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USNeSeNÍ z veřejného zasedání
zO Liptál č. 16 ze dne 12. 12. 2012 

ZO Liptál:
- schvaluje zápis č. 15 ze dne 03.10. 

2012 
- bere na vědomí kontrolu plně-

ní usnesení ZO č. 15 ze dne 03.10. 
2012 

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 24 ze dne 
17.10.2012 a č. 25 ze dne 3.12.2012 

- bere na vědomí informace k pas-
portu místních komunikací a schva-
luje projednání konečného návr-
hu pasportu místních komunikací 
na příštím jednání zastupitelstva

- Zastupitelstvo obce Liptál
a) jako orgán příslušný k vydání 

územního plánu Liptál dle § 6 odst. 
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „staveb-
ní zákon“) a podle § 171 a násl., zá-
kona č. 500/2004 Sb., správní řád 
ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“) rozhodlo o ná-
mitkách k návrhu územního plá-
nu Liptál, v rozsahu dle části II.

b) jako orgán příslušný dle § 6 odst. 5 
písm. b) a c), ve spojení s § 53 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“)

- bere na vědomí informace obsaže-
né v části III. Vyhodnocení připo-
mínek

c) jako orgán příslušný dle § 6 odst. 5 
písm. b) a c), ve spojení s § 53 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“)

- schvaluje pokyny pro zpracování 
návrhu územního plánu Liptál 
v rozsahu dle části IV.

d) jako orgán příslušný dle § 6 odst. 5 
písm. b) a c), ve spojení s § 53 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-

ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“)

- bere na vědomí informace obsaže-
né v části V. Odůvodnění

- bere na vědomí informace o při-
dělené dotaci na akci: „Sníže-
ní imisní zátěže z dopravy v obci 
Liptál“

- bere na vědomí Smlouvu o dílo č. 
158/2012 na administraci dotačního 
titulu „Snížení imisní zátěže z do-
pravy v obci Liptál“ s Ing. Marké-
tou Hoškovou

- schvaluje Smlouvu o dílo č. 
024/2012 na provedení výběrového 
řízení na akci: „Snížení imisní zá-
těže z dopravy v obci Liptál“ s fir-
mou LM Engineering s.r.o. Kromě-
říž

- schvaluje zadávací dokumentaci 
a výzvu k podání nabídky na výbě-
rové řízení „Snížení imisní zátěže 
z dopravy v obci Liptál“ 

- schvaluje komisi pro výběrové ří-
zení na akci: „Snížení imisní zátě-
že z dopravy v obci Liptál ve slože-
ní: Ing. Milan Daňa, Milan Bořuta, 
Zdeněk Mrlina, Ing. Michal Troch-
ta, Miroslav Chmelař a náhradníci: 
Lubomír Vaculík, Zdeněk Vaculík, 
Miroslav Vaculík, Ing. Miroslav 
Hrádek, Lumír Smilek

- schvaluje seznam oslovených firem 
pro výběrové řízení „Snížení imis-
ní zátěže z dopravy v obci Liptál“:

 1. SOME Jindřichův Hradec s.r.o., 
Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindři-
chův Hradec

 2. SDO Technika s.r.o., Mongolská 
1470/42, 708 00 Ostrava-Poruba

 3. Unikont Group s.r.o., 2. května 
685, 763 61 Napajedla

- bere na vědomí informace o svě-
telném auditu a pasportu veřejného 
osvětlení

- schvaluje přípravu výběrového ří-
zení na výměnu veřejného  
osvětlení v části obce „Dolansko“, 
výměna cca 51 ks světel a tato vý-
měna bude hrazena z rozpočtu 
obce

- bere na vědomí informace o po-
dané žádosti z programu OPŽP 
na „Revitalizaci veřejného pro-
stranství v obci Liptál“ 

- schvaluje 4. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2012 

- bere na vědomí informace o vy-
hlášených dotačních programech 
na rok 2013

- schvaluje přípravu podání žádos-
tí z Programu rozvoje venkova ze 
Zlínského kraje a z MMR na akce:

- oprava havarijního stavu vytápění 
v budově Obecního úřadu, včetně 
zdravotního střediska (POV – KÚ 
Zlín, MMR)

- bezbariérový vstup do zdravotního 
střediska Liptál, včetně bezbariéro-
vého sociálního zařízení (MMR)

- oprava střechy zámku (Fond kultu-
ry ZK, nebo jiný dotační program)

- schvaluje hospodaření obce Liptál 
podle rozpočtového provizoria ve 
výši nutných měsíčních výdajů od-
povídajících 1/12 rozpočtu předcho-
zího  roku, v období od 1.1. 2013 
do doby schválení rozpočtu na rok 
2013

- pověřuje v době od 13.12. do 31.12. 
2012 radu obce Liptál prováděním 
rozpočtových opatření do výše 
100.000,- Kč s tím, že tyto změ-
ny budou dodány do ZO na prvním 
zasedání v roce 2013

- schvaluje inventarizační komisi 
za rok 2012 ve složení: předseda – 
Ing.Miroslav Hrádek, členové Věra 
Dostálová, Ing. Milan Daňa, Marie 
Sušňová, Jana Vráblíková, Alena 
Malčíková, Monika Valchářová

- bere na vědomí návrh nového jed-
nacího řádu zastupitelstva obce 
Liptál

- bere na vědomí připomínky Mi-
roslava Vaculíka k návrhu nového 
jednacího řádu ZO Liptál

- schvaluje konzultaci nového jed-
nacího řádu ZO Liptál a připomí-
nek Miroslava Vaculíka k tomu-
to návrhu v právní poradně Svazu 
měst a obcí

- bere na vědomí krizový plán obce 
Liptál

z jednání zastupitelstva obce Liptál
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- bere na vědomí informaci Finanč-
ního úřadu ve Vsetíně k organi-
začním změnám v daňové správě 
od 1.1.2013

- bere na vědomí informace o zá-
kladních registrech

- bere na vědomí Zprávu starostky 
obce za rok 2012

- bere na vědomí informace o bez-
platném testování alkoholu na kraj-
ských hygienických stanicích

- bere na vědomí poděkování ob-
čanského sdružení Diakonie Brou-
mov

- bere na vědomí informace o se-
tkání u rozhledny na Vartovni dne 
30.12.2012

- bere na vědomí návrh usnesení 
ZO Liptál č. 16

USNeSeNÍ z veřejného zasedání
zO Liptál č. 17 ze dne 6.2.2013 

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění v bodu 09/17/13 Majet-
koprávní záležitosti – prodej 2 ks 
zdravotnických stolků  

- schvaluje zápis č. 16 ze dne 
12.12.2012 

- bere na vědomí kontrolu plně-
ní usnesení ZO č. 16 ze dne 12.12. 
2012 

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 26 ze 
dne 19.12.2012 a č. 27 ze dne 
28.01.2013 

- schvaluje řešit žádost o koupi čás-
ti pozemku parc. č. 242/1 v k.ú. 
Liptál, výměra cca 234 m2 smlou-
vou o budoucí smlouvě mezi žada-
telem Jaroslavem Geržou, Vsetín, 
a Obcí Liptál. Smlouva bude ře-
šit výměnu částí pozemků parc. č. 
st. 130/1, 241/1 a parc. č. 3794/82, 
3794/83 v k.ú. Liptál, celkem o vý-
měře 101 m2, vlastník Jaroslav 
Gerža, Vsetín, které budou sloužit 
pro výstavbu chodníků, za část po-
zemku parc. č. 242/1 v k.ú. Liptál, 
o výměře cca 234 m2, ve vlastnic-
tví Obce Liptál.

- schvaluje prodej pozemků parc. č. 
3365/17, 3365/18, 3365/19, 3365/20, 
3365/21 v k.ú. Liptál žadatelům 
v pořadí podání žádosti (viz číslo 
jednací) za kupní cenu 350,- Kč/m2. 

Jednotlivému žadateli bude prodán 
pouze jeden pozemek s podmínkou 
kolaudace rodinného domu do 5 let 
od koupě pozemku a zákazu převo-
du pozemku na třetí osobu.

- schvaluje prodej 2 ks zdravotnic-
kých stolků za cenu 100,- Kč/ks 
žadateli Josefu Valchářovi, bytem 
Liptál, Lůžko

- schvaluje dopracování pasportu 
komunikací dle předloženého ná-
vrhu – viz příloha

- schvaluje výsledky výběrového ří-
zení na akci: „Snížení imisní zátěže 
z dopravy v obci Liptál“ dle před-
ložené zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek v pořadí: 1. SOME 
Jindřichův Hradec, 2. MEVA Os-
trava, 3. Vlastimil Richter, Podlesí 
21, Lipník nad Bečvou

- schvaluje vydání rozhodnutí, že 
nejvýhodnější nabídku podala  f i r-
ma: SOME Jindřichův Hradec

- pověřuje starostku obce uzavřením 
smlouvy o dílo s vítězným uchaze-
čem: SOME Jindřichův Hradec

- schvaluje Metodický pokyn č. 
1/2013 Zastupitelstva obce Liptál 
pro zadávání a hodnocení veřej-
ných zakázek   

- schvaluje podání žádosti o dota-
ce z Podprogramu MMR – Od-
straňování bariér v budovách domů 
s pečovatelskou službou a v budo-
vách městských a obecních úřadů 
na akci: „Bezbariérový vstup, bez-
bariérová úprava sociálního zaříze-
ní“ a vyčlenění vlastních finančních 
prostředků na zajištění realizace 
ve výši 155.000,- Kč

- schvaluje podání žádosti o dota-
ce z Programu na podporu obno-
vy venkova vyhlášené Zlínským 
krajem na akci: „ZŠ Liptál – re-
konstrukce sociálního zařízení“ 
a vyčlenění vlastních finančních 
prostředků na zajištění realizace 
ve výši 361.000,- Kč

- bere na vědomí informace o vý-
zvě z ROP Střední Morava na revi-
talizaci veřejného prostranství

- schvaluje zpracování projektové 
dokumentace pro podání žádos-
ti o dotaci na akci: „Revitalizace 
veřejného prostranství za budovou 
obecního úřadu“

- schvaluje podání žádosti o dota-
ci z ROP Střední Morava, zajiš-
tění financování vlastního podílu 
v předpokládané výši 850.000,- Kč 
a zajištění financování provozu 
projektu: „Revitalizace veřejného 
prostranství za budovou obecní-
ho úřadu“ po celou dobu povinné 
udržitelnosti projektu dle podmí-
nek ROP Střední Morava v předpo-
kládané výši 14.000,- Kč (náklady 
na údržbu) ročně z rozpočtu obce

- schvaluje rozpočet obce Liptál pro 
rok 2013 takto:
celkové příjmy ve výši 
15.152.400,- Kč
celkové výdaje ve výši 
17.923.300,- Kč
financování ve výši
2.770.900,- Kč

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici 
č. 6/2012 – Směrnice pro poskyto-
vání a účtování cestovních náhrad

- schvaluje začlenění do územní 
působnosti místního partnerství  
„Občanské sdružení MAS Střední 
Vsetínsko“ a souhlasí s přípravou 
integrované strategie území (ISÚ) 
na území obce Liptál

- schvaluje po dobu nepřítomnosti 
člena zastupitelstva obce Jana Ev-
jáka, v České republice, nevypláce-
ní mzdy za práci zastupitele

- bere na vědomí informace o stavu 
sněhové frézy ve vlastnictví obce

- bere na vědomí informace o prů-
běhu výběrového řízení na svoz od-
padů v obci Liptál v rámci sdruže-
ní „Čisté Valašsko“

USNeSeNÍ z veřejného zasedání 
zO Liptál č. 18 ze dne 6.3.2013 

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění o bod č. 10 – Školská  
rada a bod č. 11 – Účetní závěrky 

- bere na vědomí informace o vý-
sledku výběrového řízení na svoz 
odpadů v obci Liptál 

- bere na vědomí informace o vý-
zvě č. 40/2013 – 2.3.1. Fyzická revi-
talizace území v rámci ROP NUTS 
II SM

- schvaluje podání žádosti o dotaci 
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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.

Upozorňujeme občany, aby si nepořizovali jiné popelnice než české výroby (např. 
polské apod.), na které jsou uzpůsobeny sběrací vozy. Tyto jiné druhy popelnic totiž 
způsobují problémy při vysypávání. Technické služby Vám je nebudou vyprazdňovat. 

TřÍdĚNÝ OdPAd - PAPÍR – MOdRÉ PYTLe
* 30.3. * 29.4. * 27.5. * 24.6.2013   

TřÍdĚNÝ OdPAd - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLe
* 15.4. * 13.05. * 10.06.2013 

TřÍdĚNÝ OdPAd - NÁPOJOVÉ KARTONY - Tetra Pack
-  ORANŽOVÉ pytle nebo popelnice

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

TřÍdĚNÝ OdPAd – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
* 15.04. * 13.05. * 10.06.2013   

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.

UPOzORNĚNÍ  
deratizace v Liptále 

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 hodi na OÚ Liptál, 1. patro)

Ve dnech 2.4., 11. 4. 2013 bude pro-
váděna velkoplošná deratizace obce 
Liptál. 

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

Vzhledem k tomu, že je pravděpodob-
ný výskyt hlodavců i v okolí obytných 
domů a hospodářských stavení, vyzý-
váme občany ke spolupráci při vyhledá-
vání pobytu hlodavců. Pokud to situace 
vyžaduje, obraťte se přímo na pracovní-
ky jmenované firmy, nebo nahlaste své 
požadavky na Obecní úřad v Liptále, 
tel. 571 438 074, aby bylo zabezpečeno 
komplexní ošetření obce. 

Pro vlastní potřebu, si budou moci ob-
čané zakoupit u provádějící firmy ná-
strahy proti hlodavcům.

OÚ v Liptále a fy Deratex, spol. s r. o.

do výzvy č. 40/2013 ROP Střední 
Morava

- schvaluje podání žádosti o do-
taci z Operačního programu ŽP, 
výzva č. 44 na akci: Zateplení 
Obecního úřadu Liptál a vyčleně-
ní vlastních finančních prostřed-
ků na zajištění realizace ve výši 
640.000,- Kč

- schvaluje I. změnu rozpočtu 2013
- schvaluje zřízení devítičlenné Škol-

ské rady Základní školy a schvalu-
je zástupce zřizovatele do Školské 
rady ZŠ Liptál ve složení – Lubo-
mír Vaculík, Lumír Smilek a Jana 
Trochtová

- bere na vědomí informace o účet-
ních závěrkách za rok 2012

- schvaluje účetní závěrku obce 
Liptál sestavenou k 31.12.2012 

- schvaluje Smlouvu o smlouvě bu-
doucí kupní mezi Danou Polaští-
kovou a obcí Liptál na koupi vodo-
vodu na pozemcích parc. č. st. 619, 
4033, 2683/4, 182/11 v k.ú. Liptál 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 
1,- Kč

Rozpis výkupů kůží na rok 2013 
- fy Josef Strnadel, Choryně:

– fy Slepička a zajíček brno

Nabídka stavebních pozemků 
ve vlastnictví obce Liptál

Liptál, U obecního úřadu, 
v čase 15.45 – 15.55:

03.04./08.05./12.06./17.07./21.08.
25.09./30.10./04.12. 2013

27.03./10.04./24.04./08.05./22.05. 2013

Obec Liptál nabízí k prodeji pozemky 
v lokalitě Pusté, výměra cca 1000 m2 
za cenu 350,- Kč/m2. Bližší informace 
na OÚ Liptál.

7 Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do bytu.
7 Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
7 !!! POZOR !!! na náhodné telefonáty – volající se vydávají za vnuky či rodinné 

příslušníky a loudí peníze na opravu nebo koupi auta.
7 Podomní prodej dek, hrnců a nářadí je ve většině případů podvod.

Při sebemenším podezření na podvodné jednání volejte 
bezplatnou tísňovou linku Policie ČR 158.

Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Hlásenka čp. 1516, 
755 23 VSETÍN, tel.: +420 974 680 111, fax: +420 974 680 900, e-mail: krorvs@mvcr.cz

POzOR NA POdVOdNÍKY
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Rozpočet obce Liptál 2013
Paragraf, popis činnosti Příjmy

1111 - Daň závislá činnost 2,200,000.00
1112 - Daň z příjmu F.O. 200,000.00
1113 - Srážková daň 180,000.00
1121 - Daň právnických osob 2,000,000.00
1122 - Daň právnických osob - obec 400,000.00
1211 - Daň z přidané hodnoty 5,000,000.00
1334 - Převod za odnětí půdy 1,000.00
1340- Odvoz domovního odpadu 435,000.00
1341 - Poplatek ze psů 25,500.00
1343 - Užívání veř.prostr. 7,000.00
1346 - Poplatek za vstup na pozemek 0.00
1347 - Místní poplatek VHP 0.00
1361 - Správní poplatky: 17,000.00
1351 - Odvod výtěžku VHP 35,000.00
1511 - Daň z nemovitosti 1,200,000.00
4111 - ÚZ 98008 Volba prezidenta 27,200.00
4112 - Dotace Krajský úřad Zlín 261,100.00
4116 13101 Dotace na mzdu ÚP Vsetín 81,000.00
4116 - 13234 N33Z1 Dotace na mzdu ze SR 173,400.00
4116 - ÚZ 13234 N 33Z5 Dotace na mzdu VPP  EU 30,600.00
1031 - Tržba v lesním hospodářství 330,000.00
1031 - Odvod DPH Lesní hospodářství 0.00
2141 - Ostatní příjem v Infocentru 7,000.00
2212 - Ostatní příjmy MK 0.00
2321 - Kanalizace -příjem za projekt od občanů 120,000.00
3314 - Knihovna 2,000.00
3319 - Nájem  Kulturní zařízení 16,600.00
3341 - Obecní rozhlas hlášení 500.00
3349 - Liptálský zpravodaj 0.00
3392 - Ostatní příjmy Kulturní areál 7,000.00
3511 - Nájem nebyt.prostror zdrav.střediska 86,000.00
3613 - Nájem nebytových prostor,Dům služeb 107,600.00
3632 - Pohřebnictví 10,000.00
3639 - Vizovické vrty, prodej a nájem pozemku 1,747,000.00
3722 - Prodej popelnic,odvoz PDO org. 71,000.00
3725 -Třídění odpadu EKO KOM 60,000.00
3745 - Příjem za dřevin,pojistná událost 0.00
4354 - Dům s pečov.službou 227,000.00
5512 - Požární ochrana 5,000.00
6171 - Nájemní smlouva  Sdružení obcí Syrákov 64,900.00
6310 - Úroky 17,000.00
6399 - Ostatní finanční operace - vrácení daně FÚ 0.00
CeLKeM: 15,152,400.00

Paragraf, popis činnosti Výdaje
1031 - Lesní hospodářství 330,000.00
2141 - Informační centrum 2,000.00
2212 - Oprava místních komunikací ,zimní údržba 640,000.00
           Snížení imisní zátěže z dopravy 400,600.00
2219 - Výstavba a údržba chodníků,projekt Dolansko 351,000.00
2221 - Dopravní obslužnost - KÚ Zlín 135,000.00
2310 - Skupinový vodovod-splátka úroku a úvěru v DSO 116,600.00
2321 - Kanalizace - inv.transf., projekt a přípojky 2,332,000.00
3111 - Mateřská škola příspěvek na provoz,oprava budovy 777,000.00
3113 - Základní škola příspěvek na provoz, spoj, krček, voda 1,576,000.00
            Oprava sociálního zařízení 370,000.00
3314 - Knihovna 37,000.00
3319 - Ostatní činnost v kultuře 265,000.00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek 64,000.00
3330 - Činnost registr.církvím 20,000.00
3341 - Místní rozhlas 20,000.00
3349 - Liptálský Zpravodaj 53,000.00
3392 - Kulturní areál 185,800.00
3399 - Vítání občánků,beseda s důchodci,narození dětí 80,000.00
3419 - Tělovýchova 85,500.00
3429 - Ostatní zájmová činnost 15,000.00
3511 - Zdravotní zařízení 5,000.00
            Bezbarierový vstup 500,000.00
3522 - Ostatní nemocnice - Vizovice 10,000.00
3613 - Nebyt.prostory-otop,voda el.energie Dům služeb 125,000.00
3631 - Veřejné osvětlení,světla,projekt 475,000.00
3632 - Pohřebnictví 39,000.00
3633 - Úrok plynofikace 89,400.00
3635 - Územní plán  50,000.00
3636 - Územní rozvoj - příspěvek na digit.mapu 11,000.00
3639 - Ostatní služby Místního hospodářství 652,200.00
3721 - Odvoz nebezp. odpadu 120,000.00
3722 - Odvoz domovního odpadu 660,000.00
3723 - Sběrný dvůr,výběrové řízení,PHM,pojištění  IVECO 49,500.00
3725 - Odvoz tříděného odpadu 115,000.00
3745 - Péče o vzhled v obci +  mzda VPP 1,075,000.00
4319 - Sociální pomoc občanům 35,000.00
4354  - 16 BJ penzion 259,000.00
4359 - Péče o staré občany 97,000.00
5212 - Rezerva na živelnou pohromu 304,000.00
5512 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů 111,500.00
            Zateplení Hasičského domu 730,000.00
6112 - Zastupitelstvo,komise 1,338,000.00
6118 - Volba prezidenta 27,200.00
6171 - Vnitřní správa 2,601,000.00
6171 - Peněžní fond  2013 46,000.00
6310 - Bankovní poplatky 23,000.00
6399 - Odvod daně obec 400,000.00
6399 - Odvod DPH 0.00
6402 - Vratka za dodace 6,000.00
6409 -Člen.příspěvky mikroregionům a sdružením,SOS 114,000.00
VÝdeJ CeLKeM: 17,923,300.00

Paragraf - popis činnosti Návrh
8115 - Počáteční stav 2013 3,278,100.00
8124 - 01  Plynofikace obce - úvěr  ( 2001 ) -507,200.00
CeLKeM: 2,770,900.00

Schválený rozpočet 2013 obec Liptál

Rozpočet na rok 2013 byl schválen 6.2.2013 ZO pod bodem 
13/17/13 v Liptále 7.2.2013, zpracovala Sušňová 
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Nová zelená úsporám

OzNÁMeNÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu 

a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Ministerstvo životního prostředí představilo nový dotač-
ní program „Nová zelená úsporám“, která navazuje na úspěš-
ný první dotační program Zelená úsporám. Program poběží 
od poloviny roku 2013 a v první řadě bude určen pro vlastníky 
soukromých budov. Pravděpodobně až v roce 2014 bude určen 
pro vlastníky veřejných budov. Přesné znění dotačního progra-
mu včetně dotačních podmínek by mělo být známo v květnu 
2013, kdy se předpokládá vyhlášení ministrem Životního pro-
středí. Příjem žádostí pro vlastníky soukromých budov se plá-
nuje na srpen 2013. 

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách. 
Hlavní motto dotace je, že čím kvalitnější opatření, tím vyšší 
bude podpora. 
- snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 

25 % z uznatelných nákladů

Obecní úřad Liptál podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 
344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katast-
rální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ozná-
mení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální praco-
viště Vsetín (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-1/2010- 810, 
oznamuje, že 

v budově Obecního úřadu Liptál, místnosti zasedací,
v období od 15.4.2013 do 26.4.2013,

vždy v pracovních dnech pondělí a středa 
od 8:00 do 16:30 hod., 

úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 15:00 hod.,

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální ope-
rát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrál-
ní mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrál-
ním území Liptál obce Liptál.

Ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 16:30 hod. bude 
veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrální-
ho úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje posky-
tovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen 
„zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebu-
de při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen 
poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude 
možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katas-
trálního operátu na katastrálním pracovišti.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") 
se upozorňují na tyto skutečnosti:

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická 
ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí 
(§ 15 katastrálního zákona).

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, 
kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní 
vztahy k pozemku [§ 27 písm. g) katastrálního zákona].

- snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 
35 % z uznatelných nákladů

- snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 
50 % z uznatelných nákladů
Nová zelená úsporám bude zaměřena na zateplení rodinných 

domů s podmínkou výměny nevyhovujících zdrojů vytápě-
ní na tuhá fosilní paliva, na instalaci solárních systémů. Dále 
bude podporována realizace projektových dokumentací a bude 
také uplatněna forma bonusů při kombinaci opatřeních.

V současné době sice nejsou ještě zveřejněny přesné pod-
mínky dotace, ale i tak musí případní zájemci již dnes začít 
připravovat podklady pro podání žádosti. Finanční alokace 
projektu je totiž omezena na cca 1 mld. Kč pro celou Českou 
republiku.

V první řadě dotačního programu Zelená úsporám bylo 
v obci Liptál úspěšně proplaceno 25 žádosti v celkové finanč-
ní hodnotě 3 mil. Kč.        

Ing. Milan Daňa, místostarosta obce

3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud plat-
ná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních 
pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny 
do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zob-
razení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 13 
katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla ozna-
čeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedo-
šlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního 
operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vylože-
ní, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operá-
tu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 
3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit pří-
padnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnos-
ti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu 
není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrální-
ho operátu.

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrál-
ního operátu dnem 14. 5. 2013 Nebude-li pravomocně rozhod-
nuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vy-
hlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto 
okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnu-
tí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 17 
odst. 1 katastrálního zákona).

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 
se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá 
obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v soula-
du s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů.

o všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
o těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám 

jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů ne-
může katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 16 odst. 2 
katastrálního zákona.

KÚ pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, 
tel.: 571 428 070, fax 571 428 072, e-mail kp.vsetin@cuzk.cz
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Přehled podaných žádosti o dotace pro  následující období
V roce 2013 končí první ucelené ob-

dobí čerpání dotací z evropských fondů. 
Pro nové období čerpání financí z EU 
od roku 2014 nejsou známy dosud bliž-
ší informace. Snahou institucí zastupu-
jící města a obce je, aby byly v budou-
cích operačních programech co nejvíce 
zohledněny potřeby měst a obcí. Návrhy 
nejsou zatím příliš optimistické, jedno je 
však jasné. Financí z evropských fondů 
budu určitě méně. 

A jak už to u nás bývá zvykem, do-
slova za pět minut dvanáct se nyní řeší 
nevyčerpané finanční prostředky z ev-
ropských fondů. Od začátku roku 2013 
bylo vyhlášeno několik dotačních pro-
gramů, což je sice dobré, ale s rychlým 
vyhlášením je nutné ještě rychleji připra-
vit zpracování projektu a podání žádos-
ti. I my samozřejmě usilujeme o využi-
tí každé možnosti na získání finančních 
prostředků pro naši obec. Z nabízených 
dotačních titulů, jak z evropských fondů, 
tak i republikových programů zastupitel-
stvo obce Liptál schválilo přípravu a po-
dání žádosti na tyto projekty:

1. Revitalizace veřejných prostran-
ství v obci Liptál

Operační program životního prostře-
dí, celkové náklady cca 2,4 mil. Kč., po-
díl obce  cca 600 000,- Kč, realizace rok 
2013 -2014

- obsahem projektu je zlepšit veřejná 
prostranství v rámci zastavěného úze-
mí, jedná se zejména o ošetření stáva-
jící vzrostlé zeleně, obnova zámeckého 
parku, jasanové aleje, úprava okolí lípy 
u kostela, parku u Rokytenky v Dolan-
sku, výsadba zeleně.

2. zateplení Obecního úřadu Liptál 
Operační program životního prostře-

dí, celkové náklady cca 1,9 mil. Kč, po-
díl obce cca 640 000,- Kč, realizace rok 
2013

- obsahem projektu je zateplení fasády 
budovy obecního úřadu, výměna oken 
a dveří, úprava střech.

3. Revitalizace centra obce Liptál 
Regionální operační program Střední 

Morava, celkové náklady cca 2,6 mil. Kč 

podíl obce, cca 850 000,- Kč, realizace 
rok 2015

- obsahem projektu je úprava nevy-
užitého prostoru za obecním úřadem 
a úprava prostoru před obchody. Pro-
jekt zahrnuje výstavbu nových parkova-
cích míst, chodník s bezbariérovým pří-
stupem do zdravotního střediska, úpravu 
prostoru pro odpočinek (lavičky, dětské 
prvky), úpravu stávajících parkovacích 
míst, výsadbu zeleně.

4. základní škola Liptál, rekon-
strukce sociálního zařízení

Program obnovy venkova – Zlínský 
kraj, celkové náklady cca 600 000,- Kč, 
podíl obce cca 360 000,- Kč, realizace 
rok 2013

- obsahem projektu je rekonstrukce 
stávajícího sociálního zařízení v ZŠ

5. Obecní úřad Liptál, bezbariérový 
vstup a bezbariérová úprava sociální-
ho zařízení

Program Ministerstva pro místní roz-
voj, celkové náklady cca 340 000,- Kč, 

podíl obce cca 170 000,- Kč, realizace 
rok 2013

- obsahem projektu je vybudování 
bezbariérového vstupu do zdravotnické-
ho zařízení a bezbariérová úprava soci-
álního zařízení u ordinace praktického 
lékaře.

Tento projekt nám byl zamítnut, vybu-
dování bezbariérového vstupu je zahrnu-
to do dalšího projektu Revitalizace cen-
tra obce Liptál.

Zda budeme úspěšní a dotace nám 
bude přidělena, se dozvíme v průběhu 
letošního roku. Již dnes musíme ale po-
čítat rovněž s vlastními finančními pro-
středky na dofinancování akcí v případě 
jejich realizace.

Jsme přesvědčeni, že připravené pro-
jekty přinesou úsporu energií, zlepší 
vzhled obce i služby pro občany, a tím 
také kvalitu života v naší obci. 

Projekt „Revitalizace centra obce 
Liptál“ 

Věra Dostálová, 
starostka
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VOLbA PRezIdeNTA ČR 
11. a 12.01.2013- I. KOLO a  25. a 26.01.2013 - II. KOLO

Kanalizace v obci Liptál 
v rámci projektu 

Čistá řeka bečva II
Projektu veřejné splaškové kana-

lizace v obci Liptál jsme se věnovali 
v předešlých číslech zpravodaje již ně-
kolikrát. Jak už bylo psáno, rok 2013 
by měl být konečně rokem zaháje-
ní realizace stavby kanalizace. Bohu-
žel v rámci této velice administrativně 
složité akce dochází k dalšímu zdrže-
ní. Na konci roku 2012 bylo zahájeno 
výběrové řízení, které má určit zho-
tovitele stavby kanalizace. Hodnotící 
komise pro výběrové řízení doporu-
čila firmu, která splnila všechny pod-
mínky dotace a také zároveň nabídla 
nejnižší nabídkovou cenu. S touto fir-
mou by měla být uzavřena smlouva 
o dílo, bohužel ve lhůtě pro odvolání, 
bylo na adresu zadavatele přijato od-
volání firmy, která se umístila na dru-
hém místě. Z toho důvodu se odvolá-
ním začal zabývat Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, který určí zda 
bylo odvolání opodstatněné. V přípa-
dě, že Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže rozhodne o zamítnutí odvolá-
ní, dojde následně k podepsání smlou-
vy o dílo a konečně se začne stavět. 
V případě, že úřad potvrdí odvolání, 
bude muset zadavatel vypsat znovu 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Tento krok by stavbu kanalizace zase 
oddálil. Doufáme, že rok 2013, bude 
konečně rokem zahájení stavby splaš-
kové kanalizace v obci Liptál.

Ing. Milan Daňa
místostarosta obce

úřAd PRÁCe ČR
krajská pobočka ve zlíně

kontaktní pracoviště Vsetín

úředNÍ HOdINY

PONDĚLÍ 8 – 12         3 – 17 hodin

ÚTERÝ 8 – 11 hodin

STŘEDA 8 – 12       13 – 17 hodin

ČTVRTEK 8 – 11 hodin

PÁTEK 8 – 11 hodin

Nový rozvrh úředních hodin, od 
1.2.2013, platný na všech pracovištích 

Úřadu práce České republiky.

(Zákon č. 275/2012  Sb. o volbě prezidenta republiky)

VÝSLedKY – VOLbA PRezIdeNTA - LIPTÁL 
I. KOLO

Počet voličů v obci Liptál: 1.197  voličů
K volbám se dostavilo (vydané úřední obálky): 708  voličů
Účast v procentech: 59 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 707  obálek
Počet platných hlasů: 697 hlasů 

VÝSLedKY – VOLbA PRezIdeNTA - LIPTÁL 
II. KOLO

Počet zapsaných voličů v obci Liptál: 1188  voličů
K volbám se dostavilo (vydané úřední obálky): 635  voličů
Účast v procentech: 53,5 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 635  obálek
Počet platných hlasů: 629  hlasů

Liptál  26.01.2013                                   Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál

Pořadí 
podle 
hlasů

Název strany Vylosované 
číslo strany

Počet 
získaných 

hlasů
V procentech

%

1. Ing. Miloš Zeman 6 166 24
2. Ing. Jan Fischer, CSc. 2 146 21
3. Karel Schwarzenberg 9 100 14
4. Jiří Dienstbier 8 89 13
5. Prof. JUDr. Vladimír Franz 7 53 8
6. MUDr. Zuzana Roithová, MBA 1 49 7
7. Taťana Fischerová 4 35 5
8. Ing. Jana Bobošíková 3 30 4
9. MUDr. Přemysl Sobotka 5 29 4

CeLKeM 697 100 %

Pořadí 
podle 
hlasů

Název strany Vylosované 
číslo strany

Počet 
získaných 

hlasů
V procentech

%

1. Ing. Miloš Zeman 6 389 62
2. Karel Schwarzenberg 9 240 38

O. s. Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem v Liptále vyhlašuje:

15. HUMANITÁRNÍ SbÍRKU ObLeČeNÍ AJ.
Pondělí 15.4.2013 v době od 8 do 17 hod. v garáži Oú vedle hasičské zbrojnice
CO Se SbÍRÁ:
➢ letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), ➢ lůžkoviny, prostěradla, ruč-
níky, utěrky, záclony, ➢ látky - min. 1 m2 - ne zbytky a odřezky, ➢ domácí potřeby 
- nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, ➢ vatované a péřové přikrývky, 
polštáře, deky, ➢ obuv - nepoškozenou, ➢ hračky - nepoškozené a kompletní
NebeRe Se:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, kober-
ce - ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky, znečištěný a vlh-
ký textil

Věci prosíme ZABALENÉ do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem.

Bližší informace tel.: 224 316 800, 224 317 203, www.diakoniebroumov.org
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Kočky kolem nás chodí tiše, poti-
choučku našlapují v přítmí. Vidí je je-
nom ten, kdo má srdce otevřené …..

Naším cílem je POMÁHAT, hledat 
domovy opuštěným, strádajícím koč-
kám, snížit počet volně žijících koček 
(kastrační program) a nenechat je bez 
pomoci živořit v ulicích města.

Ujímáme se všech, které odchytne-
me, nebo jsou nalezeny venku v těžkých 
podmínkách. Pečujeme o tolik koček, 
kolik zvládneme, uzdravujeme je, dává-
me do pořádku a hledáme jim nové do-
movy. Fungujeme jako síť domácích de-
pozit, (žádné klece a kotce), které jsou 
rozmístěny nejen ve Zlíně, ale největ-
ší náhradní domov máme na Vysočině. 
Tady pomáháme kočkám především ze 
Žďáru nad Sázavou, Havlíčkova Brodu, 
Jihlavy a vlastně z celého kraje. 

Žádnou kočku nenecháme venku bez 
pomoci. Sdružení Dobré ruce je nezisko-
vá organizace, všichni pracujeme bez ná-
roku na odměnu a ve svém volném čase. 
Proto bychom Vás tímto chtěli poprosit 
o podporu naší činnosti. Budeme vděční 
za jakoukoliv pomoc a příspěvek (i sto-
koruna může znamenat rozdíl mezi živo-
tem a smrtí). Číslo našeho transparentní-
ho účtu je 2800326470/2010.

Kdybyste se rozhodli podpořit nás ma-
teriálně nákupem granulí nebo steliva, 
kočičky to vždy ocení.

Pokud se chcete blíže seznámit s naší 
činností, všechno ostatní o nás a o nale-
zených kočičkách najdete na www.dob-
reruce-zlin.cz nebo www.navysocine.cz.

Kontaktovat náš můžete na e-mail info@
dobreruce-zlin.cz.

Jakou hodnotu má STOKORUNA
Pro ně může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí

Chtěla bych moc poděkovat traktoris-
tovi Mirku Mikulcovi za odklízení sně-
hu v naší ulici tuto zimu i v zimách uply-
nulých. I když nemá podmínky vůbec 
jednoduché, snaží se vždy sníh odklidit 
co nejlépe. Za všechny spokojené.  

Věra Geržová, Sadová

Po delší přestávce obnovilo svoji 
činnost cvičiště psů u požární nádrže 
v Liptále, zvané Žabárna.
Scházíme se každou neděli ve 13 hod.

Cvičení je momentálně zaměřeno 
na cvičení psů do 1,5 roku věku psa.

Těšíme se na Vaši účast.
Hana Klesková

Poděkování 
za zimní údržbu

Upozornění a pozvání 
pro chovatele psů

Žádost o pomoc při hledání vojáka I. světové války
Dovoluji si Vás požádat o pomoc při 

hledání potomků nebo příbuzných pana 
Josefa Mikulce, věk 37 let, naro-

zen 1877, příslušný do Liptálu, zemřel 
1.12.1914 v Užhorodě, pohřben na vo-
jenské válečném hřbitově v Užhorodě. 

Protože tento hřbitov Čs. obec legionář-
ská spolu s Ministerstvem obrany částečně 
rekonstruuje, máme zájem zjistit bližší po-
drobnosti o tomto českém vojákovi v ra-
kousko-uherské uniformě. Pokud najdete 
jakoukoliv možnost nám pomoci s hledá-
ním osudů tohoto vojáka - Vašeho rodáka, 
který byl ženat a zanechal tak po sobě ro-
dinu, budeme Vám velmi vděčni.

S úctou

Mgr. František Trávníček předseda 
jednoty Čs. obce legionářské Valtice 

Tel.: 734 315 610, mailto:Trav-
nicek.F.Frantisek@seznam.cz

V záznamech se nám zatím ve spo-
lupráci s panem Jiřím Halou ml. poda-
řilo zjistit, že v Liptále se jedná o dům 
č.p.116, Dolansko.  Vazba je i na dům čp. 
149, Dolansko.

V tom domě původně bydleli:
Pavel Mikulec, nar. 21.9.1912, zemřel 

1991

Jeho otec byl Josef Mikulec, matka 
Anna, roz. Geržíková. Měli spolu 5 dětí: 
Annu (1904), Františku (1906), Josefa 
(1910), Pavla (116) a Marii (1914, zemře-
la v prvním roce). Všechny se narodily 
v č. p. 116. Pavel je tedy zřejmě synem 
zmiňovaného vojáka. 

(Manželka od Pavla: Emilie Mikul-
cová, r. Vaculová, nar. 21.7.1911, zemře-
la 1998)

Další stopy po sourozencích Pavla Mi-
kulce,  vedou do Lhoty u Vsetína. Prosí-
me tedy o pomoc.

Františka (1906-1942) si vzala Josefa 
Škrabánka (1905-1967) ze Lhoty č. 83. 
Jsou pohřbení v Liptále a měli minimál-
ně tyto dvě děti: Josefa Škrabánka (* 28. 
10. 1933) a Zdenku Škrabánkovou (* 22. 
2. 1937). 

Josef (1910-1990) si vzal Julii Srněn-
skou (1909-1995) ze Lhoty č. 102. Jsou 
pohřbení ve Lhotě a měli minimálně 
dceru Věru Mikulcovou (1935-1971). 

Tady asi bude největší šance vypátrat 
potomky. 

Prosíme tedy, aby se nám ozvali na OÚ 
v Liptále, tel. 571 438 074 nebo email: 
obec@liptal.cz. 

Děkujeme.
Jana Vráblíková

Oznamujeme, že fungujeme jako ko-
čičí útulek - kam se mohou lidé obrá-
tit, pokud shánějí vymazleného kočičího 
miláčka. Anebo naopak přijímáme opuš-
těné, nalezené kočičí bezdomovce.

Lidé již nemusejí kočičky vyhazovat 
na ulici, mohou je dovézt k nám.

Nemůžete-li si vzít kočičku a přesto 
byste jim rádi pomohli, přijmeme jakou-
koliv pomoc, i maličkost. 

Občanské sdružení dobré ruce zlín
Pro všechny milovníky koček a jiných domácích mazlíčků

Podrobnosti na www nebo telefonem.
Dobré Ruce o.s.
Web: www.dobreruce-zlin.cz
E-mail: info@dobreruce-zlin.cz
Tel.: +420 775 229 240.
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Životní jubilea
duben, květen, červen 2013

60 let
květen  MUDr. Čechová Milena, střed
  Výchopeň Karel, Dolansko
  Kirchnerová Miloslava, Hořansko
  Daňa Josef, Střed
  Mika Jaroslav, Výpusta
červen   Kraus Ladislav, Na Špici

65 let
duben  Valchářová Věra, Střed
  Žůrková Jiřina, Dolansko
  Liška Lubomír, Hořansko
červen  Marek Pavel, Dolansko  

70 let
duben  Minařík Pavel, Háj
červen  Dubšíková Milena, Sadová
  Vychopeň Jan, Lopuník

75 let
duben  Zeťáková Anna, Dolansko
  Vodák Vojtěch, Na Špici

80 let
duben  Srněnská Ladislava, Střed

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

82 let
duben  Kašpárek Jiří, Dolansko

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

84 let
červen  Klesková Františka, Střed

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

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

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

88 let
červen  Zrníková Marie, Dolansko

90 let
květen  Miková Julie, Střed

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

vzpomínky
Proč Tvoje srdce zlaté,
jež pro nás láskou bilo,
proč ono nás tak náhle opustilo.
Po těžké bolestné nemoci,
tak rychle odešla jsi spát,
my na Tebe, maminko, 
s dětmi budeme vzpomínat.

Dne 10. dubna 2013 vzpomeneme 1. smutné vý-
ročí úmrtí mé manželky, naší maminky, a ba-
bičky, paní
Jaroslavy Ovčačíkové, z Liptálu č. 167

Vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Oldřich a syn Petr. 

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

Dne 16. února 2013 jsme vzpomněli 1. výročí 
úmrtí mého manžela, našeho tatínka, a dědeč-
ka, pana
Lubomíra Černoty, z Liptálu č.80.

S láskou vzpomínají manželka, syn Lubomír a dcera Zlata 
s rodinou, rodina Smilkova, Ludmila Černotová a rodina Vy-
chopňová. 

Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě.

Dne 5. srpna 2013 vzpomeneme 10. výročí úmr-
tí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

Jana Frýdla, z Liptálu, Sadové č. 365.

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene rodina Frýdlova. Kdo 
jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Umlklo stromů šumění
a vánek sotva dýše,
umlklo srdce znavené
tak tichounce a tiše….

Dne 25. března 2013 vzpomeneme 1. smutné vý-
ročí, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček, pan 

bedřich Tomša, z Liptálu č. 406.

Společenská kronika
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S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie, synové Radek, 
Mirek a Bedřich s rodinami, bratr Jan a sestra Věra. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi. 

Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.

Dne 3. března 2013 vzpomeneme 5. smutné vý-
ročí, kdy od nás odešel můj manžel, náš tatínek 
a dědeček, pan
Miroslav Kachtík, z Liptálu č. 53.

Všem, kteří ho znali a měli rádi, děkujeme za vzpomínku. 
Manželka, syn Miroslav a dcera Bronislava s rodinami. 

A za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl …
(D.Šajner)

Dne 27. dubna 2013 si připomeneme 15 let od 
úmrtí našeho tatínka a staříčka, pana

Jaroslava Gerži, z Liptálu č.88

Všem, kteří vzpomínají s námi, děkuje syn Jaroslav a dcera 
Jana s rodinami. 

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

Dne 30. ledna 2013 jsme vzpomněli druhý rok 
úmrtí naší dcery, paní 

Anny Tomancové, ze Lhoty č.241

Vzpomínají rodiče, manžel, děti a celá rodina.

Děkuji celé rodině, sousedům, přátelům, zná-
mým, spoluobčanům i pilotům, kteří mně jak-
koliv pomohli v době úmrtí pana

emila Vasila, z Liptálu č. 266,

který nás náhle a nečekaně opustil ve svých 67 letech.
Dále děkuji všem za projevenou soustrast.
Alena Chmelařová s rodinou

poděkování
Děkujeme za pomoc při opravě našeho bytu Mirce a Jožkovi 
Jakubovým, Janě a Mirkovi Škývarovým, Milanovi, Michalo-
vi, Tiborovi, panu Valchářovi, Martinovi a našim domácím, že 
to s námi vydrželi.

Děkují Anežka a Zdeněk Mrlinovi

přihlášeni 2012
červenec 2012 Ing. Kovář Tomáš, Ing. Kovářová Marcela, 

Kovář Martin, Kovářová Klára, Dolansko
 Liška Lubomír, Střed
září 2012 Rýdel Lukáš, Střed
říjen 2012 Frýdl Marian, Frýdlová Marie, Na Špici
 Marek Petr, Marek Jan, Marek Petr, Marková 

Lenka, Dolansko
listopad 2012 Zadražilová Nikole, Dolansko
prosinec 2012 Hromada Antonín, Škurňův dvůr

leden 2013 Vajďák Petr, Strejcová Alena, Sadová 
Sommer Vladimír, Střed

  Dědičová Alena, Schicho Michal, Schichová 
Alena, Na Špici

  Malučký Miroslav, Na Špici
 Langová Šárka, Langová Emma Alexandra, 

Lopuník
březen 2013 Král Josef, Střed

vítání občánků
Prosíme rodiče našich malých spoluobčánků, aby nám cho-

dili své narozené děti přihlásit na obecní úřad. Alespoň do 
doby, než bude vyřešeno poskytování údajů z centrální eviden-
ce obyvatel na náš OÚ Liptál. Jinak nebudeme moci uskutečnit 
další vítání občánků.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vzhledem ke změně zákona a zaváděním základní 
registrů  nedostáváme na obecní úřad od 1. 7. 2012 ak-
tualizace z evidence obyvatel - sňatky, odhlášení, na-
rození, úmrtí. Prosíme o trpělivost do doby,  kdy bude 
tento celorepublikový problém vyřešen a nový systém 
začne fungovat. Poté snad budeme moci přinést ucele-
né informace.

Proto v tomto prvním čísle v roce neuvádíme ani 
pravidelný statistický přehled, jelikož podklady nemá-
me, nebo nejsou přesné. 

Z tohoto důvodu nedostupnosti informací se omlouvá-
me i za případné nepřesnosti  uvedené v tomto čísle.

V této souvislosti Vás prosíme, aby jste nám na-
stalé změny v uvedeném - sňatky, odhlášení, na-
rození, úmrtí přišli na Oú v Liptále nahlásit, aby-
chom jej mohli přesně zanést do evidence obyvatel 
a mohli jsme z nich dále čerpat  – např. vítaní ob-
čánků, apod. 
Děkujeme za pochopení.

Jana Vráblíková

Sdělení ke společenské kronice



12   Liptálský zpravodaj č. 4/2012

JAK POSÍLAT PřÍSPĚVKY

UzÁVĚRKY
jednotlivých čísel Liptálského zpravodaje

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

Prosíme o dodržování uvedených termínů!

PřÍSPĚVKY:
- zasílejte na uvedenou emailovou adresu s označením „Pří-

spěvek do zpravodaje“  nejlépe ve formátu word (přípo-
na.doc), jeden příspěvek obsahem tak kolem ½ stránky A4,  
psáno na počítači

- osobně na obecní úřad

FOTOGRAFIe:
- posílejte zvlášť v příloze - ne v textu
- ve formátu .JPG, .JPEG, velikost cca kolem 1 MB.
 Velikostí kolem 100 kB ani neposílejte - moc malé, proto ne-

vhodné pro tisk.
- osobně na obecní úřad

Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky před zveřejně-
ním posoudit zejména, aby nepoškozovaly jiné subjekty, 
osoby, apod. zveřejněny budou jen ty příspěvky, u nichž 
bude uveden podpis pisatele a plná adresa.

Všem přispěvatelům děkujeme za spolupráci.

Jana Vráblíková, Obecní úřad Liptál, 756 31  Liptál 331,
e-mail: obec@liptal.cz, tel.: 571 438 074, fax: 571 424 785

18 let v roce 2013 dosáhnou a plnoletými se stanou:

Čísla popisná a evidenčníPočet přístupů na webové stránky 
obce Liptál (www.liptal.cz): 

Míra nezaměstnanosti v Liptále 
k 1.1.2012:

15 let v roce 2013 dosáhnou a první občanské průkazy obdrží:

Vodák Ondřej - Na Špici, dušková Kateřina - Lopuník, Po-
spíšilíková Kateřina - Hořansko, Mrlinová Lenka - Střed, 
Smolík Ondřej - Pusté, Marešová Vendula - Dolansko, Šký-
varová Milada - Háj, Kovařčíková Lucie - Kopřivné, Va-
culík Pavel - Spálíky, Šťastná Kristýna - Střed, Juřičková 

zdenka - Dolansko, blažo Tomáš - Hořansko, burján Jakub 
- Pusté, Chmelař Robin - Střed, Kratochvíl daniel - Na Špi-
ci, Nguyen Tomáš - Výpusta, Cedidla Jan - Střed, zadrobíl-
ková Kristýna - Dolansko, Mrnuštíková Kristýna - Na Špi-
ci. Celkem 19 občanů.

Ke dni 14.03.2013 je v obci registrováno 523 čísel popisných 
a 44 čísel evidenčních (chaty).
Počet neobydlených objektů je 150 (nikdo není přihlášen na tr-
valý pobyt).

Údaje o nezaměstnanosti na úrovni obcí nemá Úřad práce pod-
le sdělení k dispozici.

ke dni 22.3.2013 - 58 635 přístupů. 

Navrátilová Kristýna - Dolansko, Cedidlová Michaela - 
Střed, Valčíková Adéla - Na Špici, Vaculíková Marie - Lůžko, 
Vaculík Petr - Spálíky, Vaculík Samuel - Hořansko, Škrabán-
ková Anna - Dolansko, Podzemná Pavlína - Kopřivné, Pospíši-

líková barbora - Hořansko, Navrátil Kryštof - Střed, bukáček 
Jan - Kopřivné, řezníčková Kristýna - Pod Hranicí, Valchářo-
vá Tereza - Na Špici, Pečenka david - Střed, Mareš Štěpán - 
Dolansko, Karolová denisa - Střed.  Celkem 16 občanů.

Povinností občana, který má trvalý pobyt na území ČR a do-
sáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz (OP). Pro splnění 
této povinnosti je nutné požádat na MěÚ ve Vsetíně o vydání 
OP nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby OP byl vydán 
bez správního poplatku, a nejpozději 30 dnů po dovršení 15 let 
věku tak, aby se občan nedopustil přestupku.

Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, OP bude vy-
roben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 
5 let (občanům starším 15 let se vydává OP s dobou platnosti 
10 let). Občan by také musel zaplatit správní poplatek ve výši 

50 Kč, protože by se jednalo o vydání OP občanu mladšímu      
15 let (podle položky 8. sazebníku správních poplatků, který je 
přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den 
dovršení 15 let OP, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu       
30 dnů na to, aby o vydání OP požádal.

V den dovršení 15 let a po – do 30 dnů budete potřebovat: 
rodný list patnáctiletého. 

(Z letáku MV ČR, 4/2012)
Zpracovala: Jana Vráblíková

Lipta Liptál - Pozvání
na setkání bývalých zaměstnanců VD Lipta Liptál, které se 

uskuteční v sobotu 5. října 2013 ve 14:30 hodin v Kulturním 
zařízení OÚ Liptál.

Prosíme rovněž, aby jste o této akci informovali své přátele  
a známé z jiných provozoven.

Kontakt: Miroslav Vaculík, tel.: 571 438 008, mobil: 604 
205 471, e-mail: vaculik@molo.cz.
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Z dostupných zdrojů zpracovala Jana Vráblíková

V roce 2013 by se dožili 100 let tito spoluobčané:
Narozen/a 1913 Kde Jméno Liptál čp. zemřel/a

01.01. Liptál Gerža Josef 9 odhlášen Želechovice, 1973
02.01. Liptál Matějů Josef 135 16.07.2007
22.02. Liptál Křupalová Karolína 346 08.08.1976
20.03. Liptál Daňa Josef 65 odhlášen Choceň, 1995
30.03. Liptál Urban František 220 06.03.1993
13.04. Liptál Migdalová Anežka 175 11.01.1988
14.04. Lhota u VS Koňař Jaroslav 309 13.04.1983
24.04. Liptál Tomana Karel 336 30.11.1990
28.04. Liptál Gerža Karel 105 18.02.1991
10.05. Liptál Mika Antonín 90 21.02.2005
14.05. Jasenná Hrušková Božena 21 17.08.1994
23.05. Liptál Mikšík Jan 193 10.09.1987
10.08. Liptál Mrnůštíková Anežka 230 14.10.1998
11.08. Liptál Mikulcová Božena 42 01.11.1985
20.08. Liptál Srněnská Julie 92 26.12.1989
30.09. Liptál Geržová Anežka 141 19.03.1973
05.10. Vsetín Řehová Vlasta 131 06.10.1986
15.10. Liptál Tomanová Anežka 336 09.04.1988
14.11. Liptál Mika Pavel 411 04.12.1987
12.12. Zádveřice Vrlíček Josef 285 03.08.1985
16.12. Lhota u VS Řezníková Julie 342 08.11.2006
20.12. Liptál Tomana Karel 284 15.06.1986
30.12. Liptál Mrlina Josef 329 22.03.1981

diakonie Vsetín vyhlašuje 4. ročník pěvecké soutěže: 

SeniorSTAR
Máte v obci/městě talentované seniory? Dejte o nich vědět 

– vyšlete je do pěvecké soutěže SeniorSTAR! Proslaví sebe 
a zviditelní vaši obec/město.

Proč tuto soutěž organizujeme? 
Chceme na veřejnosti prezentovat, že i v pokročilejším věku 

je možno podávat pozoruhodné pěvecké výkony. 
3 soutěž je určena seniorům nad 60 let 
3 výkon soutěžícího bude hodnotit odborná komise; v jejím 

čele letos zasedne známá cimbalistka zuzana Lapčíková, 
která v průběhu soutěže rovněž zazpívá

3 všichni soutěžící budou oceněni, vítěz získá hodnotný dár-
kový koš a finanční odměnu 2.000 Kč

3 každá obec/město může vyslat pouze jednoho zástupce
3 zdarma zašleme plakáty a pozvánky na soutěž do vaší obce/

města 
3 při velkém zájmu zpěváků z vaší obce/města můžete zorga-

nizovat vlastní předkolo soutěže, při kterém vyberete toho 
nejlepšího (rádi s organizací poradíme)

3 soutěžící má možnost vybrat si libovolnou lidovou píseň
3 zajistíme kvalitní cimbálovou muziku, která bude soutěžící 

doprovázet při soutěžním odpoledni
3 společenský oděv soutěžícího doporučen, kroj vítán
3 vaši fanoušci podpoří soutěžícího a rozhodnou o Ceně diváků

TeRMÍN SOUTĚŽe: čtvrtek 25. 4. 2013, od 15 hodin 
v domě kultury Vsetín 

V případě, že se do soutěže přihlásí více než 12 obcí/měst, 
proběhne dopolední předkolo soutěže. Informovali bychom 
o něm ihned po termínu uzavření přihlášek do soutěže.

TeRMÍN zASLÁNÍ PřIHLÁŠKY:  2. 4. 2013
Na adresu: Diakonie ČCE – středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vse-

tín, 755 01 nebo telefonicky na číslech: 571 420 617, 734 766 350 
či e-mailem na adresu: vodakova.vsetin@diakonie.cz

Uveďte: jméno obce/města / jméno soutěžícího / název písně
Spolu s přihláškou zašlete 5 fotografií v elektronické podo-

bě vaší obce/města (využijeme pro prezentaci vašeho zástupce 
při soutěži) – v dobrém rozlišení min. velikost 1,5 MB 

Kontaktní osoba: Marta Vodáková - 734 776 350, 
571 420 617; vodakova.vsetin@diakonie.cz

Jak to na soutěži vypadá? 
Zde je reportáž z roku 2012, který natočila TV Beskyd:
ht tp://www.tvbeskyd.cz/cz/10-tv-beskyd/1-vset in.

html?idv=2361 

diakonie Českobratrské církve evangelické – středis-
ko Vsetín - je nestátní, nezisková organizace, která poskytu-
je rozsáhlou sociální pomoc seniorům a sociálně vyloučeným 
na Vsetínsku. Zaměstnává 60 stálých zaměstnanců. 

Podrobné informace na www.diakonievsetin.cz
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V LIPTÁLe – 2013

ROzPIS PRAVIdeLNÉHO PROVOzU - zkoušky v Kulturním zařízení

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 !

Mimo tento pravidelný provoz se konají jednorázové kulturní akce pátek - sobota - neděle.

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

každé út
čt

KARATE
15-16 h Alcedo Vsetín KZ

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

29.03. pá Velký pátek, 10 h ČCE Liptál Kostel ČCE
30.03. so Nábor do soutěžních družstev SDH SDH Liptál u HZ
31.03. ne Velikonoční neděle, 10 h ČCE Liptál Kostel ČCE
01.04. po Velikonoční pondělí, 10 h ČCE Liptál Sborový dům ČCE
07.05. út Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání MŠ Liptál MŠ Liptál
24.05. pá Noc kostelů Sbor ČCE kostel ČCE Liptál
25.05. so Taktické cvičení hasičů, dálková doprava vody SDH Liptál, jednotky okolních obcí Liptál – Háj
25.05. so Kácení máje u HZ SDH Liptál HZ
31.05.
až
03.06.

čt
-
ne

Fox Downhill Camp Liptál 2013 Staněk Radomil ml. Za kravínem

01.06. so 3. Utkání Hořansko – Dolansko 2013 FK a Obec Liptál Areál TJ

09.06. ne 26. Dětské folklórní dny 2013 FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA
Obec

15.06. so Soukromá akce Krausová E., Liptál KZ
22.06. so 13. Turnaj v malé kopané 2013 FK TJ Start Lipta Liptál Areál TJ
23.06. ne Konfirmace Liptál, Jasenná Sbor ČCE Liptál, Jasenná Kostel ČCE Liptál

05.07. pá Zájezd na Branč, SR – Oslavy 1150. výročí příchodu 
Cyrila Metoděje Sbor ČCE Liptál Branč, Slovensko

14.07. – 
26.07.

ne
pá

Letní tábor pro děti „Divoký západ“
v Hošťálkové Sbor ČCE Liptál, Jasenná Hošťálková

27.07. so Myslivecký výlet a děstký den Myslivecké sdružení Brdisko Liptál Chata MSB

17.08. so 23. zlínský sraz vojenských  historických vozidel 2013 Veteran Car Club Zlín, o.s., 
Otrokovice

průjezd ze Špice - 
střed HZ - Lhota

21.08.
až
26.08.

st
--
po

MFF 44. Liptálské slavnosti 2013
Výstava

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA
Obec

31.08. so Liptálské slůnění Londa Jaroslav, FK Liptál KA
05.10. so Sraz Lipťáků Vaculík Miroslav KZ
11.12. st Besídka DDaZŠ Liptál DDaZŠ Liptál KZ
26.12. st Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

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
PÁTEK FoS Malá Lipta  17-19 h FoS Lipta - Základ 19-21 h Dechovka Liptalanka  19-22h
SOBOTA 
NEDĚLE Dechovka Liptalanka
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Žádáme všechny zájemce (pořadate-
le, organizace, složky aj.), aby podáva-
li na OÚ Liptál požadavky na obsazení 
termínů a pronájem pro Vaše kultur-
ní akce, které hodláte pořádat v dalším 
roce, vždy nejlépe koncem roku (pro-
sinec, leden). 

Čím dříve zažádáte, tím lepší a luk-
rativnější termín si můžete vybrat. Bu-
dou zaneseny do celkového Plánu akcí 
na rok, který bude projednáván na dal-
ším veřejném zasedání Zastupitelstva 
obce Liptál. 

Každý další požadavek na konání akce 
a pronájem, který nebude do tohoto plá-
nu zanesen, je nutné projednávat jednot-
livě a průběžně na dalších zasedáních 
ZO Liptál a tímto se pořádání zdržuje.

I pokud se akce nepořádají v kul-
turním zařízení nebo v kulturním are-
álu, přesto žádáme o jejich nahlášení 
do celkového plánu akcí, který shrnu-
je 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 nejšir-
ší okruh lidí, získáte tak reklamu. 

zároveň Vás prosíme o zasílá-
ní plakátů, pozvánek atd. na Vaše 
akce, aby mohly být v dostatečném 
předstihu zveřejňovány na webo-
vých stránkách či Liptálském zpra-
vodaji.      
      

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Zpracovala:  Jana Vráblíková, 

OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, 
e-mail: obec@liptal.cz

9. Liptálský košt slivovice 2013
V sobotu 16. března 2013 proběhl v re-

stauraci U Klesků pod záštitou Obecní-
ho úřadu v Liptále už 9. ročník Liptál-
ského koštu slivovice. Tentokrát se sešlo 
24 vzorků v kategorii trnek a  10 vzor-
ků v kategorii ostatní pálenky. Celé sou-
těžní odpoledne probíhalo v příjemné at-
mosféře.

V kategorii trnka si odnesli ceny:
1. Zdeněk Mrlina, Liptál 402
2. Libor Obadal, Liptál 428
3. Laďa Zapalač, Jasenná

V kategorii ostatní pálenky si odnes-
li ceny:
1. Zdeněk Mrlina (prostřední), Liptál 57
2. Miroslav Malčík, Liptál 97
3. Miroslav Bařina, Liptál 441.

Svůj vzorek v obou kategoriích si 
poznalo 9 soutěžících. 

Po vyhlášení vítězů se celý večer 
nesl v doprovodu hudební produkce 
Petra Obadala. Pro soutěžící i ostatní 
hosty, kteří se přišli podívat, byla při-
pravena bohatá tombola.

Chtěla bych tímto poděkovat všem 
svým spolupracovníkům a sponzorům, 
bez kterých by se tato, už tradiční akce, 
nemohla  uskutečnit.

Hana Klesková

Foto: Josef Londa
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CO PřIPRAVUJeMe

bohoslužby o velikonočních svátcíchČCe LIPTÁL 
Velký pátek 29.3.2013  

10.00 h bohoslužby s večeří Páně, kostel, 
14.00 h nešpor s večeří Páně, Lhota, OÚ

Velikonoční neděle 31.3.   
10.00 bohoslužby s večeří Páně, kostel

Velikonoční pondělí 1.4.  
10.00 bohoslužby, sborový dům

Srdečně vás zveme nejen k bohosluž-
bám, ale také k dalšímu pravidelnému 
programu ve sboru.

• Každé úterý dopoledne od 9.30 se na 
faře scházejí maminky s dětmi. Toto se-

tkání je otevřeno všem, i těm, kdo nepa-
tří do sboru.

• Ve středu v 19 hodin probíhá na faře 
zkouška pěveckého sboru. Rádi mezi se-
bou přivítáme nové zpěváky – všichni 
jsme přece rádi, když bohoslužby nebo 
pohřební shromáždění obohatí svými 
hlasy pěvecký sbor.

• Každou neděli zároveň s bohoslužba-
mi probíhá také nedělní škola pro děti. 
V našem sboru je mnoho pokřtěných 
dětí, ale jen málo z nich přichází s rodi-
či nebo prarodiči na bohoslužby. Vybízí-

me proto rodiče a kmotry, aby věrni své-
mu křestnímu slibu děti do shromáždění 
církve přiváděli, aby se mohly seznamo-
vat s biblickou zvěstí i s životem církve. 
Nemusíte se bát, že by děti rušily nebo se 
nudily. Nedělní škola probíhá v krásných 
prostorách upravených pro děti a způso-
bem, který je pro ně přiměřený.

Farní sbor Českobratrské církve evan-
gelické v Liptále, tel. 732 819 626,            
e-mail: liptal@evangnet.cz; www: liptal.
evangnet.cz.

NOC KOSTeLŮ
Loni jsme se v našem sboru poprvé 

připojili k akci Noc kostelů. Jejím cí-
lem je otevřít kostely a kaple ve městech 
i obcích návštěvníkům v neobvyklou 
dobu a připravit program podle místních 
možností.

Letošní program se teprve připravuje, 
ale termín si můžete poznamenat už teď: 
pátek 24. května 2013.

KONFIRMACe
Předběžně na neděli 23. června 2013 

připravujeme v našem sboru konfirmač-
ní slavnost. Ke křtu nebo konfirmaci se 
už druhým rokem připravují Lenka Gře-
šáková, Kristýna Navrátilová, Petr Vacu-
lík, Samuel Vaculík a Marie Vaculíková. 
Protože konfirmační příprava je společná 

pro mladé lidi z Liptálu i Jasenné, bude 
společná také jejich konfirmace v liptál-
ském kostele za účastí obou sborů.

zÁJezd NA SLOVeNSKO 
NA OSLAVY PřÍCHOdU 
CYRILA A MeTOdĚJe

V letošním roce si připomínáme 1150. 
výročí příchodu věrozvěstů Konstanti-
na (Cyrila) a Metoděje na Velkou Mora-
vu. Českobratrská církev evangelická se 
po domluvě se Slezskou církví evange-
lickou a. v. a Evangelickou církví a. v. 
na Slovensku připojí ke společným osla-
vám, které se budou konat 5. července 
2013 na hradě Branč na západním Slo-
vensku. Připravujeme na tuto akci sbo-
rový zájezd. Hlásit se můžete po bo-
hoslužbách v kostele, kde je připraven 

přihlašovací arch, nebo dejte vědět ně-
kterému z presbyterů. 

LeTNÍ TÁbOR PRO dĚTI
Také v letošním roce připravujeme 

společně se sborem v Jasenné letní tábor 
pro děti, a to v termínu 14.–26. července 
2013. Tábor se bude konat opět v Hošťál-
kové, na louce v indiánských týpí. Před-
pokládaná cena je 2.200 Kč.

Tématem letošního tábora je „Divo-
ký západ“. Přihlášky budou k dispozici 
ve škole v Liptále i na faře, informace 
podá ses. farářka Včelná.

Ze Zpravodaje Farního sboru ČCE 
v Liptále, č. 22, březen 2013. Celý obsah, 
včetně promluvy administrátorky, Zprá-
vy o činnosti staršovstva 2007 - 2013, 
je zveřejněn i na www.liptal.cz, odkaz 
Církve, ČCE Liptál.

TřÍKRÁLOVÁ SbÍRKA 2013ř-K CÍKeV LIPTÁL

z ObeCNÍ KNIHOVNY LIPTÁL

Jménem Charity Vsetín a Obecního 
úřadu v Liptále Vám děkujeme za pod-
poru Tříkrálové sbírky 2013. Díky ko-
ledníkům se podařilo předat radost 

a vánoční poselství mnoha lidem a ro-
dinám. Veliké poděkování zasíláme 
i malým koledníčkům.

Celkový výtěžek v okrese Vsetín činí: 

769 160 Kč (v roce 2012: 701 789 Kč).
V Liptále se sbírka konala v sobo-

tu 5. ledna 2013 a vybralo se 20 969,- 
(v roce 2012 částka činila 26 480 Kč). 

Knihovnu najdete v budově Základní 
školy Liptál v přízemí, vchod do knihov-
ny je na pravé straně vstupu do školy. 

Otevírací doba:
STŘEDA 15 – 17 hod
PÁTEK 15 – 17 hod

Pro občany jsou zde 2 místa u PC – in-
ternet zdarma.

K zapůjčení máme 25 novinek z jarní-
ho nákupu, několik dvojjazyčných knih 
vhodných pro začátečníky i pokročilé, 
a také 12 AUDIOKNIH namluvených 
na CD – beletrie i pohádky. 

Od 1. ledna do 10. března 2013 se 
do knihovny přihlásili 4 noví čtenáři 
(3 x dospělí zaměstnaní, 1 x dítě do 15 
let), dospělí čtenáři si vypůjčili 196 
knih, mládež 46 knih. 

Registrační poplatek činí za 1 rok pro 
děti, studenty a důchodce 20 Kč, pro 
ostatní 40 Kč.

Další informace o naší knihovně na-
jdete na www.liptal.knihovna.info
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70 000 pro zŠ Liptál

ze základní školy Kdo má vychovávat - škola nebo rodiče?
V poslední době se hodně hovoří 

o stavu českého školství. Mezinárodní 
srovnání avizují, že čeští žáci jsou horší 
ve všech sledovaných oborech. Ti, kte-
rým není osud školství a vzdělávání dětí 
lhostejný, se zapojují do celonárodních 
diskuzí /www.rodicevitani.cz, www.
ceskomluviovzdelani.cz, …/. Diskutují-
cími jsou významné osobnosti, studenti, 
učitelé i rodiče. Každý může napsat svůj 
názor a připojit se do debaty, která by 
mohla mít vliv na další rozvoj vzdělávání 
u nás. Zaujal nás příspěvek psycholožky 
Leony Mechúrové, která hovoří o spolu-
práci rodiny a školy. Tato otázka se stala 
velmi aktuální právě v naší škole.

„Děti tráví ve škole v průměru více 
času než s rodiči. Čekáte od školy, že 
bude vaše dítě nejen vzdělávat, ale i vy-
chovávat pro život? Nebo považujete 
výchovu za čistě rodinnou záležitost, 
do které by škola měla zasahovat jen mi-
nimálně? Jak ideálně rozložit výchovu 
mezi školu a rodiče?“ 

Psycholožka: Nevynechávejme z pro-
cesu výchovy dítě samotné

„Většina příspěvků hledá klíč k odpo-
vědi na anketní otázku v nutnosti spolu-

práce mezi rodinou a školou. Příspěvek 
paní Leony Mechúrové není výjimkou, 
přesto je v jistém směru ojedinělý – za-
bývá se totiž zodpovědností rodičů nejen 
za výchovu, ale také za vzdělávání svého 
dítěte. V dnešní době již rodiče naštěs-
tí mají možnost ovlivnit, v jaké škole 
se jejich dítě bude vzdělávat, ať už tím, 
že školu dítěti vyberou, nebo tím, že se 
na spolupráci se školou aktivně podílejí.

Paní Mechúrová nabízí ostatním rodi-
čům otázky, nad kterými by se mohli za-
myslet: Co považujeme my, jako rodiče, 
ve vzdělávání našich dětí za prioritu? Co 
se nám na přístupu školy líbí a co ne? 
Nepřímo tím rodiče žádá, aby si sami 
ujasnili, jaký je jejich postoj ke vzdělá-
vání, a uvědomili si, že to jsou právě oni, 
kteří svým postojem často přímo ovliv-
ňují vztah svého dítěte ke škole a vzdě-
lávání jako takovému. Pokud je pro ro-
diče celoživotní vzdělávání přirozenou 
životní potřebou (jejich děti je často vidí 
s knihou nebo jiným zdrojem informací, 
o nových poznatcích diskutují a kritic-
ky k nim přistupují, zkoušejí si nauče-
né v praxi), přijmou tento model i jejich 
děti. Pokud svým přístupem rodiče sami 

význam vzdělání spíše bagatelizují, pro 
školu je výrazně obtížnější probouzet 
v dítěti vnitřní motivaci pro učení.

A ještě jeden motiv mi v příspěvku 
paní Mechúrové připadá významný – 
nevynechává z procesu výchovy a vzdě-
lávání samotné dítě, které by mělo být 
zodpovědné za své učení. Nečeká však, 
že se to dítě naučí samo. Naopak, zdů-
razňuje, že by žák měl mít příležitost se 
zamýšlet nad svým učením a volit způ-
soby, které mu vyhovují. A já dodávám 
– jak doma, tak ve škole. Jedině tak se 
nám podaří vychovat z našich dětí „jedi-
nečné osobnosti“, tedy osobnosti, které 
byly vychovávané a vzdělávané s ohle-
dem na jejich individualitu.“

I na naší škole stále častěji a stále více 
zápasíme s nezájmem, neochotou učit se, 
žák, který se snaží, je spíše výjimkou. 
A to není všechno. Když jsem nastoupi-
la do naší školy jako mladá učitelka, děti 
mě při příchodu ke škole zdravily. Časem 
jsem začala zdravit já je, abych je upozor-
nila, že zapomněli pozdravit. Dnes je hla-
sitě pozdravím, a neodpoví nikdo. 
Text z internetových stránek komentovala

Věra Halová, ředitelka školy

Jistě si všichni bývalí absolventi pamatu-
jí, jak pracovali na rozsáhlém školním po-
zemku. Pod vedením paní učitelky  Sušňo-
vé dokázali divy. Dnes se situace poněkud 
změnila. Hodin věnovaných  praktickým 
činnostem ubývá, počet žáků i na druhém 
stupni se snižuje a dávno jsou pryč doby, 
kdy se děti scházely k práci o prázdninách. 
Také potřeby dnešních lidí se změnily. Ně-
kteří mají doma jen okrasnou zahradu, jiní 
mají pěstování zeleniny jako svoje hoby.

Podobně jsme museli začít řešit i škol-
ní pozemek. Trendem je zřizování pří-
rodních učeben, které mají sloužit k po-
znávání přírody, pozorování živočichů. 

využívána i dětmi z mateřské školy. 
V další fázi je rozhodnuto vybudo-

vat keltský kalendář /Jednotlivé stromy 
horoskopu symbolizují podobně jako 
ve zvěrokruhu vlastnosti, které mají lidé 
narození v tomto období/. Následovat 
bude hmatový chodníček, bylinková za-
hrada, hmyzí hotel a další prvky. Projek-
tu se ujala paní učitelka Cedidlová, která 
do mnoha aktivit zapojila celou svou ro-
dinu. Věříme také, že v případě potřeby 
nám budou nápomocni i rodiče. Poze-
mek by se tak měl proměnit v zahradu 
poznání a přírodní učebnu.

Věra Halová, ředitelka školy

ze ŠKOLNÍ dRUŽINY
SOUbOJ HRNKŮ 2013

Většinou jsou doprovázeny herními 
prvky a zónou pro posezení, která může 
služit pro odpočinek i výuku.

S pracemi jsme začali již před více než 
rokem. Okolo plotu byly vysázeny smrč-
ky, ořezali jsme ovocné stromy, vykáceli 
stromy chřadnoucí a připravili pozemek 
pro další rozvoj.

V těchto dnech byla podepsána smlou-
va o přiznání dotace na další úpravy 
školního pozemku. 

Plánujeme opravit chatku na nářadí 
tak, aby byla zároveň zázemím pro uči-
tele. Na části pozemku bude vybudováno 
ohniště s posezením. Děti tak získají pro-
stor i pro mimoškolní aktivity. Věříme, že 
v budoucnosti by mohla být tato zahrada 

Po loňské neplánované přestávce jsme 
v keramickém kroužku a Školní družině 
při ZŠ Liptál uspořádali již čtvrtý ročník 

soutěžní přehlídky SOUBOJ HRNKŮ 
2013. Malí keramici se snažili tak moc, 
že si našeho soutěžení všimli i v regi-

onálním tisku a reportáží nám zajistili 
velkou podporu z dalekého a širokého 
okolí. Bohužel ne z toho nejbližšího. 

Internetového hlasování se zúčastnilo 
celkem 189 hlasujících, nejdále z Klad-
na, Lidic a Prahy. Dětská porota se roz-
hodla ocenit malým dárkem hlasující 
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s číslem 50, kterým jsou děti ze 2.třídy 
ZŠ Stehelčeves u Kladna, s číslem 100 
a 150 měla štěstí paní Trochtová a pan 
Mičkal – oba z Liptálu. Získávají pou-
kázku na 2 hodiny keramického tvoření 
zdarma v naší dílně, stejně jako paní Zr-
níková z Jasenné, která byla vylosovaná 
ze všech platných hlasů jako výherce. 
Cenu útěchy doručí pošta do Kladna 
paní Evě Armeanové. 

Po pečlivé kontrole a spočítání všech 
hlasů jsme vyhlásili výsledky: 

1. místo – 85 hlasů Ondra Výchopeň, 
2. místo – 57 hlasů Tinka Koutná, 
3. místo – 33 hlasů Klára Papšíková 

a Karel Mazáč. 
Bramborovou medailí za nejvyšší prů-

měrný počet hlasů byli odměněni i Simon 
Chmelař a Klára Vinklerová. 

Výhercům blahopřejeme a ostatní 
chválíme za snahu, všechny hrnky byly 
krásné! 

Děkujeme také všem za podporu 
a vážíme si i e-mailových dopisů, které 
s pochvalou dětem za výtvory posla-
li někteří hlasující. Ze všech vybírám 
paní Doušovou z pečovatelského domu 
v Lidicích a paní Klánovou – dceru 
sochařky Marie Uchytilové, která vy-
tvořila sousoší Dětským obětem války 
v Památníku Lidice. 

Naše další činnosti a aktivity můžete 
sledovat v internetové galerii: 

http://druzinaliptal.rajce.idnes.cz/, kde 
také najdete všechny soutěžní hrnky i fo-
tografie ze slavnostního předání ocenění. 

Petra Pilná,vychovatelka ŠD při ZŠ 
Liptál a vedoucí keramické dílny 

z mateřské školy První školkový Masopust 
V mateřské škole jsme letos vyměnili 

karneval za Masopust.
Protože se v našem okolí masopust-

ní tradice nedodržují, pozvali jsme si 
na „První školkový Masopust“ pracov-
nice Lísky, Občanského sdružení pro en-
viromentální výchovu ve Zlínském kraji. 
Na jejich páteční program jsme se při-
pravovali povídáním o Masopustu, vyrá-
běním masek i ochutnávkou zabijačko-
vých dobrot. Rodiče pak doma chystali 
vhodný masopustní kostým.

Konečně přišel očekávaný pátek 
a ve vyzdobených třídách se začali schá-
zet kočičky, berušky, medvídci, sloni, lev 
i nosorožec, ale také nevěsty, rytíři, lé-

kař, policajt, hasič, Turek a jiné masky.
S těmi největšími pak přišly pracov-

nice Lísky a představil se nám tak ry-
bář, kůň, medvěd a dokonce slaměný 
s basou. Kromě povídání o Masopustu 
si děti zazpívaly, vyrobily masky med-
věda, pejska nebo kočky a ve skupinách, 
pod vedením pracovnic Lísky si zasoutě-
žily a zatancovaly. Na závěr děti potěšily 
různé odměny,  nechyběly ani nafouknu-
té balónky a na oběd výborné masopust-
ní koblížky.

   Tak jsme si všichni užili „První škol-
kový Masopust“ a do toho druhého – 
příští rok půjdeme s větší odvahou. 

Všem zaměstnankyním Lísky, Občan-

ského sdružení pro EVVO ve Zlínském 
kraji děkujeme za krásný, bohatý a nápa-
ditý program i pomoc při zachovávání 
tradic našich předků.

Eva Krausová, 
ředitelka MŠ Liptál
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že ho v ucelené formě zmapuje a zdo-
kumentuje. Zároveň ale také odhalí širší 
souvislosti a nabídne divákům pohled 
ke kořenům, ze kterých naše národní tra-
dice vycházejí. 
Průvodcem pořadu je pan Miroslav Tá-
borský - přední český herec, který doká-

že zprostředkovat duchovní a historické 
souvislosti, ale zároveň také vyprávění 
odlehčit či naopak položit dostatečný 
důraz na věci podstatné. Koneckonců 
jakkoliv seriózním tématem tradice jsou, 
nezřídka jsou zároveň oslavami spojený-
mi primárně s pocity radosti a veselí.

„zápis do mateřské školy“ =  Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání na školní rok 2013/2014 mů-
žete vyzvednout v mateřské škole nebo 
stáhnout na internetové adrese: 

www.msliptal.webnode.cz 

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

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdě-
lávání na školní rok 2013/2014 

se budou přijímat v mateřské ško-
le v úterý 7.května v době od 8.00 do 
16.00 hod.

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

Seznam přijatých i nepřijatých dětí 
bude zveřejněn na vstupních dveřích ma-

teřské školy a webových stránkách po 
dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je 
stanoven na den 30. května 2013.

Kritéria pro přijímání dětí k předškol-
nímu vzdělávání v Mateřské škole Liptál 
jsou zveřejněna na nástěnce v mateřské 
škole nebo na webových stránkách.

Eva Krausová, ředitelka 
Mateřské školy Liptál

České tradice s Českou televizí a s Malou LiptouFOS Lipta Liptál
Ve středu 23. ledna 2013 se po Liptále 
procházely děti ze souboru Lipta jako ko-
ledníci před 100 lety. Ptáte se proč? Odpo-
věď je jednoduchá. V polovině prosince 
nás oslovila Česká televize, zda bychom 
jim nepředvedli koledování a štěpáno-
vání, jelikož natáčí 26ti dílný dokumen-
tární cyklus, který se divácky přitažlivou 
a snadno srozumitelnou formou, věnuje 
tomu, co už samotný název vystihu-
je – českým tradicím. Tradice jsou totiž 
definovány jako souhrn myšlenkových, 
duchovních, uměleckých i praktických 
vědomostí, dovedností a postojů, které se 
předávají z generaci na generaci. Tím se 
udržují, prohlubují a rozmnožují. Tradice 
je duchovní či kulturní dílo, které nemá 
žádného autora, není prosazována žádnou 
mocí či autoritou a přitom stále žije a pů-
sobí napříč staletími.
Právě toto živé dědictví by měl doku-
mentární cyklus pomoci zachovat tím, 

Kde všude se natáčelo? Po celém Liptá-
lu, v Jasenné na Mikuláštíkovém fojství 
a na Ranči pod Vartovňů. Děti i my do-
spělí jsme měli krásný zážitek a těšíme 
se na rok 2014, kdy bude uveden v te-
levizi. Velké poděkování patří rodičům, 
za jejich pomoc při organizaci této 
akce.
Na závěr mi dovolte tichou vzpomínku 
na pana Emila Vasila, který nám umožnil 
natáčení před jeho krásnou dřevěnicí, ale 
premiéru tohoto pořadu již neuvidí.  

Eva Kovářová – produkční manažer
Andrea Čalová  - Fos Lipta Liptál
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Ohlédnutí za prázdninamiHASIČI
Jako už každoročně, i loni jsme pro 

naše svěřence připravili letní tábor. Jeli-
kož zájemců z řad mladých hasičů bylo 
skutečně hodně, rozhodli jsme se tábor 
rozdělit na dvě zcela odlišné části. Prv-
ní část tábora byla určena především těm 
mladším, i když v konečném důsledku 
si to užili nejen ti nejmenší, ale i vedou-
cí a někteří naši dospělí členové a rodi-
če, kteří se do dění kolem naší základ-
ny v hasičáku taktéž zapojili. Organizaci 
tábora si vzala pod patronát instruktor-
ka Terka Obadalová, spolu s Tomášem 
Blažem a naší novou členkou Lenkou 
Obrodovskou. Kuchyni pak vládla moje 
maminka a rychlou spojkou byl Pavel Va-
culík. Přestože se první den tábora nebe 
temně zatáhlo a lilo jako z konve, nám 
to nevadilo a celý zbytek dne jsme hrá-
li společenské hry a povídali si o všem 
možném. Ačkoli podle rosniček byla 
předpověď na následující dny nelicho-
tivá, vysvitlo slunce a my jsme po zby-
tek tábora mohli pokračovat podle plánu. 
Celé dny jsme trávili venku před zbroj-
nicí, nebo na hřišti. Běhání a zdokonalo-
vání se v rozličných hasičských disciplí-
nách střídaly hry a dovádění. Jeden den 
jsme si vyhradili na velký výlet po okolí. 
Tentokrát jsme se rozhodli pro sousední 
obec. Hned ráno po snídani jsme si sba-
lili svačiny a vyrazili jsme na autobus, 
který nás odvezl až na konec Všeminy. 
Odtud jsme se vydali už pěšky k pře-
hradě. Jelikož nás cesta hodně zmohla, 
u přehrady jsme vybalili svoje svačiny 
a trochu si odpočinuli. Ale dlouho nám 
to lenošení nevydrželo, poněvadž zde 
bylo nepřeberné množství roztodivných 
skluzavek, prolézaček, houpaček a ská-
kadel. Dalo nám pak skutečně hodně 
práce odtud naše děti dostat. Ale museli 
jsme se ještě za světla vrátit zpět do na-
šeho tábora. Cesta byla dlouhá a únavná. 
Jelikož jsme všichni znali jen předběž-
ný směr, několikrát jsme se museli ptát 
starousedlíků na cestu. Kopeček střídalo 
údolí a údolí zase kopeček a nohy jsme 
už skoro necítili. Až najednou jsme spat-
řili naši rodnou vesnici a mysleli jsme, 
že už to nejhorší máme za sebou. Ale 
spletli jsme se. Tu nejtěžší zkoušku jsme 
měli teprve před sebou a ani jsme to ne-
tušili. Už jsme se blížili k Liptálu, po-

znávali domy i uli-
ce a najednou jsme 
se ocitli mezi ohra-
dami. Nalevo ohra-
da, napravo ohrada. 
Vlevo býci, vpra-
vo krávy. Na tom 
by nebylo nic až tak 
zajímavého. Napí-
navé to začalo být 
až v okamžiku, kdy 
polovina z naší výpravy prošla kolem jed-
noho býka. Ten se najednou začal vzte-
kat, hrabat kopytem a měl snahu podlézt 
pod ohradníkem. Krve by se ve mne ni-
kdo nedořezal v tu chvíli, když jsem se 
ocitla tváří v tvář tomu tvorovi a nevědě-
la, co dělat. Polovina výpravy byla pod 
ohradou zuřivého býka a před nimi byly 
další ohrady a nebylo jasné, co tam na ně 
ještě může čekat. Druhá polovina skupi-
ny byla nad onou ohradou. Naštěstí jsme 
s sebou měli i pohotové instruktory. Ter-
ka s Lenkou se postaraly o první skupinu 
a podařilo se jim zjistit, že dole jsou už 
jen krávy. Během toho, co jsem se sna-
žila pomalu vycouvat z dohledu zuřivé-
ho býka, se Tomovi podařilo protáhnout 
vyděšené děti z druhé skupiny spodní-
mi ohradami, mezi kravami. Musím při-
znat, že ještě teď mi při té vzpomínce 
běhá mráz po celém těle a mrzí mne, že 
jsme děti vystavili takovému nebezpečí. 
Nenapadlo nás, že by se něco takového 
mohlo stát. Naštěstí snad nikomu z dětí 
nezůstaly nějaké následky na toto nepří-
jemné dobrodružství. Na táboře samo-
zřejmě nemohly chybět ani noční stezky 
odvahy po okolí. Jeden večer jsme děti 
rozdělili do menších skupinek, vybavi-
li je jednou baterkou a vyslali je na noč-
ní výpravu přes průmyslovou zónu a pak 
směrem na Helfštýn. Aby to neměli tak 
jednoduché, na své cestě potkali něko-
lik strašidel a zejména pak krásnou bí-
lou paní. Strašidla ztvárnili někteří starší 
žáci, nebo i rodiče samotní. Aby se děti 
nebály, poradili jsme jim, aby si celou 
cestu zpívali, že se jim pak budou všech-
na strašidla vyhýbat. Díky tomu se pak 
po vesnici šířily zvěsti, že v Liptále má 
tábor nějaký pěvecký soubor. Na další 
večerní putování jsme se vydali do údo-
lí Hluboké. Jelikož jsme všichni vedou-

cí byli už značně znaveni po celém dni, 
na jedné křižovatce jsme dětem napoví-
dali, že dál už nemůžeme, protože vpravo 
bydlí šílený hejkal a vlevo na kopci zase 
ježibaba s jezinkami a vlkodavem. Naiv-
ně jsme se domnívali, že se děti trošku 
vyděsí a budou se chtít urychleně vrátit 
domů. Opak byl pravdou. Děti si jedno-
hlasně zvolily cestu za ježibabou a jezin-
kami. V tu chvíli nám nezbylo nic jiného, 
než v načaté hře na pohádkový les po-
kračovat. Z opuštěného stavení po mých 
prarodičích jsem udělala sídlo ježibaby, 
která naštěstí nebyla doma, z tety a se-
střenky jezinky a z jejich hlídacího psa 
vlkodava. Na tomto místě bych ráda po-
děkovala nejen instruktorům, že hráli se 
mnou tuto hru, ale taky svým příbuz-
ným, kteří se bravurně zhostili svých ne-
čekaných roli a dokonce děti obdarovali 
hromadou sladkostí. Poslední den ha-
sičského soustředění byl věnován hasič-
ské olympiádě, kdy mladí hasiči závodi-
li v různých disciplínách a plnili rozličné 
úkoly. Po vyhodnocení a rozdání odměn 
následovalo už jen balení spacáků, úklid 
zbrojnice a návrat domů k rodičům. Po-
kud si myslíte, že to byl ale konec, tak 
to Vás musím vyvést z omylu. Čekala 
nás ještě druhá polovina tábora pro star-
ší žáky a dorostence. Ta naštěstí nebyla 
už tak psychicky náročná. Byla převáž-
ně v tréninkovém duchu. Podstatou to-
hoto soustředění byla socializace a po-
zvolné seznamování a zapojování mladší 
generace do soutěžních družstev dospě-
lých. Největší společnou akcí byl výlet 
na kolech na Nový Hrozenkov k Balato-
nu. Největším dobrodružstvím pak noč-
ní výlet na Hranice za bezhlavým Bene-
škem, kterého velkolepě ztvárnil Milan 
Bořuta ml.    

Jana Kašpárková
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POŽÁRY V PřÍROdĚ!!!

Taktické cvičení hasičských jednotek 
v katastru obce Liptál

Pozvánka hasičů 
na KÁCeNÍ MÁJe 
u hasičské zbrojnice

Každé jaro musí hasiči likvidovat 
zvýšené množství požárů v přírodním 
prostředí -  hoří  suché trávy, křovi-
ny, lesní porosty a také odpady. Tep-
lé jarní počasí lidi totiž láká k pálení 
biologického odpadu na zahrádkách 
nebo v lesích. Hasiči navíc kvůli ne-
nahlášenému pálení klestí nebo odpa-
dů mnohdy vyjíždějí zbytečně. Hasiči 
také varují před tradičním jarním ne-
švarem - vypalováním suchého poros-
tu - trávy, což je činnost velmi nebez-
pečná a ze zákona zakázaná. bohužel 
se s tím hasiči každý rok setkávají.

Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivi-
ty přímo ohrožují lidské životy! I zdánli-
vě tak bezpečná činnost jako je spalová-
ní shrabaných porostů může mít neblahé 
následky. Oheň v otevřeném prostoru  
se může velice snadno vymknout kont-
role – např. při silném větru - a způsobit 
nejenom ohrožení života a značné škody 
na majetku, ale také závažné ekologic-
ké následky - např. v podobě ztráty části 
lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopa-
trnost, trocha nepozornosti nebo panika.

Pamatujte, že vypalování poros-
tů je podle zákona o požární ochraně 
striktně zakázáno. V případě porušení 
tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické 
osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, práv-
nické osobě a podnikající fyzické osobě 
mohou hasiči udělit pokutu až do výše 
500 000 Kč.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: 
osoby jsou povinny při spalování hořla-
vých látek na volném prostranství po-
vinny učinit odpovídající opatření 

proti vzniku a šíření požáru - jinak 
řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spa-
lování nevymklo kontrole a nevznikl 
z něj požár. Navíc jsou povinny každé 
spalování hořlavých látek na volném 
prostranství - včetně přijatých proti-
požárních opatření - předem oznámit 
příslušnému hasičskému záchrannému 
sboru kraje na příslušné telefonní číslo - 
950 670 111, nebo je možné to učinit on-
line prostřednictvím webových strá-
nek - paleni.hzszlk.eu. Při ohlášení je 
třeba uvést místo a čas pálení, osobu 
odpovědnou za pálení včetně kontaktu 
na ní a také přijatá protipožární opatření 
a po ohlášení je samozřejmě třeba dbát 
pokynů příslušníka sboru.

Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit 
zapomínají a hasiči pak zbytečně vy-
jíždějí k domnělým požárům. Jen loni 
jednotky požární ochrany takto zbyteč-
ně vyjely v 910 případech.   

V zájmu bezpečnosti své i druhých 
proto při pálení biologického odpadu 
dodržujte tato pravidla:

Při silném větru oheň venku vůbec ne-
rozdělávejte.

Ohniště důkladně ohraničte, odděl-
te od okolí (např. kameny), při spalování 
je třeba mít po ruce dostatek vody popř. 
jiné hasební látky.

Při rozdělávání ohně v žádném pří-
padě nepoužívejte vysoce hořlavé látky 
jako např. benzín, naftu či líh.

Oheň po celou dobu pozorně hlídej-
te, aby se nevymknul kontrole a nedo-
šlo k jeho nekontrolovatelnému šíření 
a vzniku požáru.

Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit 
a přesvědčit se, že nemůže dojít k opě-
tovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela 
vyhaslém ohništi se mohou skrývat žha-
vé oharky, které poryv větru může znovu 
rozdmýchat a oheň roznést do okolí.

Spalování odpadů by mělo probíhat 
na bezpečném místě, v dostatečné vzdá-
lenosti od objektů, lesa, stohů, sení-
ků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň 
na místech se vzrostlým porostem, tedy 
i na louce nebo na strništi, s výjimkou 
hospodářské správy a vyhrazených tá-
bořišť míst se nesmí spalovat materiál 
v lese.

Osoba mladší 15 let nemůže odpad 
spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 
let, která je spalováním pověřena.

Příjezdové cesty vedoucí k místům 
spalování nesmí být zataraseny,

Důsledně dbejte pokynů operačního 
důstojníka příslušného HZS kraje. 

Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle 
zákona o ovzduší lze v otevřených oh-
ništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí 
nebo suché rostlinné materiály. Pále-
ní navíc není jediný způsob, jak se zba-
vit biologického odpadu - je možné ho 
zkompostovat, odložit ve speciálních 
kontejnerech nebo sběrných dvorech. 

Pálení plastů, gum či jiných materi-
álů obsahujících chemické látky je za-
kázáno!!!

článek připravil Tomáš Blažo, 
preventista SDH Liptál

Poslední sobotní odpoledne v květnu 
(25.5.) proběhne v naší obci náměto-
vé cvičení zásahových jednotek sborů 
z okolních vesnic. Po spuštění sirény 
ve 13:00 budou v časových intervalech 
vyjíždět zasahující jednotky od hasič-
ské zbrojnice v Liptále směrem do údolí 
„HÁJ.“ 

Osoby zabezpečující dohled nad do-
pravou budou oblečeny v reflexních 
vestách a vybaveny zastavovacím ter-

čem. Jednotky budou dbát maximální 
opatrnosti, aby přihlížející nebyli ja-
kýmkoliv způsobem nijak ohroženi. 
Přesto žádáme občany, aby se v daný 
čas pohybovali v horní části obce se 
zvýšenou opatrností.

Cvičení pořádáme za účelem prově-
ření akceschopnosti jednotlivých požár-
ních jednotek při možné potřebě dálkové 
dopravy vody na místo zásahu.

Miroslav Malčík, velitel JSDH Liptál

Rádi bychom pozvali všechny občany 
a příznivce hasičů na posezení s kape-
lou a občerstvením při příležitosti ká-
cení máje u hasičské zbrojnice. Akce 
se koná v sobotu 25. května od 15:00, 
po skončení námětového cvičení v naší 
obci. Pro dospělé bude kromě hudby 
připraven výborný guláš a chlazené 
točené pivo, pro děti pak spousta dob-
rot a doprovodný zábavný program.  
V podvečerních hodinách bude pro děti 
i dospělé připraven táborák – možnost 
opékání vlastních špekáčků. Všichni 
jste srdečně zváni.

Výbor SDH Liptál
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Cena Salvator 
v Liptále

úspěchy našich 
občanů

V letošním roce se uskutečnil již 10. roč-
ník Ceny Salvator. Jde o projekt studentů 
UTB, který si klade za cíl ocenit zásluž-
né činy členů integrovaného záchranné-
ho systému a občanů. Dne 20. 3. 2013 
se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 
uskutečnil galavečer moderovaný Janem 
Čenským, na kterém byla z rukou vý-
znamných představitelů Zlínského kraje 
předána ocenění.

V kategorii „zdravotník“ byl spolu se 
svými kolegy, Mudr. P. Koňaříkem, R. 
Bednaříkem a L. Weintritem DiS., oce-
něn i náš občan Petr Cedidla, DiS. 

Tato skupina Rychlé lékařské pomoci si 
sáhla na dno svých sil, když zasahova-
la v nepřístupném zasněženém terénu 
pasek u pacienta s akutním infarktem 
myokardu. Zásah Letecké záchranné 
služby byl kvůli nepříznivému počasí 
nemožný. Zdravotníci se proto brodi-
li místy i po pás ve sněhu, obtěžkáni 
svým vybavením. Pacienta zpět k sa-
nitce museli transportovat na saních. 
Celý zásah i s převozem do nemocnice 
trval 5 hodin. 
Za Obecní úřad Liptál blahopřejeme 
a velmi si úspěchu v takovéto činnosti 
vážíme!

Poděkování sboru 
dobrovolných hasičů Liptál

Nábor nový členů do 
soutěžních družstev SdH Liptál

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří v sobotu 
26. ledna  zavítali na TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES, který se 
letos alespoň podle ohlasů obzvláště vydařil. K tanci a posle-
chu nám hrála vsetínská skupina Midnight band a o zpestření 
se postarala početná dechová kapela Miklovci ze Zlína spolu 
s mažoretkami. Věříme, že si všichni přišli na své a příští rok 
se na vás budeme opět těšit. Poděkování náleží taktéž všem 
sponzorům a dárcům, díky kterým jsme měli skutečně pestrou 
tombolu. Nesmíme však zapomenout taky na naše spoluobča-
ny, kteří nám finančně přispěli při roznášení pozvánek na ples 
a svými příspěvky tak podporují činnost naší organizace. Vám 
všem patří náš vřelý DÍK.                           Výbor SDH Liptál

Sbor dobrovolných hasičů Liptál pořádá v sobotu 
30. března od 15.00 h u hasičské zbrojnice nábor nových 
členů starších   14 let, kteří by se následně zapojili do sou-
těžních družstev dorostenců, dorostenek, mužů a žen. 

Chceš najít nové přátele, mít nové zážitky a zažít pořád-
ný adrenalin, přijď mezi nás a nebudeš litovat. Máme už to 
nejlepší vybavení, několik šikovných mladých jedinců, ale 
na družstvo nám stále ještě něco chybí. Chybíš nám právě 
TY, tak neváhej a přijď mezi nás.

Milan Bořuta ml. 
a Jana Kašpárková
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Fotbal - „Hořansko vs. dolansko“ již třetí ročníkSPORT
V sobotu 1.6.2013 se uskuteční již oče-

kávaný třetí ročník fotbalového utkání 
„Hořansko vs. Dolansko“. Po dvou roč-
nících tohoto klání mají týmy Hořanska 
i Dolanska každý po jednom vítězství. 
V loňském roce se také poprvé utkaly 
mezi sebou ženské týmy Hořanska a Do-
lanska, kde úspěšnější byly holky z horní 
části obce.

I letos je připraven bohatý doprovodný 
program zaměřený především pro děti. 
Jsou připraveny atrakce různého typu, 
které budou jako v loňském roce všechny 
zdarma. Samozřejmě i dospělí si přijdou 
na své. Ve večerních hodinách vystřídá 

dětský program 
taneční zábava 
pro dospělé. Bě-
hem celého dne 
bude připraveno 
bohaté občerst-
vení.

Všichni ob-
čané obce, ale 
s a m o z ř e j m ě 
i ostatní, jsou sr-
dečně zváni na pěkně strávené odpoledne 
na fotbalovém hřišti v Liptále. Přijďte se 
pobavit a nezapomeňte vzít sebou děti, 
pro které je tento den především určen. 

Doufám, že se v tento den s mnohými 
setkáme a prožijeme pěkné fotbalové 
odpoledne.

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

13. ročník turnaje 
v malé kopané

Nábor žáků do 
fotbalového oddílu

7. Jarní babský turnaj 2013

V sobotu 22.6.2013 od 11.00 hod pro-
běhne již 13. ročník turnaje v malé kopané 
na fotbalovém hřišti v Liptále. Turnaj se 
jako každý rok bude hrát na čtyřech hřiš-
tích o rozměrech 40 x 20 metrů. Počet hrá-
čů na každý zápas je 4+1. Bližší informace 
o turnaji vám poskytne Ing. Milan Daňa (tel: 
777 931 876). Dále budou propozice a pra-
vidla turnaje vyvěšeny na stránkách www.
fkliptal.cz. Všichni jsou srdečně zváni.

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

Fotbalový klub Liptál pořádá ná-
bor chlapců do fotbalového týmu 
žáků. Noví mladí fotbalisti mohou při-
jít od 8.4.2013 každé pondělí nebo 
středu od 17.00 hod. na fotbalové hřiš-
tě v Liptále. 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 fot-
balistou! Hraní fotbalu nezatíží Váš 
rodinný rozpočet. Váš syn najde nové 
kamarády a díky fotbalu bude mít ales-
poň trochu pohybu v dnešní době počí-
tačů. Na všechny nové fotbalisty se již 
těšíme. 

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

Klub volejbalových nadšenců pořádá tradiční jarní babský turnaj
Kdy: 27.dubna 2013, Kde: Tělocvična Základní školy v Liptále

Prezentace týmů: v 9.00 hodin
Připraveno je občerstvení, ceny, dobrá nálada a bojový duch.
Rádi uvítáme i ty, kteří se přijdou podívat a fandit domácímu družstvu a třeba se 
i přidají do našich řad a rádi si zasportují na našich pravidelných trénincích vždy 
ve čtvrtek od 19 hodin v tělocvičně ZŠ Liptál.       Za KVN Liptál, Radana Daňová
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Lyžování v Liptále 2012/2013
Zima nám pomalu odchází, i když 

v těchto dnech se ještě úporně brání. 
Přesto už nyní bychom rádi zhodnotili 
pěknou letošní zimní sezonu na lyžař-
ském vleku u Cedidlovy pily v Liptále. 
Poděkování patří všem malým i vět-
ším lyžařům a hlavně jejich rodičům, 
ale i prarodičům, kteří své děti nejen 
doprovázejí, ale i celkově je podporují 
v této jistě krásné zálibě a s minimál-
ními náklady, které k „našemu“ vleku 
v Liptále patří. A budeme jen a jen rádi, 
když Vás příště bude víc, počítač doma 
Vám neuteče! Rádi se pro Vás zase bu-
deme o vlek starat, opravovat zařízení 
a upravovat svah k dokonalosti našim 
skútrem, i když veteránským.

Také letos jsme uspořádali tradiční 
burzu zimního vybavení, o které infor-
moval i deník Valašské noviny. Plánuje-
me ji samozřejmě i pro příští rok. Škoda 
jen, že se letos ve spolupráci se základ-
ní školou neuskutečnily také již tradiční 
závody. Tak snad bude příští rok i více 
přihlášených závodníků.

Velké poděkování nejen vlekařů, ale 
všech, patří Obecnímu úřadu v Liptále, 
starostce, paní Věře Dostálové, i zastu-
pitelstvu obce za podporu jak „duševní“ 
tak i finanční, rodině Cedidlové za ocho-
tu a bezplatný pronájem pozemku a po-
skytnutí připojení k elektřině, a panu 
Machalovi, Dřevoobchod, za věnování 
otopu do provozovací boudy, protože 
ve zvlášť zmrzlých dnech by se to jinak 
nedalo vydržet.

Hned, jak nám to sněhové podmínky 
budou zase dovolovat, ahoj na vleku 
u Cedidlovy pily!

 Jan Matonoha, Luboš Hrbáček, 
René Navrátil, Josef a Jana Vráblíkovi

Obecní úřad děkuje všem nadšencům 
zimního sportu, kteří mají zásluhu na 
provozování lyžařského vleku v Liptále.

Věra Dostálová
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bIKeR
Ve dnech 31.5. až 3.6.2013 proběhne v Liptále další ročník pro-

jektu pod názvem FOX Downhill camp, určený pro mladé ridery. 
Jedná se o tréninkové soustředění pro mladé závodníky s in-

dividuálním přístupem k jednotlivci a trénování na míru s maxi-
mální bezpečností. Camp slouží k poradenství, jak v tomto sportu 
postupovat při jednotlivých krocích tak, aby se pro mladé jezdce 
tento sport stal velkou, ale hlavně bezpečnou zábavou nebo i poz-
ději pokročilejším jezdcům, jak by měli postupovat v přípravě 
na větší závody. Pořadatelem a garantem projektu je liptálský Ra-
domil Staněk, elite jezdec downhill týmu Maloch DH racing.

Jak říká sám jezdec „Poděkování patří kromě osobních spon-
zorů, kteří mne podporují v sezóně a podpořili i mojí školu, 
také vedení Obce Liptál a Restauraci - penzionu Salis za pod-
poru mého projektu.“

Výkup železného šrotu 
a barevných kovů Liptál

Provozovna je umístěna vedle fotbalového hřiště Liptál

Otevírací doba: 
PO – PÁ  8.00 – 17.00 hodin, SO 8.00 – 12.00 hodin

Více o jezdci a další infomace se dočtete na stránkách: 
http://www.facebook.com/FoxDownhillRider

Což je zároveň funpage jezdce. A dále na www.liptal.cz.
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Rozlosování žáci - jaro 2013
kolo den datum kde soupeř výkop

1 neděle 14.4. doma Huslenky 13.30

2 sobota 20.4. venku Ústí 10.00

3 neděle 28.4. doma Halenkov 13.30

4 neděle 5.5. venku Jarcová 14.00

5 neděle 12.5. - volno -

6 neděle 19.5. venku Huslenky 14.00

7 neděle 26.5. doma Ústí 14.00

8 neděle 2.6. venku Halenkov 14.00

9 neděle 9.6. doma Jarcová 14.00

Rozlosování muži - jaro 2013
kolo den datum kde soupeř výkop

1 sobota 23.3. venku Ústí 15.00

2 neděle 31.3. doma Hutisko 15.30

3 sobota 6.4. venku Podlesí 15.30

4 neděle 14.4. doma Lužná 16.00

5 neděle 21.4. venku Lačnov 16.00

6 neděle 28.4. doma Huslenky 16.00

7 sobota 4.5. venku Choryně 16.30

8 neděle 12.5. doma Prlov 16.30

9 sobota 18.5. venku Hošťálková 16.30

10 neděle 26.5. doma Juřinka 16.30

11 neděle 2.6. venku Kateřinice 16.30

12 neděle 9.6. venku Leskovec 16.30

13 neděle 16.6. doma Police 16.30

Rozlosování dorost - jaro 2013
kolo den datum kde soupeř výkop

1 neděle 7.4. venku Ratiboř 13.00

2 sobota 13.4. doma Lačnov 16.00

3 sobota 20.4. venku Ústí 13.00

4 sobota 27.4. doma Halenkov 16.00

5 středa 1.5. venku Ratiboř 16.00

6 sobota 4.5. venku Leskovec 16.30

7 sobota 11.5. doma Ratiboř 16.30

8 sobota 18.5. venku Lačnov 16.30

9 sobota 25.5. doma Ústí 16.30

10 sobota 1.6. venku Halenkov 16.30

11 sobota 8.6. doma Leskovec 16.30


