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USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 23 

ze dne 18. 12. 2013   
ZO Liptál:

- schvaluje program zasedání a jeho 
doplnění o další body – Žádosti o do-
tace na rok 2014 a Zpráva starostky 
za rok 2013 

- schvaluje zápis č. 22 ze dne 
13.11.2013

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 22 ze dne 13.11.2013 

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 37 ze dne 
25.11.2013 

- Zastupitelstvo obce Liptál jako 
orgán obce příslušný dle ustano-
vení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „stavební zákon“), 
ve spojení s částí šestou - § 171 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), 
podle § 54 odst. 2 stavebního záko-
na
a)  ověřuje, že územní plán Liptál 

není v rozporu s:
- politikou územního rozvoje schvá-

lenou vládou usnesením č. 929 
ze dne 20.7.2009

- s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem Zlín, a to: 

- se Zásadami územního rozvo-
je Zlínského kraje vydanými 
Zastupitelstvem Zlínského kraje 
dne 10. 9. 2008 pod č. usn. 0761/
Z23/08, které nabyly účinnosti  
23.10.2008. Aktualizace Zásad 
územního rozvoje Zlínského kra-
je byla vydána Zastupitelstvem 
Zlínského kraje usnesením č. 
0749/Z21/12 dne 12.9.2012 a na-
byla účinnosti dne 5.10.2012.

- s výsledkem řešení rozporů
- se stanovisky dotčených orgánů
- se stanoviskem Krajského úřadu 

Zlínského kraje, jak je uvedeno 
v části II obsahu

b) vydává územní plán Liptál v roz-
sahu části II. obsahu 

- bere na vědomí informace o projek-
tu „Čistá řeka Bečva II“

- schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě 
o poskytnutí dobrovolných příspěv-
ků na realizaci projektu „Čistá řeka 
Bečva II“

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
- bere na vědomí informace o projek-

tu „Revitalizace centra obce Liptál“
- schvaluje dopracování projektové 

žádosti „Revitalizace centra obce 
Liptál“

- schvaluje VI. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2013

- schvaluje hospodaření obce Liptál 
podle rozpočtového provizoria 
ve výši nutných měsíčních výdajů 
odpovídajících 1/12 rozpočtu před-
chozího roku, v období od 1.1.2014 
do doby schválení rozpočtu na rok 
2014

- pověřuje v době od 19.12. 
do 31.12.2013 Radu obce Liptál 
prováděním rozpočtových opatření 
do výše 100.000,- Kč s tím, že tyto 
změny budou dodány do ZO na prv-
ním zasedání v roce 2014

- bere na vědomí informace o vyhlá-
šených dotačních programech na rok 
2014

- schvaluje podání žádosti z Programu 
rozvoje venkova ze Zlínského kraje 
na opravu chodníku na místním hřbi-
tově a z MMR na akci – hřiště pro 
školní družinu

- bere na vědomí Zápis č. 305/2013/
KŘ z dílčího přezkoumání hospoda-
ření obce Liptál za rok 2013

- schvaluje inventarizační komisi 
za rok 2013 ve složení: Ing. Miroslav 
Hrádek – předseda, Věra Dostálová, 
Ing. Milan Daňa, Marie Sušňová, 
Jana Vráblíková, Alena Malčíková, 
Monika Valchářová, Ing. Martin 
Kašpárek – členové

- bere na vědomí informace o činnosti 
MAS Střední Vsetínsko

- schvaluje výši členského příspěv-
ku pro rok 2014 ve sdružení MAS 
Střední Vsetínsko ve výši 15,- Kč 
na jednoho obyvatele

- schvaluje Smlouvu o umístění infor-
mační tabule pro projekt „S nordic 
walking holí vydej se po okolí“

- bere na vědomí informaci o změně 
vodného od 1.1.2014

- bere na vědomí Rozhodnutí 
Krajského úřadu Zlínského kraje 
o námitkách vlastníků nemovitostí 
týkající se přírodní památky Semetín

- bere na vědomí informaci Finančního 
úřadu ve Vsetíně o povinnosti vlast-
níků nemovitostí k podání přizná-
ní daně z nemovitostí v souvislosti 
s digitalizací obce Liptál

- bere na vědomí Zprávu starostky 
obce za rok 2013

- bere na vědomí zapojení obce 
do propagace obce na stránkách 
www.tourist-channel.info

- bere na vědomí informaci o se-
tkání u rozhledny na Vartovni dne 
28.12.2013

Usnesení z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 24 

ze dne 29. 1. 2014
ZO Liptál:

- schvaluje program zasedání a jeho 
doplnění v bodu 8 – informace z jed-
nání rady obce č. 40

- schvaluje zápis č. 23 ze dne 18.12. 
2013

- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 23 ze dne 18.12.2013 

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 38 ze dne 
19.12.2013, č. 39 ze dne 6.1.2014 a č. 
40 ze dne 22.1.2014 

- bere na vědomí informace o plá-
nované směně pozemků mezi obcí 
Liptál a Lesy České republiky 

- bere na vědomí odvolání Vlastimila 
Vaculíka a Ludmily Tučníkové, Liptál 
proti rozhodnutí zastupitelstva obce 
ve věci prodeje pozemku parc. č. 
2616 Lubomíru Vaculíkovi, Liptál 

- bere na vědomí výzvu Lubo-
míra Vaculíka, prostřednictvím 
Mgr. Ing. Romana Raise, k uzavření 
kupní smlouvy na prodej pozemku 
dle schváleného usnesení č. 22/2013 
ze dne 13.11.2013 

- neschvaluje revokaci (revoka-
ce je odvolání, zrušení dřívějšího 
rozhodnutí) usnesení č. 22/2013, 
ze dne 13.11.2013, bod č. 09/22/13 
Majetkoprávní záležitosti – prodej 
pozemku parc. č. 2616, 2617/4 v k.ú. 
Liptál, žadateli Lubomíru Vaculíkovi, 
Liptál 

- schvaluje předložený návrh dětského 
hřiště v areálu ZŠ pro školní družinu

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na realizaci hřiště z programu rozvoje 
venkova z Ministerstva pro místní 
rozvoj

- schvaluje vyčlenění finančních pro-
středků na realizaci hřiště ve výši 
201.000,- Kč z rozpočtu obce na rok 
2014

- schvaluje nabídku Ing. Grycmana, 
zastupující firmu Bikeparkitect s.r.o., 
Valašská Polanka, na zhotovení pro-
jektové dokumentace pro ÚR a SP 
v částce 100.000,- Kč na projekt 
„Revitalizace centra obce Liptál“ 
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Paragraf,popis činnosti Příjmy 
1111 - Daň závislá činnost 3 000 000,00
1112 - Daň z příjmu F.O. 200 000,00
1113 - Srážková daň 300 000,00
1121 - Daň právnických osob 3 100 000,00
1122 - Daň právnických osob - obec 172 600,00
1211 - Daň z přidané hodnoty 6 500 000,00
1334 - Převod za odnětí půdy 1 000,00
1340 - Odvoz domovního odpadu 460 000,00
1341 - Poplatek ze psů 25 500,00
1343 - Užívání veř.prostr. 3 000,00
1346 - Poplatek za vstup na pozemek 500,00
1351 - Odvod výtěžku VHP za hazard 50 000,00
1361 - Správní poplatky 19 000,00
1511 - Daň z nemovitosti 1 200 000,00
4112 - Dotace Krajský úřad Zlín 258 800,00
4116 13101 Dotace na mzdu ÚP 67 500,00
4116 - 13234 N33Z1 Dotace na mzdu ze SR 94 830,00
4116 - ÚZ 13234 N 33Z5 Dotace na mzdu VPP  EU 528 190,00
1031 - Tržba v lesním hospodářství 350 000,00
1031 - Odvod DPH Lesní hospodářství 50 000,00
2141 - Ostatní příjem v Infocentru 5 000,00
2212 - Ostatní příjmy MK Zimní údržba před Jednotou 5 000,00
2321 - Kanalizace -příjem za projekt od občanů 60 000,00
3314 - Knihovna 2 000,00
3319 - Nájem  Kulturní zařízení 1 100,00
3341 - Obecní rozhlas hlášení 500,00
3349 - Liptálský zpravodaj 500,00
3392 - Ostatní příjmy Kulturní areál 15 600,00
3511 - Za poskytnuté služby zdrav.střediska 26 000,00
3613 - Nájem nebytových prostor,Dům služeb 74 300,00
3632 - Pohřebnictví 10 000,00
3639 - Vizovické vrchy,prodej a  nájem pozemku 361 000,00
3722 - Prodej popelnic,odvoz PDO org. 21 400,00
3725 -Třídění odpadu EKO KOM 90 000,00
4354 - Dům s pečov.službou,vratka plynu 218 180,00
5512 - Požární ochrana ,vyúčtov.služeb 3 000,00
6171 - Ostatní služby, zasedačka 68 500,00
6310 - Úroky 10 000,00
CeLKeM: 17 353 000,00

a pověřuje starostku obce podepsá-
ním smlouvy

- schvaluje Příkazní smlouvu mezi ob-
cí Liptál a Mgr. Miroslavou Pilařovou 
na zajištění výběrového řízení na vý-
běr zhotovitele projektu „Revitalizace 
centra obce Liptál“

- schvaluje Příkazní smlouvu me-
zi obcí Liptál a Mgr. Miroslavou 
Pilařovou na administraci projektu 
„Revitalizace centra obce Liptál“ až 
po závěrečnou administraci projektu

- schvaluje Příkazní smlouvu mezi ob-
cí Liptál a Mgr. Miroslavou Pilařovou 
na zajištění výběrového řízení na vý-
běr zhotovitele projektu „Zateplení 
kulturního zařízení v Liptále“

- schvaluje komisi pro výběrové řízení 
na akci: „Zateplení kulturního zaříze-
ní v Liptále“ ve složení:
1. Ing. Milan Daňa
2. Ing. Miroslav Hrádek
3. Ing. Tereza Matošková
4. Zdeněk Mrlina
5. Zdeněk Vaculík
a náhradník členů hodnotící komise:  

   Jan Evják
- schvaluje seznam vyzvaných firem 

pro výběrové řízení na akci: „Zateplení 
kulturního zařízení v Liptále“:

 1. Hrušecká stavební spol. s r.o., 
Hrušky

 2. TM Stav spol. s r.o., Vsetín
 3. Spedimex Moravia spol. s r.o., 

Vsetín
 4. Stavitelství Vsetín s.r.o., Vsetín
 5. Aostav s.r.o., Valašské Meziříčí

- bere na vědomí informace o mož-
nosti zrušení vchodu do kotelny 
za obecním úřadem

- bere na vědomí informace o opravě 
kanalizace v kulturním zařízení

- schvaluje Věru Dostálovou, starost-
ku a jako náhradníka Ing. Milana 
Daňu, místostarostu, jako delegá-
ty na Valnou hromadu společnosti 
Valašská vodohospodářská a.s., IČ 
29450357, která bude mít na pro-
gramu jednání mimo jiné přeměnu 
společnosti sloučením společnosti 
Valašská vodohospodářská a.s. do ná-
stupnické společnosti Vodovody a ka-
nalizace Vsetín a.s., bez uvedení 
konkrétního termínu

- bere na vědomí informace o změně 
v odměňování členů zastupitelstev ob-
ce na základě usnesení vlády č. 960 
o nařízení vlády, kterým se mění naří-
zení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev 
ve znění pozdějších předpisů

Schválený rozpočet 2014  Obec Liptál

Paragraf , popis činnosti Výdaje 
1031 - Lesní hospodářství 350 000,00
2141 - Informační centrum 2 000,00
2212 - Oprava místních komunikací ,zimní údržba 601 000,00
2212 - 5171 Oprava mostu u hasičské zbrojnice 850 000,00
2219 - Výstavba a údržba chodníků, projekt Dolansko 235 000,00
2219 - Příprava PD, VR, administrace,revitalizace - parkoviště u OÚ 210 000,00
2221 - Dopravní obslužnost - KÚ Zlín,oprava čekáren 177 000,00
2310 - Skupinový vodovod-splátka úroku a úvěru v DSO 334 900,00
2321 - Kanalizace - inv.transf., projekt a přípojky 2 419 000,00
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- schvaluje výši odměn pro neuvol-
něné členy rady obce Liptál ve vý-
ši 1.480,- Kč měsíčně, s platností 
od 1.1.2014

- schvaluje výši odměn pro neuvolně-
né členy zastupitelstva obce Liptál 
ve výši 540,- Kč měsíčně, s platností 
od 1.1.2014

- schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy č. 
O/0273/2010/DOP o poskytnutí fi-
nančního příspěvku za účelem zajiš-
tění dopravní obslužnosti dle zákona 
č. 111/1994 Sb. na území Zlínského 
kraje veřejnou autobusovou dopra-
vou, kde předmětem smlouvy je po-
skytnutí finančního příspěvku ve výši 
85,- Kč na jednoho obyvatele za rok 
2014

- bere na vědomí informace o pří-
pravách rozpočtu obce Liptál na rok 
2014

- bere na vědomí informace o realiza-
ci projektu „Čistá řeka Bečva“

- bere na vědomí informaci o zapojení 
obce Liptál do projektu „Systémová 
podpora meziobecní spolupráce v ČR 
v rámci správních obvodů obcí s roz-
šířenou působností“

- bere na vědomí informaci o žádosti 
Okresního soudu ve Vsetíně na zvo-
lení funkce přísedícího okresních 
a krajských soudů pro následující 
volební období

- bere na vědomí informaci  o meziná-
rodní kampani „Vlajka pro Tibet“

- neschvaluje vyvěšení tibetské vlaj-
ky dne 10.3.2014 v rámci kampaně 
„Vlajka pro Tibet“

- bere na vědomí plán akcí v Liptále 
na rok 2014

- bere na vědomí informace o koefici-
entu k dani z nemovitostí

2333 - Oprava břehu a propustku kolem potoka 40 000,00
3111 - Mateřská škola příspěvek na provoz, oprava budovy 750 000,00
3113 - Základní škola příspěvek na provoz, oprava majetku ZŠ budova 1 616 000,00

Teréní úpravy ŠD, čidla na chodbách, dopracování PD ZŠ-MŠ 500 000,00
3231 - Základní umělecká škola  - příspěvek na klavír 15 000,00
3314 - Knihovna 30 000,00
3319 - Ostatní činnost v kultuře, oprava kanalizace v KZ 627 000,00
3319 - Zateplení Kulturního domu Liptál, podíl obce 770 000,00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek 64 000,00
3330 - Činnost registr.církvím 20 000,00
3341 - Místní rozhlas 20 000,00
3349 - Liptálský Zpravodaj 65 000,00
3392 - Kulturní areál 215 000,00
3392 - Projekt WC v KA 100 000,00
3399 - Vítání občánků, beseda s důchodci, narození dětí 95 000,00
3419 - Tělovýchova 187 500,00
3419 - Oprava majetku, fasáda šatny TJ 150 000,00
3421 - Dětské hřiště revize 7 000,00
3429 - Ostatní zájmová činnost 15 000,00
3511 - Zdravotní zařízení 45 000,00
3522 - Ostatní nemocnice - Vizovice, LDN Vsetín 20 000,00
3613 - Nebyt. prostory-otop, voda el. energie Dům služeb 125 000,00
3631 - Veřejné osvětlení, oprava ovětlení, posílení a rozšíření VO 365 000,00
3632 - Pohřebnictví, oprava chodníků na hřbitově 298 500,00
3633 - Úrok plynofikace, zástavy MŠ, Dům služeb 95 000,00
3636 - Územní rozvoj - příspěvek na digit.mapu 11 000,00
3639 - Ostatní služby Místního hospodářství,odstranění domek Mrlinovo 813 200,00
3721 - Odvoz nebezp. odpadu 120 000,00
3722 - Odvoz domovního odpadu 650 000,00
3723 - Sběrný dvůr,výběrové řízení, PHM, pojištění  IVECO 49 500,00
3725 - Odvoz tříděného odpadu 170 000,00
3745 - Péče o vzhled v obci +  mzda VPP 1 188 520,00
3745 - Revitalizace veř. prostranství, kácení stromů 520 000,00
4319 - Sociální pomoc občanům 25 000,00
4354 - 16 BJ penzion 274 000,00
4359 - Péče o staré občany 97 000,00
5212 - Rezerva na živelnou pohromu 100 000,00
5512 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů 222 000,00
6112 - Zastupitelstvo, komise, odstupné 1 811 000,00
6171 - Vnitřní správa 2 850 000,00
6171 - Peněžní fond  2013 46 000,00
6310 - Bankovní poplatky 24 000,00
6399 - Odvod daně obec 172 600,00
6399 - org. 343 Odvod DPH 50 000,00
6402 - Vratka za dodace 6 000,00
6409 - Člen.příspěvky mikroregionům a sdružením, SOS 98 280,00
VÝDEJ CELKEM: 20 712 000,00

Financování
8115 - Počáteční stav 2014 3 578 400,00
8124 - 01 Plynofikace obce - úvěr  ( 2001 ) -532 200,00
8901 - Daň DPH 2014 312 800,00
CELKEM: 3 359 000,00

Informační centrum 
OÚ Liptál:

v budově obecního úřadu, 
přízemí, boční vchod 

od komunikace z Pustého 
- naproti telefonní budky.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí a středa  

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



Liptálský zpravodaj 1/2014  5

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
ve dnech 23. a 24. 5. 2014 (Zákon č. 62/2003 Sb.)

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Okrsková volební komise  v Liptále
Starostka obce Liptál stanovila (§ 16,c) minimální počet 

členů Okrskové volební komise v Liptále: 
 7 členů.

Výtah ze zákona:
§ 18, odst. 2): Členem komise může být občan ČR nebo 

jiného členského státu: u něhož nenastala překážka výkonu 
hlasovacího práva (nemusí mít v obci trvalý pobyt), není 
kandidátem pro volby do EP,  který dosáhl 18 let

§ 18, odst. 3): Do okrskové volební komise může dele-
govat nejpozději 30 dnů  přede dnem konání referenda (t.j. 
do 23.04.2014)  1 člena a 1 náhradníka každá volební 
strana,  jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro tyto 
volby. Není-li dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů 
volební komise, jmenuje členy na neobsazená místa starosta 
před prvním zasedáním okrskové volební komise.

§ 18, odst. 4): Delegováním do volební komise se rozumí 
doručení seznamu člena a náhradníka starostovi. 

Seznam musí obsahovat:
- jméno a příjmení (u žen doporučujeme uvést i rodné jméno)
- datum narození, (doporučujeme uvést i rodné číslo)
- trvalé bydliště 
- podpis zmocněnce volební strany
- popřípadě doložení písemného zmocnění k delegování
- doporučujeme uvést kontaktní telefony

Počet a sídlo volebních okrsků, 
telefonické spojení - Obec Liptál

Starostka obce Liptál podle § 16, písmene f) zákona ozna-
muje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, je-
jichž kandidátní listina byla zaregistrována - tyto informace:
počet volebních okrsků v obci Liptál:
1 volební okrsek

sídlo volebního okrsku:   
Obecní úřad Liptál, 756 31  Liptál 331
telefonické spojení – volební místnost: 571 438 074
§ 15, odst. 1,  písm. c)

Zapisovatelka Okrskové volební komise Liptál
Starostka obce Liptál   j m e n o v a l a podle § 16, písmene 

e) a § 18, odstavce 7) zákona: 
z a p i s o v a t e l e m Okrskové volební komise v Liptále 

paní Janu Vráblíkovou, zaměstnance OÚ Liptál.

Vyhrazení ploch pro 
vylepení volebních plakátů - Obec Liptál

Starostka obce Liptál vyhrazuje podle  § 59 odst.1 zákona  
tyto plochy pro vylepení volebních plakátů:

- vývěska u obchodu Jednota v dolní části obce - blíže 
ke Vsetínu

- vývěska na autobusové točně v horní části obce "Na Špici"- 
směrem na Všeminu, Slušovice

- 2 vývěsní budky ve středu obce u obchodu Jednota střed 
a před obecním úřadem

- 2 betonové  sloupy při vjezdu do obce z hlavní silnice 
I/69, u základní školy

Všechna místa jsou dobře viditelná podél hlavní komuni-
kace obcí. Plakátovou službu obec nezřizuje. 

  
Podle § 59 odst. 1 – možnost využívání těchto ploch musí 

odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran, 
politických hnutí a koalic.

Je ZÁKAZ vylepování  čehokoliv na autobusové za-
stávky, budovy, fasády apod. v katastru obce kvůli ochraně 
a udržování životního a důstojného prostředí pro občany ob-
ce, a aby nedocházelo ke znehodnocování snahy o příjemný 
a kulturní vzhled obce.

Starosta obce Liptál podle § 16 písmene a), 
§ 32 odst. 2 a 3 zákona, 

o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů

o z n a m u j e
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
pátek     23.05.2014 od 14:00 do 22:00 hodin
sobotu   24.05.2014 od 08:00 do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb do EP ve volebním okrsku:
č.1 je volební místnost: OÚ Liptál, zasedací místnost
   756 31 Liptál 331, telefon: 571 438 074
 pro voliče bydlící: v obci Liptál 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 

totožnost a státní občanství České republiky (platným ob-
čanským průkazem, diplomatickým nebo služebním pasem 
ČR, cestovním průkazem), nebo totožnost a státní občanství 
jiného členského státu EU a zápis v evidenci obyvatel, § 36, 

odst. 3) zákona.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny  přede 

dnem voleb do EP hlasovací lístky. Ve dnech voleb do EP 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti, 
§ 26, odst.4).

5. - Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, § 36, 
odst.1).  

 - Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, § 36, odst.8).

- V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
do úřední obálky 1 hlasovací lístek.  

- Zakroužkováním nejvýše 2 kandidátů na tomto lístku 
může upravit, kterému z kandidátů dává přednost, § 37, 
odst.1).

Věra Dostálová, starostka obce Liptál
Zpracovala: Jana Vráblíková
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Ocitli jste se v obtížné situaci? Nevíte 
na koho se obrátit? Nevíte si rady? 
Nevíte na co máte nárok? Chcete znát 
svá práva a povinnosti? V poradně zís-
káte bezplatnou, nezávislou, nestrannou 
pomoc, respektující prostředí, praktické, 
věcné a správné informace.

Poradna poskytuje rady, informace 
a pomoc těm, kteří se nachází v tíživé 
životní situaci nebo jim taková situace 
hrozí.

Zásady občanského poradenství: bez-
platnost, diskrétnost, nezávislost, ne-
strannost.

 
Zájemce si termín konzultace mů-

že dohodnout předem telefonicky, nebo 
osobně každý pracovní den v době od  
8 do 14:30 h. Tel. 571 410 231, mobil 
774 262 243.

Máte pocit, že vaše problémy nelze 
unést? Řešíte problémy ve vztazích? 
Nevyznáte se v sobě? Trpíte strachem? 
Zajímá vás, jak lépe zvládat stres? 
Psychologické poradenství je zaměřeno 
na konflikty a nedorozumění v mezi-
lidských vztazích, problémy s vlastním 
sebehodnocením, obavy ze selhávání 
v práci nebo škole, atd.

Pro využití služeb poradenské psycho-
ložky není potřeba lékařské doporučení. 
Potřebná je pouze snaha opravdu řešit 
situaci, ve které se nacházíte.

 
Psychologické poradenství – čtvrtek 

8 - 12 a 12:30 – 16:30 h, Mgr. Miluše 
Fišerová, tel. 571 410 231, mobil 
774 262 243, email: m.fiserova@vkci.
cz, www.vkci.cz. Zájemcům doporuču-
jeme objednat se předem.

 
Občanské i psychologické poradenství 

najdete:
Vzdělávací a komunitní centrum Integra, 
o.p.s.,
Koordinační a informační centrum 
Vsetín, Jiráskova 419, 755 01 Vsetín
Zrekonstruovaná budova před továrnou 
TES Vsetín (bývalý MEZ)

 (Celý leták je zveřejněn na 
www.liptal.cz.)

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

* 07.04. * 19.04. sobota * 05.05. * 19.05. * 02.06. * 16.06. * 30.06.2014

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

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – ŽLUTÉ PYTLE
* 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“ 
24.04. * 20.05. * 26.06. * 22.07. * 28.08. * 23.09. * 30.10. * 18.11. 

* 23.12.2014 

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 1. pololetí 2014 Občanská 
poradna při VKCI 

Vsetín, o.p.s.

Psychologické 
poradenství při 

VKCI Vsetín, o.p.s.

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

18. HUMANITÁRNÍ SBÍRKU OBLEČENÍ AJ.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 10. 5. 2014

 
7:30 – 8:30 h Na Špici

8:45 – 9:45 h Dolansko, u obchodu
10:00 – 11:00 u hasičské zbrojnice.

 
Další podrobnosti - plakáty, rozhlas, webové stránky obce.

PONDĚLÍ  9. 6. 2014 v době od 8 do 17 hod. v garáži  OÚ 
vedle hasičské  zbrojnice

CO SE SBÍRÁ:
➢ letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
➢ lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
➢ látky - min. 1 m2 - ne zbytky a odřezky
➢ domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené,
➢ vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky
➢ obuv - nepoškozenou
➢ hračky - nepoškozené a kompletní

NEBERE SE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce- ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky, znečiš-
těný a vlhký textil

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

Bližší informace tel.: 224 317 203,  www.diakoniebroumov.org
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Živnostenský úřad rozšířil od ledna úřední hodiny 
pro podnikatelskou veřejnost

Elektronický katalog sociálních služeb 
Zlínského kraje - informace

Slavnostní zahájení projektu Čistá řeka Bečva II – část A

Dnem 17. 10. 2013 nabyla účinnosti 
novela živnostenského zákona (zákon 
č. 309/2013 Sb.).  

Obecní živnostenský úřad Vsetín si 
dovoluje upozornit podnikatele, kteří 
v souvislosti s výkonem své podnikatel-
ské činnosti prodávají kvasný líh, kon-
zumní líh nebo lihoviny, že se již krátí 
přechodné období k podání bezplatné 
žádosti o koncesi na prodej lihovin. 

 Žádost o koncesi na lihoviny je mož-
né vyřídit v budově Městského úřadu  

Vsetín, Svárov 1080, odbor obecní živ-
nostenský úřad, 7. patro, kanceláře č. 
704,705, 706 a 707.  

Žádost o koncesi lze podat také 
u kteréhokoliv živnostenského úřadu 
v ČR. Více informací k novele živ-
nostenského zákona získáte na tel. č. 
571 491 566, 571 491 205, 571 491 201, 
571 491 538. Marným uplynutím lhůty 
k podání žádosti o koncesi pro prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu nebo 
lihovin podnikateli právo pro prodej 

těchto komodit zaniká a pokračováním 
v prodeji dotčených komodit se podni-
katelé dopustí správního deliktu neo-
právněného podnikání, za který může 
živnostenský úřad uložit pokutu až 
do výše 1 mil. korun, případně by 
se taktéž mohlo jednat o trestný čin. 
Žádost podaná po uplynutí této lhůty, 
tedy po 17.4.2014, bude zpoplatněna 
částkou 500,- Kč.

(Celé znění upozornění ŽÚ najdete 
na www.liptal.cz, úřední deska.)

Od března 2014 byl Zlínským krajem 
oficiálně spuštěn Elektronický katalog 
sociálních služeb ve Zlínském kraji, 
který je dostupný na adrese – www.
socialnisluzbyzk.cz.

Katalog je určen široké veřejnosti, 
zejména potencionálním uživatelům 

sociálních služeb, rodinným příslušní-
kům, osobám blízkým, ale také může 
být přínosem pro odborné pracovníky 
na obcích, kraji či pro poskytovatele 
sociálních služeb. Především odborní 
pracovníci mohou katalog využít jako 
nástroj pro poskytnutí kvalitního zá-
kladního sociálního poradenství poten-

cionálním uživatelům služeb.
Hlavním cílem katalogu je nabídnout 

nejvhodnější sociální službu nebo pře-
hled sociálních služeb, které pomohou 
reagovat a řešit konkrétní životní situ-
aci či potřebu.

(Krajský úřad ZK 
odbor sociálních věcí) 

V pátek 7. března 2014 proběhlo 
v naší obci slavnostní zahájení pro-
jektu „Čistá řeka Bečva II – část A“. 
Součástí staveb náležejících do čás-
ti A je výstavba stokových sítí pro 
splaškovou kanalizaci včetně dalších 
objektů – čerpací stanice, křížení 
s vodními toky, komunikacemi, dá-
le také nutných přeložek ostatních 
inženýrských sítí a následně úprava 
ostatních souvisejících objektů, např. 
úpravy povrchů komunikací, úpravy 
koryt a břehů vodních toků, chodníků, 
zeleně, apod. 

V obci Liptál bude vybudována ka-
nalizace v celkové délce 14 508,10 m 
a  v celkových nákladech za stavební 
práce  98 093 948,- Kč bez DPH. 

Slavnostního zahájení se zúčastnili 
zástupci zúčastněných obcí, zástupci 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 
projektanti, zástupci dotčených organi-
zací, zástupci provádějící firmy a řada 
dalších hostů. 

Projekt je spolufinancován Evropskou 
unii – Fondem soudržnosti a Státním 
fondem životního prostředí ČR v rámci 
operačního programu Životní prostředí. 

V současné době probíhá výstavba 
ve středu obce Liptál – viz foto.

Věra Dostálová, starostka



8  Liptálský zpravodaj 1/2014

VÝZVA
podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí 

a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových (dále jen Úřad) vyzývá 
vlastníky nemovitostí a další oprávněné 
osoby, kteří nejsou označeni v katastru 
nemovitostí dostatečně určitě, jak vyža-
duje katastrální zákon, aby se přihlásili 
ke svému vlastnictví uvedené nemovi-
tosti u místně příslušného pracoviště: 
UZSVM, odbor  Odloučené pracoviště 
Vsetín, Pod Vršky 27, 755 01  Vsetín, 
tel.: 571 428 055.

Seznam nemovitostí v k. ú. Liptál je 
zveřejněn také na webových stránkách 
Úřadu www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka 

majetku“, v části „Nedostatečně určitě 
identifikovaní vlastníci“.

Zjistí-li úřad osobu vlastníka nemo-
vitosti, nebo se přihlásí osoba, která 
tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, 
písemně ho vyzve, aby předložil listiny 
dokládající jeho vlastnictví příslušnému 
katastrálnímu úřadu, nebo aby uplatnil 
svá vlastnická práva v občanskopráv-
ním řízení.

Úřad tímto upozorňuje na skutečnost, 
že pokud se vlastník nemovité věci ne-
přihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, tj. do 31.12.2023, má se za to, 
že ji opustil (dlouhodobě se nikdo ne-
hlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně 
– nevykonává vlastnické právo ke svým 
nemovitostem). Potom ve smyslu § 1045 
odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná 
nemovitá věc do vlastnictví státu.

Vsetín 14.3.2014

(Všechny písemnosti jsou k nahléd-
nutí na OÚ Liptál, v úřední desce, či na 
www.liptal.cz – úřední deska.)

Liptál vysílal s Českým 
rozhlasem Brno

Dne 14.3.2014 proběhlo na stani-
ci Českého rozhlasu Brno vysílání 
o naší obci.

Vysílání začalo po 6. hodině ran-
ní pověstí o Liptálu - Co se událo 

Pověst - Co se událo v Kleskově hospodě
Říká se, že Liptál je srdce Valašska, 

kraje chudého, ale krásného. Zdejší lidé 
museli skutečně v potu tváře chléb svůj 
dobývat a  žít víc než skromně. Snad 
proto nejen v pohádkách, ale i ve zdej-
ších pověstech lidé hledají a někdy i na-
cházejí poklady, sní o bohatství, snad 
proto statní mládenci – zbojníci- berou 
bohatým a rozdávají chudým. 

Pověsti z Liptálu i nejbližšího okolí 
zapsal zdejší rodák, malíř a spisova-
tel Jan Kobzáň. Knihu O zbojníkoch 
a pokladoch také ilustroval. Možná 
stojí za připomínku, že na studie se 
dostal díky Tomáši Baťovi, který v chu-
dém chlapci rozpoznal výtvarný talent. 
Po studiích pak pracoval pro firmu Baťa 
a je také autorem loga firmy Baťa.

Jedna z pověstí se odehrává přímo 
v centru obce, v Kleskově hospodě. 
Kobzáň dokonce tvrdí, že to “bývalo 
nájprvní stavení v celéj dědině. Dědiny 
dlůho ešče nebylo a hospoda už byla.” 
Postavili ji prý zbojníci a sami na ní 
hospodařili.  Později, když už patřila 
rodině Kleskové, ji opět zbojníci na-
vštívili a za přítomnosti všech hostů 
z ní odnesli, co se dalo. Stalo se to prý 
takto.

Jednou se tam konala zábava. 
Hospoda byla plná, bylo veselo, pilo 
se a tancovalo. Tamější “šenkérka” 
byla veselá, ráda se smála a moc ráda 
tancovala. Toho večera přijelo k hos-
podě 12 mládenců. Sesedli z koní 
a hned do izby. Tak se říkalo taneční-
mu sálu.  Urostlí mládenci v drahých 
oblecích vzbudili velkou pozornost. 
Lidé si mysleli, že jsou to fojtští 
synci jedoucí z nějaké svatby domů. 
Popíjeli víno a nechali si zahrát k tan-
ci. Nejurostlejší z nich, Vojtek, vzal 
do kola šenkýřku, která radostí celá 
zářila. Muzika hrála, statní mládenci 
tancovali, ale někteří dobře poslou-
chali písničku, kterou při tanci zpíval 
Vojtek. A nebyla to jen tak obyčej-
ná píseň. Při tanci radil chlapcům, 
co všechno mají z hospody odnést. 
“Barany z koliby vyženeš, Tomášku, 
zvážeš jich provazem, pojíme guláš-
ku.” …”A ty, Juro, vynes ovsa pro 
koníčky, coby jim nebyly těžké podko-
vičky” …”Ve sklepě sú bečky z vínem 
třeťorockým, hoď, Kubo, přes sedlo, 
koníčkom hospodským”. Nezapomněl 
ani na to, aby je bečky s vínem netlači-
ly “Koníčkom hospodským nalož jich 

přes sedlo, slaninú jim podlož, coby 
jich nehňétlo.” Je zvláštní, že při vše-
obecném veselí a rychlém vykonávání 
pokynů myslel  Vojtek i na to, proč se 
stal zbojníkem “Spravedlnosti néni, 
ej, nigde pod slunkem, nebo gdyby by-
la, nebýl by zbojníkem.” S úsměvem 
také radí šenkýřce “A ty, šenkérečka, 
tak byla pěsnička, až do hor odjedem, 
nehleď z okénečka. Nehleď z okénečka 
hore proti vodě, prázdno bude všade 
na tvojí hospodě”.

Poslední sloky písně jsou věnované 
pokynům k odchodu. Mládenci se jeden 
po druhém nepozorovaně vytráceli, po-
slední se s unavenou šeknýřkou rozlou-
čil i Vojtek. O tom, co bylo, až všichni 
procitli z opojení, se v pověsti nepíše. 

Malým dětem při poslechu září oči. 
Ve svých představách vidí Vojtka a jeho 
kamarády, litují je, protože musí zpět 
do lesa, když venku je zima a mráz. 
Dříve pověst pomáhala i dospělým ale-
spoň na chvilku zapomenout na vlastní 
bídu. Dešní pozorný posluchač možná 
hledá spíš paralely v dnešním životě, 
neboť i dnes se občas zdá, že spravedl-
nosti není. 

Věra Halová 

v Kleskově hospodě. V dopoledním 
bloku jsme se mohli dozvědět re-
cept na podlesníky od paní Hany 
Vaculíkové a po 12. hodině sezná-
mila posluchače rozhlasu paní Věra 
Halová  s historií obce a se součas-
ným životem v obci. Na závěr po 17. 
hodině pozdravila občany obce Liptál 
starostka Věra Dostálová a celé vysí-

lání o Liptálu bylo ukončeno písnič-
kou „Liptál – městečko“, v podání 
ženského sboru Rokytenka. 

Všichni jste určitě neměli možnost 
během dne pořady poslouchat, proto 
Vám alespoň část vysílání přinášíme 
v dnešním zpravodaji. 

Věra Dostálová, 
starostka
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Poděkování za obec a odpověď rozhlasu
Je to již více než týden, co šlo 

v Českém rozhlase Brno vysílání 
o Liptálu. Za obec Liptál mohu říci, že 
se nám velmi líbilo a ohlas u občanů 
byl příznivý. Snad i pro Vás byla spo-
lupráce s námi příjemná. Budeme rádi, 
když do Liptálu znovu "zabloudíte". 
Srdečně Vás zveme na některou z ak-
cí, z nich určitě nejatraktivnější jsou 
folklórní festivaly, ať už dětské nebo 
dospělé. 

Děkujeme Vám a celému kolekti-
vu rozhlasu za propagaci naší obce 

a z Liptálu Vám přejeme mnoho dalších 
úspěchů.       

Věra Dostálová, starostka

Milá paní starostko,
děkujeme za slova 

chvály. Jsme rádi, že 
se Vám představení, 
alespoň v krátkosti, lí-
bilo. Přepošlu Váš do-
pis panu řediteli. Bude 
mít radost, protože 
právě o to nám jde. 

Posláním služeb následné péče Mosty 
je poskytnout osobám dříve závislým 
na návykových látkách, které absolvova-
ly pobytovou či ambulantní léčbu závis-
lostí nebo se rozhodly samy abstinovat, 
bezpečné prostředí, chráněný prostor 
a podporu při jejich abstinenci a návratu 
do běžného života prostřednictvím sku-
pinové a individuální práce. Služba je 
bezplatná, dobrovolná, otevřená.

 Otevírací doba: pondělí, středa 12 
– 20 h, úterý, čtvrtek 10 – 18 h, pátek 
8 – 16 h.

Kontakt: Služby 
následné péče 
MOSTY, Palackého 
138, 755 01 Vsetín. 
Mgr. Miriam Hurtová, 
tel. 571 412 164, 
mobil 775 677 887, 
775 986 795, e-mail: 
info@np-mosty.cz, 
www.np-mosty.cz.

 
(Celý leták je zveřej-

něn na www.liptal.cz.)

Podlesníky - starý rodový recept z Liptálu
Recept na podlesníky od Hany 

Vaculíkové z Liptálu, zazněl v pátek 
14. března 2014.

Suroviny:
700 g brambor, 1/2 l kyselého mléka, 

250 g polohrubé mouky, 1 vejce, máslo, 
zakysaná smetana, kmín, sůl 

Postup:
Brambory uvaříme a poté oloupeme 

a nastrouháme. Nebo je můžeme klasic-
ky uvařit ve vodě a poté rozšťouchat. 

Do brambor přidáme kyselé mléko, ke-
fír nebo acidofilní mléko. Rozmícháme 
a přidáme polohrubou mouku, celý 
kmín, trošku soli a celé vejce. 

Těsto by mělo být „tak akorát“ - ani 
husté, ani moc řídké. Pokud je moc hus-
té, přidáme kyselé mléko. V opačném 
případě mouku. 

V dobách babiček a prababiček se těs-
to natíralo na čersvé listy zelí a po roze-
hřátí pece nebo trouby na 200 až 230 
stupňů se listy zelí, s natřenou směsí, 

kladly na sádlem lehce vymazaný plech 
a pekly se do zezlátnutí okrajů kaše. 
Listy zelí se nekonzumovaly, sloužily 
jen jako „podložka“.  

Moderní hospodyňky místo listů zelí 
používají sádlem pomazaný pečící pa-
pír, na který natřou bramborovou hmo-
tu a opět pečou do zezlátnutí.  

Až jsou placky hotové natírají se z jed-
né strany máslem a z druhé strany zakysa-
nou smetanou. Kladou se na sebe a podle 
paní Hany Vaculíkové velmi rychle mizí. 

V knihovně máme několik novinek – první z nich je nový lednový výměnný soubor žluté barvy, tou druhou novinkou 
pro čtenáře je možnost najít si na internetu na webových stránkách knihovny své čtenářské konto, tzn. jaké knihy a kdy 
si vypůjčil. Třetí novinkou je on-line katalog, ve kterém si čtenáři mohou najít knihu, kterou si chtějí vypůjčit, a zjistit, 
zda je kniha volná. 

Návody, jak postupovat při hledání čtenářského konta a on-line katalogu najdete na www.liptal.knihovna.info.

REGISTRAČNÍ POPLATEK  OTEVÍRACÍ DOBA
Čtenáři zaplatí ročně poplatek ve výši: STŘEDA 15.00 – 17.00
mládež, důchodci:  20,00 Kč PÁTEK 15.00 – 17.00
zaměstnaní:  40,00 Kč 

Alena Malčíková, knihovnice

Z obecní knihovny Liptál

Podívat se i do těch menších a od Brna 
vzdálenějších míst. Mějte se všichni 
v Liptálu moc hezky.

Alena Podlucká, manažer komunikace, 
Český rozhlas Brno 

Mosty – služby následné péče
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2014
60 let
duben  Hurta Jaromír, Kopřivné
květen  Geržová Anna, Dolansko
  MUDr. Čech Vítězslav, Střed
červen  Ing. Smílek Jiří, Háj
  Tománek Jaroslav, Lůžko
  Bařina Miroslav, Pod Hranicí
  Halová Věra, Sadová

65 let
duben  Holíková Ludmila, Střed
  Frýdlová Marie, Na Špici
  Košut Petr, Hluboké
červen  Šopáková Ivanka, Dolansko
  
75 let
duben  Freundová Růžena, Sadová
květen  Vaculík Karel, Na Špici

80 let
duben  Gojný Otto, Hořansko
červen  Tkadlec Karel, Lůžko
  Řepová Anna, Sadová

81 let
duben  Srněnská Ladislava, Střed

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

83 let
duben  Kašpárek Jiří, Dolansko

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

85 let
červen  Klesková Františka, Střed

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

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

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

89 let
červen  Zrníková Marie, Dolansko

91 let
květen  Miková Julie, Střed

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

BLAHOpŘÁNÍ

Přátelé a kamarádi z MS Brdisko Liptál si 
dovolují poblahopřát svému příteli, kama-
rádovi

panu Josefu Smilkovi z Liptálu č.380

k jeho 95. narozeninám, které oslavil  dne 16.února 2014.

Náš milý oslavenče Jožko!

Na okraji malé vísky,
Liptál se jmenuje,
na posedu sedí myslivec,
Jožka Smilek to je.
Ve stínu schován,
nikým  nepozorován,
v dálku tiše kouká,
poslouchá, jak sýček houká.

Při měsíčku sedí tiše,
čeká, až kanec vyleze ze své skrýše,
k líci zbraň
a pak … Bůh Tě chraň …
Rána padla, kanec kles,
utichla louka, utichl les.
Brachu milý,
nevybral jsi pravou chvíli,
na posedu na Tě čekal,
v dálce jen pes štěkal.
Úspěšný byl lovec dnes,
tělem i duší myslivec.

Dneska Jožka slaví,
přejeme mu pevné zdraví.
Lesy, pole i louky,
dlouhou výdrž na Vaše toulky.
Krásu lesa, zpěv ptáků,
užívejte do 100 roků.

Číši zvedněme k výši,
na zdraví ji vypijem, do 100 roků
ať slouží Vám, všichni připijem.

To vše Vám přejí v tuto chvíli
Vaši milí myslivci a kamarádi.
Tak na zdraví a Lovu zdar!
přejeme k 95. narozeninám.

Liptálští myslivci
Autorka básničky: 

Miroslava Klubalová
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PŘIHLÁšENÍ
červenec 2012 Ing. Kovář Tomáš, Ing. Kovářová 

Marcela, Kovář Martin, Kovářová Klára, 
Dolansko

 Liška Lubomír, Střed
září 2012 Rýdel Lukáš, Střed
říjen 2012 Frýdl Marian, Frýdlová Marie, Na Špici
 Marek Petr, Marek Jan, Marek Petr, 

Marková Lenka, Dolansko
listopad 2012 Zadražilová Nicole, Dolansko
prosinec 2012 Hromada Antonín, Škurňův dvůr
leden 2013 Vajďák Petr, Strejcová Alena, Sadová 

Sommer Vladimír, Střed
 Dědičová Alena, Schicho Michal, 

Schichová Alena, Na Špici
 Malučký Miroslav, Na Špici
 Langová Šárka, Langová Emma 

Alexandra, Lopuník
březen 2013 Král Josef, Střed
prosinec 2013 Mrnuštíková Kristýna, Střed
 Ptáčková Blanka, Dolansko
leden 2014 Chmelař Miroslav, Střed
 Čermáková Dobromila, Střed
 Ondruch Tomáš, Střed
únor 2014 Valová Jana, Valová Ela, Valová Anna, 

Sadová
 Ševčíková Veronika, Hořansko
březen 2014  Ševců Miroslav, Střed
 Mahďák Milan, Na Špici

SŇATKY 
srpen 2012  Kovář Tereza, roz. Tomancová, Dolansko 
 Krumpolcová Pavlína,  roz. Vaculíková, 

Sadová
září 2012 Hořanská Marcela, roz. Štajnerová, 

Sadová
červen 2013 Ing. Matošková Tereza, roz. Krausová, 

Na Špici + Matoška Jiří, Dolansko
srpen 2013 Davídková Lucie, roz. Obadalová, 

Dolansko
říjen 2013 Vaňáková Šárka, roz. Mrlinová, Střed + 

Vaňák Michal, Střed

ODHLÁŠENI 
červenec 2012 Vrla Martin, Střed
srpen 2012  Melicharik Alojz, Sadová
 Bršlica František, Lopuník
říjen 2012 Bařinová Petra, Sadová
 Blanařová Lenka, Blanař David, Na Špici
listopad 2012 Čala Jaroslav, Hluboké
prosinec 2012 Vyoralová Marcela, Vyoralová Valerie, 
 Vyoral Jaroslav, Vyoral Daniel, Sadová
únor 2013  Příhoda Lukáš, Sadová
srpen 2013  Daňa Michal, Hořansko
září 2013  Davídková Lucie, Davídková Karolína, 

Dolansko
listopad 2013 Blažová Martina, Hořansko
leden 2014 Lišková Martina, Hořansko

únor 2014 Tomanová Martina, Kopřivné
 Šimara Marcel, Hořansko
 Schichová Alena, Na Špici
 Kovaříková Andrea, Háj

NAROZENI
leden 2014 Stixová Justýna, Střed
 Dědková Markéta, Kopřivné

Rodičům blahopřejeme.

ÚMRTÍ
prosinec 2013 Juřicová Jaroslava, Sadová
 Vaculík Jaroslav, Škurňův dvůr
leden 2014 Vychopeň Jan, Lopuník
únor 2014 Žůrek Ladislav, Dolansko
 Ovčačík Oldřich, Výpusta
březen 2014 Chmelař Pavel, Hořansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

UZÁVĚRKY
jednotlivých čísel Liptálského zpravodaje

(platí pro každý rok)

č.1 - za leden - únor - březen  je 10.03. příslušného roku
č.2 - za duben - květen - červen je 10.06. příslušného roku
č.3 - za červenec - srpen - září  je 10.09. příslušného roku
č.4 - za říjen - listopad - prosinec  je 10.12. příslušného roku

Prosíme o dodržování uvedených termínů!

JAK POSÍLAT PŘÍSPĚVKY

PŘÍSPĚVKY:
- zasílejte na uvedenou emailovou adresu s označením 

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

- osobně na obecní úřad

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

nevhodné pro tisk.
- osobně na obecní úřad

Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky před zveřejněním 
posoudit zejména, aby nepoškozovaly jiné subjekty, osoby, 
apod. Zveřejněny budou jen ty příspěvky, u nichž bude uve-
den podpis pisatele a plná adresa.

Všem přispěvatelům děkujeme za spolupráci.

Jana Vráblíková, Obecní úřad Liptál, 756 31  Liptál 331

E-mail: obec@liptal.cz 
Tel.: 571 438 074, Fax: 571 424 785
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VZpOMÍNky
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají...
 

Dne 11.3. 2014 jsme vzpomněli nedožitých 
80. narozenin naší maminky, babičky a sestry, 
paní
Zdeňky Londové z Liptálu č. 11

6. července uplyne 17. let od jejího úmrtí.
Vzpomínají synové Josef a Jaroslav s rodinami a ostatní 
příbuzní.

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku
si na mne zachovejte.
 

Dne 5. června 2014 jsme vzpomeneme 10 let 
od úmrtí naší maminky, babičky, paní 
Ludmily Frýdlové z Liptálu č. 365 - Sadové

Vzpomínají synové Jan, Karel, Miroslav s ro-
dinami. 

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

Dne 16. února 2014 jsme vzpomněli druhé 
výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka, 
dědečka, strýce, švagra, pana
Lubomíra Černoty z Liptálu č. 80.

Zároveň si 17. května 2014 připomeneme jeho 
nedožitých 75 let. Vzpomíná manželka Vlasta, syn Lubomír, 
dcera Zlata s rodinou, sestra Dana s rodinou, švagrová Ludmila 
a rodina Vychopňová. 

Za Tvou něžnou lásku, péči o nás,
za všechna milá slova, starosti,
zachováme v srdci vždy Tvůj obraz
a pocit neskonalé vděčnosti.

Dne 18. března 2014 uplynulo 15 let od úmrtí 
mého manžela, tatínka, dědečka, pana

Jana Frýdla z Liptálu č. 365 - Sadové.

Vzpomíná manželka a dcery s rodinami. 

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

Dne  16. dubna 2014 by se dožil 100 let pan
Josef Mrnuštík z Liptálu č. 348 – Sadové.

Za vzpomínku děkují dcery Marie a Zdenka, 
syn Josef, Broněk, s rodinami.

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

Dne 25. března 2014 jsme si připomněli druhé 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan 

Bedřich Tomša z Liptálu č. 406.

S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, 
synové s rodinami, rodina Tomšová a Vařáková. 
Čas rány hojí, ale nedá zapomenout. 

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

Dne 21. března 2014 by se dožil 90 let náš 
tatínek, dědeček, pradědeček a tchán, pan

Jaroslav Hajtr z Liptálu č. 273 - Dolanska.

S láskou vzpomínají rodina Geržová, Horká 
a Hajtrová.

Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. 
On sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. 
A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude - 
neboť co bylo, pominulo ...       (Zjev. 21,3-4)

Dne 23. února 2014 jsme si připomněli 50 let 
od úmrtí naší stařenky, paní

Františky Machalové, roz. Řezníkové, 
z Liptálu č. 145.

4. října 2014 vzpomeneme 115 let od jejího narození.
Za připomenutí děkují vnuci Jana Vráblíková a Jaroslav Gerža 
s rodinami, rodina Plevová (Uherské Hradiště) a Eichlerová 
(Mladá Boleslav).

Dne 8. dubna jsme vzpomněli nedožitých 80 
let její dcery, naší maminky a stařenky, paní

Zdeňky Geržové z Liptálu č. 88

Za vzpomínku děkují děti Jana Vráblíková 
a Jaroslav Gerža s rodinami. 
 

Dne 22. února 2014 zemřel po vážné nemoci 
dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů 
v Liptále 

bratr Oldřich Ovčačík.

Od roku 1973, kdy vstoupil do řad hasičů, působil především 
jako velitel sboru. Bratr Ovčačík byl obětavým členem a pří-
kladně naplňoval naše heslo: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomo-
ci, vlasti ku prospěchu.“
S úctou vzpomínají členové SDH Liptál.
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STATISTIKA - ROČENKA
ROČNÍ PŘEHLED OBYVATELSTVA V LIPTÁLE 2013

POČET OBYVATEL:
Ke dni 31.12.2013 žije v obci 1479 obyvatel.

1198 dospělých, 281 dětí. 
750 žen, 729 mužů.

ČÍSLA POPISNÁ A EVIDENČNÍ
Ke dni 31.12.2013 je v obci registrováno 525 čísel 

popisných a 44 čísel evidenčních (chaty).
Počet neobydlených objektů je 150 

(nikdo není přihlášen na trvalý pobyt).

POČET PŘÍSTUPŮ 
na webové stránky Obce Liptál (www.liptal.cz): 

ke dni 13.03.2014 – 78 180 přístupů. 

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI 
v Liptále - ke 28.02.2014:
Evidovaní uchazeči: 88. 

Podíl nezaměstnanosti: 8,81

(Zdroj: Úřad práce)

UDÁLOSTI ZA ROK 2013

Věková struktura ke dni 31.12.2013:
DOSPĚLÍ DĚTI CeLKeM Muži Ženy Chlapci Dívky 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk
Rok 
2013 592 47,66 606 50,26 137 10,28 144 9,7 1479 41,57

Věkové složení ke dni 31.12.2013
Věk 0-5 6-17 18-19 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+ Celkem 

ROK 2013
Ženy 42 93 120 97 106 104 72 67 43 6 0 750
Muži 42 86 128 108 106 106 82 40 29 2 0 729
Celkem 84 179 248 205 2012 210 154 107 72 8 0 1479

Počet dětí do 18 měsíců 13
Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků 24
Počet dětí od 3 do 6 roků 47
Počet dětí od 6 do 15 roků 123
Dospělí 1272
Celkem 1479

             Četnost příjmení ke dni 31.12.2013 
Pořadí Rok 2013

Příjmení Počet
1 Vaculík 43
2 Vaculíková 36
3 Gerža 24
4 Valchář 19
5 Daňa, Geržová, Mrnuštík po 17
6 Chmelař, Smilková, Valchářová po 15
7 Smilek, Tomanová po 14
8 Mrnuštíková, Obadal po 13
9 Daňová, Mikulec po 12
10 Mrlinová, Obadalová, Šťastná po 11

Celkem 510 příjmení
 
           Přehled rodinných stavů ke dni 31.12.2013:

Rok 2013
Ženy Muži Celkem

Neuvedeno 0 0 0
Svobodní 284 336 620
Ženatí 325 310 635
Rozvedení 38 44 82
Vdovci 94 26 120

Narozeno 10 Zemřelo 12 Přihlášeno 33 Odhlášeno 15

Četnost křestních jmen ke dni 31.12.2013

Pořadí
Rok 2013

Jméno Počet
1 Josef 65
2 Jan 60
3 Petr 43
4 Jana 41
5 Marie 37
6 Jaroslav 34
7 Miroslav 31
8 Karel, Pavel po 30
9 Jiří, Tomáš po 29
10 Ludmila 25
11 Věra 23
12 Anna 22
13 Martin, Zdeněk po 20
14 Kateřina, Michal po 18
15 Eva 17

16 Alena, Jarmila,
Michaela, Vladimír po 16

17 Lenka, Lucie po 15
18 Daniel 14
19 Hana, Veronika po 13
20 Dana, Jiřina, Vlasta po 12

Celkem 236 jmen
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18 let v roce 2014 dosáhnou a plnoletými se stanou: 

15 let v roce 2014 dosáhnou a první občanské průkazy obdrží:

Hromada Erik, Dolansko
Gřešák Petr, Na Prašnici
Vodák Michal, Na Špici
Mrnuštíková Kateřina, Sadová
Vaculík Pavel, Spálíky
Frýdl Pavel, Lůžko
Kovařčík Alois, Kopřivné
Kuropata Pavel, Na Špici

Smolík Jakub, Pusté
Michálková Veronika, Lopuník
Vrlíček Lukáš, Pod Hranicí
Basel Tomáš, Střed
Geržová Kristýna, Háj
Mrnuštík Václav, Dolansko
Hanzalová Kateřina, Na Hranici
Zgarba Rostislav, Dolansko

Vaculík Martin, Lůžko
Mikulec Jan, Kopřivné
Cedidla Dominik, Střed
Řehánek Martin, Na Špici
Kratochvílová Andrea, Na Špici

Celkem 21 občanů.

Vrlíčková Tereza, Pod Hranicí
Řádek Michael, Na Hranici
Mrlina Pavel, Střed
Gřešáková Lenka, Na Prašnici
Výchopeň Radek, Střed
Ostruška Radomír, Dolansko

Řezníčková Lenka, Dolansko
Vaculíková Adéla, Spálíky
Mazáčová Lucie, Dolansko
Obadal Tomáš, Dolansko
Gojný Tomáš, Hořansko
Vaculíková Aneta, Sadová

Chýlková štěpánka, Dolansko
Obadalová Eliška, Dolansko
Cedidlová Lucie, Střed
salis silvio, Střed

Celkem 16 občanů.

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

Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, OP bude 
vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude 
pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává OP s dobou 
platnosti 10 let). Občan by také musel zaplatit správní popla-
tek ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o vydání OP občanu 

mladšímu 15 let (podle položky 8. sazebníku správních 
poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích).

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

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

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

V roce 2014 by se dožili 100 let tito občané:
Narozen/a 1914 Kde Jméno Liptál čp. Zemřel/a

09.06. Liptál Bělíčková Julie 372 1973
02.12. Liptál Čalová Františka 211 2003
21.12. Liptál Davídková Julie 338 2002
10.04. Liptál Frýdl Alois 279 2001
12.05. Liptál Gerža Vladislav 134 1975
24.05. Hovězí Geržová Františka 246 1995
28.08. Liptál Hruška Josef 84 Odhlášen 1966 Vsetín
30.10. Lhota u Vs. Koňařová Marie 309 1996
28.08. Liptál Londová Marie 5 2002
30.12. Liptál Mikšíková Marie 193 1985
05.08. Všemina Mrlinová Anežka 329 Odhlášena 1994 Opava
17.04. Liptál Mrnůštík Josef 348 1988
19.02. Liptál Mrnůštíková Františka 113 2004
03.12. Krhov Němečková Josefa 255 odhlášena 2005 Karolinka
16.02. Liptál Polášková Marie 167 1982
20.03. Liptál Pivoda Jaroslav 352 1965
11.01. Liptál Řezník František 342 1988
06.06. Liptál Smilková Marie 267 1985
29.04. Liptál Vychopeň František 162 1991
15.05. Liptál Valchář Jan 168 1996
20.11. Hulín Zaoral Josef 295 1984
10.03. Vsetín Zaoralová Emilie 295 odhlášena 1983
12.04. Seninka Výchopňová Anna 370 odhlášena 1970

Z dostupných zdrojů zpracovala Jana Vráblíková
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PŘEHLED AKCÍ  V LIPTÁLE 2014
Datum Den název akce Pořadatel Kde
18.04.
25.04.

pá
pá

Nábor žen do fotbalového oddílu Liptál,
16:30 h FK Liptál Areál TJ

18.04. pá Velký pátek, 10 h ČCE Liptál Kostel ČCE
20.04. ne Velikonoční neděle, 10 h ČCE Liptál Kostel ČCE
21.04. po Velikonoční pondělí, 10 h ČCE Liptál Sborový dům ČCE

průběžně so Nábor do soutěžních družstev SDH SDH Liptál u HZ
26.04. so Soukromá akce Němeček T., Lhota u Vs KZ
03.05. so Soukromá akce Malčíková D., Liptál KZ
06.05. út Zápis do MŠ MŠ Liptál MŠ
07.05.
14.05.

st
st

Nábor žáků do fotbalového oddílu Liptál, 
17 h FK Liptál Hřiště TJ

10.05. so Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu OÚ Liptál obec

23.05. čt Dětský den MŠ MŠ Liptál KZ
23.05. pá Noc kostelů ČCE Liptál Kostel ČCE 
23.05.
24.05.

pá
so

Volby
do Evropského parlamentu OÚ Liptál VZM

31.05. so Soukromá akce Tomšů, Všemina KZ
08.06. ne 27. Dětský folklorní festival 2014 (výstava) FoS Lipta Liptál, Obec Liptál KZ, KA
09.06. po 18. Humanitární sbírka oblečení OÚ Liptál, Diakonie Broumov Hasič. zbrojnice
14.06. so 4. Fotbal Hořansko – Dolansko 2014 FK Liptál Areál TJ
28.06. so 14. Turnaj v malé kopané 2014 FK Liptál Areál TJ
05.07. so Hasičská pohárová soutěž SDH Liptál areál TJ, KA
26.07. so Myslivecký výlet a dětský den MS Brdisko Liptál Chata MSB
15.08. pá 9. Finální rozstřel 2014 - zábava KVN Liptál KA
20.08.

až
25.08.

st
--
po

MFF 44. Liptálské slavnosti 2014
Výstava - 100 let fotbalu, 
květiny

FoS Lipta Liptál
Obec Liptál
FK Liptál

KZ
KA

Obec
30.08. so 4. Liptálské slůnění  III/2014 Londa Jaroslav, FK Liptál KA
11.10. so Sraz Lipťáků Vaculík Miroslav, Liptál KZ
29.11. so Beseda se seniory Občanská komise, Obec Liptál KZ
06.12. so 15. Mikulášská jízda 2014 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec
11.12. čt Besídka DDaZŠ DDaZŠ Liptál KZ
26.12. st Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál KZ

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 !

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

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

Plán akcí je vkládán i na webové stránky obce www.liptal.cz. O akcích se tak má možnost dozvědět co nejširší okruh lidí, 
získáte tak reklamu. Zasílejte proto plakáty, pozvánky atd. na Vaše akce, aby mohly být v dostatečném předstihu zveřejňo-
vány na webových stránkách či Liptálském zpravodaji.

ROZPIS  PRAVIDELNÉHO  PROVOZU  - zkoušky v Kulturním zařízení Liptál - 2014
PONDěLí FoS Malá Lipta  17-19 h FoS Lipta - Senioři  19-21 h
ÚTERÝ FoS Lipta - Senioři  19-21 h
STŘEDA FoS Lipta-Malůšata 16:30-17:45 h
ČTVRTEK Zumba 18:30-19:30 h od září 2011
PÁTEK FoS Malá Lipta  17-19 h FoS Lipta - Základ 19-21 h Dechovka Liptalanka  19 -22 h
SOBOTA 
NEDěLE Dechovka Liptalanka

Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz
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Kázání farářky Márie Jenčové při instalaci v Liptále 23.3.2014

ČCE LIPTÁL Bohoslužby o velikonočních svátcích
Velký pátek 18.4.2014 10.00 h bohoslužby s večeří Páně, kostel, 
 14.00 h nešpor s večeří Páně, Lhota, Obecní úřad
Velikonoční neděle 20.4.   10.00 bohoslužby s večeří Páně, kostel
Velikonoční pondělí 21.4.  10.00 bohoslužby, sborový dům

Srdečně vás zveme nejen k bohoslužbám, ale také k dalšímu pravidelnému programu ve sboru.
Aktuality a další podrobnosti i bohatou fotogalerii naleznete na www.liptal.evangnet.cz. 

„Nové přikázání vám dávám, abyste 
se navzájem milovali, jako já jsem 
miloval vás i vy se milujte navzájem. 
Podle toho všichni poznají, že jste moji 
učedníci, budeteli mít lásku jedni k dru-
hým.“             Jan 13, 34-35

Milí priatelia, vážení členovia liptál-
skeho zboru, i z okolia, milé kolegyne 
a kolegovia v službe, vážení hostia, 
drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi 
Kristovi,

Je to už po niekoľký krát, keď takto 
stojím pred tvárou zboru do služby kte-
rého budem uvedená… 

A priznávám, že tak činím s veľkou 
bázňou, stále viac si uvedomujúc  sku-
točnosť, že cirkev nepatrí nám, ale 
Pánovi, že je to Jeho dielo. A my sme 
len ustanovenými správcami. (A že 
podľa toho, koľko komu bolo zverené, 
toľko od neho bude požadované.) 

Zbory, na ktorých som posobila, 
boli rozmanité, s roznymi tradíciami, 
s roznym potenciálom a obdarovania-
mi, s roznymi sposobmi praktikovania 
zbožnosti. S roznymi ví-
ziami, i roznymi ťažkos-
ťami. Preto dnes, keď sa 
ohliadam spať, čím ďalej, 
tým viac poznávam, že 
to najdoležitejšie v živote 
člověka, v živote církvi, 
je LÁSKA… „Potom po-
znajú všetci, že ste mojimi 
učeníkmi, keď budete mať 
lásku medzi sebou.“ 

A všetko ostatné je až 
za láskou. A kde sa toto po-
radie mení a čokoľvek iné 
sa dostáva pred lásku, tam  
život chradne a skomiera, 
a začína panovať chladný moralizmus. 

Ale tam, kde je človek vedený lás-
kou, kde panuje láska, tam život je 
a bude sa rozvíjať.

Nemožem si pomocť, ale stále zno-
va sa mi v mysli vynárajú slová milej 
Terezie z Lisieux, ktorá mala obrovskú 
túžbu darovať sa církvi a byť pre cirkev 
všetkým. Vedela však, že to nejde a tak 
dospieva k záveru a vyznáva: „v srdci 
církvi budem láskou…“ 

Drahí liptálski, 
dnes, keď stojím pred vami jako vaša 

nová farárka, ktorú ste si povovali – 
s veľkou bázňou, ale úprimne a vrúcne 
aj ja vyjadrujem svoju hlbokú túžbu, 
byť láskou medzi vámi, čerpať spolu 

s Vami lásku od Krista a dávať ju ďalej.
A ďakujem vám za vašu lásku, ktorú 

pri vás od prvej chvíle smieme zakú-
šať.  Ďakujeme za to, že nás prijímáte 
takých, akí sme, s našim obdarova-
ním i nedokonalosťou. Aj my vás takto 
chceme milovať. Lebo nás všetkých 
Boh miluje takých, akí sme  a prijíma 
nás vždy znova a znova. 

Nesľubujem vám zázraky, ale vyzná-
vam, že chcem milovať Krista a Vás 
všetkých! Od Neho chcem čerpať si-

lu k tomu a učiť sa to 
od Neho. Na modlit-
bách Vás denne priná-
šam a budem prinášať 
na Kristovo dobré a mi-
lujúce srdce, protože tam 
je naša sila, náš pokoj, 
náš život. A nesmierne 
tužím po tom, aby sme 
z tohoto zdroja VŠETCI 
čerpali lásku, ktorá je 
motorom nášho života. 

Teším sa, že sa to 
spolu budeme učiť, že 
sa k tomu budeme vzá-
jomne povzbudzovať 

a pomáhať si.  A to samozrejme – 
na pode zboru, ale i v rovine ekumé-
ny, obce a ostatných medziľudských 
vzťahov. 
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A chcem v tejto chvíli poďakovať i tým 
z Vás, ktorí sa v tejto službe darovali 
a namáhali predo mnou, a ktorých plody 
lásky a práce dnes možeme zbierať. 

Ďakujem br. farárovi Vodovi a jeho 
manželke za ich dlhú a obetavú službu 
v tomto zbore, za všetku ich lásku, dob-
rotu, ľudskosť a pracovitosť. Ďakujem br. 
farárovi Hudcovi a manželke za ich po-
žehnanú a obetavú službu v tomto zbore, 
a sestre farárke Včelnej za všetko úsilie 
a prácu administrátorky zboru. 

Boh nech Vám to mnohonásobne od-
mení! 

Dnes, s pokorou a s vďačnosťou, vstu-
pujem do brázdy, ktorú ste, svojou láskou 
k Bohu i k blížnym na tomto mieste 
spoločne vyorali. A ďakujem Bohu i vám, 
liptálsky zbor, že nám bola darovaná táto 
vzácna příležitost, ísť spoločne nejaký kus 
cesty nášho pozemského života. Života, 
ktorý je prípravou na život večný, na več-
né stretnutie s láskou a večné prežívanie 
lásky. Kiež sa nad nami Boh zmiluje 
a požehná nám, aby sme tu, v Liptáli, 
v tomto milom údolí, či údolí lásky – ako 
stojí v preklade názvu vesnice – aby sme 
tu spoločne zanechali nádhernú, hlbokú, 
životodárnu a večnú stopu lásky. 

Ku tomu nech nám pomáha Hospo-
din… Amen.          Liptál 23.3.2014

NOC KOSTELŮ
Srdečně zveme k účasti.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013Ř-K CÍKEV LIPTÁL
Jménem Charity Vsetín a Obecního 

úřadu v Liptále Vám děkujeme za pod-
poru Tříkrálové sbírky 2014. Díky 
koledníkům se podařilo předat radost 
a vánoční poselství mnoha lidem a ro-
dinám. Veliké poděkování zasíláme 
i koledníkům.

Celkový výtěžek v okrese Vsetín 
činí: 800 805 Kč (v roce 2013: 769 160 
Kč).

V Liptále se sbírka konala v sobotu 
4. ledna 2014 a vybralo se 23 073 Kč 
(v roce 2013 částka činila 20 969 Kč). 

Z Tříkrálové sbírky 2014 je záměr 
podpořit: 
- osoby se zdravotním handicapem, 
- rodiny a jednotlivce v tíživé životní 

situaci, 
- půjčovnu kompenzačních pomůcek, 
- projekt mobilní hospicové péče.

náborHASIČI

Ke konci roku 2013 obdržela Jednotka SDH Liptál 
dotaci ze Zlínského kraje ve výši 25 000,- Kč na zabez-
pečení své činnosti. Byly pořízeny hadice, hasicí přístroj 
a další vybavení, které by mělo zajistit akceschopnost 
jednotky SDH. Obnova a doplňování vybavení je 
každoroční nutností a proto děkujeme Zlínskému kraji 
za finanční příspěvek. 

Věra Dostálová, starostka obce 

Dotace pro 
Jednotku SDH Liptál 

ze Zlínského kraje

t
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Kdo si neváží krásy u nás doma, 
ať nikam nejezdí, bude zklamaný

Liptál /ROZHOVOR/ – Jan Evják 
je dobrodruh tělem i duší. Neváhá se 
vydat na čtyřměsíční cyklistickou vý-
pravu po Střední Americe úplně sám. 
Cestování mu přináší nejen spoustu ne-
otřelých zážitků, ale především oprav-
dové poznání. Své zkušenosti a zážitky 
pak předává na outdoorových přednáš-
kách, kde lidé jen mlčky poslouchají 
a nechají se unášet jeho vyprávěním.

Odkud se zrodil nápad přejet 
Střední Ameriku na kole?

Střední Ameriku jsem navštívil už dří-
ve, věděl jsem, jak dané země vypadají 
a chtěl jsem se tam na delší dobu vrátit. 
V této oblasti bývá problém s krimi-
nalitou a určitými zdravotními riziky, 
z tohoto důvodu jsem jel raději sám. 
Když jedu do drahých zemí nebo cestuji 
na delší dobu, beru s sebou kolo, protože 
to je levný dopravní prostředek.

Na druhou stranu, když jedete sám, 
musíte mít i větší obavy.

Je to tak, ale mně tento způsob ces-
tování naprosto vyhovuje. Sám jsem 
cestoval do vysokých hor v Bolívii, 
Chile nebo do amazonské nížiny 
ve Venezuele. Vyloženě takové cesto-
vání vyhledávám a baví mě to.

Nevadí vám, že v danou chvíli s ni-
kým nesdílíte zážitky?

To není pravda, protože cestování je 
hlavně o lidech. Během cest navážete 
přátelství a kontakty, které vydrží lé-
ta. Mám spoustu kamarádů po světě, 
s nimiž jsem v neustálém kontaktu. Je 
to velice diskutabilní, ale většina dob-
rodruhů podniká cesty sama. Potkávám 
i spoustu žen, které jezdí takzvaně sólo. 
Například ve Střední Americe jsem po-
tkal dva lidi, kteří měli stejnou trasu ja-
ko já. První byl jednapadesátiletý muž 
z Kanady, druhá byla čtyřiadvacetiletá 
dívka, která právě dokončila vysokou 
školu v Anglii. Měl jsem obavy, že jí 
během cesty někdo ublíží nebo něco 
podobného, ale nic se jí nestalo. Před ní 
smekám velký klobouček. (smích)

Kolo si do oblastí vezete svoje, nebo 
si jej půjčujete na místě?

Záleží na tom, kam se zrovna chys-
tám. V Americe jsem si chtěl koupit 
kolo na místě, ale kamarád z Mexika mi 
poradil, ať si raději dovezu svoje. Běžně 
si tam nepořídíte kolo na svou postavu 

a v posledních letech i hodně podražili. 
Zásadní vliv na tento stav měla událost, 
která souvisela s pomyslným koncem 
světa v roce 2012. Přiletělo tam vel-
ké množství turistů a ceny se rapidně 
zvedly. Mayské památky jsou pro ně 
stále dobrý business.

Konkrétně Mexiko je známé vy-
sokou kriminalitou, okradl vás tam 
někdo?

Místní obyvatelé na mě udělali je-
den malý pokus, kdy se mě snažili 
okrást. Naštěstí se jim to nepoved-
lo. Chtěl bych dodat, že se v našich 
médiích dozvíte spoustu lží a polo-
pravd, ovšem informace o nebezpe-
čí ve Střední Americe jsou bohužel 
pravdivé. Mezi nejnebezpečnější státy 
patří sever Mexika, Honduras, Salvador 
a Guatemala. Riziková jsou především 
velká města. Pokud se pohybujete v lo-
kalitách určených pro turisty cestovních 
kanceláří, nebezpečí nepocítíte. Jestliže 
se na cestu vydáte sami napříč těmito 
zeměmi, budete mít k prokázání od-
vahy dostatečnou příležitost. (smích) 
Nejhorší z nich je podle mě Honduras. 
Původně jsem ho chtěl projet přes hory, 
ale po cestě jsem narazil na jednoho 
Argentince, který cestoval ze své rodné 
země až na Aljašku. Varoval mě, ať tam 
strávím co nejkratší dobu a navrhl mi 
třídenní cestu kolem pobřeží. Musím 
uznat, že i tři dny stály za to.

Co se tam dělo?
Na pláži jsem potkal člověka pod 

vlivem drog, měl u sebe několik druhů 

zbraní a neustále po mně něco chtěl. 
Měl jsem, jako ještě mnohokrát, docela 
nahnáno. Bílí lidé jsou pro ně symbolem 
peněz. Vědí, že u sebe máte minimálně 
kreditní kartu. Ve Venezuele se vám 
může stát, že vás odvedou k bankomatu 
a pokud si spletete PIN, jsou schopni 
vám useknout jeden prst. Obzvlášť ne-
přehledná je situace v Caracasu, pova-
žuji jej za jedno z nejnebezpečnějších 
měst na světě.

Které další oblasti jste v minulosti 
navštívil?

Bylo jich docela hodně. Patří mezi ně 
Gruzie, Palestina nebo Izrael. Palestina 
byla hodně zajímavá. Absolvoval jsem 
jeden horský trek, bylo to docela bez-
pečné. Pravdou je, že odlišný člověk 
to v těchto místech nemusí mít jedno-
duché. Z pohledů místních obyvatel 
cítíte, že něco není v pořádku. Izraelci 
do Palestiny nejezdí. Když tam uvidí 
vysokého bílého turistu v tričku s krát-
kým rukávem, který cvičí, automaticky 
vás zařadí do kolonky podezřelý, což 
je docela nepříjemné. Na druhou stranu 
musím říct, že mě Palestinci hodně 
překvapili. Jejich děti jsou chytré, učen-
livé, hovoří několika jazyky a výborně 
obchodují. Opravdu jsou hodní. Pokud 
nenarazíte na ty, co chtějí vyvolat pro-
blémy, prakticky nic vám nehrozí.

Máte i taková místa, do kterých 
byste se neodvážil?

Určitě taková mám. Městům se po-
kouším vyhýbat, ale pokud tam jsou 
kulturní památky, rád se tam podívám. 

Autor: Archiv J. Evjáka
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Více lidí znamená více problémů, ale 
někdy prostě neodoláte. V Izraeli má 
každé město obrovskou historii, samot-
ný Jeruzalém je krásný, ten je v podsta-
tě také rozdělený na půl.

Vybavujete si, kam jste se vypravil 
poprvé?

Na prvním zahraničním čundru jsem 
byl na východním Slovensku, poté 
jsem jezdil s kamarády do Bulharska, 
Rumuska, Ukrajiny a Srbska. Pak jsme 
si cesty plánovali podle obrázků z ka-
lendáře. Zalíbily se nám takto španěl-
ské Pyreneje, kam jsme se nakonec 
vydali dvakrát. Napoprvé se nám je to-
tiž nepodařilo přejít celé. Za dva roky 
jsme se tam vrátili znovu, ale opět neú-
spěšně. Pyreneje se nám moc líbily, to 
už byly úplně jiné hory. Pokud jezdíte 
pouze do Karpat, které se rozprostírají 
na území několika států, vypadá to 
všude stejně. Jiné jsou mramorové 
hory Pirinu v Bulharsku nebo italské 
Dolomity. S kamarádem jsme ještě 
navštívili norské hory, kam jsem se 
následující rok vrátil sám. Strávil jsem 
tam tři týdny, na kole jsem tam najel 
1232 kilometrů. Po celou dobu mi 
vyšlo krásné počasí, což mě utvrdilo 
v tom, abych dál jezdil své výpravy 
na kole. Nikdy jsem nechtěl setrvávat 
na jednom místě, vždy jsem směřoval 
někam dál. Kvůli tomu jsem kamarády 
na cestách postupně opouštěl, až jsem 
nakonec zůstal sám.

V tom případě nesmíte nic pod-
cenit. Přípravě asi věnujete hodně 
času…

Jasně, každá příprava před cestou 
je nesmírně důležitá. Jet někam bez 
znalosti bezpečnostní situace a zvyků 
není zrovna nejlepší. Někde se nesmíte 
podívat dítěti do očí, nemůžete podávat 
ruku přes práh nebo nesmíte projít cestu 
před pohřebním průvodem. Základní 
informace o navštívené zemi je určitě 
dobré znát, aby nedošlo k nějakému 
faux pas.

Jak dlouho vaše výpravy trvají?
Většinou pořádám výpravy v rozmezí 

čtyř až šesti týdnů. Na poslední výpravě 
po Střední Americe jsem strávil čtyři 
měsíce. Trasa, kterou jsem tam jel, se 
dá zvládnout daleko rychleji. Neměl 
jsem však důvod ujet vzdálenost v co 
nejkratším čase. Nechci denně najezdit 
sto kilometrů a psát blogy pro nějaké 
noviny a sponzory. Když tyto věci 
nedělám, necítím se tak svázaný a za-
bývám se tím, co mě baví.

Stíháte v průběhu výpravy psát 
blogy nebo nějaké zážitky z cest?

Nic nepíšu. Přijde mi, že to člově-
ka zbytečně vysává. Občas přispívám 
do časopisu Treking, kde jsem od roku 
2008 spoluautorem. Na webové portály 
nic neuveřejňuji. Často pořádám před-
nášky, které jsou podle mého názoru 
velice úspěšné. Lidé ocení, když jim 
přednáší dobrodruh s vlastními zážitky. 
Posluchače nezajímá člověk, který se 
do oblastí vypravil přes cestovní kan-
celář. Když jezdím sám, zažiji opravdu 
zajímavé věci. (smích)

Tak nám, prosím, nějaké prozraďte.
Kamarádi si ze mě už dělají srandu, 

protože některé situace byly kuriózní. 
Tak například v Gruzii jsem se sezná-
mil s emigranty z Čečenska. Tvrdí se 
o nich, že jsou to zlí lidé. Tento mýtus 
bych chtěl vyvrátit, protože mi mnoho-
krát pomohli. Další zajímavá věc se mi 
stala při výstupu k horským strážním 
věžím, které se nacházejí na pohoří 
Svanetie v oblasti Kavkazu. Při treku 
jsem narazil na malou horskou vesnici, 
docela mi naháněla strach. Na balkónu 
malého domku se třepali dva čeští turis-
té z Liberce a sledovali, jak jim majitel 
připravuje večeři z krávy, ze které ještě 
tekla krev. Zeptali se mě, kde je zby-
tek výpravy a na to jsem odpověděl, 
že jediným členem jsem já. Z tohoto 
místa vedla jen jedna cesta, a to přes 
řeku bez mostu, po které se dalo přejít 
pouze ráno, kvůli tání ledovce. Dorazil 
jsem k ní večer a hladina vody byla 
dost vysoká. Rozhodl jsem se, že se 
přes ledovec dostanu sám, pomocí ce-
pínu a maček. Zdárně jsem ho zdolal, 
a pak jsem spal na hřebenu mezi něko-
lika vrcholy poblíž Elbrusu. V tu noc 
jsem zažil tři bouřky, což má taky své 
kouzlo. (smích) Při zpáteční cestě jsem 
došel do malé vesnice, odkud mě vzali 
na korbu nákladního auta gruzínské po-
hraniční jednotky s kulomety. Prvních 
dvacet kilometrů se mě snažili shodit, 
sledovali, co vydržím. Nicméně jsem 
se v pořádku vrátil domů a ve zprá-
vách jsem pak zjistil, že v této oblasti 
jednotky zastřelily jedenáct únosců… 
…nejvíce dobrodružství zažijete v do-
pravních prostředcích. Když prolétáte 
průtrží mračen ve sportovním letadle 
nad venezuelskými pralesy, kolem vás 
poskakují v kabině uvolněné nýty, ne-
fungují vztlakové klapky, pilot letí tak 
nějak po paměti, u toho se hlasitě mod-
lí, nic jiného než úsměv vám nezbude. 
Zajímavé jsou také stavy ve vysokých 
horách. Pokud se sami odvážíte na šes-
titisícovku, budete mít zážitky na celý 
život. (smích)

Na jaké další výpravy se chystáte?
Plánů mám asi osm, ještě jednou 

bych se chtěl vrátit do Venezuely, pro-
tože je nádherná a neporušená. Hodně 
mě láká Kyrgyzstán a střední Asie. 
Letenky do těchto oblastí jsou docela 
drahé a musí se tam sledovat bezpeč-
nostní situace. V těchto věcech mi radí 
mí přátelé, kteří jsou hodně zcestovalí. 
Bez jejich rad bych se určitě neobešel. 
Jeden z nich pracuje v médiích a pomá-
há mi téměř v každé svízelné situaci. 
Když mě okradli v Argentině, tak mi 
na dálku radil, kde si mám koupit foťák, 
kde si můžu bezpečně vybrat z banko-
matu a podobně.

Co byste doporučil začínajícím ces-
tovatelům, kteří by se rádi vydali 
na podobné dobrodružné výpravy?

Důležité je chtít. Pokud opravdu 
chcete, všechno se dá dokázat. A kdo 
si neváží krásy u nás doma, ať nikam 
nejezdí, bude zklamaný.

Než se na výpravu vydáte, máte 
před cestou nějaké obavy?

Obavy mám snad úplně ze všeho, 
před odletem nespím třeba týden. 
Jakmile se tam objevím, hned to ze mě 
spadne. Myslím si, že tak to má skoro 
každý. John Steinbeck v knížce Toulky 
s Charleym za poznáním Ameriky tvr-
dí, že by před odjezdem celou cestu 
nejraději vzdal, pak by se ale musel 
omluvit sám sobě. Přesně takové po-
city před cestou mívám. Když jsem 
večer před odletem do Ameriky seděl 
na pivu, říkal jsem si, že tam snad ani 
nepojedu. (smích)

Jak se místní dívají na cestovatele, 
který přijel sám?

Všechny navštívené národy ocenily, 
že cestuji sám, v jejich očích takový člo-
věk něco dokázal. Pokud přijedete v pěti 
lidech, tak to nic neznamená. Jste pro ně 
ovce, která se nechá vést davem. V pod-
statě každý významný dobrodruh jezdil 
sám. U nás je nejznámější můj kamarád 
Jan Vlasák, který na kole projel více 
než padesát zemí. Mezi velké cyklisty 
patří Vít Dostál, jako první Čech objel 
na kole celý svět. V České republice 
máme spoustu menších nadšenců, mezi 
které se řadím. My jsme v podstatě ná-
rod cestovatelů, cyklistů a cyklistických 
expedic. Na cestách také potkávám lidi, 
kteří jsou zabaleni do dresů s nápisy růz-
ných reklam, což neuznávám. Tito lidé 
jsou svázáni podmínkami jednotlivých 
týmů, musejí jíst jejich výrobky a fotit 
se u toho. Upřímně, zvedá se mi z toho 
žaludek. Do těchto tajů jsem také jednou 
pronikl a úplně mě vysáli.
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Myslivecký spolek Brdisko Liptál 
pořádal 15.2.2014 tradiční myslivecký 
ples. Při hojné účasti se o dobrou náladu 
starali muzikanti z Veselé pětky z Lužné, 
o bohaté občerstvení organizátoři. Na jí-
delníčku byl kančí řízek, dančí svíčková 
a pečený divočák. Velký zájem byl o bo-
hatou zvěřinovou tombolu. Vylosovány 
byly i tři ceny zvěřiny na číslo popisné. 
V neděli byla akce dokončena celkovým 
úklidem kulturního zařízení a unavení, 
ale spokojení pořadatelé se rozloučili 
svoláním: „Myslivosti zdar!“

Alois Kovařčík st., Liptál

MYSLIVECKÝ PLES 2014

V závěru vám to nestojí za to?
Samozřejmě peníze nabízejí dobré, 

bez nich to nejde. Je dobré nabídky 
rozumně zvážit a podle toho se roz-
hodnout.

Značnou část financí také pohltí 
ubytování. Přespáváte pod stanem 
nebo využíváte jiné možnosti?

Venku spím pouze v některých stá-
tech. Tam, kde je to moc nebezpečné, je 
lepší sehnat nějaké ubytování. Ideální 
je přespat v horské vesničce nebo in-
diánské oblasti. Přespávat v džungli 
přece jen není ideální. Při spaní venku 
používám moskytiéru. Koupil jsem si ji 
u indiánů ve Venezuele, je velice drob-
ná a oproti výrobkům v našich sportech 
i účinná. Důležité je nic nepodcenit. 
Musíte mít s sebou dobrý repelent, anti-
septické gely, a také očkování proti žlu-
té zimnici, žloutence a břišnímu tyfu.

Jezdíte do oblastí, kde děti ješ-
tě nikdy nemusely vidět člověka 

s bílou kůží. Jak na vás reagují?
Ano, i tohle jsem zažil. Většina dětí 
bělocha neviděla, často se bojí. Házejí 
kameny a mávají mačetou, protože se 
chtějí skamarádit. S sebou nosívám 
žvýkačky, bonbóny, které po cestě roz-
dávám. V Guatemale jsou v horských 
oblastech mayští lidé hodně chudí, ne-
mají vám z čeho vrátit peníze a tak roz-
dávají bonbóny. V podstatě vše, co jsem 
dostal, jsem také rozdal. Guatemala je 
sice nebezpečná země, ale je také ne-
smírně krásná a má velký potenciál.

Jezdíte poměrně do nebezpečných 
oblastí. Kdybyste byl žena, kam byste 
se nikdy neodvážil?

Určitě bych nezkoušel země, kde 
je u moci islám. Holky to mají těžké 
všude, jak s hygienou, tak s obtěžová-
ním. Některé se nebojí a cestují samy. 
Uprostřed Amazonie jsem jednou po-
tkal devatenáctiletou holku s batohem 
na zádech, která měla všechno promyš-

lené. Člověk hlavně musí chtít. Pokud 
nechce, tak nemá cenu nikam jezdit.

Jan Evják
- se narodil 23. 4. 1983 ve Vsetíně, žije 

v Liptále
- od dětství má silný vztah k přírodě
- jeho největší vášní je cestování, pro-

šel slovenské, ukrajinské a rumunské 
Karpaty, východní Pyreneje, poho-
ří Norska, Bulharska, Gruzie, Jižní 
Ameriku, Izrael a Palestinu

- na poslední cyklistické výpravě objel 
Střední Ameriku úplně sám

- v regionu pořádá výstavy a přednáš-
ky o svých dobrodružných cestách, 
zároveň také publikuje v časopisu 
Treking

- na podzim letošního roku plánuje vy-
dat knihu o čtyřměsíční cestě na kole 
po Střední Americe

Autor: Zuzana Vyškovská
Valašský deník 17.03.2014

Vaculíková Kateřina
Tel.: 736 248 598

Adresa: OÚ Liptál, 1. patro

Otevírací doba: Po-Pá dle objednávek

Otevřeno od dubna 2014.
V dubnu a květnu ke každému kosmetickému ošetření 

manikúra a lakování nehtů zdarma.

Vaculíková Kateřina

KOSMETICKÉ SLUŽBY
MODELÁŽ NEHTŮ 
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Vaculíková Kateřina
Tel.: 736 248 598

Adresa: OÚ Liptál, 1. patro

Otevírací doba: Po-Pá dle objednávek

Otevřeno od dubna 2014.
V dubnu a květnu ke každému kosmetickému ošetření 

manikúra a lakování nehtů zdarma.

Vaculíková Kateřina

PEDIK
ÚRA

Adresa: OÚ Liptál, 1. patro

Otevírací doba: Po-Pá dle objednávek

V dubnu a květnu ke každému kosmetickému ošetření 
manikúra a lakování nehtů zdarma.

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

Příležitost trávit jarní prázdniny aktivně 
mělo 16 žáků naší školy, kteří se mohli zú-
častnit poznávacího zájezdu do Londýna. 
Pečlivě připraveni na všechny obtíže 
dlouhé cesty, vybaveni poznatky o pamě-
tihodnostech Londýna i zvyklostech ang-
lických rodin jsme v neděli ráno vyrazili 
směr Hradec Králové. Tam přistupovala 
vedoucí našeho zájezdu, paní Hudková, 
se kterou naše škola putovala do Londýna 
již poněkolikáté. 

Vzájemné seznámení s řidiči i ostatní-
mi účastníky zájezdu vystřídaly turistic-
ké informace o místech, kudy budeme 
projíždět. Dlouhou chvíli nám vedoucí 
zájezdu cíleně krátila i dokumentární-
mi pořady o cíli naší cesty i královské 
rodině.  V noci se některým podařilo 
i usnout, a tak nástup na trajekt byl vy-
rušením ze spánku. Škoda, že dowerské 
útesy nebylo v té tmě tolik vidět. 

První den poznávací trasy jsme začali 
u památníku na velký oheň, který zničil 
velkou část Londýna. Ale i v tomto 
případě zlé bylo k něčemu dobré. Pak 
se budování nového Londýna chopil 
vynikající architekt Christopher Wren,  
jehož památky jsme mohli obdivovat 
téměř všude. Dověděli jsme se zají-
mavou historii jednoho z londýnských 
mostů, který byl převezen do Arizony, 

Výlet do Londýna

Setkání žáků 5. třídZe Základní školy Liptál
Tradiční setkání žáků 5. tříd ZŠ 

Liptál, Jasenná a Všemina se letos ko-
nalo v pondělí 17. 3. 2014.  Aby se žáci 
poznali nejen navzájem, ale aby před-
stavili i své obce, připravili jsme úvodní 
aktivitu, v níž měli žáci vyhledávat ob-
rázky ze své  obce a přiřazovat k obec-
nímu znaku. Postupně jsme přecházeli 
na seznamování  podle jmen, poslední 
seznamovací aktivitou bylo představo-
vání ve dvojicích a prezentace zjiště-
ných údajů. První hodina uběhla dřív, 
než by si všichni zúčastnění přáli. 

V dalších hodinách žáci soutěžili 
a srovnávali své znalosti v matematice 
a jazyku anglickém. 

Za využití interaktivní tabule opako-
vali známé učivo, využili jsme i starších 
spolužáků, kteří pomáhali při soutěžích.  
V jazyku anglickém panovala stejně 
dobrá nálada a důležité bylo, že děti si 
vzájemně nejen rozuměly, ale rozuměly 
i angličtině. Zajímavý blok netradiční-
ho vyučování ukončila hodina tělocvi-
ku, na kterou se všichni moc těšili.  

Setkání žáků bylo příležitostí i pro 
učitele a ředitele škol k neformální dis-
kuzi a výměně názorů.  Bolestně se 
všech dotýká zákon o pedagogických 
pracovnících, každá se zúčastěných 
škol je novým nařízením postižena. 

Dopoledne hodnotili kladně malí 
i velcí. Některým z pozvaných se na-
še škola natolik zalíbila, že se s nimi 
po prázdninách setkáme jako s našimi 
žáky. 

 Věra Halová

tevní loď Belfast. Tower Bridge – most 
se sice po dobu naší přítomnosti neote-
víral, ale my měli možnost nahlédnout 
do strojovny a kochat se pohledem 
na Londýn z chodby, která spojuje 
obě věže mostu. Obešli jsme památný 
Tower, občerstvili se každý podle své 
chuti  i finančních možností a spěchali 
na loď, která nás po Temži přepravila 
k nultému poledníku. Odtud již patřičně 
unaveni se ubírali parkem k autobusu, 
který nás přivezl k rodinám. 

uměle pod něj svedena řeka a kolem 
něj vybudovány stavby, které majiteli 
připomínaly skutečný Londýn. Zaujalo 
nás vyprávění o mostu Milénia, kte-
rý byl krátce po slavnostním otevření 
u příležitosti začátku nového tisíciletí 
uzavřen a opravován. My jsme si ale 
vychutnali krásnou procházku po něm 
a zamířili k divadlu Globe a zavzpo-
mínali na Shakespeara. Minuli jsme bi-
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Karneval pro liptálské děti byl veselým zakončením jarních prázdnin

V autobuse někteří znervózněli, přece 
jen teď budou muset mluvit, jiní si jen 
přáli, aby ta jejich rodina byla co neje-
xotičtějšího původu. Měli jsme štěstí. 
Všechny rodiny – bělošské, indické, 
černosšské i smíšené – nás přivítaly 
velmi vlídně a všichni byli se službami 
spokojeni. Na velké povídání to tento 
večer nebylo. Po dlouhé cestě i celo-
denní prohlídkové trase jsme rádi ulehli 
a těšili se na další den.

Ráno jsme zamířili do městečka 
Windsor, v němž má svůj hrad králov-
na. Cestou k pamětihodnosti jsme měli 
příležitost krmit labutě, kačeny, což 
u mnohých vyvolávalo obrovské nad-
šení. Procházka po malebném městečku 
byla zakončena možností nakoupit su-
venýry a drobné dárečky. Náš autobus 
zamířil do Oxfordu, Někteří z nás si 
představovali, jak by se jim zde jako 

studentům na věhlasné univerzitě studo-
valo. Posvátnou úctu vzbudila i jídelna, 
v níž se stravoval hrdina Harry Potter. 
Na radu zkušenějších jsme na konci 
dne zamířili do obchodu Vše za libru, 
což platilo doslova, a tak jsme levně 
nakoupili šampóny, vlhčené ubrousky 
a další zboží za poloviční ceny. 

Ráno jsme zamířili k atrakci, na kte-
rou jsme se těšili nejvíc – Londýnské 
oko. Díky vysokému vstupnému jsme 
se mnozí museli během pobytu uskrov-
nit, ale pohled shora stál za to. Také 
možnost zhlédnout 4D film nás zau-
jala a mnozí si o zážitcích vyprávě-
li ještě dlouho po tom. Vlastenecky 
jsme si připomněli, že i na konstrukci 
Londýnského oka se podíleli Češi. Přes 
most  kolem budov parlamentu se slav-
ným Big Benem  jsme procházeli kolem 
Westminsterského opatství, přes park až 

k Buckinghamskému paláci. Uchvátila 
nás výměna stráží. Po krátkém od-
počinku jsme mířili obdivovat sochu 
admirála Nelsona na Trafalgarském 
náměstí. Vojáci svého vojevůdce tak 
ctili, že po bitvě jej mrtvého v su-
du s kořalkou přepravili domů, aby 
jej mohli slavnostně pohřbít. Někteří 
všímavější si odpoledne v muzeu pro-
hlédli i oděv, který měl tehdy na sobě. 
Krátký rozchod na Piccadilly umožnil 
poslední suvenýry, pak cesta co čínské 
čtvrti na netradiční oběd. Obdivovatelé 
Harryho Pottera prosadili jízdu metrem 
do stanice Kings Cross na nástupiště, 
odkud odjížděl vlak do Bradavic. 

Po třídenním maratónu pamětihod-
ností, informací a  dojmů jsme docela 
rádi uviděli náš autobus a těšili se, až 
své zážitky budeme doma vyprávět.

Věra Halová

V sobotu 8. března připravilo Sdružení 
rodičů a přátel školy při Základní 
škole Liptál karneval  s klaunem 
Bembelínem. Sál kulturního zařízení 
zaplnilo téměř sto menších i větších dě-
tí, kterým rodiče a prarodiče připravili 
pestré masky a převleky. V programu 
karnevalu bylo  ocenění masek, taneční 
vystoupení ALL STYLE UNIIT, soutě-
že a dovádění s klaunem Bembelínem 
a jeho družinou pomocníků z řad ča-
rodějnic, klaunů, hmyzáčků a pralidí.  
Karnevalové veselí vyvrcholilo  pě-
veckými výkony v karaoke. Pro malé 
i velké návštěvníky bylo připraveno 
bohaté občerstvení, které bezplatně do-
dala Verunka Jurásková s Tomášem, 
za což jim oběma patří velké podě-
kování. Velkou radost dětem udělaly 
perníčky i malé dárečky, které dostali 
ke svým vstupenkám.  Ceny do soutěží 
a ke vstupenkám dodali rodiče i ško-
la.  Poděkování patří všem rodičům, 
kteří přispěli finančně již ve třídách. 
Velké poděkování pak těm, kdo po-
skytli nápady, svůj čas i vybavení při 
přípravě a uskutečnění karnevalu. Byla 
to nadmíru podařená akce, která potě-
šila pořadatele i návštěvníky, přispěla 
k posílení dobrých sousedských vztahů 
i kontaktu se školou a přinesla potřebné 
finance na zájmové aktivity dětí.

Věříme, že podobných akcí v naší 
vesnici bude přibývat. Své nápady, hod-
nocení a doporučení můžete zasílat na  
srpsliptal@seznam.cz. 

Za členy sdružení rodičů 
Mgr. Iva Koutná
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ČSOP VARTOVNA LIPTÁL

Den 
otevřených dveří

Ministr školství ocenil na Den učitelů vynikající pedagogy

Letošní Den otevřených dveří v ZŠ 
Liptál se konal opět v sobotu. Zajímavé 
bylo, že do školy přišli téměř všichni 
žáci. A tak nejen třídy na prvním stupni 
vítaly své návštěvníky.  Chápeme, že 
starší žáci své rodiče příliš nezvali, zato 
ti malí se doslova těšili, až svým blíz-
kým předvedou, jak si ve škole vedou.

Do školy zavítali i hosté z okolí. 
Většina z nich se přišla podívat nejen 
do vyučování, ale chtěli si také pro-
hlédnout školu a ředitelka odpovídala 
na dotazy. Týkaly se zejména kroužků, 
mimoškolních aktivit, organizace výu-
ky a návaznosti na linkové autobusové 
spoje.

 
Cílem učitelů naší školy je ukázat ro-

dičům a příbuzným, v jakém prostředí 
tráví jejich dítě nemalou část dne, jak 
si rozumí s ostatními dětmi. Částečně 
mohou získat také představu, jak si dítě 
stojí prospěchově ve srovnání s ostatní-
mi dětmi.

Chceme také doporučit naši školu 
těm, kteří se rozhodují, na kterou školu 
pošlou své dítě k pokračování ve školní 
docházce. Tyto děti v každém případě 
odcházejí ze svých škol, protože ty-
to školy nemají třídy druhého stupně. 

Zdá se nám vhodné nabídnout rodičům 
možnost srovnání a výběru. Bohužel 
jsme v okolí jediní, kteří takovéto dny 
otevřených dveří pořádají, a proto zále-
ží na iniciativě rodičů, jak získají ade-
kvátní informace z ostatních škol. 

Stejnou možnost srovnání chceme 
poskytnout i dětem. V březnu uspořádá-
me pro děti okolních škol společný pro-

jektový den. Děti mají možnost poznat 
se navzájem, ale poznat i naši školu, 
vyučující a celkové klima. 

Děkujeme všem, kteří přišli – našim 
žákům i jejich blízkým, našim hostům 
z okolních obcí, kteří k otázce volby 
školy přistupují zodpovědně.  Již teď 
se těšíme, že se s některými z nich 
setkáme i v září.              Věra Halová

Ministr školství, mládeže a tělový-
chovy Marcel Chládek v pátek 28. 3. 
2014 v pražském Lichtenštejnském 
paláci udělil u příležitosti Dne uči-
telů - který byl letos poprvé zařazen 
mezi významné dny ČR - Medaile 
Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy 51 vynikajícím pedago-
gům všech stupňů vzdělávací 
soustavy.   

Třicet pět pedago-
gů obdrželo Medaili            
2. stupně, což je medai-
le bronzová, udělovaná 
za vynikající pedagogickou 
činnost. Šestnáct pedagogů ob-
drželo medaili stříbrnou, za dlouho-
dobou vynikající pedagogickou čin-
nost. Medaile Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy se udělují 
od roku 1997 jako nejvyšší oceně-
ní působení v resortu školství. Je 

oceněním významné pedagogické, 
výchovné, vědecké nebo umělecké 
práce, dlouhodobého a vynikající-
ho působení v resortu školství ne-
bo mimořádně záslužného činu při 
zajišťování a zlepšování podmínek 
pro výchovu a vzdělávání v České 

republice.  

V letošním roce 
Medaili MŠMT obdr-
žela také ředitelka ZŠ 
Liptál, předání medaile 
bylo odůvodněno takto: 

paní Věra Halová - obě-
tavá pedagožka a ředitelka 

školy vytváří podnětné prostře-
dí nejen pro vzdělávání, ale i pro mi-
moškolní aktivity svých žáků, často 
ve svém volnu, vymýšlí nové pra-
covní postupy i vyučovací pomůcky, 
letos oslaví 35 let působení na ZŠ 
Liptál.

K ocenění blahopřejí zastupitelé 
obce Liptál a pracovníci OÚ Liptál.
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„Zápis do Mš“ =  Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Žádosti o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání na školní rok 2014/2015 
se budou přijímat v mateřské škole 
v úterý 6. května v době od 8.00 do 
16.00 hod.

Ředitelka mateřské školy při přijí-
mání žádostí o přijetí přiděluje regis-
trační čísla, pod kterými budou děti 
vedeny na seznamu přijatých dětí při 
zveřejnění. 

Seznam přijatých dětí bude zveřej-

něn na vstupních dveřích mateřské 
školy a webových stránkách po dobu 
15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je 
stanoven na den 30. května 2014.

Žádost o přijetí dítěte k předškolní-
mu vzdělávání na školní rok 2014/2015 
si můžete vyzvednout v mateřské škole 
od 14. dubna 2014 - ve třídě v prvním 
poschodí v době provozu od 7.00 do 
16.00 hod. Žádost musí být vyplněna, 

podepsána zákonným zástupcem a po-
tvrzena pediatrem (potvrzuje řádné oč-
kování, které je podmínkou pro přijetí 
do mateřské školy).

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

 Eva Krausová, 
ředitelka Mateřské školy Liptál

Z pohádky do pohádky  aneb  putování skřítka štístka 
Z mateřské školy Liptál

Čas od začátku nového roku nám 
nějak rychle uběhl, a my si i přesto, že 
zima téměř žádná nebyla, začínáme po-
malu zvykat na jaro. Však nám ten čas 
vyplnila i řada akcí. 

Děti viděly jedno divadelní před-
stavení ve školce, na další jsme byli 
v základní škole a starší děti si zaje-

ly na pohádku do kulturního zařízení 
do Vizovic. Zajímavý byl i hudební po-
řad o W. A. Mozartovi  a všem se moc 
líbila kanisterapie s labradorem.

Jarní počasí nám přálo, vynesli jsme 
s dětmi Morenu a spolu s rodiči plánu-
jeme úklid zahrady.

Eva Krausová, ředitelka MŠ Liptál
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70. VALAšSKÝ BÁL V LIPTÁLE Fos Lipta Liptál
„Tož ať sa nám ten 70. Valašský bál 

vydaří.“ Touto větou a kalíškem slivo-
vice jsme 8. února 2014 zahájili náš ju-
bilejní bál v Liptále. Domácí folklorní 
soubor Lipta  jako vždy připravil pestrý 
program, tradiční tombolu a bohaté ob-
čerstvení. Společně s Liptou přijeli toto 
jubileum oslavit i zástupci z jiných sou-
borů – Sedmikvítek z Frenštátu p. R., 
Vsacánek, Kotár ze Vsetína a soubor 
Portáš z Jasenné, který byl hostem 
bálu a po svém parádním vystoupení 
vtáhl do tance celý sál. K tanci a po-
slechu hrály střídavě Cimbálová mu-
zika Jadernica z Valašského Meziříčí 
a Cimbálová muzika Vizovský Juráš. 

Při slavnostním nástupu krojovaných 
párů vzpomněl na historii liptálských 
bálů pan Josef Londa. Vzpomínal na to, 
že se bály konaly v minulosti na růz-
ných místech v Liptále, třeba v bý-
valé Thonetově továrně v Hořansku 
nebo po válce dlouhé roky v hospodě 
U Klesků. A také se prý z bálu chodíva-
lo domů třeba až v 8 hodin ráno…

Bohatý program zahájil krásnými va-
lašskými písničkami domácký ženský 
sbor Rokytenka, který v letošním roce 
slaví už 10. výročí založení. V progra-
mu bálu samozřejmě nechyběla tradiční 

valašská taneční hra „Adam“, valašské 
figurální tance a půlnoční překvapení. 
Letos si cérky a ogaři ze základního 
souboru Lipta vyměnili kroje a předved-
li „Klobúcké točené naruby“.  Ogarom 
převlečeným za cérky dala ta valašská 
točenica opravdu zabrat! :-) Dalším 
překvapením byl po půlnoci příjezd 
Pražáků a „Pražské polky“ v podání 
starších tanečníků místního souboru.

Všichni přítomní hosté se těšili 
na tombolu, v níž byly nejen tradiční ce-
ny - vidle, hrábě, motyka, pytel pravého 
valašského sena, balík dřeva, zemáky, 

med, frgály, trnková slivovica, ale i třeba 
poukázka na odběr koťátka z dobré rodi-
ny. Z bohatého občerstvení byl největší 
zájem o výbornou kyselicu, kterou uva-
řila členka souboru Liduška Michálková 
- padesátilitrový hrnec byl brzy po půl-
noci prázdný! Kulturní zařízení obce 
Liptál se zaplnilo nejen krojovanými 
účastníky, ale i civilisty, kteří mají rádi 
valašské písničky a rádi si je nejen po-
slechnou, ale i zatančí, neboť muzika 
hrála až do skorých ranních hodin.

Bál se opravdu vydařil, už se těšíme 
na příští rok.          Andrea Čalová
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Jak si člověk obleče kroj, hned omládne

10. Liptálský košt slivovice 2014

Liptál – Folklorní sdružení Lipta 
v Liptále na Vsetínsku se může pyšnit 
přídomkem nejstarší folklorní soubor 
na Valašsku. Jeho vznik se datuje až 
do roku 1930.

Bezmála padesát let života se sou-
borem spojil také Miroslav Vaculík. 
„Začínal jsem v sedmnácti. Tehdy mně 
oslovila tetička Váňová s tím, jest-
li se nechci přijít podívat na zkoušku 
souboru,“ vzpomíná pětašedesátiletý 
Miroslav Vaculík.

Zbojnické tance jsou staré i 50 let.

Dlouhá léta tančil v základní složce 
souboru, dnes mu náleží místo ve složce 
seniorské. „Ještě před rokem či dvěma 
jsme ale měli společné pásmo. Některé 
tance, třeba zbojnické, jsou i padesát 
let staré. Ty se nezapomínají,“ říká ta-
nečník. Ve folklorním souboru je podle 
jeho slov nejsilnějším poutem soudrž-
nost mezi lidmi.

„Neustále a rádi se spolu potkáváme, 
dokážeme si ze sebe i dělat legraci. 
Bavíme se společně. A samozřejmě se 
někdy také pohádáme. Třeba pokud 

někdo něco zatančí špatně či jinak, než 
má. To proto, že pásma, která děláme, 
chceme dělat prostě pořádně,“ vysvět-
luje tanečník Miroslav Vaculík.

Co se hádek týče, nemají však podle 
něj nikdy dlouhého trvání. „Už za deset 
minut jako by se nic nestalo,“ usmívá 
se folklorista.

Miroslavu Vaculíkovi je pětašedesát, 
že by si po půl století od souboru odpo-
činul, jej však ani nenapadne. „Jsou tu 
i starší tanečníci, než jsem já,“ říká.

Navíc druhým dechem dodává: „Když 
se člověk obleče do kroje, okamžitě 
omládne. A na roky vůbec nemyslí. 
Dokud to tak funguje, o konci nemůže 
být řeč,“ zdůrazňuje Miroslav Vaculík.

Miroslav Vaculík se coby člen souboru 
podílel na všech dosavadních čtyřiačty-
řiceti ročnících mezinárodního folklor-
ního festivalu Liptálské slavnosti, který 
patří k největším svého druhu u nás.

Zúčastnil se také celé řady zahranič-
ních zájezdů, například hned toho prv-
ního do Polska v roce 1970 nebo také 

do Finska a dalších zemí. „Od osmde-
sátého roku už se například jezdívalo 
pravidelně na Západ, se souborem to 
bylo možné. Byla to reprezentace re-
publiky,“ líčí Miroslav Vaculík.

Kromě souboru byl dlouhé roky spja-
tý i se životem samotné obce Liptál. 
Dvacet roků stál v čele obecního úřadu 
jako starosta. Pod jeho vedením na-
příklad v roce 2006 získal Liptál titul 
Vesnice roku.

(Michal Burda, Deník, 10.2.2014)

V sobotu 5. dubna 2014 se uskutečnil 
v restauraci U Klesků již 10. ročník 
Liptálského koštu slivovice. Tentokrát 
se sešlo celkem 34 vzorků, z toho v ka-
tegorii trnek 24 a 10 vzorků v kategorii 
ostatní pálenky. A jak to dopadlo?

 V kategorii trnka si odnesli ceny:
1. Petr Vaculík, Liptál, Sadová
2. Petr Valchář, Liptál, Nad Špicí
3. Antonín Studeník, Jasenná

Vzhledem k vynikající vyrovnanosti 
si nikdo nepoznal svůj vzorek.
 V kategorii ostatní pálenky se umístili:

1. Petr Vaculík, Liptál, Sadová
2. Roman Šťastný, Liptál, Hořansko
3. Ladislav Kučera, Všemina
Svůj vzorek si poznali Petr Vaculík, 

Miroslav Malčík, Roman Šťastný.
 Celé soutěžní odpoledne probíha-

lo v příjemné atmosféře, večer potom 
zprostředkoval hudbu k tanci i poslechu 
DJ Petr Obadal. Pro soutěžící i ostatní 
hosty, kteří se přišli podívat, byla při-
pravena bohatá tombola i občerstvení.

Chtěla bych tímto poděkovat všem 
svým spoluorganizátorkám Nadi Ko-
lajové, Markétě Obadalové, Janě Potě-

šilové, Radaně Daňové, Evě Vrlové. 
Velký dík patří sponzorům. Bez všech 

těchto by se tato tradiční akce nemohla  
uskutečnit.          Hana Klesková
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Z FOTBALUSPORT
Tělovýchovná jednota v Liptále již 100 let

V letošním roce si Tělovýchovná jed-
nota v Liptále připomíná 100. výročí 
od jejího založení. V roce 1914 by-
la v Liptále založena tělocvičná jed-
nota Sokol jako pobočka vsetínského 
Sokola. Zakladatelem byl pan učitel 
František Plachý, který ji také vedl až 
do své smrti. V roce 1956 byl vstupem 
do výrobního družstva název změ-
něn na Tělovýchovná jednota 
Lipta Liptál a od roku 
1981 se užívá současný 
název, tj. Tělovýchovná 
jednota Start Lipta Liptál. 
Z důvodu tohoto krásného 
kulatého jubilea připravu-
je Tělovýchovná jednota 
Liptál několik akcí, kterými 
si toto výročí připomene a zá-
roveň ho oslaví.

První akcí fotbalového klubu je 
již 4. ročník tradičního fotbalového 
utkání „Hořansko vs. Dolansko“, které 
se uskuteční v sobotu 14.6.2014. V rámci 
akce je připraven bohatý doprovodný 
program zaměřený především pro děti. 
Ve večerních hodinách vystřídá dětský 
program taneční zábava se skupinou 
KOSOVCI. Taneční zábava se také usku-
teční v prostorách fotbalového hřiště.

Další tradiční akcí bude turnaj v ma-
lé kopané, který se uskuteční v sobotu 
28.6.2014, který vedle zápasů mužských 
týmů, bude mít také vlastní kategorii 
ženských týmů. Turnaj bude zakončen 
diskotékou. Vítěz turnaje si odnese pe-
něžitou cenu. V letošním roce se předpo-
kládá, že semifinálové a finálové utkání 
bude odehráno ve večerních hodinách 

za umělého osvětlení, což zvýší prestiž 
tohoto turnaje. 

100. výročí tělovýchovy v Liptále si 
budeme moci také připomenout výsta-
vou fotografií, která se uskuteční v rám-
ci Liptálských slavností v prostorách 
Zámku. Výstavou fotografií se budeme 
snažit ukázat průřez celých 100 let exis-

tence tělovýchovy v Liptále. Za při-
spění našich občanů se podaři-

lo dát dohromady mnoho 
krásných fotek z naší mi-
nulosti. 

Na podzim roku 2014 
se uskuteční v restauraci 
U Klesků výroční Valná 

hromada Tělovýchovné 
jednoty. Touto valnou hro-

madou bychom chtěli znovu 
obnovit pravidelné setkávání pří-

znivců sportu v Liptále. Valné hro-
mady snad přispějí k lepším zítřkům 

sportu v Liptále.
Na podzimní valné hromadě bude také 

představena nová publikace „knížka“, 
která se snaží mapovat celých sto let 
tělovýchovy v naší obci. Bude se jednat 
o publikaci základních dat, které budou 
doplněny o dochované fotografie. 

V souvislosti s tímto výročím si nechal 
fotbalový klub Liptál zpracovat nové 
logo fotbalového klubu. Vzhled nového 
loga vychází z dochovaných písemností. 
Například barvy loga jsou inspirovány 
barvami dresů prvního fotbalového muž-
stva v Liptále (modrobílá). Nyní již bude 
nové logo reprezentovat liptalský fotbal.

Další větší změnou bude změna ná-
zvu naší organizace. Nynější název 

„Tělovýchovná jednota Start Lipta 
Liptál“, je v dnešní době již neaktuální. 
Ke změně názvu nás taky mimo jiné 
donutil v letošním roce přijaty občanský 
zákoník. Nový název naší organizace bu-
de „Sportovní klub Liptál (SK Liptál)“, 
který bude mít pod sebou dvě složky, 
a to „Fotbalový klub Liptál (FK Liptál)“ 
a „Volejbalový klub Liptál (VK Liptál)“.

Dále Vás chci informovat o snaze fot-
balového klubu Liptál obnovit v naší 
obci znovu oddíl žáků tak, aby na pod-
zim mohli žáčci zase hrát soutěžní utká-
ní. V letošní fotbalové sezoně 2013/14 
bohužel žáci nehráli, z důvodu malého 
počtu dětí. Děti proto v této sezóně 
hráli v okolních fotbalových klubech. 
Obnovení týmu žáků v Liptále se ale 
neobejde bez pomoci rodičů. Věřím tedy, 
že za pomoci Vás rodičů a slíbené po-
moci okolních fotbalových klubů, bude 
opět v Liptále založen oddíl žáků. Bližší 
informace viz. článek níže „Nábor žáků 
do fotbalového oddílu“.

Z důvodu velkého zájmu se v Liptále 
začal částečně organizovat fotbalový od-
díl žen. Z toho důvodu bude uskuteč-
něn také nábor do ženského fotbalového 
oddílu. Vedení fotbalového klubu tuto 
aktivitu velice vítá a doufá, že se na hřišti 
v Liptále budou hrát zápasy ženských 
týmů, a to buď ve formě amatérských, 
nebo soutěžních utkání.

Závěrem bych Vás tedy chtěl všechny 
pozvat k účasti na jednotlivých akcích, 
protože pouze za Vaší podpory vstoupí-
me do dalšího století tělovýchovy pravou 
nohou.        Ing. Milan Daňa

předseda TJ Start Lipta Liptál

„Hořansko vs. Dolansko“ 
již počtvrté

V sobotu 14.6.2014 se uskuteční ju-
bilejní čtvrtý ročník fotbalového utkání 
„Hořansko vs. Dolansko“. Po již ode-
hraných třech ročnících má mužský tým 
Hořanska na svém kontě jedno vítězství 
a mužský tým Dolanska dvě vítězství. 
Dva ročníky mají již také odehrány 
ženské týmy Hořanska a Dolanska, kde 
úspěšnější byly holky z horní části ob-
ce, které vyhrály obě utkání.

I letos je přípraven bohatý doprovod-
ný program zaměřený především pro 
děti. Jsou připraveny atrakce různého 
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typu, které budou jako v loňském roce 
všechny zdarma. Prozatím je objedná-
na trampolína, skákací hrad, elektrické 
čtyřkolky, skluzavka výšky 7,5 m, jízda 
na ponících a další. Samozřejmě i do-
spělí si přijdou na své. Ve večerních ho-
dinách vystřídá dětský program taneční 

zábava se skupinou KOSOVCI. Taneční 
zábava se také uskuteční v prostorách 
fotbalového hřiště. Během celého dne 
bude připraveno bohaté občerstvení.

Všichni občané obce, ale samozřejmě 
i ostatní, jsou srdečně zváni na pěkně 
strávené odpoledne na fotbalovém hřiš-

ti v Liptále. Přijďte se pobavit a nezapo-
meňte vzít sebou děti, pro které je tento 
den především určen. Doufám, že se 
v tento den s mnohými setkáme a proži-
jeme pěkné nejen fotbalové odpoledne.

Ing. Milan Daňa
předseda TJ Start Lipta Liptál

Tým FK Liptál vyhrál novoroční fotbalový turnaj v Janové

Turnaj v malé kopané

Fotbalový oddíl Tatran Janová ve 
spolupráci s obcí Janová letos z důvodu 
křížení termínů s jinými sportovními 
akcemi poprvé uspořádal každoroční 
halový turnaj v kopané oproti tradici 
až v roce 2014. Změna data konání 
určitě neměla žádný negativní dopad 
na účast ani kvalitu turnaje. Souboj 
šesti mužstev propukl po desáté hodi-
ně dopolední v tělocvičně v Janové. 
Novoročního turnaje se zúčastnila muž-
stva FK Liptál, FC Lhota u Vsetína, 
FC Semetín, FC Leskovec a pořádající 
Tatran Janová, který postavil dvě muž-
stva. Hrálo se systémem dvakrát devět 
minut každý s každým. Systém byl 
propočítán tak, aby turnaj, jak se říká, 
pěkně odsýpal a byl přitažlivý jak pro 
hráče, tak pro diváky. Na třetím místě 
se umístil fotbalový tým FC Leskovec. 
Druhé místo obsadili fotbalisté z FC 

Semetín a pohár za vítězství si odvezl 
kvalitní tým FK Liptál.

Ing. Milan Daňa
předseda TJ Start Lipta Liptál

V sobotu 28.6.2014 proběhne již 14. 
ročník turnaje v malé kopané na fot-
balovém hřišti v Liptále. Letos poprvé 
bude turnaj mužských týmů doplněn 
o vlastní kategorii ženských týmů. I le-
tos si vítěz turnaje odnese peněžitou 
cenu. Turnaj se jako každý rok bude 

hrát na čtyřech hřištích o rozměrech 
40 x 20 metrů. Počet hráčů na každý 
zápas je 4+1. Bližší informace o turnaji 
vám poskytne Ing. Milan Daňa (tel: 
777 931 876). Dále budou propozice 
a pravidla turnaje vyvěšeny na stránkách 
www.fkliptal.cz. Předpokládá se, že se-

mifinálové a finálové utkání bude ode-
hráno ve večerních hodinách za umělé-
ho osvětlení, což zvýší atraktivitu tohoto 
turnaje. Turnaj bude zakončen diskoté-
kou. Všichni jsou srdečně zváni.

Ing. Milan Daňa
předseda TJ Start Lipta Liptál
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Výstava fotografií k 100. výročí tělovýchovy v Liptále
Fotbalový klub Liptál připravuje výstavu fotografií, která se uskuteční v rámci letošních 

Liptálských slavností v prostorách Zámku. Výstavou fotografií se budeme snažit ukázat průřez 
celých 100 let existence tělovýchovy v Liptále. Za přispění našich občanů se podařilo dát dohro-
mady mnoho krásných fotek z naší minulosti. Zde malá ukázka:

Rok 1933

Rok 1954

Rok 1959



30  Liptálský zpravodaj 1/2014

Rok 1968

Rok 1973

Rok 1975
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Nábor žáků do fotbalového oddílu

Nábor žen do fotbalového oddílu

8. jarní babský volejbalový turnaj

Fotbalový klub Liptál, pořádá nábor 
chlapců do fotbalového týmu žáků, pří-
pravek, … (dle věkové kategorie). Noví 
mladí fotbalisti mohou přijít ve středu 
7.5.2014 v 17.00 hod. nebo ve středu 
14.5.2014 v 17.00 hod. na fotbalové 
hřiště v Liptále. Na tomto náboru pro-
sím o účast také rodiče. Nábor je pře-
devším určen pro chlapce, kteří chodí 
do první až deváté třídy základních 
škol a také pro chlapce navštěvující 

mateřské školky. Fotbalový klub Liptál 
má zájem o všechny věkové kategorie 
fotbalistů. Dolní věková hranice je 5 
let. Bližší informace Vám poskytne 
Ing. Milan Daňa (tel: 777 931 876). 
Možné fotbalové kategorie jsou mladší 
přípravka (hrají v počtu 4+1), starší pří-
pravka (hrají v počtu 5+1), mladší žáci 
(hrají v počtu 7+1) a starší žáci (hrají 
v počtu 10+1).

Obnovení týmu žáků v Liptále se ne-

Z důvodu velkého zájmu se v Liptále 
začal částečně organizovat fotbalový 
oddíl žen. Z toho důvodu bude usku-
tečněn také nábor do ženského fotba-
lového oddílu. Nové fotbalistky mohou 

přijít v pátek 18.4.2014 v 16.30 hod. 
nebo v pátek 25.4.2014 v 16.30 hod. 
na fotbalové hřiště v Liptále. Bližší 
informace Vám poskytne Ing. Milan 
Daňa (tel: 777 931 876).

Rozlosování dorost - jaro 2014
kolo den datum kde soupeř výkop

1 so 5.4. - volno -

2 so 12.4. doma Lačnov 16:00

3 ne 20.4. venku Huslenky 13:00

4 so 26.4. doma Podlesí 16:00

5 so 3.5. doma Leskovec 16:30

6 so 10.5. venku Ústí 13:30

7 so 17.5. venku Jarcová 10:00

8 so 25.5. - volno -

9 so 31.5. venku Leskovec 16:30

10 so 7.6. doma Ústí 16:30

11 so 14.6. doma Jarcová 16:30

Rozlosování muži - jaro 2014
kolo den datum kde soupeř výkop

1 ne 6.4. venku Lačnov 15:30
2 ne 13.4. doma Juřinka B 16:00
3 ne 20.4. venku Prlov 16:00
4 ne 27.4. venku Leskovec 16:00
5 ne 4.5. doma Růžďka 16:30
6 ne 11.5. venku Bynina 15:00
7 ne 18.5. doma Hošťálková 16:30
8 so 24.5. venku Ústí 16:30
9 ne 1.6. doma Loučka 16:30
10 ne 8.6. venku Krhová 15:00
11 ne 15.6. doma Kateřinice B 16:30
12 so 21.6. doma Lužná 16:30

Z VOLEJBALUSPORT

Dne 22. března 2014 se uskutečnil 
v tělocvičně ZŠ Liptál 8. ročník jarního 
turnaje ve volejbale.

Letos se zúčastnilo 5 týmů: Vlčice 
z Ústí, Hvězdy z Ratiboře, Rodinka ze 
Vsetína, URNA z Bystřičky a domácí 
Liptálaňky. Hráli jsme na dva sety 
do 20 každý s každým.

Jako každý rok, vládne na hřiš-
ti pohodová nálada a chuť si zahrát. 
Po vyrovnaných  výkonech jsme sečetli 
body a na prvním místě se umístila 
Rodinka ze Vsetína, druhé místo obsa-
dily Vlčice z Ústí, bronz uhájila URNA 
z Bystřičky,  4. místo patřilo Hvězdám 
z Ratiboře a čestné 5. místo získaly 
domácí z Liptálu. 

Všem děkuji za účast, také paní 
starostce Dostálové, která nám každý 
rok náš turnaj zahajuje, přeji hodně 

zdraví a SPORTU ZDAR!
Za KVN Liptál 

Radana Daňová

obejde bez pomoci rodičů. Věřím tedy, 
že za pomoci Vás rodičů a slíbené po-
moci okolních fotbalových klubů, bude 
opět v Liptále založen oddíl žáků.

Tatínkové a maminky, přijďte mezi nás 
a nechte Vašeho syna stát se fotbalistou! 
Hraní fotbalu nezatíží Váš rodinný rozpo-
čet. Váš syn najde nové kamarády a díky 
fotbalu bude mít alespoň trochu pohybu 
v dnešní době počítačů. Na všechny nové 
fotbalisty se již těšíme.

Ing. Milan Daňa
předseda TJ Start Lipta Liptál

Vedení fotbalového klubu tuto akti-
vitu velice vítá a doufá, že se na hřišti 
v Liptále budou hrát zápasy ženských 
týmů, a to buď ve formě amatérských, 
nebo soutěžních utkání.

Ing. Milan Daňa
předseda TJ Start Lipta Liptál
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