo žádný vliv na kvali-
tu výuky. O tom svědčí i úspěchy žáků 
v soutěžích, tentokrát nejen sportov-
ních.

V Olympiádě z jazyka českého zís-
kal daniel Tučník z 9. třídy 8. mís-
to v okresním kole z 28 hodnocených 
škol.

david Pečenka ze 7. třídy nás potě-
šil 2. místem v okresním kole konver-

zační soutěže v angličtině. V konku-
renci 18 škol je to významné ocenění 
jeho samotného i práce paní učitelky.

Pěvecké soutěže Vsetínský slavíček 
se účastnili tři žáci. Věrka Gojná ze 
3. třídy postupuje do oblastního kola 
a Tomáš Gojný ze 6. třídy s aničkou 
mrlinovou ze 3. třídy jsou náhradníky 
pro oblastní kolo. 

Stříbrný pohár z regionální florba-
lové ligy starších žáků je cennou tro-
fejí, na kterou jsou všichni zúčastnění 

patřičně hrdi. Konkurence byla velká,  
soutěžilo 14 škol. 

V letošním kalendářním roce si v naší 
škole připomeneme  35 let slavnostní-
ho otevření nové budovy školy.

Tento slavnostní okamžik i to, co 
všechno se ve škole událo, si budete 
moci připomnět  při slavnostním ote-
vření školy, které se bude konat prav-
děpodobně začátkem května.

Věra Halová,
ředitelka Základní školy Liptál
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ČCe Liptál Setkávání maminek s malými dětmi
Srdečně zveme všechny maminky 

s malými dětmi k pravidelnému setká-
vání v nové klubovně v prostorách fary 
ČCE v Liptále. Scházíme se každé úte-
rý od 9.30 hod. do 11.00 hod. Společ-
ně si povídáme o tom, co nás nejenom 
při výchově dětí trápí a z čeho naopak 
máme radost. Děti mohou vařit v dětské 
kuchyňce, stavět hrady z kostek, malovat 
na tabuli. V masopustním čase jsme pro 
naše nejmenší připravili Maškarní dová-
dění. Zatím nás není mnoho, rády tedy 
mezi námi přivítáme další nové mamin-
ky. Přijít můžete nejenom s těmi nejmen-
šími dětmi, ale i s předškoláčky. 

Blanka Macková, 
FS ČCE Liptál, tel.: 775 608 341

ř-K církev Liptál Tříkrálová Sbírka 2012
Jménem Charity Vsetín a Obecního úřadu v Liptále 
Vám děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2012. 

Díky koledníkům se podařilo pře-
dat radost a vánoční poselství 

mnoha lidem a rodinám. 
Celkový výtěžek v okrese Vsetín činí: 

701 789,-Kč.

V Liptále se sbírka konala v sobotu 7. ledna 2012 
a vybralo se 26 480,-  Kč 

(v roce 2011 částka činila 26 354, 00 Kč). 

Jedno hezké odpoledne nám tety 
uspořádaly zábavný den na sněhu. Ven-
ku mrzlo a sněhu bylo taky dost…. 

Celý domov se vydal na nejlepší ko-
pec k bobování. Nejprve jsme se rozjez-
dili, vyrobili si dráhy a soutěže mohly 
začít. 

Závodili jsme v jízdě na bobech – na 
rychlost, orientaci, zručnost, spolupráci 
s ostatními, jízda kruhem, slalom. 

Moc jsme si to užívali…kdyby nebyl 
takový mráz, jsme na kopci doteď J .

Za DD Liptál  RS 3 a RS 5

z dětského domova a zŠ Liptál Hry na sněhu 
Foto josef londa
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Víkend plný her a nápadů.FOS Lipta Liptál
Ve dnech 10. a 11. března 2012 se ko-

nal v Liptále tradiční seminář pro ve-
doucí a choreografy valašských souborů. 
Tentokrát byl seminář zaměřen na práci 
dětských kolektivů. Zúčastnilo se ho 73 
účastníků  z  celého Valašska. 

Nejen početná účast, ale  i to, že na se-
minář přijeli  také vedoucí brněnských 
souborů  a dokonce i vedoucí ze Slovác-
ka, udělalo členům výboru Valašského 
folklorního sdružení, kteří seminář po-
řádali, opravdu radost.

Pokus pozvat na seminář nejen vedou-
cí, ale i děti z valašských souborů se uká-
zal jako velmi dobrý nápad. Děti se ak-

tivně  a s vervou zapojovaly do ztvárnění 
různých námětů z oblasti dětského folk-
loru a své vedoucí při tvorbě velmi po-
zorně sledovaly a často i inspirovaly. Při 
ogarských hrách se pobavily nejen děti, 

ale i dospěli a po celou dobu semináře 
panovala tvůrčí atmosféra.

Za všechny účastníky semináře děkuji 
členům souboru Lipta a Obecnímu Úřa-
du v Liptále.             Jana Šamánková 

Velké poděkování určitě patří rodi-
čům dětí a zvláště paní Haně Vaculíko-
vé, za přípravu na tuto soutěž. 

Držme, proto pěsti, ať máme v Liptále 
opět svého  zástupce až ve finále, jako to 
bylo u slečny Lenky Mrlinové.    

Každoročně se několik desítek dětí 
z regionu Valašska – Vsacka hlásí do pě-
vecké soutěže Vsetínský slavíček. I letos 
tato soutěž proběhla ve vsetínském kině 
Vatra. 

Do dvou kategorií se celkem přihlásilo 
28 dětí, z toho 7 dětí soutěžilo za Liptál. 
Za základní školu se přihlásili Tom Goj-
ný, Anička Mrlinová a Věrka Gojná. 
Za Folklorní sdružení Lipta pak Valen-
týnka Zadrobílková, Verča Kapounová, 
Anička Přímalová z Jasenné a Pavlínka 
Vráblíková ze Lhoty u Vsetína. 

Všem se  povedlo krásně zazpívat je-
jich připravené valašské písničky a  když 
porota ohlásila, že Věruška Gojná, po-
stupuje do dalšího kola, které se koná 
ve Valašských Kloboukách a Anička 
Mrlinová a Tomáš Gojný jsou náhradní-
ci, měli jsme všichni velkou radost. 

Liptálské děti slavily velký úspěch ve zpěvu
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12. ročník turnaje v malé kopané

zKUSme POmOCT OKReSNÍmU FOTbaLU

Fotbalové utkání „Hořansko vs. dolansko“SPORT
V sobotu 16. 6. 2012 v 15.00 hod. 

bude sehrán 2. ročník fotbalového utká-
ní „Hořansko vs. Dolansko“. Zápas bude 
odvetou loňského utkání ve kterém zví-
tězil tým Dolanska. Tak jako v loňském 
roce bude zápas sehrán o pohár starost-
ky obce. Hranice, která dělí Hořansko 

od Dolanska, je restaurace U Klesků.
Po skončení tohoto utkání bude v od-

poledních hodinách následovat dětská 
diskotéka, kterou v pozdějších hodinách 
vystřídá zábava pro dospělé. V rámci ce-
lého odpoledne bude probíhat doprovod-
ný program především pro děti. 

Touto akcí by chtěl fotbalový klub za-
ložit novou tradici v obci Liptál, která 
bude především zaměřena pro děti a je-
jich rodiče. Doufám, že se v tento den 
s mnohými setkáme a prožijeme pěkné 
odpoledne. Všichni jsou srdečně zváni.

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

V sobotu 30. 6. 2012 od 11.00 hod proběhne již 12. ročník turnaje v malé ko-
pané 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 bu-
dou propozice a pravidla turnaje vyvěšeny na stránkách www.fkliptal.cz. Při-
hlášení týmu na turnaj musí být učiněno nejpozději do středy 27. 6. Všichni jsou               
srdečně zváni.

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

Vážení příznivci nejen okresní kopané. 
Polovina soutěžního ročníku 2011/2012 
je za námi a je potřeba si přiznat, že 
po stránce rozhodčích nedopadla ni-
jak slavně. Chceme tento stav zlepšit, 
avšak stávající početní stav rozhodčích 
nezaručuje obsazení všech utkání o ví-
kendech a ani potřebnou kvalitu. Proto 
na Vás apelujeme, zkuste s námi hledat 
nové rozhodčí z řad fanoušků, bývalých 
hráčů a neposledně z řad mladých.

Co KR OFS Vsetín nabízí.
• zdarma fotbalové normy a zaškolení 

v rámci OKR OFS Vsetín
• příspěvek na rozhodcovský úbor 

v hodnotě 1000 Kč
• bezplatné vzdělávání ve škole mla-

dých rozhodčích KFS ve Zlíně (středy 
v 16.30 na KFS Zlín)
Přihlášky nových zájemců zašlete 

nejpozději do 29. 2. 2012 tak, aby měla 
KR OFS Vsetín čas na zaškolení no-
vých rozhodčích.

Kontakty:

• Juřica Karel, tel: 723 837 912, 
e-mail: k.jurica@seznam.cz.

• Kopecký Ladislav, tel: 737 807 853,
e-mail:kopecky@centrum.cz.

Chcete zažít se svými dětmi nezapo-
menutelný víkend? Pojeďte s námi do 
Rajnochovic na mINITÁbOR PRO 
ROdIČe (prarodiče...) S dĚTmI 
„zaCHRaŇTe XaXÁTKO“

Termín: 11. - 13. května 2012
Pořádá: organizace Duha Klub Dlažka 
(www.dlazka.cz základny Rajnochovice)

Věková kategorie dětí: 3-14 let
Ubytování: chatky pro 4 osoby
Stravování: 5 x denně plus pitný režim
doprava: vlastní
Cena: za dítě 520 Kč, dospělý 580 Kč
S sebou: teplý spacák nebo peřinu, 
polštářek, sportovní letní i teplé oble-
čení, pokrývka hlavy (letní i zimní), 
pevnou obuv, sportovní obuv, gumáky, 

Pozvání na minitábor přezůvky (nejlépe celogumové), věci 
osobní hygieny, ručník malý batůžek, 
láhev na pití, baterku, sluneční brýle, 
kapesníky, ponožky, prádlo, drobné 
sladkosti, kapesné (možnost zakoupe-
ní občerstvení), kartičku zdravotní po-
jišťovny, léky.

Bližší informace a závazné přihlášky 
do 30. dubna 2012 u Hany Řehánkové, 
Liptál 293, mobil 739 615 108.



Liptálský zpravodaj č. 1/2012   23

biker - FOX downhill camp
Před začátkem sezóny proběhne 

v Liptále, v měsíci dubnu, první roč-
ník  projektu pod názvem FOX Down-
hill camp. FOX Downhill camp je 
škola, kterou založil  liptálský biker 
Radomil Staněk. Jde o  soustředění 
pro mladé závodníky, kteří mají zá-
jem o tréninkové poradenství a celko-
vé zlepšení techniky na trati a další 
rady do závodění, které jim Radomil 
Staněk, který patří mezi špičku top 
jezdců v ČR, může nabídnout. 

Jak říká sám jezdec ,,Poděková-
ní patří kromě osobních sponzo-
rů, kteří mne  podporují v sezóně 
a podpořili i mojí školu, také vedení 
Obecního úřadu Liptál a restaura-
ci-penzionu Salis za podporu mého 
projektu.“

Soutěž o nejlepší kysané zelí ve Vsetíně

úspěchy našich 
občanů

Instalatéři Sousedíkovy školy 
druzí v celostátní soutěži

Na konci minulého roku se kona-
lo celorepublikové kolo soutěže žáků 
učebního oboru instalatér pod patro-
nací Cechu instalatérů ČR. Soutěž pro-
běhla v rámci mezinárodního veletrhu 
Aquatherm v Praze, kam se žáci SOŠ 
Josefa Sousedíka Vsetín Ondřej Smi-
lek (Liptál) a Petr Stančík probojovali 
díky prvnímu místu z regionálního kola 
soutěže, které proběhlo ve dnech 14. 
a 15.10.2011 v Ostravě.

Tito žáci pod vedením učitele odbor-
ného výcviku Vojtěcha Smolíka získa-
li v silné konkurenci všech vítězů jed-
notlivých regionálních kol vynikající         
2. místo.

Celostátní kolo se skládalo ze dvou 
částí - teoretické a praktické. V první 
částí byly prověřeny odborné znalosti 
učňů instalatérů 50 otázkami, ve druhé 
museli soutěžící ve dvou dnech dokázat 
své praktické dovednosti provedením 
rozvodů teplé a studené vody, ústřed-
ního topení, plynu a zpojení plynového 
kotle, montáží zařizovacích předmětů, 
otopného tělesa a podlahového topení. 
To vše zvládli chlapci na výbornou.

Obecní úřad v Liptále se připojuje 
ke gratulacím vedení školy, uvedeným 
v článku v Jalovci 7.2.2012 a přejeme 

hlavně Ondrovi Smilkovi hodně podob-
ných úspěchů a aby svoji získanou od-
bornost mohl co nejlépe i nadále vy-

užívat. Děkujeme i učitelům, kteří se 
nesporně na tomto úspěchu podíleli.  

Z článku vybrala Jana Vráblíková

vlevo ondřej Smilek, liptál

Soutěž se konala se před nedávnem ve vsetínské restauraci na Nové. V konkuren-
ci 40 vzorků zvítězilo nakládané zelíčko od Jarmily Malučké ze Semetína. Domácí 
borci tentokrát z klání příliš úspěšně nevyšli. Další dva medailové úspěchy  putova-
ly do Liptálu zásluhou druhého Petra Valcháře a třetího Miroslava Bařiny (4. Miro-
slav Oravec, 5. Radek Maňoušek, oba Vsetín.)

Gratulujeme!
Z Jalovce, 13.03.2012 vybrala Jana Vráblíková

Více o jezdci a další infomace se 
dočtete na stránkách www.freebike.
cz, www.liptal.cz a funpage jezdce 

http://www.facebook.com/FoxDown-
hillRider

Radomil Staněk
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Fotbal - rozlosování jaro 2012SPORT
Rozlosování žáci - jaro 2012

kolo den datum kde soupeř výkop

1 neděle 15.4. venku Lačnov 13:30

2 neděle 22.4. doma Halenkov 13:30

3 neděle 29.4. venku Ústí 10:00

4 neděle 6.5. doma Huslenky 14:00

5 neděle 13.5. venku Valašská Polanka 10:00

6 neděle 20.5. doma Hovězí 14:00

7 neděle 27.5. venku Lužná 14:00

8 neděle 3.6. doma Lidečko 14:00

9 neděle 10.6. doma Francova Lhota 14:00

Rozlosování dorost - jaro 2012
kolo den datum kde soupeř výkop

1 sobota 31.3. doma Lačnov 15:30

2 sobota 7.4. doma Prlov 15:30

3 sobota 14.4. venku Valašská Polanka 16:00

4 sobota 21.4. doma Halenkov 16:00

5 neděle 29.4. venku Leskovec 13:00

6 sobota 5.5. doma Ústí 16:30

7 sobota 12.5. venku Huslenky 16:30

8 sobota 19.5. doma Jarcová 16:30

9 sobota 26.5. venku Ratiboř 13:30

10 neděle 10.6. venku Horní Lideč 10:00

Rozlosování muži - jaro 2012
kolo den datum kde soupeř výkop

1 neděle 1.4. venku Lačnov 15:30

2 neděle 8.4. doma Police 16:00

3 sobota 14.4. venku Hošťálková 16:00

4 neděle 22.4. doma Leskovec 16:00

5 sobota 28.4. venku Podlesí B 16:00

6 neděle 6.5. doma Krhová A 16:30

7 sobota 12.5. venku Choryně B 16:30

8 neděle 20.5. doma Jarcová 16:30

9 neděle 27.5. venku Hrachovec B 10:00

10 neděle 3.6. doma Kelč B 16:30

11 neděle 10.6. venku Janová B 10:15

12 neděle 17.6. doma Kateřinice B 16:30


