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Vážení členové zastupitelstva, vážení 
občané a milí hosté

Konec roku 2012 se nezadržitelně blí-
ží, je tedy čas na bilancování. Dovolte 
mi, abych vás stručně seznámila s někte-
rými nejdůležitějšími událostmi v roce 
2012.

Rok 2012 začal poměrně poklid-
ně a tak jako blesk z čistého nebe při-
šla zpráva z Krajské hygienické stanice, 

že v Základní škole Liptál se vyskytují 
minerální vlákna v takových hodnotách, 
že je nutné školu okamžitě uzavřít. Spo-
lu s uzavřením školy jsme se dozvědě-
li, jaká opatření nás neminou, abychom 
školu uvedli opět do provozu. Byla to si-
tuace, se kterou jsme se dosud nesetkali. 
Následovalo okamžité přerušení vyučo-
vání, kompletní vyčištění školy, úklid do-
konce dvojí, před i po malování. V tom-
to roce jsme měli v úmyslu provést také 
opravu šaten, která však měla proběh-

Zpráva starostky za rok 2012

USNeSeNÍ z veřejného zasedání
ZO Liptál č. 15 ze dne 3. 10. 2012 

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění o další bod: Smlouva o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene pod č.j. UZSVM/OVS/2752/ 
2012-OVSM mezi Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových 
a Obcí Liptál 

- schvaluje zápis č. 14 ze dne 
30.07.2012 

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 14 ze dne 30.07.2012 

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 23 ze dne 
17.09.2012 

- schvaluje pořízení geometrického 
plánu, který by rozdělil pozemek parc. 
č. PK 3365/4 v k.ú. Liptál na pozem-
ky o výměře cca 1000 m2 a schvaluje 
pořízení znaleckého posudku na poze-
mek parc. č. PK 3365/4 v k.ú. Liptál, 
který bude sloužit jako podklad pro 
stanovení prodejní ceny

- bere na vědomí informace o proná-
jmu honebních pozemků v k.ú. Vše-
mina, ve vlastnictví obce Liptál, o cel-
kové výměře 823 796 m2, na desetileté 
období tj. od 1.1.2013 do 31.12.2022 
Mysliveckému sdružení Všemina

- schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene pod 
č.j. UZSVM/OVS/2752/2012-OVSM 
mezi Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových a Obcí Liptál 
ohledně rozšíření kanalizační sítě 

na pozemku parc. č. 1238/10 v k.ú. 
Liptál. Věcné břemeno bude zřízeno 
jako úplatné, kde zálohová platba činí 
1.000,- Kč a doplatek úhrady věcného 
břemene bude stanoven po skutečném 
zaměření trasy kanalizace.

- schvaluje delegování zástupce obce 
Liptál starostku Věru Dostálovou 
a náhradníka místostarostu Ing. Mila-
na Daňu na Valnou hromadu Valašské 
vodohospodářské a.s., konanou dne 
7.11.2012

- bere na vědomí Zprávu kontrolní-
ho výboru o plnění usnesení zastu-
pitelstva obce za období 11/2010 – 
12/2011

- schvaluje zpracování nového Jed-
nacího řádu zastupitelstva obce 
Liptál, které provede kontrolní výbor 
do 10.12.2012

- vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 
01/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů s účinností 
od 1.1.2013 

- bere na vědomí zprávu k projek-
tu Péče o stromy a schvaluje řešení 
péče o stromy dle zpracovaného pro-
jektu firmy Safe Trees s.r.o. a dle stup-
ně naléhavosti v návaznosti na rozpo-
čet obce

- schvaluje 3. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2012

- bere na vědomí informace o prove-
dených ročních prověrkách BOZP 
v Základní a Mateřské škole Liptál 
a schvaluje zajištění vydání stavebního 

povolení na stavební akci úpravy pavi-
lonu B – Základní školy Liptál v rámci 
projektu přestěhování MŠ do ZŠ

- bere na vědomí informaci o zrušení 
veřejného telefonního automatu v Do-
lansku vedle prodejny COOP

- bere na vědomí informaci o opravě 
vozovky III/4887

- bere na vědomí informaci o sběru ne-
bezpečného odpadu dne 6.10.2012

- bere na vědomí Zápis č. 293/2012/
KŘ z dílčího přezkoumání hospodaře-
ní obce Liptál za rok 2012

- bere na vědomí informace o cvičení 
Armády ČR v okolí Liptálu ve dnech 
19. a 20.10.2012

- bere na vědomí informace o monito-
ringu eroze zemědělské půdy

- bere na vědomí informace o oslavách 
35. výročí otevření ZŠ Liptál

- bere na vědomí upozornění ČEZ Dis-
tribuce k odstranění a okleštění stro-
moví a jiných porostů

- bere na vědomí informace o počíta-
čovém kurzu pro seniory

- bere na vědomí informace Minis-
terstva zdravotnictví o mimořádném 
opatření č.j. MZDR/33888/2012

- bere na vědomí informace o volbách 
do zastupitelstev krajů, konané dne 12. 
a 13.10.2012

- bere na vědomí informace o 14. hu-
manitární sbírce šatstva, pořádanou 
Diakonií Broumov, dne 05.11.2012

- bere na vědomí upozornění na poško-
zenou cestu na Prašnici

- bere na vědomí návrh usnesení ZO 
Liptál č. 15

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál

nout v době školních prázdnin. Vzhle-
dem ke vzniklé situaci jsme však opra-
vu provedli v době nepředpokládaného 
uzavření školy. Vše trvalo déle, ale vý-
sledkem jsou nové moderní šatny, vyma-
lování učebních pavilónů a provedení ně-
kterých nutných oprav. Zde bych chtěla 
zdůraznit, že vše bylo prováděno za po-
mocí učitelů, rodičů a velkého nasazení 
vedení školy. Původní finanční náklady 
na vyčištění školy byly díky této pomo-
ci mnohem nižší. Všem, kteří jakýmko-
liv způsobem byli nápomocni, patří vel-
ké poděkování. 
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Investiční a neinvestiční akce 
Rok 2012 byl zejména obdobím příprav 

na další rozvoj obce. Byl dokončen pro-
jekt domovních kanalizačních přípojek. 
Výstavbu kanalizace již opravdu netrpěli-
vě očekáváme, protože slibované zaháje-
ní výstavby se pořád oddaluje. V současné 
době proběhlo výběrové řízení na dodava-
tele stavby, podpisu smlouvy však brání 
odvolání jedné z vyřazených firem k Úřa-
du pro hospodářskou soutěž. To může být 
bohužel další důvod k oddálení zahájení 
akce. Abychom byli administrativně při-
praveni na slibovanou výstavbu chodní-
ku v Dolansku, bylo zahájeno zpracování 
projektové dokumentace. Na opravu stře-
chy zámku byla v tomto roce zpracována 
dokumentace a vydáno stavební povole-
ní. Pokud se v následujícím roce vyskytne 
možnost žádat o dotaci na opravu této kul-
turní památky, určitě ji využijeme. V le-
tošním roce se nám pro Jednotku SDH 
Liptál podařilo získat dotaci na zakoupení 
potřebného materiálu a opravu stříkaček. 
Z místních komunikací byla opravena část 
komunikace zvaná Amerika. Z finančně 
nejnáročnějších akcí bylo vybudování no-
vých šaten v základní škole. 

Pokročilo projednávání územního plá-
nu, byly vyřešeny připomínky občanů, 
po dalších nutných administrativních 
úkonech se předpokládá konečné schvá-
lení ÚP v polovině následujícího roku. 

co nás čeká v následujícím 
roce 2013

Doufáme, že to již skutečně bude zahá-
jení výstavby kanalizace. V rámci dotač-
ního programu OPŽP Snižování imisních 
zátěží máme přidělenou dotaci ve výši 
2,6 mil. Kč na zakoupení čistící techni-
ky. V letošním roce jsme se chtěli rovněž 
intenzivně zabývat veřejným osvětlením. 
Po celý rok bylo avizováno, že bude vy-
psán dotační program na opravy veřejné-
ho osvětlení. K tomuto však až do dneš-
ního dne nedošlo. Provedli jsme pasport 
veřejného osvětlení, byl zpracován světel-
ný audit. Na podkladě těchto dokumentů, 
se jako nejlepší řešení nyní jeví, že opra-
vu veřejného osvětlení budeme postupně 
provádět sami, podle finančních možnos-
tí z rozpočtu obce. V letošním roce jsme 
rovněž požádali o dotaci na zateplení Ha-
sičského domu. Znamenalo by to výmě-
nu oken, dveří a velkých vrat, zateplení 

 poskytovatel obec dotace celkem

SDH Liptál , stříkačky, materiál KÚ Zlín 63 733,60 128 000,- 191 733,-

Obnova a zajištění porostů – les KÚ Zlín 68 928,- 13 950,- 82 878,-

Projektová dokumentace – zámek KÚ Zlín 188 494,- 50 000,- 238 494,-

Oprava komunikace – Amerika MMR 176 728,- 412 000,- 588 728,-

Oprava šaten ZŠ MMR 395 244,- 400 000,- 795 244,-

Volby do zastupitelstva kraje KÚ Zlín 0 23 000,- 23 000,-

celkem (v Kč) 93 127,60  977 150,- 1 920 277,-

a novou fasádu. Zda se nám podaří dotaci 
získat, se dozvíme v první polovině roku 
2013. Hasiči by si opravu Hasičského 
domu určitě zasloužili. Velkou péči věnu-
jeme zeleni. Naše obec je známá také tím, 
že je zde hodně vzrostlých a starých stro-
mů. A právě skutečnost, že některé stro-
my jsou staré, nás nutí se touto proble-
matikou zabývat. Byl zpracován pasport 
stromů, který mapuje velkou část stromů 
v obci, popisuje jejich velikost, stav a ná-
vrh na ošetření. Na podkladě těchto doku-
mentů jsem požádali o dotaci na projekt 
nazvaný „Revitalizace veřejného pro-
stranství v obci Liptál“, který řeší ošetře-
ní zeleně v  obci. Chtěli bychom rovněž 
plnit další plánované projekty, např. vy-
budování bezbariérového vstupu do zdra-
votního střediska. 

Zastupitelstvo obce v průběhu roku 
rozhodlo, že je nutné se aktivně věno-
vat již schváleným přestěhováním ma-
teřské školky do budovy základní ško-
ly. Je to již obehrané téma, ale nyní stále 
aktuálnější. Je to zejména dáno technic-
kým stavem budovy. Ta zatím do dnešní-
ho dne splňuje podmínky pro výuku, ale 
nemusíme být odborníci, aby nám neby-
lo jasné, že tomu tak nebude napořád. 
Odkládání problému by mohlo způsobit 
problémy daleko větší. Trochu optimis-
mu nám dává i nové rozpočtové určení 
daní, které by naší obci mělo zvýšit da-
ňové příjmy a tím také potřebné finance 
právě k řešení tohoto problému.

Společenský, kulturní 
a sportovní život

Akce, které mají tradici a své místo 
v životě obyvatel, pokračovaly i v letoš-
ním roce. Úspěšné byly Liptálské slav-

nosti i Dětský folklórní festival. Základní 
škola oslavila 35. výročí založení ško-
ly a pokračovala ve svých dalších akti-
vitách, farmářských a vánočních trzích. 
Velice vydařený byl 2. ročník fotbalové-
ho utkání mezi Hořanskem a Dolanskem, 
zpestřené o fotbalové utkání žen a boha-
tým zábavným programem pro děti. Byla 
to jedna z nejpovedenějších akcí a fotba-
listům za to moc děkujeme. Letošní poča-
sí umožnilo hasičům uspořádat hasičskou 
soutěž o Pohár starostky, stejně tak i letos 
nechybělo díky hasičům tradiční „Stavě-
ní máje“. Po celý rok pracovala spolehlivě 
občanská komise, která připravuje vítání 
občánků, setkání seniorů a jednotliví čle-
nové komise navštěvují občany při jejich 
výročích. Přicházející vánoce jsme přiví-
tali setkáním malých i velkých u rozsví-
ceného vánočního stromu a poprvé také 
u dřevěného betlému, vánočními besíd-
kami a velmi příjemným zastavením 
v Evangelickém kostele v Liptále při ad-
ventním koncertu. 

poděkování starostky
Jak jsem již podotkla, tento rok byl 

zejména rokem příprav. A právě pří-
pravy jsou mnohdy náročnější a zdlou-
havější, než samotná realizace. Chtěla 
bych v této souvislosti poděkovat mís-
tostarostovi Ing. Milanu Daňovi, který 
se této problematice věnuje a plánované 
projektové záměry se daří dobře připra-
vit. Velké poděkování patří členům rady 
a zastupitelstva obce. Jednání rady i za-
stupitelstva jsou věcná a v případě nut-
nosti řešit naléhavě některé záležitosti, 
byla vždy ochota se sejít a problémy ře-
šit. Příkladná byla jednání organizovaná 
ze dne na den ve věci výskytu minerál-

Přehled získaných dotací a finanční podíl obce je uveden v následující tabulce:

(KÚ Zlín – Krajský úřad Zlín, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj)
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OZNÁMeNÍ OBecNÍHO ÚŘadU
Svoz odpadu Liptál 2013

NetŘÍdĚNÝ (zbytkový) Odpad – pOpeLNIce - pYtLe 
černá barva (paseky)

Od nového roku 2013 dochází ke změně v odvozu popelnic – odvážet se budou 
KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ – první odvoz bude 14.11.2012.

O dalších svozech popelnic Vás budeme informovat. 

tŘÍdĚNÝ Odpad - papÍR – MOdRÉ pYtLe
* 7.1. * 4.2. * 4.3. * 30.3. sobota * 29.4. * 27.5. * 24.6. 2013   

tŘÍdĚNÝ Odpad - pLaStY – ŽLUtÉ pYtLe
* 21.1. * 18.2. * 18.3. * 15.4. * 13.5. * 10.6. 2013 

tŘÍdĚNÝ Odpad – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
* 21.1. * 18.2. * 18.3. * 15.4. * 13.5. * 10.6. 2013  

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.

Informace k organizačním 
změnám v daňové správě 

od 1.1.2013

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)

OBecNÍ ÚŘad BUde BĚHeM VÁNOČNÍcH SVÁtKŮ OteVŘeN:   
čtvrtek 27. 12. 2012  od 8 do 13 hodin. Pátek 28. 12. 2012 a pondělí 

31. 12. 2012 bude zavřeno. Informační centrum zavřeno.

ních vláken v ZŠ. Děkuji rovněž za po-
moc a podporu všem pracovníkům obec-
ního úřadu. 

Poděkování patří základní a mateř-
ské škole, jejich ředitelkám, učitelkám 
i učitelům, vychovatelkám, všem dal-
ším zaměstnancům a samozřejmě všem 
holkám i klukům, těm nejmenším i těm 

větším. Jsou součástí většiny kulturních 
a společenských akcí, stejně jako v le-
tošním roce při Setkání starostek a sta-
rostů Zlínského kraje v naší obci. Velký 
dík zasluhují spolky, organizace, církve, 
kteří se podíleli na společenském, kul-
turním a sportovním životě. Občanům 
děkuji za podporu, zájem o dění v obci 

a také za toleranci, v případě, že ne vše 
se daří tak, jak bychom si přáli. 

Přeji Vám všem klidné a spokojené 
prožití vánočních svátků,  zdraví, štěstí 
i úspěch v novém roce 2013.

V Liptále, 12.12.2012
Věra Dostálová 

Starostka obce Liptál

Od ledna 2013 bude v obci Liptál provádět svoz komunálního odpadu nová svo-
zová  firma Marius Pedersen. Vzhledem k této změně, může v prvních svozových 
dnech docházet k některým problémům, např. nevyprázdněná popelnice. Prosíme 
občany, aby při zjištění podobných nedostatků  ihned informovali pracovníky  Obec-
ního úřadu Liptál - kontakt: 571 438 074. 

Od 1.1.2013 platí nová  Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů.   Poplatek za svoz odpadů se  pro rok 2013 nemění a zůstá-
vá 300,- Kč za 1 osobu. To, že se nám daří držet poplatek na této úrovni, je velkou 
zásluhou   tříděním odpadů.  Poplatek  za uložení odpadů na skládce se každoročně 
zvyšuje a proto je třídění odpadů jedinou možností, jak zmenšit množství odpadů, 
které končí na skládce a za kterou se draze platí.   

Proto třiďme odpad, pomáháme životnímu prostředí, ale šetříme i naše peníze. 
Věra Dostálová, starostka

Stávající struktura české daňové sprá-
vy bude od nového roku významně reor-
ganizována a transformována. Jako or-
gány Finanční správy České republiky 
se od 1.1.2013 zřizují Generální finanč-
ní ředitelství, Odvolací finanční ředitel-
ství a finanční úřady. Územní působnost 
a sídlo nově vzniklých 14 finančních úřa-
dů stanoví zákon o Finanční správě. Pro 
Liptál má územní působnost  Finanč-
ní úřad pro Zlínský kraj (jeho součástí 
bude i Územní pracoviště ve Vsetíně).

Z důvodu reorganizace budou po-
kladny finančních úřadů od 18. 12. 
2012 do 13.1.2013 uzavřeny. V pátek 
28.12.2012 a pondělí 31.12.2012 budou 
finanční úřady uzavřeny s výjimkou 
podatelen, které budou otevřeny od 8 
do 14 hod.

Od pátku 28.12.2012 bude uzavřen 
Daňový portál, nebude tedy možné 
jeho prostřednictvím elektronicky za-
slat podání daňové správě. 

Ke dni 1.1.2013 nabude účinnosti plat-
ný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční 
správě ČR. Dochází ke změnám v pla-
cení daní. Ze současných 199 finančních 
úřadů bude výběrem daní pověřeno pou-
ze 14 finančních úřadů umístěných pod-
le správního (krajského) uspořádání ČR 
a Specializovaný finanční úřad se síd-
lem v Praze. Pro bezproblémové place-
ní daní je nutné znát odpovídající číslo 
bankovního účtu finančního úřadu. 

Podrobnější informace o reorganiza-
ci i bankovních číslech jsou zveřejněny 
na stránkách obce Liptál, www.liptal. cz,
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cenové oznámení

Oznámení o době a místě konání volby 
prezidenta republiky

Starostka obce Liptál podle podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. 
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů:

o z n a m u j e
1.  volba prezidenta republiky se uskuteční:     

  dne 11.01.2013 od 14 do 22 hodin
   dne 12.01.2013 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 svou totožnost a státní ob-

čanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním  pasem ČR anebo cestovním průkazem). 

4.  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.  V případě konání II. kola volby prezidenta republiky se tyto uskuteční 
  dne 25.01.2013 od 14 do 22 hodin / dne 26.01.2013 od 08 do 14 hodin

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Liptál 01.12.2012             Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál 

                  Věra Dostálová,  starostka obce Liptál

Starostka obce Liptál  s t a n o v i l a  (§ 
14 odst.1 písm c) zákona č. 275/2012 Sb. 
o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů:

minimální počet členů Okrskové vo-
lební komise v Liptále pro volbu prezi-
denta ČR 7 členů (6 členů + 1 zapiso-
vatel).

Členství v okrskové volební komisi se 
řídí paragrafem 18 zákona č. 275/2012 
Sb. o volbě prezidenta ČR.

Starostka obce Liptál oznamuje   
podle § 14, odst. 1 písm. d) zákona č. 
275/2012 Sb. o volbě prezidenta republi-
ky a o změně některých zákonů:

počet volebních okrsků v obci Liptál: 
1 volební okrsek

sídlo okrskové volební komise: Obecní 
úřad Liptál, zasedací místnost, 756 31  
Liptál 331.

Starostka obce Liptál  jmenovala 
podle § 14 odst.1 písm. e) a § 19 záko-
na č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta re-
publiky a o změně některých zákonů: 
zapisovatelem Okrskové volební komi-
se v Liptále paní Janu Vráblíkovou. za-
městnankyni OÚ Liptál

VOLBY  dO  ZaStUpIteLSteV KRajŮ - 12. a 13.10.2012
 (Zákon č. 130/2000  Sb.o volbách do zastupitelstev krajů)

VÝSLedKY  VOLeB
dO ZaStUpIteLStVa ZLÍNSKÉHO KRaje LIptÁL

počet voličů v obci Liptál:   1.203 voličů
K volbám se dostavilo (vydané úřední obálky): 378  voličů
Účast v procentech:    31,4 %
počet odevzdaných úředních obálek:  376 obálek
počet platných hlasů:    361 hlasů 

pořadí 
podle 
hlasů

Název strany
Vylosované 

číslo
strany

počet 
získaných 

hlasů

V procen-
tech
%

1. KDU - ČSL 84 97 26,9
2. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 8 50 13,9
3. ČSSD 60 41 11,3
4. ODS 70 37 10,2
5. KSČM 43 33 9,1
6. Starostové a TOP 09 pro ZK 76 28 7,8
7. Strana svobodných občanů 77 12 3,3
8. Dělnická strana sociální spravedlnosti 53 11 3,0
9. Volte Pravý Blok 7 9 2,5
10. SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové 6 7 1,9
11. NEZÁVISLÍ 26 6 1,7
12. Strana zelených 51 6 1,7
13. za Morální Očistu Regionu 58 6 1,7
14. Česká pirátská strana 93 6 1,7
15. ZVUK 2012 34 5 1,4
16. Moravané 20 3 0,8
17. Lékaři a odborníci za ozdravení kraje 41 3 0,8
18. HNUTÍ ODBORNÍKŮ ZA ZK 46 1 0,3
19. Koruna Česká 5 0 0
20. Národní socialisté 22 0 0
21. ZDRAVÝ KRAJ 56 0 0
22. REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČMS 65 0 0

CELKEM 361 100

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 
oznamují změnu ceny vodného a stočné-
ho s účinností od 1. ledna 2013:

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.

VaK Vsetín, a.s., žádá odběratele, aby 
nesdělovali k 31.12.2012 stavy vodomě-
rů, protože budou stanoveny technickým 
propočtem.

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

Cena v Kč/m3: Bez DPH +14 % DPH
Vodné 37,90 43,20
Stočné 26,70 30,44
Vodné + Stočné 64,60 73,64
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testování neověřeného alkoholu

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na aktuální vývoj 
v kauze metanol v předvánočním čase

Informace o pokynu Hlavního hygienika ČR k 
provedení  zvýšeného státního zdravotního dozoru

Ministerstvo zdravotnictví opětovně 
varuje občany před konzumací alkoho-
lu neznámého původu a neoznačených 
lihovin. V souvislosti s trvajícím výsky-
tem otrav metylalkoholem a nedohle-
dáním všech kontaminovaných potra-
vin v distribuční síti vyzývá občany, aby 
v případě jakýchkoli pochybností o pů-
vodu alkoholu, obsah lahví zlikvido-
vali nebo se obrátili na jakékoli územ-
ní pracoviště krajské hygienické stanice. 
To zajistí prošetření jejich podnětů včet-
ně bezplatného vyšetření lihovin, které 
na krajské hygienické stanice v této sou-
vislosti přinesou. Uvedené bezplatné vy-
šetření se však netýká lihovin nabíze-
ných k prodeji. 

Pan ministr Leoš Heger nové poky-
ny okomentoval slovy: „považujeme 
za důležité kdykoli vyslat znovu jasný 
signál občanům, ať se vyvarují poží-
vání nekolkovaného alkoholu či alko-
holu s nejasným původem a nehazar-
dují se svým zdravím. Zároveň jsem 
rád, že se nám podařilo uspořit peníze 
na to, abychom vyslali více kontrolorů 
na předvánoční akce a umožnili obča-
nům zdarma otestovat podezřelé lah-
ve na přítomnost metanolu.“ 

Zároveň ministerstvo zdravotnictví 
zintenzivní kontroly státního zdravot-
ního dozoru nad dodržováním mimo-
řádného opatření Ministerstva zdravot-
nictví ČR č. MZDR 33888/2012 ze dne 

27. 9. 2012 v souvislosti s obdobím Vá-
noc a končícího roku, ve kterém dochá-
zí ke zvýšené konzumaci lihovin nejen 
v domácnostech, ale i při různých kul-
turních a společenských akcích kona-
ných v tomto období. 

Tyto mimořádné kontrolní akce, včet-
ně šetření podnětů ze strany občanů za-
hrnující provedení analýz přinesených 
lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % 
objemových procent, budou započa-
ty dnem, tj. 6. 12. 2012 a budou trvat až 
do odvolání. 

Pro více informací kontaktuj-
te Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 
224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

S ohledem na trvající bezprostřední 
ohrožení zdraví fyzických osob nebez-
pečnými a z nebezpečnosti podezřelými 
lihovinami uložilo Ministerstvo zdravot-
nictví – Hlavní hygienik ČR krajským 
hygienickým stanicím a zdravotním 
ústavům provést opatření k dalšímu 
zintenzivnění státního zdravotního 
dozoru nad dodržováním mimořád-
ného opatření Ministerstva zdravot-
nictví ČR čj. MZdR 33888/2012 ze 
dne 27. 9. 2012 a dále k šetření pod-
nětů ze strany občanů včetně provede-
ní analýz přinesených lihovin o obsa-

hu etanolu nejméně 20 % objemových 
procent. Tato mimořádná kontrolní akce 
započne dne 6. prosince 2012 a bude tr-
vat až do odvolání. 

Důvodem tohoto postupu je trvají-
cí výskyt otrav metylalkoholem, nedo-
hledání všech kontaminovaných lihovin 
v distribuční síti a kritické období Vánoc 
a končícího roku, kdy dochází ke zvýše-
né konzumaci lihovin nejen v domácnos-
tech, ale i při různých kulturních a spo-
lečenských akcích, konaných v tomto 
období. 

V této souvislosti Ministerstvo zdra-

votnictví ČR znovu varuje občany 
před konzumací alkoholu neznámého 
původu, neoznačených lihovin a vyzý-
vá občany, aby se obraceli na všechna 
územní pracoviště krajských hygie-
nických stanic, které zajistí prošetře-
ní jejich podnětů včetně bezplatného 
vyšetření lihovin, které občané v této 
souvislosti na krajské hygienické stanice 
přinesou. Uvedené bezplatné vyšetření 
se však netýká lihovin nabízených k pro-
deji a prodávaných provozovateli potra-
vinářských podniků včetně provozovate-
lů stravovacích služeb.

Možnost bezplatného testování alkoholu na Krajské hygienické stanici (KHS). 
1) Slivovice se zatím netestuje, ale berou si telefony, kdo by chtěl později provést test 
2) Testuje se i na pobočce KHS 4. května 287, Vsetín. 
Pracovní doba:  PO – ST  08.00 - 17.00 hod.
                          UT – ČT 08.00 - 14.00 hod.
                          PÁ -        08.00 - 13.00 hod.
Testuje MUDr. Mašatová- tel. 571498032,  mob. 602 176 365
Žadatel musí mít průkaz totožnosti – zhotovuje se zápis.

Obdobně to probíhá ve všech bývalých okresních městech Zlínského kraje (KM, 
UH, ZL a VS )

Ing. Rostislav Křupala,vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení 
Městský úřad Vsetín,tel.: 571 491 540, rostislav.krupala@mestovsetin.cz

Spoluobčané, mající rádi 
zvířata – hlídejte si své psy 

před snědením !!!
V neděli 4.11.2012 známý, ale nejme-

novaný občan z Liptálu odvázal aodve-
dl mého psa od obchodu v Dolansku. 
Se psem byl můj syn, který si šel ke ka-
marádovi pro auto. Když se vrátil, pes 
byl pryč. Po okamžitém hledání našel 
psa ještě živého, ale už bez obojku, vo-
dítka…

Lidé, co dokážou zabít a sníst zdravé-
ho, důvěřivého psa prostě nikdy nepo-
chopím.          Ivana Pečenková, Liptál
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jízdní řád HOUSa caR platný od 9. 12. 2012

Mít zvíře je 
zodpovědnost

V poslední době se setkáváme se stá-
le větším počtem  koček a někdy i ko-
ťátek, které jak se zdá, nikomu nepatří. 
Opuštěná koťata však nenosí mimo-
zemšťané, mohou za ně nezodpovědní 
lidé. To, že kočka má 4 -5 koťat  i ně-
kolikrát za rok, dobře  víme. Jejich po-
čet pak roste opravdu geometrickou řa-
dou a pak se stává, že když už nevíme 
co s nimi, tak je nepozorovaně dáme 
sousedovi, k obchodu nebo i k obecní-
mu úřadu. Možným řešením je kastra-
ce koček, abychom zamezili dalšímu 
množení koček, které potom strádají 
hlady a roznášejí nemoci.

Věra Dostálová, starostka

přečetli jsme za vás
V pondělí 22. října 2012 bylo symbo-

lickým přestřižením pásky ve Vsetínské 
nemocnici slavnostně otevřeno Valašské 
oční centrum. první operaci na novém 
špičkovém laserovém přístroji má pri-
mář očního oddělení Michal Ziegler na-
plánovánu právě na 2. listopadu. 

Valašské oční centrum je unikátním 
projektem Vsetínské nemocnice a spo-
lečnosti ZIRIS Oční centrum. Ta zakou-
pila a dala k dispozici špičkový 6D laser 
Schwind pro refrakční operace oči včet-
ně nejnovější diagnostiky pro vyšetření 
očí. Investice do zařízení se vyšplhala 
k 20 milionům korun.

Valašské oční centrum by se tak mělo 
stát špičkovým pracovištěm a konku-
rencí pro již zavedená obdobná zaříze-

SBĚRNa pRÁdLa 
a OBecNÍ KNIHOVNa 

v Liptále 
jsou během prosince 2012 

ZaVŘeNY.

Z Liptálu, Na Špici, do Vsetína:  (zastavuje: Sadová, Střed, Dolansko, Na Hranici)
5:58  X (27),   7:18  X (14),   10:13  X,   14:07  (6) (21),  14:37  X (27),  19:28  (+) (23), 
22:24  X (27)

Ze Vsetína do Liptálu:
4:30  X (6)▲(22) (53),   5:10  X (27),   6:25  X (27),   10:35  X,  12:30  (+)▲(23),  
13:05  X ▲(13) (53)

Z Liptálu, Na Hranici, do Zlína přes Všeminu:  (zastavuje: Dolansko, Střed, Sado-
vá, Na Špici)
4:38  X (6)▲(22) (53),   5:21  X (27),   6:36  X (27),   10:46  X,  12:38 (+)▲(23),  
13:16  X ▲(13) (53)

(6) – jede v sobotu
(13) – nejede od 27.12. do 31.12.2012 a od 29.6. do 1.9.2013
(14) – nejede  od 22.12. do 2.1.2013, 1.2., od 25.2. do 3.3., od 28.3. do 29.3., od 29.6. 

do 1.9., 29.10. a 30.10.2013
(21) – nejede 29.122012, 6.7., 28.9.2013
(22) – nejede od 23.12 do 1.1.2013, 6.7., 28.9.2013
(23) – nejede od 23.12. do 1.1.2013, 31.3., 1.5., 8.5., 5.7., 6.7., 28.9., 27.10.2013
(27) – nejede od 27.12.2012 do 30.12.2012
(53) – jede od 29.6. do 1.9.2013
(X) – jede v pracovních dnech
(+) – jeden v neděli a ve státem uznaný svátek
▲ – na spoj 6 a 56 navazuje v zastávce Zlín, Svit spoj 7 linky 820004 do Brna

Poskytnutý jízdní řád Housa Car:  Zlín – Všemina - Vsetín je zveřejněn i na www.
liptal.cz, odkaz Informační centrum.

Rezervace místenek – Čedok Vsetín, tel.: 571 411 951
HOUSACAR – denně, tel. 577 901 111, 577 524 000

www.housa.cz, e-mail: housacar@housa.cz

Valašské oční centrum ve Vsetíně
ní v celé republice. Primárně je jeho čin-
nost zaměřena na lidi z našeho regionu, 
k dispozici však bude i pacientům odji-
nud. 

Za vším stojí vize primáře Michala 
Zieglera, s více než třicetiletou zkuše-
ností s operacemi šedého zákalu i re-
frakční oční chirurgií. „Vedení ne-
mocnice mi pomohlo nejprve dostat 
oddělení na průměrnou úroveň a nyní 
již jsme naprosto nadprůměrné zaříze-
ní. Tento region si zaslouží mít rovno-
cennou péči jako ostatní části repub-
liky,“ řekl primář Ziegler a přidal také 
motto, s nímž svou vizi začal uskuteč-
ňovat: „Přes Syrákov ani myš. Chceme 
lidem z našeho regionu vytvořit tako-
vé podmínky, aby nemuseli jezdit ji-
nam.“ 

Za necelé dva měsíce provozu Valaš-
ského očního centra využilo možnos-
ti odstranění dioptrických vad pomocí 
nejmodernějšího laserového přístro-
je už jedenáct pacientů. Na nových di-
agnostických přístrojích pak dalších 
více než padesát absolvovalo vyšetře-
ní očí.  pro příští rok počítá primář 
centra Michal Ziegler s navýšením po-
čtu operací jak v oblasti odstraňová-
ní refrakčních (dioptrických) vad, tak 
i v oblasti operací šedého zákalu. dal-
ším rozšiřováním služeb se chce Va-
lašské oční centrum zařadit mezi špič-
kové oční kliniky. 

Jak oční centrum deklarovalo, prvních 
sto pacientů se může těšit na nejrůzněj-
ší výhody a slevy, o kterých se dočtete 
na www.ziris.cz. Další padesátka tak má 
ještě šanci jich využít. Příštími operač-
ními dny budou 17. prosince a 25. ledna.

Valašské oční centrum se však nespe-
cializuje pouze na refrakční oční chirur-
gii, ale také na odstraňování ostatních 
očních vad, především pak na operace 
šedého zákalu. 

Vybráno z textu Jiřího Žůrka
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ŽiVotní JubiLea
Leden, únor, březen 2013

60 let
únor  Tkadlec Josef, Střed
  Machala Miroslav, Hluboké
březen  Vaculík Jaroslav, Hořansko
  Cedidla Petr, Dolansko

65 let
leden  Kovářčík Alois, Háj
  Štefková Anežka, Na Špici
  Pecuch Jaroslav, Pusté
  Kocourek Alois, Lopuník
únor   Tučníková Lydie, Střed
  Davídková Jana, Na Hranici
  Ševčíková  Jana, Hluboké
březen  Kovář Jaromír, Dolansko
  Vaculík Miroslav, Na Špici  

70 let
leden  Tomanová Růžena, Dolansko
únor  Tučníková Ludmila, Sadová

75 let
leden  Blažová Hana, Hořansko
  Mrnuštík Miloslav, Dolansko
únor  Valchářová Blanka, Lůžko
  Tkadlecová Anežka, Lůžko
březen  Gerža Karel, Hořansko

80 let
leden  Laštovicová Vlasta, Střed
únor  Laža Jaroslav, Dolansko

81 let
leden  Zívalová Jiřina, Dolansko
únor  Mrlina Zdeněk, Hořansko
březen  Kachtík Jan, Kopřivné

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

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

84 let
únor  Sládečková Vlasta, Dolansko
  Freund Eduard, Sadová

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

86 let
březen  Vaculíková Jůlie, Sadová

87 let
únor  Kovařčíková Anna, Háj

91 let
leden  Řeha Josef, Na Hranici

93 let
leden  Vychopňová Ludmila, Lopuník

94 let
únor  Smilek Josef, Dolansko

95 let
březen  Matějů Františka, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

vzpomínky
Ach, což ta láska mateřská,
přes časy, přes hrob hoří,
neumrazíš ji na horách,
neuhasíš ji v moři.
J.Neruda

Dne 26. ledna 2013 vzpomeneme 10. výročí 
úmrtí naší maminky, stařenky a prastařenky, 
paní
Marie Geržové, z Liptálu č. 106 

Vzpomínají dcery Anežka, Lydie, Vlasta, Zdenka a Jarka s ro-
dinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 22. listopadu 2012 jsme si připomněli 110. 
výročí narození našeho tatínka dědečka a pra-
dědečka, pana
josefa Smilka, z Liptálu, dolanska č. 305. 

Vzpomínají dcera Zdenka a syn Jan s rodinami.

A přišlo ráno a s ním nový den,
začal však jak nejkrutější sen.
Rozdával jsi radost, dnes už to tak není,
odešel jsi však bez slůvka  rozloučení.

Dne 21.12.2012 vzpomínáme 2. výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka a dědeč-
ka, pana
pavla Knebla, z Liptálu č. 144.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka a dcery 
Pavla, Hana s manželem a vnuk Zdeněk. Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
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Z obecní knihovny Liptál

14. humanitární sbírka 
v listopadu 2012

Vánoční pozdravení 

sdĚlení ke společenskÉ kRonICe
Vzhledem ke změně zákona a zaváděním základní registrů  
nedostáváme na obecní úřad od 1.7.2012 aktualizace z eviden-
ce obyvatel - sňatky, odhlášení, narození, úmrtí. Prosíme o tr-
pělivost do doby,  kdy bude tento celorepublikový problém vy-
řešen a nový systém začne fungovat. Poté snad budeme moci 
přinést ucelené informace.

podĚkování
Děkuji mému synovi Michalovi s přítelkyní Monikou, snaše Pe-
tře s rodinou, panu Jaroslavu Kirchnerovi s rodinou za neoceni-
telnou pomoc a podporu v těžké chvíli, kdy to ani pro ně nebylo 
lehké, a museli jsme se rozloučit s mým manželem, panem

Michalem Burjánem, z Liptálu č.124
Zároveň děkuji i paní Věře Halové za procítěná slova, souse-
dům, kamarádům,  spolupracovníkům a všem, kteří se s ním 
spolu s námi přišli v pondělí 10. prosince 2012 v tak hojném 
počtu rozloučit.

Jarmila Burjánová, manželka

Knihovna je umístěna v budově Základní školy v Liptále, 
vchod po pravé straně hlavního vstupu do budovy. V knihovně 
je ZDARMA zřízen přístup k internetu – 2 místa u PC.

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Čtenáři zaplatí ročně poplatek ve výši:
- mládež, důchodci: 20,00 Kč, - dospělí: 40,00 Kč

OTEVÍRACÍ DOBA
STŘEDA 15.00 – 17.00, PÁTEK 15.00 – 17.00

V naší knihovně je registrováno 58 čtenářů:
- děti do 15 let -19 čtenářů, - studenti – 4 čtenáři, - dospělí – 

18 čtenářů, - senioři – 19 čtenářů

Čtenáři si v období od 1. ledna do 5. prosince 2012 vypůjči-
li 812 knih a 7 časopisů. Návštěvy www stránek knihovny – 7 
204x návštěvy internetu v knihovně – 63x

V knihovně máme nově k zapůjčení podzimní cirkulační 
soubor – 56 knih beletrie a 45 knih naučné literatury pro do-
spělé a také knížky pro děti – 20 knih beletrie a 11 knih nauč-
né literatury.

Další informace o naší knihovně najdete na www.liptal.
knihovna.info.

Alena Malčíková knihovnice
Během prosince 2012 je obecní knihovna zavřena.

Vážení,
chceme Vám tímto upřímně poděkovat za zorganizování 

sběru použitého ošacení ve Vaší obci.
Zejména chceme vyzdvihnout obětavou pomoc Vašich ob-

čanů, kteří významnou měrou podpořili naši činnost a pomoh-
li tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíži-
vých životních situacích. Plnit toto naše poslání by nešlo bez 
podpory široké veřejnosti (občanů, organizací, obcí a měst, 
církví) při organizování a svozech použitého ošacení.

Neméně důležitým aspektem je i ochrana životního prostře-
dí. Materiál, který by jinak skončil v komunálním odpadu či 
na skládkách, nejde ještě své uplatnění.

Těšíme se, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat 
i nadále.

S pozdravem         PhDr. Vítězslav Králík, ředitel
Diakonie Broumov

Vážení občané,
chtěl bych Vás všechny pozdravit v tomto předvánočním 

čase.
Zároveň bych Vás chtěl informovat, že i nadále pracujeme 

na přípravě již dříve zmiňované knihy, která se bude dotýkat 
momentů a událostí nejen z naší obce i naší společnosti, ale 
také bych to chtěl tak trochu pojmout i jako své osobní vzpo-
mínání. Pokud se bude dařit, mohla by kniha vyjít v průběhu 
příštího roku.

Přeji všem požehnané svátky vánoční a hodně pěkných chvil 
v novém roce 2013.

Miroslav Vaculík

O b e c    S e n i n k a
p O Z V Á N K a

Na SetKÁNÍ  U ROZHLedNY
Na VaRtOVNI  

  v neděli 30. prosince 2012 kolem 10 hodiny

Srdečně Vás zveme 
na hvězdicový výstup k rozhledně na Vartovnu

po všech dostupných turistických trasách
               
Vrchol Vartovna  (651 m.n.m.), je významná křižovatka turis-
tických tras, na který se dostanete:
- po žluté ze Seninky – Kulturní dům, cca 2,5 km, 
- po žluté ze Syrákova – Jasenné, cca 3 km,
- po modré z Leskovce, Prlova  a Pozděchova, Val. Polanky, 
cca 4 – 7 km
- po zelené  z Liptálu – Lůžka, kde je i zastávka ČSAD, cca 
4 km.
Občerstvení z vlastních zásob
Obec Ústí  zajišťuje autobus:  Janová - Ústí – Seninka (točna): 
odjezd z Janové v 8:15, Ústí 8:20, Leskovec 8:30 
 
Žádáme řidiče, kteří plánují výstup ze Seninky, aby parkovali 
u Kulturního domu – Obecního úřadu v Senince. Točna v Ho-
řansku musí být volná pro autobusovou dopravu ČSAD!!!
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pLÁN KULtURNÍcH aKcÍ V LIptÁLe – 2013

pLÁN KULtURNÍcH aKcÍ V LIptÁLe – 2013

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
Každé 
pondělí po Fitness Jóga MŠ Liptál, 

Ing. Monika Figelová MŠ Liptál, 

Každý 
pátek pá Cvičení rodičů s dětmi H. Řehánková ZŠ Liptál

Každý 
čtvrtek čt Volejbal pro dospělé H. Hnilicová ZŠ Liptál

Každý 
čtvrtek čt Fitness Zumba M. Šťastná KZ Liptál

Každou 
neděli ne Malá kopaná – během zimy A. Melichařík ZŠ Liptál

11.01.
12.01.

pá
so Volba prezidenta republiky – I. kolo OÚ Liptál VZM

25.01.
26.01.

pá
so Volba prezidenta republiky – II. kolo OÚ Liptál VZM

26.01. so Výroční schůze SDH SDH Liptál KZ
26.01. so Hasičský ples SDH Liptál KZ
09.02. so 68. Valašský bál 2013 FoS Lipta Liptál KZ
16.02. so Myslivecký ples Myslivecké sdružení Brdisko Liptál KZ
09.03. so Seminář FoS Lipta Liptál KZ
10.03. ne Starodávný
29.03. pá Velký pátek 10 h ČCE Liptál Kostel ČCE
07.06.
08.06.
09.06.

pá
so
ne

26. Dětské folklórní dny 2013
Zábava 
Výstava dětí škol Liptál 

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál
ZŠ Liptál - družina

KZ
KA
Obec

21.08.
až
26.08.

st
--
po

MFF 44. Liptálské slavnosti 2013
Výstava

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA
Obec

datum den Název akce pořadatel Kde
23.12. ne Dětská vánoční slavnost ČCE Liptál Sborový dům ČCE
26.12. st Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ
30.12. ne Setkání na Vartovni Obec Seninka Vartovna

Žádáme všechny zájemce  (pořadatele, organizace, složky aj.), aby podávali na OÚ Liptál požadavky na obsazení termínů 
a pronájem pro Vaše kulturní akce, které hodláte pořádat v dalším roce, vždy nejlépe koncem roku (prosinec, leden). 

Čím dříve zažádáte, tím lepší a lukrativnější termín si můžete vybrat. Budou zaneseny do celkového Plánu akcí na rok, který 
bude projednáván na dalším veřejném zasedání Zastupitelstva obce Liptál. 

Každý další požadavek na konání akce a pronájem, který nebude do tohoto plánu zanesen, je nutné projednávat jednotlivě 
a průběžně na dalších zasedáních ZO Liptál a tímto se pořádání zdržuje.

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

cvičení rodičů 
s dětmi

Maminko, tatínku, babičko, dědečku, tetičko, strýčku, pojď  si se mnou zacvičit.
Kdy: každý pátek od 4. ledna 2013 Od – do: 16 – 17 hodin
Kde: tělocvična ZŠ Liptál (vchod od hřiště) Cena: 10 Kč

Na Vás a Vaše děti se těší Hanka Řehánková
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adventní koncert v evangelickém kostele
V neděli 9. prosince 2012 jste měli 

možnost přijít ve čtyři hodiny odpoled-
ne do evangelického kostela na adventní 
koncert, který si pro vás připravily pě-
vecké sbory Rokytenka z Liptálu a Brat-
říčci ze Slovácka. Víme, že mnohé od-
radily mrazy, které v ty dny uhodily, že 
měli strach z velké zimy. Ti, kteří se tou-
to skutečností zaskočit nedali, a neby-

lo jich málo, tak určitě nelitovali. Mohli 
strávit hodinku při poslechu nádherných 
vánočních písní a koled a navodit si vá-
noční náladu. Jak je patrno z pěkných re-
akcí posluchačů, koncert se líbil a ani 
zima krásné odpoledne nepokazila. Ještě 
jednou všem návštěvníkům koncertu dě-
kujeme za jejich podporu a přejeme spo-
kojené vánoční svátky.

Cérky z Rokytenky

Vánoční přání pro seniory Liptál zdobí 
dřevěný betlém I letos  přišli našim seniorům v Domě s pečovatelskou službou děti z Mateřské 

školy v Liptále nazdobit vánoční stromeček a popřát pěkné vánoce. Přání od těch 
nejmenších všechny potěšilo a připomnělo jim blížící se vánoce.  

Věra Dostálová
Letos  po dobu adventu a vánočních 

svátků bude  Liptál zdobit vedle svítícího 
vánočního stromu také dřevěný betlém.  

Postavit betlém jsme se rozhodli, pro-
tože máme již dostatek dřevěných soch,  
které do betlému patří a které již po ně-
kolik let vyřezávají řezbáři na Liptál-
ských slavnostech. Místní šikovní ře-
meslníci zhotovili přístřešek a postarali 
se o postavení betlému přímo v centru 
obce. Betlém se stal  další zajímavostí 
obce, ale zejména je příjemné se u něj 
zastavit, ocenit mistrovskou práci a uvě-
domit si klid a pohodu, která by během 
adventu měla být. 

Na dřevěném betlému pracovali řezbá-
ři:  Zdeněk Matyáš (Marie, Josef, oveč-
ka), Jan Brlica (král), Martin Cigánek (Je-
žíšek), Roman Mikuš (pasáček, pes), Jan 
Mrnuštík, Emil Vasil a Miloš Žůrek (dře-
věný přístřešek)            Věra Dostálová
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pořad vánočních a novoročních bohoslužeb 
v evangelickém sboru v LiptáleČce LIptÁL 

23.12.2012 neděle 4. neděle adventní Dětská vánoční slavnost 10:00 h sborový dům
25.12.2012 úterý Boží hod vánoční Bohoslužby s večeří Páně br. far. Voda 10:00 h kostel 
26.12.2012 středa 2. svátek vánoční Bohoslužby - ses. far. Včelná 10:00 h sborový dům
26.12.2012 středa 2. svátek vánoční Nešpor s večeří Páně 14:00 h Lhota u VS, OÚ
30.12.2012 neděle neděle po Vánocích Bohoslužby - br. far. Pivoňka 10:00 h sborový dům
31.12.2012 pondělí Starý rok Bohoslužby - br. far. Voda 17:00 h kostel
01.01.2012 úterý Nový rok Bohoslužby s večeří Páně 10:00 h kostel

Konec světa nebude
Pro křesťany na celém světě jsou 

čtyři adventní neděle časem přípravy 
na Vánoce, svátky narození Ježíše Kris-
ta.  ADVENT znamená příchod; mys-
lí se na příchod nového věku, který při-
nese Kristus při svém druhém příchodu 
na svět. Symbolem tohoto očekávání 
Spasitele je světlo. Zatímco v přírodě 
v těchto dnech světla ubývá a noci při-
bývá, blížící se svátky naopak v lidských 
srdcích rozsvěcují víc a víc světla. Pro-
to se na adventním věnci každou neděli 
rozsvěcuje vždy další svíce.

Podle Božího slova zapsaného v Bib-
li má nový věk spojený s druhým Kris-
tovým adventem přinést úplnou změnu 
poměrů na zemi i ve vesmíru. Zlo bude 
s konečnou platností přemoženo, zavlád-
ne spravedlnost, láska a pokoj mezi lid-
mi i v přírodě.

Téměř všechna náboženství světa mají 
toto očekávání adventu společné, i když 
se v detailech liší. V tom je vyjádřena 
odvěká touha lidstva po pokoji a lásce 
a také přesvědčení, že lidé sami takový 
svět vytvořit nedokážou. Proto má zla-
tý věk lidstva přijít s pomocí neviditel-
ného, ale neobyčejně mocného božské-
ho světa. 

Jedním z těch kulturních a nábožen-
ských systémů, které počítají se zásad-
ní proměnou světa na přelomu časů, je 
mayská kultura. O mayském kalendáři 
se v posledních dnech a týdnech mnoho 
mluví, a to jedním dechem s magickým 
datem 21.12.2012, jímž kalendář kon-
čí. Bulvární média šíří paniku, že nasta-
ne konec světa vlivem kosmické kata-
strofy. Mnozí spekulanti toho využívají 
k tomu, aby prodali víc zboží, aby při-
měli lidi uzavírat životní pojistky, aby 

měli o čem vysílat nebo aby prostě jen 
zlomyslně přihlíželi, jak budou vyděše-
ní lidé zmatkovat. Jedna známá lékařka 
nám řekla, že její pacienti na 21.12. ruší 
své objednání; asi aby něco nepromeška-
li nebo snad aby v ten den nemuseli vů-
bec vyjít z domu.

Chci vás ujistit, že letos 21. prosin-
ce na 99,9999….% konec světa nebude. 
Vede mě k tomu ujištění Bible, že o tom 
Dni ani Hodině neví nikdo, než Bůh 
sám; dokonce ani pozemskému Ježíšovi 
to datum nebylo sděleno. A pak z dějin 
dobře víme, kolikrát už někdo ohlásil, že 
z nebe obdržel zaručeně pravé proroctví 
o konci starého světa! A vždycky to byla 
blamáž a nakonec zklamání a ostuda.

Pro zajímavost jsem zapátral na inter-
netu, co konec mayského kalendáře zna-
mená, a z důvěryhodných stránek jsem 
zjistil, že není důvod k panice. Ba právě 
naopak. Náboženský systém indiánské-
ho kmene Mayů vnímá běh světa jako 
cyklický; v dějinách se střídají fáze při-
nášející vládu tmy, zla, chaosu a fázemi 
vzestupu, prosperity a pokoje. A právě 
taková fáze má nastat kolem 21.12.2012. 
Mayové byli vynikajícími znalci ast-
ronomie a astrologie. Tak objevili, že 
v době kolem 21.12. prý dojde k takové-
mu postavení Země vzhledem k ostat-
ním planetám, že se otevře prostor prou-
dění kladné kosmické energie. To život 
na Zemi nezničí, ale naopak znovuzrodí. 
Lidstvo přetrvá, ale stane se lidštějším, 
protože dá přednost duchovním hodno-
tám před hmotnými. Nastoupí  věk du-
cha provázený pokojem, radostí a láskou 
člověka k člověku. Z toho je zřejmé, že 
i kdyby mayský kalendář mluvil pravdu, 
nemáme se čeho bát, máme se naopak 

na co těšit. Pokud to ovšem nenaruší síly 
zla, které se o to budou pokoušet.

Křesťanské pojetí adventu je velmi po-
dobné. Janova apokalypsa mluví o veli-
kých kosmických změnách, kdy Slun-
ce a Měsíc ztratí svoji zář a vesmírná 
tělesa se vychýlí ze svých drah. Nasta-
ne všeobecný soud, v němž všecko zlé 
bude zničeno a s ním i ti lidé, kteří mu 
věrně sloužili. Na scénu vstoupí ukři-
žovaný a vzkříšený Kristus a ten ener-
gií své lásky pomůže silám dobra k ví-
tězství. Na zem sestoupí nový Jeruzalém, 
město pokoje. Bude mít brány otevřené 
pro všechny lidi dobré vůle. Nebudou 
v něm žaláře, protože lidé už nebudou 
páchat zlo. Nevyskytnou se tam lháři, 
kteří ohlupují davy metodami lží a polo-
pravd. Všude zavládne pokoj bez konce 
a lidské vztahy bude pronikat jenom lás-
ka usilující o dobro pro všechny. V tom-
to adventním čase se proto nezaměřujme 
na neklidné pobíhání a ustrašené očeká-
vání konce světa. Kdo má dobré svědo-
mí, může se na budoucnost těšit. Snažme 
se tedy spolu žít v klidu a míru a udělat 
si čas jedni na druhé, hlavně na ty, kte-
ří nás hodně potřebují, především na ty 
nejmenší.

Na závěr připojuji, jako důkaz blízkos-
ti různých náboženství, úryvek z modlit-
by siouxských Indiánů:

Velký Duchu, jehož hlas slyším ve vě-
tru a jehož dech dává život našemu svě-
tu, vyslyš mne.

Předstupuji před tvou tvář jako jedno 
z mnoha tvých dětí.

Potřebuji tvou sílu a moudrost.
Potřebuji tvou moudrost, abych mohl 

poznávat věci, kterým jsi naučil můj lid, 
učení skryté v každém lístku a v každé 
skále.

Toužím po tvé síle ne proto, abych měl 
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Kácení dřevin rostoucích mimo les
Často se setkáváme s nízkou informovaností veřejnosti ohledně této tématiky, 

se strachem občanů a předsudky ohledně nebezpečnosti stromů. 
tento článek spadá do rámce naplňování poslání ekocentra, zároveň se však 

zabýváme i realizací těchto činností (od poradenství, vyřízení žádosti až po pro-
vedení). co je ale hlavní -  článek by mohl pomoci informovat občany tak, aby-
chom společně mohli předejít nadbytečnému, neodbornému nebo nezákonnému 
kácení a dalším zásahům do přírody a krajiny.

Mgr. Martin Kašpárek, ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

S podzimem přichází období krásných 
bohatých barev a také čas, kdy se mů-
žeme připravit na bohatou nadílku listů 
na chodnících, dvorcích a záhumenkách. 
Důležité je ale také vědět, že začíná ob-
dobí vegetačního klidu. 

Právě období vegetačního klidu (1.10 - 
31.3) je třeba mít na paměti v případě, že 
plánujete ošetření dřevin na Vašem po-
zemku, šetrné kácení nebo případně ob-
novu dřevních porostů. Bližší upřesnění 
pravidel a omezení souvisejících s těmito 
kroky můžete nalézt v Zákoně o ochraně 
přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a ve vy-
hlášce Ministerstva životního prostředí 
České Republiky č. 395/1992 Sb. 

Tyto výše uvedené normy mimo jiné 
stanovují ohlašovací povinnost. V praxi 

to znamená, že je třeba oficiálně zažá-
dat o povolení kácení dřevin rostoucích 
mimo les v případě, že obvod kmene 
stromu ve výšce 130 cm nad zemí pře-
sahuje 80 cm, nebo pro souvislé keřové 
porosty nad 40 m2 plochy. Žádost o po-
volení kácení musí vlastníku pozemku 
(případně nájemci se souhlasem vlast-
níka pozemku) schválit místně příslušný 
státní orgán - referát životního prostředí 
zastoupený obcí nebo městem.

Žádost o povolení kácení dřevin musí 
obsahovat:
• jméno a adresu žadatele
• souhlas vlastníka pozemku se zamýš-

leným kácením
• určení dřevin, které mají být káce-

ny (počet, druh, velikost plochy keřů 

včetně situačního zákresu)
• udání obvodu kmene stromu ve výšce 

130 cm nad zemí
• zdůvodnění žádosti (např. nemoc stro-

mu, zvýšená nebezpečnost díky umís-
tění atd.)
Hlavní výhodou kácení v zimním ob-

dobí je šetrnost a ohleduplnost k životní-
mu prostředí. Důležité je však i to, že na-
příklad zpracování zejména opadavých 
listnatých dřevin je v tomto období mno-
hem snazší a méně pracné.

Je také faktem, že obsah vody vázané 
ve dřevě v zimních měsících klesá, díky 
čemuž palivové dřevo rychleji prosychá.

Je dobré mít také na paměti, že ne-
odborným zásahem do dřevin je možné 
způsobit nevratné poškození a podstatně 
tak snížit životnost dřeviny. K tomu se 
váže také hrozba udělení finančního po-
stihu odpovědným úřadem. Při provádě-
ní zásahů do dřevin je tady jistě nejvhod-
nější se obrátit na odborníky.

Důležitými kroky při rozhodování 
na koho se obrátit o pomoc jsou mimo 
odbornosti zejména reference, dále je-li 
ošetřeno pojištění proti škodám a také 
jestli je firma schopna poskytnout od-
borné poradenství. 

Bohoslužby v katolickém kostele v Liptále 
v období vánoc 2012 a na Nový rok 2013Ř-K cÍKeV LIptÁL

tříkrálová 
sbírka 2013

Pro rok 2013 se uskuteční v naší obci 
tradičně v sobotu, a to 5. ledna 2013. 

Tak jako každý rok budou v tento den 
obcí procházet skupinky koledníků. V kaž-
dé skupince bude vždy jeden dospělý člo-
věk – pověřený Charitou Vsetín – s průka-
zem, který opravňuje ke koledování.

Prosíme, abyste přijali koledníky opět 
laskavě jako posly pokoje a za všechny 
lidi v nouzi a těžké životní situaci pře-
dem děkujeme za Vaše pochopení, ote-
vřená srdce a štědrost.

P. František Kuběna, farář 

převahu nad svými bratry, ale abych do-
kázal zvítězit nad svým největším nepří-
telem – nad sebou samým.

Učiň mě vždy ochotným, abych s čis-
týma rukama a upřímným srdcem při-

cházel k tobě. A až můj život jednoho 
dne zmizí jako zapadající slunce, abych 
mohl dospět k tobě a nemusel se stydět.

Jménem Českobratrského sboru 
V Hrabové přeji všem čtenářům Lip-

tálského zpravodaje pokojné Vánoce.  
Ať v našich srdcích vládnou světlo a ra-
dost, ať jsme si navzájem blíž a máme se 
upřímně rádi.

Mgr. Jan Hudec, farář

PONDĚLÍ 24.12.2012 Štědrý den 20:00 hod.

ÚTERÝ 25.12.2012 Narození páně 08:50 hod.

STŘEDA 26.12.2012 Sv. Štěpán 08:50 hod.

ČTVRTEK 27.12.2012 Mše svatá nebude --

NEDĚLE 30.12.2012 na Svatou rodinu 08:50 hod.

PONDĚLÍ 31.12.2012 Silvestr 15:00 hod.

ÚTERÝ 01.01.2013 Nový rok 08:50 hod.

ČTVRTEK 03.01.2013 Mše svatá nebude --

Doplňujeme z dopisu Charity Vsetín 
Pro připomenutí uvádíme, že v letoš-

ním roce se díky obětavým kolední-

kům a štědrým dárcům podařilo Cha-
ritě Vsetín shromáždit celkou částku 
701 789 Kč.
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Vánoční jarmark

Ze základní školy Oslavy 35. výročí ZŠ Liptál
Před 35 lety byla otevřena nová školní 

budova v Liptále. Byl tak vyřešen dlou-
hodobý problém s výukou ve dvou budo-
vách, s varnou i jídelnou, později se na-
šlo místo i pro MŠ. Bývá zvykem, že se 
připomínají významnější okamžiky, ku-
latá výročí většinou starší 50 let. Příle-
žitost vzpomenout toto výročí jsme vy-
užili zejména z toho důvodu, že škola 
v poslední době prošla řadou úprav, kte-
ré změnily její vzhled i interiér. 

Začalo to generální opravou elektro-
instalace, zhotovením nových podhledů 
v přízemí budovy. Následovalo vybudo-
vání plynové kotelny, rekonstrukce var-
ny při školní jídelně, nad jídelnovým pa-
vilonem byl vybudován penzion. Byla 
vyměněna okna a zateplena budova, re-
konstruována tělocvična, kterou využí-
vají sportu chtiví jedinci nejen z Liptá-
lu.  Díky vybudování elektrovoltaické 
elektrárny byla položena i nová krytina 
na střechu. 

Navíc v letošním roce byly všechny 
kabinety a třídy vystěhovány, důklad-
ně očištěny, většina tříd vymalována 
a zároveň jsme se zbavili nevzhledných 
a nepraktických drátěných šaten. Dnes 
má každý žák svou uzamykatelnou šat-
ní skříň a chodba vstupní prostor získal 
zcela jiný ráz. 

To všechno bylo možné uskutečnit 
proto, že obec Liptál jako zřizovatel ško-
ly v čele se starostou Miroslavem Vacu-
líkem a současnou starostkou Věrou Do-
stálovou vynaložili velké úsilí k zajištění 
dostatečného množství finančních pro-
středků. V loňském roce přiložili ruce 
k dílu také rodiče, kteří pomáhali sou-
kromě ve volném čase nebo prostřednic-
tvím svých firem. Bez nich bychom ha-
várii takového rozsahu nemohli tak brzy 

a s minimálními finančními prostředky 
odstranit. 

Všem patří za poctivou práci velký 
dík. Pro ně a všechny, kteří si chtěli ško-
lu po letech znovu prohlédnout, jsme při-
pravili tento sváteční den. Nahlédnout 
mohli také do všech kronik, každý se 
mohl najít na některé z vystavených fo-
tografií absolventů, velký ohlas vzbudila 
výstava vysvědčení zejména těch osob-
ností, které jsou veřejně známy. Návštěv-
níci mohli porovnat interiér nově otevře-
né školy s tou, která je zde dnes. A ani 

učitelé nezůstali stranou. Díky jejich ak-
tivitě jsme mohli požádat o příspěvek 
z fondu EU školám a do všech kmeno-
vých tříd pořídit dataprojektory, počíta-
če a interaktivní tabule. 

Na závěr nezbývá než si přát, aby 
i v budoucnosti fungovala spolupráce 
obce a školy, aby učitelé a rodiče si na-
vzájem byli partnery a společně působili 
na mladé lidi tak, že z nich vyrostou spo-
kojení mladí lidé, kteří si budou v živo-
tě vědět rady.    

Věra Halová

V loňském roce byla v naší obci za-
ložena tradice farmářských trhů a tato 
událost inspirovala rodiče a učitele a již 
druhým rokem pořádá škola se sdruže-
ním rodičů za pomoci OÚ v Liptále Vá-
noční jarmark. 

Na takovou událost se musí pořada-
telé pečlivě připravit. Naším cílem bylo 
uspokojit nakupující, kteří chtějí ozdobit 

své stoly adventními věnci, kteří chtě-
jí vyzdobit byty jmelím a chvojím, růz-
nými druhy svícnů a závěsných ozdob. 
A jaký by to byl vánoční jarmark bez ryb 
a vánoček? Jako každoročně jsme obdi-
vovali jemnou ruční práci paní Věrky 
Vaculíkové, které rozšířila náš sortiment 
o perníky, nad jejichž precizním zdobe-
ním všichni nevěřícně kroutili hlavami. 

Letos nás překvapila i jablečnou roládou 
a báječnými košíčky.

Nechyběl pečený čaj, vánoční svíčky, 
med i horká medovina, vynikající gofry, 
uzený kabanos a další dobroty.

Mnoho lidí přišlo jen tak. Podívat se, 
dát si sváteční punč, za zvuků koled po-
povídat se známými. Zisk z jarmarku /
asi 15 000,- Kč/ bude převeden na Sdru-
žení rodičů. Na tom, že jarmark byl vel-
mi úspěšný, mají zásluhu malí i velcí ze 
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ZŠ Liptál, ale především někteří rodiče, 
kteří s námi celé odpoledne ozdoby vy-
ráběli - díky paní Melichaříkové, která 
nás zásobila ozdobami, bylo z čeho vy-
rábět. Někteří doma připravovali nápoje 
a zavařeniny, mnozí obsluhovali hosty. 

Z pochopitelných důvodů nemo-
hu jmenovat všechny, kteří se o letoš-
ní vánoční jarmark zasloužili. Jisté 
však je, že jsme vyzvali všechny rodi-
če, aby podle svých možností pomohli 
či jinak přispěli. To, že naprostá větši-
na se odmítla jakkoli na spolupráci po-
dílet, neodradilo skalní příznivce, kte-
ří si najdou čas vždy a pomáhají zdobit, 
přinesou výrobky z domu a co zbude, 
neváhají ještě koupit. Příjemná atmosfé-

ra adventu, spokojení hosté, rozzářené 
děti, to vše jim bylo odměnou za všech-
ny přípravy a starosti. 

Ráda bych všem organizátorům ještě 

jednou poděkovala za jejich úsilí a po-
přála jim klidné a spokojené Vánoce 
a zdraví, pohodu v novém roce.                          

Věra Halová             

Mezinárodní spolupráce ZŠ Liptál
Národní agentura pro evropské vzdě-

lávací programy podpořila projekt s ná-
zvem Zdravý život, zdravý svět a tím 
pak dala souhlas ke dvouleté spolupráci 
naší školy se školou v Turecku, Rumun-
sku a Itálii. 

Díky projektu se dětem rozšíří mož-
nost komunikovat v angličtině a po-
znávat vzdálené země. Děti se budou 
navzájem seznamovat s potravinami ty-
pickými  pro daný kraj, budou popiso-
vat ovoce a zeleninu, léčivé byliny i je-
jich účinky. Budeme společně zkoumat, 
jak kaloricky náročná je každodenní 
strava, jaké jsou kde stravovací návyky 
a zvyky. Vzájemně si budou psát, posí-
lat přání k Vánocům a novému roku. Při-
praví ve školách nástěnku týkající se pro-
jektu, budou ji obnovovat vždy, objeví- li 
se nové zprávy. Celý projekt je plánován 
na dobu dvou let. 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ Liptál jako 
koordinátoři  projektu  uspořádali první 
společné setkání zástupců všech partner-
ských škol.  Program návštěvy byl sesta-
ven tak, aby odpovídal  náplni projek-
tu. Na prvním společenském  večeru se 
v kulturním programu představili  žáci 
naší školy, malým koncertem přispěla 
i ZUŠ Morava – pobočka Liptál. Tradič-
ní valašský folklór představil ženský pě-
vecký sbor Rokytenka. Potlesk vzbudil 
i taneční pár Matěj Vaculík se svou part-
nerkou, kteří vystoupili s jivem. Násle-
dovalo představování projektu i jednot-
livých škol. Naši žáci se úkolu zhostili 

na jedničku. Jeden z nich – David Pečen-
ka – plynule překládal uvítací projev.

 Následující den se hosté vypravili 
do Hostětína. Zaujal je zejména nízkoe-
nergetický dům, moštárna a sušírna ovo-
ce. Stejně rádi pak na farmě pana Zajíč-
ka ve Valašské Bystřici ochutnávali sýry 
a jogurty. Večer přijali pozvání do rodin, 
aby se seznámili také se způsobem živo-
ta v naší zemi. 

Středeční dopoledne patřilo návštěvě 
škol v Liptále. V naší škole zhlédli diva-
delní představení v angličtině, besedova-
li se žáky a představovali svůj kraj a své 
školy. Naše děti měly možnost se setkat 
i s tureckými dětmi, které byly součástí 
delegace. Podle slov jedné z učitelek to 
byli vynikající žáci přesto, že po skonče-
ní výuky a příchodu domů /40 km od ško-
ly/ musí velmi těžce pracovat na poli se 
svými rodiči. Tak jako tomu bylo kdy-
si dávno na Valašsku, tam v tomto od-

lehlém kraji Turecka děti ještě dnes musí 
pracovat a pomáhat v hospodářství, aby 
měla rodina co jíst.  Odpoledne se hos-
té vypravili do Střední uměleckoprů-
myslové  školy sklářské ve Valašském 
Meziříčí.  Nadšeně pak nakupovali su-
venýry v místní prodejně. Ani nevlídné 
počasí nás neodradilo od návštěvy mu-
zea v Rožnově pod Radhoštěm.  Závě-
rečný večer patřil dětem, cimbálové mu-
zice a valašským písním a tancům. 

Poslední dva dny věnovali hosté prohlíd-
ce Prahy. Program byl náročný nejen pro 
pořadatele. Hosté odjížděli plni nových zá-
žitků s přáním, abychom se všichni sešli 
v další hostitelské zemi – v Turecku.

Velké poděkování patří rodinám Oba-
dalových a Jakubových, kteří ubytovali tu-
recké děti a snažili se ze všech sil, aby jim 
vytvořili příjemné a vlídné prostředí. Po-
děkovat bych chtěla také všem, kteří po-
mohli s realizací programu.    Věra Halová
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Z mateřské školy Bohaté prožitky našich dětiček

projekt bezpečně do ZŠ Liptál 

Školní časopis roku

Již v minulém čísle zpravodaje jsme 
vás informovali o projektu, jehož cílem 
bylo upozornit veřejnost a především Za-
stupitelstvo obce Liptál na to, že i v okolí 
naší školy existují problematická místa, 
která brání bezpečné cestě do školy. 

Naše podklady dostal ke zpracování 
pan ing. Pohanka, který po několika kon-
zultacích s příslušníky policie ČR, rodi-
či i zástupci obce předal starostce obce 
dopravní studii, v níž předkládá návrhy, 

jak je možné problémy odstranit. Velmi 
zajímavé bylo řešení autobusové zastáv-
ky v centru obce. Podle jeho návrhu by 
autobusy v obou směrech mohly zasta-
vovat na straně od obce. Řešení je velmi 
finančně náročné, proto není možné jej 
ihned realizovat. Ostatní dětmi jmeno-
vaná „nebezpečná místa“ jsou řešitelná 
v blízké době, neboť souvisí s výstavbou 
chodníků v dolní části obce a možný-
mi úpravami křižovatky na Helštýn. 

Naše škola již několik let pravidel-
ně vydává školní časopis – Školáček. 
Již druhým rokem přihlásila paní uči-
telka Vaculíková náš časopis do soutě-
že Školní časopis roku. Z krajského kola 
jsme i letos postoupili do kola celostátní-
ho a 3. prosince jsme se vydali do Brna, 
abychom zjistili, zda i v celostátním kole 
jsme získali nějaké ocenění. Ranní vstá-
vání nám na náladě nepřidalo a přeplněný 
vlak nás také nepotěšil. Po chvilce blou-
dění v Brně jsme našli tu správnou ulici 
i budovu Střední školy polytechnické.

Hned na chodbě nás vítala výstava 
školních časopisů a naším úkolem bylo 
věnovat naše hlasy těm, které nás nejvíc 

zaujaly. Ve velké aule jsme byli informo-
váni, že časopisy byly hodnoceny v ně-
kolika úrovních. Cenu mohly získat za ti-
tulní stranu, grafiku a obsah. Vzhledem 
k velké konkurenci jsme si velké naděje 
nedělali. Následovaly pracovní seminá-
ře pro nás, mladé redaktory. My s Anič-
kou Škrabánkovou  jsme si vybraly Staré 
řecké báje trochu jinak a Luboš Hrbáček 
fotografování. 

Závěrem slavnostního dne bylo udě-
lování cen. Naše škola uspěla i letos. 
Získali jsme druhé místo za grafiku. Je 
škoda, že ceny přebírají ti, kteří nema-
jí přímé zásluhy za oceněný časopis, ne-
boť již nejsou žáky naší školy. A tak vel-

Na dvou místech bude potřeba pou-
ze upravit zeleň, která brání ve výhledu 
chodcům i řidičům. 

Pozitivním výsledkem je také umís-
tění omezení rychlosti na 70 km/hod. 
na hlavní silnici. 

Díky Nadaci Partnerství a  firmě AXA 
jsme pro děti zakoupili 5 jízdních kol 
s přilbami a uspořádali zábavné i pouč-
ně nedělní odpoledne. Věřím, že po vy-
účtování projektu budeme moci požádat 
o pokračování projektu v příštím škol-
ním roce.     Věra Halová

ké poděkování Romanu Lukášovi, který 
se o cenu nejvíce zasloužil. Převzali jsme 
diplom a s trochou rozpaků jsme se vy-
dali na cestu zpět. 

A proč ty rozpaky? Diplom byl pře-
dán bez obalu, na měkkém papíru, takže 
jsme jej museli držet celou cestu v ruce, 
abychom jej nepokrčili. Také organiza-
ce celostátního kola se nedala s úrov-
ní kola krajského srovnat. Nedozvědě-
li jsme se, jak dopadlo naše hlasování, 
seminář o fotografování byla jedna vel-
ká celkem nezáživná přednáška. Může-
me se přihlásit také do soutěže o nejlepší 
článek školního časopisu. Možná taková 
reportáž z předávání „cen“ celostátního 
kola by mohla zabodovat.  

Lenka Gřešáková, 8. třída

Vánoční čas je dobou rozjímání 
a vzpomínání, a děti ve školce už jen 
od září mají na co vzpomínat.

Nejstarší děti absolvovaly kurz před-
plavecké výuky a pravidelně tvořily 
v keramické dílně základní školy s paní 
vychovatelkou Petrou Pilnou. Na zám-
ku na Vsetíně navštívily výstavu „Au-
tíčka z krabiček“ a s Alcedem oslavily 
Den stromů. Společně s rodiči pak pouš-
těli draky a na zahradě školky zasadili 
dva ovocné stromky. Celý podzim jsme 
také hodně chodili do přírody, sbírali 
přírodniny a tvořili z nich. To však ne-
bylo nic proti tvoření rodičů! Na výsta-
vu „Podzimníčků“ se sešly tak nádherné 
výtvory, že se nedal vybrat nejhezčí, ale 
pro každé dítě to byl určitě ten, kterého 
vytvořili s maminkou a tatínkem. Však 
nám také zdobili vchod a chodbu školky 
až do doby adventu!

Za tu dobu viděly děti ve školce čtyři 
divadelní představení a setkaly se s pej-
skem cvičeným na kanisterapii.

První z tradičních slavností – Lucer-
ničková, se nám vydařila také díky nově 
navázané spolupráci se zaměstnanci 
Lesů ČR, s.p. Lesní správy Vsetín. Poča-
sí nám sice právě při setkání s poustevní-
kem Martinem příliš nepřálo, ale drobný 
déšť nás neodradil, velký oheň neuhasil 
a při diskotéce a občerstvení u taneční-
ho kola už nám vůbec nevadil.

Druhé, Adventní slavnosti předcházela 
větší nemocnost dětí, a proto jsme vytvo-
řili jen jednu adventní spirálu v tělocvičně. 
Jen se však děti s rodiči měli rozejít do tříd 
k vánočnímu tvoření vypnuli elektřinu. 
Rodiče se sice i při svíčkách snažili tvo-
řit andělíčky, svíčky z voskových pláství 
a vánoční aranžmá, ale další připravená 
tvoření včetně vyřezávání vánočních oz-

dob z překližky se nemohla uskutečnit. 
Trošku nám to vynahradila akce Lís-

ky ze Vsetína programem „Hrajeme si 
se zvyky a svátky“, kterého jsme se zú-
častnili v liptálském kulturním zaříze-
ní. Děti si prošly dobou adventu spolu 
s Luckou, Barborkou i Mikulášem i pří-
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slušnými zvyky, a na závěr se zapojily 
do vánočního tvoření.

A pak jsme se ve školce pomalu při-
pravovali na letos netradiční oslavu Vá-
noc. Místo besídky vánoční jsme zvolili 
„Mikulášskou“, a aby měli chlapci – čer-
tíci a děvčátka – andílci dost prostoru, 
uspořádali jsme ji v kulturním zařízení. 
Na přípravu a stěhování kulis pro „nebe 
a peklo“ to bylo trochu složitější, ale 
myslím, že výsledek stál za to. S většími 
děvčaty jsme napekli perníčky, provozní 
zaměstnanci připravili další občerstvení, 
rodiče vytvořili dětem krásné kostýmy, 
a to byla polovina úspěchu. Pásmo an-
dělů střídalo pásmo čertíků, a pak přišel 
Mikuláš s andělem a dvěma čerty. 

Přinesl sice dva koše dobrot, ale také 
knihu „hříchů“ a čerti nedočkavě čekali, 
koho si můžou odnést. Odešli však s ne-
pořízenou a všichni na závěr slíbili:
„Mikuláši, andílku, děkujem za nadílku
a ty čerte chlupatý raděj zůstaň za vraty.
Celý rok jsme hodní byli,
ve školce jsme nezlobili.
Hračky si vždy uklízíme,
po Večerníčku hned spíme.“

Ale to ještě letos není všechno! Zase 
půjdeme nazdobit stromeček do penzio-

nu a našim důchodcům předvedeme i pár 
andělíčků a čertíků. Ve školce ještě uvi-
díme vánoční pohádku, ale hlavně se tě-
šíme na dárečky, které budeme mít díky 
finančnímu přispění rodičů pod stro-
mečkem. 

Za to jim moc děkujeme!!!

Také děkujeme rodičům Valovým 
za velký balík výtvarných potřeb a po-
můcek pro děti, babičce Adámka Smil-
ka za pomoc při šití pytlů pro čertíky 

a upečení jahodových řezů na Mikuláš-
skou slavnost.

Maminkám – paní Šťastné, Řezníčko-
vé a Langové děkujeme za přinášení růz-
ného materiálu a členům souboru Lipta 
Liptál za předvedení Mikuláše, anděla 
a čertů na besídce.

Za úspěšné uspořádání Mikulášské 
besídky i všech předcházejících akcí vel-
mi děkuji celému kolektivu zaměstnanců 
Mateřské školy Liptál, pedagogům i pro-
vozním.               Eva Krausová
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Liptálské kufrování aneb Valašská olympiáda

Vánoce v listopadu díky „Nadaci táta a máma“

 V sobotu 6. 10. 2012 se dětský domov Liptál stal dějištěm olympijského, liptálské-
ho kufrování. Naší již známé a proslavené akce se opět zúčastnilo několik okolních 
dětských domovů. Děti na již známé trati v krásném prostředí liptálských kopců sou-
těžili v disciplínách jako je například hod diskem, hod na cíl, překážkový běh, jízda 
na koloběžce, slalom s míčem a podobně. Nechyběl ani olympijský oheň, olympijský 
znak, slib závodníků a pravý řecký posel. Dětem se soutěžení moc líbilo a spousta 
z nás ukázala svou bojovnost a soutěžního ducha. V celém klání nakonec byli nejlep-
ší domácí liptálští závodníci. Družstvo ve složení Diego, Soňa, Eva a Honzík Miko 
byli rychlí, přesní a velmi šikovní. Zaslouženě si odnesli krásné ceny, medaile i vel-
mi dobrý frgál. Děkujeme všem soupeřům za účast a těšíme se zase za rok. 

Diego Stojka a teta Jana

V pátek 9. 11. 2012 jsme se společ-
ně s tetou vydali na nákupy sportov-
ních potřeb pro mě a další kluky, kteří 
hrají fotbal z našeho dětského domo-
va. Na tento den jsme se všichni moc 
těšili. Konečně si budeme moct přímo 
ve značkovém obchodě koupit nové, 

krásné a kvalitní kopačky a další věci 
na fotbal dle našich snů. Několik dnů 
předem jsme brouzdali po internetu 
a vybírali, které kopačky by byli nejlep-
ší. Když jsme přišli do obchodu a došli 
mezi regály s kopačkami, cítili jsme se 
všichni jak „Alenka v říši divů“. V ob-

Z dětského domova a ZŠ Liptál
Super víkendový pobyt s firmou Baťa

Dne 14. 09. 2012 jsme jeli se zaměst-
nanci firmy Baťa na víkendový pobyt 
do Jeseníků.

Jelo nás 12 dětí a 2 tety. Vyjeli jsme 
okolo osmé hodiny a na místě jsme byli 
okolo dvanácté hodiny. Ten den byl na-
prosto úžasný. Navštívili jsme adrena-
linový park, kde jsme si mohli vyzkou-
šet svou odvahu na lanovém centru 
a pak jízdu na velké sjezdovce. Byli 
jsme naprosto nadšení. Pak jsme se jeli 

ubytovat do krásného hotelu v Karlově 
Studánce.

Druhý den jsme šli na túru po stez-
ce Bílé Opavy přes kterou jsme se do-
stali na Ovčárnu a pak na Praděd. Odtud 
jsme šli na výborný obídek do restaura-
ce a večer do bazénu v Karlově studán-
ce. V neděli jsme jeli na elektrárnu která 
se jmenovala Dlouhé Stráně .Tam nás če-
kala 2 hodinová exkurze. Po ní jsme jeli 
na skvělý oběd a domů J S firmou Baťa 

chodě byli velmi hodné a ochotné pro-
davačky, které nám nabízely různé ko-
pačky a snažily se nám pomáhat se 
zkoušením obuvi. V obchodě jsme trá-
vili docela dlouhou dobu, ale nakonec 
jsme všichni odcházeli s velkou taškou 
plnou krásných věcí. 

Touto cestou bychom chtěli velmi po-
děkovat „Nadaci táta a máma“ za je-
jich finanční dar a pomoc. Věříme, že 
díky vám na jaře nastřílíme mnoho gólů 
a budeme nejhezčí fotbalisti široko, da-
leko.  Někteří z nás s kopačkami a mí-
čem dokonce spali. Už se nemůžeme do-
čkat, až vyběhneme na náš druhý domov 
– na trávník a budeme zářit. Mnohokrát 
vám děkujeme, jste naší podzimní ježíš-
ci. Diego díky vám bude moct poprvé 
vyzkoušet zápasovou atmosféru a snad 
v kopačkách od vás dá také svůj první 
gól své fotbalové kariéry. 

Děkujeme 
Zdeněk, Diego, Dan a Mário

jsem si užila nádherný víkend a určitě se 
těším na další nějakou takovou akci .  

DD Liptál,Valeriánová Klára (15)
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Vánoce jsou za dveřmi…
Vánoce bezesporu patří k nejkrásněj-

šímu období v roce. Nejen děti, ale i do-
spělí jsou v tomto období k sobě laskavěj-
ší, přátelštější a plní očekávání, co komu 
„Ježíšek“ nadělí. Avšak pro mnoho lidí 
je velmi důležité ne být obdarován, ale 
obdarovat a udělat radost druhým.

To se stalo v pondělí 10.12.2012 v rodin-
ném zábavním centru Galaxie Zlín, kde se 
konal pod záštitou hejtmana Zlínského 
kraje MVDr. Stanislava Mišáka III. chari-
tativní koncert pro děti z dětských domovů 
ZK. A na tuto velmi hezkou akci se vydal 
celý náš domov. Všichni jsme se již něko-
lik dnů předem do zábavního centra velmi 
těšili. Dopravu autobusem nám sponzor-
sky zajistila a věnovala společnost ČSAD 
Vsetín. Samotné prostředí zábavního cen-
tra Galaxie je úžasné.   V hale na ploše 
2500 m2 se nachází spousta atrakcí a kaž-
dá z nich přitom představuje jinou plane-
tu či galaxii. Za jediné odpoledne jsme 
měli možnost společně uskutečnit dob-
rodružnou cestu vesmírem. Užili jsme si 
to všichni, malí i velcí. Velmi milým dár-
kem pro všechny děti byl i koncert popu-
lárních osobností z Hlasu Česko Sloven-
ska. Pro všechny přítomné zde vystoupili 
Brunno Oravec, Daniel Mrózek, Veroni-
ka Vrublová, Kristýna Daňhelová a Juraj 
Zaujec. Součástí koncertu byla i autogra-

miáda a kdo chtěl, mohl se s těmito velmi 
příjemnými a laskavými „hvězdami“ vy-
fotit. Všechny domovy dostali od sponzo-
rů dárky a také občerstvení a vánoční ba-
líčky pro všechny děti byli velmi milým 

a příjemným překvapením. Prožili jsme 
krásné odpoledne, za které velmi děkuje-
me jak organizátorům, tak všem sponzo-
rům této akce. 

Děti a teta Jana Sucháčková, DD Liptál

Naše vánoční besídka
Dne 12. 12. 2012 proběhla Vánoční be-

sídka ZŠ a DD Liptál. 
Dlouho jsme se na ni všichni připravo-

vali. Vymýšleli různé scénky, pohádky, 
básničky, tancovali, vtipkovali,….až jsme 
nakonec celý cirkus vymysleli. Trénova-
li jsme poctivě, šili kostýmy, připravova-
li rekvizity a vyráběli dárečky pro hosty. 
V den besídky jsme byli všichni krapet 
nervózní. Někdo víc a jiný zase téměř vů-
bec. Ale to by přece nebyl „Cirkus k Vá-
nocům“, kdybychom se i přes trému dobře 
nepobavili. Hodně jsme se nasmáli při ná-
cviku i při samotné besídce. 

Jsme moc rádi, že nás přišlo podpořit 
spoustu lidí, a za to jim moc děkujeme.

Příští rok zase něco vymyslíme a snad 
Vás nezklameme J

Těšíme se…teta Pavla a Jana
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FOS Lipta Liptál
Folklorní sdružení Lipta má za sebou 

folklorně nabitý rok. Opět jsme v Liptá-
le zorganizovali šest již tradičních folk-
lorních akcí (68. Valašský bál, seminář 
pro soubory, 25. Dětské folklorní dny, 
43. Liptálské slavnosti, 13. Mikulášskou 
jízdu a Vánoční zpívání). Většina těchto 
akcí je podporována  Obecním úřadem 
v Liptále, za což mu patří velký dík. 

Během roku jsme se velmi aktivně při-
pravovali na 150. výročí Všesokolského 
sletu v Praze, na kterém jsme společně 
s dalšími soubory vystoupili se skladbou 
Radostná země. V rámci reciprocity jsme 
navštívili naše polské sousedy v městě 
Goleniow a vystoupili na festivalu v Li-
dečku, Rožnově p. R. a na Soláni. Děti 
z Malé Lipty a Malůšat navštívily festival 
v Zubří, v Janové, ve Valašských Klobou-
kách a v Pečovské Nové Vsi na Sloven-
sku. I ženský sbor Rokytenka si zazpíval 
na mnoha akcích – Soláň, Slušovice, Vi-
zovice, Rožnov p. R. Letos  jsme zprovoz-
nili naše nové internetové stránky www.
lipta.liptal.cz, do níž postupně vkládáme 
nové a nové informace.

Všichni členové FoS Lipta Liptál přejí 
všem známým i neznámým šťastné a ve-

selé Vánoce a úspěšný rok 2013. Děku-
jeme OÚ Liptál a ostatním sponzorům 

za jejich podporu a přízeň.
Mgr. Andrea Čalová, FoS Lipta Liptál



Liptálský zpravodaj č. 4/2012   21

Mikulášská nadílka u mladých hasičůHaSIČI
V sobotu 8.12.2012 ráno jsme se všich-

ni sešli u hasičské zbrojnice v Liptále 
a následně jsme se vypravili za Miku-
lášem, čerty a andílky na Jasenku. Ne-
odradil nás ani krutý mráz, ani sníh. 
Během cesty všichni odvážně mluvili 
o tom, že se čertů vůbec nebojí a nevě-
ří na ně. Když jsme dorazili na místo mi-
kulášského rejdění, tak některé již silác-
ké řeči pomalu opouštěly. 

Nejprve nás čekal stan s čerticemi, 
kde jsme tvořili čertovský řetěz a čertíka 
z papíru. Děcka byly moc šikovné a když 
se na nás přišel podívat sám král pekel, 
nastalo velké ticho. Nakonec však všech-
ny děti vzorně Luciferovi předvedly, že 
jsou nejen moc šikovné, ale i hodné a vů-
bec nezlobí. J

Ve druhém stanu na nás již čekali an-
dílci a tentokrát s dětmi tvořili ozdobnou 
tašku na výrobky od čertíků, papírový 
vánoční stromeček a Mikuláše. Nutno 
podotknout, že v andělské dílně byly děti 
již mnohem veselejší a výřečnější. 

Před stanem na nás již čekal Miku-
láš s hlavním andílkem a taky čert. Zde 
nastal zmatek a obava z toho, že si čert 
někoho z nás odnese s sebou do pek-
la. Co myslíte, jak to dopadlo? Nakonec 
jsme všechny děti ubránili, i když někte-
ří museli u Mikuláše dostat druhou šan-
ci a ukázat čertovi, že už budou opravdu 
hodní. Každý si s sebou odnášel sladkou 
mikulášskou nadílku, několik překrás-
ných výrobků a spoustu pěkných zážit-
ků. A nebyli by to hasiči, kdyby společně 
Mikulášovi a jeho pomocníkům nezapě-
li pravou hasičskou píseň „Co jste hasi-
či.“ Za odměnu nás čertice pomalova-
ly uhlím a tím náš výlet pomalu končil. 
Na úplný závěr se naši hasiči vyfotili 
s nám „známou“ čerticí Aničkou a dobře 
naladěni jsme odjížděli zpět domů. 

Velký dík patří hasičům z Jasenky, 
kteří pro nás toto krásné dopoledne při-
pravili. Bylo to moc prima a doufáme, že 
se příští rok zase setkáme. J

za SDH Liptál Lenka Obrodovská
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Fitness zumba v Liptále

Z fotbalu - Liptál B stále žije

Fitness jóga
SpORt

Z FOtBaLU

Zumba je taneční fitness hodina plná 
energie, skvělé hudby a dobré nálady. 
Kombinuje dynamickou latinsko-ame-
rickou hudbu a latinsko-americké tan-
ce spolu s aerobními pohyby. Zumba je 
skvělá nejen pro vaše tělo, ale hlavně pro 
vaši mysl.

KdY: každý čtvrtek od 18:00 -19:00
Kde: Kulturní zařízení Liptál (vedle 

obecního úřadu)

NeZapOMeŇte:  pohodlné oble-
čení a sportovní obuv, ručník, pití a sa-
mozřejmě dobrou náladu J Všichni jsou 
srdečně zváni a vítáni. Prodej Zumba ob-
lečení, pernamentky. 

cena: 40 Kč/lekce
Více informací na tel. 739 827 170 

nebo na facebooku. 
Těší se na vás certifikovaná instruktor-

ka Michaela Šťastná.

V sobotu 18.7.2012 se Liptálský team 
fotbalových veteránů zúčastnil memo-
riálu Oldřicha Ostřanského v Semetíně. 
Tento fotbalový turnaj starých pánů se 
koná každoročně jako vzpomínka na tra-
gicky zesnulého kamaráda.

Za krásného letního počasí sehráli 
naši borci celkem tři zápasy, ve kterých 
se představili především hráči, kteří re-
prezentovali náš klub v minulých letech. 
Jejich herní nasazení by však mohlo být 
vzorem pro mnohem mladší hráče i dnes. 
V zápasech, které vedl jako kapitán Vla-
dimír Gerža (Oderský) pak nebyla nouze 
o dramatické okamžiky i krásné fotbalo-

LIPTÁL– mateřská škola
PONDĚLÍ od 19.30 hod
Co s sebou: podložku, pohodlné oble-
čení, cvičí se bez bot
Vstupné: 50 Kč
Těší se na Vás: Ing. Monika Figelová
Informace: tel. 733 777 342 
email: figelovamonika@vyziva-joga.cz
www.vyziva-joga.cz

vé akce. V roli trenéra se představil Ka-
rel Gerža (Cestář), který spolu s asisten-
ty Karlem Březáčkem a Zdeňkem Fojtem 
dovedli naše mužstvo až na 3.místo. 

Nejstarším hráčem celého turnaje se 
stal v 65 letech náš hráč, nestárnoucí Jo-
sef Frýdl (Laza). Tento vitální důchod-
ce potvrdil svou formu také 8.9.2012 
v Osvětimanech, kde se reprezentanti 
naší vesnice zúčastnili dalšího fotbalo-
vého turnaje. Tentokrát pod vedením ka-
pitána Michala Trochty se podařilo na-
šemu mužstvu probojovat až do finále.  
V posledním zápase turnaje však ani ex-
celentní výkon brankáře Miroslava Mal-

číka nestačil na mnohem mladšího sou-
peře a obsadili tak 2. místo.

Závěrem si dovolujeme pozvat všech-
ny příznivce sálové kopané na tradiční 
fotbalové neděle. Malou kopanou hraje-
me každoročně v zimním období v tě-
locvičně naší ZŠ. Sraz každou neděli 
v 15.00 hod. v restauraci U Klesků. Ne-
seďte doma a přijďte si zahrát mezi nás.

Rádi bychom ještě tou cestou popřá-
li nejen fotbalovým fanouškům, ale 
i všem občanům krásné a veselé Vánoce 
a úspěšný vstup do nového roku, plného 
ještě lepších sportovních zážitků.

Za Liptál B Jarda Kužel
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Ohlédnutí za fotbalovým rokem 2012 v Liptále

pozvánka na volejbal pro dospělé
Mikulášský volejbalový 

turnaj 2012

Vážení čtenáři, jelikož se blíží konec 
roku, dovolte mi ohlédnout se za uply-
nulým rokem 2012. V minulých letech 
v tomto čísle Liptalského zpravodaje do-
cházelo k hodnocení jednotlivých muž-
stev, které hrají za FK Liptál. Už něko-
lik let se jednalo o tým mužů, dorostu 
a žáků. Bohužel i tentokrát musíme říct, 
že liptálské týmy bojují spíše o spodní 
patra tabulek. Hlavně tým mužů je nejví-
ce namočen mezi sestupující týmy. Do-
rostenci v letošní sezoně pod vedením 
nového trenéra mají poměrně vyrovna-
né výsledky, kdy si připsali 4 výhry a 5 
proher. V týmu žáků je největším problé-
mem počet fotbalistů. Děti rostou a noví 
žáčci nepřicházejí.

Dále chci říct, že fotbal v Liptále není 
pouze o samotném fotbalu, ale je to také 
o výboru, dobrovolnících a sponzorech, 
kteří zajišťují chod celého fotbalu. Hlav-
ním organizujícím a rozhodujícím orgá-
nem FK Liptál je výbor, který je v sou-
časné době v devítičlenném seskupení. 
Dalším důležitým článkem v chodu fot-
balu jsou dobrovolníci, bez kterých by 
fotbal v Liptále nemohl existovat. Práce 
těchto lidí není vždy na první pohled pa-

Nábor žáků do fotbalového oddílu
Fotbalový klub Liptál pořádá nábor chlapců do fotbalového týmu žáků. Noví 

mladí fotbalisti mohou přijít v sobotu 19.1.2013 ve 12.30 hod do tělocvičny Základ-
ní školy Liptál a poté každou další sobotu ve stejný čas. Nábor je určen pro chlap-
ce, kteří chodí do první až deváté třídy základních škol.

Bližší informace Vám poskytnou trenéři žáků: Vladimír Gerža (tel. 777 008 217) 
nebo Zdenek Fojtů (tel. 731 081 731). 

Tatínkové a maminky přijďte mezi nás a nechte Vašeho syna stát se fotbalistou!
Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

Z VOLejBaLU

trná, ale těmto lidem patří velké uznání 
za to, že svůj volný čas věnují fotbalu.  

Důležité je také zmínit se o rozpoč-
tu místního fotbalového klubu, který se 
skládá především z příspěvků obce, ale 
také z příspěvků jiných sponzorů. Dal-
ším příjmem do rozpočtu jsou zisky 
z proběhlých akcí. V letošním roce se 
jednalo o Štěpánskou zábavu, utkání Ho-
řansko Dolansko, turnaj v malé kopané. 
Dále se každoročně podaří získat ales-
poň nějaké finanční prostředky z dotací, 
např. z prostředku Okresního fotbalové-
ho svazu, Českého svazu tělesné výcho-
vy, Zlínského kraje nebo Ministerstva 
školství. V loňském roce byla také podá-
na žádost o dotace na výstavbu nového 

víceúčelového hřiště v prostorách „spod-
ního“ fotbalového hřiště. O uspění nebo 
neuspění v této dotaci jsme zatím nebyli 
informováni.

Doufám, že také v příštím roce zacho-
váte liptalskému fotbalu přízeň a že se 
budeme setkávat v prostorách fotbalové-
ho areálu ve větším počtu, jak při mis-
trovských utkáních jednotlivých týmů, 
tak na akcích, které pro Vás pořádáme.

Na závěr bych chtěl všem ze srdce po-
přát, za svou osobu, ale také za celý výbor 
FK Liptál, příjemné a klidné prožití svát-
ků vánočních a hodně štěstí, zdraví a spo-
kojenosti v nadcházejícím roce 2013.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

Zveme všechny, kdo si rádi zahrají volejbal, nebo by se chtěli naučit, aby přišli kaž-
dý čtvrtek v 19 hodin do tělocvičny v ZŠ (boční vchod od hřiště).
S sebou - sportovní oblečení a vhodnou sálovou obuv (ne černé podrážky).
Hrajeme každý čtvrtek od 19-21 hodin. 
V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na tel.: 737 727 815
Těšíme se na Vás KVN LIPTÁL

V sobotu 8. 12. 2012 se v tělocvičně 
ZŠ Liptál uskutečnil již 9. ročník Mi-
kulášského turnaje ve volejbale. Sešlo 
se 5 týmů (3+3) a hrálo se systémem 
každý s každým na 2 hrané sety do 20 
bodů. Výkony týmů byly hodně vyrov-
nané, bojovnost nechyběla,  takže ra-
dost z  každého vítězného míče byla 
veliká.

Z prvního místa se radovalo druž-
stvo CHEGUEVARA, na druhém byli 
BOHUŠI, bronz si odvezla BYSTŘIČ-
KA, bramborová medaile patřila do-
mácím  a na pátém místě se umístili 
VLCI z Ústí.

Atmosféra tohoto vyhlášeného tur-
naje je vždy poznamenána vánoční ná-
ladou a ohlédnutím se za uplynulým 
rokem, a proto mi dovolte poděkovat 
ředitelce ZŠ Liptál paní Věře Halové 

za možnost v tělocvičně trénovat a po-
řádat sportovní turnaje, starostce obce 
Liptál paní Věře Dostálové za každo-
roční podporu a účast při zahájení tur-
naje a udílení cen, Ivě Kostkové za veš-
kerou organizaci a zajištění bohatého 
občerstvení a v neposlední řadě svým 
spoluhráčům a příznivcům volejbalu, 
kteří přijdou a fandí.

Za Klub volejbalových nadšenců 
(KVN Liptál) přeji všem krásné bílé 
vánoce a v novém roce 2013 hodně 
sportovních a osobních úspěchů.

Hana Hnilicová
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Štěpánská zábava 2012
Fotbalový klub Liptál Vás srdečně zve 

na Štěpánskou zábavu, 
která proběhne ve středu 26.12.2012 

od 20.00 hod v kulturním zařízení Liptál. 
K tanci a poslechu bude hrát skupina „Coldness“.


