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USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 19 

ze dne 15.05.2013 
ZO Liptál:

- bere na vědomí zápis č. 19 ze dne 
15.05.2013 
- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 19 ze dne 15.05.2013
- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 31 ze dne 
29.05.2013 a č. 32 ze dne 17.06.2013
- neschvaluje prodej spoluvlastnické-
ho podílu v pozemcích parc. č. 3895, 
3374/2, 3371/1 v k.ú. Liptál žadateli 
Josefu Valchářovi, Liptál, z důvodu, že 
se jedná o pozemek komunikace a po-
zemky podél komunikace
- schvaluje prodej spoluvlastnického 
podílu v části pozemku parc. č. 3371/3 
v k.ú. Liptál žadateli Josefu Valchářovi, 
Liptál. Jedná se o „horní“ část tohoto 
pozemku. Nová hranice rozděleného 
pozemku bude v nejužším místě u po-
zemku parc. č. 3360/4. Zbylá „dolní“ 
část pozemku nebude součástí prodeje 
z důvodu budoucího využití pro ulo-
žení splaškové kanalizace. Náklady 
spojené s vyhotovením geometrického 
plánu hradí žadatel
- schvaluje vypracování vyjádření k ce-
ně obvyklé Ing. Ilonou Machačovou, 
ze kterého bude zřejmá kupní cena spo-
luvlastnického podílu v části pozemku 
parc. č. 3371/3 v k.ú. Liptál a bude 
sloužit jako podklad pro prodej tohoto 
spoluvlastnického podílu
- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
3365/17, o výměře 986 m2, v k.ú. 
Liptál panu Zdeňku Vytiskovi, Vsetín, 
za cenu 350,- Kč/m2

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
3365/18, o výměře 1020 m2, v k.ú. 
Liptál panu Ing. Jaroslavu Stojanovi, 
Vsetín, za cenu 350,- Kč/m2

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
3365/19, o výměře 1028 m2, v k.ú. 
Liptál paní Kateřině Polčákové, Vsetín, 
za cenu 350,- Kč/m2

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
3365/20, o výměře 1098 m2, v k.ú. 
Liptál panu Jaromíru Matochovi, 
Liptál,  za cenu 350,- Kč/m2

- schvaluje prodej žacího stroje MF70 
za cenu 5.000,- Kč panu Martinu 
Laštovicovi, Liptál 
- bere na vědomí Zprávu auditora č. 
293/2012/KŘ o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Liptál za rok 2012
- projednalo závěrečný účet obce 
Liptál za rok 2012 a vyjadřuje souhlas 
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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad
- schvaluje hospodářský výsledek obce 
Liptál za rok 2012 ve výši 3.278.000,- Kč
- schvaluje výsledky výběrového ří-
zení na akci: „Hasičský dům Liptál, 
zateplení a výměna zdroje vytápění – I. 
část dle předložené zprávy o posouzení 
a hodnocení nabídek v pořadí:

1. Hrušecká stavební spol. s r.o., 
Hrušky
2. TM Stav spol. s r.o., Vsetín
3. BS Vsetín s.r.o., Vsetín

- schvaluje vydání rozhodnutí, že 
nejvýhodnější nabídku podala firma 
Hrušecká stavební spol. s r.o., Hrušky
- pověřuje starostku obce uzavřením 
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, 
firmou Hrušecká stavební spol. s r.o., 
Hrušky
- schvaluje výsledky výběrového řízení 
na akci: Hasičský dům Liptál, zateplení 
a výměna zdroje vytápění – II. část dle 
předložené zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek v pořadí:

1. UNI APFEL s.r.o., Vsetín
2. DAF INNOVA s.r.o., Huslenky 
3. Petr Janků – VOTOP, Vsetín

- schvaluje vydání rozhodnutí, že nej-
výhodnější nabídku podala firma UNI 
APFEL s.r.o., Vsetín 
- pověřuje starostku obce uzavřením 
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, 
firmou UNI APFEL s.r.o., Vsetín
- schvaluje výsledky výběrového řízení 
na akci: „Zateplení Obecního úřadu 
Liptál“ dle předložené zprávy o posou-
zení a hodnocení nabídek v pořadí:

1. Hrušecká stavební spol. s r.o., 
Hrušky
2. TM STAV spol. s r.o., Vsetín
3. BS Vsetín s.r.o., Vsetín

- schvaluje vydání rozhodnutí, že 
nejvýhodnější nabídku podala firma: 
Hrušecká stavební spol. s r.o., Hrušky
- pověřuje starostku obce uzavřením 
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, 
firmou Hrušecká stavební spol. s r.o., 
Hrušky
- bere na vědomí výsledky výběrového 
řízení na akci: „Obecní úřad Liptál, 
bezbariérová úprava sociálního zaříze-
ní“ a podepsání smlouvy o dílo s vítěz-
ným uchazečem – UNI APFEL s.r.o., 
Vsetín 
- schvaluje výsledky výběrového řízení 
na akci: „Základní škola Liptál – rekon-
strukce sociálního zařízení“ dle předlo-

žené zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek v pořadí:

1. Urban Petr, Lhota u Vsetína 
2. UNI APFEL s.r.o., Vsetín
3. Spedimex Moravia s.r.o., Vsetín

- schvaluje vydání rozhodnutí, že 
nejvýhodnější nabídku podala firma: 
Urban Petr, Lhota u Vsetína 
- pověřuje starostku obce uzavřením 
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, 
firmou Urban Petr, Lhota u Vsetína 
- schvaluje administraci výběrového 
řízení a administraci dotace až do za-
jištění závěrečného vyhodnocení na ak-
ci: „Revitalizace veřejných prostran-
ství v obci Liptál“ Mgr. Miroslavou 
Pilařovou dle nabídky – Dotační mana-
gement v rámci OPŽP 
 - schvaluje zadávací dokumentaci 
na akci: „Revitalizace veřejných pro-
stranství v obci Liptál“
- schvaluje komisi pro výběrové ří-
zení na akci: „Revitalizace veřejných 
prostranství v obci Liptál“: Ing. Milan 
Daňa, Ing. Věra Jašková, Ing. Tereza 
Krausová, Jan Evják DiS., Miroslav 
Vaculík, náhradník: Lubomír Vaculík
- schvaluje seznam vyzvaných firem 
pro VŘ na akci: „Revitalizace veřej-
ných prostranství v obci Liptál“:

1. Šarapatka s.r.o., Brno 
2. Orezstromů.cz, Holešov 
3. Garden – projektování a realizace 
zahrad, Staré Město
4. Acris zahrady, s.r.o., Zlín
5. Arboss – Lukáš Oliva, Nový Jičín

- schvaluje Smlouvu č. 12109172 o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci OPŽP 
na akci: „Snížení imisní zátěže v obci 
Liptál“
- neschvaluje zapojení obce Liptál 
do interaktivního informačního panelu 
ve Zlíně 
- schvaluje finanční příspěvek ve výši 
7.000,- Kč pro porodnici Nemocnice 
Vsetín
- schvaluje zaslání finančního příspěv-
ku na povodně 2013 ve výši 30.000,- Kč 
na povodňový účet Plzeňského kraje
- schvaluje III. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2013
- schvaluje ve smyslu článku III. 
Smlouvy o poskytnutí dobrovolných pří-
spěvků na realizaci projektu „Čistá řeka 
Bečva II“ ze dne 30.10.2009. Ručitelské 
prohlášení ve výši 34.607.000,- Kč
- schvaluje Jednací řád obce Liptál
- bere na vědomí informace 
o nesouhlasu občanů okolních obcí 
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s vyhlášením zvláště chráněného území 
a jeho ochranného pásma Semetín
- schvaluje podání námitek na základě 
právního názoru Města Vsetín 
proti rozhodnutí vyhlášení zvláště 
chráněného území a jeho ochranného 
pásma Semetín

- bere na vědomí informace 
o opakovaném veřejném projednání 
návrhu územního plánu Liptál 
a vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území dne 18.6.2013
- bere na vědomí informaci o žádosti 
FOS Lipta Liptál na využití podkrovních 

prostor nad kulturním sálem Obecního 
úřadu pro klubovnu FOS Lipta Liptál
- schvaluje zpracování rozpočtu 
na zateplení střechy kulturního zařízení
- bere na vědomí konání fotbalového 
utkání Hořansko – Dolansko dne 15.6. 
2013

Kanalizace Liptál

Informace

Vážení spoluobčané,
Zdá se to neskutečné, tak výstavba kanalizace v naší obci 

by v rámci projektu „Čistá řeka Bečva II“ měla skutečně za-
čít. Byly provedeny všechny administrativní úkony a nyní již 
čekáme na poslední pokyn k zahájení akce ze Státního fondu 
životního prostředí. Vzhledem k termínu dokončení akce 
– do 30.6.2015, k jejímu rozsahu a náročnosti, očekáváme 
zahájení každým dnem.   

Byl vybrán zhotovitel pro obec Liptál, kterým je společ-
nost Chemkostav a.s. Již v letošním roce počítáme, že budou 
provedeny některé stavební práce. S ohledem na nadcházející 
zimní období byly k realizaci v tomto roce vybrány lokality, 
které se budou co nejméně dotýkat omezení občanů v za-
stavěné části obce. Jedná se oblast kolem kulturního areálu, 
fotbalového hřiště a zámku. V roce 2014 by stavební práce 
– kanalizační stoky, měly probíhat po celém území Liptálu. 
O možnosti budování domovních přípojek budete průběžně 
informování.  Dokončení, zejména konečná povrchová úpra-
va komunikací by měla probíhat až v roce 2015. 

V současné době bude provádět zhotovitel – Chemkostav, 
a.s., Michalovce, Slovenská republika, pasport studní, které 
jsou v blízkosti plánovaných kanalizačních stok a které by 
mohly být realizací akce ohroženy.  Pro ulehčení mapová-
ní studní Vás žádáme, koho se tato záležitost dotýká, aby 
oznámil na Obecní úřad (stačí i telefonicky – 571 438 074), 

Celkové náklady pro obec Liptál jsou cca 108 mil. Kč, 
dotace činí 72,84%, náklady obce jsou cca 35 mil. Kč. Na fi-
nancování je zajištěn úvěr prostřednictvím Mikroregionu 
Vsetínsko a bude splácen  do roku 2024. K tomu je nutné 
přičíst další finanční výdaje, které budeme muset vynaložit 
na obnovu povrchu místních komunikací (doposud odhad 
cca 4 mil. Kč) 

Pro vaší co nejlepší informovanost bude na webových 
stránkách odkaz Obecní úřad,   Kanalizace - Čistá řeka 
Bečva II, kde budou informace, týkající se výstavby, různých 
dopravních omezení a upozornění pro občany. Zásadní infor-
mace budou sdělovány v místním rozhlase, na úřední desce, 
nebo v obecním zpravodaji. Informace Vám budou poskyto-
vány rovněž na Obecním úřadě v Liptále (tel.571 438 074).

Je zřejmé, že výstavba sebou přinese nepříjemné oka-
mžiky, jako znečištěné  a poškozené komunikace, dopravní 
omezení  a jiné. Bohužel tak rozsáhlá stavba sebou nese i ta-
kové nepříjemnosti. Velký podíl na celkovou realizaci bude 
mít zajisté provádějící stavební firma. Je ale také zřejmé, že 
bez tolerance, trpělivosti a vstřícnosti nás všech to rozhodně 
nepůjde.              Věra Dostálová, starostka

vlastnictví takovéto studny. Seznam bude předán zhotoviteli, 
který bude s vámi řešit záležitosti, týkající se pasportu do-
tčené studny. 

Žádáme rovněž občany, kteří si doposud nevyzvedli pro-
jekty domovní přípojek, aby takto učinili. Jsou uloženy na 
Obecním úřadě Liptál. Cena za projekt je 1 800,- Kč.

Věra Dostálová, starostka

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 
Zlínský kraj podle veterinárního zákona nařizuje 

mimořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy

-moru včelího plodu
v části územního obvodu Zlínského kraje.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel 
s chovy včel umístěných na katastrálních územích vyjmeno-
vaných v článku 2 tohoto Nařízení, a to bez ohledu zda jsou 
organizovaní v Českém svazu včelařů (dále jen „ČSV“) nebo 
v jiné organizaci nebo neorganizovaní. 

(2) Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací 
opatření) se nařizují k zajištění ochrany zdravých chovů včel 
před nebezpečnou nákazou–morem včelího plodu a jejímu 
zdolání, a to vzhledem ke zjištění výskytu této nebezpečné 
nákazy–moru včelího plodu, potvrzeného nálezem původce 
této nákazy laboratorním vyšetřením a návazně vymezených 
ohnisek nákazy v chovech včel držených na dvou stanoviš-
tích včel ve Zlínském kraji: katastr obce Kateřinice a v kata-
stru obce Valašská Polanka, s účinností od 26. 9. 2013. 

Čl. 2
Zřízení ochranných pásem

(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km ko-
lem ohniska nákazy v obci Kateřinice, v okrese Vsetín 
Hošťálková, Jablůnka, Kateřinice u Vsetína, Lázy 
u Valašského Meziříčí, Mikulůvka, Oznice, Podolí 
u Valašského Meziříčí, Police u Valašského Meziříčí, 
Pržno u Vsetína, Ratiboř u Vsetína a Vsetín-místní části 
Horní Jasenka, Janišov a Semetín,  
(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem 
ohniska nákazy v obci Valašská Polanka, v okrese Vsetín 
Hovězí, Janová, Lačnov, Lhota u Vsetína, Leskovec, 
Lidečko, LIPTÁL, Lužná u Vsetína, Pozděchov, Prlov, 
Seninka, Ústí u Vsetína, Valašská Polanka a Zděchov.  
 Ve Zlíně 27.9.2013   

MVDr. Fr. Mahdalík, ředitel Krajské veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy

Úplné znění Nařízení, včetně opatření, poučení o nákaze, 
sankcí naleznete na úřední desce obecního úřadu, na elek-
tronické úřední desce www.liptal.cz – Úřední deska, je 
k dispozici na obecním úřadě, nebo Vám je můžeme na po-
žádání zaslat emailem.
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Povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí 
Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být 

jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně 
z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; 
výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evi-
dované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, 
kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy 
katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjed-
nodušeným způsobem (§ 13 odst. 4 zákona č. 344/1992 
Sb., katastrálního zákona), proto se poplatníkem stává 
vlastník.

Změna výměry parcely i změna poplatníka daně 
z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vymě-
řené daně z nemovitostí.  Vlastník nemovitostí je tedy 
povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou 
katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám 
těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí 
daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto 
změny nastaly. 

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovi-
tostí je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku. 
Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne 
mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, povinnost zaplatiti pokutu (závislou na výši vyměřova-
né daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 
500,- Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen 
uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona.

Kdy dochází při obnově katastrálního operátu ke změ-
ně výměry?

Výsledkem obnovy katastrálního operátu, která je prová-
děna na základě § 13 až 17 katastrálního zákona (č. 344/1992 
Sb.), je i nová digitální katastrální mapa, kterou je nahra-
zena dosavadní katastrální mapa na plastové fólii. Obnova 
katastrálního operátu se provádí třemi způsoby – novým 
mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav 
a přepracováním.

V souvislosti s tvorbou digitální katastrální mapy dochází 
v některých případech ke změně výměry parcel. Při novém 
mapování, kdy je průběh hranic pozemků v terénu nově zjiš-
ťován a souřadnice lomových bodů hranic parcel na základě 
měření nově určovány, dochází ke změně výměry u většiny 
parcel. Obdobně je tomu i při obnově katastrálního operátu 
na podkladě výsledků pozemkových úprav.

Při přepracování původní katastrální mapy do digitální 
podoby, což je dnes nejčastěji realizovaný způsob obnovy, 
dochází ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy, 
je-li překročena stanovená mezní odchylka.  K tomu dochází 
přibližně u 10 % parcel.

Jak se poplatník daně o obnově katastrálního operátu 
dozví?

Informaci, že byla zahájena obnova katastrálního operátu 
novým mapováním nebo přepracováním, má povinnost zve-
řejnit jak katastrální úřad, tak obec, kde obnova katastrálního 
operátu probíhá. V případě obnovy operátu na základě vý-
sledku pozemkových úprav je zdrojem informace zejména 
úvodní jednání, na které jsou zváni všichni účastníci řízení.

Po skončení prací na obnově katastrálního operátu dochá-
zí k vyhlášení jeho platnosti. Podle § 62 odst. 2 katastrální 
vyhlášky (č. 26/2007 Sb.), zašle katastrální úřad sdělení 
o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obci, 
na jejímž území byl katastrální operát obnoven. Vyhlášení 
platnosti zveřejní katastrální úřad v současnosti s obcí podle 
§ 62 odst. 3 katastrální vyhlášky. Katastrální úřad a Český 
rozhlas zeměměřický a katastrální zveřejní vyhlášení plat-
nosti obnoveného katastrálního operátu rovněž na svých 
internetových stránkách. 

Pokud platnost obnoveného katastrálního operátu vznikne 
dnem určeným podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemko-
vých úpravách a pozemkových úřadech, katastrální úřad vy-
hlásí platnost obnoveného katastrálního operátu s uvedením 
dne jeho platnosti ihned, jakmile se o platnosti dozví. 

Vyhlášení platnosti obnoveného operátu novým mapováním 
i přepracováním předchází vyložení obnoveného operátu k ve-
řejnému nahlédnutí. Vlastníci nemovitostí nebo jiní oprávnění 
mají možnost se s výsledkem obnovy seznámit a případně 
vyslovit své námitky. Obnovený operát, tj. novou katastrální 
mapu a popisné údaje o nemovitostech a evidovaných právech 
vyloží katastrální úřad k veřejnému nahlédnutí na dobu nejmé-
ně 10 pracovních dnů zpravidla v obci, ve které se katastrální 
operát obnovuje. Obec způsobem v místě obvyklým oznámí 
termín, místo a dobu vyložení obnoveného katastrálního ope-
rátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Vlastníkům a jiným 
oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle 
katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 
dnů před vyložením obnoveného operátu.

Po skončení námitkového řízení (námitky nebyly podány, 
nebo o nich bylo pravomocně rozhodnuto) katastrální úřad 
vyhlásí platnost obnoveného operátu.

O případných změnách ve výměrách parcel evidovaných 
v katastru, popř. o odstranění zjednodušené evidence se tak 
vlastník dozví z operátu vyloženého k veřejnému nahléd-
nutí. Pokud této možnosti nevyužije, může se s výsledkem 
obnovy operátu seznámit ve webové aplikaci Nahlížení 
do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), 
a to po vyhlášení platnosti. Pořídit si může i výpis z ka-
tastru nemovitostí, a to prostřednictvím kontaktního místa 
CzechPOINT nebo přímo na kterémkoliv katastrálním 
pracovišti.

Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků 
nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí

Oprava silnice I/69
V souvislosti s opravou silnice I/69, Vsetín – Zlín, v úseku 

mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem, dojde k přechodné úpra-
vě silničního provozu. Jednosměrná objízdná trasa (směr 
Vsetín- Zlín) povede po silnici III třídy, přes Lhotu u Vsetína 
a  Liptál. Tato objízdná trasa bude platná jen pro vozidla 

do 3,5 t (MIMO ZÁSOBOVÁNÍ). Vozidla  ze směru Zlín 
– Vsetín  pojedou po rekonstruované   silnici  I/69. Vozidla 
nad 3,5 t budou jezdit obousměrně přes rekonstruovanou 
část silnice I/69 kyvadlovým provozem řízeným pomocí 
semaforu.

Oprava bude probíhat od 7.10. do 10.11.2013 (7 dní fréza, 
4 dny vysprávky, 2-3 týdny pokládka). 
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Počet a sídlo volebních okrsků
Obec Liptál

Starostka obce Liptál oznamuje  podle zákona č. 247/1995 
Sb. o volbách do  Parlamentu ČR a o změně některých dal-
ších zákonů,  § 14c, písm. f):

počet volebních okrsků v obci Liptál:  1 volební okrsek

sídlo volebního okrsku:    
Obecní úřad Liptál     
756 31  Liptál 331

Liptál 25.09.2013      
Zpracovala: Jana Vráblíková

ZaPISOVaTEL
Okrskové volební komise Liptál

Starostka obce Liptál jmenovala podle zákona č. 247/1995 
Sb. o volbách do Parlamentu ČR, § 14c, písmeno e) a § 14e 
odst. 7):

z a p i s o v a t e l e m
Okrskové volební komise v Liptále

paní Janu Vráblíkovou
zaměstnankyni OÚ Liptál.

Liptál 30.09.2013      
  Zpracovala: Jana Vráblíková

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb 

do Poslanecké sněmovny PČR

Starosta obce Liptál podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
Parlamentu ČR a o změně některých dalších zákonů, § 15, 
odst. 1

o z n a m u j e

1. volby do: Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se uskuteční: 
pátek  25.10.2013 od 14:00 do 22:00 hodin
sobota 26.10.2013 od 08:00 do 14:00 hodin

2. místem konání voleb ve volebním okrsku: č.1 
je volební místnost: Obecní úřad Liptál, zasedací místnost
      756 31  Liptál 331
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství České republiky (občanským 
průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvede-
né skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno, § 15, odst. 2, § 19, odst. 3, 4, 5

4. Volič může požádat o vydání voličského průkazu. Ten 
opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve 
dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku, § 6a, odst.1 - 3)

5. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, volič je 

povinen prokázat svou totožnost, jinak 
mu nebude hlasování umožněno § 19, odst.1, 3, 4

6. Volič může požádat ze závažných důvodů v územním 
obvodu volebního okrsku o návštěvu volební komise s pře-
nosnou volební schránkou, § 19, odst. 7

7. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti, § 38, odst. 4), § 17, odst.1.

Liptál 30.09.2013
Věra Dostálová, starostka obce Liptál

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky v roce 2013

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké 
sněmovny konaných ve dnech 25. a 2 6. října 2013 ve voleb-
ním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za 
podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění ně-
kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon, o volbách do Parlamentu“) na voličský průkaz 
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České re-
publiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do 
Poslanecké sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách 
do Parlamentu.

 
Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení 

upravuje dva způsoby, jak lze již dnes požádat obecní úřad 
příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání volič-
ského průkazu, a to

osobně•	 ; o vydání voličského průkazu lze požádat do 
okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 23. října 
2013 do 16.00 hodin.

podáním•	  doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem vo-
leb, tj. do 18. října 2013, příslušnému obecnímu úřadu. Pro 
písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný 
předepsaný formulář. Podání může být učiněno ve třech 
formách: 

v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpi-•	
sem voliče; 

v elektronické podobě podepsané uznávaným elek-•	
tronickým podpisem voliče.

v elektronické podobě zaslané prostřednictvím dato-•	
vé schránky.

Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zákona o volbách do 
Parlamentu opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování ve 
dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním 
okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat 
duplikát.

Další podrobnosti naleznete na webových stránkách 
Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz 

Zpracovala: Jana Vráblíková

Volby 2013
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NabÍdKa 
stavebních pozemků ve 
vlastnictví obce Liptál
Obec Liptál nabízí k prodeji staveb-

ní pozemky v lokalitě Pusté, o výměře 
cca 1000 m2 za cenu 350,- Kč/m2. 
Bližší informace na OÚ Liptál, tel.: 
571 438 074, e-mail: obec@liptal.cz.

OdPad – POPELNICE - PYTLE černá barva (paseky)
 Odvoz popelnic KaŽdÉ LICHÉ PONdĚLÍ.

*7.10., *21.10., *4.11., *18.11.,*  2.12.,* 16.12.,* 30.12.2013.

TŘÍdĚNÝ OdPad - PaPÍR – MOdRÉ PYTLE
*14.10., *11.11.,* 9.12.2013  

TŘÍdĚNÝ OdPad - PLaSTY – ŽLUTÉ PYTLE
*30.9., *28.10., *25.11., *21.12.2013 

TŘÍdĚNÝ OdPad - NÁPOJOVÉ KaRTONY - Tetra Pack
 ORaNŽOVÉ pytle nebo popelnice

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

TŘÍdĚNÝ OdPad – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
*30.9., *28.10., *25.11., *21.12.2013 

E-bOX UMÍSTĚN Na OÚ LIPTÁL 
Na vyřazené drobné elektrozařízení je u vchodu do Obecního úřadu v Liptá-

le umístěna sběrná nádoba. 

Od října 2013 bude ve vchodu na OÚ umístěna nádoba 
na prázdné náplně z tiskáren všech druhů. 

Zde je tedy můžete odevzdávat.

děkujeme, že nám pomáháte šetřit životní prostředí.

Svoz  odpadu Liptál 2013

se uskuteční v sobotu 19.10.2013 od 7:30 do 8:30 h u hasičské zbrojnice
Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady odevzdávat – svozová technika 

se přesouvá.

Odevzdat můžete:
olejové filtry, nádoby se zbytky barev, chemikálií, postřiky, starou kosmetiku, 

staré léky, vyjeté oleje, mořidla, rozpouštědla, opotřebované pneumatiky, mono-
články, autobaterie, zářivky, obaly od sprejů, objemný odpad.

Současně s tímto sběrem – ve stejnou dobu organizují liptálští hasiči  
sběr elektroodpadu

televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, atd.

Sběr nebezpečných odpadů z domácností

Informační centrum OÚ Liptál:
v budově obecního úřadu, 

přízemí boční vchod od komunikace z Pustého - naproti telefonní budky.
během rekonstrukce obecního úřadu je uzavřeno.

Své záležitsti vyřídíte na OÚ -1. patro.

Výzva ČEZ 
distribuce, a.s.

PEDIKÚRA, MASÁŽ NOHOU
Jsem ochotná přijet 

za Vámi domů.
Vaculíková Kateřina, 

Liptál – Lůžko.
Tel.: 736 248 598

ke kácení a okleštění stromoví 
a jiných porostů pro majitele 

a uživatele pozemků
Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás požádat o pokácení 
a okleštění stromoví a jiných porostů 
v blízkosti elektrických rozvodných za-
řízení v termínu 

do 15. listopadu 2013.
Důvodem je zabezpečení provozu 

rozvodného zařízení, zajištění bezpeč-
nosti osob, kvalitní dodávky elektřiny 
a snížení ztrát v sítích na základě záko-
na č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 
a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění.

Při práci, prosím, dodržujte bezpečné 
vzdálenosti od vodičů pod napětím dle 
ČSN EN 501 10-1 ed. 2. Odstraňování 
stromoví, při kterém by mohla být 
ohrožena bezpečnost a funkčnost vede-
ní, provádějte pouze se souhlasem spo-
lečnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Pokud nedodržíte uvedený termín, 
provede okleštění, případně odstraně-
ní dřevin společnost ČEZ Distribuční 
služby, s.r.o
ČEZ Distribuce, a.s., www.cezdistribuce.cz

Podrobné pokyny k zásahu jsou uve-
deny na stránkách obce www.liptal.
cz, na úřední desce OÚ Liptál, nebo je 
můžete získat na Obecním úřadě.

17. HUMaNITÁRNÍ 
SbÍRKa ObLEČENÍ aJ.

PONdĚLÍ  18.11.2013 v době 
od 8 do 17 hod. 

v garáži  OÚ vedle hasičské  zbrojnice

CO SE SbÍRÁ:
letní a zimní oblečení,	
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěr-	
ky, záclony, 
látky - min. 1 m	 2 - ne zbytky
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, 	

skleničky - vše nepoškozené,
vatované a péřové přikrývky, polštá-	
ře, deky
peří, péřové přikrývky, polštáře	
obuv - nepoškozenou	
hračky - nepoškozené a kompletní	
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4 Chcete zlepšit svou kondici?
4 Chcete zhubnout a hledáte vhodnou pohybovou aktivitu?
4 Cítíte se bez energie a smutní?
4 Dostali jste od lékaře doporučení chodit s holemi, ale 

nevíte přesně jak?
4 Rádi zkoušíte nové sporty a jste zvědaví?

JE ČaS VYZKOUŠET NORdIC WaLKING!
Nejbližší akce:
Po domluvě  PO – PÁ - Trasa v okolí Liptálu - Skupinka 

5 max. 10 osob

Nordic walking (nebo také severská chůze) je dynamická 
chůze se speciálními holemi. Dá se provozovat všude, spor-
tovní úroveň se vždy přizpůsobí Vaší kondici, při správném 
provedení se zapojí 90% svalů v těle a spálí až o 40% více 
energie, než při běžné chůzi. Nordic walking prokazatelně 
funguje jako prevence i zlepšení řady civilizačních chorob, 
je to mimořádně vhodná pohybová aktivita pro seniory. Hole 
zapůjčím!

Pro více informací se podívejte na www.nordicwalkin-
gvsetin.cz. Volejte 776 212 387, nebo pište na e-mail iveta.
skrabankova@seznam.cz. Iveta Škrabánková, akreditovaný 
cvičitel, Licence: RKNW/2011-21

ČÍM MŮŽE bÝT NORdIC WaLKING PROSPĚŠNÝ:
4 spálíte až o 40% více % energie než při běžné chůzi
4 při správném provedení pracuje 90 svalů v těle
4 díky zapojení rukou se zátěž rozloží na celé tělo a od-

lehčí se klouby
4 vynikající pomocník v boji s nadváhou či obezitou 

(jedná se o aerobní aktivitu)
4 prevence, ale i zlepšení řady civilizačních chorob (ast-

ma, bolesti zad, vysoký krevní tlak, stres, deprese)
4 zlepšení kondice
4 vhodný rehabilitační prostředek po úrazech, při řadě 

ortopedických problémů, osteoporóze, interních pro-
blémech, vhodný např. jako rehabilitace po infarktu

4 je to sport pro všechny věkové a výkonnostní kategorie:
- sportovci, pro které může být zpestřením tréninku 

(lze využít různých mutací NW – např. Nordic 
running, intervalový tréning s holemi atd.)

- senioři, kterým může pomoci při řadě zdravotních 

problémů
- všichni ostatní, kteří chtějí udělat něco pro své 

zdraví a kondici, ale např. i pro posílení vzájem-
ných vztahů v rodině, mezi přáteli apod.

S NORdIC WaLKING HOLÍ 
VYdEJ SE dO OKOLÍ

Právě to je název nového projektu spoluprá-
ce mezi Místní akční skupinou Podhostýnska, 
o. s. a občanským sdružením MAS Střední 
Vsetínsko, který se opírá o iniciativu pro-
pagace, osvěty a tvorby vhodné materiálně 
technické základny NORDIC WALKINGU v Hostýnsko – 
Vsetínských vrších.

Nordic walking neboli severská chůze je volnočasová 
aktivita, která se těší čím dál větší popularitě. Jedná se dy-
namickou chůzi se speciálními holemi, která je vhodná pro 
všechny – bez rozdílu věku či fyzické zdatnosti. Stačí odhod-
lání a chuť spojit příjemné s užitečným.

Projekt vznikal na základě úzké spolupráce zaintereso-
vaných obcí, místních akčních skupin, zkušených lektorů 
a nordic walkingových asociací. 

A co Vám projekt nabízí?
Jako podpora osvěty a tvorba materiálně technické zá-

klady došlo k vytvoření webové aplikace, která je zdarma 
ke stažení na webových stránkách partnerských MAS: www.
mas-podhostýnska a www.masstrednivsetinsko.cz a také 
na stránkách partnera projektu www.nwmaraton.cz. Díky 
aplikaci se můžete z pohodlí domova seznámit s délkou, 
převýšením a profilem 17 vytvořených okruhů, včetně trati 
extrémní, tedy páteřního okruhu o délce 50 km s převýšením 
1768 metrů.

Dále budou v 17 obcích umístěny informační tabule, které 
informují o obci, okruhu, který na obec navazuje a základ-
ních principech nordic walkingu.

Navštivte zajímavá místa v Hostýnsko – Vsetínských 
vrších, poznejte nové lidi a udělejte něco pro své zdraví 
s nordic walkingem! 

NORdIC WaLKING
POJĎTE VEN - a SPRÁVNOU CHŮZÍ - aŽ KE ZdRaVÍ!!!

Z obecní knihovny Liptál
JaRO, LÉTO POdZIM, ZIMa 

 ČÍST SI KNÍŽKU, TO JE PRIMa
Liptálská knihovna na internetu
Na webových stránkách knihovny najdete podrobné infor-

mace o fungování knihovny, časopisy, ukázky nových knih, 
fotky interiéru knihovny, informace o knihách o Liptálu 
a okolí, které jsou k dispozici v naší knihovně, on-line ka-
talog k vyhledání knih a další. Webové stránky knihovny: 
www.liptal.knihovna.info  

Otevírací doba: středa 15 – 17 hod., pátek  15 – 17 hod.
Alena Malčíková, knihovnice

SdĚLENÍ 
KE SPOLEČENSKÉ KRONICE

Vzhledem k nefungujícím základním registrům Vás pro-
síme, aby jste nám průběžně sami nastalé změny - sňatky, 
odhlášení, narození, úmrtí přišli na OÚ v Liptále nahlásit 
s rodným, úmrtním, oddacím listem, abychom jej mohli 
přesně zanést do evidence obyvatel a mohli jsme z nich 
dále čerpat  – např. vítaní občánků, apod.

V tomto čísle uvádíme jen nám známé události a omlou-
váme se za případné nepřesnosti.

Děkujeme za pochopení.           
Jana Vráblíková
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 2013 

60 let
říjen  Marek Jaroslav, Střed
  Brhel František, Dolansko
  Lukášová Drahomíra, Na Hranici
listopad  Hrkel Jan, Střed
prosinec Lukáš Miroslav, Hluboké
  Filipová  Jiřina, na Špici

65 let
říjen  Prcín Vladimír, Lopuník
  Mach Jiří, Střed
listopad  Řezníková Jana, Dolansko
prosinec Holík Jiří, Střed

70 let
říjen  Hanusková Jana, Dolansko
  Šimková Růžena, Hořansko
prosinec Hrušková Mária, Hořansko

80 let
říjen  Tomana Josef, Pod Hranicí
prosinec Šťastný Josef, Střed

81 let
říjen  Vrlíček František, Pod Hranicí
listopad  Geržová Marie, Hořansko
  Žůrek Ladislav, Dolansko
  Obadal Jaroslav, Dolansko

82 let
říjen  Matějů Lydie, Dolansko
  Srněnská Marie, Střed

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

84 let
listopad  Smilková Vlasta, Lopuník
prosinec Valchář Josef, Střed 

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

86 let
listopad  Krumpoch Vladimír, Dolansko

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

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

98 let
říjen  Miková Julie, Výpusta 

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

PŘIHLáŠEní 2013
červen  Čokavcová Vladana, Čokavec Milan, 
  Čokavec Ondřej, Čokavcová Dominika,  
  Na Špici
červenec  Souček Květoslav, Háj
září  Řezáč Vladimír, Pusté
  Vaculíková Alžběta, Kopřivné
  Sušňová Marie, Hluboké

nARoZEnI 
květen  Labaj Jiří, Střed
červen  Chrástecká barbora, dolansko
srpen  Černobila Matyáš, Výpusta
  Vrlová Kristýna, Výpusta
  Kvaššay andrej, Sadová

Rodičům blahopřejeme!

ÚMRTí 
červen  Tomečková Marie, dolansko
  Frýdl Karel, Na Špici
červenec  Vaculíková alice, Sadová
  bařina František, Pod Hranicí
srpen  Obadalová Eva, dolansko
září  Křupalová Zdenka, Hořansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

vZPoMínkY

Vzpomínka je trvalejší
nežli květy nejkrásnější.
Květy uschnou, uvadnou,
vzpomínky však zůstanou.

Dne 13. října 2013 si připomeneme 10. výro-
čí úmrtí naší maminky, babičky, prababičky, 
paní

boženy Geržové z Liptálu, Pod Hranicí.

Vzpomínají dvě dcery se svými rodinami. 

Odešel od všeho, co měl rád,
pro co žil a pracoval.
Jen ten, kdo ztratil, koho miloval,
ví, kolik bolesti a žalů zůstává.
Proč osud byl tak krutý a nenechal je žít…

Dne 13. října 2013 uplyne 5 let co nás navždy 
opustil můj manžel, tatínek, dědeček, pan
Zdeněk Mrlina z Liptálu, Pod Hranicí.

S láskou vzpomínají manželka Emilie, dcery 
Renata a Monika, synové Radim a Zdeněk, 

vnoučata Martin, Tomáš, Renatka, Kristýnka, Rozálie. Kdo 
jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
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Koncert Slávka Klecandra v Liptále                                                                                                           ČCE LIPTÁL 
 Ve čtvrtek 26. září 2013 se uskutečnil v evangelickém kos-

tele v Liptále kytarový recitál Slávka Klecandra, výborného 
muzikanta, kytaristy, skladatele, textaře, učitele, kapelníka 
skupiny Oboroh. 

Jako malé přivítání pro něj, ale samozřejmě i pro všechny 
příchozí, koncert otevřely svým vystoupením naše místní 
mladé hudební naděje: Anička Mrlinová a Věrka a Tomáš 
Gojní, pod vedením Hany Vaculíkové. Však také je Slávek 
pochválil, že on tak krásně zpívat neumí!

Poděkování za konání koncertu patří kurátorovi Tomáši 
Němečkovi, všem členům staršovstva liptálského evange-
lického sboru za jejich vstřícnost, Blance Vaculíkové, Haně 
Vaculíkové, Janu Geržovi, vystupujícím dětem a jejich rodi-
čům, a samozřejmě všem, kteří jste přišli. 

V neposlední řadě patří poděkování Obci Liptál 
a Zastupitelstvu obce Liptál za finanční podporu k uspořá-
dání tohoto koncertu.

Dodatečně přejeme Slávku Klecandrovi k jeho nedávno 
oslaveným šedesátinám hodně zdraví, sil a další, nejen hu-
dební úspěchy. Třeba i v podobě nově vydaného CD s sklad-

bami, které byly nahrány i při koncertě u nás v Liptále, 
a na které se jistě těšíme. 

Ještě jednou děkujeme za nevšední hudební zážitek, 
za možnost poslechnout si a vnímat krásné, nejen biblické 
texty. Více vč. ukázek na www.oboroh.cz.   Jana Vráblíková

Poděkování
Děkujeme tímto našim velmi šikov-

ným mladým občanům, a to tesaři, panu 
Luboši Mikulcovi (střed obce) a jeho 
asistentu Michalu Geržovi (Háj) za kva-
litní provedení stavby „Zvonice Zdislava“ 
v Liptále – Háji. Tato stavba jim dala hod-
ně práce na úkor jejich volného času.

Děkují Kovařčíkovi, Háj
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První autobus ve Zlíně? Firma Vaculík LiptálNapsali nám
Pomůžete nám zjistit, 

o koho se jedná?

V červnovém čísle Magazínu Zlín 
vyšel článek na téma „První MHD 
(městská hromadná doprava) ve Zlíně. 

Píše se tam, že v roce 2014 budou 
sice slavit 70. výročí zahájení trolej-
busového provozu ve Zlíně, ale že 
již v roce 1928 zahájila provoz první 
autobusová linka. O firmě svého otce 
tam přišel povyprávět dnes již devade-
sátiletý syn Vladislav Vaculík.

S některými spoluobčany jsme 
pátrali, o které Vaculíky (o kterého 
Vaculíka) asi jde, ale doposud se nám 
to nepodařilo zjistit.

První kroky směřovaly do Kopřiv-
ného na paseky, kde žije Jan Vaculík, 
a kde se některé podobnosti objevova-
ly (strýc měl taky autobus). 

Ale nakonec se ukázalo, že půjde asi 
o jiné Vaculíky. 

Proto předkládáme krátký výtah 
z tohoto článku:

Jak to tedy všechno začalo?
Můj otec Pavel Vaculík (nar. 1895) 

pocházel z Liptálu a nejdříve pracoval 
jako horník v Ostravě. Pak se přestě-
hoval do Zlína na Zálešnou, založil 
si firmu „Koncesovaná autodoprava 
osob“, pořídil si první autobus zn. 
Praga, vyřídil si příslušnou licenci 
a začal provozovat linku mezi nemoc-
nicí a Náměstím práce.

Kdo tvořil největší část cestují-
cích?

Nejvíc se asi přepravovali zaměst-
nanci Baťových závodů. Ráno do prá-
ce, o polední přestávce na oběd domů, 
večer z práce. Do té doby žádná hro-
madná doprava ve Zlíně neexistovala 
a lidé z různých částí města chodili 
všude pěšky nebo jezdili na kolech.

Vy sám jste se na firmě také nějak 
podílel?

Nejdříve jezdil autobusem otec 
a maminka dělala průvodčí. Postupně 
přibylo autobusů, nejvíc jsme měli 
současně čtyři a přijali jsme i několik 
řidičů. Jako průvodčí jsme pak často 
jezdili i my tři synové. Provozování 
autobusové dopravy bylo náročné ze-
jména v zimě. Večer se například 
musela vypustit voda z chladícího 

systému. Ráno jsme vstávali ve čtyři, 
ohřívali jsme vodu a nalévali do chla-
dičů, aby se mohlo vyjet. Seškrabovali 
jsme ručně námrazu ze skel…

Vydělala si na sebe městská do-
prava?

Žádné dotace jsme nedostávali. 
Museli jsme se uživit z jízdného. Také 
jsme ale v nepracovních dnech jezdili 
na zájezdy.

Kdo vám zajišťoval servis auto-
busů?

Ve dvacátých a třicátých letech ještě 
specializované autoservisy ve Zlíně 
nebyly. Co se dalo, jsme si opravovali 
sami. Nebo jsme se obraceli na strojní 
zámečníky. Já a můj bratr Stanislav 
jsme se vyučili automechaniky.

Co když došlo k poruše autobusu 
na trati? Vysílačky jste tehdy v au-
tobusech asi neměli.

Řidič se nejdříve snažil spravit po-
ruchu sám. Nebo se nějakým způso-
brm musel povolat náhradní autobus. 
Ale samozřejmě to trvalo dlouho, tak-
že lidé v takovém případě došli raději 

pěšky. Ale nevzpomínám si, že by-
chom jim vraceli jízdné.

V roce 1950 jsme byli zestátněni. 
Autobusy a všechno, co s firmou sou-
viselo, nám zabavili. Já jsem tehdy už 
jezdil několik let jako řidič. Autobusy 
jsme museli odvézt do Louk do nové-
ho areálu ČSAD. Já jsem přijal zaměst-
nání řidiče v ČSAD a vydržel jsem 
tam až do důchodu. Bratr Břetislav 
pak jezdil nějakou dobu u dopravního 
podniku s trolejbusem a pracoval tam 
i v kanceláři. Bratr Stanislav se uplat-
nil jako automechanik ve Svitu. Náš 
otec už pak do ČSAD nikdy nepřišel, 
pracoval jako řidič v nemocnici, jezdil 
pro transfúzní stanici.

Vrátili vám něco po roce 1989 při 
restitucích?

Ne. Zabavené autobusy už samo-
zřejmě v té době fyzicky neexistovaly, 
takže nebylo co vracet.

Pokud by někdo věděl nebo poznal, 
o koho se jedná, budeme rádi, když se 
nám ozve.

S pozdravem
Miroslav Vaculík (Hořansko)
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Přečetli jsme za vás:    
George Knessl

aMERIKa – CESTOVÁNÍ S OLINKOU
Liptálský rodák, pan George Knessl 

(1929), který emigroval v roce 1968 
do USA, vydal v roce 2008, na památ-
ku své ženy Olgy knihu o svém cesto-
vání s manželkou po Americe.

Několik výtisků věnoval prostřednic-
tvím rodiny Šimarů Obecnímu úřadu 
v Liptále, kde jsou zdarma k dispozici 
zájemcům z řad občanů, jeho vrstevní-
kům, pamětníkům, ale i těm, kteří rádi 
cestují.

Kniha je formátu A4, pevná vazba, 
vázaná, černobílý i barevný tisk, 200 
stran, od strany 109 barevné fotografie. 

Tímto také děkujeme rodině Šimarové 
z Dolanska za spolupráci a poskytnuté 
výtisky.

O autorovi – z úvodu knihy

George Knessl se narodil 21. března 
1929 ve Volyni v Jižních Čechách. 
Zde také dokončil obecnou školu 
a vychodil měšťanku. Žil u tety a strý-
ce, strýc byl primářem v nemocni-
ci. Vrátil se k matce na Vsetín, kde 
vystudoval čtyřletou strojní průmys-
lovku.  Silnoproudou elektrotechniku 
vystudoval ne vysoké škole technické 
v Brně. Pak bydlel s matkou v Liptále 
a pracoval v Moravských elektrotech-
nických závodech ve Vsetíně. Po mat-
čině smrti se odstěhoval do Volyně. 
Pracoval v elektrotechnické továr-
ně Škoda – Doudlevce. Seznámil se 
s Olgou, která vystudovala farmaciii 
v Brně. Po svatbě koupili družstevní 
byt v Plzni. George našel příbuzné 

v Banja Luce, které navštívili na cestě 
k moři. V roce 1968 společně odjeli 
od Jadranu do Vídně a emigrovali 
do USA.  

Liptálské Slůnění 2013
Dne 31.8.2013 proběhl v kulturním 

areálu v Liptále třetí ročník benefičního 
hudebního festivalu, který letos pro-
běhl ve prospěch občanského sdružení 
Naděje Vsetín, Rokytnice. Opět jsme se 
s pomocí hudby a bohatého občerstvení 
pokusili lidi pobavit a pohostit, a tím 
získat nějaké finanční prostředky pro 
lidi, kteří to potřebují více. Potěšilo nás 
o to víc, že klienti Naděje sami mají 
nacvičenou divadelní hru Tož zbojní-
ci..., se kterou na festivalu vystoupili 
a sklidili velké ovace publika, které 
s nimi v těsném kontaktu spolupraco-
valo. Jak po vystoupení sami zástupci 
Naděje řekli, takové publikum ještě 
neměli. Ještě před divadlem se o roz-
jezd postarala skupina Ležérně a vleže 
a po divadelní vložce pokračoval Pavel 
Tabásek se svojů Partyjů. K tomu vše-
mu už voněly různé speciality jako gu-
láš, uzený kabanos nebo žebra, domácí 
bramboráky a párky a vše bylo možné 
zapít točeným pivem, kofolou a různý-
mi alko i nealko nápoji.

V dalších přestávkách mezi kapelami 
vystoupila Katka Mrnuštíková  s výbor-
ně nacvičenou imitací televizní "blbé 
blondýny" a proběhla již tradiční soutěž 
v pití piva na čas o ceny pod patronací 
Aleše Melichaříka.

Mezi další skupiny, které přijaly 
pozvání patřili undergroundoví  Felix 
Crazy Baby Band, kteří nám dali za-
vzpomínat na starší časy, kdy si nemohl 
každý hrát, jak se mu zachce. Pak 

už přišli se svojí porcí tvrdší muziky 
Sound Enemy, a o roztančení publika 
v závěru festivalu se postarala valmez-
ská Bílá vdova a zlínští Shape The Cat.

Všem těmto kapelám patří velký 
dík za jejich vystoupení i podporu. 
Samozřejmě stejně děkujeme všem li-
dem, kteří na akci přišli, dobře se bavili 
a hojnou konzumací přispěli nemalou 
měrou ke kladnému výsledku akce. 
Ten výsledek činí 22 580 korun čistého 
zisku, který byl zaslán na konto o.s. 
Naděje Vsetín, Rokytnice, a bude pou-
žit pro účely klientů střediska.

Nakonec chci stejným dílem podě-
kovat všem pořadatelům, bez kterých 
by to nešlo dělat a také FK Liptál a OÚ 

Liptál za vstřícnost. Je vidět, že má 
cenu dělat akce, které mají hlubší smysl 
a mohou pomoct dobré věci. Věříme, že 
se příští rok zase něco takového podaří. 
Za všechny pořadatele zdraví a děkuje 

Jara Londa
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Poděkování 
za likvidaci 

havárie

Rekonstrukce sociálního zařízení

Přírodní učebna ZŠ Liptál Ze Základní školy Liptál
Ředitelka základní školy Liptál dě-

kuje všem rodičům a dětem, kteří se 
zúčastnili brigády na realizaci přírodní 
učebny před základní školou. Projekt 
dotovaný Ministerstvem životního 
prostředí je před ukončením. Čeká nás 
slavnostní otevření nově upraveného 
prostranství, v němž žáci, veřejnost 
i návštěvníci obce najdou mnohé zají-
mavé informace.

Zásluhu na upraveném prostranství 
mají i žáci naší školy, kteří intenzivně 
pracovali na změně vzhledu této části 
obce. Poděkování patří i paní učitel-
ce Cedidlové, která celý projet měla 
na starosti, a všem vyučujícím, kteří 
vedli děti v jejich práci.

Na závěr děkuji také panu Martinu 
Škrabánkovi za sponzorský dar 
na tento účel a vedení obce Liptál 
za pomoc při dovozu materiálu.

Slavnostní otevření zahrady plánu-
jeme na 13. října 2013, pokud počasí 
nerozhodne jinak. Těšit se můžete 

i na prodej dýní a dýňových dobrot, 
vyhlásíme také soutěž o nejlepší ja-
blkový závin, atd. Přijďte a najděte si 
strom, v jehož znamení jste narozeni. 
Přijďte se podívat na sluneční hodiny 

a hřbitov odpadků, hmyzí hotel i by-
linkovou spirálu. Věříme, že strávíte 
příjemné nedělní odpoledne.  

Srdečně zve Věra Halová, 
ředitelka školy

Ve sdělovacích prostředích se v po-
slední době stále častěji zmiňují havárie 
způsobené prasknutím hadičky vedoucí 
ke splachovači na sociálních zařízeních. 
Jakou spoušť způsobí taková maličkost, 
je patrné na fotografiích. 

V sobotu večer 7. září byla učitel-
ka a ekonomka školy paní Smolíková 
zděšena množstvím vody na chodbách 
i opadaným stropy před sociálkami v 
budově školy. Likvidovat škody přiběhl 
pomoci i její manžel a dostavily se i 
uklizečky se školníkem. Rozsah škod 
zatím není přesně spočítán, mohly však 
být mnohonásobně větší, kdyby voda 
vytékala z potrubí až do pondělka. 

Děkuji všem, kteří přerušili sobotní 
pohodový večer a přišli pomoci ukli-
dit následky „povodně“. A vám ostat-
ním radím: vyměňte plastové přívodní 
hadičky ke splachovačům za kvalitní 
oplétané.                                                           

Věra Halová

V letošním roce proběhla v budo-
vě Základní školy Liptál rekonstruk-
ce sociálního zařízení. Cílem projektu 
byla celková modernizace stávajících 
prostor sociálního zařízení. Realizací 
projektu došlo k celkové dispoziční 
úpravě prostor, dále byly výměny veš-
keré vnitřní rozvody, byly vyměněny 
veškeré zařizovací předměty a také by-
ly provedeny nové obklady a dlažby.

Projekt byl spolufinancován z pro-
středků Zlínského kraje. Celkové náklady 
na akci činily 569 202 Kč, z toho dotace 
Zlínského kraje byla ve výši 226 000 Kč 
(39,7 %) a zbylé náklady hradila obec 
Liptál a to 343 202 Kč (60,3 %).
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Naši „prvňáčci“Nový školní rok začal
Letní prázdniny uběhly jako voda 

a před námi je nový školní rok. Co 
nového nám přinese? Sváteční dny upro-
střed týdne způsobily, že děti budou mít 
více volna než vloni. Co nového při-
pravujeme pro tento školní rok? Děti se 
budou moci učit v nové přírodní učebně 
před školou. Ve fyzice mohou sledovat 
sluneční hodiny, v přírodovědě i pěsti-
telských pracích pak věnovat pozornost 
rostoucím keřům a stromům. Pro život 
se učí pěstovat byliny a uvědomí si, jak 
dlouho se rozpadají některé věci každo-
denního života v přírodě a jak je důležité 
třídit odpad. Druhý cíl nás čeká v podo-
bě ověřování digitálních materiálů pro 
výuku, které vytvářejí učitelé v rámci 
projektu EU: Modernizace vyučování 
v ZŠ Liptál. 

Tak jako každým rokem jsme připra-
vili pro děti nabídku kroužků. O volný 
čas dětí se starají také jiné organiza-
ce v obci /Základní umělecká škola 
Morava, hasiči, fotbalisté, valalašský 
kroužek/, a tak si každý může vybrat. 

V dnešní době plné shonu a stresu 
by si měl každý, nejen dítě, najít čas 
na smysluplný odpočinek, který by do-

Do nového školního roku 2013/2014 
nastoupili základní školní docházku 
v liptálské škole tito noví žáčci:

bařinová Sára, pod Hranicí
běhulová adéla, Střed
bělíčková barbora, Lhota u Vsetína
daňa Martin, Na Špici
Hrádková Lenka, Dolansko
Hrbáčková Eva, Dolansko
Jehlář Petr, Lhota u Vsetína
Kirchnerová adéla, Hořansko
Langová Emma alexandra, Lopuník
Lochner adam, Sadová
Lukášová adéla, Lhota u Vsetína
Machová Valentýna, Na Hranici
Michálková Karolína, Lopuník
Němečková barbora, Pusté
Sommer Josef, Střed
Šťastný Michal, Dolansko
Tomanová Marta Sophia, Na Špici
Trochta adam, Střed
Vráblík Marek, Lhota u Vsetína
Zedníková Tereza, Jasenná

Přejeme jim hodně studijní úspěchů 
a rodičům i paní učitelce hodně trpě-
livosti.

tyčnému přinášel pocit radosti a úspě-
chu. Navíc některé záliby mohou dětem 
pomoci při volbě budoucí profese. 

Stává se nám, že rodiče se souhlasem 
dítěte si vyberou z nabídky aktivit, ale 
když časem zjistí, že je nutné i doma 
cvičit /např. hru na hudební nástroj/, 
pak často velmi rychle podléhají nátlaku 
svých dětí a z kroužku je odhlásí. Prosím, 
abyste si skutečně takové odhlášky dobře 
zvážili. Děti často podléhají vlivu kama-
rádů nebo chvilkovým náladám, je však 
na vás, abyste zvážili, zda je vždy vhod-
né vyhovět přání svých dětí. Odhlášky 
zejména u kolektivních sportů jsou pak 
problematické, protože zbývající žáci 
nemohou smysluplně trénovat. 

Moc bychom si přáli, abychom spo-
lečně s rodiči působili na děti tak, aby 
mohly rozvíjet své vlohy a nadání, aby 
se naučily překonávat překážky přede-
vším za cenu osobního nasazení. 

V loňských srovnávacích testech spo-
lečnosti SCIO naši žáci vypověděli, že 
40% z nich je se sebou maximálně spo-
kojeno a 60 % spíše spokojeno. A tak 
bychom si přáli, aby sebevědomí našich 
žáků stálo na reálném uvědomění si 
vlastních schopností a znalostí. 

Věra Halová, ředitelka školy

Z MŠ Liptál aneb konec školního rokuZ Mateřské školy Liptál
dětský den se letos kvůli nepřízni-

vému počasí konal až v druhé polovině 
června. 

Pod názvem „Máme rádi zvířata aneb 
U nás na dvorku“ jsme spolu s rodiči 
připravili sedm stanovišť a děti u do-
mácích zvířátek plnily dané úkoly, 
aby dostaly razítka. Odměnou pak byl 
přívěšek s dřevěným zvířátkem a plno 
dobrot. O zábavu se svým vystoupením 
postaral „Balónkový klaun“, a děti si 
nejen vyzkoušely různé varietní kous-
ky, ale také si odnášely zvířátko vytvo-
řené z nafouknutého balónku.

V indiánském týdnu se opět uskuteč-
nila „Indiánská noc“, ale tentokrát se jí 
i „válečné výpravy za indiánským pokla-
dem“ zúčastnily i děti z družební školky 
z Mikulůvky. Pro nepříznivé počasí se 
nevypravili až na Vartovnu, ale po splně-
ní všech úkolů našli poklad v nedalekém 
lese. Ještě pak všichni poseděli u ohně, 
opekli špekáčky, zazpívali si a pomalu 
se připravovali na noc.

Těšili se i obávali večerní stezky 
odvahy. Byla náročná, ale zvládli ji 
všichni a talisman, který čekal na jejím 
konci získali.

Poslední slavnost „Rozloučení s před-
školáky“ se tradičně konala v zasedací 
místnosti obecního úřadu. Kromě Malé 
maturity, která prověřila znalosti dětí, 
slyšeli přítomní rodiče, prarodiče a pan 
místostarosta několik básní, písní a dvě 

sóla na flétny. Děti si na památku od-
nesly pohádkovou knihu, CD s fotkami, 
odznáček sluníčkové třídy a květinu. 

Všichni společně pak ochutnali z při-
praveného rautu.

Eva Krausová, MŠ Liptál
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OUT OF HOME v Praze, 25. – 26. 5. 2013

OFROad v Jihlavě, 
8. 6. 2013

Návštěva „Městské plovárny“ v Luhačovicích, 26. 6. 2013 

Z dětského domova a ZŠ  Liptál

Poslední květnový víkend jsme spo-
lečně s tetou Jarkou a Kájou odjeli do 
Prahy. Soutěžili jsme v různých zají-
mavých disciplínách v nejkrásnějším 
městě naší republiky. Vyzkoušeli jsme 
si povolání barmana a herce. Mimo 
jiné jsme se také podívali na památky 

našeho hlavního města, navštívili vos-
kové muzeum a zažili spoustu legrace 
a zábavy. Tato akce se nám všem velmi 
líbila a to nejen proto, že jsme ji nako-
nec celou vyhráli, ale i proto, že jsme si 
z ní odvezli spoustu nových zážitků.

Simča

Mezi nejlepší akce celého školního 
roku již pravidelně patří „OFROADění“ 
v Jihlavě. Opět jsme si parádně zajezdi-
li na čtyřkolkách, v džípech a v tancích. 
Soutěžili jsme o přežití v různých nejen 
vojenských disciplínách. Velmi se nám 
líbilo střílení z luku, pistolí a třeba ješ-

tě jízda na běžkách. Vyzkoušeli jsme 
si různé rytířské oblečení. Ale hlavně 
jsme se po roce opět setkali s kama-
rádem Ondrou, který nás opět trochu 
„protekčně“ povozil na čtyřkolkách, víc 
než ostatní.            Simča

Školní rok jsme zakončili bezva akcí, 
za odměnu a pěkné vysvědčení jsme se 
mohli jet podívat do Městské plovárny 
v Luhačovicích. Byl to krásný dárek jak 
od Městské plovárny v Luhačovicích, 
tak od pana Michala Zichy, který nám 
obstaral dopravu do Luhačovic. Všem 

touto cestou mnohokrát děkujeme 
za bezva odpoledne, zážitky v bazénech 
i jízdu v luxusním autobuse. V „divoké 
řece“ v plovárně jsme si užili spoustu 
legrace.

Marek, Simča a všechny děti 
z DDaZŠ Liptál    

s
s

Prázdniny v Suchdolu nad Lužnicí, 
29. 7. – 3. 8. 2013

Konečně nastaly vytoužené letní prázdniny 
a my jsme se dočkali prvního prázdninového po-
bytu na Lesním domově. Moc jsme se za Míšou, 
Barčou i Betynkou těšili. Jako vždy jsme si 
užívali nádherného prostředí Lesního domova, 
kam můžeme jezdit díky Humanitární asociaci 
Tária a projektu „Lesní domov dětem“. Snažili 
jsme se pomáhat Míšovi s pracemi kolem domu 
a na pozemku, užívali jsme si krásné letní počasí 
v přírodě a jezdili na super výlety. Zažili jsme 
spoustu legrace při hrách, které pro nás Míša 
s Barčou připravili. Nechyběla ani stezka odvahy 
a bahenní válka v rybníku. Pobyt se nám velmi 
vydařil a Míšovi, Barči a všem, co pro nás pobyt 
připravili, moc děkujeme.          Diego a Simča

Mezi další super prázdninovou aktivitu patřil 
bezesporu pobyt v Suchdole nad Lužnicí, kde 
jsme původně odjeli na brigádu do pivovaru. 
Počasí nám ale nepřálo, a protože celou repub-
liku trápily velká vedra, pobyt se změnil na su-
per odpočinek v krásném a zajímavém prostře-
dí. Jezdili jsme se strejdou Laďou po exkurzích 
v pivovarech a viděli spoustu zajímavých 
věcí. Okusili jsme i nějaké to pivo. Prázdniny 
v Suchdolu byly bezva.                Honza Miko 

Prázdniny na Lesním domově, 14. – 28. 7. 2013
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Mff 44. Liptálské slavnosti  22. – 26. srpna 2013Fos Lipta Liptál
Ve valašské obci Liptál, známé bo-

hatou folklorní tradicí, se konal od 22. 
do 26. srpna 2013  44. Mezinárodní 
folklorní festival Liptálské slavnosti, 
na kterém během 44 ročníků účinkova-
ly stovky tanečníků, zpěváků a lidových 
hudebníků z domova i mnoha zemí. 

Zahraničními hosty letošního ročníku 
byly soubory z Bosny a Hercegoviny, 
Gruzie, Mexika, Ruské federace, 
Slovenska a Turecka.  Z České repub-
liky pak vystoupily soubory Bajdyš 
a Bajdyšek Třebíč, Sedmikvítek Frenštát 
pod Radhoštěm, Beskyd Zubří, mužský 
pěvecký sbor Bratříčci ze Slovácka, de-
chová hudba Liptalanka, Mažoretková 
skupina SDOM  Zlín, Cimbálová muzi-
ka Kotula Nový Hrozenkov, Cimbálová 
muzika Jadernica Valašské Meziříčí, 
Marta Gerlíková, sólová zpěvač-
ka a pět skupin Folklorního sdružení 
Lipta Liptál -  Malůšata, Malá Lipta, 
Lipta-základ, Lipta-senioři, ženský 
sbor Rokytenka. Divákům se naskytla 
také možnost vychutnat si muzikantské 
mistrovství známého klarinetisty, saxo-
fonisty a hudebního skladatele Felixe 
Slováčka. Rodák ze Zlína má letos ku-
laté jubileum a jak se ukázalo, na svoje 
valašské kořeny nezapomněl.

Hlavní pořady festivalu se odehrá-
valy v sobotu a neděli v liptálském 
přírodním kulturním areálu, ve čtvr-
tek a pátek jely soubory účinkovat 
také do Všeminy, Seninky a Vsetína. 

K tradicím festivalu patří i víkendové 
řezbářské a řemeslnické dny spojené 
s tradičním jarmarkem, noční ohňostroj 
s taneční zábavou při cimbálu, neděl-
ní bohoslužby, slavnostní průvod obcí 
Liptál. Doprovodnou akcí byla výstava 
fotografií Josefa Londy, spojená s pro-
dejní výstavou květin. 

Záštitu nad 44. MFF Liptálské slavnos-
ti převzali 1. místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu ČR alena Gajdůšková, 
hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák a hudebník Felix Slováček.

Nedělní finální Galaprogram 44. roč-
níku MFF Liptálské slavnosti proběhl 
s účastí všech zahraničních a domácích  
souborů pod slunečními paprsky a  tím 
byly Liptálské slavnosti úspěšně za-
končeny.

Velké poděkování patří všem, kteří se 
na přípravě tohoto festivalu podílí v če-
le s paní starostkou Věrou Dostálovou 
a s panem Ladislavem Michálkem.

Mgr. Andrea Čalová, 
www.lipta.liptal.cz

Zkratky: 
KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál; Ka - Kulturní areál, letní kino, Liptál; VZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál; TJ 
– areál TJ – hřiště                          Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz

Změna programu vyhrazena !

PLÁN  KULTURNÍCH  aKCÍ  V  LIPTÁLE – 2013
datum den Název akce Pořadatel Kde
13.10. ne Zahradní slavnost ZŠ Liptál ZŚ
19.10. so Svoz nebezpečného odpadu OÚ Liptál obec
25.10. pá Pochod broučků ZŠ Liptál obec
25.10.
26.10.

pá
so Volby do PS PČR OÚ Liptál VZM

18.11. po 17. Humanitární sbírka oblečení OÚ Liptál, Diakonie Broumov u hasič. zbrojnice
29.11. pá Rozsvícení vánočního stromu a betlém OÚ Liptál před OÚ
30.11. so Beseda se seniory Občanská komise, Obec Liptál KZ
01.12. ne Vánoční jarmark ZŠ Liptál KA
07.12. so 14. Mikulášská jízda 2013 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec
08.12. ne Adventní koncert ČCE Liptál Kostel ČCE
11.12. st Besídka DDaZŠ Liptál DDaZŠ Liptál KZ
15.12. ne Vánoční zpívání a koledování u cimbálu FoS Lipta KZ 
26.12. st Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ
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Soutěž hasičských družstev „O pohár starostky obce“ 
a soutěž velitelů hasičských družstev „O pohár starosty sboru“HaSIČI

Výsledky pohárové soutěže 
v Liptále, 6.7.2013: 

družstva mužů:
1. SDH Vsetín, město
2. SDH Seninka
3. SDH Rokytnice

družstva žen:
1. SDH Liptál
2. SDH Vsetín, město
3. SDH Bělá pod Pradědem

Velitelé:
1. SDH Liptál - Tomáš Blažo
2. SDH Rokytnice - Miroslav Karola
3. SDH Seninka - Tomáš Švirák

Velitelky:
1. SDH Liptál - Kristýna Šťastná
2. SDH Vsetín, město 
 - Pavlína Kozmíková
3. SDH Bělá pod Pradědem 
 - Andrea Smyčková

První prázdninovou sobotu se na fot-
balové hřiště v Liptále sjelo jako už 
každoročně několik nadšených družstev 
hasičů a hasiček, kteří se nebáli změřit 
své síly v netradičním požárním útoku. 
V letošním roce čekalo na závodníky 
malé překvapení v podobě zcela nové 
překážky, která měla prověřit sehranost 
jednotlivých družstev.

Oproti jiným soutěžím v požár-
ním útoku u nás samotnému útoku 
předchází běh velitele jednotlivých 
družstev, který na 100 metrech musí 
překonat nejprve velkou bariéru, ná-
sledně se vybaví hadicemi, s nimiž 
překoná kladinu a nakonec spojí hadi-
ce dohromady, napojí je na rozdělovač 
a proudnici. V cíli svého běhu ještě 
musí spustit sirénu, která je startov-
ním pokynem pro zbývající část druž-
stva. Ostatní členové se na základně 
musí vybavit potřebným materiálem 
a i s ním překonat několik překážek. 
Již dlouhá léta byly dané překážky 
pro oba proudaře, a to okno a lávka, 
které musely být překonány ještě před 
sražením terčů proudem vody. V le-
tošní sezóně jsme se rozhodli přidat 
jen z části průchodné dveře, kterými 
se museli protáhnout téměř všichni 
členové družstva. 

Ještě před zahájením soutěže od-
stoupila některá družstva kvůli to-
mu, že pro zvýšení bezpečnosti nejen 
soutěžících, ale i diváků používáme 
předepsané přetlakové ventily. Nebo 
odstoupili z důvodu, že podle svých 
vlastních slov na to prostě nemají, že 
jsou zvyklí běhat jen klasický požární 
útok bez překážek. Naštěstí většina 
družstev se držela hesla „Nikdy se 
nevzdávej“ a šli do toho s obrovskou 
vervou. Není ani tak důležité, kdo byl 
na bedně a kdo ne. Všichni, kteří se 
nezalekli nečekaných překážek, jsou 
vítězi a zaslouží si náš neskonalý 
obdiv, neboť jsou to skuteční hasiči, 
nikoli jen sportovci. A právě takových 
pravých hasičů se správným přístu-
pem je mezi námi čím dál méně a je 
to obrovská škoda. Ale náš sbor bude 
i nadále podporovat ve svých členech 
zdravého hasičského ducha a ze svých 
svěřenců se bude snažit vychovat ni-
koli špičkové sportovce, ale zejména 
hasiče tělem i duchem.
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Blahopřání  
novomanželům

Tábor mladých hasičů, aneb jak to viděli samotní účastníci
Mladí hasiči odpovídali na otázku: „Co se ti na táboře nejvíc líbilo, ba naopak nelíbilo?“

Míša Meli: 
„Nejvíc se mi líbila túra na Baťkovou, 

při které jsme plnili různé úkoly, např. 
jak jsme přenášeli vodu v puse.“

Kája:
„Nejlepší byl výlet na kolech na Nový 

Hrozenkov a koupání v Balatonu.“

dorotka:
„Túra do Hlubokého po fáborkách 

s plněním úkolů byla moc fajn, hlavně 
pak jak jsme z Valentýnky a Lucinky 
museli za pomoci toaletního papíru 
a obvazu udělat mumii. A nelíbilo se mi 
to v pondělí, kdy jsme museli vstávat 
v 1 v noci, protože nějací kluci si z nás 
udělali legraci a my tak měli planý 
poplach.“

Ondra:
„Mně se nejvíc líbila páteční stezka 

odvahy se strašidly.“

Kuba:
„Nejlepší byla túra na Vartovnu po fá-

borkách s plněním úkolů. Nejvíc se mi 
líbil úkol, kdy jsme se učili o různých 
zvířátkách.“

Míša:
„Úterní stezka odvahy na kopec k le-

sům a zpět kolem vodárky k hasičáku 
byla největším dobrozružstvím.“

Pepík:
„Túra do Hlubokého, kdy jsme 

po cestě plnili úkoly. Nejvíc se mi 
líbilo, když jsme měli svázané no-

hy s kamarády a sbírali jsme lístečky 
s otázkami z pohádek a na ně pak 
odpovídali, abychom vyluštili tajenku, 
kudy vlastně máme dál jít. A nelíbil se 
mi noční poplach, jsme museli vylézt 
ze spacáků a v v pyžamu prozkoumávat 
okolí hřiště a hledat žháře.“

Lucinka:
„Túra na Vartovnu s úkolem, kdy 

jsme si museli každý najít svůj sladký 
poklad.  Vůbec se mi nelíbily noční 
stezky odvahy, protože jsem se bála, že 
na mě něco vyskočí z křoví.“

Filip:
„Mně se moc líbilo na návštěvě 

v chaloupce, ve které pramení náš po-
tok Rokytenka.“

Jirka:
„Túry po fáborkách byly super. A nej-

víc se mi líbil úkol, kde jsme se při 
cestě z Vartovny museli zamaskovat, 

jít potichu a když jsme někoho uviděli, 
museli jsme se schovat.“

Tomášek:
„Nejlepší bylo, když jsme si ve středu 

museli nečekaně sbalit jen spacáky, na-
sedli jsme do hasičského auta, Jana 
s Terkou nám zavázaly šátkem oči a od-
vezli nás někam pryč, kde jsme si pak 
hráli na indiány, tančili válečný tanec 
kolem ohně a pak tam spali i v tee-pee.“

Valentýnka:
„Moc se mi líbilo, když jsem si hrála 

na mumii a ostatní mě omotali toalet-
ním papírem a pak mě museli nosit, 
protože jsem se nemohla vůbec hýbat. 
Taky se mi moc líbil karneval s maska-
mi ve čtvrtek večer.“

Janča:
„Hasičská olympiáda a taky nové hry, 

které jsme na táboře hráli.“
článek připravila: Tereza Obadalová

V sobotu 31. srpna 2013 
proběhla v naší obci 
HASIČSKÁ SVATBA. 

Touto cestou bychom rádi 
popřáli novomanželům  
Mirkovi a Marii Mikulcovým 
jen vše nejlepší 
na společné cestě životem, 
zejména hodně zdraví, 
lásky a vzájemného porozumění.

               SDH Liptál
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Myslivci pro veřejnostMYSLIVCI
V sobotu  27.7.2013 proběhlo mys-

livecké odpoledne u Myslivecké chaty. 
Členové MS Brdisko Liptál již od čas-
ného rána připravovali posezení i boha-
té občerstvení pro příchozí návštěvníky 
naší odpolední akce.

Pro děti bylo přichystáno zabavení 
ve formě poznávání stop zvěře, vy-
barvování obrázků zvířátek či kreslení 
dle vlastní fantazie. Mohli si zastřílet 
ze vzduchovky na terč či nafouknuté 
balonky. Děti si za své úsilí odnášeli 
drobné dárky.

Pro dospělé byl připraven hod sekyr-
kou na terč nebo letos poprvé soutěž 
v řezání pilou hrbaňů. Nešlo o vítěze či 
poražené, ale o dobrou zábavu.

Pro poslech i tanec hrála kapela 1+1 
Jany a Josefa  Vráblíkových z Liptála.  
K občerstvení bylo zajištěno  pivo, limo, 
vínko, ale i gulášek, či pečený divočák.
Připravená byla i bohatá tombola.

Akce se za velmi horkého letního 
dne vydařila a spokojenost návštěvníků 
byla toho důkazem. Poděkování patří 
všem zúčastněným členům MS Brdisko 
Liptál i návštěvníkům, kteří naše po-
zvání přijali. 

červenec 2013
Miroslava Klubalová, kronikářka 

MS Brdisko Liptál

Památník 
sv. Huberta

Dne 5.7.2013 proběhlo v Liptále, 
místní části Háj, slavnostní odhalení 
a posvěcení památníku sv. Huberta.

Tuto dřevořezbu vytvořil řezbář 
pan Jan Brlica z Francovy Lhoty. 
Památníku požehnal otec František 
Kuběna SJ za přítomnosti členů MS 
Brdisko Liptál, myslivců ze Všeminy 
i známých manželů Aloise a Zdislavy 
Kovařčíkových, kteří památník věno-
vali u příležitosti životního jubilea, 
myslivcům MS Brdisko Liptál.

Pro přítomné bylo zajištěno bohaté 
občerstvení i možnost tance a zpěvu.
Akce proběhla za krásného počasí. 
Pomníček ať připomíná všem kolem-
jdoucím, pokoru a úctu, kterou mys-
livci věnují svému patronu sv.Huber-
tovi .

červenec 2013
Miroslava Klubalová, 

kronikářka MS Brdisko Liptál
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Timbersport přilákal do Liptálu 2500 návštěvníků

Pozvánka do muzeaHISTORIE

Rozlosování muži, dorost - podzim 2013Sport - fotbal
Rozlosování muži - podzim 2013

kolo den datum kde soupeř výkop
10 neděle 13.10. doma Ústí 14:30
11 neděle 20.10. venku Loučka 14:00
12 neděle 27.10. doma Krhová 14:00
13 neděle 3.11. venku Kateřinice B 13:30
14 neděle 10.11. venku Valašská Senice 13:30

Rozlosování dorost - podzim 2013

kolo den datum kde soupeř výkop

8 sobota 12.10. venku Lačnov 14:30

9 sobota 19.10. doma Huslenky 14.00

10 sobota 26.10. venku Podlesí 10.00

Ojedinělou podívanou zhlédli třetí červnovou sobotu ná-
vštěvníci přírodního amfiteátru v Liptále. Tamní pódium 
obsadili přední čeští závodníci dřevorubeckého sportu – 
Timbersport.

Výjimečnou exhibici připravili pro fanoušky domácí borci – 
osminásobný mistr ČR Jan Svoboda a jeho kolega René Skalický. 
Vedle nich se v Liptále představilo dalších šest špičkových čes-
kých dřevorubců. „Loni jsme do Liptálu přivedli Mistrovství 
České republiky, abychom s dřevorubeckým sportem seznámili 
také lidi na Valašsku. Ohlas byl obrovský a lidé si vyžádali opa-
kování soutěže,“ řekl týdeníku Jalovec René Skalický. Jelikož 
se MČR po republice stěhuje, hostil Liptál „alespoň“ atraktivní 
exhibici, která si s mistrovstvím v ničem nezadala. „Přišlo asi 
2500 diváků, což je návštěvnost obdobná s mistrovstvím ČR a lidé 
vytvořili skvělou kulisu,“ pochvaloval si Skalický.

Závodníci rozděleni podle bydliště na týmy Čech a Moravy 

proti sobě bojovali po dvou štafetovým způsobem ve čtyřech 
disciplínách. Za úkol měli sériově vyráběnou motorovou pilou 
na čas uříznout dva kotouče ze 40 cm kmene. Poté se chopili 
seker při přesekávání stojícího i ležícího kmene a obří ruční 
pily k uříznutí kotouče z ležícího kmene. Tečkou za soutěž-
ním kláním byl speciální souboj v divácky nejatraktivnější 
disciplíně Springboard. Závodníci během ní postupně vyse-
kali do stojícího kmene dvě kapsy, do nich zasunuli prkna 
a ve výšce zhruba tří metrů měli za úkol přeseknout blok 
o průměru 27 cm. Z vítězství 10:8 na body se nakonec rado-
vali borci z Moravy. Tým Čech doplatil na práci s obří ruční 
pilou, v níž nezískal jediný bod. „S průběhem akce jsme byli 
spokojeni, hlavně díky kladnému ohlasu diváků. Naším cílem 
je příští rok uspořádat v Liptále Valašský šampionát a usilo-
vat o jeho zařazení do seriálu mistrovství republiky,“ přiblížil 
René Skalický.              Jalovec č. 31, 30.07.2013

Museum of the air battle 
on 29 th. august 1944

MISE číslo 263
29. srpna 1944 vzlétlo ze základen v jižní Itálii 461 bom-

bardovacích letadel 15. letecké armády Spojených států 
amerických. Z toho 293 B- 24 Liberator a 168 B- 17 Flying 
Fortress. Jako doprovod jim bylo určeno 185 stíhaček P – 51 
Mustang a 108 dvoumotorových P – 38 Lightning. Jejich 
cílem byly strategické a válečným průmyslem zatížené aglo-
merace Moravské Ostravy. Bylo to rafinerie ropy v Ostravě 
– Přívoze a vlakové nádraží tamtéž, nádraží v Ostravě – 
Vítkovicích a také nádraží v Bohumíně. Na těchto protek-
torátních železničních uzlech řadila Německá armáda vlaky 
naložené vojenským materiálem určeným pro Východní 
frontu. Ve velké letecké bitvě, která se toho dne odehrála 
a která vrcholila nad oblastí Bílých Karpat moravsko – slo-
venského pomezí, bylo německými stíhači sestřeleno devět 
amerických čtyřmotorových bombardérů 15 th. U.S.A.A.F. 
Dva z nich dopadly na území Tisova Slovenského štátu a to 
poblíž moravské hranice. Ten den vypuklo také Slovenské 
národní povstání, jehož centrem byla Bánská Bystrica. 

V expozici muzea v obci Šanov – kraj Zlín, mohou ná-
vštěvníci vidět části a fragmenty Létajících pevností B – 17 G 
i Liberátora B – 24 sestřelených během leteckého souboje 
mezi německou Luftwaffe a 15. leteckou armádou USA.

Jedná se o stroje, jež dopadly na katastry obcí Nová Bošáca 
a Nemšová na Slovensku, Vyškovec, Rudice, Krhov, Šanov, 
Kašava, Liptál a Metylovice na Moravě.

Dále jsou zde autentické fotografie z míst havárií i modely 

letadel a další zajímavosti související s touto druhou největší 
leteckou bitvou nad Moravou. 

Muzeum 29. 8. 1944 v obci Šanov je důstojným místem 
prezentace a piety této části historie II. světové války. Expozice 
je umístěna v budově bývalé mateřské školy pod kaplí Svaté 
Zdislavy z Lamberka. Za uplynulá léta existence muzea nás 
v Šanově poctilo návštěvou mnoho významných osobností, jako 
například rodinní příslušníci padlých U.S. letců, přímí účast-
níci – letci veteráni, toho dne sestřelení, pamětníci z Moravy 
i Slovenska, ale i letečtí přidělenci Americké ambasády v Praze. 
Nejčastěji však do muzea přijíždějí badatelé, letečtí nadšenci 
a modeláři, soukromí piloti nebo jen rodiny s dětmi jevící zájem 
o tuto část naší historie.

V příštím roce se uskuteční několik vzpomínkových akcí 
k 70. výročí zmíněné letecké bitvy a již letos probíhají přípravy 
této akce. Svou účast už přislíbili zástupci 2nd BG a rodinní 
příslušníci veteránů.

Literatura, která se zabývá touto historickou událostí podrobněji:
- Mission No 263 Second Bombardment Group Fifteen Air 

Force, August 29. 1944
   William S. Tune, Loy A. Dickinskon, Frank Pindak
- Mustangy nad Protektorátem
   Jiří Rajlich
- Kroniky obcí: Metylovice, Liptál, Rudice, Přečkovice, 

Kašava, Pálkovice
- Archiv muzea Letecká bitva 29. 8. 1944 v Šanově

Michael Žitník, aeroarcheolog, historik a regionální badatel
e-mail: zitnik.michael@gmail.com
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