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USNeSeNÍ z veřejného 
zasedání zO Liptál 
13 ze dne 20.06.2012 

ZO Liptál:
- určuje ověřovateli zápisu Jana Evjáka 

a Miroslava Vaculíka
- volí návrhovou komisi ve slože-

ní: Ing. Tereza Krausová – předseda, 
Ing. Věra Jašková - člen

- schvaluje zápis č. 12 ze dne 18.04.2012 
- bere na vědomí kontrolu plnění usnese-

ní ZO č. 12 ze dne 18.04.2012 
- bere na vědomí informace z jednání rady 

obce Liptál č. 21 ze dne 28.05.2012 
- neschvaluje prodej části pozemku 

p.č. 3800, v k.ú. Liptál, ve vlastnictví 
obce Liptál, žadateli Janu Chmelařovi, 
Liptál 

- schvaluje zajištění financování vlastní-
ho podílu v předpokládané výši, tj. 30% 
způsobilých výdajů na projekt „Revi-
talizace veřejného prostranství v obci 
Liptál“, tj. 1.500.000,- Kč a předfinan-
cování žádostí o platbu v předpokláda-
né výši 3.500.000,- Kč a zajištění finan-
cování provozu projektu po celou dobu 
povinné udržitelnosti projektu dle pod-
mínek ROP Střední Morava v předpo-
kládané výši 12.000,- Kč ročně z roz-
počtu obce

- bere na vědomí předloženou důvodovou 
zprávu

- rozhodlo 
 a) o založení akciové společnosti Valaš-

ská vodohospodářská a. s. bez veřejné 
nabídky akcií s tím, že obec jako za-
kladatel při založení upíše počet akcií 
uvedený v zakladatelské smlouvě, a to 
nepeněžitým vkladem za emisní kurs 
jedné upisované akcie 246,- Kč, při-
čemž nepeněžitým vkladem budou ak-
cie společnosti Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a. s. oceněné na 246,- Kč za je-
den kus akcie znalcem jmenovaným 
usnesením Krajského soudu v Ostravě 
dle posudku, který je přílohou důvodo-
vé zprávy

 b) schvaluje zakladatelskou smlouvu 
a stanovy akciové společnosti Valaš-
ská vodohospodářská a. s. v předlože-
ném znění včetně navrhovaných zástup-
ců do orgánů akciové společnosti dle 
přílohy 1, přičemž založení společnosti, 

nepeněžitý vklad obce, zakladatelskou 
smlouvu, stanovy a navrhované zástup-
ce schvaluje i pro případ, že by společ-
nost byla zakládána pouze některými 
zakladateli uvedenými v zakladatelské 
smlouvě, a to za podmínky, že společ-
nost bude založena alespoň zakladateli, 
kteří upíšou v zakladatelské listině uve-
dené nepeněžité vklady – akcie společ-
nosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. 
s. – alespoň ve výši 200.000,- Kč s tím, 
že zbývající část akcií při nezměněném 
základním kapitálu bude upsána dobro-
volným svazkem obcí „Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko“ a splacena 
vkladem peněžitým.

 c) souhlasí s nepeněžitým vkladem 
do společnosti Valašská vodohospodář-
ská a. s., jak je popsán v zakladatelské 
smlouvě

- zmocňuje starostku Věru Dostálo-
vou k provedení všech úkonů k založe-
ní společnosti Valašská vodohospodář-
ská a. s., zejména k podpisu příslušných 
notářských zápisů a souvisejících listin 
a dále i ke všem úkonům ke splacení 
vkladu, přičemž starostka je oprávněna 
zmocnit případně další osobu ve stej-
ném rozsahu.

- ukládá zajistit realizaci bodů a) až c) 
uvedených v bodě 2 tohoto usnesení, 
v předpokládaném společně ujednaném 
termínu založení společnosti dne 10. 7. 
2012.

- schvaluje starostku obce Věru Do-
stálovou, v době její nepřítomnosti  
místostarostu Ing. Milana Daňu, dele-
gátem pro zastupování na mimořád-
né valné hromadě VaK Vsetín, a.s. dne 
10.07.2012

- bere na vědomí informace o výsledku 
výběrového řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace: „Chodníky v dol-
ní části obce Liptál“ 

- schvaluje Smlouvu o společném postu-
pu zadavatelů s názvem „Sdružení ne-
závislých obcí čisté Valašsko“, jejímž 
předmětem je dohoda na společném za-
dání veřejné zakázky na služby – svoz 
odpadů

- schvaluje finanční příspěvek ve výši 
1.000,- Kč pro Centrum pro zdravotně 
postižené Zlínského kraje

- schvaluje I. změnu rozpočtu obce na rok 
2012

- schvaluje čerpání z rezervního fondu 
MŠ Liptál na úhradu pokuty za pozdní 
platbu daně ze mzdy ve výši 1.133,- Kč

- bere na vědomí informace o spuštění 
základních registrů dne 1.7.2012

- bere na vědomí informace o nabídce 
bezplatného měření radonu v předškol-
ních a školních zařízeních

- bere na vědomí informace o zahájení 
správního řízení na provozování zaříze-
ní ke sběru a výkupu odpadů zařazeného 
pod kód S7, žadatelem je SBĚRNA s.r.o. 
se sídlem Zlín, Příluky, Cecilka 235

- bere na vědomí informace o rozvo-
zu obědů pro seniory v době školních 
prázdnin

- bere na vědomí informaci o veřejném 
projednávání návrhu územního plánu 
Liptál ve Vsetíně dne 21.6.2012

USNeSeNÍ z veřejného zasedání 
zO Liptál č. 14 ze dne 30.07.2012 

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho do-

plnění o další bod: Zateplení Hasičské-
ho domu -  dotační program

- určuje ověřovateli zápisu Ing. Michala 
Trochtu a Zdeňka Vaculíka

- volí návrhovou komisi ve slože-
ní: Ing. Tereza Krausová – předseda, 
Ing. Věra Jašková - člen

- schvaluje zápis č. 13 ze dne 20.06.2012 
- bere na vědomí kontrolu plnění usnese-

ní ZO č. 13 ze dne 20.06.2012 
- bere na vědomí informace z jed-

nání rady obce Liptál č. 22 ze dne 
25.07.2012 

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene na parc. č. 3700 mezi obcí 
Liptál a ČEZ Distribuce a.s., za účelem 
zřízení přípojky NN pro stavbu rodin-
ného domu stavebníka Jiřího Mikuše, 
Liptál  

- schvaluje prodej části pozemku parc. č. 
3978, o výměře cca 10 m2, ostatní  plo-
cha a parc. č. st. 178/2, o výměře 24 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. 
Liptál, ve vlastnictví obce Liptál, žada-
telce Pavlíně Tvrdoňové, bytem Ratiboř, 
za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že geomet-
rický plán si zajistí žadatelka

z jednání zastupitelstva obce Liptál
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OzNáMeNÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

MINISTeRSTvO zDRAvOTNIcTvÍ ČeSKÉ RepUBLIKY

- schvaluje smlouvu o dílo na provede-
ní pasportu a světelného auditu na ve-
řejné osvětlení v obci Liptál firmou 
RENARDS dotační s.r.o. a na základě 
této zpracované projektové dokumen-
tace schvaluje provést vyhodnocení 
a rozhodnout o podání žádosti o dotaci 

na projekt: „Obec Liptál – Energetická 
optimalizace veřejného osvětlení“

- schvaluje podání žádosti o dotaci na Za-
teplení Hasičského domu Liptál a s tím 
související podklady pro podání žádos-
ti, tj. zpracování projektové dokumenta-
ce, energetický audit a podání žádosti

- bere na vědomí informace o pořádání 
Farmářských trhů dne 16.9.2012 v kul-
turním areálu Liptál 

- bere na vědomí informaci o nutnosti 
natření střechy na kolumbáriu

- bere na vědomí informace o přípra-
vách 43. ročníku Liptálských slavností

Starostka obce Liptál podle § 27 zákona č.130/2000 Sb., o 
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

o z n a m u j e
1.  volby do zastupitelstva kraje: Zlínského
 se uskuteční: 12.10.2012 od 14 do 22 hodin
  13.10.2012 od 08 do 14 hodin

2.  místem konání voleb ve volebním okrsku: č.1 
 je volební místnost: Obecní úřad Liptál
  zasedací místnost
  756 31  Liptál 331
 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci 

Liptál.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svo-

ji totožnost a státní občanství České republiky (občanským 
průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvede-

né skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno, § 27 odst.2, § 31 odst.3,5

4.  Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, § 31 
odst.1

5.  Volič může požádat ze závažných důvodů v územním 
obvodu volebního okrsku o návštěvu volební komise s přenos-
nou volební schránkou, § 31, odst. 7

6. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hla-
sovací lístky, § 24, odst. 4. V den voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti, § 31 odst. 3

Liptál 27. 09. 2012  
 Věra Dostálová, starostka obce Liptál

Starostka obce Liptál   j m e n o v a l a   podle § 15, písmeno 
e) a § 17 odst. 6) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupi-
telstev krajů z a p i s o v a t e l e m Okrskové volební komise 
v Liptále paní Janu vráblíkovou.

Ministerstvo zdravotnictví jako správ-
ní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. 
g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, k ochraně zdraví fyzických 
osob, bezprostředně ohrožených nebez-
pečnými a z nebezpečnosti podezřelými 
destiláty a lihovinami, postupem podle 
§ 95 zákona č. 258/2000 Sb. vyhlašuje 
toto

 mimořádné opatření:

Provozovatelům potravinářských 
podniků včetně osob provozujících 
stravovací služby se zakazuje nabíze-
ní k prodeji, prodej a jiné formy nabí-
zení ke spotřebě konečnému spotřebi-
teli lihovin o obsahu etanolu nejméně 
20% objemových nebo více, včetně tu-
zemáku a konzumního lihu, které byly 
vyrobeny po 31.12.2011, pokud nejsou 
ve všech fázích uvádění do oběhu pro-
vázeny dokladem o původu podle na-
řízení vlády č. 317/2012 Sb. kterým se 

stanoví formulář dokladu o původu ně-
kterých druhů lihu, destilátu a někte-
rých druhů lihovin.

Dále se provozovatelům potravinář-
ských podniků zakazuje vývoz a distri-
buce mimo území České republiky li-
hovin o obsahu etanolu nejméně 20% 
objemových nebo více, včetně tuzemáku 
a konzumního lihu, které byly vyrobe-
ny po 31.12.2011, pokud nejsou ve všech 
fázích uvádění do oběhu provázeny do-
kladem o původu podle nařízení vlády č. 
317/2012 Sb.

Provozovatelům potravinářských pod-
niků včetně osob provozujících stravo-
vací služby se přikazuje ve lhůtě 60 dnů 
ode dne vyhlášení tohoto opatření zlik-
vidovat podle zákona č. 185/1002 Sb. 
o odpadech a o změně některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů, lihoviny o obsahu nejméně 20% ob-
jemových nebo více, včetně tuzemsku 
a konzumního lihu, obsažené ve spotře-
bitelském balení, jehož otevřením došlo 
do dne vyhlášení tohoto opatření k po-

škození nebo přetržení kontrolní pásky, 
s výjimkou těch lihovin o obsahu etano-
lu nejméně 20% objemových nebo více, 
včetně tuzemáku a konzumního lihu, 
u nichž je protokolem o zkoušce z akre-
ditované laboratoře doložena zdravotní 
nezávadnost. 

Toto mimořádné opatření nahrazuje 
mimořádné opatření ze dne 20.09.2012, 
č.j. MZDR 32764/2012, a je závazné 
okamžikem vyhlášení v celoplošném te-
levizním a rozhlasovém vysílání.

Mimořádné opatření bude odvolá-
no stejným postupem, tedy vyhlášením 
v celoplošném televizním a rozhlasovém 
vysílání.

Celý text mimořádného opatření včet-
ně přílohy bude vyvěšen na úřední des-
ce Ministerstva zdravotnictví a úředních 
deskách v sídlech krajských hygienic-
kých stanic. Obsah úředních desek bude 
zveřejněn způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., 
ministr
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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
* 10.12.2012   

TřÍDĚNÝ ODpAD - pLASTY – ŽLUTÉ pYTLe
* 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“ 
* 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. Zde je nově přidán i box na sběr použitých monočlánků, 
baterií.                     Děkujeme, že třídíte odpad.

výzva Čez Distribuce, a.s.
ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů pro majitele a uživatele pozemků

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blíz-

kosti elektrických rozvodných zařízení v termínu 
do 15. listopadu 2012.

Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, 
kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění.

Při práci, prosím, dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN 
EN 501 10-1 ed. 2. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bez-
pečnost a funkčnost vedení, provádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distri-
buční služby, s.r.o.

Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin 
společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o

Děkujeme Vám za spolupráci. 
ČEZ Distribuce, a.s., www.cezdistribuce.cz

Podrobné pokyny k zásahu jsou uvedeny na stránkách obce www.liptal.cz, na 
úřední desce OÚ Liptál, nebo je můžete získat na Obecném úřadě.

zpravodajský portál 
televize Beskyd

Na tomto portálu přinášíme aktuální 
videoreportáže, informace, fotorepor-
ty, články a pozvánky napříč celým re-
gionem Valašska.

SATeLITNÍ vYSÍLáNÍ 
TeLevIze BeSKYD

Na kanálu Regionalnitelevize.cz
Každý pracovní den uvidíte 20 mi-

nutový blok televize Beskyd v rám-
ci programu Regionalnitelevize.cz, kde 
najdete pořad Region – aktuální zpra-
vodajství z Valašska, doplněné o zají-
mavé fotoreporty a pořady bez komen-
táře.

Časy vysílání: 17:40 premiéra
(repríza 21.40, 1.40, 5.40, 13.40)

parametry satelitního příjmu: 
Astra 3B

(23,5 stupně severovýchodně), 
12168/V, SR 27500, FEC ¾, norma 
DVB-S, kódování žádné (FTA)

cvičení Armády 
České republiky

Ve dnech 19. - 20.10.2012, z pátku cca 
od 23.00 hod. do soboty cca 12.00 hod., 
proběhne v prostoru mezi obcí Ratiboř 
a Liptál cvičení – pátrací akce  Armády 
České republiky společně s příslušníky 
městské policie. V prostoru se bude po-
hybovat cca 50 - 60 ozbrojených osob, 
bude provedena uzávěra a kontrolovány 
osoby, vozidla, apod. V případě přízni-
vého počasí bude nasazen i vrtulník.

Upozorňujeme občany na toto cviče-
ní a případné akce spojené s tímto cvi-
čením.

Generali pojišťovna a.s. 
vypisuje výběrové řízení na pozici 

klientského pracovníka. 
Požadujeme SŠ vzdělání, flexibilitu.

Nabízíme zázemí nadnárodní společ-
nosti, vícesložkové odměňování, za-
školení. Vaše životopisy zasílejte na 

www.okvsetin@generali.cz.

Informační centrum 
OÚ Liptál:

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

PONDĚLÍ a STŘEDA 8 - 11 hod. a 12 – 16 hodin (do 17 hodinna OÚ Liptál, 1. patro)
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Optimalizace sítě veřejných telefonních automatů

Monitoring eroze zemědělské půdy

Vážení,
dovolte mi, abych Vás touto cestou in-

formoval o opatřeních, která bude naše 
společnost Telefónica Czech Republic, a. 
s. realizovat ve Vaší obci. Z důvodu vý-
razného poklesu zájmu obyvatel o využí-
vání sítě Veřejných telefonních automa-
tů (VTA) se naše společnost Telefónica 
Czech Republic rozhodla stávající síť 
VTA přizpůsobit současným potřebám.

V průběhu měsíce září letošního 
roku plánujeme zrušení nevyužívané-
ho VTA v lokalitě :

- Liptál 374, vedle prodejny potra-
vin cOOp - Dolansko

Dostupnost služby pro obyvatele, jak 
je definovaná Českým telekomunikač-
ním úřadem, zůstane zachována.

Věřím, že tyto nezbytné kroky při-
jmou občané s pochopením.

S přátelským pozdravem

Martin Blažek | Telefónica czech 
Republic, a.s.

Obchodně-technický specialista
Telefonní automaty a řízení dodava-

telů, Srpen 2012

Pozemkový úřad Vsetín, jako věc-
ně a místně příslušný správní orgán byl 
na základě přÍKAzU č. 15 ministra 
zemědělství pověřen úkolem monitorin-
gu eroze zemědělské půdy v rámci své 
územní působnosti.

Na základě uvedených informací se 
na vás obracíme se žádostí o spolu-
práci při monitorování erozních jevů 
v územní působnosti vaší obce. Veš-
keré relevantní informace o výskytu 
eroze zemědělské půdy prosím zasílej-

te na adresu: Pozemkový úřad Vsetín, 
Družstevní 1602, 755 01, Vsetín, tel.: 
571 425 211, e-mail: pu_vsetin@mze.
cz.

Předmětem monitoringu jsou projevy 
vodní eroze, větrné eroze a stékání.

Erozi lze charakterizovat jako pří-
rodní proces, při kterém působení vody, 
větru, ledu, příp. jiných činitelů dochází 
k rozrušování povrchu půdy a transpor-
tu půdních částic.

Projekt, realizovaný v roce 2012, byl 
spolufinancován z prostředků Zlín-
ského kraje. Předmětem podpory bylo 
zpracování projektové dokumentace 
na generální opravu střechy Zámku 
č.p. 1 v obci Liptál. Celkové uznatel-
né náklady na akci činily 238 494 Kč, 
z toho dotace Zlínského kraje byla 
50 000 Kč (21%) a zbylé náklady hradi-
la obec Liptál a to 188 494 Kč (79%).

V loňském roce byla v rámci pod-
programu podpory předprojektové pří-
pravy projektů regenerace brownfields 
ve Zlínském kraji zpracována studie 
využitelnosti Zámku v Liptále. Vý-
sledkem tohoto projektu je, že samotný 
Zámek by se měl stát centrem kultury 
a společenského života, s klubovnami, 
galeriemi, společenským sálem, kni-
hovnou a informačním centrem. Počí-
tá se i přestěhováním kanceláří obec-

ního úřadu a vzhledem k plánovanému 
provozu, by zde vznikl i byt pro správ-
ce. Součástí studie bylo i využití bu-
dov, které jsou v soukromém vlastnic-
tví a které si většina z občanů pamatuje 
jako bývalé JZD. Jednou z možností 
využití je výstavba bytů, nebo kultur-
ního zařízení s veškerým potřebným 
zázemím, zároveň se počítá i přestěho-
váním pošty a všech služeb v obci.

V návaznosti na tuto zpracovanou 
studii využitelnosti se v letošním roce 
zpracovala projektová dokumenta-
ce pro stavební povolení a pro výběr 
zhotovitele na generální opravu stře-
chy Zámku. Součástí tohoto projektu 
je samozřejmě výměna a oprava kon-
strukce krovu, výměna krytiny, ale 

také obnova komínů, řešení prosvětle-
ní půdních prostor, návrh hromosvodu 
a v neposlední řadě výměna střešních 
okapů a svodů včetně realizace nové 
dešťové kanalizace. Díky této projek-
tové dokumentaci může v budoucnu 
dojit k samotné realizaci opravy stře-
chy. Podmínkou realizace je samozřej-
mě úspěšné získání dotace, protože 
předběžné náklady na realizaci pro-
jektu jsou dle rozpočtu cca 5 mil. Kč. 
Doufejme, že se v budoucnu podaří za-
jistit finanční prostředky na realizaci 
opravy střechy Zámku, neboť bez této 
opravy bude docházet k dalšímu chát-
rání této kulturní památky.

Ing. Milan Daňa, místostarosta

Pověření pracovníci za Pozemkový 
úřad Vsetín

 
Ing. Petr Nedoma, tel.: 571 425 221,  
e-mail: petr.nedoma@mze.cz
Miroslava Adamcová, tel.: 571 425 231,
e-mail: miroslava.adamcova@mze.cz

mají za povinnost zaznamenat každou 
jim hlášenou erozní událost na webový 
portál.

Celé znění dopisu je na stránkách Obce 
Liptál www.liptal.cz

Ing. Renata Němejcová, 
ředitelka Pozemkového úřadu Vsetín

zámek Liptál – generální oprava střechy, projektová 
dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
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Životní jubilea
Říjen, liStoPaD, PRoSineC
60 let 
říjen  Burján Michal, Dolansko
  Daňa Josef, Hořansko
  Hala Jiří, Sadová
  Geržová Danuše, Dolansko
listopad  Mrnůštíková Marie, Na Špici
  Machová Alena, Výpusta
  Šimara Josef, Dolansko
  Klepáč Jaroslav, Dolansko
prosinec MUDr. Dostál Roman, Háj

65 let
říjen  Tomanová Olga, Dolansko
prosinec Tomšová Marie, Dolansko

70 let
listopad  Tomanová Ludmila, Kopřivné
prosinec Gerža Vladislav, Dolansko

75 let
říjen  Chmelařová Anežka, Na Špici
prosinec Ing. Evják Jan, Dolansko

80 let
říjen  Vrlíček František, Pod Hranicí
listopad  Geržová Marie, Hořansko
  Žůrek Ladislav, Dolansko
  Obadal Jaroslav, Dolansko
81 let
říjen  Matějů Lydie, Dolansko
  Srněnská Marie, Hluboké

82 let
říjen  Klepáčová Růžena, Dolansko
listopad  Valchářová Filomena, Sadová

83 let
listopad  Smilková Vlasta, Lopuník
prosinec Valchář Josef, střed

84 let
říjen  Sládeček Evžen, Dolansko
listopad  Svoboda Emil, Na Špici

85 let
listopad  Krumpoch Vladimír, Dolansko

88 let
listopad  Mrnůštík Jan, Škurňův dvůr
  Vaculíková Lydie, Hořansko

89 let
říjen  Běťáková Marta, Dolansko
prosinec Vaculík Jaroslav, Škurňův dvůr

93 let
listopad  Hrtáňová Marie, Dolansko

97 let
říjen  Miková Julie, Výpusta
Oslavencům srdečně blahopřejeme!

sdĚlení Ke sPolečensKÉ KRonICe
vzhledem ke změně zákona a zaváděním základní re-

gistrů  nedostáváme na obecní úřad od 1.7.2012 aktua-
lizace z evidence obyvatel - sňatky, odhlášení, narození, 
úmrtí. prosíme o trpělivost do doby,  kdy bude tento celo-
republikový problém vyřešen a nový systém začne fungo-
vat. poté snad budeme moci přinést ucelené informace.

Společenská kronika

vzPomínKy

On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí.
A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude 
- neboť co bylo, pominulo...

Zjev.21, 3-4

Dne 18. června 2012 jsme vzpomněli 25 let 
od úmrtí našeho staříčka, pana

pavla Gerži z Liptálu - Střed č. 88

5. října 2012 jsme si připomněli rovněž 25 let 
od úmrtí jeho manželky, naší stařenky, paní 

Rozálie Geržové.

Děkujeme všem, kteří jim s námi věnují tichnou vzpomínku. 
Vnuk Jaroslav a vnučka Jana s rodinami.

Již dva roky je tomu
co jsi odešel z našeho domu ...

Dne 23. října 2012 vzpomeneme druhé smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil pan  

zdeněk Klepáč z Liptálu č. 381

 Stále vzpomínají manželka, syn a rodiny Vaculíkova, Dvořá-
kova, Holíkova, přátelé a známí. 
 

Rodné brázdy v šíř i dál,
co mi vás jen osud přál.
Co se já vás naoséval, naoral....

Dne 12. října 2012 uplyne 20. výročí úmrtí 
pana 

pavla Smilka z Liptálu č. 98

Stále vzpomíná syn Petr a Jiří s rodinami, vnoučata s rodinami 
a ostatní příbuzenstvo. 
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Dne 1. října 2012 uplynulo 100 let od naroze-
ní  paní  

Anny vaculíkové, roz. Šimkové, z Liptálu č. 82

Vzpomínají syn a dcera s rodinami.        

Navečer, když slunce zemi opustilo,
Tvé srdce se v noci zastavilo,
odešel jsi od nás noční tmou,
odešel jsi tiše s bolestí svou.
Odešel jsi od všeho, cos měl rád,
aniž bys stačil nám sbohem dát.

Dne 14. října 2012 vzpomeneme 10. smutné vý-
ročí, kdy nás opustil náš tatínek, manžel, děde-
ček a pradědeček, pan

Josef Škrabánek z Liptálu, Háje č. 222

Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, děti s rodinami 
a všichni sousedé z Háje.  

BlahoPřání Ke zlatÉ svatBĚ
Dne 25. 8. 1962 si řekli společné „ANO“
Jan a Jiřina Kovařčíkovi z Liptálu č. 397. 

Blahopřejeme k Vaší zlaté 
svatbě a přejeme hodně zdra-
ví, štěstí a ještě mnoho dal-
ších krásných let, na spo-
lečné cestě životem. Přejí 
děti Jan a Hana s rodinami. 

BlahoPřání 
K naRozenInám
Dne 23. 9. 2012 oslavila paní 
Jiřina Kovařčíková z Liptá-
lu č. 397 krásných 75 let.
Všechno
nejlepší naší 
mamince 
a babičce, 
přejí děti 
s rodinami.

pLáN KULTURNÍcH AKcÍ v LIpTáLe – 2012

zkratky: Kz - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA - Kulturní areál, letní kino Liptál, vzM - Velká zasedací místnost OÚ Li-
ptál, TJ - areál TJ – hřiště, Hz - hasičská zbornice                     (Naleznete  i na www.liptal.cz) Zpracovala Jana Vráblíková

změna programu vyhrazena !

Datum Den Název akce pořadatel Kde
12.10.
13.10.

so
pá

VOLBY DO ZZK
 

OÚ Liptál VZM

13.10. so Liptálské vinobraní Beránek Miroslav KZ
20.10. so Sraz Lipťáků Vaculík Miroslav KZ
27.10. so Zájezd do sklepa Klesková Hana Petrov
03.11. so Soukromá akce Valchářovi, Liptál KZ
05.11. po Humanit. sbírka Diakonie Broumov OÚ Liptál OÚ Liptál
10.11. so Soukromá akce Kučera, Všemina KZ
17.11. so Soukromá akce Vychopeň Karel, Liptál KZ
30.11. pá Rozsvícení Betlému Obec Liptál, ZŠ Liptál před OÚ
01.12. so Beseda se seniory Občanská komise, Obec Liptál KZ
02.12. ne Vánoční jarmark ZŠ Liptál KA
07.12. pá Mikulášská besídka MŠ Liptál KZ
08.12. so 13. Mikulášská jízda 2012 FoS Lipta Liptál obec
12.12. st Besídka DD a ZŠ Liptál DD a ZŠ Liptál KZ
16.12. ne Vánoční posezení u cimbálu FoS Lipta Liptál KZ
26.12. st Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

Rozpis pravidelného provozu v Kulturním zařízení Liptál - 2012
KULTURNÍ zAřÍzeNÍ KLUBOvNA  I.patro

PONDĚLÍ FoS Malá Lipta  17-19 h 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 h
ČTVRTEK Karate 15-16 h Zumba 18:30-19:30 h od září

PÁTEK FoS Malá Lipta  17-19 h FoS Lipta - Základ 19-21 h Dechovka Liptalanka  
SOBOTA 
NEDĚLE Dechovka Liptalanka
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jídla, programu pro jednotlivé soubo-
ry, přes přípravu areálu, zajištění ob-
čerstvení pro diváky, čistého WC, ale 
hlavně o získání dostatku financí. Le-

tos byli osloveni rodiče, příbuzní, zná-
mí i někdy neznámí, zda by dobrovol-
ně vypomohli při prodeji občerstvení. 
Vím, že slovo „dobrovolný“ v dnešní 
době není moc oblíbené a jestli to tak 
půjde dál, možná i jeho význam časem 
vymizí , přesto se cérkám Zdence 
Melichaříkové a Terce Krausové po-
dařilo sestavit stánkový štáb, který 
celý víkend bez finanční odměny ob-
sluhoval návštěvníky. Velmi jim za to 
děkujeme a doufáme, že to nebylo na-
posledy.

Doufám, že se letošní Liptálské líbi-
ly a za FoS Lipta děkujeme Obecnímu 
úřadu v čele s paní starostkou za pod-
poru při konání této akce.

Mgr. Andrea Čalová, FoS Lipta Liptál

43. MFF Liptálské slavnosti jsou minulostíFOS Lipta Liptál
„Je to opět za námi!“ Tak tato slova 

se nejčastěji linula z úst všech organi-
zátorů po závěrečném nedělním gala-
programu. A byl to opravdu opět vel-
ký úkol, který jsme si jako soubor sami 
sobě uložili. Celkem se 43. Liptálských 
slavností  zúčastnilo na 600 účinkují-
cích během celého víkendu a vytvořili 
svými tanci a písněmi bohatý program 
od pátku (družba) až po neděli (závě-
rečný galaprogram).  Nemůžeme opo-
menout i doprovodné akce – výstava 
obrazů a řezbářské a řemeslnické dny. 
Letos jsme se snažili rozšířit stánky 
s vlastnoručními výrobky a doufáme, 
že se nám časem podaří uspořádat po-
řádný jarmark. Během sobotního dne 
se nám představily jednotlivé domá-
cí i zahraniční soubory, folková skupi-
na Dareband a taneční skupina BuFo. 
Po zapálení finských ohňů začal pro-
gram s názvem „Po zbojnických chod-
níčkách“, který připravila Pavla Kneb-
lová. Jak sama poznamenala: „Splnila 
jsem si svůj malý sen a tak trochu jsem 
si tento program věnovala jako dárek 
narozeninám.“ Ale nebyl to dárek je 
pro Pavlu, ale hlavně pro všechny divá-
ky, kteří se přišli podívat. A bylo se ur-
čitě na co dívat. Tímto bych ráda Pav-
le ještě jednou poděkovala a popřála 
za všechny členy FoS Lipta vše nejlep-
ší k blížícímu se životnímu jubileu.

Liptálské slavnosti nejsou jen o pro-
gramech ( i když je to, to nejdůležitěj-
ší ), ale hlavně o práci okolo festiva-
lu. Od zajištění autobusu, ubytování, 
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O letošním benefičním festivalu Liptálské Slůnění
Po loňském úspěšném nultém roční-

ku benefičního festivalu Liptálské Slů-
nění se letos 1. září uskutečnil další, již 
s označením jako první. Myšlenka byla 
stejná. Finančně podpořit našeho kama-
ráda Peťu Valcháře v  jeho nelehké situ-
aci, kdy se vloni po úraze ocitnul na vo-
zíčku.

Název akce je taková slovní hříčka, 
kde slon, který je ve znaku akce, zname-
ná sílu, a slunce naději. Letos nám ten 
den slunce moc nepřálo, ale i přesto se 
postupně v sychravém počasí dostavilo 
asi 150 lidí, kteří se svou dobrou nála-
dou a apetitem postarali o dobrou atmo-
sféru. 

Program zahájilo asi v 17:30 kytarové 
duo Longer Effect a po nich kapela Out 
of Sorts z Valmezu. Jako třetí nastoupila 
skupina ze Zlínska, Sound Enemy,  která 
lidi pořádně zahřála.

K zahřátí samozřejmě přispělo i při-
pravené bohaté občerstvení, výborný gu-
láš, kabanos od Hrušků, domácí bram-
boráky a vafle, a mnoho tekutých dobrot 
včetně nutného svařáku. A k tomu vše-
mu se jako hlavní hvězda na zataženém 
nebi  představila před světly reflekto-
rů legenda valašského bigbeatu, vsetín-
sko-meziříčská skupina Ciment. Na tu si 
zapařil nejeden pamětník jejich začátků 
ale i ten, kdo je slyšel poprvé.

Po té následovala soutěž v pití piva 
na čas, která byla okořeněna tím, že sou-
těžící musel k tomu sníst suchý rohlík. 
K pobavení všech diváků klání komento-
val Aleš Melichařík, který to pěti přihlá-
šeným borcům rohlíkem pěkně zavařil. 
Ač se všichni snažili seč mohli, neměli 
na bubeníka Cimentu Marka, který měl 
po právě ukončeném koncertu pořádnou 
žízeň a nějaký rohlík ho nemohl rozhá-
zet. Po zásluze si odnesl hlavní cenu, fla-
šu slivovice.

O dojezd celé akce se postarala skoro 
domácí kapela Score in Sight a vsetínští 
The Kitchen.

I přes nepřející počasí a slabší účast 
než vloni, se hlavně díky lidem, co přišli 

podpořit tuto akci, díky kapelám a zvu-
kařům a díky všem pořadatelům podaři-
lo zúročit vynaloženou práci v čistý zisk 
32 860 Kč. Protože akce je podporovaná 
i OÚ Liptál a fotbalovým klubem Liptál, 
kde dřív Peťa hrával, rozhodli jsme se 
2 860 Kč věnovat mladým žáčkům FK 
Liptál a 30 000 Kč jsme poslali na Pet-
rovo konto.

Také víme, že lidí, kteří podobnou pod-
poru potřebují je víc, tak chceme příští 
rok jít do této akce znovu. Nevyhledává-
me neštěstí, ale chceme někomu, kdo to 
potřebuje pomoct. Vždyť stačí jen málo. 
Něco udělat pro lidi a lidi pak na tu akci 
přijít, pobavit se a tím nevědomky po-
moct. Ještě jednou děkuji všem zúčastně-
ným. Za všechny pořadatele

Jaroslav Londa 
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z mateřské školy Ukončení školního roku 2011/2012
hRálI jsme sI 
na hoRolezCe      

V červnu, před ukončením školního 
roku byly nejstarší děti z mateřské ško-
ly vyzkoušet své schopnosti a naučit se 
základy lezení na boulderové stěně v Al-
cedu na Vsetíně. I když to byla pro vět-
šinu dětí první zkušenost, výsledky byly 
výborné.

sPalI jsme ve šKolCe
Stalo se tradicí, že děti, které odcháze-

jí do základní školy se s mateřskou ško-
lou loučí na indiánském dnu, který končí 
přespáním ve školce.

Jako správní indiáni však celé odpo-
ledne prožili v přírodě a kromě dlou-
hé vycházky absolvovali i jízdu na koni 
a posilnili se v indiánské hospůdce más-
lovou kukuřicí.

K večeru však již odpočívali u ohně 
na zahradě školky, protože je ještě čeka-
la nelehká stezka odvahy. 

RozloučIlI jsme se 
s PředšKoláKy

Slavnostního rozloučení s předškolá-
ky se tentokrát zúčastnil pan místosta-
rosta Milan Daňa. Děti v zasedací míst-
nosti obecního úřadu předvedly rodičům 
nejen své znalosti angličtiny, ale také 
složily svou první zkoušku, když odpo-
vídaly na otázky při „Malé maturitě“.

Nechyběly dárečky na památku, tra-
dičně bohaté občerstvení pro všechny 
a poslední společné foto.

oPĚt jsme BylI 
na šKolCe v PříRodĚ

    Opět se nám potvrdilo, že Hájen-
ka v Semetíně a okolní příroda je to nej-

lepší místo pro školku v přírodě. Celý 
týden provázely děti víly a skřítkové,a-
le i zlá čarodějnice Agáta, která skřítky 
vyhnala z jejich stromového domu. Děti 
denně plněním úkolů pomáhaly skřít-

ky zachránit a dařilo se jim to. S tradič-
ní stezkou odvahy nám opět pomohly 
obětavé maminky a za to jim patří vel-
ké poděkování.  

Eva Krausová, ředitelka MŠ Liptál
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Bezpečně do zŠ 

ze základní školy 35 LeT zŠ LIpTáL 

Již druhým rokem naplňuje naše škola 
projekt, který jsme získali prostřednic-
tvím Nadace Partnerství. Již jeho název 
Bezpečně do ZŠ Liptál obsahuje hlav-
ní myšlenku grantu. Prostřednictvím fi-
nančních prostředků získaných z nadace 
jsme si mohli dovolit nechat vypracovat 
dopravně inženýrskou studii, která ma-
puje dopravní situaci v okolí školy. 

Na počátku však byla práce dětí. Od-
povídaly na dotazníky, zaznamenávaly 
nebezpečná místa do mapy, komentova-
ly svoji cestu do školy a zpět. Na základě 
jejich odpovědí byla dne 24.6. 2012 veřej-
nosti představena Mapa školy – soupis pro-
blémových a nebezpečných míst v jejím 
okolí. V tento den byla také dětem do uží-
vání předána nová jízdní kola a všichni 
jsme si užili dopravní soutěže, cvičili jsme 
se v dopravních značkách, první pomoci, 
policie kontrolovala jízdní kola a vydávala 
technické průkazy. Úspěšní soutěžící do-
stali také na své kolo řidičák. 

V neděli 14.10. se uskuteční závěreč-
ná fáze projektu, což je slavnostní pře-
dání studie dopravní bezpečnosti zá-
stupcům obce. Architekt v ní navrhuje 
řešení, z nichž některá je možnost rea-
lizovat bez nároků na finanční prostřed-
ky, některá místa budou řešena v rámci 
studie na výstavbu chodníků, ostatní ná-
vrhy na úpravu jsou zajímavé, podnětné, 

ale jejich realizace je po všech stránkách 
velmi náročná. 

V každém případě jsme rádi, že jsme 
mohli projekt realizovat. Vzhledem k ak-
tivitám projektu se domnívám, že jsme 
naplnili cíl projektu a cesta do liptálské 
školy se stane bezpečnější. 

Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál

vÝSTAvA vYSvĚDČeNÍ
ZŠ Liptál byla otevřena před 35 lety. 

Chceme si připomenout tento slavnost-
ní okamžik a také zavzpomínat na to, co 
všechno se v uplynulém období ve ško-
le konalo. Nabídku kulturního progra-
mu chceme zpestřit výstavou vysvědčení. 
Možná máte doma uschované vysvědče-
ní po svých rodičích a vzdálených příbuz-
ných. Rádi vaše vysvědčení vystavíme. 
Návštěvníci budou mít možnost porovnat, 

kterým předmětům se dříve vyučovalo, 
jak se předměty hodnotily. Vystavit chce-
me také vysvědčení známých osobností 
našeho regionu. Poskytnuté dokumenty 
je možné poslat po dětech do školy, při-
nést osobně nebo se domluvit na telefonu 
737 129 915. Vypůjčená vysvědčení za-
evidujeme a v pořádku vrátíme. Děkuje-
me Vám za pochopení i vstřícnost.

Věra Halová, ředitelka školy

Liptálská základní škola byla posta-
vena před 35 léty. Byla to tehdy pro 
obec velká sláva, děti se před tím uči-
ly na různých místech, chyběly šatny, 
odborné pracovny, nevyhovují lavice, 
zkrátka bylo na čase situaci změnit. 
Z fotografií je patrné, že na novou ško-
lu se přišli podívat nejen děti a rodiče, 
ale také ostatní veřejnost, zástupci nej-
vyšších orgánů.

Od té doby škola prošla mnoha změ-
nami a nebyly to jen výměny učitelů. 
Postupně došlo k tomu, že bylo zave-
deno plynové vytápění, opravili jsme 
podhledy dolních chodeb, rekonstruo-
vali rozvod vody i elektřiny, kuchařky 
vaří v nové školní kuchyni vybudova-
né podle nových norem. V posledních 
létech byla vyměněna okna a zateplena 
fasáda. Také na tělocvičnu došlo. V mi-
nulém roce byla naše škola uzavřena 
pro nadlimitní výskyt minerálních vlá-
ken. Děti se vyučovaly v mateřské ško-
le, v ZŠ při zdejším dětském domově, 
část tříd byla umístěna v pavilonu ZUŠ 
Morava.  Za pomoci veřejnosti a firmy 
jsme školu vyčistili a zároveň byly vy-
budovány nové šatny. 

V současné době čerpáme také pro-
středky z projektu EU školám a pořídili 
jsme interaktivní tabule, dataprojektory 
a notebooky, což umožňuje výuku zkva-
litnit a učinit ji zajímavější a pestřejší. 

Veškeré opravy a úpravy stále desít-
ky milionů korun. V havarijních situa-
cích jsme se obraceli na rodiče a veřejnost 
s prosbou o fyzickou pomoc. Rádi by-
chom všem poděkovali za jejich vstřícnost 
a ochotu. Poděkování patří také zřizovateli 
školy – Obci Liptál – za získání finančních 
prostředků na nákladné rekonstrukce. 

U příležitosti 35. narozenin naší ško-
ly ji chceme opět otevřít pro veřejnost 
a ukázat našim absolventům, bývalým 
kolegům i ostatním příznivcům, jak naše 
škola vypadá dnes. Slavnostní nedě-
le  14. října bude ve 14 hodin patřit také 
těm, kteří vždy a za všech okolností po-
máhají bez ohledu na své pohodlí a vol-
ný čas. Proto zveme všechny, kteří strá-
vili ve škole nějaký čas, aby se přišli 
s námi radovat z nové školy. 

Věra Halová, 
ředitelka školy
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comenius partnership in Liptál

Oddíl tradičního karate Naši „prvňáčci“

Holky a kluci z 1. až 5. tříd,
máte rádi pohyb, moderní tanec a dobrou muziku?

pOJĎTe S NáMI TANcOvAT!
Čeká Vás taneční a pohybová průprava k moderním tancům – HipHop, street dance apod.

Tělocvična ZŠ Liptál, každé úterý, 16.30 – 17.30 hodin.
Školné 600 Kč/rok (zahrnuje 30 hodin, možno hradit ve 2 splátkách). 

první ukázková hodina zdarma J
Vedoucí: Aneta Janíková, aktivní tanečnice All Style Unit Vsetín

Nábor nových členů
Kdy se můžete přihlásit:  
Kdykoliv během školního roku v Alce-
du-SvČ vsetín nebo přímo na trénin-
ku nebo na napište níže uvedený mail.

Kde:  malý sál Kultur. domu 
Liptál 

Tréninky:  úterý a čtvrtek 
15:00-16:00 

Místo tréninků: malý sál Kultur. domu 
Liptál 

Požadavky: dobrý zdravotní stav, 
chuť cvičit

Úbor:  volný sportovní oděv
Věk:  od 7 
Trenér:  Bc. Radek Kleibl 
Cena:  1.000,-Kč/školní rok 

Tradiční karate Vám nabízí: 
➢ zlepšení fyzické kondice

V září nastoupili do naší základní školy 
tito noví malí žáčci.

Tomáš Bzonek
Tereza Cedidlová
Nikola Daňová
Helena Gojná
Simon Chmelař
Kamila Jelínková
Vidor Vuk Kamenný
Veronika Kapounová
Adéla Kirchnerová
Jakub Machala
Karel Mazáč
Linda Michálková
Anna Marie Nohavicová
Klára Papšíková
Viktorie Podrazilová
Anna Sátorová
Nikola Vrlíčková

Přejeme jim hodně studijní úspěchů a ro-
dičům i paní učitelce hodně trpělivosti.

➢ posílení sebevědomí
➢ možnost získání technických stupňů 

(„páskování“)
➢ účast na závodech (mistrovství ČR, 

národní poháry, mezinárodní soutě-
že), podmíněno členstvím ve Spor-
tovním klubu policie Vsetín 

Přihlášení: v budově Alcedo-SVČ Vse-
tín, Záviše Kalandry 1095 Vsetín, nebo 
mailem: radek.kleibl@alcedovsetin.cz, 
Odpovědná osoba: Bc.Radek Kleibl, tel. 
731 642 962, web: http://www.karatevse-
tin.estranky.cz.

Koncem minulého školního roku nám 
bylo oznámeno, že naší škole byl přidě-
len grant na spolupráci s partnerskými 
školami v Itálii, Turecku a Rumunsku.  
Žáci pod vedením svých učitelů budou 
pracovat na společném tématu – Zdravý 
život, zdravý svět. Během dvou let budou 
mít žáci možnost dozvědět se informace 
o partnerských zemích i školách, budou 
moci si spolu psát a pořádat on line kon-
ference. Vytvoříme také informační kou-
tek, kde budeme shromažďovat záznamy 
o činnosti a všechny příspěvky. 

Žáci jednotlivých zemí budou odpoví-
dat na dotazníky ohledně zdravého způ-
sobu života, zdravého jídla. Budou uka-
zovat svým partnerům, co všechno se dá 
vypěstovat v daných podmínkách dané-
ho regionu. Sestavíme kuchařskou kni-
hu zdravých jídel každé země. Naši ško-
lu navštíví kromě učitelů ze všech zemí 
i děti z Turecka. Podle možnosti bychom 
pak mohli vzít na návštěvu do Turecka 
také dva naše žáky. 

První přátelská návštěva se uskuteč-
ní letos v polovině listopadu. Kromě pro-

hlídky školských zařízení v naší obci jim 
předvedeme také pohádku v angličtině, 
připravíme prezentaci našeho kraje i ško-
ly v angličtině. Slavnostní večer bude pří-
stupný všem, kteří budou mít zájem.

Vzhledem k tomu, že veškerá práce 
na projektu, psaní i rozhovory na skypu 
se povedou v angličtině, očekáváme, že 
si žáci procvičí angličtinu a možná ně-
kteří z nich i  zjistí, že není tak špatné 
ovládat cizí jazyk.   Věra Halová
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zUŠ MORAvA v LIpTáLe 
Vážení občané Liptálu, vážení rodiče,
Základní umělecká škola Morava 

v Liptále, jako v jednom ze svých 11 de-
tašovaných pracovišť, působí díky nad-
standardní spolupráci se ZŠ Liptál a OÚ 
Liptál již  dva a půl roku.

K dnešnímu dni navštěvuje naši ško-
lu v Liptále přibližně 50 žáků ve třech 
uměleckých oborech (hudební obor, 
výtvarný obor, literárně – dramatic-
ký obor). Ve Vaší obci vyučuje celkem 
6 učitelů ZUŠ MORAVA, kteří vesměs 
do Vaší obce dojíždí. Tuto službu škola 
vykonává v rámci své koncepce „učitel 
za žákem“ a „znovuobnovení a zachová-
ní kulturních tradic v regionu“, kde ško-
la působí.

Vážení občané, zde chci zdůraznit, 
že naše škola ZUŠ MORAVA je otevře-
nou institucí hlavně ve spolupráci s jiný-
mi kulturními organizacemi a soubory 
ve smyslu výchovy nové generace muzi-

kantů, výtvarníků či herců na amatérské 
ale i profesionální úrovni. Velmi hlubo-
ce si uvědomuji nutnost zachování kul-
turních tradic i ve Vaší obci i v národ-
ním kontextu,  protože to je jedno z mála 
bohatství, které nám zůstalo. Ovšem 
bez výchovy nové generace toto zacho-
vat nejde. Tento nelehký úkol, a různá 
komerční média nám příliš nepomáha-
jí, bez spolupráce rodičovské veřejnosti 
nelze uskutečnit. Vím, že mnoho rodičů 
vše dobře chápe, ale i přesto si dovoluji 
apelovat právě na rodičovskou veřejnost 
v Liptále.

V letošním školním roce bude založe-
na školní cimbálová muzika, která bude 
úzce spolupracovat s folklorním soubo-
rem Lipta. Potřebujeme ovšem muzikan-
ty - housle, cimbál, kontrabas. Taktéž je 
v Liptále dechová hudba. Byl jsem se po-
dívat na zkoušce a velmi mne oslovila at-
mosféra a obrovská chuť zkoušet a hrát 

bez ohledu věku muzikantů. A tady cí-
tím nutnost podpory ve smyslu výcho-
vy nové generace muzikantů na decho-
vé nástroje.

S ohledem na výše uvedené důvody se 
vedení školy rozhodlo, že případným zá-
jemcům o hru na cimbál, kontrabas či 
tubu B na první půl rok odpustí školné. 
Budeme je hradit z nadace školy.

Cíl je ten, aby tito zájemci bez finanč-
ní zátěže měli možnost se seznámit s tě-
mito dnes již málo populárními hudeb-
ními nástroji, ale tak velmi potřebnými 
právě pro zachování muzikantské tradi-
ce v Liptále.

Vážení rodiče,
neberte prosím moje slova jako podbí-

zená  nebo jako demonstraci hudebního 
školství , ale jako snahu právě zachovat 
kulturní tradice Vašeho regionu. 

Libor Mikl, 
ředitel školy ZUŠ MORAVA  ZLÍN

Od 31. 05. do 12. 06. 2012 prožilo 20 
dětí z Dětského domova Liptál 12 neza-
pomenutelných dnů v chorvatském pří-
mořském letovisku Makarská, hotelu Ri-
viera. 

Některé tyto děti byly 
poprvé u moře, některé 
poprvé v zahraničí a ně-
které poprvé v životě 
na dovolené vůbec. Do-
volené, kdy se věnova-
li pouze hrám, koupání, 
slunění, sběru mušliček 
a zajímavých kamínků, 
večerním procházkám 
a diskotékám.

Nezapomenutelná byla 
vycházka na poutní místo 
Vepric, které je zasvěce-
né Matce Boží Lurdské, 
kde jsme všichni ochut-
nali "zázračnou vodu". 
I plavba lodí, na které ně-
kterým chlapcům kapi-
tán dovolil sedět u kor-
midla a řídit ji. Nedá se 
zapomenout ani na fan-

tastickou chorvatskou zmrzlinu. 
Do Liptálu jsme se vrátili všichni opá-

lení, spokojení, plní nevšedních zážitků 
a šťastní.

z Dětského domova a zŠ Liptál
Dovolená v chorvatsku 2012 Za tyto krásné zážitky děkujeme Ma-

jetkové, správní a delimitační unii odbo-
rových svazů. 

Děkujeme.
Děti a tety z DD Liptál
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„O pohár starosty SDH“ a „O pohár starostky obce“

Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů v Liptále

HASIČI
První prázdninové sobotní odpoled-

ne se začala sjíždět na fotbalové hřiště 
v Liptále hasičská auta s hasiči i hasička-
mi z okolních sborů. Zavítal k nám do-
konce i, jako už každoročně, hasičský 
sbor z družební vesnice Domašov – SDH 
Bělá pod Pradědem. A proč vlastně všich-
ni přijeli? Pořádali jsme již 27. ročník 
soutěže velitelů „O pohár starosty SDH“ a  
soutěž hasičských družstev „O pohár sta-
rosty obce.“ Minulý rok se soutěž neko-
nala, protože naši obec zasáhly přívalové 
deště a fotbalové hřiště bylo zcela pod vo-
dou. A snad i proto jsme se na letošní roč-
ník všichni těšili dvojnásob. Tato soutěž 
má dvě „po našem“ upravené disciplíny. 
Velitelé jednotlivých družstev musí absol-
vovat „Běh na sto metrů s překážkami,“ 
kde v cíli spustí sirénu, která odstartuje 
zbytek družstva k upravenému „Požár-
nímu útoku.“ A jak to všechno skončilo? 
Všechna družstva úspěšně splnila stano-
vené disciplíny, ovšem poháry nakonec 
náležely jen třem nejlepším. V kategorii 
velitelek s přehledem zvítězila Kristýna 
Šťastná z Liptálu. Družstvo našich šikov-
ných žen se pak s velkou vervou popra-
lo se všemi nastraženými překážkami při 
požárním útoku a právem obsadily první 
příčku. V kategorii velitelů zvítězil velitel 
z SDH Sklárny Karolinka David Grůza 
(Mistr ČR v Běhu na 100m s překážkami) 
před stříbrným Tomášem Blažem z SDH 
Liptál. Celkově se pak nejlépe umístili ha-
siči z SDH Vsetín, město. Sbor dobrovol-
ných hasičů z Liptálu tímto děkuje všem, 
kteří přišli podpořit naše závodníky, dále 
pak členy sboru, kteří se podíleli na or-
ganizování těchto závodů, a v neposlední 
řadě taky všem závodníkům ze všech zú-
častněných sborů a věří, že příští rok se 
všichni opět shledáme na 28. ročníku.

velitelky:
1. SDH Liptál – Kristýna Šťastná
2. SHD Jasenná – Jana Janušová

Díky dotaci ze Zlínského kraje ve výši 128 000,- Kč a příspěvku  obce Liptál ve výši 64 000,- Kč se technické vybavení Sbo-
ru dobrovolných hasičů v Liptále opět zlepšilo. Byly opraveny 2 ks stříkaček PS 12, zakoupeno kalové čerpadlo, hadice, rozdě-
lovač a další potřebný materiál. Všichni si přejeme, aby zásahů hasičů bylo co nejméně, v  případě nutnosti  však budou  díky 
tomuto finančnímu příspěvku  určitě kvalitněji připravení. Děkujeme Zlínskému kraji za takovouto podporu. 

Věra Dostálová, starostka

3. SDH Bělá pod Pradědem – Andrea 
Smyčková
velitelé:
1. SDH Sklárna Karolinka – David Grůza
2. SDH Liptál – Tomáš Blažo
3. SDH Vsetín, město – Petr Macháč
Družstva žen:
1. SDH Liptál

2. SDH Jasenná
3. SDH Bělá pod Pradědem
Družstva mužů:
1. SDH Vsetín, město
2. SDH Sklárny Karolinka
3. SDH Seninka

Tereza Obadalová
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pohárovka 
v Domašově

Jako již několik let, i tento rok se ko-
nala v polovině července hasičská sou-
těž v Domašově, kde nás přivítalo pří-
jemné prostředí našich přátel z SDH 
Bělá pod Pradědem. V sobotu časně 
ráno se před hasičskou zbrojnicí sešlo 
soutěžní družstvo žen i mužů. Hasi-
če doprovázelo mnoho příznivců, kteří 
po celou dobu výletu naše hasiče pod-
porovali. Po dlouhé cestě autobusem 
jsme dojeli do Jeseníku, kde jsme se 
nejprve ubytovali na místním internátě. 
Poté jsme jeli do Bělé pod Pradědem, 
kde jsme společně v místní restauraci 
poobědvali. Po vydatném obědě jsme 
již zamířili na místní fotbalové hřiště, 
kde se konala námi očekávaná soutěž. 
Ač nás přivítalo „psí počasí,“ pršelo 
a foukal silný vítr, tak to nás, ani žád-
né další družstvo neodradilo a všich-
ni jsme se poprali s disciplínou, kterou 
nám Domašované připravili. Družstvo 
žen nic nenechalo náhodě a pečlivě se 
před závodem rozcvičilo, což se jim vy-
platilo, protože si odvezly první místo 
ve své kategorii. Družstvo mužů se sna-
žilo, ovšem nedosáhli takových výsled-
ků jako ženy. S pátým místem si řekli 
s úsměvem na rtu naše motto: „Kaž-
dý pokus stojí za to.“ Po závodě jsme 

se všichni přesunuli do krásně opra-
vené hasičské zbrojnice Domašovanů, 
kde jsme spolu s místními hasiči a je-
jich příznivci celý večer oslavovali naše 
společné úspěchy, jelikož i jim se za-
dařilo a také vyhráli. Druhý den jsme 
odjeli do Kopřivnice, kde jsme obdi-
vovali v Technickém muzeu Tatra růz-
né dopravní prostředky a také historic-
kou hasičskou techniku. Po prohlídce 
muzea nás už čekala jen zpáteční ces-

ta domů do Liptálu. Výlet byl skvělý, 
dovezli jsme si mnoho krásných zážit-
ků a už teď se těšíme na příští rok, až 
se s našimi kamarády z Domašova opět 
shledáme. SDH Liptál děkuje všem 
svým příznivcům za podporu během 
soutěže, velký dík patří i organizáto-
rům, SDH Bělá pod Pradědem a všem, 
kteří se aktivně účastnili.

Tereza Obadalová, 
Lenka Obrodovská
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NApSALI NáM

Dopis a žádost z Národní 
knihovny ČR, praha

z Obecní knihovny Liptál
Knihovna je umístěna v budově Základní školy v Liptále, 
vchod po pravé straně budovy.
V knihovně je zDARMA zřízen přístup k internetu – 2 mís-
ta 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 najdete na www.liptal.knihov-
na.info.

Alena Malčíková knihovnice

Obecní úřad v Liptále ve spolupráci s Místní knihovnou 
v Liptále a Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně opět 
pořádají počítačový kurz pro seniory 

SeNIOřI KOMUNIKUJÍ
Jedná se o kurz určený pro začátečníky. Senioři se seznámí 
se základní obsluhou počítače, využívat možností internetu, 
s používáním elektronické pošty a se psaním textu. Pokud 
máte zájem naučit se pracovat s počítačem nebo si osvěžit 
již nabyté dovednosti, přijďte se přihlásit na Obecní úřad 
Liptál do 15. 10. 2012.
Kurz proběhne v počítačové učebně zŠ Liptál. 
Termín kurzu: 23 – 26. 10. 2012 od 9.00 – 11.30 hod.

Kurz je pro účastníky zdarma.

SŠzepř Rožnov pod Radhoštěm
pořádá 

Kurz pro výkon obecných 
zemědělských činností

Kurz bude zahájen 19. 10. 2012 v 8.00 hodin a bude ukončen 
v dubnu 2013.
Rozsah hodin – 300.
Cena kurzu – 10 000 – 12 000 Kč /podle počtu přihlášených/.
Konzultace se budou konat pravidelně vždy v pátek /8 ho-
din/, případně po dohodě jiný den. Kurz bude ukončen testem 
a obhajobou vypracovaného projektu.

Tímto kurzem účastník splňuje odbornou způsobilost 
pro podnikání v zemědělství pro zahájení činnosti mla-
dých zemědělců. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
37061/2008-18010 ze dne 23.10. 2008 o dalším odborném 
vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství.

Povinnost splnit zemědělskou kvalifikaci nadále trvá u ucha-
zečů o podporu z opatření Programu rozvoje venkova (dále jen 
PRV) I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců. Tito žadate-
lé o podporu musí prokázat minimální zemědělskou kvalifika-
ci a pokud nemají požadované zemědělské vzdělání, je pro ně 
adekvátní náhradou rekvalifikační kurz.
Případní zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 18. 10. 2012.

KONTAKT pRO záJeMce:
Tel.č. – 571 654 390, 571 654 391

e-mail : info@szesro.cz, www. szesro.cz

Nový Liptálský zpravodaj na webu
V červenci jsme dostali emailovou zprávu:

Děkuji za zaslaný odkaz na nový Liptálský zpravodaj. Výborný 
nápad umístit zpravodaj  na stránky obce a zároveň jsem rád, že 
zpravodaj jako takový stále vychází. Přeji hodně sil a elánu všem, 
co se podílejí na jeho tvorbě. Jen tak dál.       Luboš Černota ml.
Zároveň doplňujeme občanům, že na stránkách www.liptal.cz, 
v odkaze Obecní úřad naleznete všechny výtisky Liptálského 
zpravodaje od roku 2006 včetně.

z Národní knihovny praha jsme obdrželi potěšující do-
pis. Žádosti jsme samozřejmě rádi vyhověli.

Vážená paní starostko,
vybrali jsme Vámi vydávané stránky Obec Liptál http://

www.liptal.cz a http://www.liptal.eu pro zařazení do reprezen-
tativního vzorku českého webu s cílem jejich dlouhodobého 
uchování pro budoucí historické a výzkumné účely.

Podle našeho názoru jde o kvalitní stránky, které by v pro-
jektu WebArchiv neměly scházet. Archivaci provádíme sami 
pomocí robota a na náklady knihovny, nešlo by tedy o žádné 
zatížení pro Vás.

Spolupráce s námi Vám přinese:
- zařazení do výběrového archivu českých webových zdrojů 

významných státních i soukromých institucí s potenciální histo-
rickou, kulturní, výzkumnou nebo jinou informační hodnotou,

- uvedení v seznamu spolupracujících vydavatelů na strán-
kách www.webarchiv.cz včetně odkazu na Vaše stránky,

- jistotu, že obsah Vašeho webu bude několikrát ročně ar-
chivován a zůstane uchován i pokud bude v budoucnu činnost 
stránek ukončena,

- záznam o stránkách se stane součástí katalogu Národní 
knihovny a bude zařazen do České národní bibliografie.

Jako ocenění kvality Vašich stránek Národní knihovnou ČR 
jsme pro Vás připravili logo, které upozorňuje Vaše čtenáře, že 
jsou stránky archivovány v rámci projektu WebArchiv.  Logo 
"Stránky archivovány Národní knihovnou ČR" můžete umís-
tit na Vaše stránky.

S pozdravem
Pavla Kupcová, Odd. archivace webu

Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 
110 01   Praha 1, www.webarchiv.cz, www.nkp.cz
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Legenda Jan Haluza má svůj park i pomník
Ještě před II. světovou válkou si Jan 

Haluza coby reprezentant Orla přive-
zl první atletické medaile z katolických 
olympiád ve Vídni a Lublani. Poté vybo-
joval řadu rekordů, získal tři republiko-
vé mistrovské tituly v přespolním běhu, 
dva tituly v běhu na tři kilometry pře-
kážek, dva tituly v silničním a jeden 
v lesním běhu, dvakrát zvítězil v závo-
dě Běchovice – Praha. Tehdejším tiskem 
byl označován za nejúspěšnějšího běž-
ce Čech a Moravy; pro mnohé v době 
„protektorátního temna“ byl symbolem 
síly a odvahy porobeného národa. S dal-
ší totalitou ale přišla krutá „odměna“, 
pomineme-li ovšem tu nejméně bolesti-
vou – chybějící kapitolu s jeho jménem 
ve Zlaté knize čs. atletiky.

V padesátých letech se totiž Jan Ha-
luza stal obětí politické perzekuce, byl 
vězněn a mučen;  později po propuštění 
v roce 1954 řadu let vykonával podřadná 
povolání a teprve v 60. letech se mohl za-
čít věnovat právnické praxi. Po listopadu 
1989 se rodák ze Šternova (dnes součást 
Újezdu u Brna) začal opět aktivně účast-
nit společenského i politického života, 
spolu s manželkou se věnoval především 
besedám s mládeží. Jeho životní příběh 
byl natolik tragicky silný a lidsky pře-
svědčivý, že nemohl zůstat nepovšimnu-
tý novou výkonnou politickou mocí. Jan 
Haluza byl oceněn řadou vyznamenání, 
např. Zlatou medailí za čestný běh živo-
tem; za vynikající zásluhy o rozvoj de-
mokracie, humanity a lidská práva pře-
vzal  v říjnu r. 2010 z rukou prezidenta 
republiky Řád T. G. Masaryka II. třídy.

Když se 25. srpna 2011 ve svých 97 le-
tech navždy rozloučil s tímto světem, ni-
kdo z jeho nejbližších netušil, že přes-
ně o rok, měsíc a den později bude mít 

v Újezdu u Brna,  „svůj park“. Ve středu 
26. září 2012 se tu totiž konala velká slá-
va – obyvatelům obce byl dán do užívá-
ní nový „Park Jana Haluzy“ s uměleckou 
skulpturou  připomínající život a dílo 
člověka, který si ze všech sportovních 
vítězství nejvíce cenil, řečeno jeho slo-
vy, to jediné – vítězství v „běhu“ o vlast-
ní život v dobách totality.

Slavnostního aktu otevření parku se 
zúčastnili spolu se stovkami místních 
obyvatel i starosta obce Jan Hradil, na-
kladatel a jednatel TG TISK Lanškroun 
Jiří Sloupenský, předseda Folklorního 

sdružení ČR Zdeněk Pšenica a další hos-
té. Jejich slova pietní vzpomínky na Jana 
Haluzu všem ve zkratce připomněla, že 
osobnosti jeho typu byly, jsou a budou 
základním genofondem cti národa a jeho 
odvahy vzepřít se moci, která základní 
principy demokracie, svobody  a rovnos-
ti občanů před zákonem podřizuje diktá-
tu ideologie a stranickosti.

O vysoce kultivovanou podobu uctění 
památky Jana Haluzy se kromě Obecní-
ho úřadu v Újezdu u Brna a jeho radních 
zasloužil především Jiří Sloupenský. 
S Janem Haluzou ho pojilo nejen dlou-
holeté přátelství, ale i relativně obdob-
ný osud. V projektu kulturního „zvěcně-
ní“ památky na člověka, o němž po roce 
1989 legendární Emil Zátopek prohlá-
sil „Kdyby nebylo Haluzy, nebylo by ani 
Zátopka“, se etabloval nejen jako doná-
tor, ale i výrazně jako občan. Původně 
totiž zamýšlel uctit památku svého vel-
kého přítele v Pozlovicích u Luhačovic, 
kde manželé Jan a Věra Haluzovi dlou-
há léta bydleli, ale když tamnější obec-
ní úřad neprojevil zájem, pln odhod-
lání „prosadit svou“ obrátil se jinam 
−  na újezdského starostu.

Slavnostním odhalením Parku s po-
mníkem Janu Haluzovi však „oficiality“ 
v Újezdu u Brna ještě nekončily. V 16 
hodin na ně navázaly slavnostní oka-
mžiky otevření pohřební kaple u nového 
hřbitova. Pietu místa, kde si člověk nej-
silněji uvědomuje, že je „prach“ a že se 
v „prach“  obrátí, umocnil houslový kon-
cert mistra Václava Hudečka. 

Kontakt: Folklorní sdružení ČR, Se-
novážné nám. 24, Praha 1

Tel.: + 420 234 621 218, E-mail: foscr@
foscr.cz, www.folklornisdruzeni.cz

Liptálským občanům připomínáme, 
že pan Jan Haluza byl společně se svou 
manželkou Věrou Haluzovou přítelem 
Liptálu a velkým fanouškem liptálského 
folkloru, proto se stal neodmyslitelným 
tradičním hostem na Dětských folklor-
ních dnech i Liptálských slavnostech.

Čest jeho památce !

AUTÍČKA z KRABIČeK
Pokud hledáte program pro děti, navštivte vsetínský zámek. Výstava „Autíčka z krabiček“, kterou připravilo Mu-

zeum regionu Valašsko a která potrvá do 2. prosince, obsahuje dva tisíce modelů. Vlastníkem jedinečné sbírky je 
Jindřich Kubíček. Návštěvníci výstavy si mohou zajezdit na simulátorech a vyfotit se na stupních vítězů nebo s air-
bagem. Výstava prezentuje angličáky, bezpečnost silničního provozu, historii automobilového sportu a dopad auto-
mobilové dopravy na životní prostředí zábavnou formou. 

Okno do kraje/září 2012
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FARMářSKÝ TRH
Sdružení rodičů při ZŠ Liptál ve spo-

lupráci s Obecním úřadem v Liptále  
uspořádalo druhý liptálský farmářský 
trh. Vybudovaný venkovní areál je jako 
stvořený pro tyto aktivity. Možnost při-
pojení elektřiny, chladících zařízení, gri-
lování i uzení, snadný přístup k vodě, to 
vše je pro farmářské trhy konané v ji-
ných městech a vesnicích jenom snem. 

Do Liptálu se sjelo mnoho prodejců sýrů, 
masa, léčivých bylin a mastí, uzenin, pe-
čených sladkostí, řemeslnických výrobků, 
ozdob do domácností i květin. Nechyběly 
ani tentokrát řemeslníci, kteří předváděli 
svá řemesla. Bohaté občerstvení pro malé 
i velké v kombinaci s hezkým slunečným 
počasím vlákalo k prodejním stánkům 
mnoho lidí. Někteří nakoupili, jiní přišli 
jen tak posedět, vypít kávu a popovídat si 
s přáteli. Jsme rádi, že návštěvníci odchá-
zeli spokojeni a nešetřili ani slovy chvá-
ly. Prý se ten liptálský farmářský trh nedá 
srovnat se žádným jiným v okolí. Tato slo-
va nás velmi těší a rádi budou i naši žáci, 
neboť ze zisku, který byl ve výši 17 344,- 
Kč koupíme počítač do naší učebny. 

Ráda bych poděkovala všem rodičům, 
kteří snad poslední slunečnou zářijovou 
neděli věnovali organizaci trhu. Věřím, 
že i oni budou potěšeni výsledkem a že 
v příštím roce obohaceni o praktické 
zkušenosti předvedou stejně ukázkovou 
práci. 

Děkuji také pracovníkům obecního úřadu za přípravu a dokončení 
úklidu areálu. Jsme rádi, že naši nabídku obohatila také nezisková orga-
nizace, která prodávala výrobky značky Fair Trade. Děkuji také sdru-
žení Kosenka z Valašských Klobouk za předvádění téměř zapomenu-
tých řemesel. 

Věra Halová
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Rozlosování fotbalové soutěžeSpORT
Rozlosování žáci - podzim 2012

kolo den datum kde soupeř výkop

7 ne 14.10. venku Halenkov 12:00

8 ne 21.10. doma Jarcová 11:30

9 ne 28.10. volno

10 ne 4.11. doma Huslenky 11:00

Rozlosování dorost - podzim 2012
kolo den datum kde soupeř výkop

7 so 13.10. venku Halenkov 14.30

8 so 20.10. doma Leskovec 14.00

9 so 27.10. venku Ratiboř 14.00

10 so 3.11. doma Lačnov 13.30

Rozlosování muži - podzim 2012
kolo den datum kde soupeř výkop

10 ne 14.10. venku Prlov 14.30

11 ne 21.10. doma Hošťálková 14.00

12 ne 28.10. venku Juřinka B 14.00

13 ne 4.11. doma Kateřinice B 13.30

SŠ zemědělská a přírodovědná 
Telefon: 571 654 392       Rožnov Pod RadhoštĚm

4leté maturitní obory:

AGROpODNIKáNÍ - zaměření: 

* Chov koní a zvířat 

* Chov drobných zvířat 

* Mechanizace a péče o zeleň 

eKOLOGIe A ŽIvOTNÍ pROSTřeDÍ - zaměření: 

* Geoinformační systémy a pozemkové úpravy 

3letý učební obor:

zeMĚDĚLec - zaměření: 

* farmář

Den otevřených dveří – 

e-mail: info@szesro.cz, 
http: www.szesro.cz

30.11. a 1. 12. 2012
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vydal Obecní úřad Liptál 11. 10. 2012. 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. 12. 2012


