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USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 25 

ze dne 26.03.2014 
ZO Liptál:

- schvaluje program zasedání a jeho 
doplnění o dva body:

 - plán financování obnovy jednotné 
kanalizace

 - výběrové řízení – Oprava mostu 
u Hasičské zbrojnice  

- schvaluje zápis č. 24 ze dne 
29.01.2014  

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 24 ze dne 29.01.2014 

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 41 ze dne 
10.03.2014 

- schvaluje prodej pozemků parc. č. 
3975/1 a 3976/1 v k.ú. Liptál, o cel-
kové výměře 7 m2, žadateli Michalu 
Bogarovi a Soni Bogarové, Liptál, 
za kupní cenu 100,- Kč/m2. Náklady 
spojené s prodejem uvedených po-
zemků hradí žadatelé.

- schvaluje výsledky výběrového ří-
zení na akci: „Zateplení kulturního 
domu Liptál“ dle předložené zprávy 
o posouzení a hodnocení nabídek 
v pořadí:

 1. Spedimex Moravia s.r.o., Vsetín
 2. TM Stav s.r.o., Vsetín
 3. Stavitelství Vsetín s.r.o., Vsetín
- schvaluje vydání rozhodnutí, že 

nejvýhodnější nabídku podala fir-
ma Spedimex Moravia spol. s r.o., 
755 01 Vsetín, Smetanova 1075 
v nabídkové ceně 2.466.820,- Kč 
bez DPH

- pověřuje starostku obce uzavřením 
smlouvy o dílo s vítězným uchaze-
čem Spedimex Moravia spol. s r.o., 
755 01 Vsetín, Smetanova 1075

- bere na vědomí informace o mož-
nosti podání dotace na zateplení ve-
řejných budov ze SFŽP

- schvaluje podání žádosti o dotaci 
na akci: „Zateplení sportovního are-
álu Liptál“

- schvaluje zpracování projektové do-
kumentace firmou K-projekt a ener-
getického auditu firmou Tespora 
profi s.r.o. na akci: „Zateplení spor-
tovního areálu Liptál“

- schvaluje hospodářský výsledek 
Mateřské školy Liptál za rok 2013 
ve výši 61.477,- Kč a jeho převedení 
do rezervního fondu MŠ

- schvaluje Výroční zprávu o hospo-
daření Základní školy Liptál za rok 
2013 a schvaluje hospodářský vý-

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
sledek ZŠ Liptál za rok 2013 ve vý-
ši 167.076,59 Kč a jeho převedení 
do rezervního fondu ZŠ 

- schvaluje Smlouvu o úhradě nákla-
dů mezi obcí Liptál a Sdružením 
obcí Mikroregionu Vsetínsko na re-
alizaci oprav místních komunikací 
v rámci „opčního práva“ v souvis-
losti s realizací ČŘB II. Celkové ná-
klady jsou ve výši 3.971.696,84 Kč 
bez DPH.

- schvaluje zpracování projektové 
dokumentace na prodloužení stoky 
A 14.1 v délce cca 100 m a stoky A 2.1 
v délce cca 50 m pro novou výstavbu 
rodinných domů za cenu 26.000,- Kč 
bez DPH firmou Centroprojekt Zlín

- schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- 
Kč pro majitele rodinných domů č.p. 
301 Petr Budil a č.p. 247 Oldřich 
Řezníček na zakoupení domovní čer-
pací stanice, která bude sloužit pro 
tlakové odkanalizování uvedených 
rodinných domů. Příspěvek bude po-
skytnut na základě předložené fak-
tury za zakoupení domovní čerpací 
stanice.

- bere na vědomí informace starostky 
o zapojení do projektu Čistá řeka 
Bečva II těch nemovitostí, které ne-
budou mít možnost přímého napojení 
na vybudovanou kanalizaci a zvážení 
finanční podpory pro tyto nemovitos-
ti na modernizaci jejich dosavadních 
kanalizačních zařízení

- bere na vědomí informace o průběhu 
realizace akce „Čistá řeka Bečva II“ 
v obci Liptál

- schvaluje rozpočet obce Liptál pro 
rok 2014 takto:

 c e l k o v é  p ř í j m y  v e  v ý š i  
17.353.000,-  Kč

 c e l k o v é  v ý d a j e  v e  v ý š i  
20.712.000,-  Kč

 financování ve výši     
3.359.000,-  Kč 

- schvaluje částku 60.000,- Kč z re-
zervního fondu Základní školy Liptál 
na nákup nábytku do tříd

- bere na vědomí informace o stavu 
pojištění majetku ve vlastnictví obce 
Liptál

- schvaluje ukončení smlouvy 
k 1.9.2014 s Českou pojišťovnou 
a.s. na pojištění majetku ve vlast-
nictví obce Liptál a provedení výbě-
rového řízení prostřednictvím firmy 
Optimum, centrum pojištění, Vsetín 
na novou smlouvu zajišťující pojiště-
ní majetku ve vlastnictví obce Liptál

- schvaluje oslovení těchto pojišťo-
ven: Česká pojišťovna, Kooperativa, 
UNIQA, ČSOB, ALIANZ

- bere na vědomí informace o projek-
tu „Život praxe učení – ano vzděla-
nému venkovu v rámci MAS Střední 
Vsetínsko

- schvaluje Dodatek č. 3 ke Směrnici 
č. 6/2012 – Směrnice pro poskytová-
ní a účtování cestovních náhrad

- bere na vědomí informace o stavu 
projektu Chodníky - Dolansko

- schvaluje Plán financování obnovy 
jednotné kanalizace obce Liptál

- schvaluje, aby obec neodkládala 
žádnou finanční částku na obnovu 
jednotné kanalizace, neboť v součas-
né době probíhá výstavba splaškové 
kanalizace v rámci akce Čistá řeka 
Bečva II, která bude dokončena v ro-
ce 2015. Po přepojení odpadních vod 
z nemovitostí, které jsou vypouštěny 
do jednotné kanalizace, do nově vy-
budované splaškové kanalizace, bude 
tato jednotná kanalizace kolaudována 
na kanalizaci dešťovou.

- bere na vědomí informace o přípravě 
výběrového řízení na akci: „Oprava 
mostu u Hasičské zbrojnice“

- schvaluje zajištění výběrové-
ho řízení na akci: „Oprava mostu 
u Hasičské zbrojnice“ prostřednic-
tvím Mgr. Miroslavy Pilařové za ce-
nu 15.000,- Kč

- schvaluje výběrovou komisi na akci: 
„Oprava mostu u Hasičské zbroj-
nice“ ve složení: Ing. Milan Daňa, 
Ing. Michal Trochta, Ing. Tereza 
Matošková, Lumír Smilek, Zdeněk 
Vaculík a náhradník Jan Evják DiS.

- pověřuje radu obce Liptál sesta-
vením seznamu firem, které budou 
osloveny v rámci výběrového řízení 
na akci: „Oprava mostu u Hasičské 
zbrojnice“

- schvaluje průjezd účastníků meziná-
rodní motocyklové soutěže „Ve stopě 
zlínské šestidenní“ přes katastr obce 
Liptál dle vyznačené mapy

- bere na vědomí informace o bez-
platných poradenských službách 
Občanské poradny Vsetín

- bere na vědomí nabídku p. Geržové 
na prodej dřevěných reliéfů

- bere na vědomí instalaci farářky 
Márie Jenčové dne 23.3.2014 v kos-
tele ČCE Liptál

- bere na vědomí informace o nástu-
pu 3 nových pracovníků na VPP 
od 1.4.2014
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Usnesení z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 26 

ze dne 11.6.2014 
ZO Liptál: 
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění:
 k bodu č. 9 
 – koupě pozemku parc. č. 3794/129 

a 3924 – budoucí kupní smlouva
 - smlouva o uzavření služebnosti in-

ženýrské sítě – NN přípojka Syrákov 
Avonet s.r.o.

 - zaměření skutečného stavu místní 
komunikace parc. č. 3700

 k bodu č. 17
 - smlouva o společném postupu za-

davatelů – pořízení materiálu na do-
movní kanalizační přípojky projektu 
ČŘB II

 nové body:
 - dopravní obslužnost Zlínského kra-

je na rok 2014 a dále
 - valná hromada Sdružení obcí 

Mikroregionu Vsetínsko - informace
- schvaluje zápis č. 25 ze dne 

26.03.2014 
- bere na vědomí kontrolu plnění 

usnesení ZO č. 25 ze dne 26.03.2014 
- bere na vědomí informace z jed-

nání rady obce Liptál č. 42 ze 
dne 09.04.2014 a č. 43 ze dne 
02.06.2014 

- schvaluje revokaci usnesení č. 
20/2013, část bodu č. 09/20/13 týkají-
cí se prodeje pozemků Liptál – Pusté 
s tím, že se ruší prodej pozemků:

 parc. č. 3365/17, o výměře 986 m2 
v k.ú. Liptál panu Zdeňku Vytiskovi, 
Vsetín, za cenu 350,- Kč/m2,

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

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

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

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
3365/17, o výměře 986 m2 v k.ú. 
Liptál panu Miroslavu Chmelařovi, 
Liptál, za cenu 350,- Kč/m2

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

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
3365/19, o výměře1028 m2 v k.ú. 
Liptál panu Radku Hajdovi, Vsetín, 
za cenu 350,- Kč/m2

- schvaluje prodej pozemků parc. č. 
3365/17, 3365/18 a 3365/19 v k.ú. 

Liptál za podmínky zákazu prodeje 
třetí osobě po dobu max. 10 let, ta-
to podmínka bude uvedena v kupní 
smlouvě

- schvaluje prodej části pozemku 
parc. č. 3980/4, o výměře cca 15 m2 

v k.ú. Liptál panu Radimu Köglerovi, 
Liptál, za cenu 100,- Kč/m2. Náklady 
spojené se zápisem do KN si hradí 
žadatel.

- bere na vědomí informace o prodeji 
pozemku parc. č. 3920/2

- schvaluje uzavření budoucí směnné 
smlouvy mezi Obcí Liptál a Mariánem 
Staroněm, Liptovský Mikuláš na po-
zemek 3920/2, o výměře 238 m2, který 
bude převeden do vlastnictví pana 
Staroně a na pozemky pod budoucím 
chodníkem v dolní části obce Liptál, 
o výměře cca 278 m2, které budou 
převedeny do vlastnictví obce Liptál. 
Výměra pozemků pod chodníkem bu-
de dána skutečným zaměřením stavby 
chodníku. Případný rozdíl v m2 bude 
uhrazen částkou 50,- Kč/m2.

- schvaluje uzavření budoucí kupní 
smlouvy na parc. č. 3794/129, o vý-
měře 43 m2 a části pozemku parc. č. 
3924, o výměře cca 450 m2, na kte-
rých je částečně umístěn chodník 
a dále asfaltová komunikace, za kup-
ní cenu 50,- Kč/m2, od nynějšího 
vlastníka Mariána Staroně, Liptovský 
Mikuláš. Veškeré náklady spojené 
s koupí pozemků hradí obec Liptál.

- schvaluje směnu pozemků mezi obcí 
Liptál a Lesy České republiky s.p. 
dle seznamu pozemků, které jsou 
nedílnou přílohou zápisu z jednání 
zastupitelstva

- schvaluje vyhotovení znaleckého po-
sudku na cenové ohodnocení pozem-
ků, které jsou součástí směny mezi 
obcí Liptál a Lesy České republiky 
s.p.

- schvaluje smlouvu o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě pro společ-
nost AVONET s.r.o. – NN přípojka 
Syrákov

- bere na vědomí informace o žádosti 
Radovana Michálka, Liptál, na zamě-
ření části MK parc. č. 3700 z důvodu 
narovnání skutečného stavu

- schvaluje úhradu poloviny nákladů 
geometrického plánu z rozpočtu obce 
Liptál na zaměření části MK parc. č. 
3700

- bere na vědomí informace o zamít-
nuté žádosti o dotaci z programu 
SFŽP na akci „Zateplení kulturního 
zařízení v Liptále“

- bere na vědomí informace o podání 

nové žádosti na akci „Zateplení kul-
turního zařízení v Liptále“ v rámci 
60. výzvy OPŽP

- schvaluje zvýšený podíl obce Liptál 
ve výši cca 1.200.000,- Kč na realiza-
ci akce „Zateplení kulturního zařízení 
v Liptále“ v případě poskytnutí dota-
ce

- schvaluje výsledky výběrového říze-
ní na akci „Oprava mostu u Hasičské 
zbrojnice“ dle výsledku hodnocení:

 1. TM Stav spol. s r.o.
 2. SATES MORAVA spol. s r.o.
 3. Swietelsky stavební s.r.o.
- schvaluje vydání rozhodnutí, že nej-

výhodnější nabídku na akci „Oprava 
mostu u Hasičské zbrojnice“ podala 
firma TM Stav spol. s r.o., Vsetín, 
s nabídkovou cenou 568.978,- Kč bez 
DPH

- pověřuje starostku obce uzavřením 
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem 
na akci „Oprava mostu u Hasičské 
zbrojnice“, firmou TM Stav spol. 
s r.o., Vsetín 

- bere na vědomí informace o prove-
deném poptávkovém řízení na akci 
„Oprava zpevněných ploch na hřbi-
tově v obci Liptál“

- bere na vědomí informace o vyhod-
nocení výběrového řízení na pojištění 
majetku ve vlastnictví obce Liptál

- schvaluje podání výpovědi pojistné 
smlouvy č. 79813370-13 s Českou 
pojišťovnou a.s. a pojistné smlouvy 
č. 8602640384 s Kooperativou, a.s.

- schvaluje uzavření pojistné smlouvy 
na pojištění majetku a odpovědnosti 
obce s UNIQA pojišťovnou na dobu 
3 let za cenu 85.646,- Kč za rok 

- bere na vědomí informace o realiza-
ci projektu „Revitalizace veřejných 
prostranství v obci Liptál“

- schvaluje Smlouvu č. 13148406 
o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na akci 
„Revitalizace veřejných prostranství 
v obci Liptál“

- schvaluje Výroční zprávu o hospo-
daření Mateřské školy Liptál za rok 
2013

- bere na vědomí informace o nutnosti 
uzavření nové Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů z důvodu platnosti nového 
občanského zákoníku

- schvaluje Smlouvu o zajištění zpět-
ného odběru a využití odpadů z obalů 
s firmou EKO-KOM, a.s.

- schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů
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- bere na vědomí informace o průběhu 
realizace projektu Čistá řeka Bečva II

- schvaluje prodloužení kanalizace 
k nové zástavbě rodinných domů 
na Pustém

- schvaluje zhotovení projektové do-
kumentace na prodloužení kanalizace 
firmou Centroprojekt Zlín za cenu 
do 30.000,- Kč

- bere na vědomí realizaci výstavby 
vodovodu Dolansko s tím, že třetinu 
nákladů budou hradit žadatelé a dvě 
třetiny nákladů obec Liptál

- schvaluje uzavření Smlouvy o spo-
lečném postupu zadavatelů me-
zi Sdružením obcí Mikroregionu 
Vsetínsko a účastníky projektu Čistá 
řeka Bečva II na podlimitní veřejné 
zakázce „Pořízení materiálu na do-
movní kanalizační přípojky Projektu 
Čistá řeka Bečva II“ dle důvodové 
zprávy s tím, že požadované množ-
ství tohoto materiálu za obec Liptál 
je následující:

 *(viz. tabulka níže)
Z celkového množství potrubí DN 150 

obec Liptál požaduje:
20% potrubí délky 0,5 m
20% potrubí délky 1 m
20% potrubí délky 2 m
20% potrubí délky 3 m
20% potrubí délky 5 m
- bere na vědomí informace o pří-

pravě podkladů pro vydání staveb-
ního povolení na výstavbu chodníků 
v Dolansku

- bere na vědomí Zprávu č. 305/2013/
KŘ o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce Liptál za rok 2013

- projednalo závěrečný účet obce 
Liptál za rok 2013 a vyjadřuje sou-
hlas s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad

- schvaluje hospodářský výsledek 
obce Liptál za rok 2013 ve výši 
3.179.000,-  Kč

- schvaluje směrnici – Schvalování 
účetní závěrky obce Liptál

- schvaluje účetní závěrku obce Liptál 
v souladu s § 18 zákona 563/1991, 
o účetnictví, sestavenou k 31.12.2013. 
Účetní závěrka se skládá: rozvaha, 
výkaz zisku a ztrát a příloha

- schvaluje I. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2014

- schvaluje zpracování projektové 
dokumentace na rozšíření veřejného 
osvětlení v blízkosti RD č.p. 498 
Vaculík, u RD č.p. 524 Kirchner 
a RD č.p. 2 Vinkler. Realizace veřej-
ného osvětlení bude prováděna v po-
řadí: 1. u RD č.p. 524 Kirchner, 2. 
u RD č.p. 498 Vaculík, 3. u RD č.p. 2 
Vinkler

- schvaluje počet členů zastupitelstva 
pro obec Liptál pro další volební ob-
dobí 2014-2018 na 15 členů

- bere na vědomí informace o jednání 
se zástupci Krajského úřadu Zlín, 
odboru dopravy a silničního hospo-
dářství ve věci navýšení finančního 
příspěvku za účelem zajištění do-

pravní obslužnosti ZK na rok 2015 
a dále

- schvaluje navýšení finančního pří-
spěvku za účelem zajištění dopravní 
obslužnosti Zlínského kraje o 15,- 
Kč/obyvatele na 100,- Kč/obyvatele 
od 1.1.2015

- bere na vědomí informace Finančního 
úřadu pro Zlínský kraj, územní pra-
coviště Vsetín, o podání vysvětlení 
ke stanoveným koeficientům pro vý-
počet daně z nemovitosti

- schvaluje, aby obec Liptál, která je 
uvedena jako poškozená, neprová-
děla žádná opatření, která by zname-
nala vymáhání daňových nedoplatků 
z minulých let 

- bere na vědomí usnesení Valné hro-
mady Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko

- bere na vědomí závěrečný účet 
SOMV včetně Zprávy č. 497/2013/
KŘ o výsledku přezkoumání hospo-
daření SOMV za rok 2013

- bere na vědomí Zprávu Revizní ko-
mise SOMV o výsledku kontroly hos-
podaření s majetkem SOMV a s jeho 
finančními prostředky za rok 2013

- neschvaluje zapojení obce do propa-
gace obce v rádiu Čas

- neschvaluje zapojení obce do propa-
gace obce v Regionální televizi CZ

- bere na vědomí poděkování středis-
ka Naděje za finanční příspěvek

- bere na vědomí vítání občánků, kte-
ré proběhne 6.7.2014

Položka Materiál Kr. tuhost MJ Požadované množství

Potrubí DN 150 PVC – ČSN EN 1401-1 SN 4 m 4700

Kolena 15 st – DN150 PVC – ČSN EN 1401-1 SN 8 ks 450

Kolena 30 st – DN150 PVC – ČSN EN 1401-1 SN 8 ks 450

Kolena 45 st – DN150 PVC – ČSN EN 1401-1 SN 8 ks 700

Kolena 60 st – DN150 PVC – ČSN EN 1401-1 SN 8 ks 450

SBĚRNA PRÁDLA
BUDE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

ZAVŘENA 

V TÝDNECH:
OD 30.06  – 04.07.2014
OD 11.08. – 15.08.2014

Sběrna obuvi a kožené galanterie bude otevřena

SBĚRNA OBUVI A KOžENé gALANTERIE 
V LIPTÁLE

V prostorách sběrny prádla začala fungovat 
i sběrna obuvi, kabelek, kožené galanterie, atd.

 
Příjem zakázek je v úterý od 8 – 9 hod. 

ve sběrně prádla za poštou. 

Kontakt: 730 805 905 Opravna obuvi Vizovice
Masarykovo nám. 418, Vizovice 
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ODPAD – POPELNICE - PYTLE černá barva (paseky)

– odvoz KAžDé LICHé PONDĚLÍ
* 16.06. * 30.06. * 14.07. * 28.07. * 11.08. * 25.08. * 08.09. * 22.09. * 06.10. * 

20.10. * 03.11. * sobota 15.11. * 01.12. * 15.12. * 29.12. 2014

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR – MODRé PYTLE
* 07.07. * 04.08. * 01.09. * 29.09. * 27.10. * 24.11. * 22.12.2014   

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY – žLUTé PYTLE
* 23.06. * 21.07. * 18.08. * 15.09. * 13.10. * 10.11. * 08.12.2014 

TŘÍDĚNÝ ODPAD - NÁPOJOVé KARTONY - Tetra Pack
 ORANžOVé pytle nebo popelnice

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“ 
* 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 třídíte odpad.

Kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu
Každý z nás ročně vyprodukuje 

zhruba 15 kg starého šatstva. Toto 
množství v současnosti končí jako 
směsný odpad. Těžko se pro něj hledá 
jeho další ekonomické využití. Jako 
zatím jedinou, ekonomicky a ekolo-
gicky schůdnou cestou se jeví strate-
gie, která tyto oděvy vrací zpět lidem 
pro opětovné použití. A to v míře ma-
ximální. Jak u nás doma tak i v zahra-
ničí naše společnost REVENGE, a.s. 
rozmisťuje kontejnery na sběr obuvi 
a textilu. Náš hlavní cíl je ekolo-
gicky zhodnotit tento druh suroviny 
a tím účinně snížit množství směsného 
komunálního odpadu v řádu mnoha 
procent. Společnost REVENGE a.s. 
touto službou tak nabízí cestu dobro-
volné spolupráce každému občanovi, 
jak se podílet na snižování dopado-
vého znečištění našeho okolí a to bez 
dodatečných finančních požadavků 
na veřejné rozpočty. Není již nutné 
tento druh materiálu spalovat ve spa-
lovnách nebo ho ukládat na skládkách. 
Odevzdáním Vašeho nepotřebného ob-
lečení do sběrných kontejnerů dáváte 
svému šatstvu druhý život.

 Každý den se v našem moder-
ním, třídícím závodě v Boskovicích 

zabývá 150 lidí v trvalém pracov-
ním poměru tříděním šatstva i bot, 
a dalších přibližně 100 míst je na nás 
navázáno v partnerských organiza-
cích. Zpracujeme 500 až 600 tun 
měsíčně. Z této hromady se podaří 
větší část oblečení zachránit tak, aby 
mohlo posloužit svému původnímu 
účelu, zbývající třetina se zpracu-
je pro průmyslové využití. Poměrně 
malý zbytek je zatím odpad, který se 
energeticky zhodnocuje. Přirozenou 
součástí práce s oděvy je i využívání 
takto sesbíraného oblečení v nezis-
kových projektech se společnost-
mi jako jsou: ADRA, SOS TEXTIL 
OLOMOUC, MOMENT OSTRAVA, 
ČČK a další.

 
Do kontejneru PATŘÍ:
VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČ-

KY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, 
BYTOVÝ TEXTIL, PROSTĚRADLA, 
PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD.

 
Do kontejneru nepatří:
MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZNEČIŠTĚ-

NÉ ZEMINOU A ROPNÝMI LÁ-
TKAMI, PRŮMYSLOVÉ ÚSTŘIŽKY 
LÁTEK

Svoz  odpadu Liptál 2014

 Vložením Vašeho šatstva do té 
správné bedny jste právě vykonali dal-
ší krok na cestě správným směrem.

 Společnost REVENGE a.s., Váš 
partner pro 21. Století.

Kontejner na sběr textilu je umístěn 
vedle zámku.

Z OBECNÍ 
KNIHOVNY  LIPTÁL
NOVINKY V LIPTÁLSKé 

KNIHOVNĚ
Pro naše čtenáře máme k dispozici 

77 nových knih pro děti i dospělé 
a 107 knih z červeného cirkulačního 
souboru. 

Kdo by si v naší knihovně nevybral, 
nebo měl zájem o knížku, která není 
v našem knihovním fondu, nabízíme 
možnost vybraný titul objednat z ji-
ných knihoven pomocí meziknihovní 
výpůjční služby. Knihovnice titul ob-
jedná, zhruba do týdne kniha přijde 
poštou, vy si ji v liptálské knihovně vy-
zvednete, tam ji také po přečtení vrátíte 
a knihovnice opět zajistí odeslání knihy 
zpět. Služba je zdarma, hradíte pouze 
skutečné náklady na poštovné.

OTEVÍRACÍ DOBA
STŘEDA 15.00 – 17.00
PÁTEK   15.00 – 17.00

PROVOZ O LETNÍCH 
PRÁZDNINÁCH:

KNIHOVNA BUDE ZAVŘENA 
V TÝDNECH

OD 30.06. – DO 04.07.2014
OD 11.08. – DO 15.08.2014

Alena Malčíková, knihovnice
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Informace k výši daně z nemovitých věcí

Nařízení Státní veterinární správy - výtah

žádost o podání vysvětlení ke 
stanoveným koeficientům 

pro výpočet daně z nemovitosti

V souvislosti s digitalizací obce 
Liptál a následně s novými daňovými 
přiznáními obyvatel, jsme zjistili ne-
srovnalosti ve stanovení koeficientu 

podle § 11, odst. 3, písm. a), zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovi-
tosti, ve znění pozdějších předpisů, 
zejména výši koeficientu v uplynulých 
letech a koeficientu stanoveného pro 
rok 2014.

Žádáme Vás o podání vysvětlení 
k výše uvedenému. Vaše stanovisko bu-

de podkladem pro časté dotazy ze stra-
ny občanů na výši koeficientu v uply-
nulých létech a pro rok 2014, a rovněž 
podkladem pro jednání Zastupitelstva 
obce Liptál k této problematice.

 V Liptále 11.2.2014
Věra Dostálová, 

starostka

Krajská veterinární správa Státní ve-
terinární správy pro Zlínský kraj podle 

veterinárního zákona nařizuje 
mimořádná veterinární opatření

při výskytu a k zamezení šíření ne-
bezpečné nákazy-moru včelího plodu

v části územního obvodu 
Zlínského kraje.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení je závazné pro 
všechny chovatele včel s chovy včel 
umístěných na katastrálních územích 
vyjmenovaných v článku 2 tohoto 
Nařízení, a to bez ohledu zda jsou orga-
nizovaní v Českém svazu včelařů (dále 

jen „ČSV“) nebo v jiné organizaci nebo 
neorganizovaní. 

(2) Mimořádná veterinární opatře-
ní (ochranná a zdolávací opatření) se 
nařizují k zajištění ochrany zdravých 
chovů včel před nebezpečnou náka-
zou–morem včelího plodu a jejímu zdo-
lání, a to vzhledem ke zjištění výskytu 

Podání vysvětlení ke stanoveným 
koeficientům pro výpočet daně 

z nemovitostí

K Vaší žádosti o podání vysvětlení 
ke změně ve stanovení koeficientu 
podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovi-
tých věcí (dále jen ZDNV) – do kon-
ce roku 2013 o dani z nemovitostí 
(ZDNE), na zdaňovací období roku 
2014 ve srovnání s minulými roky 
Vám zasíláme následující vyjádření.

Podle počtu obyvatel z dřívějšího 
i posledního sčítání lidu přísluší obci 
Liptál pro výpočet daně ze stavebních 
pozemků zákonný koeficient 1,4 podle 
§ 6 odst. 4 ZDNE a pro výpočet daně 
ze staveb zákonný koeficient 1,4 podle 
§ 11 odst. 3 písm. a) ZDNE. Tyto ko-
eficienty může obec obecně závaznou 
vyhláškou (OZV) zvýšit o jednu kate-
gorii nebo snížit o jednu až tři katego-
rie v členění koeficientů.

Podle § 12 ZDNE obec může obecně 
závaznou vyhláškou pro všechny ne-
movitosti na území celé obce stanovit 
jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 
nebo 5. Tímto koeficientem se vynáso-
bí daň poplatníka za jednotlivé druhy 
pozemků, zdanitelných staveb nebo 
jednotek, popřípadě jejich souhrny, 
s výjimkou pozemků uvedených v § 5 
odst. 1 ZDNE.

Ve Vašem případě obec Liptál vy-
dala v roce 2005 OZV č. 6/2005, kte-
rá od zdaňovacího období roku 2006 
mmj. Stanovovala o jednu kategorii 

nižší koeficient 1,0 pro stavební po-
zemky (typ F) a stavby obytných domů 
(typ H) a ostatní stavby tvořících pří-
slušenství k obytným domům (typ I).

V roce 2008 vydala obec Liptál OZV 
č. 1/2008, která od zdaňovacího obdo-
bí roku 2009 stanovovala místní koefi-
cient ve výši 2,0 podle čl. 1 a podle čl. 
2 ruší OZV č. 6/2005.

Od roku 2009 tedy platil pro výpočet 
daně ze stavebních pozemků zákonný 
koeficient 1,4 podle § 6 odst. 4 ZDNE 
a pro výpočet daně ze staveb zákonný 
koeficient 1,4 podle § 11 odst. 3 písm. 
a) ZDNE a současně i místní koefici-
ent ve výši 2,0.

Při zpracovávání změněných OZV 
obcí do nových celostátních číselníků 
pro rok 2009 v daňovém informačním 
systému, pracovník Finančního úřadu 
ve Vsetíně provedl chybně pouze změ-
nu místního koeficientu na hodnotu2,0 
a neprovedl změny obou koeficientů 
z hodnoty 1,0 na hodnoty 1,4. Změny 
do celostátních číselníků zpracovával 
každý finanční úřad samostatně. Tato 
chyba byla přehlédnuta jak ostatními 
pracovníky agendy daně z nemovitostí 
našeho finančního úřadu tak i násled-
nou kontrolou pracovníků tehdejšího 
Finančního ředitelství v Brně.

Chybné koeficienty se tak přená-
šely i do dalších let 2010, 2011 2012 
a 2013.

Od roku 2013 je Finanční sprá-
va České republiky reorganizovaná 
a v rámci Zlínského kraje existuje 
pouze jeden finanční úřad s deseti 

územními pracovišti. Celostátní čísel-
níky pro rok 2014 byly již zpracová-
vány za celý Zlínský kraj řídící úrovní 
Finančního úřadu pro Zlínský kraj. 
Před aktualizací celostátních číselníků 
na rok 2014 byla provedena podrob-
ná kontrola všech OZV všech obcí 
Zlínského kraje. Při této kontrole byly 
objeveny popsané chyby v hodnotách 
koeficientů obce Liptál za minulé ro-
ky. Na rok 2014 byly proto řídící úrov-
ní Finančního úřadu pro Zlínský kraj 
do celostátních číselníků zapracovány 
jejich zákonné hodnoty 1,4.

Popsaná chyba s koeficienty byla 
konzultována s Generálním finančním 
ředitelstvím jak pracovníky Územního 
pracoviště ve Vsetíně tak pracovní-
ky řídící úrovně Finančního úřadu 
pro Zlínský kraj. Bylo konstatová-
no, že v uvedeném případě nedošlo 
k poškození jednotlivých daňových 
poplatníků, nevznikly jim zbytečné 
náklady a případné příslušenství daně 
z nemovitostí bylo nižší, protože v le-
tech 2010, 2011, 2012 a 2013 platili 
daň z nemovitostí v nižších částkách. 
Poškozená je pouze obec Liptál jako 
příjemce výnosu daně z nemovitostí.

Z popsaných důvodů a z důvodů 
hospodárnosti nebude přistoupeno 
k použití mimořádného či dozorčího 
opravného prostředku z moci úřední.

Ve Vsetíně 28.05.2014
Ing. Jiří Zigal

vedoucí Oddělení majetkových daní, 
oceňování a ostatních agend

Finanční úřad pro zlínský kraj

Odpověď: Finanční úřad pro Zlínský kraj, třída T. Bati 21, 761 86 Zlín, 
Územní pracoviště ve Vsetíně, Smetanova 1110, 755 1 Vsetín
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VOLBY DO EVROPSKéHO PARLAMENTU 
ve dnech 23. a 24. 5. 2014 - Zákon č. 62/2003 Sb.

této nebezpečné nákazy–moru včelího 
plodu, potvrzeného nálezem původce 
této nákazy laboratorním vyšetřením 
a návazně vymezených ohnisek nákazy 
v chovech včel držených na stanoviš-
tích včel ve Zlínském kraji: 

katastr obce Drslavice, Nedachlebice, 
Podolí nad Olšavou, Popovice u Uh. 
Hradiště, Hošťálková, Kateřinice, 
Lidečko, Ratiboř u Vsetína, Vsetín, 
Jasenná na Moravě, Lípa nad Dřevnicí, 
Slopné. 

Čl. 2
Zřízení ochranných pásem

(1) Ochranným pásmem, vymezeným 
v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy 
v obci s přihlédnutím k epizootologic-
kým, zeměpisným, biologickým a eko-
logickým podmínkám, se tímto předpi-
sem vymezují katastrální území těchto 
obcí nebo jejich místních částí. 

Čl. 3
Opatření v ochranném pásmu

(1) Zákaz přemisťování včel z ochran-
ného pásma. Přemístění včel v rámci 
ochranného pásma je možné jen se 
souhlasem KVS, vydaným na základě 
žádosti chovatele doložené negativ-
ním výsledkem laboratorního vyšetření 

směsného vzorku měli na přítomnost 
původce moru včelího plodu.

Čl. 4
Opatření na celém území 

Zlínského kraje
Všem chovatelům včel na území 

Zlínského kraje se zakazuje prová-
dět jakoukoliv léčbu včel v souvislosti 
s výskytem nebezpečné nákazy – mo-
rem včelího plodu.

Čl. 5
Poučení o nákaze

Mor včelího plodu je nebezpečná ná-
kaza převážně postihující zavíčkovaný 
včelí plod. Nákaza se šíří infikovanou 
potravou, zalétlými včelami a roji, lou-
peží, infikovanými plásty, úly a včelař-
ským příslušenstvím. Nákazu mohou 
rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci.

Plást bývá nepravidelně zakladen, 
víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas 
proděravěná. Napadené larvy mění 
barvu z perleťově bílé na šedožlutou 
až tmavohnědou barvu a přeměňují ji 
v lepkavou, hlenovitou hmotu, která 
se dá z buněk vytáhnout jako vlákno 
dlouhé několik centimetrů. Konečným 
stádiem rozložení larvy je příškvar, kte-
rý pevně lpí na spodní stěně buňky.

Čl. 6
Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinnos-
tí vyplývajících z těchto mimořádných 
veterinárních opatření může správní 
orgán uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou 

osobu nebo podnikající fyzickou oso-
bu. 

Čl. 7
Společná a závěrečná ustanovení
1) Toto nařízení SVS nabývá účin-

nosti dnem jeho vyhlášení, za den vy-
hlášení se považuje první den jeho 
vyvěšení na úřední desce KÚ ZK.

Ve Zlíně 28.5.2014 
  

MVDr. Fr. Mahdalík, 
ředitel Krajské veterinární správy

Úplné znění Nařízení, nalezne-
te na úřední desce obecního úřadu, 
na elektronické úřední desce www.
liptal.cz – Úřední deska, a je k dispo-
zici i na obecním úřadě, nebo Vám je 
můžeme na požádání zaslat emailem.

VÝSLEDKY LIPTÁL
Počet voličů v obci Liptál - 1.218 voličů, K volbám se dostavilo (vydané úřední obálky) - 145 voličů, Účast v procen-
tech -  11,9 %, Počet odevzdaných úředních obálek - 145 obálek, Počet platných hlasů - 143 hlasů. V tabulce je přehled 
stran, které v obci Liptál obdržely platný hlas.

Pořadí podle 
hlasů Zkratka strany Název strany Vylosov. 

č. strany
Počet 

získaných 
hlasů

Procenta
%

1-2 KDU-ČSL Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 5 18 12,6
1-2 ODS Občanská demokratická strana 20 18 12,6
3-4 Koal.TOP09, STAN Koalice TOP 09 a STAN 7 15 10,5
3-4 Úsvit Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 22 15 10,5
5 ANO 2011 ANO 2011 16 14 9,8
6 Svobodní Strana svobodných občanů 24 12 8,4
7 Piráti Česká pirátská strana 32 11 7,7
8 ČSSD Česká strana sociálně demokratická 14 10 7,0
9 SZ Strana zelených 23 9 6,3
10 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 10 6 4,2

11 Rozumní Str.zdravého rozumu-NECHCEME EURO- 
za Evropu sv.st. 6 5 3,5

12 ND NE Bruselu - Národní demokracie 4 3 2,1

13 Koal.DSSS a SPE Koalice DSSS a SPE 29 2 1,4
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14-18 SNK ED SNK Evropští demokraté 1 1 0,7
14-18 VIZE VIZE 2014 21 1 0,7
14-18 KSČ Komunistická strana Československa 26 1 0,7
14-18 PB Volte Pravý Blok www.cibulka.net 27 1 0,7
14-18 ČS Česká Suverenita 33 1 0,7

CELKEM 143 100

Zpracovala: Jana Vráblíková, zapisovatelka OkVK Liptál

V současné době je již realizace 
projektu splaškové kanalizace v obci 
Liptál v plném proudu. V obci Liptál 
je k dnešnímu dni zrealizováno při-
bližně 2200 m splaškové kanalizace 
z celkových 14508 m. Konec reali-
zace projektu „Čistá řeka Bečva II 
– část A“ je nejpozději do 30.6.2015. 
Hotová je již splašková kanalizace  
kolem zámku směrem k fotbalovému 
hřišti a k bytovkám. Dále se začalo 
pracovat na stoce „A24“ od auto-
busové točny „Na Špici“ směrem 
do lokality „Kopřivné“ a do lokality 
„Háj“. Hlavní stavební činnost je ale 
prováděna v dolní části obce, kde se 
realizuje hlavní páteřní stoka „A“, 
která je umístěna v silnici III. třídy. 
V návaznosti na realizaci této stoky 
„A“ bylo v obci Liptál umístěno do-
časné dopravní značení, které ome-
zuje provoz na komunikaci III. třídy. 
V návaznosti na tuto skutečnost Vás 
chceme požádat o používání přede-
vším silnice I. třídy. Dále jsme také 
požádali Policii České republiky, aby 
pomohla dohlížet nad provozem v ob-
ci Liptál. V souvislosti s realizací sto-
ky v dolní části obce, bylo provedeno 
frézování krytu vozovky. Po uložení 
kanalizace do komunikace bude tento 
jízdní pruh zasypán provizorně as-
faltovým recyklátem. Finální úprava 
povrchu komunikace bude provádě-
na pravděpodobně na podzim tohoto 
roku až po vyhovujících hutnících 
zkouškách.

V dalším období se plánuje pokra-
čování realizace hlavní páteřní stoky 
„A“ směrem na Hořansko. Opět bu-
de zahájeno dokončení stoky „A24“ 
od autobusové točny „Na Špici“ smě-
rem do lokality „Kopřivné“ a do lo-
kality „Háj“, kde bude opět časové 
omezení provozu a to od 8.00 hod. 
do 15.00 hod. každý všední den. Dále 
se plánuje pokračování v realizaci sto-
ky „B“, která je umístěna za potokem 
Rokytenka od rodinného domu č.p. 
227 (Kögler) přes „Výpustu“ směrem 

Kanalizace v obci Liptál v rámci projektu Čistá řeka Bečva II

k základní škole. Další harmonogram 
na práce v „bočních“ ulicích bude 
teprve upřesněn. Bližší informace na-
leznete na webových stránkách obce 
Liptál nebo na obecním úřadě.

Závěrem Vás chci všechny požádat 
o trpělivost při realizaci tak velkého 
projektu, jakým je Čistá řeka Bečva 
II.

Ing. Milan Daňa, místostarosta
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Upozornění na možná rizika bezpečnosti 
spojená se stavbou kanalizace

Od 1.7.2014 bude zahájena oprava 
mostu k Hasičské zbrojnici. Jedná se 
o opravu říms, povrchu vozovky  a zá-
bradlí mostu přes potok Rokytenku. 
V souvislosti s touto opravou bude 
provoz přes most uzavřen. Doprava 
k Hasičské zbrojnici, ke sběrnému od-
padovému místu nebo do firem umís-
těných v zámku bude možná od silnice 
I. třídy (kolem prodejny barev Walfer) 
a to pouze pro osobní dopravu. Nákladní 
doprava do těchto míst nebude mož-

ná z důvodu havarijního stavu mostu 
přes potok  Syrákovku, bude povole-
na pouze ve výjimečných případech. 
Předpokládané datum ukončení opravy 
je do konce srpna 2014. I když v ně-
kterých obdobích nebudou prováděny 
žádné stavební práce, je nutné dodržet 
technologické přestávky. Věříme, že 
dopravní omezení budou řidiči po celé 
období opravy respektovat. 

Děkujeme za pochopení.
Věra Dostálová, starostka

Oprava mostu k Hasičské zbrojnici
Začátkem měsíce července bude 

na místním hřbitově zahájena opra-
va chodníků. Stávající povrch bu-
de nahrazen novou dlažbou, vznikne 
část nového chodníku a součástí bude 
i nové osvětlení. Předpokládaná doba 
opravy je jeden měsíc. Upozorňujeme 
na tyto stavební práce a na nutnost 
zvýšené opatrnosti při pohybu na hřbi-
tově.      Věra Dostálová, starostka

Oprava chodníků 
na místním hřbitově

Práce se zvýšeným ohro-
žením života nebo poškození 
zdraví dle přílohy č. 5 k naří-
zení vlády č. 591/2006 Sb.

Na základě provedené ana-
lýzy rizik byly pro fázi rea-
lizace stavby identifikovány 
činnosti představující zvýše-
nou míru rizika z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci:
• dle přílohy č. 5 k NV č. 

591/2006 Sb. práce vy-
stavující zaměstnance 
riziku poškození zdraví 
nebo smrti sesuvem uvol-
něné zeminy ve výkopu 
o hloubce větší než 5m

• dle přílohy č. 5 k NV č. 
591/2006 Sb. práce sou-
visející s výskytem bio-
logických činitelů podle 
zvláštních předpisů

• dle přílohy č. 5 k NV č. 
591/2006 Sb. práce spojené s mon-
táží a demontáží těžkých konstrukč-
ních dílů.

• dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. 
práce vykonávané v ochranných pás-
mech energetických vedení popřípa-
dě zařízení technického vybavení

• dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 
Sb. studnařské práce, zemní práce 
prováděné protlačováním nebo mik-
rotunelováním

• probíhající práce za provozu na ve-
řejných podzemních komunikacích 
a v jejich těsné blízkosti

• probíhající práce, kde hrozí zvýše-
né ohrožení života nebo poškození 
zdraví jiných osob – veřejnosti (ob-

čané dotčených obcí).
• rizikové faktory pracovního prostře-

dí: hluk, prach a vibrace
• práce, při kterých hrozí pád z výšky 

nebo do volné hloubky. Zabezpečení 
výkopů proti pádu osob do volné 
hloubky. Zábradlí, poklopy, pevné 
zábrany

• zemní práce, provádění výkopových 
prací – zajištění stěn výkopů proti 
sesutí zeminy.

žádáme občany, 
aby dodržovali tyto pokyny:

• Nevstupovat do nebezpečného pro-
storu stavebních strojů (bagry, na-
kladače, jeřáby). Riziko vážného 

poškození zdraví při střetu se sta-
vebním strojem.

• Dodržovat bezpečnostní značení, vý-
stražné signály, upozornění a poky-
ny pracovníků pověřených střežením 
ohroženého prostoru.

• Nevstupovat do výkopu.
• Neodstraňovat a nemanipulovat 

s pevnými zábranami a zábradlím 
kolem výkopů. Riziko pádů do vý-
kopu.

• Dbát zvýšené pozornosti na pozem-
ních komunikacích. Riziko střetu se 
stavebními stroji a nákladními vozi-
dly.

• Upozornit na tato nebezpečí děti.
DĚKUJEME
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PLÁN ZNÁMÝCH  AKCÍ  V LIPTÁLE 2014
Datum Den název akce Začátek Pořadatel Kde

29.06.-
12.07. ne-so Letní tábor pro děti 

na Spálově Sbor ČCE Liptál Na Spálově

05.07. so Hasičská pohárová soutěž 08:00 SDH Liptál areál TJ, KA

06.07. ne Pálení hranice-sv. Jana Husa 18:00 ČCE Liptál 

06.07. ne Vítání občánků 13:00 Občanská komise Liptál, Obec VZM
20.07.-
26.07. ne-so Letní tábor pro děti 

na Březinkách Sbor ČCE Liptál Kateřinice

26.07. so Myslivecký výlet a dětský den 14:00 Myslivecké sdružení Brdisko 
Liptál Chata MSB

15.08. pá 9. Finální rozstřel 2014 - zábava 19:00 KVN Liptál KA
20.08.

až
25.08.

st
--
po

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

09:00
FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA

Obec
30.08. so 4. Liptálské slůnění  III/2014 17:00 Londa Jaroslav, FK Liptál KA

30.08. so Soukromá akce Smilkovi, Liptál KZ
10.10.
11.10.

pá
so

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 
PČR OÚ Liptál VZM

11.10. so Sraz Lipťáků 14:30 Vaculík Miroslav, 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
Mimo tento pravidelný provoz se konají jednorázové kulturní akce pátek - sobota - neděle. Změna programu vyhrazena!

Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz
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Pátek 29. 8. 2014
  9.30 Pietní akt u památníku padlých amerických letců z bombardéru č. 359 n obci 

Kašava
14.00 Pietny akt při hroboch padlých amerických letcov z bombardéra č. 473 „My 

Baby“ na cintorine v obci Nová Bošáca

16.30 Pietny akt při hrobe amerického letca Andrewa A. Solocka na Dvoreckom cintorine v Nemšovej – miestnej časti 
Ľuborča. Návšteva miesta dopadu zostreleného bombardéra č. 313 „Rough Cobb“ v Smutnom Járku v Antonstálskej 
doline v katastri Nemšovej

Sobota 30. 8. 2014
  9.30 Vzpomínková akce u památníku padlých amerických letců z bombardéru č. 096 „Big Time“ v Šanově
10.30 Návštěva muzea Letecké bitvy z 29. srpna 1944 v Šanově
13.45 Vernisáž výstavy a křest knihy k Letecké bitvě na d Bílými Karpaty v Muzeu Bojkovska v Bojkovicích
15.15 Vzpomínková akce v Přečkovicích u domu rodiny Pešátů, která ukrývala amerického letce z bombardéru č. 159 „Tail 

End Charlie“
16.15 Pietní akt u hrobu padlých amerických letců na hřbitově v Rudicích
17.00 Polní mše v Rudicích – poblíž místa dopadu bombardéru č. 156 „Tail end Charlie“ u silnice Rudice – Přečkovice

Neděle 31. 8. 2014
  9.00 Mše svatá za padlé americké letce v kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně
10.00 Pietní akt na hřbitově ve Slavičíně u hrobu 28 amerických letců, kteří zahynuli při Letecké bitvě 29. srpna 1944
11.00 Návštěva expozice k letecké bitvě v Městském muzeu ve Slavičíně
13.30 Vzpomínková akce u památníku padlých amerických letců z bombardéru č. 048 „Queen v Krhově. Symbolický přelet 

dvou letounů JAS 39 Gripen Armády České republiky
15.30 Pietní akt u památníků padlých amerických letců z bombardéru č. 885 „Lovely Ladies“ na Vyškovci a slavnostní 

zakončení vzpomínkových akcí k 70. výročí Letecké bitvy nad Bílými Karpaty

Vzpomínkové akce podporuje Armáda ČR čestnou jednotkou, vojenskou hudbou a přeletem stíhacích letounů JAS 39 – 
Gripen.

Programu se zúčastní američtí váleční veteráni, rodinní příslušníci padlých letců, zástupci armády Spojených států americ-
kých, amerických velvyslanectví v Praze a Bratislavě a další veřejní činitelé.

Program bude doplněn ukázkami vojenských historických vozidel a místně dalším programem.

(O dalších podrobnostech budete postupně informováni na úřední desce a webových stránkách obce.)
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2014

60 let
červenec Švecová Jaroslava, Dolansko
  Kratina Miroslav, Střed
srpen  Škrabánek Vladimír, Háj
  Vaculík Petr, Sadová
  Machalová Božena, Hluboké
září  Machala Pavel, Hluboké
  Matoška Karel, Dolansko

65 let
červenec Marková Milena, Dolansko
srpen  Šimarová Eva, Dolansko
  Pecuchová Ladislava, Pusté
září  Smilek Josef, Na Špici
  Řezníčková Dana, Střed
  Ing. Michálek Ladislav, Lopuník 
  Řádková Marta, Dolansko

70 let
červenec Komorková Jaroslava, Lopuník
  Valchář Jan, Výpusta
září  Malotová Marcela, Sadová
  
75 let
červenec Valchářová Františka, Lůžko
srpen  Obadalová Emilie, Dolansko
září  Havran Josef, Střed
  Mrlinová Anežka, Hořansko

80 let
září  Obadal Josef, Dolansko

81 let
červenec Tataláková Anna, Dolansko
srpen  Obadal Karel, Dolansko
září  Smilková Jarmila, Dolansko

82 let
červenec Daňa Josef, Kopřivné

83 let
červenec Horká Jiřina, Lopuník

84 let
srpen  Dědek Viktor, Střed

85 let
červenec Šimarová Rut, Dolansko
  Vychopeň Josef, Výpusta

86 let
červenec Pustějovská Zdenka, Hořansko

88 let
srpen  Řezník Josef, Na Prašnici

září  Smilková Blanka, Dolansko

89 let
srpen  Zycha Josef, Dolansko
září  Obadalová Jiřina, Sadová
  Frýdlová Božena, Na Špici
  Štajnerová Marie, Střed

95 let
červenec Polášková Vlasta, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

SŇATky  
V roce 2014 nemáme žádné informace o uzavřených sňatcích.

pŘIHLÁŠEní 
květen  Řádková Teťana, Dolansko

oDHLÁŠEní 
březen  Staňková Olga, Střed
duben   Mrnuštík Jan, Střed
květen  Stupavský Michal, Hluboké

nARozEnI 
březen  Lajšnerová Johanka, Lůžko
duben  Migdal Josef, Lůžko
květen  Ježková Zoja, Střed
  Lukáš Josef, Hluboké
  Pavel Maliňák, Marie Maliňáková,   
  Dolansko
  Michal Vaňák, Stela Vaňáková, Střed

Rodičům blahopřejeme!

ÚmRTí 
duben  Valchář Vladimír, Střed
  Vrlíček František, Pod Hranicí
květen  Tomana Josef, Pod Hranicí
  Kuropata Jan, Na Špici
červen  Svobodová Františka, Na Špici  

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

SDĚLENÍ KE SPOLEČENSKé KRONICE
Jelikož se nám stále nedostává některých informací 

v pohybu obyvatelstva, prosíme Vás, aby jste nám nastalé 
změny - sňatky, odhlášení, narození, úmrtí nahlásili na OÚ 
v Liptále, abychom je mohli přesně zanést do evidence 
obyvatel a mohli jsme z nich dále čerpat  – např. vítaní 
občánků, apod. 

Děkujeme za pochopení.
Jana Vráblíková

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2014ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2014

září  Smilková Blanka, Dolanskozáří  Smilková Blanka, Dolanskozáří

89 let

Společenská kronika
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Vzpomínky
Zbyla jen vzpomínka
na krásná léta s Vámi prožitá,
jen ta nám zůstane do konce života.

Dne 29. dubna 2014 jsme vzpomněli 1. smut-
né výročí úmrtí paní

Anežky Michálkové z Liptálu č. 27 

 
Zároveň jsme si 31. května 2014 připomněli 
10. smutné výročí úmrtí jejího manžela, 
pana

Ladislava Michálka z Liptálu č. 27

S láskou a úctou vzpomínají syn Ladislav a dcera Jana s ro-
dinami. 

Kdo zesnul v Pánu,
zůstává ve společenství Boží rodiny –
jenom nás předešel.

Dne 3. června jsme si připomněli 110 let 
od narození naší stařenky, paní

Rozalie geržové z Liptálu č. 88

Dne 3. října 2014 uplyne 27 let od jejího úmrtí. 
Všem, kdo jste ji znali, za připomenutí a vzpomínku děkují 
vnuci Jana Vráblíková a Jaroslav Gerža s rodinami. 

Spi v pokoji svůj věčný sen,
maminko naše milá.
Kdo v našich srdcích žije dál,
ten nikdy neumírá. 

Dne 10. května 2014 by oslavila 69 let má 
milovaná manželka, naše maminka a babič-
ka, paní 

Alice Vaculíková z Liptálu č. 362.

26. července 2013 si připomeneme první smutné výročí, kdy 
od nás náhle odešla.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel 
Josef, synové, dcery s rodinami, vnoučata. 

Kdo Vás znal, vzpomene, kdo Vás měl rád, nikdy nezapomene. 
Vzpomínky na Vás krásné máme, které si po celý život uchováme.

29. září uplyne 41 let, kdy nás opustil můj 
syn, bratr, strýc a švagr 

Miroslav Kovařčík z Háje č. 337.

29. června uplyne 12 roků, kdy odešel navždy 
můj manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 

Alois Kovařčík z Háje č. 337.

S láskou vzpomínají manželka, děti, vnuci 
a pravnuci s rodinami.
Děkuji všem, kdo vzpomenou s námi.

Letos opět uspořádáme benefiční rockový festival, jehož veškerý čistý zisk vždy věnujeme na charitu. Ten letošní 
jsme se rozhodli věnovat opět sdružení „Naděje“ Vsetín, tentokrát však dennímu stacionáři na Sychrově, který využí-
vají lidé s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením.

Cílem našeho festivalu je nabídnout lidem dobrou hudbu, dobré jídlo a bohaté občerstvení a tím získat prostředky 
pro potřebné. I tento rok jsme dali dohromady zajímavou směsku kapel, ze kterých si snad každý něco vybere. Za-
hrají skupiny „No Sisters“ (Jarka Salisova+přátelé), Beata Bocek a hosté (folk-world muzic, Rožnov), Líheň (rock-
folk, Frýdek-Místek), Right Reason (post-hardcore, Zlín), Black Adder (hardcore-metal, Valmez) a Schelinger-revival 
(hard-rock, Val.Klobouky).

Zbývá už jen pozvat všechny lidi, co se rádi baví a pomáhají, ani o tom neví. Tak už jen datum a to je 30.8.2014 od 
17:00 hodin. 

Těší se všichni pořadatelé.

Pozvání na Liptálské Slůnění 2014

POZVÁNÍ - Lipta Liptál
na setkání bývalých zaměstnanců VD Lipta Liptál, 

které se uskuteční v sobotu 11. října 2014 ve 14.30 hodin 
v Kulturním zařízení OÚ Liptál.

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

Kontakt: Miroslav Vaculík, tel.: 571 438 008, mobil: 604 205 471, 
e-mail: vaculik@molo.cz.
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Noc kostelů 23. května 2014ČCE LIPTÁL 
Poprvé se noc kostelů konala 

v Německu v roce 2001. V ČR  se 
organizuje každoročně od roku 2009. 
Organizátoři měli a mají na mysli nejen 
umožnit širším vrstvám lidí setkání 
s křesťanstvím, chtěli a chtějí zpřístup-
nit kostely různých církví tak, aby se 
veřejnost mohla podívat tam, kam se 
normálně nedostane. V roce 2011 se 
k Noci kostelů připojilo 939 kostelů, 
v roce 2012 jich bylo téměř o třetinu 
víc a v loňském roce se připojilo 1 365 
kostelů.

Letošní Noc kostelů v Liptále  se vel-
mi vydařila. Kromě hudebních a dra-
matických vystoupení mohli návštěv-
níci zhlédnout výstavu fotografií pana 
Josefa Londy a dokumenty svědčící 
o historii a budování kostela. Všichni 
měli příležitost také vidět ze záznamu 
odlévání zvonu, který byl zakoupen 
u příležitosti 100. výročí  vysvěcení 
kostela.

 Jedním z důvodů, proč se noci kostelů 
pořádají, je také ten, který by nás měl 
vést k zamyšlení nad tím, co inspirovalo 
stavitele chrámů a tím nemyslíme jen 
architekty, inženýry a faráře, kteří větši-
nou byli středem tohoto snažení. Doba, 
v níž se stavěl i tento chrám, vůbec 
nebyla snadná ani pro tehdejšího faráře, 
ani pro farníky. Lidé nacházeli obživu 
jen v tom, co dokázali získat na poli. 
A právě v tomto kraji to měli lidé velice 
těžké. Dřina od ranního úsvitu až do ve-
čera znamenala jen napůl plné žaludky, 
stačilo sucho, krupobití či jiný rozmar 
přírody a bylo velmi zle. Nebylo ani to 
málo, nezbylo ani na nejnutnější obleče-
ní, v případě nemoci a selhání osvědče-
ných domácích léčebných postupů lidé 
umírali, nebo se velice zadlužili. Říkali 
si oni tehdy v pátek večer: “Eště,  že je 
pátek.  Ještě že už je ten víkend. To byl 
zas týden! Musím se vyspat. Tak jsem 
ráda, že nemusím nikam chodit.“

Žádný z nás tu dobu nepamatuje. 
Ale asi tomu tak nebylo. Jinak bychom 
tady totiž nebyli ani my dnes. Díky nim 
zde máme chrám, kterým se můžeme 
chlubit, který je nejen místem, kde 
se konají bohoslužby pro věřící, kde 
se křtí děti a loučíme se s těmi, kteří 
odešli z tohoto světa.  Ať pohlédnete 
na cokoli – okna, vitráže, zvony, lavice, 
oltář – všude vidíte práci těch, kteří se 
měli mnohem hůře než my, ale zacho-
vali si veselou mysl, byli rádi pospolu, 
scházeli se, aby se poveselili, ale také 
proto, aby si vzájemně poradili, podpo-

řili se. Moje maminka vždycky říkala: 
„Dřív bylo bídy plné kůty, ale ludé byli  
usmítí  od rána do večera. Dnes máme 
všecko a ludé hledí do země a žádný sa  
ani  neusměje.“ 

Pro mě osobně a možná pro paní 
farářku a ostatní organizátory letoš-
ní noci kostelů znamenaly přípravy 
na tuto událost nejen práci, ale ta-
ké radost. Po dlouhé, velice dlouhé 
době jsem mohla pracovat s dětmi 
a řekněme už mladými lidmi, kteří 
se dobrovolně přihlásili, kteří pro 
vás sami bez nucení a přemlouvá-
ní chtěli připravit tento večer. Přišli 
i v sobotu, zpívali, plánovali, stříhali 
a malovali kulisy, vše ochotně, rádi, 
v dobré náladě. A tak se náš seznam 
vystoupení pro tento večer naplnil 
velice brzy. Všichni chtěli ukázat, 
co umí, co dovedou. Dali jsme pří-
ležitost všem. Byli jsme svědky také 

prvního vystoupení liptálské skupiny 
„Beatles“. Chlapci se moc snažili, 
věnovali nácviku mnoho hodin a stáli 
o to, aby zde mohli zahrát. I když 
nehráli chrámovou hudbu, přijali je 
všichni s pochopením a radostí. 

Nevím, jestli všichni účinkující bu-
dou číst tyto řádky.  Měli by vědět, 
že jsem na ně moc pyšná a patří jim 
zaslouženě můj velký dík. A možná pro 
nás pro všechny by tito mladí a tyto děti 
mohli být nadějí do budoucna. Třeba 
nám konečně roste generace mladých, 
kteří si budou nejen chtít četovat,  mai-
lovat a esemeskovat, ale kteří se také 
budou chtít aktivně bavit a kteří budou 
mít zájem udělat něco pro druhé.  

Věra Halová

Podrobnější aktuální informace o dění 
ve sboru ČCE v Liptále naleznete na 
www.liptal.evangnet.cz.
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Přichází jaro, zima, ač letos až příliš mírná, je za námi a se 
sluníčkem leštíme kola a koloběžky, abychom se mohli vě-
novat oblíbeným zábavám. Pohyb na komunikacích je stále 
složitější, zvyšuje se počet dopravních prostředků i jejich 
rychlost.  Upozornit na možná nebezpečí provozu na ces-
tách jsme chtěli letošní akcí nazvanou Bezpečně do školy, 
kterou jsme uspořádali ve spolupráci s Místní akční skupi-
nou Střední Vsetínsko a přizvali jsme děti i rodiče ze všech 
okolních škol.  

A tak v neděli 6. dubna centrum obce ožilo naučnými 
a zábavnými programy, vrcholem byla možnost detailně se 
seznámit s velkými nákladními auty nebo naopak vyzkoušet 
malá elektroautíčka. 

 Návštěvníci se při vstupu do areálu školy zapsali, získali 
soutěžní kartičku a lístek na občerstvení. Následovaly ná-
vštěvy jednotlivých stanovišť, v nichž si vyzkoušeli své zna-
losti provozu /dopravní značky, testy, kresby značek, sema-
forů/ i poskytování pomoci při převozu rychlou záchrankou. 
Majitelé kol a koloběžek se radili s příslušníky Policie ČR, 
jak správně vybavit kolo a na dalším stanovišti bylo možné 
kolo dovybavit nebo přímo opravit. Pro některé byla jízda 
zručnosti velkým oříškem, ale i s tím se vypořádali. Menší 
i velcí zkoušeli alkobrýle a největší úspěch měli majitelé aut 
firmy Valatrans a MAVE. 

 Nechyběla ani sladká tečka na závěr. Malí i velcí se mohli 
posilnit a odměnit za námahu výtečnými vaflemi a nápoji 
podle přání. 

Děkuji všem, kteří nám pomohli zábavní odpoledne usku-
tečnit – učitelům, rodičům i firmám. Velký dík patří MAS 

Střední Vsetínsko, bez níž by nebylo možné akci v takovém 
rozsahu uskutečnit.        Věra Halová

Bezpečně do školy

Noc s AndersenemZe Základní školy Liptál
4. dubna 2014 se sešlo 53 dětí I. stupně, aby prožily 

ve škole další Andersenovu noc, která byla letos ve znamení 
Broučků Jana Karafiáta.

Nejdříve přivítal děti básničkou Brouček:
Zdař Bůh, Zdař Bůh, zdravím vás kmotřičko, zdravím vás 
kmotříčku, 
vydýchám se, dejte mi prosím chviličku, pak vám řeknu vel-
kou novinu, 
že v dnešní noční hodinu,… Bóže já se tolik těším, 
svítilničku moji od rána si leštím, já dnes v noci, svatí moji 
ku pomoci, 
já dnes prvně, já dnes, prosím, prvně poletím! 
Přes palouček k modrým vřesům, a pak rovnou k černým 
lesům, 
přes smrčinu na mýtinu, tam se vyhnu divným stínům, 
opatrně moje křídla, za mezí už začínají lidská bydla, 
a hned tuhle na návsi, velká okna – přisviť si! 
Poletíme všichni spolu, rozsvítíme v noci školu, 
uvidíme nevídané, uslyšíme neslýchané, pššššš ať nevzbudí-
me Berušku, 
posvítíme si i do vašeho pelíšku! 
Bóže já se tolik těším, svítilničku moji od rána si leštím, 
tak zdař Bůh, zdař Bůh, ať dnes svítí každý můj druh!

Po přivítání a zabydlení ve třídách se děti převlékly 
do svých pohádkových kostýmů a pustily se do výroby lu-
cerniček.

Pod vedením třídních učitelek a starších spolužáků se pak 
vydaly do evangelického kostela, kde hledaly broučky, kteří 
se na ně přiletěli podívat.

Po návratu do školy se potom ve skupinkách vydaly 
na první noční let po setmělé a zdánlivě opuštěné škole.

I když některé měly velký strach, statečně a ve zdraví 
všichni doletěli zpět do bezpečí své třídy.

Ranní zpěv ptáků a vůně snídaně je probrala k životu. 
Po společném úklidu se děti vrhly do náručí svých rodičů 

s plnou hlavou zážitků.  
Tak zase za rok DOBROU NOC ANDERSENE!!!

L. Skanderová
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Návštěva partnerské školy 
v Rumunsku

Závěr dvouletého mezinárodního projektu Zdravý život, 
zdravý svět se uskutečnil na partnerské škole v kraji Valcea.  
Díky projektu jsme mohli porovnávat nejen znalosti žáků 
v angličtině, realizovali jsme aktivity stanovené projektem /
porovnávali jsme dotazníky týkající se stravovacích návyků, 
denního režimu, porovnávali, co se kde dá nejlépe pěstovat, 
vytvořili jsme mezinárodní kuchařku, kalendáře, .../. 

Pro nás učitele bylo nejzajímavější porovnávání technic-
kého vybavení škol, způsob výuky, hodinové dotace jednot-
livých předmětů, povinnosti vyučujících, formy spolupráce 
s rodiči, formy hodnocení, přístupy nadřízených orgánů 
a inspektorů, testování žáků,... .

Rumunští partneři byli vždy se svými aktivitami hotovi co 
nejdříve přesto, že jejich podmínky, co se týká technického 
vybavení, nejsou ideální. Díky tomu jsme byli zvědavi, v ja-
kém prostředí své úkoly plní. První /naše hlavní spolupracují-
cí/ škola nás přivítala nástupem všech žáků, učitelů, starosty 
obce i mnoha rodičů. Viděli jsme, že se na naši návštěvu 
pečlivě připravovali. Před projevy zástupců jednotlivých 
delegací vystupovaly děti mateřské školy až po žáky 5. třídy. 
Vystoupení našich žáků /stejně jako např. italských/ se často 
neobejde bez nápovědy, mrkání na slova napsaná na kusu 
papíru nebo na dlani. Tyto děti uměly všechna slova, byly 
perfektně připravené, cítili jsme, že je pro ně čest předvést 
nám to, čemu se naučily. V Čechách v dnešní době poměrně 
vzácný jev. 

Měli jsme možnosti prohlédnout si školu. Skromně vyba-
vená, žádné počítače ani interaktivní tabule – jen klasická 
křída, papír, tužka. Porovnávali jsme učebnice angličtiny, 
ta jejich se nám zdála těžká s ohledem na věk žáků. Učitelé 
tvrdili, že těžká není. Snad právě proto i děti naší asi 5. třídy 
byly schopny se s námi domluvit. 

Dále jsme mohli vidět modernější školu, nicméně naší se 
nevyrovnala. Její součástí byla mateřská škola, první i dru-
hý stupeň základní školy. Děti zde měly uniformy, chlapci 
ve společenských šatech s kravatami. Prý to tak nosí běžně. 
Opět společenství lidí ochotných udělat cokoli, jen aby hosté 
byli spokojeni. Školním zaměstnancům většinou pomáhali 
dobrovolníci nejen z řad rodičů, ale celé obce. Prý je to při 
takových příležitostech běžné. 

Cestování mezi jednotlivými školami nebylo jednodu-
ché. Cesty prašné, v období deště musí být plné bahna. 
Udivovala nás široká vyschlá koryta řek, uprostřed nich jen 
malý potůček. Když prší, koryta se zcela zaplní. Při přejez-
du do školy jsme museli projet i vyschlým korytem řeky, 
protože most se opravoval a provizorní náhradní mosty se 
zde asi nestaví. 

Druhá část programu byla věnována návštěvě hlavního 
města. Cestou jsme se zastavili na hradu Peleš, na jehož 
stavbě se podílel i český architekt Karel Liman, na stolech 
v jídelně se chlubili českým sklem. Patří k  nejvýznamnějším 
památkám v Evropě. Stojí od roku 1914 v letovisku Sinaia, 
byl postaven jako rezidence rumunských králů, v roce 1948 
byl zkonfiskován, stal se místem pobytu i Causesca, v roce 
2006 byl vrácen králi Michalu I., který rozhodl, že část zám-
ku ponechá přístupnou veřejnosti.

V hlavním městě nás zaujala návštěva parlamentu, jehož 
stavba byla vybudována na základě požadavku diktátora 
Causesca. Architektce, které byl palác svěřen k realizaci, by-

lo pouhých 28 let. Vytvořila skupinu 700 architektů a společ-
ně s 20 000 dělníky a řemeslníky pracovali 24 hodin denně, 
aby stavba byla podle plánu v roce 1984 ukončena. Je druhou 
největší stavbou na světě po Pentagonu a dnes slouží i jako 
administrativní budova. 

Stavba samotná zpočátku nebyla přijímána s nadše-
ním. Megalomanský projekt byl realizován na místě staré 
Bukurešti, historické centrum města bylo zcela srovnáno se 
zemí, navíc se stavěl v období, kdy se země potýkala s nedo-
statkem energie, vody a základních potravin. 

Dnes se stavbou Rumuni chlubí. Ve městě samotném nás 
překvapilo, že hodně budov, bank a knihoven i jiných bylo 
postaveno po vzoru jiných budov známých ve světě – spatříte 
tam např. zmenšeniny Lomonosovovy univerzity /Moskva/. 
Proč rumunští architekti neuplatnili své vlastní originální 
návrhy? Diktátor prý chtěl světu ukázat, že v Rumunsku je 
možné vše.

Co říci na závěr. V zemi poměrně chudé jsme se setkali 
s dětmi, jimž v očích planuly ohníčky radosti, že s námi 
mohou mluvit anglicky. Byli šťastní, že nám mohou uká-
zat, co umí, že mohou mluvit anglicky. Zdálo se nám, že 
děti stejného věku umí víc než naše děti. Možná proto, že 
doma nemají počítače ani internet, ve škole jen tabuli, křídu 
a sešity s učebnicemi. Možná proto, že rodiče vedou děti 
k tomu, že úkoly zadané učiteli se musí nejdříve splnit, pak 
teprve následuje práce doma a možná i zábava. A ještě jedna 
zajímavost – za celou dobu jsme neviděli ve škole ani jedno 
dítě s nadváhou. 

Rumunsko není destinace, kde by Češi chtěli strávit svou 
dovolenou. My jsme poznali, že v Rumunsku můžete objevit 
poklady a pokud byste rádi žili zdravěji, ve zdejších lidech 
a jejich způsobu života můžete najít způsob, jak na to. 

Věra Halová
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Všem děvčatům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších 
úspěchů...                Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál   

Blahopřejeme třem žákyním naší školy k 1. místu 
na Mistrovství Evropy v All Style Unit

Den země - „poklad z hlubin“

Florbal ve škole

V pátek 9.5. proběhl na naší škole v rámci environmentál-
ní výchovy a vzdělávání projektový den s názvem „Poklad 
z hlubin“. 

Tento projektový den byl zaměřený na ropu jako základní 
surovinu, bez které si dnes nelze představit každodenní život 
a souvisí téměř se vším. 

Žáci 5.-9.ročníku byli rozděleni do šesti smíšených skupin pod-
le barev (MODRÁ, ČERVENÁ , ŽLUTÁ, ZELENÁ, FIALOVÁ 
a BÍLÁ). Skupiny během dopoledne postupně absolvovaly sedm 
dílen, v nichž zkoumaly ropu z různých úhlů pohledu. Poslední 
osmá dílna posloužila jako reflexe a zhodnocení celého dne. 
Každá skupina získávala v jednotlivých dílnách bodové ohodno-
cení za aktivitu, pracovitost, spolupráci i chování. Největší počet 
53 bodů nakonec získaly dvě skupiny, MODRÁ a ČERVENÁ.

Tomáš Sobotka (koordinátor EVVO)

Na závěr florbalové sezóny se ve čtvrtek 5.6.2014 utkaly 
mezi sebou ZŠ Liptál a ZŠ Jasenná.

Každá škola utvořila 5 týmů, které mezi sebou svedly 
urputné boje.

Žákyně Míša Smilková, Dorotka Ostrušková a Kristýnka 
Zgarbová se ve volném čase věnují tanci. Trénují zpravidla 
dvakrát týdně a ve své dětské kategorii hip hopu se mohou 
pochlubit skvělými výsledky. Letos v květnu se zúčastnily 
se svým oddílem Mistrovství Moravy a získaly první místo, 
čímž si zajistily postup do celostátního kola.  V celostátním 
kole se radovaly ze stříbra a těšily se na Mistrovství Evropy 
2014 v hip hopu, které se uskutečnilo v Chorvatsku. 

V přímořském městě Poreči strávily 6 dnů a s napětím 
očekávaly výsledky, které byly vyhlášeny až poslední den 
pobytu. Jaká radost a jaké dojetí všech zúčastněných muselo 
nastat, když se dozvěděly, že získaly první místo v Evropě! 

Velkou zásluhu na jejich umístění mají bezesporu jejich 
vedoucí Kateřina Janotová a Klára Machálková z TJ Sokol 
Vsetín.  Velké poděkování patří také rodičům, kteří věnují svůj 
čas svým dětem, vozí je na soutěže, na soustředění a nacházejí 
ve svém domácím rozpočtu peníze na pokrytí výdajů.

Všechna tři děvčata se shodla na tom, že budou v tancová-
ní pokračovat, tanec je pro ně potěšením. 

My všichni jsme hrdí na to, že jsou žákyněmi naší školy.

Zleva: M. Smilková, K. Zgarbová, D. Ostrušková

Přestože výkon brankářů byl vynikající, podařily se vstřelit 
i góly, takže všichni byli spokojeni.

Sportovcům obou škol přejeme hezké prázdniny a těšíme 
se na příští setkání.

L. Skanderová
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Absolventský večírek 2014

Naši budoucí 
prvňáčci

V letošním školním roce opouští naši 
školu 25 absolventů, kteří byli přijati 
na zvolené učební obory nebo střední 
školy. Při závěrečném anonymním do-
tazníku, který vyplnilo 24 absolventů, 
odpovědělo 23 z nich, že naši školu by 
doporučilo dalším zájemcům, 21 z nich 
potvrdilo, že učitelé o ně jako jednotliv-
ce měli zájem a záleželo jim na každém 
z nich. Sedm absolventů mívalo někdy 
pocit, že učitelé nespravedlivě hodnotí. 

Kdyby sami byli řediteli škol, sou-
středili by se na tyto změny: koupili by 
nové lavice a nábytek, do oken pořídili 
žaluzie, zřídili by bufet nebo automaty 
na svačiny a nápoje, hřiště u školy.   
To byly také věci, které jim na škole 
nejvíc chyběly. Hodně z nich se shodlo 
na tom, že většina tradic školy by se 
měla zachovat /absolventské večírky, 
taneční,.../.  Někteří by nechtěli znovu 
absolvovat závody v terénu. Podle části 
z nich by se učitelé měli více soustředit 
na požadavky žáků.

Absolventský večírek, který se letos 
konal o týden dříve kvůli těm žákům, 
kteří s rodiči odjíždějí brzy na dovo-
lenou, byl vyvrcholením mnohahodi-
nových příprav celé třídy pod vedením 
paní učitelky Smolíkové. Zpěv písní se 
střídal s tanečními kreacemi, malí i vel-
cí se bavili nad fotografiemi dokumen-
tujícími průběh školní docházky. Také 
učitelé se poznali ve vtipných scénkách 
a rozhovorech. 

Jako v každém jiném kolektivu i v té-
to třídě bychom našli vůdčí osobnosti 
a organizátory i ty, kteří se řídili jejich 
pokyny. Byli jsme velmi potěšeni je-

Po prázdninách nastoupí do první 
třídy tito malí žáci: 
Hlatká Nikol Lhota
Hrbáčková Michaela Liptál
Jelínková Natálie Liptál
Kachtík Tomáš Liptál
Lukášová Tereza Lhota
Malčík Miroslav Liptál
Medek Kryštof Liptál
Mrlinová Barbora Liptál
Pončíková Nikol Lhota
Řezníčková Anna Lhota
Smilek Adam Liptál
Škrobánková Elena Liptál

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

jich schopnosti komentovat a uvádět 
program, připravit prezentace s hud-
bou, která podtrhovala záměr autora. 
Zúročili vše, čemu se učili v tématech 
mediální výchovy i slohu, prokázali, 
že umí vzájemně si naslouchat a spolu-
pracovat. Za všechny přítomné děkuji 
všem, kteří pomohli večírek připravit, 
a přeji našim absolventům, aby se jim 
v dalším vzdělávání dařilo, aby našli 
své místo ve společnosti.

Věra Halová

A s kým jsme se tedy rozloučili:
AMBRŮZOVÁ Kateřina Liptál

BUKÁČEK Jan Liptál

ČELŮSTKA Martin Jasenná

ČERVEŇÁKOVÁ Soňa Liptál

DOLEŽELOVÁ Lucie Lhota u Vsetína

GŘEŠÁKOVÁ Lenka Liptál

JAKUBO Michal Lhota u Vsetína

KAROLOVÁ Denisa Liptál

KOBZA Lukáš Lhota u Vsetína

MAREŠ Štěpán Liptál

MAZÁČOVÁ Lucie Liptál

MIKULEC David Lhota u Vsetína

NAVRÁTIL Kryštof Liptál

OSTRUŠKA Radomír Liptál

PEČENKA David Liptál

ŘÁDEK Michael Liptál

ŘEZNÍČKOVÁ Kristýna Liptál

ŘEZNÍČKOVÁ Lenka Liptál

ŠAFAŘÍKOVÁ Eva Liptál

VACULÍK Samuel Liptál

VACULÍKOVÁ Adéla Liptál

VALCHÁŘOVÁ Tereza Liptál

VAŠINOVÁ Daniela Liptál

VRLÍČKOVÁ Tereza Liptál

VREČKA Roman Liptál
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Z Dětského domova a ZŠ Liptál

Ze života v dětském domově Liptál

Výlet ZOO Zlín – Lešná
Ve čtvrtek 19.6.2014 se všechny děti ZŠ praktické vypravi-

ly na jednodenní školní výlet do ZOO Lešná. 
K přepravě do Zlína jsme využili linkovou dopravu (auto-

bus, MHD), aby se děti naučily cestovat běžnými dopravními 
prostředky, věděly, kde si zakoupí lístky na MHD, jak mají 
přestupovat.

Výlet byl zaměřený na seznamování se s volně žijícími 
zvířaty a způsobem jejich života. Děti se zaujetím sledovaly 

chovatele žiraf při denní péči o tyto dlouhonohé krasavice.
Stejně významným prvkem výletu bylo poučení dětí 

o chování v ZOO a bezpečném pozorování zvířat chovaných 
v zajetí.

Pěkné počasí nás provázelo celý den. Z výletu jsme se 
vrátili unaveni, ale velmi spokojeni.

za DD a ZŠ, Z. K.

V dětském domově v Liptále se máme všichni velmi dobře, 
mimo normální každodenní radosti i strasti života se často 
účastníme zajímavých akcí a soutěží. Mezi nejzajímavější 
v tomto roce patří určitě Nejmilejší koncert v Olomouci, 
soutěžní odpoledne „Out of Home“ v Praze nebo „Ofroade“ 
v Jihlavě. Za zmínku také stojí naše zábavné dopoledne 
pro kamarády nazvané „Liptálské kufrování“. Dále pak 
ve volném čase společně s tetami a strejdou objevujeme 
krásy okolí. Jarní prázdniny jsme trávili na Lesním domově 
a na Tesáku. Na všech akcích zažíváme spoustu legrace a od-
vážíme si nezapomenutelné zážitky.

Musíme se pochlubit a zároveň pochválit, že jsme vyhráli 
jak Nejmilejší koncert, tak soutěž Out of Home. Velké po-
děkování patří především tetám, za trpělivost a nápady, bez 
nich bychom nevyhrávali. 

Všem přejeme krásné a pohodové letní prázdniny. 
Mário a Tom z RS5
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Začarovaný karneval
V pátek 23. května se děti ustrojily 

do krásných masek a spolu s rodiči vy-
razily do kulturního zařízení Obecního 
úřadu v Liptále. Zde mělo Alcedo, 
středisko volného času ze Vsetína, při-
praveno zábavný program s názvem 
„Začarovaný karneval“. Děti si spo-
lečně v maskách zahrály spoustu her 
a také si zatančily.

Pak i s rodiči mohly vybírat z boha-
tého občerstvení, které připravily paní 
kuchařky.

Marie Mikulcová, učitelka MŠ Liptál

Když jsme tak jednou před vánocemi 
šli s dětmi ze školky zdobit stromeček 
pro babičky a dědečky v penzionu, 
tak jako to děláme každý rok, napadlo 
mě, požádat, jestli by mohli k nám 
do školky občas přijít přečíst dětem 
nějakou pohádku, nebo vyprávět pří-
běh z jejich mladých let. Některé 
děti mají babičky daleko, nebo již 
žádné nemají a nemá jim kdo vyprávět 
o tom, jak to bylo dříve. Tento nápad 
se moc zalíbil „babičce Řepové“, jak 
ji všichni říkáme, a od té doby pravi-
delně jednou týdně, navštěvuje naše 
dětičky, čte jim pohádky a vypráví 
zážitky z dřívějších dob nebo ze svého 
života. Pro naše děti i pro nás je to vel-
ký zážitek. A jak říká babička Řepová, 
že když dětičky chvilku nevidí, tak jí 
to moc chybí. 

A také proto, když jsme s dětmi na-
cvičovali pohádku „ O zajíčkovi, lišce 
a kohoutovi“, jsme mysleli i na všech-
ny babičky a dědečky z Liptálu a po-
zvali jsme je k nám do školky na před-
stavení. Pohádka se jim moc líbila. 
A myslím si, že to bylo příjemné roz-
ptýlení, jak pro babičky, tak i pro nás. 

Tímto chceme moc poděkovat všem 
babičkám, které na pohádku přišly 
a hlavně chceme moc poděkovat paní 
Řepové za to, jaký krásný vztah má 
k dětem a že za nimi chodí a vypráví 
jim zážitky.

Darina Geržová, učitelka MŠ Liptál

Spolupráce s našimi BABIČKAMI!Z Mateřské školy Liptál

Masopustní veselí
Masopust  je třídenní lidový svá-

tek. Slavil se ve dnech předcházejících 
Popeleční středě, kterou začíná 40 denní 
půst před Velikonocemi. Vyvrcholením 
masopustu bylo úterý. Toho dne prochá-

zely vesnicemi průvody maškar, hrála 
se masopustní divadelní představení. 
Tradičními maskami byl např. medvěd, 
někdy vedený na řetězu medvědářem, 
klibna (šiml, kobyla, koníček), skrývající 

často dvě osoby. Objevovala se i maska s  
jezdcem na koni, bába s nůší, kominík se 
žebříkem, smrtka a mnoho dalších.

Také v naší mateřské škole jsme se 
na tento svátek připravili. Rodiče zhoto-
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Dřevěná zvířátka 
před zámkem

Ke Dni dětí byla v parku před zám-
kem rozmístěna dřevěná zvířátka. 
Záměrem bylo, aby byl park více vy-

Všechny se moc povedly a obdi-
vovali jsme je ještě i na výstavce 
ve školce.

Děkuji všem učitelkám z Mateřské 
školy Liptál za přípravu této akce, 

panu Blanarčíkovi za zajímavé infor-
mace, ale hlavně všem zúčastněným 
rodičům, prarodičům a dětem, bez kte-
rých by se tato akce tak nevydařila!                                           

Eva Krausová, ředitelka MŠ Liptál

Vycházka na Vartovnu „Malá a velká šlápota“
V pátek  6. června se konečně usku-

tečnila na duben plánovaná vycházka 
na Vartovnu „Malá a velká šlápota“.

Sešli jsme se v Oboře u rybníčku, kde 
nám pan Blanarčík vyprávěl o historii 
tohoto místa a pak, vybaveni pomůc-
kami k plnění úkolů, jsme se vydali 
na cestu. Všechny děti dostaly papíro-
vou „šlápotu“, na kterou překreslovaly 
symboly ze šlápot na cestě, a také „pa-
letku“ na lepení barviček z přírody. 

Sladké startovné, nadšení dětí k plnění 
úkolů a krásné slunečné počasí přispělo 
k tomu, že cesta rychle uběhla a byli jsme 
v cíli u rozhledny na Vartovně. Odměnou 
za splněné úkoly byl zajíček s kinder va-
jíčkem, kterého si však děti musely najít 
v blízkém lesíku a opečený špekáček. 
Pak přišla na řadu výstavka paletek, které 
zásluhou rodičů zářily všemi barvami, 
a také výstup na rozhlednu. Krásný vý-
hled na všechny strany stál za to!

Děti ale hned tak něco neunaví, a tak 
se s nadšením pustily do dalšího úkolu 
– vyzdobit nakreslenou siluetu vybra-
ného stromu frotáží kůry a nalepením 
správné koruny. 

vili dětem různé masky a veselí mohlo 
začít. Ten den se sešlo ve třídách Sluníček 
i Kuřátek několik nevěst a princezen, 
zvířátek, černokněžníků, vodníků, hasičů 
a jiných masek. I paní učitelky se před-

vedly coby bába s nůší, černokněžnice, 
muzikant s harmonikou nebo kravička.

Po slavnostní promenádě jsme si za-
zpívali společně několik písniček za do-
provodu harmoniky, řekli masopust-

ní básničky a zatančili v rytmu disca.  
Nechyběly ani soutěže, při kterých se 
děti vydováděly.  A teď si už jen musíme 
počkat 40 dní do Velikonoc.        

Hana Červenková, učitelka MŠ Liptál

užíván veřejností, sloužil k regeneraci 
a přilákal k odpočinku také maminky 
s dětmi. Obecní úřad děkuje panu 
Jankovi Mrnuštíkovi a panu Milošovi 
Žůrkovi, kteří je pro děti zhotovili. 
K poděkování se určitě připojují i děti, 

kterým udělaly radost a již od první-
ho umístění v parku je „testovaly“.  
Tentokrát byla zvířátka v obležení dětí 
z mateřské školy (viz foto).

Věra Dostálová, 
starostka
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45. Mezinárodní folklorní festival 
LIPTÁLSKé SLAVNOSTI 2014

20. – 25. srpna 2014

Prvé dva, sluncem prozářené, májové dny strávily děti 
Folklorního sdružení Malá Lipta z Liptálu na Slovensku. 
Cílem třicetičlenné výpravy bylo Partizánske se svým 4. roč-
níkem festivalu Já som malý remeslník. Spoluúčinkujícími 
byly soubory Žochárik z Topolčan, Štvorlístok z Trenčianske 
Ture a domácí Fialka. Vše pod patronací místního souboru 
Janošík a dalších institucí.

Dozvěděli jsme se, že Partizánské se svého času jmenovalo 
Baťovany podle zakladatele zdejší průmyslové výroby obuvi 
Jana Antonína a později Tomáše Bati. V posledních letech 
došlo k revitalizaci náměstí včetně dalších městských i pří-
městských společenských, kulturních i sportovních zařízení. 
Jako důkaz byl areál termálních vod s koupalištěm a penzio-
nem, kde malí Liptalánci našli svoje přechodné úložiště.

Prvomájové dopoledne se všechny zmíněné dětské folk-
lorní soubory vystřídaly na podiu v centru města, Malá Lipta 
mimo jiné ukázala tance Grumle, Čí je děvče, Ševcovské, 
Kalamajka, Trnka. Doprovázelo je pro tento účel složené trio 
zkušených muzikantů z Kunovic, Rožnova pod Radhoštěm 
a Vsetína. Odpoledne si mladí prokazovali na hřišti a v sá-
lech školní tělocvičny svoje umění ve vybíjené, florbalu, 
fotbalu a dalších disciplínách.

Druhý májový den se dva soubory přesunuly na městské 
rekreační středisko Salaš s výhledem na široké údolí kolem 
Partizánského. Po oficiálním vystoupení došlo k nácviku tan-
ců. Malá Lipta uvedla tanec Špaček a Hulan. Nácvik se zalí-
bil i přihlížejícím dospělákům, kteří se pohotově přidávali.

„Zájezd na Slovensko přinesl zejména kladný dojem i vý-
sledky. Naše děti tančily a zpívaly uvolněně. Jednali jsme 
i s protějšky s předběžnou dohodou, že jejich Fialka přijede 

Malá Lipta v PartizánskémFos Lipta Liptál

Srdečně zveme všechny příznivce lidové hudby a tance 
na 45. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Liptálské 
slavnosti 2014“. Festival se koná tradičně na konci prázdnin, 
letos to bude ve dnech 20. 8. – 25. 8. 2014. Naše slavnosti 
si získaly prestiž nejen pro krásu valašského folkloru, ale 
i účastí mnoha zahraničních souborů. Letos svou účast 

přislíbily soubory z Kanady, Mexika, Ruské federace, 
Korey, Maďarska, Itálie a Slovenska (Mostár z Brezna). 
Z České republiky přivítáme například soubory Olešnica 
z Doloplaz, Šardičan, Leluja z Provodova a vsetínskou 
Jasénku. Účinkovat budou všechny skupiny domácího 
souboru Lipta – Malůšata, Malá Lipta, základní soubor, seni-

do Liptálu příští rok na tradiční slavnosti. Naše děti čeká 
v příštích týdnech vystoupení v Zubří na Metlářském jar-
marku, v Liptále na 27. Dětském folklorním dnu. Pozvánku 
na Zemplínské dny do Michalovců jsme museli oželet. Jsou 
těsně před naším srpnovým festivalem.“ Tolik umělecká ve-
doucí Andrea Čalová.

Malá Lipta, Liptál, Zdeněk Ondrášek z Kunovic
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27. Dětský (nejen) folklorní den

oři, ženský sbor Rokytenka a rovněž nová skupinka malých 
ogarů, kteří měli svoje premiérové vystoupení na Dětském 
folklorním dnu v Liptále. Hrát bude také výborná dětská 
Cimbálová muzika ZUŠ Morava – Liptál.

Od středy do pátku budou zahraniční soubory vystupovat 
v blízkém okolí (Vsetín, Všemina, Seninka) a o víkendu se 
vše bude odehrávat v liptálském amfiteátru. V letošním roce 
slaví ženský sbor Rokytenka 10. výročí založení, a tak bude 
jeden z pořadů věnován tomuto jubileu. Vystoupí v něm 
CM Jiřího Janouška z Prahy se sólistkou Markétou 
Janouškovou, zpívat bude Vlasta grycová. Pozvaní jsou 
také Ludmila Vašková a Josef Laža. V sobotu si určitě ne-
nechte ujít „Zbojnický večer“, ohňostroj a taneční zábavu 
při cimbálové muzice.

V programu slavností nebudou chybět ani tradiční víken-
dové řezbářské, kovářské a řemeslnické dny. Zveme vás také 
na nedělní bohoslužby v liptálských chrámech za účasti za-
hraničních souborů. Festival vyvrcholí v neděli slavnostním 
průvodem obcí a závěrečným galaprogramem.

V rámci Liptálských slavností se uskuteční výstava k 100. vý-
ročí založení místního fotbalového klubu a také výstava květin.

Hlavními pořadateli festivalu jsou Folklorní sdružení 
České republiky, Zlínský kraj, Obecní úřad Liptál a Folklorní 
sdružení Lipta Liptál. Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, 
že se vám bude mezi tanečníky, zpěváky a muzikanty líbit.

Aktuální informace o programu festivalu najdete na www.
lipta.liptal.cz.        M. Jakubová

9. června 2014 

V Přírodním kulturním areálu v Liptále se za velmi teplého 
a slunečného dne konal v neděli 8. června 2014 již 27. Dětský 
folklorní den, plný tance, zpěvu, muziky a veselé zábavy. 

Festivalový den začal za nádherného počasí zábavou 
a soutěžemi pro děti. Letos jsme přichystali pro dětské 
účastníky spoustu zábavných programů a netradičních sou-
těží. Záchranná stanice Českého svazu ochránců přírody 
Hošťálková, která pečuje o handicapované živočichy a je-
jich návrat do volné přírody, předvedla lety dravých ptáků. 
V žonglérské dílně (Fryšták) si děti vyzkoušely, jak vypadá 
správné žonglování, naučily se také práskat bičem, vytvořily 
si dárky, a to nejen sobě, ze skla, z vlny a písku.  Součástí 
programu byla pěvecká soutěž “O Liptálského ptáčka zpě-
váčka“, v níž poměřilo svůj talent 17 dětí v sólovém zpěvu 
lidových písniček. Všechny děti byly oceněny a z vítězství 
se radoval v I. Kategorii (do 9 let) Ondřej Výchopeň ze ZUŠ 
Morava z Liptálu a ve II. kategorii (do 16 let) Barbora 
Kučíková ze souboru Biela voda z Púchova.

V hlavním odpoledním programu s názvem „Poďme 
všeci dokola“, jehož autorkou byla slečna Lenka Mrlinová, 
se předvedly dětské folklorní soubory Brněnský Valášek 
z Brna, Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem, Markovička 
z Postřelmova, FS Biela voda a LH Lachovček z Púchova, 

Trombitáši Štefánikovci z Nimnice, CM Malý Vsacánek 
Vsetín, domácí Malá Lipta, Malůšata a nová ogarská skupi-
na s CM  ZUŠ Morava Liptál. 

Záštitu nad XXVII. ročníkem převzali pan Ladislav 
Kryštof, člen Rady Zlínského kraje a paní Věra Dostálová, 
starostka obce Liptál. Za FoS Lipta bych chtěla velmi podě-
kovat vedení obce Liptál a jejím zaměstnancům za každo-
roční podporu, cérkám v kuchyni ZŠ Liptál za výborný oběd 
a všem členům Lipty za organizaci tohoto dne. Děkuji také 
všem, kteří se přišli podívat.               Andrea Čalová
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„Hasiči varují“HASIČI
Rozdělávání ohně 

v přírodě
V létě mnozí podnikají nejrůznější vý-

lety, pobývají na chalupách či chatách, 
táboří v přírodě apod. Při těchto příle-
žitostech se často neobejdeme bez tá-
boráku, grilování a opékání buřtů.  
Také při tom bychom si měli dávat 
pozor a dodržovat několik základních 
bezpečnostních pravidel, které chrání 
nás i okolí. Oheň v přírodě se totiž mů-
že velice snadno vymknout kontrole, 
ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné 
majetkové či ekologické škody. 

 
* Při rozdělávání ohně v přírodě je 

nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo 
pro ohniště. To by mělo být vzdáleno 
nejméně 50 m od okraje lesa a v do-
statečné vzdálenosti od budov a vůbec 
všech věcí, které se mohou vznítit. 
Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň 
jen na vyhrazených místech! Zcela 
zakázáno je i rozdělávání ohně na mís-
tech se vzrostlým porostem, tedy 
i na louce nebo na strništi. Oheň ne-
zakládejte pod větvemi a na kořenech 
stromů, na suchém listí, lesní hrabance 
(zetlelá vrstva jehličí)nebo rašelině, ani 
v blízkosti stohů (minimálně 100 m), 
seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý 
poryv větru totiž velmi snadno způsobí 
neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti 
lidí každoročně vznikají stovky požárů. 
Pro rozdělávání ohně je naopak ideální 
hliněný podklad.
* Místo táboráku je nutno i vhodně 

uspořádat. Při rozdělávání ohně v pří-
rodě ohniště bezpečně oddělte od okol-
ního prostředí – např. obložením kame-

ny, obsypáním pískem, vyhloubením 
zeminy apod. V případě větších vater je 
vhodné ohniště oddělit až metr širokým 
pruhem, který bude zbavený veškerých 
hořlavin.
* K zapálení nebo udržování ohně 

v žádném případě nepoužívejte vy-
soce hořlavé látky jako např. benzín, 
naftu či líh. Oheň se pak velmi snad-
no vymkne kontrole a může způsobit 
i vážné popáleniny. Navíc podle zákona 
o ochraně ovzduší v otevřených ohniš-
tích nelze pod hrozbou vysokých pokut 
spalovat žádné chemické látky.
* Dělejte jen takový táborák, kte-

rý dokážete zvládnout! Pokud chys-
táte velkou vatru, dejte si pozor, aby 
byly polena poskládány do stabilní py-
ramidy (pomohou např. záseky na pole-
nech), která umožní prohořívání dovnitř 
a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy 
do okolí.
* Oheň nesmíte ponechat ani 

na okamžik bez dozoru. Mějte na-
chystán dostatek   vody (popř. písek, 
hlínu), kdyby se oheň vymykal kon-
trole. I proto je dobré umístit ohniště 
v blízkosti vodního zdroje. 
* Vaše odpovědnost však nekončí 

okamžikem skončení zábavy. Opustit 
místo pálení můžete až poté, co oh-
niště důkladně uhasíte - ať již prolitím 
vodou, nebo zasypáním zeminou. Při 
odchodu se z ohniště nesmí kouřit a po-
pel i půda pod ohništěm musí být chlad-
né. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vy-
haslém ohništi se mohou skrývat žhavé 
oharky a poryv větru je znovu rozdmý-
chá a oheň roznese do okolí. Hasiči mu-
sejí každý rok dohašovat ohniště, které 
byly ponechány svému osudu.

* Zejména půda v jehličnatém lese 
je z hlediska možného vzniku a šíře-
ní požáru riziková. Hrabanka tvořená 
zetlelým jehličím může prohořet až 
do značné hloubky a nepozorovaně se 
šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé 
uhašení proto nestačí a ohniště je nutné 
důkladně prolít vodou!
* Za silného větru nebo v obdo-

bí extrémního sucha bychom oheň 
v přírodě nebo na volném prostranství 
neměli rozdělávat vůbec.
* Pamatujte, že děti by neměly být 

u ohniště ponechány bez dozoru pl-
noleté osoby.
* Do ohně nikdy nevhazujte ja-

kékoliv výbušné předměty (rachejtle, 
světlice, patrony, nádoby se stlačeným 
plynem, munici). Oheň neroznášej-
te po okolí, např. na zapálené větvi. 
Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří 
k sobě. Zvlášť pozor na sezení a hry 
příliš blízko plamenů, stačí málo a mů-
že dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, 
řas a popálení.
* Pokud se na vás vznítí oděv a ne-

ní k dispozici dostatek vody k uha-
šení, neutíkejte – tím jen podpoříte 
hoření. Okamžitě si lehněte na zem 
a chraňte si obličej. Válejte se, dokud 
plameny neuhasnou – válením se zame-
zí přístupu kyslíku potřebného k hoře-
ní. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná 
textilie (nesmí to být látka z umělých 
látek), lze ji také použít k uhašení ho-
řícího oděvu. Když se popálíte, posti-
žených ploch se nedotýkejte, popálené 
místo ihned ponořte do čisté, studené 
a proudící vody a vyhledejte odbornou 
pomoc.

Nebezpečí spojené 
s bouřkami

V létě často podnikáme výlety a mů-
že se stát, že nás přitom překvapí bouř-
ka. Ve městě se před bleskem můžeme 
schovat v budově, ale co v přírodě? 
I když k přímému zásahu člověka bles-
kem dochází jen zřídka, končívají po-
dobné případy mnohdy tragicky a proto 
je dobré chovat se za bouřky rozumně:

 
* Během bouřky nevycházejte zby-

tečně ven a raději si neplánujte výlety, 
pokud předpověď hlásí výskyt bouřek.

Pokud se v době bouřky nachází-
te venku, schovejte se. Bezpečný 
úkryt před bleskem poskytují budovy, 

zejména velké objekty s ocelovou ne-
bo železobetonovou konstrukcí, obecně 
pak veškeré stavby chráněné hromo-
svodem. V přírodě se můžete bezpečně 
schovat v hustém lese a háji, nižším 
porostu nebo úzkém údolí.
* Naopak se rozhodně neschová-

vejte pod osamělými stromy, na okra-
ji lesa, pod převisy nízkých skal, či 
v menších staveních bez hromosvo-
du (např.staré hájence). Velké bezpečí 
neskýtají ani velká stavení s porušenou 
statikou (např. zpustlé polorozpadlé ob-
jekty), kde v případě úderu blesku hrozí 
další narušení zdiva a zřícení.
* Největší nebezpečí zásahu bles-

kem hrozí při pobytu v otevřeném 
terénu a na vyvýšených místech, 

v bezprostřední blízkosti železných 
konstrukcí (sloupy elektrického vede-
ní), vysokých osamocených stromů ne-
bo vodních ploch. Nikdy se za bouřky 
neopírejte o zeď či skalní stěnu.
* Během bouřky nezůstávejte 

na kopcích a holých pláních. Překvapí-
li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, roz-
hodně nepokračujte dál v chůzi a nezů-
stávejte ve skupině. Nejbezpečnějším 
řešením je  přečkat bouřku v podřepu 
s nohama a rukama u sebe – na zem si 
rozhodně nelehejte.
* Jelikož je blesk jak známo silný 

elektrický výboj atmosférického půvo-
du, velké nebezpečí hrozí při koupá-
ní, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš 
bezpečné není ani telefonování, či práce 
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s elektrickými a plynovými spotřebiči.
* Nezdržujte se v blízkosti poto-

ků nebo na podmáčené půdě. Vhodný 
úkryt nepředstavuje ani stan či malá 
jeskyně ve skále. Sezení na izolační 
podložce (karimatka, batoh) vás před 
přímým zásahem blesku neuchrání.
* Za bouřky venku pokud možno ne-

přenášejte kovové předměty – fungují 
totiž jako hromosvod. Stojí za to si při-
pomenout případ z roku 2005, kdy úder 
blesku připravil o život golfistu, který 
se hře věnoval i během bouřky. Ačkoliv 
za bouřky si většinou na nedostatek 
větru nemůžeme stěžovat, není vhodné 
ani pouštění draků.
* Při pobytu v přírodě během bouř-

ky neutíkejte ani se neschovávejte pod 

osamocenými stromy, v obou přípa-
dech by vás blesk mohl zasáhnout.
* Bouřka je nejvíce nebezpečná 

do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi 
hřměním a bleskem), ale v bezpečném 
úkrytu raději zůstaňte až do doby, než 
bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. 
zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem).
* Při hledání úkrytu před bouřkou 

pamatujte také na to, že ji doprovází 
nejen blesky, ale často i silný vítr, který 
také představuje riziko. Proto se držte 
v bezpečné vzdálenosti od vysokých 
stromů (hrozí vývraty, nebezpečné od-
letující větve můžou způsobit vážná 
zranění), nebo sloupů elektrického ve-
dení (shozené dráty mohou být stále 
pod proudem).

* Pokud vás zastihne bouřka v au-
tomobilu, nemusíte se blesku příliš 
obávat. Jestliže necháte okna i dveře za-
vřená, poskytne vám plechová karoserie 
spolehlivou ochranu. V případě silných 
nárazů větru však dávejte pozor na pada-
jící stromy či větve, je rovněž třeba při-
způsobit rychlost a styl jízdy extrémním 
povětrnostním podmínkám, popř. zcela 
zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě 
zaparkovaném na bezpečném místě.
* Pokud jste v budově, během 

bouřky se raději zdržujte na suchém 
místě a dále od vodovodu, kamen, 
elektrospotřebičů, zásuvek a telefo-
nu. Nezapomeňte zavřít okna a odpo-
jit z elektřiny televizor a další přístro-
je, jejichž součástí je obrazovka.

 
Nebezpečí při koupání

V letním období nesmíme opomenout 
ani nebezpečí, která nás mohou ohrožo-
vat při koupání nebo sjíždění vodních 
toků. Koneckonců hasiči musí každý 
rok zasahovat u desítek tragických pří-
padů, kdy je třeba vyhledat utonulé 
osoby. 

* Noční koupání je nebezpečné, neboť 
za tmy snadno dojde ke ztrátě orientace.
* Nekoupejte se za bouřky, hrozí 

úraz elektrickým proudem.
* Nikdy neskákejte uhřátí do vo-

dy, hrozí nebezpečí srdečního selhání 
a utonutí. 
* Neskákejte do vody, o které nevíte, 

jak je hluboká nebo zda se pod hladinou 
neskrývají kameny nebo jiné předměty, 
nebo je tam příliš mělko.
* Alkohol a koupání skutečně ne-

ní dobrá kombinace, každoročně jsou 
hasiči voláni k tragickým utonutím lidí 
pod vlivem alkoholu.
* Nepřeceňujte nikdy své plavecké 

schopnosti a také v případě, že jste dob-
rými plavci, vždy počítejte např. s mož-
ností náhlé změny počasí, podchlazení, 
svalové křeče atd.
* Při sjíždění řek a zejména jejich 

splavů by měla být v loďce zkušená 
dospělá osoba a děti by měly mít plo-
vací vestu.
* Dávejte si pozor při pohybu v blíz-

kosti břehů. Mohou být podemleté nebo 
může dojít k uklouznutí a pádu do vo-
dy. Hrozí pak nebezpečí těžkých zranění 
při nárazech do předmětů pod hladinou, 
uvíznutí a utonutí ve víru atd.
* Pokud se někdo začne topit, snažte 

se mu nejdříve pomoci sami. Pokud 
na to nestačíte, co nejrychleji přivo-
lejte pomoc z okolí, popř. zavolejte 

Hasičské závody 
ve Francově Lhotě
První květnový den jsme se zú-

častnili jarního obvodového kola 
mladých hasičů ve Francově Lhotě. 
Jelikož jsme měli vysoké procento 
nemocných, byli jsme nuceni si půjčit 
zbývající členy obou našich družstev 
od jiných sborů. 

Účast ve Francově Lhotě byla vel-
mi velká. Družstva z celého okresu 
se potýkala v několika disciplínách, 
jako je např. Štafeta 4x60m, CTIF 
PÚ, Požární útok PLAMEN, Štafeta 
dvojic, Štafeta CTIF. Našemu druž-
stvu se nejvíce zadařilo ve Štafetě 
4x60m. Zato v útocích máme ještě 
co zlepšovat, ale na to máme celé 
léto. Našemu mladšímu družstvu se 
soutěž celkem povedla, jenom musí 
přidat na rychlosti, což určitě do příš-
tě vypilují. Všichni z týmu mladých 
hasičů chodíme rádi na tréninky, tré-
nujeme s obětavostí a nadšením a pod 
vedením našich skvělých vedoucích 
Terky a Jany určitě dosáhneme lep-
ších výsledků. Zahálet nebudeme ani 
o prázdninách, všichni se už těšíme 
na hasičský tábor, kde budeme zajisté 
pilovat i hasičské dovednosti.

Michal Lochner
člen kolektivu MH

záchranáře. Snažte si co nejlépe zapa-
matovat (označte) místo, odkud nebo 
kde jste tonoucího naposledy viděli.  
 

článek od kpt. PhDr. Petr Kopáček – 
ředitelství HZS ČR

zpracoval Tomáš Blažo
preventista SDH Liptál
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Fotbalový klub Liptál pořádá nábor chlapců do fotbalového 
týmu žáků, přípravek (dle věkové kategorie). Noví mladí fot-
balisti mohou přijít každou středu od 17.00 hod na fotbalové 
hřiště v Liptále. Při první schůzce prosíme o účast také rodiče. 
Nábor je především určen pro chlapce, kteří chodí do první až 
deváté třídy základních škol a také pro chlapce navštěvujících 
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).    
V současné době chodí na tréninky žáků cca 25 dětí. Na všechny 
nové fotbalisty se již těšíme.           Ing. Milan Daňa, 

předseda FK Liptál

pořadí tým zápasy + 0 - skóre body

1. Bynina                   26 18 3 5 77 : 41 57

 2. Prlov                    26 16 3 7 51 : 35 51

 3. Krhová                   26 14 3 9 72 : 53 45

 4. Lačnov                   26 12 4 10 53 : 62 40

5. Ústí                     26 12 4 10 47 : 38 40

6. Lužná                    26 12 4 10 72 : 64 40

 7. Juřinka B                25 10 5 10 54 : 50 35

 8. Růžďka                   26 9 5 12 69 : 61 32

 9. Val. Senice          25 9 5 11 44 : 58 32

10. Loučka                   26 8 6 12 51 : 56 30

11. Hošťálková               26 9 2 15 36 : 61 29

12. Kateřinice B             26 9 2 15 55 : 68 29

13. Leskovec                 26 9 2 15 39 : 53 29

14. Liptál                   26 8 4 14 51 : 71 28

pořadí tým zápasy + 0 - skóre body

1. Jarcová                  18 13 4 1 112 : 32 43

 2. Ústí                     18 11 2 5  96 : 25 35

 3. Liptál                   18 10 3 5  73 : 45 33

 4. Huslenky                 18 10 2 6  59 : 30 32

 5. Lačnov                   18 8 2 8  60 : 52 26

 6. Podlesí                  18 3 3 12  60 : 83 12

 7. Leskovec                 18 0 0 18  15 : 208 0

Konečná tabulka
III. třída muži – sezona 2013/14

Konečná tabulka
okresní přebor dorostu sk. A – sezona 2013/14

Nábor žáků do fotbalového oddíluSport - fotbal

Výstava fotografií k 100. výročí tělovýchovy v Liptále

Čtvrtý ročník fotbalového utkání Hořansko vs. Dolansko

Fotbalový klub Liptál pořádá k 100. výročí tělovýchovy v Liptále výstavu fotografií, která se uskuteční v rámci 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 dohromady mnoho krásných fotek z naší minulosti. Prosíme ještě občany, 
kteří vlastní fotografie spojené s tělovýchovou v Liptále, aby je přinesli na obecní úřad. Děkuji

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

V sobotu 14.6.2014 se uskutečnil jubilejní čtvrtý ročník 
fotbalového utkání „Hořansko vs. Dolansko“. Akce byla 
zahájena našimi nejmenšími, a to fotbalovým týmem žáků. 
Žáci hráli své utkání na třech hřištích. Rozdělení žáků bylo 
nakonec provedeno podle věkových kategoriích a ne podle 
místa bydliště v obci. K utkání žáků nastoupilo neuvěřitel-
ných 28 fotbalistů a fotbalistek. Hrajícím dětem a samozřej-
mě i jejich rodičům patří velké díky za odehrané fotbalové 
minuty. Doufejme, že po rocích útlumu přichází opět roky, 
kdy budou v Liptále hrát týmy žáků.

Po zápasech žáků nastoupily ke svému třetímu střetnutí 
týmy žen. Jelikož byly ženy velice nažhaveny na své utká-
ní, byly hned na začátku utkání skropeny z nebe hustým 
deštěm. Horší počasí naštěstí neovlivnilo jejich fotbalové 
výkony a diváci mohli sledovat velice kvalitní a bojovně 
naladěné utkání. V letošním ročníku utkání žen měly více 
ze hry holky z Dolanska. Dolansko mělo během zápasu 
mnoho šancí, ale ani jediná šance neskončila gólem díky 
kvalitnímu výkonu brankářky Hořanska. Utkání nakonec 
skončilo remízou 0:0 a šly se kopat penalty. V penaltovém 
rozstřelu byly nakonec lepší holky z Hořanska, které vy-
hrály 4:0. Hořansko si teda připsalo již třetí výhru v utkání 
žen.

Dalším fotbalovým zápasem sobotního odpoledne bylo 
utkání mužů. Po již odehraných třech ročnících má mužský 
tým Hořanska na svém kontě jedno vítězství a mužský tým 
Dolanska dvě vítězství. Hořansko, s vidinou srovnání série, 
vstoupilo do utkání velice aktivně a během celého zápasu by-
lo lepším týmem. Po 90. minutách byl vítězem fotbalového 
utkání mužů tým z Hořanska, který zvítězil 3:0.

Jako již v minulých ročnících byl během odpoledne při-
praven bohatý doprovodný program pro děti. Letošní ročník 
byl mimo jiné obohacen o malování na obličej a dětskou 
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diskotéku. Dětský program byl ukončen přeletem letadla, 
které shodilo dětem bonbóny. Ve večerních hodinách byla 
na programu taneční zábava se skupinou Kosovci. Po mnoha 
letech opět tato známá kapela zavítala do naší obce. Počasí 
během dne nebylo sice nejlepší, ale i tak jsme mohli prožít 
příjemné odpoledne na fotbalovém hřišti v Liptále.

V prosincovém čísle Liptalského zpravodaje bude vydána 
samostatná příloha, která bude mapovat všechny akce kona-
né ke 100. výročí založení tělovýchovy v Liptále.

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

Ze života MS BRDISKO LiptálMYSLIVCI
Dne 10.5.2014 se členové MS Brdisko Liptál setkali jako 

každoročně před zahájením odlovu spárkaté zvěře na cvičných 
střelbách na střelnici v Pozděchově. Na této střelnici si mohli 
vyzkoušet své zbraně a přesnou mušku, stejně jako i střelbu 
na asfaltové holuby.

Příjemné počasí a slušná účast členů, včetně návštěvy kama-
rádů z Hladkých Životic, přispěla k dobré náladě a úspěchům 
při nástřelu zbraní.

Další akcí v měsíci květnu byla již tradiční přehlídka tro-
fejí za rok 2013, která se uskutečnila ve dnech 17.-19.5.2014 
v Kelči. Návštěvníci zde mohli shlédnout trofeje z celého 
okresu Vsetín a zároveň porovnat kvalitu zvěře v daných 
oblastech našeho okresu. Z naší honitby bylo k vidění 20 
trofejí srnčí zvěře a 5 trofejí zvěře dančí. Pro návštěvníky byl 
přichystán i bohatý kulturní program.

Poslední květnovou sobotu 25.5.2014 proběhla kolem naší 
chaty brigáda. Část členů vyrazila do lesa, umístit 3 nové 
krmelce na určená místa. Zbývající členové se chopili lopat, 
košťat a sekyrky, aby uklidili střechu a připravili dřevo na zim-
ní přitopení. Někteří pracovali venku, jiní uklízeli uvnitř, 
abychom se v naší chatě cítili jako doma. Výsledkem byla 
uklizená chata a její okolí. 

Naše úsilí budou moci ocenit i návštěvníci další naší akce 
poslední červencovou sobotu 26.7.2014, kdy opět budeme 
pořádat Myslivecké odpoledne pro děti a jejich rodi-

če. Tímto srdečně 
zveme širokou ve-
řejnost. Opět zde 
bude soutěž ve vrhu 
sekyrou i nově ře-
zání pilou hrbaňou, 
hry pro děti, boha-
té, nejen zvěřinové, 
občerstvení, hudba 
k tanci i poslechu. 

Příjemné letní dny Vám přejí myslivci z Liptála.  
Za všechny Miroslava Klubalová, 

kronikářka (foto archív členů)
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