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USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 21 

ze dne 25. 09. 2013  
ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění v bodu 6 – schválení zápisu 
č. 19 ze dne 15.5.2013 a v bodu 17 
– zateplení Hasičského domu Liptál – 
schválení potvrzení o přijetí dotace 

- schvaluje zápis č. 19 ze dne 
15.05.2013 a zápis č. 20 ze dne 
19.06.2013

- neschvaluje zpracování rozpočtu 
na zateplení podkrovních prostor nad 
kulturním zařízením

- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 20 ze dne 19.6.2013 

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 33 ze dne 
23.09.2013 

- schvaluje prodej spoluvlastnické-
ho podílu v části pozemku parc. č. 
3371/3 v k.ú. Liptál žadateli Josefu 
Valchářovi, Liptál, výměra cca 1200 
m2, cena 15,- Kč/m2. Náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu 
hradí žadatel.

- schvaluje prodej pozemků parc. 
č. 2616 a 2617/4 v k.ú. Liptál, které 
jsou ve vlastnictví obce Liptál, žadateli 
Lubomíru Vaculíkovi, Liptál 

- schvaluje vypracování vyjádření 
k ceně obvyklé Ing. Ilonou Machačovou, 
ze kterého bude zřejmá kupní cena po-
zemku parc. č. 2616 a 2617/4 v k.ú. 
Liptál a bude sloužit jako podklad pro 
prodej těchto pozemků

- schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu mezi Obcí 
Liptál a AVONET s.r.o. s názvem „NN 
přípojka Syrákov“

- schvaluje Smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene a smlouvu o právu stavby IP-
12-8014512, Liptál, Mach mezi Obcí 
Liptál a ČEZ Distribuce a.s.

- schvaluje výsledky výběrového ří-
zení na akci: „Revitalizace veřejných 
prostranství v obci Liptál“:

1. Jan Andrýsek, Zlín
2. Ing. Ladislava Nagyová, Staré 

Město
3. Zábojník – contractors s.r.o., 

Bystřice pod Hostýnem 
- pověřuje starostku obce uzavřením 

smlouvy o dílo s vítězným uchazečem: 
Jan Andrýsek, Zlín

- bere na vědomí informace o projek-
tu Čistá řeka Bečva

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
- schvaluje, aby Sdružení obcí 

Mikroregionu Vsetínsko (SMOV) vyu-
žilo opční právo, které si SMOV vyhra-
dilo v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky na stavební práce Čistá řeka 
Bečva II-A, dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě s tím, že rozsah opč-
ního práva je následující – viz příloha

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o převodu práv a povinnos-
tí vyplývajících ze stavebního povolení 
(územního rozhodnutí)

- schvaluje zapojení obce Liptál 
do společného výběrového řízení 
SMOV na dodávky potrubí pro domov-
ní přípojky pro občany obce

- bere na vědomí výsledky výběro-
vého řízení na akci: „Čisté Valašsko“, 
zajišťující svoz odpadů v obci Liptál

- schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí 
Liptál a firmou Marius Pedersen a.s., 
Hradec Králové na zajištění svozu od-
padů v obci Liptál od 1.1.2014

- pověřuje starostku obce uzavřením 
Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem: 
Marius Pedersen a.s., Hradec Králové

- bere na vědomí informace o nákupu 
tašek na tříděný odpad pro občany

- schvaluje distribuci tašek na tříděný 
odpad mezi občany obce Liptál bezú-
platně

- neschvaluje Dodatek č. 1 smlou-
vy o poskytnutí finančního příspěvku 
za účelem zajištění dopravní obslužnos-
ti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
na území Zlínského kraje veřejnou au-
tobusovou linkovou dopravou

- bere na vědomí informaci o změně 
názvu autobusové zastávky na „Liptál 
– Lůžko“

- bere na vědomí informace 
o Místní akční skupině (MAS) Střední 
Vsetínsko

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí půjč-
ky a příspěvku na akci: „S nordic walking 
holí, vydej se do okolí“ ve výši 53.340,- 
Kč pro MAS Střední Vsetínsko, kdy 
částka 48.000,- Kč se považuje za půjčku 
a částka 5.340,- Kč za příspěvek

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
půjčky na akci: „Vsetínsko kráčí správ-
ným směrem“ ve výši 45.455,- Kč pro 
MAS Střední Vsetínsko

- starostku obce k dojednání veškerých 
úkonů spojených s poskytnutím půjčky 
a k podpisu smlouvy o poskytnutí půjč-
ky pro MAS Střední Vsetínsko

- schvaluje IV. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2013

- bere na vědomí informace o pro-
nájmu hrobových míst na hřbitově 
v Liptále

- schvaluje potvrzení o přijetí dotace 
ze Státního fondu ŽP na akci: „Hasičský 
dům Liptál, zateplení a výměna zdroje 
vytápění“ 

- bere na vědomí informaci o neschvá-
lení projektové žádosti „Revitalizace 
centra obce Liptál“ z ROP Střední 
Morava

- bere na vědomí informaci o po-
dání opětovné projektové žádos-
ti „Revitalizace centra obce Liptál“ 
z ROP Střední Morava na základě vy-
hlášení další výzvy a nutnosti podání 
žádosti do 12.9.2013

- bere na vědomí informaci o mož-
nosti zapojení obce Liptál do projektu 
Tourist Channel web site

- bere na vědomí informaci o upozor-
nění ČEZ Distribuce a.s. na odstranění 
a okleštění stromoví z důvodu bezpeč-
ného provozování zařízení distribuční 
soustavy

- bere na vědomí žádost Tomáše 
Martinů, bytem Všemina, na svolání mi-
mořádné Valné hromady HS Všemina

- schvaluje svolání mimořádné 
Valné hromady HS Všemina a delegu-
je zástupce obce Liptál místostarostu 
Ing. Milana Daňu

- bere na vědomí konání koncertu 
Slávka Klecandra v kostele ČCE Liptál 
dne 26.9.2013

- bere na vědomí poděkování Diakonie 
Broumov za zorganizování mimořádné-
ho sběru ošacení v naší obci a termín 
další sbírky ošacení dne 18.11.2013

- bere na vědomí termín svozu nebez-
pečného odpadu dne 19.10.2013

- bere na vědomí konání voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR ve dnech 25. a 26.10.2013

USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 22 

ze dne 13.11.2013 
ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění v bodu 12 – Obecně závazná 
vyhláška č. 01/2013 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 

- schvaluje zápis č. 21 ze dne 
25.09.2013

- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 21 ze dne 25.9.2013 
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- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 34 ze dne 
18.10.2013, č. 35 ze dne 31.10.2013 
a č. 36 ze dne 7.11.2013 

- schvaluje prodej pozemků parc. č. 
2616 a 2617/4 v k.ú. Liptál žadateli 
Lubomíru Vaculíkovi, Liptál, o výměře 
4927 m2, za cenu 20,- Kč/m2

- schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene mezi Obcí Liptál a ŘSD 
ČR, Praha 4, o právu umístění stavby, 
vstupu a vjezdu za účelem zajištění 
provozování, kontroly, údržby stavby – 
most 69-006

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene číslo IE-12-8002937/206 
mezi Obcí Liptál a ČEZ Distribuce a.s., 
název stavby „Liptál, Geržová NNK“

- schvaluje finanční příspěvek na do-
pravní obslužnost ve Zlínském kraji 
na rok 2014 ve výši 85,- Kč na 1 oby-
vatele s platností od 1.1.2014

- neschvaluje finanční příspěvek 
na dopravní obslužnost ve Zlínském 
kraji na rok 2015 ve výši 100,- Kč na 1 
obyvatele s platností od 1.1.2015, a to 
z důvodu konání komunálních voleb 
v roce 2014 a možné změny ZO

- schvaluje V. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2013

- vydává Obecně závaznou vyhlášku 
č. 01/2013 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů s účinností 
od 1.1.2014

- bere na vědomí informaci o schvá-
lení žádosti o dotaci „Revitalizace cen-
tra obce Liptál“ z ROP Střední Morava 
na základě vyhlášení další výzvy a nut-
nosti podání žádosti do 12.9.2013

- bere na vědomí informace o zimní 
údržbě silnic III. třídy v obci Liptál

- bere na vědomí informace o připra-
vovaných akcích:

18.11.2013 – sbírka šatstva
24.11.2013 – vítání občánků
29.11.2013 – rozsvícení betlému 
a vánočního stromu
30.11.2013 – posezení se seniory
01.12.2013 – vánoční jarmark

- bere na vědomí informace o projek-
tu Čistá řeka Bečva

Zpráva starostky za rok 2013
Vážení členové zastupitelstva, vážení 

občané a milí hosté.
Dovolte mi, abych vás stručně se-

známila s některými nejdůležitějšími 
událostmi za rok 2013.

Investiční a neinvestiční akce 
Největší investiční akce v letošním 

roce byly: „Zateplení obecního úřa-
du“ a „Hasičské zbrojnice“, kde jsme 
využili možnosti dotačních programů 
ze Státního fondu životního prostředí. 
Zateplení by mělo přinést energetic-
ké úspory na vytápění a obě budovy 
dostaly rovněž novou fasádu. V hasič-
ské zbrojnici byla provedena výměna 
zdroje vytápění, byl instalován plynový 
kotel. Prostory tak budou moci být vy-
užívány hasiči ke své činnosti po celý 
rok. Jistě nikdo nepochybuje, že právě 
hasiči si takovou investici zasloužili. 

Z dalších větších investičních akcí 
byla oprava sociálního zařízení v zá-
kladní škole Liptál, na kterou jsme zís-
kali dotaci z programu rozvoje venkova 
ze Zlínského kraje. 

Celkové náklady, podíly dotace 

a spoluúčast obce jsou uvedeny níže 
v tabulce. 

Důstojné sociální zázemí, včetně bez-
bariérového přístupu, bylo vybudováno 
ve zdravotní ordinaci pro dospělé, které 
byly hrazeny v celém rozsahu z rozpoč-
tu obce a činily 210 374,- Kč.

V letošním roce jsme velkou po-
zornost věnovali veřejnému osvětlení 
v obci. Zastaralé, poškozené a nee-
konomické osvětlení nás donutilo se 
tímto problémem zabývat a postupně 
bylo opraveno veřejné osvětlení v celé 
obci. Opravy – výměna svítidel, poško-
zených a nebezpečných sloupů, bylo 
provedeno v částce cca 470 000,- Kč. 
Bylo vybudováno nové osvětlení v roz-
sahu cca 73 000,- Kč. Stav není ještě 
zdaleka optimální. Některé úseky by 
potřebovaly osvětlení posílit. Nicméně 
věříme, že finanční úspory přinesou 
jak ekonomicky úsporné žárovky, tak 
i neustále náklady na opravy.

Na podzim začal projekt „Revitalizace 
veřejné zeleně“. Vzrostlé stromy kolem 
nás potřebují ošetření nebo skácení 
a proto jsme tomuto problému věnovali 

velkou pozornost. Byl zpracován pře-
hled – pasport velké části stromů a ná-
vrhy na jejich ošetření. Projekt začal 
na podzim, byly skáceny některé stromy, 
další budou následovat. Samozřejmě, že 
bude i řada nových stromů vysázena. 
Celkové náklady na celý projekt po vý-
běrovém řízení jsou 837 854,- Kč. Podíl 
obce je cca 20%. Projekt bude ukončen 
v příštím roce. 

Pro zlepšení kvality ovzduší a snížení 
prašnosti v obci jsme žádali o dotaci 
na zametací techniku z dotačních titulů 
SFŽP. Byli jsme úspěšní a jistě mnozí 
vás zaregistrovali zametací stroj, který 
provádí údržbu chodníků nebo komu-
nikací. 

Podíl obce na zakoupení tohoto stroje 
byl natolik příznivý, že věříme, že i tako-
vá technika najde v životě obce uplatnění 
a zlepší životní podmínky pro občany. 

Přínosem do rozpočtu obce bylo 
nové rozpočtové určení daní (RUD). 
Zvýšené daňové příjmy nám umožnily 
dofinancování investičních akcí a plně-
ní finančních závazků – splátky úvěrů 
a půjček (plyn – 596 192,- Kč, vodovod 
Syrákov – 116 600,- Kč, kanalizace – 
2 198 000,- Kč).

Přehled získaných dotací a podíl obce 2013
Název dotace : Poskytovatel: Dotace Obec Celkem Kč :
JSDH - opravy požární techniky, ochranné oděvy atd. KÚ Zlín 25 000,00 0,00 25 000,00
Hasičský dům, zateplení a výměna zdroje vytápění SFŽP,FS 1 500 738,00 599 202,00 2 099 940,00
Zateplení Obecního úřadu SFŽP,FS 974 339,64 711 222,44 1 685 562,08
Zametací technika SFŽP,FS 2 381 400,00 358 850,00 2 740 250,00
Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ KÚ Zlín 226 883,00 342 319,00 569 202,00
Volba prezidenta  ČR KÚ Zlín 17 161,00 0,00 17 161,00
Volby do Poslanecké sněmovny ČR KÚ Zlín 27 100,00  27 100,00
Výpočetní technika, software - Veřejná knihovna MK ČR 13 000,00 6 400,00 19 400,00
Celkem:  5 165 621,64 2 017 993,44 7 183 615,08



4  Liptálský zpravodaj 4/2013

Co nás čeká v následujícím 
roce 2013

To, o čem již několik let informuje-
me, je již skutečně tady. Začíná výstav-
ba splaškové kanalizace. Již v letošním 
roce by měly být zahájeny práce v ně-
kterých částech obce. Hlavní pracovní 
činnost bude ale v následujícím roce 
a v roce 2015, kdy by měly probíhat do-
končovací práce, včetně povrchových 
úprav komunikací. Byly dokončeny 
projekty domovních přípojek a většina 
občanů je tak již připravena na násled-
né napojení na hlavní kanalizační řady. 
Informace budou pravidelně předává-
ny občanům prostřednictvím rozhlasu, 
webových stránek obce i pracovníků 
obecního úřadu. 

Z dalších investičních akcí by se 
mělo provádět zateplení Kulturního za-
řízení. Úspěšní jsme byli při podání žá-
dosti o dotaci z programu ROP na akci: 
„Revitalizace centra obce Liptál“ což 
představuje vybudování parkovacích 
míst, bezbariérových přístupových cest 
a odpočinkových míst kolem obecního 
úřadu, zdravotního střediska a obchodu 
Jednoty. V letošním roce budou probí-
hat administrativní přípravy, realizace 
projektu je v roce 2015. Dokončen bude 
projekt budování chodníků v Dolansku, 
jehož výstavba by měla následovat 
po dokončení kanalizace. Mimo toho 
nás čeká oprava mostu k hasičské zbroj-
nici, břehové úpravy toku Rokytenky. 

Velkou snahou je i řešení přestěhování 
mateřské školy do volného pavilonu 
základní školy. Rozjetí celého projektu 
naplno brání církevní restituce, které se 
týkají pozemků kolem areálu školy. 

Společenský, kulturní 
a sportovní život

Akce, které mají své místo v životě 
obyvatel obce, se uskutečnily i v letoš-
ním roce. Folklórní festivaly, sportovní 
akce, trhy i jarmarky, koncerty a besíd-
ky, zábavy, to vše nás provázelo po celý 
rok. Kdo se chtěl pobavit nebo setkat se 
s přáteli, určitě měl dost příležitostí. 

Chtěla bych poděkovat všem orga-
nizátorům, dobrovolníkům a nadšen-
cům, že takovým akcím věnovali svůj 
čas, nasazení a obětavost. Jen díky jim 
všechny tyto akce mohly být usku-
tečněny a většinou byly úspěšné. Ty, 
kteří říkají, že se v Liptále nic neděje, 
tak ty zvu, aby příště přišli, nebo se 
mohou i aktivně zapojit do jejich or-
ganizování. 

Poděkování starostky
Uznání a poděkování patří všem, kte-

ří se i v letošním roce podíleli na roz-
voji a dobré propagaci naší obce, a kteří 
byli ochotni pomoci a přispět k dobré 
věci. Jsou to tradičně členové organiza-
cí, spolků, církví, jejichž činnost patří 
neodmyslitelně k životu obce, a také 
jednotliví občané. Mezi nejspolehlivěj-

ší partnery patří - mateřská a základní 
škola, umělecká škola Morava, hasi-
či, sportovci – fotbalisté a volejbalis-
té, členové Folklórního souboru Lipta 
Liptál, hudebníci, zpěváci, dechovka 
Liptalanka, myslivci a členové občan-
ské komise. Poděkování patří také ob-
čanům, kteří úspěšně reprezentují naší 
obec jak v České republice, tak i v za-
hraničí, stejně jako firmám, které jsou 
ochotny pomoci finančně i organizačně 
při některých akcích. 

Velké poděkování patří členům rady, 
zastupitelstva obce a pracovníkům obec-
ního úřadu, protože úspěchy obce jsou 
dány pouze dobrou prací celého týmu. 
Zvlášť poděkovat bych chtěla nejbliž-
šímu spolupracovníkovi, Ing. Milanu 
Daňovi, místostarostovi obce. 

Poslední poděkování patří občanům, 
kteří jednoduše „fandí“ naši obci a naši 
práci, u kterých cítíme podporu, bez 
které se některé věci jen těžko prosazují 
a dělají. 

 
Vážení spoluobčané, 
přeji Vám, aby nadcházející dny byly 

pro vás ty nejkrásnější, naplněné poho-
dou, klidem, spokojeností i radostí.    

Přeji Vám příjemné prožití Vánočních 
svátků a do nového roku hodně zdraví. 

 
V Liptále, 12.12.2013

Věra Dostálová 
Starostka obce Liptál        

Vítání nových občánků
V neděli  24. listopadu 2013 se ko-

nalo již druhé vítání občánků v tomto 
roce. Přesto, že nově narozených dětí 
bylo jen šest, zasedací místnost byla za-
plněna a jsme rádi, že na toto slavnostní 
uvítání nových občánků přichází čím 
dál víc prarodičů a jiných členů rodiny.  

Děti a rodiče přivítala předsedkyně 
Komise pro občanské záležitosti pa-
ní Jitka Koutná,  paní starostka Věra 
Dostálová  mile přivítala všechny ob-
čánky v obci a děti  z Malúšat pod vede-
ním paní Aleny Maliňákové předvedly 

krátké pásmo. Všichni pak využili mož-
nost vyfotit se u kolébky.

A koho jsme přivítali: Jiřího Labaje, 
Barboru Chrásteckou, Julii Řádkovou, 
Matyáše Černobila, Andreje Kavaššaye 
a Amálii Staňkovou.

Přejeme jim do života jen to nejlepší. 
Eva Krausová
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Obnova katastrálního operátu

O povinnostech vlastníků pozemků 
a nemovitostí o podání opravných (díl-
čích nebo nových) daňových přizná-
ní k dani z nemovitosti v souvislosti 
s digitalizací obce jsme Vás podrobně 
informovali v minulém čísle zpravodaje 
č. 3/2014, str. 4. Celé znění je zveřejně-
no i na webových stránkách obce www.
liptal.cz – Informační centrum, leták je 
k dispozici i na OÚ Liptál, pokud jste 
si jej nevyzvedli při předávání srov-
návacích listin starého a nového stavu 
po digitalizaci na obecním úřadě, které 
prováděli pracovníci katastrálního úřa-
du v dubnu 2013. 

V návaznosti na digitalizaci obce je 
tedy povinností vlastníků promítnou 
nastalé změny, které se dotýkají většiny 
našich obyvatel, do konce ledna 2014 
do svých daňových přiznání. Jedná se 
hlavně o změny v přečíslování parcel, 
nahrazení parcel dříve značených jako 
PK, změny ve výměrách. 

Důležitou změnou také je, že po-
kud má majitel pozemky v pronájmu 
u ZD, musí tyto pozemky nyní zapsat 
do svých daňových přiznání a hradit 
daň sám. Nebude tomu jako dosud, že 
daň za vlastníka z pronajatých pozem-
ků hradil pronajímatel – zemědělské 
družstvo. K tomu blíže Oznámení ZD 

na jiném místě tohoto zpravodaje.   
Z důvodu těchto vzniklých změn 

a podání opravených daňových přiznání 
z nemovitosti, se nám podařilo zajistit 
pro občany pracovníka, který vlastní-
kům po předložení náležitých podkladů 
nové daňové přiznání zpracuje. 

Zájemcům bude pracovník k dis-
pozici na Obecním úřadě v Liptále:
čtvrtek 9. ledna 2014 – 9 – 12 hodin
středa 15. ledna 2014 – 14 – 17 hodin

Poté po dohodě podle potřeby.

S SEBOU JE NUTNÉ VZÍT:
- čerstvý Výpis z katastru nemovi-

tostí – již s těmito změnami po digitali-
zaci. Stejně jako na katastrálním úřadu 
je možné ho získat za správní poplatek 
přes službu Czech Point i na Obecním 
úřadě v Liptále. Správní poplatek je 
ve výši podle obsažnosti od 100 Kč. 
Pokud o výpis chcete žádat na obecním 
úřadě, doporučujeme v předstihu. Také 
je důležité, abyste žádali o výpis podle 
svého rodného čísla. V ostatních přípa-
dech by se do něj nemusely promítnou 
všechny pozemky, které máte např. 
na jiných vlastnických listech. U spo-
lečných parcel je nutné dohodnout, kdo 
bude za tuto společnou parcelu podání 

přiznávat. Finanční úřad doporučuje, 
aby každý z majitelů podal přiznání 
za svůj díl. Daň ze staveb se převezme 
stávající.
- srovnávací listy před a po digitali-

zaci, které jste si vyzvedli v dub-
nu od pracovníků katastrálního úřa-
du na obecním úřadě, nebo později 
na katastrálním úřadě

- telefonní čísla pro případné další kon-
zultace – důležité!

- úhrada za zpracování daňového při-
znání činí podle složitosti (množství 
změn, počet pozemků atd.) od 300 
do 500 Kč.

Pracovník si od zájemců o zpracování 
převezme uvedené podklady, dohodne 
další postup k podpisu a předání zpra-
covaného přiznání a podání na finanční 
úřad. Poté by Vám již měla do konce 
května 2014 přijít složenka na daň z ne-
movitosti ve správné výši – po úpravě.

Ještě upozornění finančního úřadu 
na závěr. Kdo opomene tuto povin-
nost zanést vzniklé změny do svého 
daňového přiznání, vystavuje se ne-
bezpečí finančního postihu a penále 
od daňového úřadu.

Jana Vráblíková

a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí

V sobotu 30. listopadu 2013 se konala tradiční Beseda se 
seniory. Ve vyzdobeném sále kulturního zařízení, s vánoční 
náladou u stromečku poslouchali přítomní hudebně literární 
pořad o životní cestě Karla Hašlera „Po starých zámeckých 
schodech“. V podání žáků pěvecké třídy doc. Drahomíry 
Míckové z Múzické školy v Ostravě si všichni připomněli 
krásné staré písně i dobové oblečení.

Po dobrém občerstvení a při poslechu příjemné hudby 
a zpěvu paní Salisové si všichni poseděli a popovídali s přá-
teli.

Beseda se seniory
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Zima je nezadržitelně tady, s tím na-
stávající údržba komunikací a samozřej-
mě i problémy s tím související. Jednou 
z největších překážek pro pracovníky, 
kteří provádějí údržbu, jsou auta parku-
jící na komunikacích. Více aut v domác-
nostech a  nedostatek místa pro parko-
vání je problém. Přesto žádáme občany, 
aby auta parkovali ohleduplně, zejména 
s ohledem na to, že by auta mohla  bránit  
při provádění zimní údržby. Následně 
potom může přivodit ostatním občanům 
potíže s dostupností k bydlišti.

Žádáme rovněž občany, aby odstranili 
větve stromů zasahující do komunikace. 
Tyto jsou překážkou a nebezpečné pro 
traktoristy i pro vozidla, která zajišťují 
svoz odpadů. 

Děkujeme za pochopení. 
Věra Dostálová, starostka

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 
oznamují změnu ceny vodného a stoč-
ného s účinností od 1. ledna 2013.

Cena v Kč/m3:
Vodné - 37,90 bez DPH, 43,20 včetně 
14 % DPH
Stočné - 26,70 bez DPH, 30,44 včetně 
14 % DPH
Vodné + stočné - 64,60 bez DPH, 
73,64 včetně 14 % DPH

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

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

VaK Vsetín, a.s. žádá odběratele, aby 
nesdělovali k 31.12.2013 stavy svých 
vodoměrů, protože budou stanoveny 
technickým propočtem.

Podrobnosti k ceně vodného a stoč-
ného včetně důvodové zprávy, vývoje 
výkonů jsou k dispozici v plném znění 
na OÚ Liptál nebo www.liptal.cz – 
úřední deska a SOS.

Obec Liptál nabízí k prodeji stavební 
pozemky v lokalitě Pusté, o výměře cca 
1000 m2 za cenu 350,- Kč/m2. Bližší 
informace na OÚ Liptál, tel.: 571 438 
074, email: obec@liptal.cz.

ODPAD – POPELNICE - PYTLE černá barva (paseky)
 Odvoz popelnic KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ.

*13.01. * 27.01. * 10.02. * 24.02. * 10.03. * 24.03. * 07.04. * 19.04. sobota 
* 05.05. * 19.05. * 02.06. * 16.06. * 30.06.2014.

Upozorňujeme občany, aby si nepořizovali jiné popelnice než české výroby. 
Na tyto jsou uzpůsobeny sběrací vozy. Jiné druhy popelnic totiž způsobují 
problémy při vysypávání a technické služby Vám je nemusí vyprazdňovat.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR – MODRÉ PYTLE
* 20.01. * 17.02. * 17.03. * 14.04. * 12.05. * 09.06.2014   

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLE
* 06.01. * 03.02. * 03.03. * 31.03. * 28.04. * 26.05. * 23.06.2014  

TŘÍDĚNÝ ODPAD - NÁPOJOVÉ KARTONY - Tetra Pack
 ORANŽOVÉ pytle nebo popelnice

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
termíny budou určeny dodatečně 

BOX NA VYŘAZENÉ ELEKTRO  - BATERIE – NÁPLNĚ 
Z TISKÁREN – UMÍSTĚN PŘI VSTUPU NA OÚ LIPTÁL 

Děkujeme, že nám pomáhate šetřit životní prostředí a třídíte odpad. 

Svoz  odpadu Liptál 2014

Po zaplacení poplatku na svoz odpadů na rok 2014 obdrží každá domácnost 
zdarma tašky na tříděný odpad. Tašky jsou odlišné barevně, podle druhu odpa-
du – žlutá je na plasty, modrá na papír, zelená na sklo. Obsah tašky po naplnění 
máme možnost vysypat do kontejnerů umístěných na daných stanovištích v obci 
a opětovně ji doma použít pro následující třídění. Jsou z pevného materiálu, tak by 
měly vydržet dlouho. Část tašek byla financována z projektu EKO- KOMu a část 
financovala obec Liptál. Tašky by měly občany motivovat ještě k aktivnějšímu pří-
stupu ke třídění odpadů. Za vytříděný odpad dostáváme finanční odměny a i díky 
tomu se nám doposud daří držet celoroční poplatek za svoz odpadů již po několik 
let na stejné částce. 

Věra Dostálová, starostka

Tašky na tříděný odpad

Informační centrum OÚ Liptál:
v budově obecního úřadu, 

přízemí boční vchod od komunikace z Pustého - naproti telefonní budky.
BUDE OPĚT V PROVOZU OD 6. LEDNA 2013.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí a středa  8 - 11 hodin  a 12 – 16 hod. (do 17 hod. na OÚ Liptál, 1. patro)

OBECNÍ ÚŘAD
OTEVÍRACÍ DOBA  BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

Pondělí – pátek 23. 12. – 27. 12. 2013 - zavřeno
Pondělí 30. 12. 2013 - otevřeno 8 – 15 h
Úterý – středa  31.12.2013 – 01. 01. 2014 - zavřeno
Čtvrtek - pátek 02. 01. – 03. 01. 2014 - otevřeno jako obvykle  8 -15 h

Informační centrum zavřeno.

Zimní údržba 
komunikací

Cenové oznámení

Nabídka stavebních pozemků 
ve vlastnictví obce Liptál



Liptálský zpravodaj 4/2013  7

ZD Liptál
Oznámení vlastníkům 

zemědělských pozemků

SBĚRNA PRÁDLA
v Liptále bude v úterý 24.12. a 31.12.2013 ZAVŘENA.

Provoz ordinace dětské lékařky 
MUDr. Hany Garlíkové o svátcích:

Pondělí 23.12.2013 dovolená, zastupuje dr. Stejskal a dr. Dvořáková, poli-
klinika Vsetín 7-11 h

Pátek 27.12.2013 normální provoz 
Pondělí 30.12.2013 ordinujeme pouze ve Vsetíně od 7-12 hod.
Úterý 31.12.2013 dovolená, zastupuje dr. Dvořáková, 
  poliklinika Vsetín, 7-11 hod.

Provoz ordinace lékařky pro dospělé  
MUDr. Hany Blanarčíkové o svátcích:

Pondělí – pátek 23. 12. – 27. 12.  neordinuje se
Pondělí 30. 12. 2013 ordinace 7 – 11 hod.
Úterý – čtvrtek  31. 12. – 2. 1. 2014  neordinuje se
Pátek 03. 01. 2014 ordinace 13 – 15 hod.
Od 6.1.2014 – obvyklé ordinační hodiny.

VÝSLEDKY  VOLEB

Pořadí
po volbách Název strany Vylosované 

číslo strany
Počet hlasů
pro stranu V procentech %

1. ANO 2011 20 115 18,4
2. Česká strana sociálně demokratická 1 99 15,8
3. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 17 77 12,3
4. Občanská demokratická strana 6 63 10,1
5. Komunistická strana Čech a Moravy 21 62 9,9
6. Křesťanská a demokratická unie - ČSL 11 61 9,7
7. TOP 09 4 44 7,0
8. Strana Práv Občanů Zemanovci 15 27 4,3
9. Strana zelených 23 22 3,5
10. Strana svobodných občanů 2 18 2,9
11. Česká pirátská strana 3 16 2,6
12. Hlavu vzhůru – volební blok 5 8 1,3
13. Dělnická strana sociální spravedlnosti 18 7 1,1
14. Suverenita – Strana zdravého rozumu 13 3 0,5
15. Koruna Česká (monarchistická strana) 24 2 0,3

16.-17. Politické hnutí Změna 9 1 0,2
16.-17. LEV 21 – Národní socialisté 22 1 0,2

18. Strana soukromníků České republiky 10 0 0
CELKEM 626 100%

VOLBY  DO  POSLANECKÉ SNĚMOVNY  PČR ve dnech 25. a 26.10.2013 
předčasné (Zákon č. 247/1995  Sb.) 

Počet voličů v obci Liptál: 1 188 voličů 
K volbám se dostavilo (počet vydaných úředních obálek): 633 voličů
Účast v procentech: 53,3 %
Počet platných hlasů: 626 hlasů 

Místní Zemědělské družstvo ozna-
muje majitelům zemědělských pozem-
ků, které má v pronájmu, že v průběhu 
měsíců leden a únor 2014 obdrží do-
datky k platným nájemním smlouvám 
v souvislosti s digitalizací katastru obce 
a obnovou katastrálního operátu.

V dodatku budou majitelé pozemků 
upozorněni také na povinnost vlastníků 
(nikoliv pronajímatelů, jako tomu bylo 
dosud) k uhrazení daně z nemovitosti 
za rok 2014 Finančnímu úřadu Vsetín.

Tato částka bude kompenzována 
v ročním nájemném za půdu. 

Předpokládáme, že předání nových 
dodatků smluv vlastníkům proběhne 
hromadně pracovníkem ZD na obecním 
úřadě. O přesných termínech Vás bude-
me informovat.

Případné dotazy volejte na tel. číslo: 
603962210.

Obecní knihovna
v Liptále bude zavřena v období vánočních svátků, tzn. 

od 23. 12. 2013 do 01. 01. 2014.
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN 2014
60 let
leden   Frýdlová Irina, Na Špici 
únor  Bořuta Karel, Střed
  Sládeček Zdeněk, Dolansko
březen  Pelán Karel, Dolansko

65 let
leden  Gerža Karel, Lopuník

70 let
leden  Vaculíková Anežka, Spálíky
  Tomana Karel, Dolansko
únor  Hrádek Antonín, Dolansko
  Bršlica František, Kopřivné

75 let
leden   Smilková Marie, Dolansko

80 let
leden  Zgarbová Marie, Střed
březen  Žůrek Miloslav, Dolansko
  Kovařčík Jan, Na Špici
 
81 let
leden  Souček Květoslav, Háj
  Laštovicová Vlasta, Střed
únor  Laža Jaroslav, Dolansko

82 let
leden  Zívalová Jiřina, Dolansko
únor  Mrlina Zdeněk, Hořansko
březen  Kachtík Jan, Lopuník

83 let
leden  Kulíšková Jiřina, Hořansko
únor  Mrnůštíková  Jarmila, Hořansko

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

85 let
únor  Sládečková Vlasta, Dolansko
  Freund Eduard, Sadová

86 let
březen  Mikešová Františka, Střed
  Juřicová Jaroslava, Sadová
87 let
březen  Vaculíková Jůlie, Sadová

88 let
únor  Kovařčíková Anna, Háj 

92 let
leden  Řeha Josef, Na Hranici

94 let
leden  Vychopňová  Ludmila, Lopuník

95 let
únor  Smilek Josef, Dolansko

96 let
březen  Matějů Františka, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

pŘIHLÁŠEní 2013
říjen  Štajnerová Žaneta, Sadová
listopad  Hořanský Lukáš, Hořansko

NAROZENI 
červenec Řádková Julie, Dolansko
říjen  Staňková Amálie, Střed
listopad  Šťastný David, Hořansko

Prosíme rodiče našich malých spoluobčánků, aby nám 
chodili své narozené děti přihlásit na obecní úřad. Alespoň 
do doby, než bude vyřešeno poskytování údajů z centrální 
evidence obyvatel na náš OÚ Liptál. Jinak nebudeme moci 
uskutečnit další vítání občánků.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Toto jsou dosud známé informace.

ÚmRTí 
říjen  Bělíčková Marie, Lopuník
listopad  Fendrych Josef, Dolansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

SDĚLEní kE SpoLEČEnSkÉ kRonICE
Vzhledem ke změně zákona a zaváděním základních re-

gistrů  nedostáváme na obecní úřad od 1.7.2012 aktualizace 
z evidence obyvatel - sňatky, odhlášení, narození, úmrtí. 
Prosíme o trpělivost do doby,  kdy bude tento celorepubli-
kový problém vyřešen, nový systém začne fungovat a tyto 
informace nám budou poskytovány. Poté snad budeme moci 
přinést ucelené informace.

V tomto čísle uvádíme jen nám známé události a omlouvá-
me se za případné nepřesnosti. 

V této souvislosti Vás prosíme, aby jste nám průběžně sa-
mi 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.

Děkujeme za pochopení.
Jana Vráblíková
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Vzpomínky
Dne 23. listopadu 2013 uplynulo 40 let 
od úmrtí našeho tatínka a manžela, pana

Josefa Vaculíka z Liptálu č. 306.

Vzpomíná manželka Marie, syn Josef a Petr 
s rodinami a ostatní příbuzenstvo. Všem, kteří vzpomenou 
s námi, děkujeme.  

Vzpomínky jsou trvalejší,
nežli květy nejkrásnější,
květy uschnou, uvadnou,
vzpomínky však zůstanou.

S láskou a úctou vzpomíná-
me 100 let od narození našich 
rodičů

paní Julie Řezníkové, 
* 16.12.1913 – † 7.11.2006

pana Františka Řezníka * 8.1.1914 - † 4.1.1988
z Liptálu č. 342

Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina Řezníkova, Tomšova, 
Pečenkova.

Navečer, když slunce zemi opustilo
Tvé srdce se navždy zastavilo
Odešel jsi večerní tmou
Odešel jsi s bolestí svou

Dne 26. prosince 2013 by se dožil 75 let můj 
manžel, tatínek a dědeček, pan

Bedřich Tomša z Liptálu č. 406.

S láskou vzpomíná celá rodina Tomšova. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Neplačte, že jsme odešli,
ten klid a mír nám přejte,
jen v srdcích tichou vzpomínku
si na nás zachovejte.
Za život prožitý s Vámi,
lásku, kterou jste nám dali – děkujeme.

Dne 10. prosince 2013 jsme 
vzpomněli 20 let od úmrtí na-
ší maminky a babičky, paní

Anežky Kovařčíkové 
z Liptálu č. 40

Dne 24. září 2013 uplynulo 23 let od úmrtí jejího manžela, 
našeho tatínka a dědečka, pana
Jaroslava Kovařčíka z Liptálu č. 40.

Vzpomínají dcery Jana a Alena s rodinami.

Odešli, nezemřeli
jen vzpomínek vrátka nám otevřeli.
Na liptálském hřbitůvku spí tiše svůj věčný sen
a s námi ve vzpomínkách jsou každičký den. 

Dne 6. prosince 2013 jsme si připomněli rok 
od úmrtí  pana

Michala Burjána z Liptálu č.124
Nikdy nezapomene manželka Jarmila, syn 
Michal s Monikou, snacha Petra s Petrem, 

vnuci Jakub, Tomáš, Daniel a vnučka Anna Marie.

Dne 24. prosince 2013 vzpomeneme 3 roky od úmrtí pana
Jiřího Hrtáně z Liptálu č.124
Vzpomíná bratr Miroslav a sestra Jarmila s rodinami.

Dne 31. prosince 2013 tomu bude rok, co 
od nás odešla paní

Marie Hrtáňová z Liptálu č.124
Nikdy nezapomenou syn Miroslav a dcera 
Jarmila s rodinami.

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

Dne 30. listopadu 2013 jsme vzpomněli páté 
smutné výročí úmrtí pana

Josefa Hrbáčka z Liptálu č. 154,
který by se 31. ledna 2014 dožil 83 let.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Před 50 lety jsme se na Silvestra rozloučili s panem 

Janem Vaculíkem z Liptálu č. 250
stolařem a starostou obce v létech 1946 - 48.

Příští rok tomu bude 25 let od odchodu jeho 
manželky, paní

Rozalie Vaculíkové.
Zanechali pro nás svým životem vzor praco-
vitosti a píle.
Děkujeme a vzpomínáme. Rodina Vaculíkova 
a  Michálkova.

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 21. prosince 2013 vzpomeneme třetí 
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dědeček, pan

Pavel Knebl z Liptálu č.144
S láskou vzpomínají manželka Anežka, dcery 

Pavla a Hana s manželem a vnuk Zdeněk.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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Pro malé i velké čtenáře máme do knihovny zakoupeno 46 
nových knih, dále je k zapůjčení připraveno 135 knih z pod-
zimního cirkulačního souboru – krimi, dokumenty, romány, 
pohádky pro děti a další.

V knihovně máme i několik dvojjazyčných knih - anglic-
kočeské a německočeské - pro čtenáře, kteří si chtějí rozšířit 
nebo procvičit svoji slovní zásobu.

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Čtenáři zaplatí ročně poplatek ve výši:

Na webových stránkách naší obce Liptál byl začátkem 
listopadu 2013 zprovozněn systém odesílání automatických 
zpráv. Postupně  je upouštěno od rozesílání zpráv na jednot-
livé emaily zejména z technických důvodů (spamování pošty 
a následná blokace).

Pokud tedy máte zájem, aby Vám tyto zprávy chodily 
do Vašich emailových schránek - není teď nic jednoduššího, 
než se přihlásit k tomuto odběru na www.liptal.cz  v hlavním 
menu "Zasílání novinek". Učiníte tak jednoduše pouze vypl-
něním emailové adresy, na kterou chcete informace dostávat. 
Žádná další registrace a hesla nejsou nutná.

Takto přihlášeným uživatelům pak chodí novinky vložené 
do následujících sekcí:
- Informace a aktuality (na úvodní straně, v sekci infocent-

rum, v sekci SOS atd.)

Zprávy z webu obce Liptál - Akce v Liptále
- Úřední deska
- Dokumenty ke stažení (usnesení ZO, RO, rozpočty, závě-

rečné účty, kanalizace atd.)
Je jen na Vás, která z příchozích upozornění je pro Vás 

zajímavá.

Emaily budou chodit z virtuální emailové adresy novin-
ky@liptal.cz a jejich zasílání bude možné kdykoliv zrušit 
kliknutím na odkaz ve spodní části každého emailu. 

Těšíme se na další rozšířenou spolupráci směrem k větší 
informovanosti našich občanů a dalších zájemců. Zveřejněno 
i na www.liptal.cz .

Počet návštěv web stránek ke dni 12.12.2013 – 71 385 
přístupů.

Jana Vráblíková

Z obecní knihovny Liptál - mládež, důchodci:  20,00 Kč
- zaměstnaní:   40,00 Kč

OTEVÍRACÍ DOBA
STŘEDA 15.00 – 17.00
PÁTEK   15.00 – 17.00

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

KNIHOVNA BUDE ZAVŘENA V OBDOBÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, TZN. OD 23. 12. 2013 

DO 01. 01. 2014.
Alena Malčíková, knihovnice

Ať jdem, kam jdem,
po nás zůstávají
otisky šlépějí,
ozvěny slov,
záření myšlenek.

Dne 20. listopadu 2013  jsme vzpomněli ne-
dožitých 70 let pana

Jana Tomany z Liptálu 152
Zároveň jsme si 10. července 2013 připo-
mněli 22 let od jeho úmrtí. Vzpomíná syn Jan 

a dcera Renata s rodinami, sestra a ostatní příbuzní.

Odešel jsi od nás tak,
jak si to osud přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dnes už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát
a s láskou, úctou a vděčností vzpomínat.

Dne 28. listopadu 2013 jsme vzpomněli ne-
dožitých 80 let pana

Jaroslava Zeťáka z Liptálu č.142
8. ledna 2014 uplyne 21 let od jeho úmrtí.
Vzpomíná manželka, dcery s rodinami 

a ostatní příbuzní.

Klesly ruce pracovité, zemdlené,
dotlouklo srdce znavené.
Utichl hlas, pohasl očí svit,
budiž Tobě, tatínku milý, 
vřelý dík.

Dne 5. listopadu 2013 jsme vzpomněli druhé 
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dědeček, pan

František Kleska z Liptálu č.85

S láskou vzpomínají manželka Františka, syn Zdeněk s man-
želkou, dcera Iva, vnuci Iva a Zdeněk.  Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.
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Žádáme všechny zájemce  (pořadatele, organizace, slož-
ky aj.), aby podávali na OÚ Liptál požadavky na obsazení 
termínů a pronájem pro Vaše kulturní akce, které hodláte 
pořádat v dalším roce, vždy nejlépe koncem roku (pro-
sinec, leden). 

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

Každý další požadavek na konání akce a pronájem, který 
nebude do tohoto plánu zanesen, je nutné projednávat jed-
notlivě a průběžně na dalších zasedáních ZO Liptál.

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

Plán akcí je vkládán i na webové stránky obce www.
liptal.cz. O akcích se tak má možnost dozvědět co nej-
širší okruh lidí, získáte tak reklamu. Proto Vás zároveň 
prosíme o zasílání plakátů, pozvánek atd. na Vaše akce, 
aby mohly být zveřejňovány v dostatečném předstihu.

Dále prosíme všechny vedoucí souborů a složek, aby 
sledovali aktualizovaný plán akcí na webových stránkách 
obce a podle toho si plánovali zkoušky v kulturním zaří-
zení. Někdy totiž může dojít k překrytí termínů zkoušek 
a mimořádných akcí, kterým jsme nuceni dát přednost.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 
074, email: obec@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 !

PŘEHLED AKCÍ  V LIPTÁLE 2013

PŘEHLED DOSUD ZNÁMÝCH AKCÍ  V LIPTÁLE 2014

Datum Den Název akce Pořadatel Kde

15.12. ne Vánoční zpívání a koledování u 
cimbálu FoS Lipta KZ 

17.12. út Neseme Vám Vánoce MŠ a OÚ Liptál DPS Liptál
Vánoční besídka Malá Lipta, FoS Lipta KZ

22.12. ne Dětská vánoční slavnost ČCE Liptál Kostel ČCE
26.12. st Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ
28.12. so Setkání u rozhledny na Vartovni Obec Seninka Vartovna

Datum Den Název akce Pořadatel Kde

04.01. so Tříkrálová sbírka 2014 Charita Vsetín obec

25.01. so Hasičský ples SDH Liptál KZ
01.02. so Soukromá akce Chmelař Jan, Liptál KZ
08.02. so 70. Valašský bál 2014 FoS Lipta Liptál KZ
15.02. so Myslivecký ples Myslivecké sdružení Brdisko Liptál KZ
22.02. so Soukromá akce Kirchnerovi, Liptál KZ
15.03.
16.03.

so
ne

Seminář
Starodávný FoS Lipta Liptál KZ

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

NA SETKÁNÍ  U ROZHLEDNY NA VARTOVNI
v sobotu  28. prosince 2013   kolem 10:00 hodiny  na Vartovni

Srdečně Vás zveme na hvězdicový výstup k rozhledně na Vartovnu  po všech dostupných turistických trasách.
Občerstvení z vlastních zásob
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Nové web stránky ČCE v Liptále

Živý betlém v Jasenné

Nová farářka 
v Liptále

Jaký byl  adventní koncert v Liptále

ČCE LIPTÁL 
Pořad vánočních a novoročních boho-
služeb v evangelickém sboru v Liptále
NE 15. 12. 2013 10.00  Bohoslužby – sborový dům, br. f. J. Voda
NE 22. 12. 2013 10.00  Bohoslužby s dětskou besídkou - sbor. dům, s. f. R. Včelná
ST 25. 12. 2013 10.00  Bohoslužby s VP  - kostel, s. f. R. Včelná
ČT 26. 12. 2013 10.00  Bohoslužby - sborový dům, br. f. J. Hudec
  14.00 Nešpor ve Lhotě u Vsetína, br. f. J. Hudec
NE 29. 12. 2013 10.00   Bohoslužby - sborový dům, br. f. J. Malý
ÚT 31. 12. 2013 17.00   Bohoslužby – kostel, br. f. J. Voda
ST 01. 01. 2014 10.00   Bohoslužby s VP – kostel, s. f. R. Včelná
NE 05. 01. 2014  10.00   Bohoslužby
K tomu v tyto dny vždy od 18 h Rozhovory na téma samofinancování církve, 

pro ty kdo mají zájem: ÚT 07.01.2014, ÚT 14.01.2014

V neděli 8.12.2013 sborové shro-
máždění zvolilo budoucí kazatel-
kou liptálského evangelického sbo-
ru od 1.2.2014 sestru farářku Márii 
Jenčovou. 

V neděli 8.12.2013 proběhl v evan-
gelickém kostele v Liptále adventní 
koncert. Ti, kteří se přišli podívat, měli 
možnost se zaposlouchat do známých 
i neznámých lidových koled a vánoč-
ních písní v podání mužského folklorní-
ho sboru Mužáci ze Zlína, místního žen-
ského sboru Rokytenka, cimbálových 
muzik ZUŠ Morava z Liptálu a Běliny 
ze Zlína. Jejich krásné melodie nám 
pomohly zastavit se alespoň na chvíli, 

S radostí Vám oznamujeme, že ode 
dne 27.11.2013, jsou v provozu nové 
webové stránky Českobratrské církve 
evangelické v Liptále. Velké poděková-
ní za technickou pomoc a podporu patří 
správcům www.evangnet.cz.  

Web liptálského sboru najdete zde: 

http://liptal.evangnet.cz/. Dostat 
se k němu můžete i přes web obce 
www.liptal.cz – odkaz Církve v obci 
– Českobratrská církev evangelická. 
Samozřejmě i přes různé vyhledavače.

Tímto si Vás zároveň dovoluji požádat 
o zasílání jakýchkoliv příspěvků, foto-

se uskuteční v neděli 22. prosince 2013 ve 14:30 před evangelickým koste-
lem v Jasenné. Účinkují: ochotníci v rolích betlémských postav, ovce a poník 
z Jasna v roli ovce a oslíka, valašský soubor Portáš z Jasenné, dechová hudba 
Liptalanka.

Můžete na vlastní oči vidět vánoční 
příběh, zazpívat si koledy, zahřát se 
svařákem …

Letos poprvé se bude u betléma konat 
malý dobročinný jarmark.

Srdečně zve evangelická církev 
v Jasenné a R. Včelná

grafií, námětů, doplnění, ohlášek, vzpo-
mínek, dokumentů, atd., atd. k těmto 
stránkám na adresu jana.vrablik@liptal.
cz nebo jana.vrablik@evangnet.cz .

Vaše pomoc je velmi vítána a navíc je-
dině takto budou webové stránky „živé“, 
bude se na nich stále něco dít, budete zde 
mít možnost hledat a nacházet, co Vás 
zajímá, nebo jen vnímat život sboru, 

Jana Vráblíková

zapomenout na všechen ten spěch kolem a vklouznout 
do země Vánoc. Že se koncert líbil, to posluchači dali 
najevo nejen potleskem, ale i slovy chvály. Všichni 
odcházeli spokojeni a ti, kteří tam nebyli, mohou jen 
litovat, že o tento hudební zážitek přišli. 

Hana Vaculíková
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Tříkrálová 
sbírka 2014

Bohoslužby v katolickém kostele v Liptále 
v období Vánoc 2013 a nový rok 2014

Ř-K CÍKEV 
LIPTÁL

úterý 24. prosince na Štědrý den ve 20.00 hod

středa 25. prosince na Narození páně v 8.50 hod

čtvrtek 26. prosince na Sv. Štěpána v 8.50 hod

neděle 29. prosince na Svatou rodinu v 8.50 hod

úterý 31. prosince na Silvestra v 15.00 hod

středa 1. ledna na Nový rok v 8.50 hod 

čtvrtek 2. ledna Mše svatá nebude

Tradiční tříkrálová sbírka proběhne 
v naší obci v sobotu 4. ledna 2014. 
V tento den budou – tak jako každý rok 
– procházet obcí skupinky koledníků.

Opět bude v každé skupince jeden 
dospělý člověk – pověřený Charitou 
Vsetín – s průkazem, který opravňuje 
ke koledování.

Prosíme, abyste přijali koledníky zase 
laskavě jako posly pokoje a za všechny 
lidi v nouzi a těžké životní situaci 
předem děkujeme za Vaše pochopení, 
otevřená srdce a štědrost.

P. František Kuběna SJ

Doplňujeme z dopisu Charity Vsetín ze dne 10.12.2013: 

Pro připomenutí uvádíme, že v letošním roce 2013 se díky obětavým koled-
níkům a štědrým dárcům podařilo Charitě Vsetín shromáždit celkovou částku 
v okrese Vsetín 769 160 Kč (v roce 2012: 701 789 Kč). 

V Liptále se sbírka konala v sobotu 5. ledna 2013 a vybralo se 20 969,- (v roce 
2012 částka činila 26 480 Kč). 

Vážení spoluobčané a přátelé folkloru!Fos Lipta Liptál
Před 28 lety jsem od p. Radomíra 

Sousedíka převzal vedení národopisné-
ho souboru Lipta Liptál.

Od r.1986 prošel soubor Lipta „práv-
ními změnami“, a to od zřizovatele 
v.d. Lipta Liptál, přes Kulturní zařízení 
obce Liptál, až po ustanovení samostat-
ného subjektu Folklorní sdružení (FoS) 
Lipta Liptál.

V tomto období FoS Lipta Liptál 
pokračoval v tradicích Mezinárodního 
folklorního festivalu Liptálské slav-
nosti, Valašských bálů, byly založeny 
Dětské folklorní dny a další akce.

Dnes má FoS Lipta Liptál téměř 
100 členů v pěti skupinách (Malůšata, 
Malá Lipta, základní soubor, Senioři 

a Rokytenka – ženský pěvecký sbor).
Po téměř třech desítkách let předá-

vám funkci předsedy FoS Lipta Liptál 
naší člence paní Andree Čalové ( roz.
Maliňákové), která tancovala již v Malé 
Liptě na 1.Dětských slavnostech v roce 
1988.

Ve své činnosti jsem měl velkou 
podporu od své rodiny a od Vás, de-
sítek a stovek jak členů Lipty, tak 
i občanů a vedení obce Liptál. Za to 
Vám všem chci poděkovat, neboť Vaše 
pomoc byla nezištná a nezastupitelná. 
Chci Vás požádat a poprosit, abyste 
byli nápomocni i nové předsedkyni 
Andrejce Čalové. Naší odměnou je 
spokojenost z akcí pro veřejnost a ve-

dení dětí a mládeže k úctě k práci 
a k tradicím.

Přeji Vám všem šťastné a veselé vá-
noce, zdraví a pohodu v novém roce.

Ing. Ladislav Michálek

Pozvánka na 70. valašský bál 2014

FoS Lipta Liptál zve všechny na jubilejní

70. Valašský bál v Liptále
v sobotu 8. února 2014 v kulturním zařízení.

K tanci a poslechu hraje Cimbálová muzika Jadernica z Valašského Meziříčí.

Jako již tradičně bude připravena tombola, valašské občerstvení a půlnoční překvapení.

Zároveň mi dovolte vám všem za celý soubor Lipta popřát do nového roku 2014 mnoho úspěchů 

a rodinné pohody a poděkovat za podporu Obecnímu úřadu v čele s paní starostkou Věrkou Dostálovou. 
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ZŠ Liptál pořádá studijně-pozná-
vací zájezd - termín 2. – 6. března 
2014 – 5 dní/2 noci, cena: 5800 Kč                                                                     

Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 
2x tunel nebo trajekt, 2x ubytování 
(v rodinách s plnou penzí, oběd-ba-
líček), průvodce, pojištění CK proti 
úpadku, komplexní pojištění do zahra-

ničí, výlety. Cena nezahrnuje: nepo-
vinné vstupné do vybraných objektů 
a kapesné (bude upřesněno v pokynech, 
ale přibližně 15-25 GBP na vstupy dle 
programu).

Podrobné informace k programu 
k dispozici v ZŠ Liptál a také na www.
liptal.cz .

V souladu s mezinárodním projektem 
Zdravý život, zdravý svět navštívila 
delegace naší školy svou partnerskou 
školu v Italském Vastu.  Dlouhou cestu 
autobusem z Říma jsme si krátili vý-
hledem z okna na překrásnou přírodu, 
hory a udržované silnice.  V příjemném 
hotelu se ubytovaly všechny delegace, 
a tak jsme měli možnost navzájem kon-
zultovat detaily návštěvy. 

Večerní město nás překvapilo svými 
historickými budovami citlivě rekon-
struovanými a využívanými pro sou-
časné potřeby města. Procházkou jsme 
hledali hospůdku, ve které bychom 

si mohli dát vyhlášený místní pokrm 
– rybí polévku zvanou brodeto. Ráno 
naše první kroky směřovaly do školy. 
Vítaly nás řádové sestry a s dojetím 
vyslechly příběh o tom, jak působily 
řádové sestry v Liptále a jak byly 
za své dobrodiní odměněny. Po pro-
hlídce školy jsme zhlédli vystoupení 
žáků školy. 

Samotná škola má dlouholetou tradi-
ci. Tak jako u nás je zde spojena mateř-
ská škola a první stupeň základní školy. 
Rodiče si vybírají tuto školu zejména 
proto, že děti jsou vedeny k víře. Také 
většina učitelů se ztotožňuje s ideami 

LONDÝN A OKOLÍ 

Návštěva partnerské školy v Itálii

Vánoční jarmark 2013Ze Základní školy Liptál
Mnohem dříve, než začne advent 

podle kalendáře, začínají malí i velcí 
v ZŠ Liptál připravovat vánoční jar-
mark, který tradičně bývá první advent-
ní neděli. Díky pomoci zaměstnanců 
obce a firmy Prodag, která zajistila do-
voz pitné vody, byl areál pro tuto akci 
jako stvořený.

Letošní sortiment zboží byl různo-
rodý, návštěvníci ocenili levné ořechy 
a modré hrozny, sýry a žinčica byly 
dovezeny až ze Slovenska, kupující se 
mohli zásobit  vánočními ozdobami, 
cukrovím, perníky, čerstvými vánoč-
kami. Hospodyňky si nakoupily filco-
vé papuče, teplé ponožky, ozdoby pro 
domácí výrobu, letos poprvé se pro-
dávala i vykrajovátka na pečivo. Hlad 
byl nasycen bramboráky nebo doma 
vyrobenými pomazánkami s čerstvým 
domácím chlebem. Sladkou tečkou jsou 
vždy výborné vafle. Pro zimomřivé se 
prodávaly různé druhy nápojů, to vše 
s poslechem vánočních koled.

Přesto, že vše bylo pečlivě připrave-
no, návštěvníci nepřicházeli. Děkuji těm 
několika rodičům, kteří vždy a za všech 
okolností pomohou /odcházejí přímo ze 
stánků na noční, připravují po večerech 

prodej zboží,.../. Jedinou odměnou pro 
ně mohli být spokojení rodiče, kteří by 
je svou přímou účastí mohli odměnit 
za jejich snahu. Stejně tak děkuji všem 
zaměstnancům školy, kteří pomáhali 
s přípravou, pekli cukroví, uklízeli stán-
ky. Také oni by byli raději viděli své 
zboží rychle mizící z pultů místo nut-
nosti slevňovat už tak levné zboží. 

Pořádání společenských akcí není pro 
nás, pořadatele, jen výdělkem pro další 
aktivity Sdružení rodičů. Vždy máme 
na mysli především setkávání lidí, sou-
sedské popovídání a příjemnou sváteční 
atmosféru. Budeme pečlivě zvažovat, 
zda v příštím roce budeme v tradici 
pokračovat.                                                                                              

Věra Halová

➢ Záloha 2000 Kč do 6. ledna 2014 – 
vhodný vánoční dárek, lze i na splátky

➢ Doplatek do 10. února 2014 – 
možnost využít i příspěvku od zaměst-
navatele, platba fakturou atd.

➢ Informace ZŠ Liptál, Věra Halová, 
Cestovní agentura Jana Hudková, 
737 41 68 98, www.janahudkova.cz

křesťanské výchovy. Kaple přistavená 
k budově školy však využívána není. 
Tak jako jinde na západ od našich hra-
nic jsme marně hledali šatny, kde by si 
děti odkládaly obuv a svrchní oděvy. 
Věšáčky na kabáty visí na chodbách 
a děti se nepřezouvají. Je tak pro ně 
velmi jednoduché trávit hlavní pře-
stávky na hřišti u školy. Ochotně nám 
předváděly své učebnice a sešity, občas 
se pokoušely i o rozhovor v angličtině. 
Odpoledne jsme plánovali další kroky 
naší společné práce a zbyl nám čas 
i na individuální procházky městem. 
Po společné večeři naše kroky mířily 
do hotelu. Následující den bude ná-
ročný.
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Ve dnech 20. – 26. října jsme měli 
možnost zúčastnit se setkání part-
nerských škol projektu Comenius. 
Začátek týdne v Itálii jsme strávili 
v Římě.  První den jsme vyrazili 
ze svého apartmánu s cílem Vatikán 
a olympijský stadion. Při cestě tam 
jsme se zastavili na Piazza Navona, 
na náměstí, které patří k nejmalebněj-
ším a nejvíce navštěvovaným místům 
v Římě. Nachází se zde tři fontány 
a paní ředitelka nás nepustila dál, 
dokud jsme nevyslechli informace 
o každé z nich. Uprostřed náměstí 
nás nejvíce zaujala Fontána čtyř řek. 
Znázorňuje 4 kontinenty zastoupené 
gigantickými postavami čtyř řek – 
Dunaj, Nil, Gangu a Rio de la Plata. 
Zajímavý byl také příběh kostela 
Svaté Anežky na závodišti, který byl 
postaven na místě, kde podle legen-
dy byla mladičká křesťanka Anežka 
vysvlečena do naha za trest, že se 
odmítla provdat za pohana. V mžiku 
jí prý narostly dlouhé vlasy, aby při-
kryly její nahotu. Architektem kostela 
je Berromini. Fontány byly postaveny 
dle návrhu Berniniho. Byli to odvěcí 
rivalové a říká se, že jedna z postav 
Fontány čtyř řek úmyslně zvedá ru-
ku, jako by se bála, že kostel na ni 
spadne. 

Pokračovali jsme směrem k Tibeře, 
pokochali se pohledem na Andělský 
hrad  a říkali si, že z věže ve Vatikánu 
to bude určitě úchvatný pohled. Celé 
Vatikánské náměstí zaplňovala fronta 
lidí, čekajících na vstup do Chrámu 
sv. Petra. Nikdy jsem neviděl tolik lidí 
a už vůbec ne čekajících na stejnou pro-
hlídku. Po tom, co jsme viděli rychlost 
postupu, jsme se rozhodli, že bychom 
zde strávili minimálně půlku dne,  a  tak 
jsme se rozdělili na dvě skupiny. Naše 
chtěla jít rovnou na olympijský stadion 

a cestou to vzít přes památky, druhá šla 
jen po památkách. 

Po zastávce na lehčí oběd jsme se 
zastavili na informacích. Zjistili jsme, 
že stadion je zavřený, tak jsme si šli 
prohlédnout Pantheon, chrám položený 
níže, než celý zbytek města. Potom  
jsme jíž neměli vytyčenou trasu a tak 
jsme jen šli cestou k našemu apartmá-
nu, při níž jsme viděli další historické 
majestátní budovy. 

Druhý den jsme měli naplánovaný 
sraz se skupinou Turku, Italů a Rumunů 
u Kolosea, abychom prozkoumávali 
Řím společně. Většina dospělých již 
v Koloseu byla, a tak jsme si interiér 
prohlédli jen my – žáci. Kvůli obrovské-
mu množství lidí všude v centru jsme se 
rozhodli, že růvodcovských služeb ital-
ské školy využijí jen Turci, my ostat-
ní jsme vyrazili samostatně po dalších 
památkách. Vydali jsme se k pomníku 
Viktora Emanuela II. a vystoupali jsme 
až na Kapitolské náměstí. Schody i ná-
městí navrhl sám Michelangelo. Tady 
jsme také navštívili jedno z kapitol-
ských muzeí a pa-
matuji si etruskou 
sochu vlčice, která 
kojí bájné zakla-
datele města i zná-
mou sochu chlap-
ce trhajícího si trn 
z paty. 

Další význam-
ná zastávka pa-
třila fontáně di 
Trevi, známé z fil-
mu Sladký život. 
Množství lidí opět 
nezklamalo, o ti-
chém rozjímání nad 
monumentá ln ím 
dílem jsme si mohli 
nechat jen zdát. Pro 

Řím podle Davida Pečenky

Mladí hasiči odpovídali na otázku: „Co se ti na táboře nejvíc líbilo, ba naopak nelíbilo?“

jistotu někteří z nás vhodili do fontány 
drobné, aby měli jistotu, že se sem opět 
vrátí.

Večer jsme se se všemi delegacemi 
sešli u Španělských schodů. Lidé zde 
posedávali na schodech, kochali se po-
hledem na náměstí. Přišlo nám zvláštní, 
že místo bylo pojmenováno jen podle 
toho, že nedaleko se nachází španělské 
velvyslanectví. 

 Třetí den už jsme odjížděli do naší 
partnerské školy, do Vasta. Před od-
jezdem jsme stačili projít náměstím 
Piazza del Popolo a prohlédli jsme si 
úchvatné muzeum Da Vinciho. Měli 
jsme možnost vidět exponáty vyrobené 
dle Da Vinciho plánů a s obdivem jsme 
si mohli mnohé stoje vyzkoušet.

Bylo nám dáno vidět Řím se vším, co 
může Řím nabídnout. Navštívili jsme 
místa, která známe jen z učebnic. Vidět 
to vše na vlastní oči je zážitek. Řím má 
také své stinné stránky. Zmíněné všudy 
přítomné davy lidí, hluk, nepořádek, 
přecpané metro a toalety, kterým jsem 
se vyhýbali, jak jsme mohli. Nicméně 
neviděli jsme vše, a tak snad příště. 

David Pečenka, 9.třída

Měli jsme možnost navštívit střední 
školu, která vychovává budoucí vinaře 
a sadaře. Studenti s personálem obdělá-
vají obrovské lány polí, na nichž pěstují 
vinnou révu a ovoce. Původně to byla 
škola, která byla zaměřena prakticky 
na vzdělání budoucích vinařů a sadařů, 
kteří obdělávali půdu, kterou vlastnili 
oni nebo jejich rodiče. Dnes je to mo-
derní komplex, který odpovídá součas-
ným potřebám moderních farem. Jejich 
víno získalo první cenu v celostátní 
soutěži. Já osobně i ostatní učitelé jsme 
byli pyšní na naše žáky, kteří výklad 

sledovali se zaujetím, rozuměli výkladu 
a ptali se na vše, co je zajímalo. Jejich 
jazyková úroveň udivovala i učitele 
partnerských škol. 

Při odpoledním programu ve škole 
jsme obdivovali tance a písně dětí, te-
maticky rozdělených do tří oblastí. Část 
vystoupení byla věnována Evropské 
unii, jiná místním písním a tancům, 
v poslední části nám i děti z mateřské 
školy předvedly anglické písně a dět-
ské říkanky. Za Českou republiku jsme 
všem našim partnerům předali dřevěné 
valašky, keramické výrobky a zejména 

knihu o krtečkovi, kterou podle originá-
lu Zdeňka Milera ilustrovali a přeložili 
do angličtiny naši žáci. Prohlídka města 
se středoškolským profesorem dějepisu 
byla pro mnohé z nás zážitkem. Poslední 
zastávka byla věnována nákupu sýrů 
a místních specialit v obchůdku speciali-
zovaném na prodej farmářských produk-
tů. Společný večer završil pobyt v Itálii. 
Vraceli jsme se domů přesvědčeni, že 
budeme i nadále usilovat o mezinárod-
ní spolupráci, které malým i velkým 
umožňuje poznávat Evropu a rozšiřovat 
jazykové znalosti.              Věra Halová
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Z pohádky do pohádky  aneb  putování skřítka Štístka 
Z mateřské školy Liptál

V neděli 13. října odpoledne se pro-
stor před školou naplnil nejen dětmi 
a jejich rodiči, ale také hosty, kteří chtě-
li být přítomni otevření Přírodní učebny 
ZŠ Liptál, která byla vybudována z pro-
středků ministerstva životního prostředí 
za pomoci Obce Liptál a sponzorů. 

Maminky a babičky přicházely s ná-
ručemi dobrot napečených z dýní nebo 
jablek. Před školou byla k dostání i šťá-
va z jablek ze školního pozemku, zájem 
byl i o dýně, které zůstaly po všem tom 
vaření, smažení a všelijakém upravová-
ní. Protože se právě v tu chvíli zatáhlo 
a foukal studený vítr, k chuti přišla 
i horká dýňová polévka, káva a čaj. 

Žáci školy ve svých krátkých vy-
stoupeních představili přítomným, co 
všechno s pomocí rodičů i učitelů vybu-
dovali. Velký zájem vzbudily sluneční 
hodiny a keltský stromový kalendář. 
Každý návštěvník si v něm dle data 
svého narození najde svůj strom a ná-
sledně si může přečíst, ve znamení 
kterého stromu se narodil a jaké jsou 
mu souzeny vlastnosti.

Malé děti pohřbívaly odpadky. Možná 
ještě jejich děti si budou moci přečíst, 
jak dlouho se v zemi rozkládá jablko 
či plastový kelímek.  Málokdo věděl, 
co je to hmyzí hotel a čemu slouží. 
Bylinková spirála se v celé své kráse 

Zahradní slavnost u ZŠ Liptál zalévat a i po prázdninách jevili velký 
zájem o to, aby dílo bylo včas dokonče-
no. Jiní pracovali s internetem a připra-
vovali venkovní informační nástěnky, 
aby všichni, kteří do Liptálu zavítají, 
měli možnost seznámit se se všemi do-
stupnými informacemi.

Poděkování si zaslouží všichni rodiče 
a učitelé, kteří pomohli s venkovními 
úpravami, pěstovali dýně a připravili 
ochutnávky jídel. Děkuji také vedoucí 
projektu paní učitelce Cedidlové. Velký 
dík patří také panu J. Mrnuštíkovi za je-
ho nezištnou pomoc. Zhotovil nástěnné 
tabule, bez nichž by náš projekt ne-
byl tím, čím je: zábavou, poučením 
i zkrášlením centra obce.  

Věra Halová

ukáže až na jaře a pro mnohé majitele 
zahrad, kteří neradi zahradničí, může 
být podnětem k pěstování pouze bylin, 
kterými dochutí pokrmy nebo si z nich 
v zimě uvaří dobrý čaj. Také hmato-
vý chodníček ožije až v létě. Děti by 
po něm měly chodit bosy, aby vnímaly 
a rozeznávaly materiály, ze kterých je 
chodníček vyroben. 

Při realizaci celého projektu se žá-
ci naučili mnohému. Připravili půdu 
k sázení, pod vedením zahradníků se 
učili stromy a keře sázet a pečovat 
o ně. Na tomto místě je třeba pochválit 
Radka Výchopně a Jana Matonohu, 
kteří svědomitě celé prázdniny chodili 

V posledním srpnovém týdnu  
ve školce v přírodě.

Stalo se již tradicí, že poslední týden 
prázdnin odjíždíme na školku v přírodě. 
Stejně tomu bylo i letos, a tak všech 26 
dětí vyrazilo v pondělí se svými rodiči 
do Semetína na Hájenku Na Novém 
světě. 

Všechny děti byly rozděleny do ba-
revných pokojů, vybalily si věci a dob-
rodružství mohlo začít. 

Počasí nám moc nepřálo, a tak se 
první úkoly musely plnit na Hájence. 
Nejdříve děti vymýšlely název pro 
svůj pokoj a po svačince se sezná-
mily se skřítkem Štístkem, který jim 
vyprávěl příběh o princezně Jasance 
a zlém čaroději Větroňovi. Zaklel totiž 

princeznu do stromu, který musíme 
vypátrat a plněním úkolů ji vysvobo-
dit. Každý den odemkneme kouzel-
ným pohádkovým klíčem a ten dnešní 
byl k odemykání TAJEMSTVÍ. Spolu 
s klíčem na děti čekal i dopis od skřít-
ka s přivítáním, a také první úkol - na-
jít po Hájence obrázky, které princezně 
z knížky rozfoukal zlý Větroň a po-
skládat je (puzzle).

Po splnění úkolu jsme se navzájem 
představili a po svačince, když přestalo 
pršet, šli na obhlídku lanového centra. 
Večer jsme se sešli v jídelně, rozdali 
sešitky a kartičky se jmény, do kterých 
pak děti dostávaly razítka a nálepky. 
Na závěr dne jsme si společně zazpí-
vali a zatancovali a pak šupky dupky 
do postýlek. 

V úterý některé děti nemohly ani 
dospat. Byly zvědavé, co jim Štístko 
připraví. Počasí se už umoudřilo, a tak 
jsme se vydali na průzkum do lesa. 
Pozorovali jsme společně přírodu, ur-
čovali přírodniny, zkoušeli, jak voní 
les. Děti našly druhý dopis od skřítka, 
a protože měly mezi sebou i školá-
ky, rozdělily se do družstev. Splněním 
daných úkolů pak družstva získávala 
body na POHÁDKOVÉ CESTĚ. Děti 
si pak ještě v lese vytvořily své skřítky 
a domečky pro ně, našly osm pravá-
ků a suchohřib, pozorovaly skokana 
hnědého, a už byl čas na oběd. Přes 
polední klid si pak nacvičily pantomi-
mická vystoupení, která nám později 
zahrály a společně jsme si i zazpívali. 
Po kulturním zážitku šly hledat druhý 
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klíč k odemykání ČAR A KOUZEL. 
V lanovém centru byly ukryty hádanky 
s tajenkou, které musely najít a uhod-
nout za body v pohádkové cestě. 

 Ve středu se sluníčku vůbec nechtě-
lo vstávat, a tak jsme si v klubovně 
zahráli na úsměv a písničkami volali 
sluníčko. Naučili jsme se „hájenkovou“ 
písničku a odemkli den klíčem k ode-
mykání výjimečných SCHOPNOSTÍ 
A DOVEDNOSTÍ. Dopoledne si děti 
nakreslily svá pohádková trička a odpo-
ledne bylo sportovní. Na hřišti, na po-
hádkových stanovištích plnily děti 
loupežnické, čarodějnické a vodnické 
úkoly. Všechny výsledky paní učitelka 
pečlivě zapisovala a děti získávaly bo-
dy pro svá družstva.

   Ve čtvrtek po vydatné snídani děti hle-
daly klíč k odemykání NEOBVYKLÉHO 
DOBRODRUŽSTVÍ, a pak jsme se 
společně vydali na vycházku do lesa. 
Vzali jsme si lupy na pozorování a hned 
kousek od hájenky narazili na šest vel-
kých mravenišť, a o kousek dál objevili 
vzácnou rostlinu áron plamatý. Cestou 
děti plnily různé úkoly a také se po-
silňovaly ostružinami. Po obědě pak 
děti hledaly poklad. Šly cestou podle 
fáborků v lese, plnily úkoly a sbíraly 
písmenka, ze kterých v cíli poskládaly 
tajenku a hledaly pak nejen poklad, ale 
i schované paní učitelky. Za odměnu si 
všichni pochutnali na zmrzlině s ostru-
žinami.

Po krátkém odpočinku byl táborák 
spolu s maminkami, které za námi při-

jely. Po setmění pak připravily dětem 
v lese stezku odvahy a odměnou za je-
jí překonání byl malý dárek přímo 
od pohádkových bytostí. V závěru byla 
vysvobozena princezna Jasanka, která 
za doprovodu písně Větře, větříčku 
a světýlek vystoupila ze stromu a podě-
kovala dětem za vysvobození. Děti vše 
pozorovaly s údivem a jistě si odnesly 
hluboký zážitek.

V pátek se všem vstávalo vesele, 
vždyť už brzy přijedou rodiče. Po sní-
dani následovalo vyhodnocení celého 
týdne. Cestu Z pohádky do pohádky 
zvládla všechna družstva a došla úplně 
do cíle. Každé z dětí dostalo odměnu 
a diplomy za úspěšné zdolání školky 
v přírodě a také za umístění druž-
stev. Zbývalo už jen najít poslední 
klíč k odemykání POHÁDKOVÉHO 

MOUDRA spolu s dopisem od skřít-
ka Štístka, který se s námi rozloučil 
a poděkoval za pomoc při vysvobození 
princezny Jasanky. Zbývající čas do od-
jezdu si děti krátily hrami a skotačením 
na hřišti.

Děkujeme maminkám, a to paní Janě 
Trochtové, Zdence Melichaříkové, 
Radaně Daňové, Dance a Květce 
Klimkové za pomoc při realizaci stezky 
odvahy.

Věříme, že se dětem pobyt na Hájence 
Na Novém světě líbil a odnesly si 
spoustu zážitků i vědomostí. Vždyť pří-
roda nám všem každý den přináší něco 
nového k pozorování i přemýšlení a je 
to na nás, dospělých, naučit naše děti 
přírodě naslouchat.                         

Hanka a Darča, 
paní učitelky MŠ Liptál

Není to tak dávno, co začal nový školní 
rok, ale množství akcí a zážitků dětí po-
tvrzuje, že máme již velký kus za sebou.

Starší děti již absolvovaly deset lekcí 
plavání, začaly jezdit do solné jes-
kyně, navštěvovat kroužek keramiky 
v základní škole a seznamovat se s an-
glickými slovíčky. Mladší děti si už 
většinou zvykly na režim a některé se 
začaly do školky i těšit. 

Od začátku roku již děti viděly 
ve školce osm pohádkových předsta-
vení a taky vzdělávací programy „Dítě 
a pes“ Výukového centra a „Adventní 
tradice“ Lísky - Občanského sdružení 
pro EVVO.

V listopadu jsme v mateřské ško-
le uspořádali bazar dětského oblečení 
a sportovních potřeb.

Sešlo se mnoho krásných věcí od ro-
dičů našich dětí, a protože se jich i hod-

Školka 
plná zážitků
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ně prodalo, dá se říct, že bazar splnil 
svůj účel.

Podle plánu enviromentálního vzdě-
lávání dětí jsme na začátku listopadu 
opět připravili Lucerničkovou slavnost. 
Počasí nám zázračně vyšlo. Martin sice 
nepřijel na bílém koni, ale alespoň pře-
stalo pršet. Dlouhá cesta s rozsvícený-
mi lucerničkami při plnění úkolů všem 
rychle uběhla a pod lesem u velkého oh-
ně již čekal Svatý Martin. Vyprávěl nám 
o životě lesních zvířat v zimě, poděkoval 
za dobroty pro zvířátka a společně jsme 
„zamkli“ les. Až k tanečnímu kolu, kde 
se všichni zastavili na občerstvení, přile-
těli z lesa netopýři s odměnou pro děti.  

Den stromů jsme letos poprvé 
v Mateřské škole Liptál neoslavovali sá-
zením nového stromku, ale bohatá úroda 
jabloní nás dovedla k „Jablíčkování“.

Již od začátku školního roku vybíraly 
maminky a babičky ten nejlepší recept 
na dobrotu z jablek, a tu pak na den 
Jablíčkování donesly.  A že byly moc 
šikovné a obětavé sešlo se těch dobrot 
tolik, že se málem nevešly na připrave-
né stoly. 

Nejdříve se však maminky i tatínci 
spolu s dětmi zapojili do jablíčkového 
tvoření ve třídách.

Polepovali jablíčka, tvořili prostírání, 
skládali košíčky, potiskovali ubrousky 
a pytlíčky na sušená jablíčka a také 
modelovali.

Na závěr je čekal ještě jeden úkol 
– z bohaté tabule jablíčkových dobrot 
vybrat, ochutnat a ohodnotit přidělením 
bodů tu nejlepší. Přesto, že bylo roz-
hodování všech velmi těžké, podařilo 
se nám vybrat a skromnými cenami 
odměnit pět výrobků.

Odměnou a poděkováním všem je 
Jablíčková kuchařka s fotografiemi 
a recepty všech dobrot. Můžeme tak 
ještě dlouho vzpomínat a doma vybírat 
co sami vyzkoušíme.

Místo tradičně vánoční besídky jsme 
letos s dětmi v obou třídách připravili 
Adventní slavnost s programem dětí.

Mladší děti předvedly pásmo zajíčků 
a veverek, ve kterém se básničkami, 
písněmi a tanečky přenesli od podzimu 
až do zimy.  Tu správnou předvánoční 
atmosféru pak navodilo putování dětí 
pro světýlko po adventní spirále.

Starší děti překvapily rodiče nejen 
básněmi, písněmi a koledami, ale také 
dramatizací pohádky a ukázkou svých 
znalostí angličtiny. V závěru také do-
nesly rodičům vánoční světýlko.

V adventní době příprav na Vánoce 
jsme s dětmi nazdobili stromečky 

u Betlému před 
Obecním úřadem. 

Postupně jsme 
s dětmi vyráběli 
ozdoby a zdobili si 
stromečky ve tří-
dách. Děkujeme 
mamince Tomáška 
a Martínka, paní 
Geržové za darová-
ní krásných háčko-
vaných a korálko-
vých ozdob, které 
sama vyrobila.

P ř e d v á n o č n í 
tradice připomněli dětem členové 
Občanského sdružení Lísky Adventním 
programem.

Děti se tak v průběhu zapalování čtyř 
adventních svíček setkaly s rybářem 
Ondřejem i bílou Luckou a dozvěděly 
se, proč se třešňovým větvičkám říká 
„barborky“. U stolečků si pak vyrobily 
krásná přáníčka.

To by ani nešlo, aby za dětmi nepřišel 
Mikuláš, a tak se v pátek všichni stra-
chovali, co všechno ví.

Naštěstí však děti hodně pochválil. 
Zlobilky pak napravil čert malou na-
dílkou metlou a anděl všechny odměnil 
taškou plnou dobrot.

Ve středu 11.prosince odpoledne se 
do adventního tvoření  v obou třídách 
spolu s dětmi zapojili i rodiče. Vyráběli 
ozdoby, dekorace, svícínky i přáníčka 
pro domácí vánoční výzdobu. 

V pátek 13.prosince dopoledne 
jsme dětem na Vánoční slavnosti 
přiblížili tradice Štědrého dne a k to-
mu samozřejmě patří  dárečky. Díky 
přispění rodičů jich bylo hodně a té-
měř všechny hračky byly ze  dřeva. 

Děti našly pod stromečkem domeček 
pro panenky i s nábytkem, velkou 
vláčkodráhu, garáže, skládací auto, 
kostky a několik her. A tak si děti 
s novými hračkami do opravdových 
Vánoc i pohrály. 

Poslední akcí tohoto roku bylo tra-
diční zdobení stromečku důchodcům 
v penzionu.

Děti se předbíhaly ve věšení vyro-
bených ozdob a pak všem přítomným 
předvedly část programu z adventní 
besídky.

Rok 2013 je u konce, a za jeho cel-
kem pohodový průběh vděčíme i všem 
rodičům díky dobré spolupráci a jejich 
pomoci. 

Jmenovitě děkujeme rodičům Valovým 
za „nadílku“ výtvarných potřeb pro dě-
ti, paní Řezníčkové za ušití krásného 
kapsáře pro maňásky, panu Geržovi 
a Mrlinovi za stromečky do tříd.

Všem přejeme krásné sváteční chví-
le o Vánocích, „ hodně klidu, třpytu 
svíček a radosti do srdíček“, a šťastný 
nový rok.                                                       

Zaměstnanci MŠ Liptál.
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Ve středu 11. 12. 2013 pořádal Dětský domov a Základní škola Liptál 
pro své přátelé, známé a příznivce vánoční besídku. Představení mělo 
netradiční název „Vánoční mejdan na hradě“. V hlavních rolích vystu-
povaly děti z dětského domova. Společně s hosty se ponořili do pohád-
kového světa. Celým programem provázeli král a královna. Dále jste 
mohli potkat postavičky Pat a Mat, princezny, loupežníky, čerta, anděly, 
čarodějnice, trpaslíky. O legraci mezi jednotlivými vystoupeními se po-
starali Kašpárek a hradní strašidlo. Všem, kteří se nemohli na předsta-
vení přijít podívat, přejeme klidné a pohodové vánoční svátky a úspěšné 
vykročení do nového roku.                Jana Baranová

Vánoční besídkaZ dětského domova a ZŠ  Liptál

Liptálský tis – jeden ze tří památných 
stromů v obci Liptál roste v lesním 
porostu v údolí Hluboké. Tisy rostou 
velmi pomalu a jedná se o dlouhověké 
dřeviny. Věk Liptálského tisu je odha-
dován na cca 250-300 let. 

Přestože o něm většina místních lidí 
slyšela, málokdo zná jeho přesnou po-
lohu. Okolí tisu i samotný strom bylo 
již několik let zanedbané – na strom 
nebylo vidět přes nálety a v koruně 
tisu bylo větší množství zlomených či 
suchých větví. Proto byl strom v říjnu 
tohoto roku ošetřen. Stromolezeckou 
technikou byly odstraněny větve suché, 
zalomené či jinak poškozené. Ošetření 
provedli odborníci, konkrétně certifi-
kovaný arborista Antonín Ambros s ko-
legou. Okolí stromu vyčistili od náletů 
členové obč. sdružení. Veškeré práce 

proběhly na základě získané dotace 
z Programu péče o krajinu, který vyhla-

šuje Ministerstvo životního prostředí. 
Věra Jašková, ČSOP Vartovna Liptál

ČSOP VARTOVNA LIPTÁL
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Mikulášská besídka 2013HASIČI
Mikuláš, anděl a pro zlobivé děti 

čerti s pytlem. Den svatého Mikuláše 
připadá na 6. 12. a k tomuto dni se 
také váže jedna, všem dětem známá, 
tradice. V podvečer 5. 12. chodí děti 
navštěvovat Mikuláš s čerty a andělem. 
Děti musí slíbit, že budou poslušné, 
jinak si je čert vezme s sebou do pekla. 
Tento slib stvrdí básničkou či písničkou 
a poté je Mikuláš odmění sladkostmi 
a na zlobivce čeká uhlí či brambor. 

U SDH Liptál je zvykem dělat pro 
nejmenší členy Mikulášskou besídku. 
Letos tomu nebylo jinak, jen s tím roz-
dílem, že jsme se stejně jako loni vydali 
za našimi kamarády na Jasenku, kde 
i pro naše děti byl připraven bohatý pro-
gram. V sobotu 7. 12. jsme tedy usadili 
naše dětičky do hasičského auta ROSS 
VIZY a vyrazili s nimi na Jasenku. 

Děti se nemohly dočkat, kdy tam už 
budeme, a po příjezdu se chtěly ihned 
vrhnout na Mikuláše a žadonit o dobro-
ty. Ale to se pěkně přepočítaly. Nejprve 
museli i naši mladí hasiči projít pekel-
nou dílnou a pokud by je odtud čerti 
vůbec pustili, mohli navštívit andílky 
a Mikuláše v nebeské dílně. 

Ale pojďme pěkně popořadě. V pekle 
jsme si vymalovali čerta a vyrobili čer-
tovský kornoutek s kuličkou na šňůrce 
a pak jsme závodili, kdo víckrát dosta-
ne kuličku do čertovského kornoutku. 
Přestože bylo v pekle pěkně teplíčko 
a nám se tu moc líbilo, čerti nás tu ne-
chtěli, prý jsme moc pracovití a poctiví 
a takoví do pekla nepatří. A tak jsme 
šli o dům dál, tedy o dílnu dál. Tam už 
na nás čekal anděl s dalšími krásnými 
výrobky. Mohli jsme si vyzdobit papí-
rovou baňku i papírový stromeček.

A pokud jste si mysleli, že jsme přišili 
špinaví z pekla, tak to jste se zmýlili. To 
z nebe jsme byli zašmouraní od hlavy 
až k patě ze všech těch třpytek a bar-
viček. Když jsme i tady měli hotovo, 
tak před nebeskou dílnou na nás čekal 
čert, anděl a Mikuláš s nadílkou. Každý 
musel zazpívat písničku anebo říct bás-
ničku. I když se některým nechtělo, tak 
to zvládli všichni a Mikuláš je odměnil 
balíčkem. Na závěr ještě jedna společná 
fotka a hurá domů za rodiči. 

Tereza Obadalová

VÁNOČNÍ SVÁTKY BEZ POŽÁRU
Každoročně vyjíždějí profesionální 

i dobrovolní hasiči v kraji k mnoha 
požárům typických pro období Vánoc 
a konec roku. Mezi tyto požáry řadíme 
události vzniklé nejčastěji od zapále-
ných svíček nebo od zábavní pyro-
techniky. Výjimkou nejsou ani požáry 
vzniklé od velmi populárních a mezi 
veřejností rozšířených aromalamp.

 Svíčky se používají nejen samo-
statně, ale často jako součást dekora-
ce adventních věnců nebo vánočních 
stromků. Blízkost dalších hořlavých 
materiálů zvyšuje riziko rozšíření požá-
ru a další možné nebezpečí.

Hasiči se snaží poukázat na častý pro-
blém, a tím je nedbalost lidí při manipula-
ci s otevřeným ohněm, neopatrnost při za-
palování svíček a lamp, jejich nesprávné 
umístění, stejně jako nesprávné používá-
ní zábavní pyrotechniky. Nezodpovědný 
přístup uživatelů je nejčastější zjištěnou 
příčinou vzniku těchto požárů.

Vonné aromalampy a ostatní druhy 
vonných i nevonných svíček se při 
používání nesmí ponechat při hoření 
bez dozoru. Je nutné je bedlivě pozo-
rovat a sledovat. Některé druhy sví-
ček nesmí být položeny na hořlavých 

podložkách, což je vždy na konkrét-
ním výrobku uvedeno.

Lidé vůbec nečtou příbalové letáky 
ke kupovanému zboží, kde bývá uvede-
no, jak s výrobkem bezpečně zacházet 
a jak ho správně používat. To přináší 
v praxi celou řadu chyb a možností 
vzniku požáru. Veřejnost podceňuje ty-
to problémy a nevěnuje jim dostatečnou 
pozornost. Řada požárů vzniká i při hře 
dětí, a proto je nutné děti poučit o mož-
ném nebezpečí.

V případě vzniku požáru je nutné 
zachovat "chladnou hlavu" a co nej-
rychleji jednat. Nejen přivolat na po-
moc hasiče (150,112), ale pokusit se 
požár uhasit. Požáry v bytech se vlivem 
blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří 
a mohou způsobit nejen značné materi-
ální škody.

Několik případů z našeho kraje:
Zlín - požár balkónu a bytu od svíčky 

ponechané bez dozoru na plastovém 
stolku, škoda 30 tis. Kč

Lešná u Valašského Meziříčí - maji-
telka bytu šla spát a svíčku neuhasi-
la, škoda 50 tis. Kč 

Otrokovice - mimořádně velký požár 
bytu od aromalampy sraženou kříd-

lem okna z parapetu do lůžka, požár 
v 5. patře způsobil i značné škody 
dalším nájemníkům, celková škoda 
1mil. Kč

Lukov - požár v domě způsobený ne-
dbalostí majitelů při ponechání ho-
řících svíček na adventním věnci 
bez dozoru, škoda 200 tis. Kč.

článek zpracoval Tomáš Blažo
preventista SDH Liptál

PODĚKOVÁNÍ
V měsíci říjnu a začátkem listopa-

du probíhala díky iniciativě Obecního 
úřadu v Liptále a získaným dotacím 
rekonstrukce hasičské zbrojnice. Rádi 
bychom touto cestou vyjádřili podě-
kování nejen již zmíněnému obecnímu 
úřadu, ale i našim členům, kteří se po-
díleli jak na vyklízení prostor zbrojnice, 
tak i následných úklidech. Naše velké 
poděkování však náleží zejména jedno-
mu člověku, a to panu Josefu Fialovi, 
kterému jsme zavázání za jeho každo-
denní dohled nad celou rekonstrukcí. 
Velice si vážíme Vaší práce a jsme Vám 
neskonale vděční, že jste to pro náš sbor 
udělal a obětoval tolik ze svého osobní-
ho volna. DĚKUJEME!!!

výbor SDH Liptál
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Pouštění draků 2013

Podzimní závody mladých hasičů

Krásně slunečné a sváteční odpo-
ledne (pondělí 28. října) jsme nemohli 
využít jinak, než jej strávit někde venku 
na čerstvém vzduchu. Sešli jsme se 
proto v odpoledních hodinách v hojném 
počtu nejen dětí, ale i rodičů a dalších 
členů sboru před hasičskou zbrojnicí, 
abychom pak společně zamířili na pro-
tější kopec nad ulicí Pusté. A jelikož 
na kopci foukalo, neměli jsme sebe-
menší problém dostat létající obludy 
rozličných tvarů a barev k nebesům. 

V jednu chvíli byl ale vítr tak silný, 
že jeden z draků se rozhodl žít svým 
vlastním životem a uletěl. Bohužel se 
to neobešlo bez slziček malé majitelky 
onoho draka. Ale když do rukou dosta-

la provázek od větší létající potvory, 
po pláči v tu ránu nebylo ani památky. 
Několikrát jsme museli dokonce řešit 
i problémy se zamotanými draky, ale 
díky zlatým českým ručičkám se nám 
podařilo všechny provázky rozmotat 

a dráčci se mohli zase vesele tetelit 
ve větru. Strávili jsme nádherné říjnové 
odpoledne a snad to za rok budeme mo-
ci zopakovat. A příště se k nám můžete 
přidat i Vy .

kolektiv mladých hasičů

Třetí zářijovou sobotu nás čekaly 
povinné Závody v hasičské všestran-
nosti. Protentokrát opět v Jarcové a jak 
už tomu v Jarcové bývá, lilo jako 
z konve. 

I když počasí závodníkům vůbec 
nepřálo, byl tento ročník obzvláště 
silný, neboť se jej zúčastnilo celkem 52 
hlídek po 5 členech, což je 260 jednot-
livců. Takže to nebylo náročné jen pro 
samotné soutěžící, ale i pro rozhodčí. 
Naštěstí pro závodníky bylo na poradě 

rozhodčích a vedoucích díky dešti roz-
hodnuto o zrušení tříkilometrové trasy 
v náročném kopcovitém a hlavně pod-
máčeném terénu a všechna stanoviště 
byla stažena na louku u fotbalového 
hřiště.

Přestože závodníci nemuseli funět 
do kopců a brodit se hustým porostem 
lesů a luk, i tak jim úkoly na jednotli-
vých stanovištích daly pořádně zabrat. 
Kromě střelby ze vzduchovky a uzlová-
ní čekalo na závodníky i určování vhod-

ných hasebních prostředků, ošetřování 
zraněného kolena a ruky, orientace v to-
pografických značkách, práce s mapou 
a orientace v terénu za pomoci buzoly. 

A jak to naše družstva zvládla? I přes 
malé kotrmelce skončili mladší žáci 
v konkurenci 23. družstev na osmém 
místě a nově složená hlídka starších 
žáků obsadila taktéž osmé místo z 29 
možných pozic. Po rozdělení okresu 
na 2 soutěžní obvody budeme na jaře 
startovat ze 4. a 5. místa, což je velice 
krásná startovní pozice v nové sezoně. 

Jana Kašpárková

Sbor dobrovolných hasičů Liptál
Vás tímto srdečně zve na tradiční

 
který se koná

v sobotu 25. ledna 2014 od 20:00

v sále kulturního zařízení v Liptále.

K tanci a poslechu hraje skupina Putala band.
Vstupné obvyklé. Bohaté občerstvení zajištěno.

Překvapení a kulturní program připraven.

který se koná

HASIČSKÝ PLES,
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Z VOLEJBALUSPORT

Ohlédnutí za sportovním rokem
ÚSPĚCHY NAŠICH OBČANŮ

Jubilejní 10. ročník mikulášského volejbalového turnaje

V roce 2013 zaznamenala velký 
úspěch liptálská občanka, slečna Lucie 
Burdíková. A to nejen na Mistrovství 
ČR WRC, ale také na European Paint 
Horse Championship, Bavarian Summer 
Show a také Czech Paint Horse Show.

Na začátku sezony startovala Lucie 
se svou desetiletou klisnou Smiling 
Sunny Day v Německém Kreuthu na 
Bavarian Summer Show, což je hned 
po ME nejprestižnější Evropská show. 
Kde se ji povedlo vyhrát disciplínu 
Western Horsemanship Amateur. 

Slušně rozjetý začátek sezony měl 
hned pokračování na Czech Paint 
Horse Show s americkým a německým 
rozhodčím, kde si Lucie odvezla 4 pr-
venství a 2 třetí místa.

Další zastávkou byl Německý Kreuth 
na  European Paint Horse Cham-
pionship (Mistrovství Evropy Paint 
Horse). Na této největší Evropské show 
vloni Lucie získala 4x titul Mistr Evropy. 
Letos pod dohledem hned pěti americ-
kých rozhodčí a v konkurenci největších 

Rok se s rokem sešel a zas tu byl 
Mikuláš, a proto se v sobotu 7. pro-
since 2013 uskutečnil již 10. ročník 
Mikulášského volejbalového turnaje. 
Hrálo nás 5 smíšených družstev, systé-
mem každý s každým na 2 hrané sety 
do 20. 

Boj to byl lítý, jako již tradičně, každý 
chtěl zvítězit, ale nakonec všichni nemo-
hou být na prvním místě a tak umístění 
bylo následovné: na čestném 5. místě 
skončil tým Liptálaňky, 4. místo obsadila 
Rychlá rota z Liptálu jen o bodík za 3. 
týmem URNA z Bystřičky, 2. příčka 
patřila Vlkům z Ústí a zvítězilo družstvo 
MASER TEAM ze Vsetína.

Děkuji všem za účast a výbornou atmo-
sféru, dále děkuji naši paní starostce Věrce 
Dostálové za zahájení turnaje a v nepo-
slední řadě také ředitelce Základní školy 
paní Věře Halové za možnost pořádat 
turnaje v naší tělocvičně.

S přáním klidných a spokojených vá-
noc se těším brzy nashledanou u dalších 
turnajů pod sítí.

Za KVN Liptál Radana Daňová

Evropských špiček získala 2x titul druhý 
Vícemistr Evropy a jedno prvenství.

Na konci sezony se jelo už jen 
Mistrovství ČR WRC, kde několika-

násobná mistryně ČR Lucie potvrdila 
své kvality a tak završila úspěšnou le-
tošní sezonu. Získala 2x titul Mistr ČR 
a 1x titul druhý Vícemistr ČR.
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ZVOU NA PLESMYSLIVCI

Myslivecké sdružení Brdisko Liptál

Vás srdečně zve na tradiční

 
v sobotu 15. února 2014 do Kulturního zařízení Liptál
K tanci i poslechu hraje Veselá Pětka z Valašské Polanky.

Připraveno bude bohaté zvěřinové občerstvení, tombola, 
včetně zvěřinové.

Myslivecké sdružení Brdisko přeje všem občanům 
do nového roku 2014 hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.

Alois Kovářčík st.

v sobotu 15. února 2014 do Kulturního zařízení Liptál

MYSLIVECKÝ PLES

Z FOTBALUSPORT

Štěpánská zábava 2013

Fotbalový klub Liptál Vás srdečně zve na

 
která proběhne ve čtvrtek 26.12.2013 od 20.00 hod. 

v kulturním zařízení Liptál. 

K tanci a poslechu bude hrát skupina „Coldness“.

ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU,
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