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USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 2 

ze dne 17. 12. 2014   
ZO Liptál:

- schvaluje program zasedání a jeho 
doplnění: 

- v bodu 9 přidáno – majetkové vy-
pořádání příjezdové cesty k RD č.p. 
509, 262 a k novostavbě RD na p.č. 
49/2 v k.ú. Liptál

- v bodu 9 zrušeno – pronájem části 
pozemku st. p.č. 701 v k.ú. Liptál

- nový bod 19 – dotace na přestěhová-
ní MŠ do ZŠ

- nový bod 26 – MAS Střední 
Vsetínsko – Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí půjčky

- nový bod 27 – poplatky za užívání 
kulturního areálu a kulturního zaří-
zení

- schvaluje zápis č. 28 ze dne 24.09.2014 
a zápis č. 1 ze dne 05.11.2014 

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 28 ze dne 24.09.2014 a  
č. 1 ze dne 05.11.2014 

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 47 ze dne 
09.10.2014, č. 01 ze dne 19.11.2014 
a č. 02 ze dne 10.12.2014  

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
3365/20 v k.ú. Liptál paní Markétě 
Králové, bytem Vsetín, za cenu 350,- 
Kč/m2, za podmínky zákazu prodeje 
třetí osobě po dobu max. 10 let

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 
3365/21 v k.ú. Liptál panu Tomáši 
Bártlovi, bytem Vsetín, za cenu 350,- 
Kč/m2, za podmínky zákazu prodeje 
třetí osobě po dobu max. 10 let

- schvaluje pořízení rozdělovacího ge-
ometrického plánu pozemku parc. č. 
370/2 v k.ú. Liptál na náklady obce 
Liptál z důvodu vypořádání umístění 
kanalizace

- schvaluje odkup části pozemku parc. 
č. 370/2 od pana Ing. Jaroslava Dani, 
Liptál, za cenu 50,- Kč/m2, z důvodu 
vypořádání umístění kanalizace

- schvaluje Smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene (služebnosti) a smlou-
vu o právu provést stavbu č. IV-
12-8010441/001 mezi Obcí Liptál 
a ČEZ Distribuce a.s., název stavby 
„Liptál, Na Pustém – 6RD, NNK“

- schvaluje pořízení geometrického 
plánu skutečného zaměření příjezdo-
vé komunikace k RD č.p. 509, 262 
a k novostavbě RD na p.č. 49/2 v k.ú. 
Liptál na náklady obce s tím, že vlast-

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
níci dotčeného pozemku ho prodají 
obci za symbolickou částku 1,- Kč

- volí členy finančního výboru Zdeňka 
Vaculíka a Zdeňka Mrlinu a předse-
dou finančního výboru Ing. Miroslava 
Hrádka

- volí členy kontrolního výboru Jana 
Evjáka DiS. a Lumíra Smilka a před-
sedou kontrolního výboru Ing. Věru 
Jaškovou

- v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. 
n) zákona o obcích stanoví odměnu 
za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce v plné výši, a to 
ode dne 1.1.2015

- neschvaluje odměny pro předsedy 
a členy zřízených výborů a komisí 
obce Liptál

- schvaluje Ing. Milana Daňu, člena 
zastupitelstva a zároveň starostu obce 
Liptál, aby spolupracoval s pořizo-
vatelem - odborem územního plá-
nování, stavebního řádu a dopravy 
Městského úřadu Vsetín, dle zákona 
č. 183/2006 sb., o územním plá-
nování a stavebního řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“):

- při zpracování a úpravě návrhu zadání 
(změny) územního plánu obce Liptál 
(§47 odst. 1 a 4 stavebního zákona)

- při vyhodnocení výsledků projednání 
návrhu (změny) územního plánu ob-
ce Liptál, zajištění řešení případných 
rozporů a v případě, že je potřebné 
pořídit na základě výsledků projedná-
ní nový návrh (změny) územní plán 
obce Liptál, zpracování návrhu poky-
nů pro jeho zpracování (§51 odst. 1a 
3 stavebního zákona)

- při vyhodnocení výsledků projednání 
a zpracování návrhu rozhodnutí o ná-
mitkách a vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu (změny) územ-
ního plánu obce Liptál (§53 odst. 1 
stavebního zákona).

- schvaluje do povodňové komise jako 
předsedu Ing. Milana Daňu a jako 
jeho zástupce Ing. Ondřeje Vaculíka

- schvaluje zástupce do školní rady pa-
ní Janu Trochtovou a pana Lubomíra 
Vaculíka

- schvaluje Smlouvu o dílo s firmou 
Deratex spol. s r.o., Zlín-Příluky 
na velkoplošnou deratizaci obce za 
cenu 18.700,- Kč/rok bez DPH

- schvaluje Smlouvu o poskytování 
odborné úrovně hospodaření a zajiš-
tění prací na obhospodařování lesů 
ve vlastnictví obce, a to s panem 

Petrem Juráskem, za cenu 1,2 Kč/ha/
den, na dobu určitou 4 roky

- schvaluje realizaci prodloužení vo-
dovodu panu Josefu Matějů, Liptál 
135, za cenu 55.479,- Kč bez DPH, 
firmou Chemkostav a.s., Michalovce, 
se spoluúčastí Josefa Matějů ve výši 
5.000,- Kč

- schvaluje využití dotací z MMR 
na rekonstrukci klubovny pro folk-
lorní sdružení Lipta Liptál v kultur-
ním zařízení s rozpočtem akce max. 
650.000,- Kč, a to pouze v případě 
přidělení dotací

- schvaluje podání žádosti v 2. kole vý-
zvy MŠMT na přestěhování Mateřské 
školy do volného pavilonu Základní 
školy

- schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí 
Liptál a Mgr. Miroslavou Pilařovou, 
která zajistí průběh a zpracování výbě-
rového řízení na akci „Revitalizace cen-
tra obce Liptál“, za cenu 15.000,- Kč

- schvaluje seznam vyzvaných firem 
v rámci výběrového řízení na akci: 
„Revitalizace centra obce Liptál“:

1. TM Stav spol. s r.o., Jasenice 729, 
Vsetín

2. Stavitelství Vsetín s.r.o., 4. května 
836, Vsetín

3. Stabet spol. s r.o., Lázky 735, Vsetín
4. SATES MORAVA spol. s r.o., 

Železničního vojska 1386, Valašské 
Meziříčí

5. El Toro s.r.o., Liptál 311

- schvaluje komisi pro výběrové řízení 
na akci: „Revitalizace centra obce 
Liptál“ ve složení:

1. Ing. Ondřej Vaculík
2. Lubomír Vaculík
3. Darina Geržová
4. Veronika Jurásková
5. Zdeněk Mrlina
a náhradník Filip Tomanec

- bere na vědomí informace o průběhu 
budování splaškové kanalizace v ob-
ci a o plánované realizaci domovních 
přípojek

- bere na vědomí Zápis č. 201/2014/
KŘ z dílčího přezkoumání hospoda-
ření obce Liptál za rok 2014

- schvaluje 4. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2014

- schvaluje hospodaření obce Liptál 
podle rozpočtového provizoria ve vý-
ši nutných měsíčních výdajů odpoví-
dajících 1/12 rozpočtu předchozího 
roku, v období od 1.1.2015 do doby 
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Paragraf, popis činnosti Příjmy 
1111 - Daň závislá činnost 3 100 000,00
1112 - Daň z příjmu F.O. 150 000,00
1113 - Srážková daň 300 000,00
1121 - Daň právnických osob 3 500 000,00
1122 - Daň právnických osob - obec 172 600,00
1211 - Daň z přidané hodnoty 7 100 000,00
1334 - Převod za odnětí půdy 1 000,00
1340 - Odvoz domovního odpadu 460 000,00
1341 - Poplatek ze psů 25 500,00
1343 - Užívání veř.prostr. 3 000,00
1346 - Poplatek za vstup na pozemek 500,00
1351 - Odvod výtěžku VHP za hazard 50 000,00
1361 - Správní poplatky: 31 000,00
1511 - Daň z nemovitosti 1 400 000,00
4112 - Dotace Krajský úřad Zlín 261 800,00
4116 - 13234 N33Z1 Dotace na mzdu ze SR 97 830,00
4116 - ÚZ 13234 N 33Z5 Dotace na mzdu VPP  EU 538 190,00
1031 - Tržba v lesním hospodářství 1 580 000,00
1031 - Odvod DPH Lesní hospodářství 420 000,00
2141 - Ostatní příjem v Infocentru 5 000,00
2212 - Ostatní příjmy MK Zimní údržba před Jednotou 5 000,00
2321 - Kanalizace -příjem za projekt od občanů 20 000,00
2321 - Kanalizace -příjem za prodej materiálu občanům 590 000,00
3314 - Knihovna 2 000,00
3319 - Nájem,služby   Kulturní zařízení 1 100,00
3341 - Obecní rozhlas hlášení 500,00
3349 - Liptálský zpravodaj 500,00
3392 - Ostatní příjmy Kulturní areál 12 000,00
3511 - Za poskytnuté služby zdrav.střediska 26 000,00
3613 - Nájem nebytových prostor,Dům služeb 74 300,00
3632 - Pohřebnictví 10 000,00
3639 - Vizovické vrchy,prodej a  nájem pozemku 688 000,00
3722 - Prodej popelnic,odvoz PDO org. 20 000,00
3725 - Třídění odpadu EKO KOM 120 000,00
4354 - Dům s pečov.službou, nájem a služby 220 000,00
5512 - Požární ochrana ,vyúčtov.služeb 3 000,00
6171 - Ostatní služby, zasedačka 50 000,00
6310 - Úroky 3 180,00
6402 - Vratka příspěvku MASKA 0,00
CELKEM: 21 042 000,00

schválení rozpočtu na rok 2015
- schvaluje předběžné rozpočtové opat-

ření k rozpočtu za rok 2014 pro 
operace, které vzniknou za období 
od 18.12.2014 do 31.12.2014 bez 
určení konkrétní výše v Kč pro tyto 
rozpočtové změny:

- změny rozpočtu v důsledku opravy 
účtování

- upřesnění členění dle platné rozpoč-
tové skladby v případech přesunu 
příjmů a výdajů, půjčky, dotace

- výdaje k odvrácení škod, řešení havá-
rií a živelných pohrom, výdaje na vy-
měřené pokuty

 Provedené rozpočtové změny v uve-
dených případech budou předloženy 
ke schválení na prvním zasedání za-
stupitelstva v roce 2015.

- bere na vědomí výroční zprávu 
Základní školy Liptál 

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí půjčky mezi obcí Liptál 
a MAS Střední Vsetínsko, který 
spočívá v prodloužení termínu vrá-
cení poskytnuté půjčky na projekt 
„Vsetínsko kráčí správným směrem“ 
do 30.6.2015

- schvaluje poplatky za užívání kultur-
ního areálu a kulturního zařízení dle 
přílohy, platné od 1.1.2015

- bere na vědomí informaci o mož-
nosti zakoupení Příručky pro člena 
zastupitelstva obce v rámci projektu 
„Odpovědný zastupitel“

- schvaluje finanční příspěvek Naději, 
středisku Vsetín ve výši 10.000,- Kč

- schvaluje finanční příspěvek Ne-
mocnici Milosrdných bratří Vizovice 
ve výši 10.000,- Kč

- bere na vědomí ostatní žádosti o fi-
nanční příspěvky

- bere na vědomí poděkování ženského 
sboru Rokytenka za příspěvek na vy-
dání  vánočního CD

- bere na vědomí umístění stojanů se 
sáčky na psí výkaly

USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 3 

ze dne 18.2.2015 
ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění:
- v bodu 11 zrušeno – Hospodářský vý-

sledek za rok 2014 – Mateřská škola 
Liptál

- nový bod 11 – Kulturní plán akcí 
na rok 2015

- schvaluje zápis č. 2 ze dne 
17.12.2014

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-

Schválený rozpočet 2015  Obec Liptál

Paragraf , popis činnosti Výdaje 
1031 - Lesní hospodářství 550 000,00
2141 - Informační centrum 2 000,00
2212 - Oprava ostatních  místních komunikací ,zimní údržba, 437 000,00
2212 - 5171 Oprava  MK po kanalizaci opční právo 7 350 000,00
2219 - Výstavba a údržba chodníků,projekt Dolansko 250 000,00
2219 - Revitalizace centra obce - parkoviště u OÚ, mzda pracovníka 1 550 000,00
2219 - Ostatní náklady 75 000,00
2221 - Dopravní obslužnost - KÚ Zlín,oprava čekáren 132 000,00



4  Liptálský zpravodaj 1/2015

sení ZO č. 2 ze dne 17.12.2014 
- bere na vědomí informace z jednání 

rady obce Liptál č. 3 ze dne  
18.12.2014, č. 4 ze dne 10.02.2015  

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene na stavbu „Liptál, p.č. 
3933/2, Sdružení obcí, NNK“ na po-
zemku parc. č. 226/1 v k.ú. Liptál

- bere na vědomí informaci o prode-
ji pozemku parc. č. 219, o výměře 
269 m2 v k.ú. Liptál panu Ing. Patriku 
Cuhovi, za podmínky směny uvede-
ného pozemku s pozemky potřeb-
nými k vybudování chodníku před 
rodinnými domy, a to č.p. 482 maji-
tele Jiřího Macha a č.p. 338 majitele 
Františka Davídka

- bere na vědomí informace o podání 
žádosti o dotace na akce: Víceúčelové 
hřiště Liptál, Klubovna v kulturním 
zařízení Liptál, Přestěhování MŠ 
do volného pavilonu ZŠ

- schvaluje kulturní plán akcí na rok 
2015

- schvaluje výsledky výběrového říze-
ní na akci „Revitalizace centra obce 
Liptál“, kdy nejvýhodnější nabídku 
předložila firma TM Stav spol. s r.o., 
Vsetín, a pověřuje starostu obce uza-
vřením smlouvy s tímto dodavatelem

- schvaluje rozšíření opčního práva 
na realizaci asfaltování komunikací 
v obci Liptál, které nejsou dotčeny 
samotnou realizací kanalizace

- schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- 
Kč pro Klub volejbalových nadšenců 
Liptál na činnost pro rok 2015

- schvaluje dodatek ke směrnici č. 15, 
Směrnice peněžního fondu, kterým 
bude starostovi a místostarostovi ob-
ce Liptál zvýšen příspěvek na stravu 
v podobě stravenky z hodnoty 40,- 
Kč na hodnotu stravenky 50,- Kč 
od 1.3.2015

- schvaluje dodatek ke směrnici č. 17, 
Směrnice ke stravování, kterým bude 
zaměstnancům obce Liptál zvýšen 
příspěvek na stravu v podobě stra-
venky z hodnoty 40,- Kč na hodno-
tu stravenky 50,- Kč od 1.3.2015. 
U pracovníků VPP zůstává příspěvek 
na stravu beze změny v podobě stra-
venek v hodnotě 40,- Kč.

- schvaluje příspěvek ve výši 
110.000,- Kč pro Folklorní sdružení 
Lipta Liptál na rok 2015, v rámci 
položky Liptálské slavnosti

- schvaluje příspěvek ve výši 7.000,- Kč 
pro Jana Evjáka DiS. na vydání knihy 
z cest na kole po Střední Americe

- schvaluje příspěvky pro organizace 
na rok 2015 dle přílohy. Jedná se 

2310 - Skupinový vodovod - splátka úroku a úvěru v DSO 443 200,00
2321 - Kanalizace - inv.transf., projekt a přípojky 3 113 000,00
2333 - Úpravy drobných vodovodních toků 20 000,00
3111 - Mateřská škola příspěvek na provoz, oprava budovy 725 000,00
3113 - Základní škola příspěvek na provoz 1 540 000,00

Ostatní náklady čipový vstup, kabinka WC pro dívky 110 000,00
3314 - Knihovna 33 000,00
3319 - Kulturní zařízení 520 000,00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek 19 000,00
3330 - Činnost registr. církvím 20 000,00
3341 - Místní rozhlas 56 000,00
3349 - Liptálský Zpravodaj 65 000,00
3392 - Kulturní areál 110 000,00
3399 - Vítání občánků, beseda s důchodci,narození dětí 91 000,00
3419 - Tělovýchova 147 500,00
3421 - Dětské hřiště revize 15 000,00
3429 - Ostatní zájmová činnost 15 000,00
3511 - Zdravotní zařízení 10 000,00
3522 - Ostatní nemocnice - Vizovice 10 000,00
3613 - Nebyt. prostory-otop, voda el. energie Dům služeb 120 000,00
3631 - Veřejné osvětlení, oprava ovětlení, posílení a rozšíření VO 285 000,00
3632 - Pohřebnictví, oprava chodníků na hřbitově 22 500,00
3633 - Úrok plynofikace, zástavy MŠ, Dům služeb 33 800,00
3636 - Územní rozvoj - příspěvek na digit. mapu 11 000,00
3639 - Ostat. služby Místního hospodář., odstranění domek Mrlinovo 706 000,00
3721 - Odvoz nebezp. odpadu 120 000,00
3722 - Odvoz domovního odpadu 575 000,00
3723 - Sběrný dvůr, výběrové řízení, PHM, pojištění  IVECO 49 000,00
3725 - Odvoz tříděného odpadu 106 000,00
3745 - Péče o vzhled v obci +  mzda VPP 1 212 520,00
4319 - Sociální pomoc občanům 25 000,00
4354 - 16 BJ penzion 269 000,00
4359 - Péče o staré občany 133 000,00
5212 - Rezerva na živelnou pohromu 50 000,00
5512 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů 157 000,00
6112 - Zastupitelstvo, komise, odstupné 1 586 000,00
6171 - Vnitřní správa 2 804 000,00
6171 - Peněžní fond  2015 52 000,00
6310 - Bankovní poplatky 24 000,00
6399 - Odvod daně obec 172 600,00
6399 - org.343 Odvod DPH 700 000,00
6402 - Vratka za dodace 6 000,00
6409 - Člen. příspěvky mikroregionům a sdružením, SOS 130 880,00
VÝDEJ CELKEM: 26 759 000,00

Schválený  rozpočet 2015  Obec Liptál   Financování
8115 - Počáteční stav 2015 6 280 000,00
8124 - 01 Plynofikace obce - úvěr ( 2001 ) -563 000,00
8901 - Daň DPH 2015 0,00
CELKEM: 5 717 000,00

Rozpočet byl schválený 18.2.2015 ZO  pod bodem 14/03/15
V Liptále 19.2.2015                 zpracovala Sušňová



Liptálský zpravodaj 1/2015  5

o Mateřskou školu Liptál, Základní 
školu Liptál, FoS Lipta Liptál, TJ 
Start Lipta Liptál, KVN Liptál, SDH 
Liptál, Nemocnici Milosrdných 
bratří ve Vizovicích, Naději Vsetín 

a Charitu Vsetín
- bere na vědomí informaci o nákla-

dech za svoz odpadů v obci Liptál 
za rok 2014

- schvaluje rozpočet obce Liptál na rok 

2015
- bere na vědomí informaci o vybrání 

finanční hotovosti ve výši 15.912,- Kč 
při akci Tříkrálová sbírka

Investiční akce obce Liptál
Tímto článkem bych Vás rád informo-

val o několika vybraných akcích, které 
obec Liptál plánuje realizovat v letošním 
roce nebo je teprve projekčně připravuje. 
Investiční akce jmenované v tomto člán-
ku bývají většinou částečně hrazeny z do-
tačních titulů. Náklady na realizaci těchto 
akcí bývají totiž dost vysoké a nebylo by 
vždy v možnostech obecního rozpočtu 
tyto akce zvládnout. Proto realizované 
nebo připravované projekty nemusí být 
vždy přesně to, co by obec v danou chvílí 
nejvíce potřebovala. I tak jsou dotace ve-
lice potřebné a přispívají k rozvoji obce. 
Součástí článku není stavba kanalizace 
ani asfaltování komunikací, i když se 
jedná o největší investiční akce. Těmto 
akcím se věnuji v samostatném článku.

Revitalizace centra obce Liptál je pro-
jekt, který byl již realizačně zahájen. 
Realizací projektu dojde k vytvoření no-
vých parkovacích míst v centru obce. 
Za budovou obecního úřadu vznikne 12 
nových parkovacích míst. Dále vzniknou 
4 nové parkovací místa pod obchodem 
Jednota a 4 parkovací místa nad ob-
chodem budou rozšířena. Ostatní místa 
na parkování v této lokalitě budou opra-
vena a dostanou také nový asfaltový po-
vrch. Součástí projektu je také realizace 
bezbariérového vstupu do zdravotního 
střediska z boční strany budovy a realiza-
ce několika dětských herních prvků včet-
ně laviček za budovou. Celkové náklady 
na akci jsou cca 3 mil. Kč. Projekt bude 
ukončen v červnu 2015.

Ministerstvo školství mládeže a tělo-
výchovy v letošním roce vypsalo dotační 
titul na zvýšení kapacit mateřských škol, 
do kterého jsme již podruhé podali žá-
dost s projektem přestěhování Mateřské 
školy do volného pavilonu Základní ško-
ly. V loňském roce jsme bohužel dotaci 
nezískali, proto se i realizace musí posu-
nout o další rok. Doufám, že v tomto roce 
budeme s žádostí úspěšnější, i když po-
žadavky obcí výrazně převyšují finanční 
možnosti ministerstva. Náklady na tuto 
akci převýší hranici 10 mil. Kč.

 Další projekt, na který byla v letošním 
roce podána žádost o dotace, je realizace 
nové klubovny v podkroví kulturního 
zařízení pro Folklorní sdružení Lipta 
Liptál. Jedná se o umístění nové klubov-

ny do nevyužitého podkroví nad hlavním 
sálem kulturního zařízení. Náklady na re-
alizaci jsou cca 650 tis. Kč, které nám 
snad částečně poskytne Ministerstvo pro 
místní rozvoj.

Čekáme také na vyhlášení podpo-
řených žádostí o dotace v programu 
Ministerstva školství mládeže a tělový-
chovy, které jsme požádali o dotace 
na výstavbu víceúčelového hřiště, které 
by mělo být umístěno na tzv. spod-
ním fotbalovém hřišti. Jedná se o hřiště 
s umělou trávou o rozměru 40 m x 20 m 
zařízené pro více sportů. Rozpočet na tu-
to akci činí cca 3 mil. Kč.

Z největších projektů, které obec v sou-
časné době připravuje projekčně, jsou 
chodníky do dolní části naší obce. Bylo 
velkou snahou, aby chodníky byly reali-
zovány ihned po projektu kanalizace, ale 
bohužel zdlouhavá příprava projektové 
dokumentace a pracnost získání souhlasů 
nám nedala možnost získání potřebných 
povolení. Na druhou stranu jsem ale 
velice rád, že všichni vlastníci, kteří 
jsou dotčeni stavbou chodníku, dali obci 
Liptál potřebný souhlas. V současné do-
bě probíhají jednání s Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje, který je správcem ko-
munikace přilehlé k chodníku a dává se 
dohromady konečná podoba trasy chod-
níku. V letošním roce obec získá stavební 
povolení a bude připravena na podání žá-

dosti o dotace, které by měly být vypsány 
vna konci tohoto roku. Rozpočet na akci 
není ještě přesně stanoven, ale nynější 
předpoklad je cca 10 mil. Kč.

Dále připravujeme mnoho dalších pro-
jektů, které jmenovat v současné době 
by bylo předčasné. Za zmínku ještě stojí 
příprava projektu na zlepšení zabezpeče-
ní vstupů a okolí základní školy. Projekt 
bude například řešit kamerový systém 
kolem školy, instalaci video zvonků, či-
pový vstup do tělocvičny, atd.

Na závěr bych vám chtěl představit 
projekt, který se nyní začíná pomalu při-
pravovat. Jedná se o stavbu cyklostezky. 
Může se zdát, že se jedná o zbytečný pro-
jekt, když nejsou ještě zrealizovány jiné 
„důležitější“ projekty, ale vždy je potřeba 
dívat se dopředu. Nyní probíhají první 
jednání s obcí Lhota u Vsetína a městem 
Vsetín, které by měly určit trasu nové 
cyklostezky. Cílem je spojit naši obec 
s městem Vsetín a okolními cyklostez-
kami. Jelikož se jedná o liniovou stav-
bu s potřebou mnoha souhlasů majitelů 
pozemků, předpokládá se realizace akce 
nejdříve za tři roky.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Bezohlednost majitelů psů

Nabídka zaměstnání

Kanalizační přípojky – postup 

Poděkování Diakonie Broumov – sbírka textilu aj.

Jako každý rok je po zimních měsí-
cích vidět výrazné znečištění veřejných 
prostranství psími exkrementy, které 
majitelé svých domácích mazlíčků po-
nechali volně ležet a to převážně v blíz-
kosti chodníků. Jedná se o dlouhodobý 
problém, který se snad alespoň částečně 
podaří vyřešit umístěním sáčků určený-
mi na psí exkrementy, které byly v pro-
blematických místech namontovány 
na odpadkové koše v centru a v horní 
části obce. V nejbližší době budou 

místa podél chodníku doplněny o dal-
ší odpadkové koše, které snad zlepší 
tuto velice nepříjemnou problematiku. 
Odpadkové koše včetně sáčků na psí 
exkrementy budou také umístěny ko-
lem venkovního amfiteátru a směrem 
k fotbalovému hřišti.

Samozřejmě jsem si vědom, že pro-
blém s psími exkrementy se taky týká 
dolní části obce. V této části naší obce 
budou ale odpadkové koše umístěny 

Obec Liptál získala v loňském roce 
dotaci na projekt Revitalizace centra 
obce Liptál z Regionálního operačního 
programu. Přidělením této dotace jsme 
se zavázali k vytvoření nového pracov-
ního místa. 

Obec Liptál proto hledá zaměstnance 
(muže) na hlavní pracovní poměr na pozi-
ci dělník. Pracovní náplň nového zaměst-
nance bude spočívat v opravách a údrž-
bě obecních budov a zařízení, v údržbě 
veřejného prostranství a ve správcovství 

Asfaltování komunikací v obci Liptál
Po dokončení výkopových prací 

na stavbě splaškové kanalizace bude 
v naší obci probíhat asfaltování po-
vrchů všech dotčených komunikací. 
Zastupitelstvo obce v letošním roce 
již vyčlenilo cca 7,3 mil. Kč na práce 
spojené s realizací asfaltových ploch. 
Finance jsou natolik vysoké, protože 
jsme se rozhodli provést celoplošné 
asfaltování a to ve všech ulicích včetně 
hlavní komunikace. Rozhodnutí, že bu-
dou komunikace asfaltovány celoploš-
ně, je především dán realizací poslední 
inženýrské sítě a rozsahem prací spoje-
ných se stavbou kanalizace. 

První asfaltovací práce budou zaháje-

ny již na začátku dubna. Ve všech mís-
tech, kde to bude možné a kde občané 
budou souhlasit, bude asfaltový povrch 
položen na stávající asfalt. Nebude pro-
váděno frézování stávajícího povrchu. 
Tento postup byl zvolen z důvodu, aby 
došlo ke zpevnění povrchu a také aby 
došlo ke zvýšení životnosti všech ko-
munikací v obci. V místech, kde nebude 
povrch frézován, dojde ke zvýšení vo-
zovky o cca 6 cm. 

Občané, kteří plánují opravu i úpravu 
svých stávajících vjezdů a vchodů je 
teď nejvhodnější možnost, aby nový 
asfalt plynule navazoval na vaše po-
zemky.   

V návaznosti na celoplošné asfal-
tování komunikací vyzývám občany, 
kteří uvažují o realizaci vodovodní 
přípojky, aby tak učinili ještě před 
samotným uložením asfaltového po-
vrchu. Na podzim minulého roku by-
lo zrealizováno mnoho vodovodních 
přípojek a také hodně se jich realizuje 
v současné době. Stavebník, který 
zrealizuje vodovodní přípojku před 
asfaltováním komunikací, nemusí 
po realizaci opravovat povrch této 
komunikace a tím se mu výrazně sníží 
náklady.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Realizace projektu Čistá řeka Bečva 
II se blíží ke svému konci. V současné 
době se již budou dokončovat poslední 

kanalizační stoky a chybějící protlaky. 
Celkem je ještě potřeba položit cca 
2,5 km potrubí z celkových cca 14 km. 

Budou také zahájeny práce na montáži 
technologií v čerpacích stanicích, aby 
bylo možno v červnu pomalu začít 

Vážení přátelé,
srdečně Vám děkujeme za přízeň, 

kterou jste nám projevili v roce 2014 
i v letech minulých. Nesmírně si 
vážíme, že jste si i přes pracovní 
vytíženost našli čas, abyste zorgani-
zovali sbírku a pomohli nám v naší 
činnosti. Děkujeme Vám za angažo-
vanost, kterou jste projevili v dob-
rovolné činnosti pro naši organizaci. 

Bez Vás bychom nemohli vykonávat 
naše poslání.

Děkujeme občanům za jejich štědrost 
a ochotu pomoci lidem v nouzi. Je ob-
divuhodné, že vyvinuli tolik úsilí, aby 
nezištně podpořili vyhlášené akce.

Dovolujeme si proto apelovat na Vaši 
solidaritu a požádat Vás o pořádání 
sbírek použitého textilu i v letech příš-
tích, přestože budou ve Vaší blízkosti 

umístěné naše pískově-žluté kontejnery 
nebo kontejnery konkurenčních firem.

Pevně věříme, že nám zachováte pří-
zeň i v roce 2015 a těšíme se na spolu-
práci i v dalších letech. 

Přejeme Vám i Vašim občanům mno-
ho osobních i pracovních úspěchů.

PhDr. Vítězslav Králík, předseda  
družstva Diakonie Broumov

až po realizaci chodníků, které budou 
v případě úspěšného získání dotace 
realizovány v roce 2016. 

Tímto žádáme občany, kteří venčí své 
mazlíčky na veřejném prostranství obce, 
aby dbali čistoty veřejného prostranství 
obce a byli ohleduplní ke svým spolu-
občanům tím, že budou sáčky na psí 
exkrementy využívat a po svých maz-
líčcích exkrementy uklízet, za což vám 
děkujeme.

Ing. Milan Daňa
Starosta obce Liptál

majetku obce. V případě zájmu budou 
bližší informace podány na obecním úřa-
dě. Jedním ze základních požadavků je 
řidičský průkaz skupiny B. Zájemci si 
mohou nejpozději do 15. dubna 2015 
podat žádost na obecní úřad včetně živo-
topisu.         Ing. Milan Daňa

starosta obce Liptál
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s provozem splaškové kanalizace v ob-
ci Liptál. Ve Lhotě u Vsetína již také 
finišují práce na propojení kanalizace 
až na vsetínskou čistírnu odpadních 
vod. Předpokládá se, že v červnu by 
mohla být zahájena kolaudace stavby, 
bez které není možné napojovat vaše 
rodinné domy na splaškovou kanali-
zaci.

Jak jste již byli v minulosti infor-
mováni, obec Liptál se také zapojila 
do nákupu kanalizačního potrubí pro své 
občany. Důvodem je zajistit občanům 
nejlepší nákupní ceny za trubní materiál 
a co nejvíce motivovat občany, aby své 
rodinné domy napojili na kanalizaci hned 
v roce 2015. Zvýhodněné ceny za mate-
riál budou totiž pouze v letošním roce 
a zvýhodnění dosahuje úspory cca 50% 
nákladů proti nákupu v obchodě. K dis-
pozici bude celý sortiment délek potrubí 
(potrubí délky 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m), 
úhlů kolen (15°, 30°, 45°, 60°) a k dis-
pozici budou také odbočky 150/150/45°. 
Průměr potrubí bude 150 mm. Je to prů-
měr potrubí, který musí být použit na rea-
lizaci vaší domovní kanalizační přípojky. 
Cena je stanovena za metr potrubí ať už 
pořizujete jakoukoliv délku. V obchodě 
jsou totiž krátké délky potrubí výrazněji 
dražší než potrubí v 5m délkách. Přechod 
z vašeho stávajícího potrubí na nové po-
trubí průměru 150 mm si musí každý 
vlastník koupit sám, protože každý má 
jiný průměr a materiál stávajícího po-
trubí. Trubní materiál bude uskladněn 
v obecních prostorech a bude zájemcům 
prodáván za níže uvedené ceny.

Postup realizace domovní kanali-
zační přípojky:

1. Kanalizační stoka, do které se 
nemovitost napojuje, musí být zkolau-
dována

2. Občan provede výkopové práce 
a položí potrubí domovní přípojky. 
Před zasypáním přizve pracovníka VaK 
Vsetín a.s. k převzetí. Tento pracovník 
přebírá pouze místo, kde se potrubí 
napojuje do napojovací šachty průmě-

ru 400 mm. Zbytek potrubí může být 
zasypáno.

3. Současně si občan vyřídí smlouvu 
s VaK Vsetín a.s. na vypouštění splaš-
kových vod. Žádost je součástí projektu 
vaší kanalizační přípojky, kterou jste si 
za 1800 Kč, vyzvedli na obecním úřadě.

4. Pozor, v případě dřívějšího napo-
jení zaplatí občan poslední vyčištění 
potrubí, před kamerovými zkouškami 
a převzetím kanalizace. Také se vysta-
vuje postihu dle zákona o Vodovodech 
a kanalizacích.

Do přípojky splaškové kanalizace 
mohou být zaústěny: 
- splaškové vody z WC, koupelen, prá-

delen a kuchyní a to přímo bez před-
čištění

Do přípojky splaškové kanalizace 
nesmí být zaústěny: (může být zkont-
rolováno – i dodatečně, např. kamero-
vou zkouškou, odběry, …) 
- vody dešťové
- vody podzemní – drenážní
- vody z chlévů a hnojišť
- látky hořlavé, zápalné, jedovaté, ky-

selé a žíravé

Občané mají také možnost zreali-
zovat si kanalizační přípojku již ny-
ní. Prozatím ale nesmí dojít k propo-
jení stávajícího septiku nebo žumpy 
do veřejné kanalizace. Toto propojení 
přípojky se stávajícím potrubím musí 
být provedeno až po kolaudaci hlavní 
kanalizační stoky (viz výše uvedený 
postup realizace domovní kanalizační 
přípojky). Dále nesmíte zapomenout, 
že místo kde se potrubí napojuje do na-
pojovací šachty průměru 400 mm, bude 
přebíráno pracovníkem VaK Vsetín a.s. 
Tato varianta se týká především obča-
nů, kteří chtějí využít již nyní rozko-
pané zahrady a část potrubí kanalizační 
přípojky si zrealizují již nyní.

Kanalizační potrubí včetně kolen 
za zvýhodněné ceny budou k prodeji 
na konci dubna. O přesném čase a mís-
tu prodeje budete informováni (webové 
stránky obce, rozhlas).

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Cena trubního materiálu

Položka Tuhost Cena, za kterou koupíte materiál od 
obecního úřadu

Potrubí DN 150 SN4 80 Kč/m
Kolena 15°- DN 150 SN8 50 Kč/ks
Kolena 30°- DN 150 SN8 50 Kč/ks
Kolena 45°- DN 150 SN8 50 Kč/ks
Kolena 60°- DN 150 SN8 50 Kč/ks
Odbočka 150/150/45° SN8 130 Kč/ks
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NETŘÍDĚNÝ (zbytkový) ODPAD – POPElNicE - PyTlE 
černá barva (paseky)

V OBCI – odvoz 1 x za 14 dní - LICHÝ tÝDEn
SVOZOVÝ DEN – ČTVRTEK ráno

POZOR - kdo nemá na popelnici přilepenu samolepku 
pro rok 2015 

(tj. doklad o zaplacení), nebude mu popelnice vyvážena!
Klasické kulaté plechové a černé plastové popelnice je mož-
né zakoupit na obecním úřadě nebo v Informačním centru. 

PASEKY – odvoz 1 x za 14 dní - LICHÝ tÝDEn 
SVOZOVÝ DEN – PONDĚLÍ ráno 

Kdo na netříděný odpad používáte černé pytle, připravte je 
k přístupovým komunikacím raději už v neděli večer.

Svozová místa - pro paseky:
Hluboké – u Josefa Lukáše

Lopuník – u Horkých č. 405
Kopřivné – u Zavrtáků

Háj – u Kovařčíků č. 440
Lůžko – u Oborských (kde stál kontejner)

Prosíme občany z těchto odlehlých částí obce, 
aby na svozová místa soustřeďovali pytle s odpady 

nanejvýš 1 den předem.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – PAPÍR
modré pytle a modré kontejnery

 * 13.4. * 11.5. * 8.6.2015

Patří zde: noviny, časopisy, krabice, lepenka, karton, 
kancelářský papír a sešity

NEpatří zde: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, 
uhlový a voskovaný papír

TŘÍDĚNÝ ODPAD – PLASTY
žluté pytle a žluté kontejnery

* 27.4. * 25.5. * 22.6.2015

Patří zde: PET láhve, sáčky, folie, nádoby od saponátů, 
plastové kanystry, kýble, květináče, polystyren apod.

Nádoby stlačte, šetříte tak místo.
NEpatří zde: novodurové trubky a podlahové krytiny, 

obaly od chemikálií a nebezpečných látek.

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

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

Patří zde: krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.
Kartony stlačte, šetříte tak místo.

Ke třídění těchto odpadů můžete využít oranžově označené 
popelnice, které jsou umístěny vedle stávajících zvonů na sklo. 

Nebo si můžete v IC nebo na OÚ vyzvednout oranžové 
plastové pytle.

Svoz odpadu Liptál 2015 TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“
Termíny 2015 budou oznámeny dodatečně.

Patří zde: láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo. 
NEpatří zde: porcelán, keramika, autosklo, 

drátěné sklo a zrcadla. 

TŘÍDĚNÝ ODPAD - ELEKTROZAŘÍZENÍ 
E-BOx - umístěn na OÚ Liptál

Na vyřazené drobné elektrozařízení je u vchodu do 
Obecního úřadu v Liptále umístěna sběrná nádoba. 

Do E-Boxu patří: drobné elektrospotřebiče – např. vyslou-
žilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové 

vybavení, apod.
Do E-Boxu NEPATŘÍ: zářivky a výbojky

TŘÍDĚNÝ ODPAD - baterie – náplně z tiskáren
–  boxy umístěny při vstupu na OÚ Liptál

TŘÍDĚNÝ ODPAD - BYTOVÝ TExTIL, ODĚVY, 
OBUV, HRAČKY – bílý kontejner

Kontejner je umístěn ve středu obce naproti 
hasičské zbrojnice u zámku.

V obci jsou trvale umístěny KONTEJNERy, 
do kterých lze průběžně odkládat 
skleněný odpad, papír a plasty. 

- v Dolansku u obchodu Jednota
- ve Středu obce u Hasičské zbrojnice (sběrný dvůr)

- v Hořansku před obchodem u Daňů a na Špici.

Prosíme občany, aby do těchto kontejnerů ukládali 
pouze odpad, pro který jsou kontejnery určeny.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Otevírací doba Infocentra Liptál 
(vchod od telefonní budky)

PONDĚLÍ A STŘEDA  

8 - 11 a 12 - 16 hodin

Informační letáky o třídění odpadů obdržíte 

v informačním centru nebo na obecním úřadě.

Upozorňujeme občany, že poplatky za odpady mají být 

uhrazeny do konce března každého roku.

S obecním úřadem je možné dohodnout splátkový kalendář.
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TŘIďmE ODPAD, mÁ TO SmYSL

POZOR  - NEPŘEHLÉDNĚTE !

V souladu se zněním zákona o odpadech ( č.185 / 2001 sb.) 
bude letos proveden ve vaší obci

"SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 
Z DOmÁCNOSTÍ"

v sobotu  9.5.2015  od 8.00 do 11.30 hod.

1.   Liptál – Na Špici (točna autobusu)   
  8:00 – 9:00   hod.

2.   Liptál – Dolansko (u obchodu)     
  9:15 – 10:15 hod.

3.   Liptál – u hasičské zbrojnice (náves)   
10:30 – 11:30 hod.

Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady ode-
vzdávat, neboť svozová technika bude přesunuta do další 
obce. V uvedené době bude na stanovených místech moci 
každý občan  zdarma  odevzdat  k likvidaci následující 
druhy odpadů:

•  olejové automobilové filtry  •   plechovky se zbytky barev  
•  monočlánky  •  autobaterie  •  zářivky  •  znečištěné láhve 
a sklo od chemikálií  •  zbytky přípravků na hubení škůdců 
a postřiky  •  staré kosmetické přípravky  •  staré léky  •  
vyjeté  motorové oleje  •  mořidla a rozpouštědla  •  plastové 
obaly a nádoby od škodlivin  •  opotřebované pneumatiky  
•  hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou  •  obaly 
od sprejů  •  televizory  •  rádia  •  ledničky  •  domácí elek-
trospotřebiče  • objemné odpady  (koberce, linolea, kočárky, 
mísy wc, umyvadla, ...) •  odpady zeleně  •  stavební odpady  
•   klasický kovový šrot  •  dřevo  •

Jelikož jsou tyto sběry v naší obci organizovány každoroč-
ně, není důvod, aby některé z těchto nebezpečných  odpadů 
končily v popelnicích, velkobjemových kontejnerech, kam-
nech a nebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý 
z vás, kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné 
příležitosti a akce se zúčastní.

Za váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního 
prostředí v naší obci děkuje Obecní úřad Liptál a společnost 
Marius Pedersen a.s.

Na úvod něco málo ze statistiky. V České republice třídí 
odpad více jak 70% občanů, po celé ČR je rozmístěno více 
než 240 000 kontejnerů na tříděný odpad, v loňském roce 
bylo ušetřeno díky třídění 23 km2 přírody a každý Čech prů-
měrně vytřídil 39,7 kg odpadů za rok.

I v naší obci se snažíme neustále zlepšovat podmínky pro 
třídění odpadů. Občané mají možnost třídit plasty, papír, 
sklo, nápojové kartony, drobné elektrozařízení, baterie, tone-
ry do tiskáren a textil. Nebezpečný a velkoobjemový odpad 
řešíme formou mobilních svozů 2x ročně a od letošního roku 
se bude řešit také sběr bioodpadu. Občané mají také možnost 
kompostovat veškerý organický materiál z domácností a ze 
zahrad pomocí kompostérů.

Díky kvalitnímu a zodpovědnému třídění našich občanů 
zůstane poplatek za svoz odpadu pro tento rok opět nezmě-
něn, tzn. 300 Kč/osobu/rok. Výše poplatku se odvíjí od tří-
dění odpadu a od snahy co nejvíce snižovat množství odpadu 
v popelnicích, snižovat množství komunálního odpadu, který 
je nejdražším odpadem. 

Výše poplatků v okolních obcích

OBEC POPLATEK 
(Kč/osoba/rok)

Liptál 300
Lhota u Vsetína 400
Jasenná 450
Všemina 450
Lutonina 440
Vsetín 500

I když naše obec patří mezi obce s nejnižším poplatkem 
za svoz odpadu, i tak je vždy co zlepšovat. Například svoz 
pytlovaného odpadu je čím dál přísnější, a proto je potřeba, 
abychom zlepšili používání správné barevnosti pytlů na tří-

děný odpad. Vytříděné plasty vložené např. do modrého nebo 
černého pytle mohou být svozovou firmou počítány do ko-
munálního odpadu, proto musí být plasty vloženy do pytlů 
žluté barvy, papír do modrých pytlů a nápojové kartony 
do oranžových pytlů. Každý občan dostává dvakrát ročně 
pytle na tříděný odpad. Je jasné, že toto množství nemůže 
pokrýt požadavek domácností, proto Vám nabízíme možnost 
si pytle dokoupit za nákupní cenu na obecním úřadě (žluté 
pytle 3 Kč/ks, modré a černé pytle 5 Kč/ks, oranžové pytle 
zdarma). Největší zhoršení je u třídění kompozitních obalů 
(nápojových kartonů), které se likvidují v pytlech oranžové 
barvy. U těchto odpadů došlo k největšímu propadu ve tří-
dění.

Každý rok se snažíme zlepšovat podmínky a motivovat ob-
čany k co nejlepšímu třídění odpadu. V loňském roce obdržel 
každý občan po zaplacení poplatku za odpady tašky na třídě-
ný odpad. V letošním roce dojde opět k navýšení počtu kon-
tejnerů na plasty, papír a sklo umístěných na tradičních mís-
tech naší obce, což také doufám pomůže k lepší dostupnosti 
třídění. Na další rok zvažujeme nákup tzv. hnědých popelnic 
na bioodpad, které by byly věnovány všem zájemcům zdar-
ma. Hnědé popelnice by byly doplňkem ke kompostérům 
a byly by svozovou firmou sváženy obdobným způsobem 
jako popelnice na komunální odpad. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří odpa-
dy třídí a tím přispívají jak ke zlepšení životního prostředí, 
tak i ke snížení nákladů na svoz odpadů, protože nejdražším 
vyhozeným odpadem je komunální odpad v popelnicích. 
Proto bych chtěl také požádat občany, kteří dosud nepova-
žovali třídění odpadů za nutné, aby se nad tímto problémem 
zamysleli. K dispozici je velké množství informací, jak 
na obecním úřadě, tak např. na webových stránkách www.
ekokom.cz nebo www.jaktridit.cz. Jen díky kvalitnímu třídě-
ní může zůstat poplatek za odpady v naší obci beze změny. 
Třiďme odpad, má to smysl.

Ing. Milan Daňa
Starosta obce Liptál
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Liptál získal cenu Zlatá Europea, jako první vesnice v Evropě
V letošním roce získala naše obec 

další velice významné ocenění. Po ob-
rovském úspěchu v roce 2006, kdy obec 
Liptál získala titul Vesnice roku České 
republiky, nyní v roce 2015 získává 
Liptál další významný titul, a to cenu 
Zlatá Europea. Jedná se o ocenění, kte-
ré získáváme jako první vesnice v celé 
Evropě. Evropská unie umění udělila 
naší obci cenu za příkladnou podporu 
kultury a dalších spolků. Obec Liptál 
se může nyní pyšnit již dvěma vý-
znamnými tituly, což má velký přínos 
pro budoucnost a samozřejmě se jedná 
o velkou prestiž. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Napsali o nás ve Valašském deníku
Liptál - Cenu Evropské unie umění Zlatá 
Europea dostane Liptál. A to za dlouho-
dobý přínos v oblasti kultury a rovněž 
za pomoc spolkům. Liptál je ve své 
kategorii první vesnicí v Evropě, která 
tuto cenu získá. Komise vesnici podle 
jejího starosty Milana Dani (BEZPP) 
vybrala ze čtyř nominovaných kandi-
dátů. Mezi nimi bylo zastoupeno také 
Slovensko a Ukrajina.  
Pro Liptalany je získání ceny překva-
pením. Oslovení obyvatelé vesnice 

se to dozvěděli teprve od redaktorů 
Valašského deníku. „Slyším to poprvé. 
V každém případě je to ale příjemná 
informace. Mám z ní radost,“ neskrýval 
radost třeba Miroslav Bařina. 
Obhlédnout Liptál přijel už vloni v lé-
tě prezident Evropské unie umění Petr 
Vašíček. Navštívil folklorní festival 
Liptálské slavnosti. „Jeho návštěva byla 
spojena právě s nominací na tuto cenu. 
Nakonec jsme ji získali. K předání dojde 
letos právě na Liptálských slavnostech,“ 
poznamenal starosta Milan Daňa. 
Ti, kteří o získání Zlaté Europey již 
vědí, mají z ceny velkou radost. „Pro 
nás je to prestižní ocenění. Moc si jej 
vážíme. Vlastně, jakékoliv uznání je 
pro obec prospěšné. Má významný vliv 
na její další chod,“ dodal starosta. 
Pocity radosti neskrývá ani Ladislav 
Michálek, čestný předseda Folklorního 
sdružení Lipta Liptál. Soubor si letos 
připomíná 85. výročí svého založení. 
„Je potěšitelné, že jsme první 
v Evropě. Ocenění je Liptálu uděle-
no nejenom za podíl na organizování 
Mezinárodního folklorního festivalu 
a podporu Folklorního sdružení Lipta 
Liptál. Svoji významnou úlohu sehrála 
i péče o další organizace a spolky půso-
bící ve vesnici,“ míní Michálek. 

Jeho slova potvrdil také prezident 
Evropské unie umění Petr Vašíček. 
„Rozhodnutí o udělení ceny Liptálu 
se opíralo mimo jiné také o doporuče-
ní členů prezidia Gennadiye Bazayeva 
z Ukrajiny a Bernarda Luise Martina 
ze Švýcarska. Oba Liptál znají jako 
vesnici s aktivním soužitím ve všech 
oblastech života,“ připomněl prezident 
jeden z důvodů, proč se Liptál nosite-
lem ocenění Zlatá Europea od letoška 
stane. 
Také on považuje Liptál za místo, které 
je ojedinělým příkladem vesnického 
života. „Ocenění Liptálu je i dalším 
signálem pro veřejnost, co v současné 
době naše mezinárodní společnost po-
važuje za nejdůležitější,“ dodal prezi-
dent Petr Vašíček. 

Zlatou Europeu zatím obdrželi: 
Mikeli – Finsko 
Stuttgart a Deidesheim – Německo 
Žilina a Snina – Slovensko 
Praha-Horní Počernice 
Liptál – historicky první vesnice 
Více na: http://valassky.denik.cz/
zpravy_region/liptal-ziskal-cenu-eu-
ropea-jako-prvni-vesnice-v-evro-
pe-20150310.html
Dušan Póč, Valašský deník, 10.3.2015

INFOCENTRUm NABÍZÍ
Titul Cena Kč

Brožura Liptál – česky, anglicky, německy zdarma

CD „Liptál, městečko“ 2011 - Ženský sbor Rokytenka 100

CD „Přišlo jsi k nám, Jezulátko“ 2014 - Ženský sbor Rokytenka 100 - novinka

Čepice kšiltovka bílá se znakem obce Liptál 80

Čepice kšiltovka světle modrá / béžová se znakem obce 96

Čepice fleece bílá s bílou výšivkou Liptál – ohrnovací 41 - novinka

Čepice fleece bílá  s bílou výšivkou Liptál - s kšiltem i s ohrnutím přes uši 43 - novinka

DVD Liptál včera a dnes (česky, anglicky) 80

DVD Návštěva prezidenta V. Klause 2007 60

DVD Vesnice roku 2006 - double ZK a ČR 80

Klobouček světle modrý se znakem obce Liptál 108

Kniha Amerika – cestování s Olinkou - George Knessl zdarma

Kniha Jan Kobzáň – Lubomír F. Piperek 150

Kniha Liptál - Ladislav Baletka a kolektiv - brožovaná 40

Kniha Liptál - Ladislav Baletka a kolektiv - vázaná 60

Kniha Liptál včera a dnes (fotografie) – Miroslav Vaculík a kolektiv 290
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Všechny tituly a předměty můžete zakoupit denně na Obecním úřadě v Liptále a v Informačním centru obce Liptál v pondělí a středu, 
nebo objednat na adrese: Obecní úřad Liptál,  756 31  Liptál 331, Tel.: 571 438 074, Fax: 571 424 785, e-mail: obec@liptal.cz.

Kapela a Honza Evják uspořádali koncert 
na podporu projektu Kola dětem

PŘEČETLI JSmE ZA VÁS

Muzikanti z kapely D.U.Bmusic se 
před časem rozhodli podpořit projekt 
nadace Andrey Radové Kola dětem. 
Stejně jako zakladatelku nadace zasáhl 
D.U.Báky silný příběh bikera Marka 
Reynoldse, který za svého života sbíral 
finanční prostředky na koupi dětských 
jízdních kol, která pak rozdával dětem 
ze sociálně slabých rodin. Druhý bene-
fiční koncert na získání finančních pro-
středků na koupi nových dětských kol 
uspořádala kapela D.U.Bmusic v pře-
rovském Base campu. 
Podpořit projekt přišel i cestovatel Jan 
Evják, který v roce 2012 přejel na kole 
napříč Střední Amerikou.
Někdy okolo Silvestra jsem se náho-
dou dověděl o nedoceněných projektech, 
mezi kterými byl i projekt nadace Kola 
dětem. Proto jsem zavolal zakladatelce 
nadace Andree Radové a oslovil ně-
kolik lidí, kteří by se mohli na projek-
tu podílet. Ozval se mně Honza Evják 
z Liptálu u Vsetína, který je stejný fanda 
a cestovatel jako já. Honza před třemi 

lety přejel na kole letem světem Mexiko 
a Panamu. O své čtyřměsíční pouti 
Střední Amerikou, na které ujel 4300 ki-
lometrů, sepsal knihu, která by mu měla 
co nevidět vyjít. Já se znám s Honzou 
z několika cyklofestů, a tak když se nabí-
dl, že přijede a připraví o své dobrodruž-
né pouti Střední Amerikou besedu, byli 
jsme moc rádi, prozradil před koncertem 
frontman kapely D.U.B. Pavel Kadlíček.
Kasička, do které peníze na podporu 
projektu Kola dětem členové kapely 
sbírají, se pomalu začíná plnit. Dnes 
lidé přispěli částkou 6300 korun. A to 
není všechno. Firma Sapa Bike Cyklo 
& Bike věnovala pro malé cyklisty, 
kteří v rámci benefice kola dostanou, 
pět nádherných cyklo přileb," dodal 
frontman kapely D.U.Bmusic.
Benefiční koncerty jsou v plném proudu. 
Kapela D.U.Bmusic vystoupí 13. břez-
na v Kroměříži, 21. března v Ostravě 
a 4. dubna ve Vsetíně. "Další místa, 
kde by mohly benefiční koncerty okra-
čovat, jsou v jednání. 

První kola díky finančním příspěv-
kům dárců dostaly děti před nedávnem 
na severu Čech. Peníze z benefičních 
koncertů kapely D.U.Bmusic ale zůsta-
nou v našem regionu. 

Vybráno z http://prerov.nejlepsi-adresa.
cz/ ze dne 22.2.2015, hcz, foto: Hana 
Žáčková.

Kniha „100 let tělovýchovy v obci Liptál“ – Ing. Milan Daňa a kolektiv 2014 50 - novinka

Kniha „Pohádky a pověsti Jana Kobzáně“ – Eva Eliášová 2014 45 - novinka

Ledvinka červená, bleděmodrá se znakem a nápisem Liptál 31 - novinka

Mapa Liptál 10

Pohlednice - různé druhy 2-3

Soubor 5 ks pohlednic VR 2006 (červený) 10

Soubor 7 ks pohlednic VR 2006 (béžový) 14

Tričko bílé se znakem obce a vlaječkou ČR na rukávě - vel. XL, XXL, XXXL 150

Tričko světle modré se znakem obce a vlaječkou ČR na rukávě - vel. XL,XXL 186

Tričko světle modré se znakem obce a vlaječkou ČR na rukávě - vel. XXXL 174

VHS Liptál včera a dnes - anglicky 50

VHS Liptál včera a dnes - česky 50

VHS Liptál včera a dnes (norma USA) 350

VHS Návštěva prezidenta 2007 50

VHS Vesnice roku ČR 2006 50

VHS Vesnice roku ZK 2006 50
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Společenská kronika
ŽiVOTNÍ JUBilEA

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2015
60 let
duben  Černotová Vlasta, Střed
  Tomeček Dušan, Dolansko
  Šimarová Ludmila, Dolansko
červen  Chmelařová Alena, Střed
  Matějů Josef, Dolansko
  Hejtmánek Petr, Dolansko
65 let
duben  Frýdl Karel, Sadová
květen   Mrlinová Emilie, Pod Hranicí

70 let
květen  Gerža Josef, Háj
 
75 let
duben  Komorek Adolf, Lopuník
  Matocha Vladimír, Střed
květen  Vodáková Ludmila, Na Špici
  Smilková Jitka, Na Špici
červen  Kachtíková Dobromila, Hořansko

80 let
květen  Janíčková Marie, Na Špici
  Jurajdová Zdeňka, Dolansko  

81 let
duben  Gojný Otto, Hořansko
červen  Tkadlec Karel, Lůžko
  Řepová Anna, Střed

82 let
duben  Srněnská Ladislava, Střed

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

84 let
duben  Kašpárek Jiří, Dolansko

85 let
květen  Tomana Karel, Helštýn

86 let
červen  Klesková Františka, Střed

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

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

92 let
květen  Miková Julie, Střed

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

PŘIHLÁŠENÍ
leden 2015 Zgarba Jaroslav, Škurňův dvůr
 Zedníková Hana, Na Špici
 Řepišťáková Eliška, Na Špici
únor 2015 Zgarba Jaroslav, Škurňův dvůr
březen 2015 Srněnská Lucie, Střed
 Lažanský Lukáš, Střed

SŇATKY 
Dle našich informací se neuskutečnil žádný sňatek. 

oDHLÁŠEnI 
listopad 2014 Kubáčková Martina, Sadová
 Hromadová Silvie, Dolansko
 Matochová Karolína, Dolansko
 Hromada Erik, Dolansko

nARozEnI
prosinec 2014 Matošková Linda, Na Špici
leden 2015 Londa Vojtěch, Dolansko

Rodičům blahopřejeme.

ÚmRTí
listopad 2014 Ševčíková Jana, Hluboké
prosinec 2014 Mrnůštíková Vladislava, Dolansko
 Smilek Josef, Na Špici
únor 2015 Vaculík Josef, Sadová
 Valchář Josef, Lůžko
 Laštovicová Vlasta, Střed

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

JAK POSÍLAT PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY:
- zasílejte na uvedenou emailovou adresu s označením 

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

- osobně na obecní úřad
- vždy s uvedením autora textu

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

nevhodné pro tisk.
- osobně na obecní úřad
 vždy s uvedením autora fotografií

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

Všem přispěvatelům děkujeme za spolupráci.
Jana Vráblíková, Obecní úřad Liptál, 756 31  Liptál 331,
e-mail: obec@liptal.cz, tel.: 571 438 074, fax: 571 424 785.
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Marné je naříkat,
už se nic nezmění.
Jenom ve vzpomínkách
všechno se ocení.

Dne 28.dubna 2015 si připomeneme 1. smut-
né výročí úmrtí pana

Františka Vrlíčka
 z Liptálu č. 258 – Pod Hranicí.

Stále vzpomíná manželka Ludmila, synové Jaroslav, Josef, 
Radek a dcera Alena se svými rodinami. 

 
I když jsem srdce nemocné měl,
přece jsem Vám je celé dal
a tolik pro Vás vykonat ještě chtěl,
žel, snahu mou osud mi vzal.

Dne 22. února 2015 uplynul 1 rok, co od nás 
odešel pan 

Oldřich Ovčačík z Liptálu č. 167 - 
Výpusty.

Stále vzpomínají syn Petr, dcera Romana a vnuci. 

Proč Tvoje srdce zlaté,
jež pro nás láskou bilo,
proč ono nás tak náhle opustilo.

Po těžké bolestné nemoci
tak rychle odešla jsi spát,
my na Tebe, maminko,
s dětmi budeme vzpomínat.

Dne  10. dubna 2015 tomu budou 3 roky, kdy 
od nás odešla paní 

Jaroslava Ovčačíková z Liptálu č. 167 – 
Výpusty.

Stále vzpomínají syn Petr, dcera Romana a vnuci. 

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

Dne 25. března 2015 jsme si připomněli        
3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
pan 

Bedřich Tomša z Liptálu č. 406.

S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, synové s rodina-
mi, sourozenci Jan a Věra s rodinami. 

Vzpomínky
Za vše, co vykonal, Pracoval vždy do únavy,
klidu sobě nedopřál. tichý spánek buď mu přán.
 

Dne 28. března 2015 jsme si připomněli 30 let 
od úmrtí pana 
Josefa matějů z Liptálu č. 188

Stále s láskou vzpomíná manželka a syn 
s rodinou.

V neznámý svět jsi odešel spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil,
za vše Ti děkujem, čím jsi nám v životě byl.
Bojoval jsi o život, tolik se Ti chtělo žít.
Vzpomínejte na mne, já nechtěl od Vás odejít.
 

Dne 13. března 2015 vzpomínáme 10. výročí, 
kdy nás navždy opustil pan 
 Jan Gerža z Liptálu č. 10

Stále vzpomínají manželka, synové a dcery 
s rodinami a ostatní příbuzní. 

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

Dne 16. února 2014 jsme vzpomněli                     
3. smutné výročí úmrtí mého manžela, naše-
ho tatínka, dědečka, strýce, švagra, pana
Lubomíra Černoty z Liptálu č. 80.

Vzpomíná manželka Vlasta, syn Lubomír, 
dcera Zlata s rodinou, sestra Dana s rodinou, švagrová 
Ludmila a rodina Vychopňová. 

UZÁVĚRKY
jednotlivých čísel Liptálského zpravodaje

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

Prosíme o dodržování uvedených termínů!

SDĚLENÍ KE 
SPOLEČENSKÉ KRONICE

V souvislosti se změnami v zákoně o evidenci obyvatel se 
omlouváme za případné nepřesnosti a i nadále Vás prosíme, 
aby jste nám nastalé změny - sňatky, odhlášení, narození, 
úmrtí nahlásili na OÚ v Liptále, abychom je mohli přesně za-
nést do evidence obyvatel a mohli z nich dále čerpat  – např. 
vítaní občánků, apod. Děkujeme za pochopení.

Jana Vráblíková
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Marné je naříkat,
už se nic nezmění,
jen ve vzpomínkách
se všechno ocení.

Dne 14. března 2015 uplynulo 10 let, kdy 
nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek 
a dědeček, strýc, pan
 
Karel Tomana  z Liptálu č. 13 - Hořanska.
Stále vzpomínají manželka, dcery s rodinami 

a ostatní příbuzenstvo.

Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi,
bude nám žehnat na cestu,
kterou teď půjdeme sami.

Dne 26. února 2015 uplynulo 5 let od úmrtí 
naší maminky, babičky a prababičky, paní 

Jarmily Vaculíkové z Liptálu č. 25.

Dne 19. března by se dožila 93 let.

Za vše, co vykonal,
klidu sobě nedopřál.
Pracoval vždy do únavy,
tichý spánek buď mu přán.

Dne 24. června 2015 uplyne 25 let od úmrtí 
jejího manžela, našeho tatínka a dědečka, 
pana

Josefa Vaculíka
Dne 7. března by se dožil 96 let.

S láskou na své rodiče vzpomínají syn Miroslav a dcera 
Jaroslava s rodinami a ostatní příbuzní.

Tráva usychá, květ vadne,
ale slovo Boha našeho je stálé navěky.
(Iz. 40, 6)

Dne 24. února 2015 jsme si připomněli 110 
let od narození našeho staříčka, pana 

Pavla Gerži z Liptálu č. 88.

Zemřel 18. června 1987 ve věku 82 let.

Dne 6. dubna 2015 jsme vzpomněli nedoži-
tých 85 let jeho syna, našeho tatínka a sta-
říčka, pana

Jaroslava Gerži z Liptálu č. 88.
Zemřel 27. dubna 1998 ve věku 68 let.

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

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, 
čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl 
zbudován rukama.
(Bible)

Dne 18. ledna 2015 jsme si připomněli        
90. výročí narození paní 

Ludmily Vaculíkové z Liptálu č. 280
Zemřela 3. ledna 2007.

29. prosince 2014 tomu bylo rok, co jsme se 
rozloučili s jejím manželem, panem

Jaroslavem Vaculíkem.
26. prosince 2014 jsme si připomněli jeho      
91. nedožité narozeniny.

 
Bolestně, ale s vděčností, také vzpomínáme 
na jejich dceru, paní

Věru Jenyšovou,  
rozenou Vaculíkovou, z Jasenné
která nás náhle opustila 18. ledna 2009  

           ve věku 55 let. 

Na jejich plodný život vzpomíná a děkuje syn a bratr  
Jaroslav s celou svojí rodinou a ostatní příbuzní. 

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

Dne 27. dubna 2015 si připomínáme 5 let 
od úmrtí pana 

Pavla Cedidly z Liptálu č. 410.

S láskou vzpomíná rodina a ostatní příbuzní.

PŘIPOmÍNKA
7. března 2015 uplynulo 165 let 

od narození Tomáše Garrigua masaryka

U této příležitosti 

proběhl 

v pátek 6. března 2015 

u jeho pomníku 

v Liptále 

tichý pietní akt 

s položením květin.
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STATISTIKA - ROČENKA
ROČNÍ PŘEHLED OBYVATELSTVA V LIPTÁLE 2014

POČET OBYVATEL:
Ke dni 31.12.2014 žije v obci 1476 obyvatel.

1256 dospělých, 220 dětí. 
754 žen, 722 mužů.

ČÍSLA POPISNÁ A EVIDENČNÍ
Ke dni 31.12.2014 je v obci registrováno 527 čísel 

popisných a 44 čísel evidenčních (chaty).
Počet neobydlených objektů je 113 

(nikdo není přihlášen na trvalý pobyt).

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

ke dni 25.03.2015 – 103 593 přístupů. 

ÚDAJE O NEZAmĚSTNANOSTI 
v Liptále - ke 31.01.2015:
Evidovaní uchazeči: 74. 

Podíl nezaměstnanosti: 7,36
Podíl nezam. v okrese Vsetín – nejvíce V. Senice - 13,02 %, 

nejméně Kladeruby – 4,93 %.     (Zdroj: Úřad práce)

UDÁLOSTI ZA ROK 2014

Věková struktura ke dni 31. 12. 2014:
DOSPĚLÍ DĚTI CELKEM muži Ženy Chlapci Dívky 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk
620 46,03 636 49,03 102 7,38 118 7,13 1476 41,54

Věkové složení ke dni 31. 12. 2014
Věk 0-5 6-17 18-19 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+ Celkem 
Ženy 47 93 113 98 108 99 78 70 41 7 0 754
muži 46 73 139 102 110 97 85 40 27 3 0 722
Celkem 93 166 252 200 218 196 163 110 68 10 0 1476

Počet dětí do 18 měsíců 25
Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků 18
Počet dětí od 3 do 6 roků 50
Počet dětí od 6 do 15 roků 125
Dospělí 1258
Celkem 1476

             Četnost příjmení ke dni 31. 12. 2014 
Pořadí Rok 2014

Příjmení Počet
1 Vaculík 44
2 Vaculíková 36
3 Gerža 24
4 Geržová 19
5 Valchář 18
6 Daňa 17
7 Mrnuštík 16
8 Smilková 15
9 Chmelař, Tomanová, Valchářová po 14
10 Smilek 13
11 Daňová, Mikulec, Obadal po 12
12 Frýdlová, Mrlinová,

Mrnuštíková, Obadalová, po 11

13 Cedidla, Cedidlová,
Chmelařová, Mikulcová, Šťastná po 10

14 Matějů, Mrlina, Řezníčková, 
Tomana po 9

15
Dědek, Dědková, Frýdl,
Hrbáčková, Kirchner,
Kirchnerová, Koutná, Londa, 

po 8

Celkem 527 příjmení

Narozeno 22 Zemřelo 21 Přihlášeno 23 Odhlášeno 33

Četnost křestních jmen ke dni 31. 12. 2014
Pořadí Rok 2014

Jméno Počet
1 Josef 65
2 Jan 59
3 Petr 43
4 Jana 39
5 Marie 36
6 Jaroslav 34
7 Karel, Pavel po 30
8 Jiří, Miroslav, Tomáš po 29
9 Ludmila 25
10 Anna, Věra po 23
11 Martin 20
12 Zdeněk 19
13 Kateřina 18
14 Eva 17
15 Alena, Hana, Jarmila, Lenka, 

Michaela, Michal po 16
16 Lucie, vladimír po 15
17 Daniel 14
18 Veronika 13
19 Jiřina, Milan, Tereza, Vlasta po 12
20 Dana, David, Lukáš, Marcela po 11

Celkem 255 jmen

Přehled rodinných stavů ke dni 31. 12. 2014:
Rok 2014

Ženy muži Celkem
Neuvedeno 0 0 0
Svobodní 292 340 632
Ženatí 321 305 626
Rozvedení 35 39 74
Vdovci 97 25 122
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Liptálské Slůnění 2015
Pozor, změna termínu!

Po čtyři roky jsme byli zvyklí pořádat Liptálské Slůnění na pře-
lomu srpna a září, ale kvůli přeplněnosti akcí na konci prázdnin 
jsme se rozhodli přesunout termín na začátek prázdnin. 

Letošní ročník uspořádáme již v pátek 26. 6. Končí školní rok 
a pro spoustu mladých lidí začínají prázdniny. Určitě je budou 
chtít začít zvesela a to jim i ostatním, kteří se budou chtít poba-
vit při dobré hudbě a občerstvení, chceme umožnit.

Pro letošek budou hlavními hvězdami Ciment a Vysoké napě-
tí ze Vsetína a další skupiny, které později upřesníme.

Jak už je naším zvykem, tak veškerý zisk půjde na dobročin-
né účely. Proto zveme všechny zábavomilné a dobrosrdečné lidi 
na tuto akci, protože bez nich to nemá tu správnou šťávu.

Těšíme se na všechny s naším mottem: „Sloní sílu a slunce 
v duši“.                 Zdraví a zvou pořadatelé

18 let v roce 2015 dosáhnou a plnoletými se stanou: 

15 let v roce 2015 dosáhnou a první občanské průkazy obdrží:

Navrátil Jiří, Dolansko
Bařinová michaela, Na Špici
Šťastná Tereza, Střed
Škývara matěj, Háj
Urbanová Eva, Střed

Koutná Kateřina, Dolansko
Tučník Daniel, Střed
melichaříková Kateřina, Dolansko
Teplý Lukáš, Střed
Burján Tomáš, Pusté

Sachr Tomáš, Pusté
Výchopňová Sabina, Střed
Vraníková marie, Střed

Celkem 13 občanů.

Hrbáček Lubomír, Dolansko
Gerža Patrik, Háj
Valchář Petr, Na Špici
Šopák Petr, Dolansko
Londová Darina, Hořansko

Kuropata Daniel, Na Špici
Tkadlecová Irena, Lůžko
Bogar Jan, Výpusta
mikulec Tomáš, Kopřivné
matonoha Jan, Dolansko

Kostková Lenka, Hořansko
Smilková michaela, Dolansko

Celkem 12 občanů.

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

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

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

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

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

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

V roce 2015 by se dožili 100 let tito občané:
Narozen/a 1915 Kde Jméno Liptál čp. Zemřel/a

12.01. Bratřejov Chromčáková Marta 170 1979
05.02. Liptál Tomanová Františka 284 1989
08.03. Ratiboř Manišová Emilie 265 1985
25.03. Liptál Hruška Vladimír 21 1990
27.03. Lhota u Vs Mrkvicová Štěpánka 155 2001
27.04. Liptál Urban Jaroslav 136 1996
11.06. Ratiboř Urbanová Františka 220 1990
24.09. Liptál Blažek Viktor 326 1994
16.10. Liptál Miková Julie 90
12.12. Liptál Štefková Františka 231 1988

Z dostupných zdrojů zpracovala Jana Vráblíková

Knihovna poskytuje 
volný přístup k internetu

V rámci zlepšování služeb pro čtenáře i návštěvníky 
umožňujeme v prostorách knihovny volný přístup k inter-
netu pomocí technologie WIFI.

Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.info. 
Na webových stránkách knihovny najdete podrobné in-

formace o fungování knihovny, např. jaké časopisy knihov-
na odebírá, ukázky nových knih pro děti i dospělé, fotky 
interiéru knihovny, informace o knihách o Liptálu a okolí, 
které jsou k dispozici v naší knihovně, on-line katalog k vy-
hledání knih a další.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
STŘEDA a PÁTEK 15 – 17 hod.

   Alena Malčíková, knihovnice
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ČCE LIPTÁL Bohoslužby o velikonočních svátcích
Velký pátek 3. 4. 2015 
 10.00 h bohoslužby s večeří Páně, kostel, 
 14.00 h nešpor s večeří Páně, Lhota, Obecní úřad
Velikonoční neděle 5. 4.   
 10.00 bohoslužby s večeří Páně, kostel
Velikonoční pondělí 6. 4.  
 10.00 bohoslužby, sborový dům

Srdečně vás zveme nejen k bohoslužbám, ale také 
k dalšímu pravidelnému programu ve sboru.

Aktuality a další podrobnosti i bohatou fotogalerii nalezne-
te na www.liptal.evangnet.cz. 

CO PŘIPRAVUJEmE: NOC KOSTELŮ 29. 5. 2015
Srdečně zveme k účasti. O podrobném programu Vás budeme informovat.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015Ř-K CÍKEV LIPTÁL
Jménem Charity Vsetín a Obecního úřadu v Liptále Vám 
děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2015. Díky koled-
níkům se podařilo předat radost a vánoční poselství mnoha 
lidem a rodinám. Veliké poděkování zasíláme i koledníkům.
Celkový výtěžek v okrese Vsetín činí: 864 701 Kč (v roce 
2014: 800 805 Kč).
V Liptále se sbírka konala v sobotu 10. ledna 2015 a vybralo 

se 15 912,00  (v roce 2014 částka činila 23 073 Kč). Škoda, 
že v Liptále nebyly obsazeny všechny obvody. Pro příští rok 
by proto byli další dobrovolníci pro koledování vítáni.
Z Tříkrálové sbírky 2015 je záměr podpořit: osoby se zdra-
votním handicapem, rodiny a jednotlivce v tíživé životní 
situaci, půjčovnu kompenzačních pomůcek, projekt mobilní 
hospicové péče.

22. března 2015 se konalo Výroční sborové shromáždění

Požehnání na cestu

Výroční sborové shromáždění má každoročně zhodnotit 
uplynulý rok a také rozhodnout o dalších úkolech, které jsou 
před námi v dalším roce. Byly předneseny zprávy ze všech 
oblastí sborové práce. Zpráva o životě sboru je v plném 
rozsahu k dispozici k přečtení na webových stránkách sboru. 
Odsouhlasili jsme předložený rozpočet na r. 2015. Tento rok 
nás kromě jiného čekají práce v souvislosti s kanalizačním 
připojením. Dále, po položení nového oplocení za kostelem 
a farou vznikla potřeba opravy starého altánku za kostelem. 
Jsou také úvahy o vybudování nového altánu na zahradě pro 
posezení při různých sborových příležitostech, zejména pro 
děti a mladé.  Byl přijat návrh sestry farářky na posezení 
u kávy po bohoslužbách 1x za měsíc – první setkání se usku-
teční první neděli v květnu.

Také byl přijat ještě jeden návrh na kratičké ztišení po ká-
zání – které bude příležitostí k zamyšlení nad zvěstovaným 
Slovem. To znamená, píseň po kázání bude následovat až 

po kratičké pauze- chvilce ticha. Zkusíme a uvidíme, jak se 
nám tato praxe osvědčí a jaké plody přinese. Čeká nás také 
řešení otázky co s tím, co bude v restitucích vráceno naše-
mu sboru? Jak s tímto znovuzískaným dědictvím co nejlépe 
naložit, aby to nebylo pro sbor břemenem, ale spíš pomocí, 
a to zejména v budoucnosti. Více k tomu v dalších vydáních 
sborového časopisu.

Děkujeme všem, kteří se i v uplynulém roce jakýmkoliv 
způsobem podíleli na životě sboru. Díky Vám je liptálsky 
sbor tím, čím je! Díky za všechnu vaši podporu, pomoc 
a modlitby! Bůh Vám velmi žehnej

Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví a Boží požehnání 
vyprošuje

Tomáš Němeček, kurátor Mária Jenčová, farářka
 
( Ze Zpravodaje FS ČCE Liptál č. 26, březen 2015. Celý 

zpravodaj je k dispozici na www.liptal.evangnet.cz.)

Ať Bůh žehná tvým rukám, aby byly opatrné,
aby dokázaly držet a přesto se nestaly pouty,

aby uměly rozdávat bez počítání,
aby v nich bydlela síla těšit a pozvedat.

 
Ať Bůh žehná tvým očím, aby vnímaly člověka v nouzi,

aby viděly i to, co je neviditelné,
aby dokázaly zahlédnout smysl věcí kolem,

aby se druzí pod jejich pohledem cítili dobře.
 

Ať Bůh žehná tvým uším, aby byly uzavřené pro balast a lži,
aby nepřeslechly pravdu, byť nepříjemnou,

aby i v hluku slyšely hlas jemný a tichý,
aby byly otevřené pro Boži hlas.

 
Ať Bůh žehná tvým ústům, aby z nich nevycházelo nic, 

co zraní a ničí,
aby mluvila léčivá slova,

aby zachovala co je důvěrné,
aby svědčila o Bohu.

 
Ať Bůh žehná tvému dechu – srdci a duši, 

aby darovaly teplo,
aby byly plné slitování a odpuštění,
aby dokázaly sdílet smutek a radost,
aby byly příbytkem Božího ducha.
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PLÁN  DOSUD  ZNÁmÝCH  AKCÍ  V LIPTÁLE  2015
Datum Den Název akce Pořadatel Kde
od 15.01.
do 30.06. čt Zumba M. Šťastná KZ Liptál

03.04. pá Velký pátek – bohoslužby ČCE Liptál Kostel ČCE
05.04. ne Velikonoční neděle ČCE Liptál Kostel ČCE
06.04. po Velikonoční pondělí ČCE Liptál Sborový dům ČCE

09.04. čt Setkání vycházejících žáků všech
okolních škol ZŠ Liptál ZŠ Liptál

11.04. so 9. jarní babský volejbalový turnaj 2015 KVN Liptál ZŠ
05.05. út Zápis do MŠ MŠ Liptál MŠ

09.05. so Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu Obec Liptál obec

23.05.
30.05.
20.06.

so
so
so

Pohádková cesta
(podle počasí bude vybrán jeden termín) MŠ Liptál KZ

29.05. pá Noc kostelů ČCE Liptál Kostel ČCE
07.06. ne Konfirmace ČCE Liptál Kostel ČCE 

07.06. ne 28. Dětský folklorní festival 2015 (výstava) FoS Lipta,
Obec Liptál KZ, KA

13.06. so 5. Fotbal Hořansko – Dolansko 2015 FK Liptál Areál TJ
21.06. ne Setkání seniorů ČCE Liptál Kostel ČCE

26.06. pá 5. Liptálské slůnění  IV/2015 Londa Jar.,
FK Liptál KA

11.07. so Hasičská pohárová soutěž SDH Liptál areál TJ, KA
17.07. pá 10. Finální rozstřel 2015 – zábava KVN Liptál KA
25.07. so Myslivecký výlet a dětský den MS Brdisko Chata MSB
25.07. so Soukromá akce Tomšů, Všemina KZ
07.08. pá Akce Obce Liptál – termín i podrobnosti budou upřesněny Obec Liptál KA
15.08. so 110 let SDH Liptál, soutěž, zábava (Liptalanka, 1+1) SDH Liptál KA
18.08.
až 
24.08.

st
-  
po

MFF 46. Liptálské slavnosti 2015, výstava FoS Lipta,
Obec Liptál

KZ, KA,
zámek, obec

31.10. so Soukromá akce Vaculík, Liptál KZ
10.12. st Besídka DDaZŠ Liptál DDaZŠ Liptál KZ
26.12. so Štěpánská zábava FK Liptál

Změna programu vyhrazena !
Zkratky:
KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA - Kulturní areál, letní kino, Liptál, VZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál, TJ 
– areál TJ – hřiště, HZ - hasičská zbrojnice, MS Brdisko – Myslivecké sdružení Brdisko

ROZPIS  PRAVIDELNÉHO  PROVOZU - zkoušky v Kulturním zařízení Liptál
PONDĚLÍ FoS Malá Lipta  17-19 h FoS Lipta - Senioři  19-21 h
ÚTERÝ FoS Lipta-Malůšata 16:30-17:45 h FoS Lipta - Senioři  19-21 h
STŘEDA 

ČTVRTEK Zumba 18:30-19:30 h
PÁTEK FoS Malá Lipta  17-19 h FoS Lipta - Základ 19-21 h Dechovka Liptalanka  19 - 22 h

SOBOTA 
NEDĚLE Dechovka Liptalanka

Mimo tento pravidelný provoz se konají jednorázové kulturní akce pátek - sobota - neděle. 
Proto prosíme všechny vedoucí souborů a složek, aby sledovali aktualizovaný plán akcí na webových stránkách obce 

a podle toho si plánovali zkoušky v kulturním zařízení. Někdy totiž může dojít k překrytí termínů zkoušek a mimo-
řádných akcí, kterým jsme nuceni dát přednost.

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

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz
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V uplynulých dnech oslavil významné životní jubileum bratr Josef Fiala, čestný 
starosta SDH Liptál. Při této příležitosti mu chceme poděkovat za obrovský kus 
práce, kterou za třicet let u liptálských hasičů vykonal. Velmi si vážíme jeho ne-
smírné obětavosti a ochoty pomáhat druhým.

Do dalších let bratru Fialovi přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a spoustu 
hezkých chvil s rodinou i s hasiči.

 Členové SDH Liptál

Sbor dobrovolných hasičů Liptál i le-
tos pořádal tradiční ples, který se konal 
předposlední lednovou sobotu v kultur-
ním zařízení u nás na vesnici. Ač byla 

konkurence okolních plesů velká, mů-
žeme říct, že letošní ročník byl proza-
tím tím nejsilnějším. O skvělou zábavu 
se postarala vsetínská kapela PUTALA 

BlahopřáníHASIČI

Jaký byl Hasičský ples 2015

UPOZORNĚNÍ HASIČŮ

band, spolu s taneční skupinou All Style 
Unit. K hladkému průběhu přispěli sa-
mozřejmě i naši členové, kteří přiložili 
ruku k dílu a podíleli se na organizaci 
i chodu celého plesu. Vše klapalo tak, 
jak mělo, a proto jim patří náš velký 
DÍK. Poděkování náleží taktéž všem 
sponzorům a dárcům, kteří ochotně 
přispěli do tomboly, a v neposlední řadě 
také spoluobčanům, kteří při roznášení 
pozvánek na ples svými nemalými fi-
nančními příspěvky podpořili činnost 
naší organizace. Děkujeme.

Výbor SDH Liptál

Pamatujte, že vypalování porostů 
je podle zákona o požární ochraně 
striktně zakázáno. V případě porušení 
tohoto zákazu hrozí pokuty až do výše 
500 000 Kč. Zákon o požární ochraně 
hovoří jasně: osoby jsou povinny při 
spalování hořlavých látek na volném 
prostranství povinny učinit odpovídající 
opatření proti vzniku a šíření požáru 
- jinak řečeno, zabezpečit vše tak, 
aby se spalování nevymklo kontrole 
a nevznikl z něj požár. Navíc jsou 
povinny každé spalování hořlavých 
látek na volném prostranství - včetně 
přijatých protipožárních opatření 
- předem oznámit příslušnému 
hasičskému záchrannému sboru 
kraje na příslušné telefonní číslo - 
950 670 111, nebo je možné to učinit 
online prostřednictvím webových 
stránek - paleni.hzs-zlkraje.cz/. Při 
ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, 
osobu odpovědnou za pálení včetně 
kontaktu na ní a také přijatá protipožární 
opatření a po ohlášení je samozřejmě 
třeba dbát pokynů příslušníka sboru.

V zájmu bezpečnosti své i druhých 
proto při pálení biologického odpadu 
dodržujte tato pravidla: při silném 
větru oheň venku vůbec nerozdělávejte. 
Ohniště důkladně ohraničte, oddělte 
od okolí (např. kameny), při spalování 
je třeba mít po ruce dostatek vody popř. 
jiné hasební látky. Při rozdělávání ohně 
v žádném případě nepoužívejte vysoce 
hořlavé látky jako např. benzín, naftu 
či líh. Oheň po celou dobu pozorně 
hlídejte, aby se nevymknul kontrole 
a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému 
šíření a vzniku požáru. Nezapomeňte 
ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, 
že nemůže dojít k opětovnému vznícení. 
Spalování odpadů by mělo probíhat 
na bezpečném místě, v dostatečné 
vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, 
seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat 
oheň na místech se vzrostlým porostem, 
tedy i na louce nebo na strništi, 
s výjimkou hospodářské správy 
a vyhrazených tábořišť míst se nesmí 
spalovat materiál v lese. Osoba mladší 
15 let nemůže odpad spalovat bez 

přítomnosti osoby starší 18 let, která 
je spalováním pověřena. Nelze však 
pálit všechno. Dle zákona o ovzduší 
lze v otevřených ohništích spalovat jen 
dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné 
materiály. Pálení plastů, gum či jiných 
materiálů obsahujících chemické látky 
je zakázáno!!!

 
Tomáš Blažo, velitel SDH Liptál
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Karnevalové řáděníZe Základní školy Liptál
Neuběhl ještě ani rok a znovu jsme 

se 17. 1. 2015 setkali na karnevalo-
vém reji masek. Letošní karneval byl 
ve znamení společného organizačního 
úsilí Sdružení rodičů při Základní škole 
Liptál a Mateřské školky Liptál. A tato 
spolupráce byla výbornou volbou a při-
nesla své ovoce. Karneval se z našeho 
pohledu opravdu vydařil, o čemž svědčí 
i výborná návštěvnost. Karnevalového 
reje se zúčastnilo více než sto masek 
a stejný počet tvořil jejich doprovod 
z řad rodičů a prarodičů. Touto hojnou 
účastí byla dostatečně prověřena kapa-
cita Kulturního zařízení a taktéž připra-
venost obsluhy na baru a v kuchyni. Pro 
děti byla připravena hodnotná tombola 
a spousta her a zábavy, kterou připravil 
tým učitelek z MŠ pod vedením Dariny 
Geržové. Hudební doprovod, bez náro-
ku na odměnu, zajistila Jarka Salisová 
a o občerstvení se postaral organizační 
tým lidí ze Sdružení rodičů při Základní 
škole Liptál.

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit 
velké dík učitelkám z MŠ za dobře 
zorganizovaný program, vedení ob-
ce Liptál za poskytnutí sálu a zázemí 
v Kulturním zařízení a všem rodičům 
dětí, kteří pomohli vyzdobit sál, a ro-
dičům dětí z MŠ a ZŠ, kteří finančně 
přispěli na nákup tomboly. Rovněž dě-
kujeme všem, kteří se aktivně podíleli 
na organizaci a hladkém průběhu kar-
nevalu, včetně uklízeček ze Základní 
školy, které po karnevalovém řádění 
vše uklidily. Velký dík patří sponzorům, 
kteří přispěli finančně, materiálně, nebo 
jen svým časem. Namátkou např. pan 
Trochta, Restaurace Salis, Lipta - DTP, 
a.s. a za sladké občerstvení patří dík 
všem maminkám, které napekly.

Ale úplně největší DÍK patří všem, 
kteří se karnevalového odpoledne zú-
častnili, protože bez vás, bychom ne-
měli pro koho tuto akci organizovat. 
A hlavně vaše aktivní účast přinesla 
potřebné finance na zájmové aktivity 
dětí naši obce. Těšíme se na další 
setkání, ať už na akcích pořádaných 
našim Sdružením, nebo při spolupráci 
na akcích pořádaných Mateřskou škol-
kou. Své nápady, hodnocení a dopo-
ručení můžete zasílat na  srpsliptal@
seznam.cz.

Za členy Sdružení rodičů při Základní 
škole Liptál

Radim Chmelař                                                                                                      
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Projekt EDISON spojuje mladé lidi 
odlišných kultur a národností, aby se se-
známili se zvyky, tradicemi a situací v ji-
ných zemích a stali se tak generací, která 
prolomí prohlubující se mezikulturní 
bariéru. Název projektu je tvořena jako 
zkratka těchto slov: Education. Drive. 
Internacionality. Students. Opportunity. 
Network.

V letošním roce jsme se rozhodli rea-
lizovat projekt poprvé. Jsme si vědomi 
toho, že pro výuku cizích jazyků stále 
mnoha žákům schází motivace. Většina 
dětí nemá příležitost si své znalosti ově-
řit v praxi, mnoho našich absolventů 
vykonává profese, v nichž dosud nena-
chází uplatnění cizího jazyka. Vstupem 
tří studentů vysokých škol se situace 
rázem změnila. 

Studenti z Tchaj-wanu, Číny a Gruzie 
měli pro děti připraveny prezentace 
svých zemí, byli připraveni odpovídat 
na dotazy, hovořili s dětmi o svých 
létech povinné školní docházky, ale 
i o svých důvodech, proč si vybrali 
ke studijnímu pobytu právě Českou 
republiku. Na chodbách je provázely 
zástupy dětí a každý je chtěl pozdravit, 
každý zkoušel promluvit. Žáci nejvyš-
ších ročníků většině rozuměli a byli 
rádi, že jsou natolik zdatní, že mohou 
vzájemně diskutovat. Mnozí je prová-
zeli v odpoledních hodinách na spor-
tovní utkání i neformální posezení. 

Jedna ze studentek chce také studo-
vat na Masarykově univerzitě v Brně 
v příštím školním roce. Je z Gruzie, 
rozuměla rusky, a tak i někteří rodiče se 
mohli pochlubit svou znalostí ruského 

jazyka. Někteří stážisté byli překvapeni 
vysokou úrovní nejen technické vyba-
venosti školy, hovořili dokonce o pře-
pychu. V protikladu k tomuto zjištění je 
udivoval malý zájem o učení, nezájem 
dosahovat vyšších cílů. Byli překvape-
ni, že v takovýchto podmínkách se děti 
chtějí vzdělávat jen tolik, co musí, aby 
se dostali na školy. Nechtějí být nejlep-
ší, stačí jim průměr, nechtějí si plnit své 
sny, chtějí jen splnění cílů dosažitel-
ných za minimální námahy. A možná to 
je také důvodem, proč v současné době 
žáci asijských škol v mnohém předčí 
žáky naše, i když se jejich podmínky 
k učení diametrálně liší. 

Chceme naše žáky i nadále motivovat 
zejména pro učení cizím jazykům. Z toho 
důvodu je možné, že studenti jiných zemí 
budou našimi hosty v příštím školním 
roce. V tomto měsíci jsme také podali 
projekt na dvouletou spolupráci s několi-

ka evropskými zeměmi. Kromě společné 
práce nad tématem projektu jsou v plánu 
také návštěvy partnerských zemí, v tomto 
případě i dětí. Počítáme, že asi 20 dětí 
by se mohlo účastnit týdenních pobytů 
a procvičit anglickou konverzaci. 

Chtěla bych poděkovat všem uči-
telům, kteří pomohli projekt zajistit, 
jejich ochotu trávit se studenty volný 
čas, jejich pomoc při komunikaci s ci-
zinci. Velký dík patří rodinám, které 
studenty ubytovaly a staraly se o jejich 
stravování i volný čas. Děkuji rodičům 
Simony Řezníkové z Liptálu, rodičům 
Denisy Jančinové ze Lhoty u Vsetína 
a rodičům Michaely Mikuláštíkové 
z Jasenné. Všichni studenti byli nadšeni 
vřelým přijetím a oceňovali, že rodiny 
jsou ochotny udělat cokoli pro jejich 
pohodlí a spokojenost. Významnou mě-
rou tak přispěli k realizaci projektu. 

Věra Halová, ředitelka školy

Projekt EDISON v ZŠ Liptál 

Pozvání do šachového kroužku
Vážení spoluobčané, rodiče a děti,
jsme rádi, že někteří z Vás mají zájem na aktivním životě 
svém i svých dětí a hledají další možnosti jejich i svého 
vyžití. Kdokoliv má možnost navrhnout nové aktivity, kte-
ré by obohatily život jak dětí, tak nás občanů obce Liptál. 
Jedním z těchto návrhů je zřídit při ZŠ Liptál

ŠACHOVÝ  KROUŽEK
Hlavní podmínkou je zájem dostatečného množství dětí 

(případně dospělých), které by měly zájem tento kroužek 
od nového školního roku navštěvovat. Prosíme vás, v pří-
padě vašeho zájmu, o nahlášení se v kanceláři školy nebo 
na mail srpsliptal@seznam.cz . Pokud nám zanecháte 
e-mailový nebo telefonní kontakt, budete průběžně infor-
mováni, jak to s plánovaným kroužkem bude.

Neodkládejte své rozhodnutí až na nový školní rok, je-
dině váš včasný zájem rozhodne o tom, zda kroužek bude, 
či nikoliv!

Sdružení rodičů při ZŠ Liptál a Základní škola Liptál

------------------ Přihlášku zasílejte ve formě  ------------------

Mám zájem chodit do šachového kroužku.

Jméno a příjmení: …………………………………………   

Věk: ...………………………………………………………

Telefon: ...…………………………………………………..  

e-mail: .........................………….…………………………..

Podpis (zákonného zástupce) ........…...................................
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Nabídka ZŠ Liptál

Ocenění vychovatelky školní družiny Petry Pilné

Blíží se konec školního roku a žáci 
i rodiče okolních škol se budou rozho-
dovat, ve které škole budou pokračovat 
ve školní docházce.  Většina rodičů 
je z tisku a televize informována, jak 
vybrat pro dítě vhodnou školu. Za tím 
účelem pořádáme pro rodiče i jejich 
děti několik aktivit, které jim mohou 
napomoci v rozhodování.

Jako každým rokem pořádáme v naší 
škole Den otevřených dveří. Letos se 
jednalo o sobotu dne 28. března, kdy 
od 7:30 h byla škola otevřena nejen 
našim žákům, kteří měli mimořádné 
vyučování, ale také všem hostům, kte-
ří se chtěli přijít do školy podívat. 
Samozřejmě vítáme všechny rodiče 
našich žáků i další blízké příbuzné, 
ale zváni jsou také žáci vycházející 
z okolních škol a jejich rodiče. Mají 

příležitost nejen sledovat práci učitelů, 
ale atmosféru školy, mají možnost se 
informovat u vedení školy o všech plá-
novaných aktivitách. Ředitelka školy 
bude také připravena odpovídat na do-
tazy všeho druhu.  Aktuální informace 
o tomto dni najdete na webových strán-
kách školy – www.zsliptal.cz. 

Další příležitostí navštívit naši školu 
poskytujeme dne 9. dubna 2015, kdy 
plánujeme Setkání vycházejících žáků 
všech okolních škol. Žáci z Jasenné 
a Všeminy přijíždějí kolektivně se svý-
mi vyučujícími, žáci ze Lhoty se té-
to akce mohou účastnit individuálně 
po dohodě s rodiči a vedením jejich 
škol. Tohoto dne budou žáci prezento-
vat svou obec a školu, ze které přichá-
zejí. Společně pod vedením našich vy-
učujících se budou účastnit výuky dvou 

Paní vychovatelka Petra Pilná získala 
významné krajské ocenění za rok 2014. 
Tato skutečnost je příležitostí k ohléd-
nutí za její prací jak v ZŠ Liptál, tak 
mimo ni. Na naší škole působí od roku 
1993 jako vychovatelka školní družiny. 
Do školy přichází často už ráno, aby se 
stačila připravit na práci s dětmi. Školní 
družina, to pro ni není prostor pro hlí-
dání dětí. Jednotlivé dny mají přesně 
stanovenou náplň a dohromady tvoří 
celoroční projekt zaměřený na zdraví 
a bezpečnost, vztah k přírodě. Děje se 
tak formou hry, která umožňuje vštěpo-
vat dětem nenásilnou formou znalosti 
a dovednosti důležité pro celý život.

Spolupracovala např. se Sdružením 
Líska v rámci kampaně Ptáci – žijí 
tady s námi. Se svými dětmi vyhrála 
výlet do ekologické vesničky Hostětín. 
Vyrobili budky pro sýkorky, zahradní 
pítka, sledovali hnízdění ptáků. Pro 
Sdružení středisek ekologické vý-
chovy Pavučina v Praze zpracovala 
a s dětmi realizovala projekt o řemes-
lech a polytechnické výchově nazvaný 
Tkaní na destičce.

Za činnost na výše uvedených pro-
jektech získala ocenění Lektor a peda-
gog EVVO ve Zlínském kraji s tímto 
odůvodněním: “Petra Pilná - vycho-
vatelka školní družiny při ZŠ Liptál. 
Dlouhodobě pracuje s dětmi, vede je 
k úctě k přírodě, všemu živému i tra-
dicím a řemeslům regionu. Sama je 
oceněným regionálním výrobcem. Vede 
kroužek keramiky pro děti školy i ma-

teřské školy Liptál, rodiče s dětmi, do-
spělé. Aktivně se zapojuje do kampaní 
a soutěží. “ 

Keramika je její velkou láskou. Ve své 
keramické dílně je schopna tvořit nejen 
upomínkové předměty, ale i tematické 
soubory, které pak posílá na výstavy. 
Svou prací zaujala i redaktory speci-
alizovaného čtvrtletníku Golem, kteří 
již několikrát uveřejnili její nápady. 
Nyní se připravuje do vydání zpráva 
o keramické směrové tabulce, která je 
umístěna na Antarktidě. Veřejnosti zpří-
stupňuje každoročně soutěžní přehlídku 
SOUBOJ HRNKŮ o nejkrásnější vý-
robek s možností vyhrát tvoření v ke-

ramické dílně zdarma. Pro okolní školy 
připravuje keramické tvoření.

V rámci spolupráce s metodickým 
sdružením vychovatelů Středočeského 
kraje byla pozvána na celostátní (v roce 
2012) a letos i k účasti na mezinárodní 
výstavě o činnostech školních družin 
a zájmového vzdělávání, která se koná 
ve výstavních prostorách Památníku 
Lidice v Lidicích, kde spolupracuje 
si pamětníky tragických událostí vypá-
lení obce. 

Letos oslaví 10 let od založení díl-
ny Ručně tkané koberce a ubrusy, 
která vrací tradiční řemeslo do našeho 
kraje. Pravidelně se zúčastňuje pře-

předmětů /jazyka anglického a mate-
matiky/ a poslední částí programu je 
sportovní klání. 

Ti rodiče, kteří si svojí volbou chtějí 
být skutečně jisti, se mohou s ředitelkou 
školy domluvit na dalších aktivitách, 
např. přítomnost ve vyučování po dobu 
1 – 2 dnů. Dítě se tak seznámí s novými 
spolužáky, alespoň trochu pozná chod 
školy a seznámí se s většinou učitelů. 

Další informace o volnočasových ak-
tivitách můžete taktéž najít na webo-
vých stránkách naší školy. 

Všem nově přihlášeným daruje zři-
zovatel naší školy jednorázový pe-
něžní příspěvek na dopravu ve výši 
5000,- Kč za podmínky, že se dítě stane 
od 1.9. 2015 žákem naší školy a bude 
tuto školu navštěvovat po celou dobu 
povinné školní docházky. 

Věra Halová, ředitelka školy
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hlídek řemesel ve Valašském muzeu 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
i jinde. Několikrát tkalcovské řemes-
lo představila i v Českém rozhlase 
a na akcích muzeí Zlínského kraje. 
Je členkou Sdružení lidových řeme-
slníků a výrobců, jehož úkolem je 
snaha o zachování tradičních postupů 
a zpracování řemeslných výrobků pro 
budoucí generace  s důrazem na výběr 
výrobců, kteří zvládají a reprezentují 
své řemeslo na vysoké úrovni. 

V rámci projektu Poctivě vyrobené 
získala 1. místo v soutěži regionál-
ních výrobců a získala titul Regionální 
výrobce Zlínského kraje v roce 2014 
v kategorii rukodělný výrobce. 

Svými výtvarnými výrobky děti pod 
jejím vedením několikrát vyzdobily 
prostory Baťovy univerzity ve Zlíně. 
Všechny aktivity zveřejňuje na we-
bových stránkách http://druzinaliptal.
rajce.idnes.cz/. Mrzí ji, jak málo lidí 
se zajímá o práci svých dětí ve školní 

družině. Svědčí o tom i nízká účast hla-
sujících v letošním Souboji hrnků. Diví 
se, že někteří lidé dokáží vydávat její 
nápady za své. Svůj optimismus však 
neztrácí. Práce ve škole i pro veřejnost 
ji baví a nedovede si představit, že by 
tomu mělo být jinak. Svou spokojenost 
většinou vyjadřuje slovy: „Mě to tak 
baví a ještě mě za to platí.“ Přejeme jí, 
aby jí chuť do práce, optimismus a dob-
rá nálada neopouštěly ani v budoucnu.

Věra Halová

Souboj hrnků 2015 – hlasujte! Ze školní družiny

Ohlédnutí za letošní zimouZ mateřské školy Liptál

Stalo se již tradicí, že naši malí i velcí 
keramici připravují tématickou virtuální 
výstavu svých výrobků. A protože ne-
jsme příznivci dekorací, které se jen tak 
povalují v policích, vyhlašujeme 6. roč-
ník SOUBOJE HRNKŮ 2015. Sledujte 
naši internetovou galerii http://druzi-
naliptal.rajce.idnes.cz/, kde naleznete 
všechny soutěžní keramické hrníčky 
pěkně pohromadě. V textu u obrázků je 
hlasovací formulář, který vám umožní 
vybrat ten nejhezčí. Stačí se „proklikat“ 
a zaregistrovat. Pro šťastlivce, kteří se 
hlasování zúčastní a budou vylosováni, 
máme jako obvykle zajímavé ceny, 
včetně tvoření zdarma v naší keramic-
ké dílně.  Hlasování bude ukončeno 
15. dubna 2015 v 19.00 hodin a slav-
nostní vyhlášení výsledků  zveřejníme 
na školním webu a ve fotogalerii školní 
družiny. 

Děkujeme, že fandíte našim činnostem 
nejen svým hlasem v této soutěži. 

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

Dva zimní měsíce letošního roku nám 
v mateřské škole rychle uběhly.

Děti si rády hrály s novými hračkami, 
které dostaly pod stromeček, při kanis-
terapii se seznámily s cvičeným lab-
radorem, viděly několik pohádkových 
představení, a také sledovaly kouzlení 
klauna.

V polovině února jsme i přes vel-
kou nemocnost mladších dětí oslavili 
Masopust. Děti obou oddělení se vzá-
jemně představily v maskách a po růz-
ných masopustních hrách si pochutnaly 
na koblížkách.

Díky příznivému počasí si děti také 
dost užily sněhu. Jezdily na lopatkách 
a bobech na zahradě nebo na stráni 
a také stavěly sněhuláky.

Velkým zážitkem pro děti byla určitě 
i návštěva divadla ve Zlíně, kde viděly 
pohádku Princezna se zlatou hvězdou.
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A teď se již těšíme, jak vynášením 
Moreny přivítáme jaro a také na další 
akce školního roku.

V posledních letech nás stále víc trápí 
špatná výslovnost dětí a jsme rádi, že 
mají rodiče možnost docházet na ná-
pravu k logopedce do základní školy 
a nemusí jezdit s dětmi na Vsetín.

Také nás velmi potěšilo, že jsme 
uspěli s logopedickým projektem a mů-
žeme do školky nakoupit různé pomůc-
ky k rozvoji řeči.

V mateřské škole však můžeme dě-
ti jen k řeči motivovat a v kolekti-
vu společně výslovnost procvičovat. 
Individuální procvičování a nácvik 
správné výslovnosti bude i dál velký 
úkol pro rodiče.

Moc je proto prosíme, aby s dětmi 
mluvili, motivovali je k řeči a v pří-
padě potřeby neodkládali návštěvu 
logopedky. Špatná výslovnost přináší 
dítěti v první třídě základní školy řadu 
problémů a dříve byla důvodem pro 
odklad školní docházky.

Eva Krausová, ředitelka MŠ Liptál

Angličtina hrou. 
Angličtinu míváme v mateřské škole 

každé úterý a jezdí za námi pan uči-
tel – Radim Přímal. Výuka angličtiny 
probíhá formou hry s anglickými slovy 
a větami. Děti se seznamují s  barvami, 
počítají, cvičí pomocí anglických po-
kynů, učí se nové písničky v angličtině, 
a také hrají různé hry. 

Pan učitel na děti mluví pouze ang-
licky a nutí je více sledovat a pozorovat 
výuku. Dětem se angličtina moc líbí 
a tento způsob výuky je pro ně velkým 
přínosem.

Keramika. 
Keramiku navštěvujeme pravidelně 

jednou za měsíc. V základní škole, pod 
vedením paní vychovatelky Petry Pilné 
děti pracují s keramickou hlínou a vy-
tváří různé tématické výrobky.

Paní vychovatelka musí mít s našimi 
dětmi občas velkou trpělivost, a za to jí 
patří velké DÍKy. 

A přejeme jí brzké uzdravení - 
za všechny sluníčka!!!!

Darina Geržová, učitelka MŠ Liptál

Dětský karneval. 
V sobotu 17.února 2015 pořádala  

Základní škola spolu s Mateřskou ško-
lou v Liptále dětský karneval. Dorazila 
sem asi stovka dětí se svými rodiči 
a prarodiči. Při vstupu do sálu každé dí-
tě dostalo výherní vstupenku a nafouk-

nutý balonek. Během celého programu 
jsme obdivovali překrásné masky z dí-
len maminek a dětí. Byla tam spousta 
zvířátek, princezen, vodníků, pirátů, 
klaunů, čarodějnic a jiných masek. 

Na začátku, za hudebního doprovodu 
paní Jarky Salisové se děti rozehřály 
tancem a po představení všech masek, 
pod perfektním vedením p. uč. Darinky 
Geržové začal rej. 

Také byly na programu různé soutěže 
a hry. Každé dítě za své snažení bylo 
odměněno sladkostí. Zábavné odpoled-
ne bylo doplněno tanečním vystoupe-

ním tria – Dorotky Ostružkové, Míši 
Melichaříkové a Radka Dani, k nimž se 
přidaly i ostatní děti.

Bohatou tombolu zajistili rodiče dětí 
ze základní i mateřské školy. Také bylo 
pestré občerstvení, o které se postaralo 
Sdružení rodičů při ZŠ. Všem těmto li-
dem patří naše poděkování za podporu 
této akce.

Věříme, že rozzářené dětské oči jim 
byly odměnou za čas, který strávili 
účastí i přípravou tohoto dětského kar-
nevalu.

Hana Červenková, učitelka MŠ Liptál
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 „Zápis do mateřské školy“ = Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Žádosti o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání na školní rok 2015/2016 
se budou přijímat v mateřské škole 
v úterý 5.května 2015 v době od 8.00 
do 16.00 hod.

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

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 
na vstupních dveřích mateřské školy 
a webových stránkách po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je 
stanoven na den 30. května 2015.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání na školní rok 2015/2016 si 
můžete vyzvednout v mateřské škole 
od 7. dubna 2015 - ve třídě v prv-
ním poschodí v době provozu od 7.00 
do 16.00 hod.

Žádost musí být vyplněna, podepsá-
na zákonným zástupcem a potvrzena 
pediatrem (potvrzuje řádné očkování, 
které je podmínkou pro přijetí do ma-
teřské školy).

Kritéria pro přijímání dětí k před-

školnímu vzdělávání v Mateřské ško-
le Liptál jsou zveřejněna na nástěnce 
v mateřské škole nebo na webových 
stránkách.

Eva Krausová, 
ředitelka Mateřské školy Liptál                                                                                                    

(v případě špatného počasí se akce přesouvá na 30. 5. nebo 20. 6. 2015)
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mladí hasiči odpovídali na otázku: „Co se ti na táboře nejvíc líbilo, ba naopak nelíbilo?“

Příležitost trávit jarní prázdniny ak-
tivně mělo 16 žáků naší školy, kteří 
se mohli zúčastnit poznávacího zá-
jezdu do Londýna. Pečlivě připraveni 
na všechny obtíže dlouhé cesty, vy-
baveni poznatky o pamětihodnostech 
Londýna i zvyklostech anglických ro-
din jsme v neděli ráno vyrazili směr 
Hradec Králové. Tam přistupovala ve-
doucí našeho zájezdu, paní Hudková, se 
kterou naše škola putovala do Londýna 
již poněkolikáté. 

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

První den poznávací trasy jsme začali 
u památníku na velký oheň, který zničil 

velkou část Londýna. Ale i v tomto 
případě zlé bylo k něčemu dobré. Pak 
se budování nového Londýna chopil 
vynikající architekt Christopher Wren,  
jehož památky jsme mohli obdivovat 
téměř všude. Dověděli jsme se zají-
mavou historii jednoho z londýnských 
mostů, který byl převezen do Arizony, 
uměle pod něj svedena řeka a kolem 
něj vybudovány stavby, které majiteli 
připomínaly skutečný Londýn. Zaujalo 
nás vyprávění o mostu Milénia, kte-
rý byl krátce po slavnostním otevření 
u příležitosti začátku nového tisíciletí 
uzavřen a opravován. My jsme si ale 
vychutnali krásnou procházku po něm 
a zamířili k divadlu Globe a zavzpo-
mínali na Shakespeara. Minuli jsme bi-
tevní loď Belfast. Tower Bridge – most 
se sice po dobu naší přítomnosti neote-
víral, ale my měli možnost nahlédnout 
do strojovny a kochat se pohledem 
na Londýn z chodby, která spojuje 
obě věže mostu. Obešli jsme památný 

Tower, občerstvili se každý podle své 
chuti  i finančních možností a spěchali 
na loď, která nás po Temži přepravila 
k nultému poledníku. Odtud již patřičně 
unaveni se ubírali parkem k autobusu, 
který nás přivezl k rodinám. 

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

Ráno jsme zamířili do městečka 
Windsor, v němž má svůj hrad králov-
na. Cestou k pamětihodnosti jsme měli 
příležitost krmit labutě, kačeny, což 
u mnohých vyvolávalo obrovské nad-
šení. Procházka po malebném městečku 
byla zakončena možností nakoupit su-

Projektové vyučování „Ve zdravém těle zdravý duch“

tesák 2015Z dětského domova a ZŠ  Liptál
Stejně jako v minulých letech, i letos 

byl náš Dětský domov pozván na jubi-
lejní 10. přebor v lyžování a lopatění 
na Tesáku, pořádaný Dětským domo-
vem Vizovice. Jedná se o akci spolu-
financovanou Nadací Terezy Maxové 
a dalšími sponzory. V termínu od 9. 
do 11. 1. se v Rekreačním středisku 
TON sjeli dospělí a především děti 
z několika Dětských domovů, aby 
se zúčastnili klání ve sjíždění svahu 
na čemkoliv. 

V pátek odpoledne nás s dětmi uví-
tala krásně vytopená chata a ochotní 
organizátoři celé akce. Po večeři si dě-
ti mohly vyslechnout, co obnáší práce 
Horské služby. Několik dobrovolníků 
z řad dětí se přihlásilo také k prak-
tickým ukázkám jako např. nošení 
speciálních nosítek, nasazování dlah 
a poskytování první pomoci. Příjemný 
večer završil kouzelník, který okouz-
lil svými triky malé i velké diváky. 
Druhý den nás potrápil deštěm, který 
trval celé dopoledne. Pro děti byl při-
praven náhradní program, při kterém 
se všichni společně bavili u různých 
her nebo ve výtvarné dílně. Po obě-
dě se počasí trochu umoudřilo. Naši 
chuť na sjíždění zasněžených strání 
nezmírnilo ani všudypřítomné mokro 
a zledovatělá cesta k vleku. Na kop-
ci si přišli na své lyžaři, ale i menší 

děti na bobech nebo saních. Leckdy 
bylo velmi těžké vybrat trasu tak, aby 
ji nebrzdila prosvítající tráva. Děti 
se však projevily jako velcí bojov-
níci a s nepřízní počasí se popraly 
po svém. Na chatu jsme se pak vraceli 
sice promočení, ale za to s úsměvem 
na tvářích. Po večeři byla na menších 
dětech znát únava, ale větší děti s nad-
šením přivítaly chystanou diskotéku. 
Poslední den pobytu jsme vyzkoušeli 
opět naše boby a sáně. Svah však byl 
po mrazivé noci dost nebezpečný, 
a proto jsme se po několika divokých 
jízdách rozhodli pro cestu zpět do cha-

ty. Lyžaři měli možnost odjet na ved-
lejší kopec Troják, kde pro ně byly 
připraveny lepší sjezdařské podmínky 
díky sněžným dělům. Odpoledne pak 
bylo ve znamení balení a odměňování 
účastníků přeboru.

Na závěr nezbývá než poděkovat 
Dětskému domovu Vizovice za skvě-
lou organizaci tohoto víkendu a těšit 
se na další podobná setkání, ze kte-
rých si děti odvezou spoustu nevšed-
ních zážitků.

Vychovatelka 
Bc. Kateřina Kamasová
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Folklorní sdružení Lipta Liptál, Obecní 
úřad Liptál, Zlínský kraj Vás zvou 
na mezinárodní dětský folklorní den, 
který se koná v neděli 7. června 2015 
v Přírodním kulturním areálu v Liptále. 
Přijeďte se podívat na děti, které od ma-
lička zpívají lidové písničky a tančí 
lidové tanečky. Na festival do Liptálu 
přijedou předvést své taneční, pěvecké 
a muzikantské umění, ale i pobavit se 

a spřátelit s dětmi z jiných kolektivů děti 
z blízkého i vzdáleného okolí.

V hlavním odpoledním programu se 
letos předvedou soubory: Klimentek 
– Osvětimany, Malý Vizovjánek – 
Vizovice, Malý Beskyd – Zubří, 
Malůšata, Malí ogaři a Malá Lipta 
– Liptál, CM ZUŠ Morava – Liptál 
a Dětský folklorní soubor Gerulata – 
Bratislava - Slovensko. 

Program začíná ve 12:30 hod. hrami 
pro všechny děti a dalším doprovod-
ným programem, od 14:00 hod. si děti 
z účinkujících souborů zasoutěží v sólo-
vém zpěvu lidových písniček “O liptál-
ského ptáčka zpěváčka” od 15:00 hod. 
začíná hlavní dětský program všech 
zúčastněných souborů. 

Jste všichni srdečně zváni.
Andrea Čalová

venýry a drobné dárečky. Náš autobus 
zamířil do Oxfordu. Někteří z nás si 
představovali, jak by se jim zde jako 
studentům na věhlasné univerzitě studo-
valo. Posvátnou úctu vzbudila i jídelna, 
v níž se stravoval hrdina Harry Potter. 
Na radu zkušenějších jsme na konci 
dne zamířili do obchodu Vše za libru, 
což platilo doslova, a tak jsme levně 
nakoupili šampóny, vlhčené ubrousky 
a další zboží za poloviční ceny. 

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

počinku jsme mířili obdivovat sochu 
admirála Nelsona na Trafalgarském 
náměstí. Vojáci svého vojevůdce tak 
ctili, že po bitvě jej mrtvého v su-
du s kořalkou přepravili domů, aby 
jej mohli slavnostně pohřbít. Někteří 
všímavější si odpoledne v muzeu pro-
hlédli i oděv, který měl tehdy na sobě. 
Krátký rozchod na Piccadilly umožnil 
poslední suvenýry, pak cesta po čínské 

čtvrti na netradiční oběd. Obdivovatelé 
Harryho Pottera prosadili jízdu metrem 
do stanice Kings Cross na nástupiště, 
odkud odjížděl vlak do Bradavic. 

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

Věra Halová

myslivecký ples 2015myslivci
Již tradiční myslivecký ples v Liptále 

byl členy Mysliveckého spolku Brdisko 
Liptál uskutečněn druhou únorovou 
sobotu - 14. února 2015 v místním kul-
turním domě. K tanci a poslechu hrála 
dechová muzika Veselá pětka z Lužné. 
Pro příchozí byly přichystány bohaté 
zvěřinové tomboly i chutné pohoštění 
připravené členy místního myslivecké-
ho spolku.

Šťastliví výherci si odnášeli ceny 
z našich připravených tombol.

Po příjemně stráveném večeru se 
myslivci setkali v dopoledních hodi-
nách při úklidu kulturního zařízení, 
unavení, ale spokojení a plní dojmů 
se již těšíme na příští rok a další již         
13. Myslivecký ples v Liptále. 

28. mezinárodní dětský folklorní den v Liptále 7. června 2015
FoS Lipta Liptál

S provoláním ,,Myslivosti zdar!"                 Miroslava Klubalová, kronikářka
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Ne každý má to štěstí, že navštíví 
ledový kontinent. Jaroslavu Geržovi – 
(Liptál, Vsetín - na fotce třetí zprava) se 
to podařilo. Nebyl tam jako turista, ale 
na Antarktidu odletěl jako technik na sta-
nici Johanna Gregora Mendela, kterou 
na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě pro-
vozuje Masarykova univerzita v Brně. 

A to není všechno. Od jeho pobytu 
tam má obec Liptál umístěnu směro-
vou tabulku – kudy a jak daleko (14 
184 km) z Antarktidy k nám do Liptálu! 
Výroby se velmi aktivně zúčastnily děti 
ze Školní družiny ZŠ Liptál s jejich pa-
ní vychovatelkou Petrou Pilnou, která 
o všem dění kolem pravidelně infor-
movala na jejich stránkách (viz odkazy 
na konci). Všem patří poděkování!

Zde je několik postřehů a snímků 
z pobytu Jaroslava Gerži:

Osm týdnů trávila naše patnáctičlen-
ná expediční skupina na stanici, která se 
nachází kousek od břehu mořského zá-
livu, který byl skoro celou dobu našeho 
pobytu pokryt ledem, nebo se po něm 
proháněly ledové kry.

Vědci se mohou pochlubit škálou 
vědeckých úspěchů. My technici zase 
řadou úspěchů technických. Díky dob-
rému počasí, které bylo po většinu led-
na a na počátku února, jsme intenzivně 
pracovali. Vědci v terénu a náš technic-
ký tým na zabezpečení chodu stanice 
a instalaci nových technologií. 

 
Výsledky vědeckých měření potvr-

dily ochlazení a zpomalení úbytku le-
dovců za poslední tři roky. Teprve delší 
sledování dokáže odpovědět na otázku, 
jak je to s globálním oteplováním klima-
tu. Hydrologický výzkum byl zaměřen 
na vodní toky, transport a ukládání se-
dimentů v letním období a sledování 15 
jezer. Výsledky budou porovnány s vý-
zkumy na jiných místech Antarktidy.

Přítomní biologové nasbírali množ-
ství vzorků rozsivek, řas, sinic, mechů 
a lišejníků z více než 150 odběrových 
míst. Zkoumali organickou hmotu pře-
devším v okolí mrtvých tuleňů, jejichž 
těla se jen pomalu rozkládají a jsou 
zdrojem živin pro rostliny. Celkový po-
čet mumií uhynulých tuleňů, které jsem 
viděl, jde do stovek. 

Nasbírané vzorky budou vědci zkou-
mat v laboratořích v České republice. 
Biologové odebírali vzorky i ze zobáků 
a kloak ptáků, hlavně tučňáků a chaluh, 

a tučňákům dokonce 
i krev. Výsledky vý-
zkumu jsou pak využi-
telné třeba i ve farma-
ceutickém průmyslu. 
Zjišťovali i obsah rtuti 
v prostředí Antarktidy, 
těžkého kovu, který 
ohrožuje naše životní 
prostředí.

Na své si přišel i lé-
kař výpravy. Získal data 
o vlivu fyzické zátěže 
a chladu na člověka, 
lidské orgány a imuni-
tu. Všichni jsme se cítili 
skvěle a sledování potvrdilo příznivý vliv 
antarktického prostředí.

Ve spolupráci s Ústavem jader-
né fyziky Akademie věd měřili vědci 
v Antarktidě úroveň radioaktivního ga-
ma záření. Výsledky by měly prozradit 
více o šíření radiace na Zemi i ohrožení 
Antarktidy (např. zářením z havarova-
né jaderné elektrárny ve Fukušimě).

 
My technici jsme na stanici také neza-

háleli. Instalovali jsme panely pro zkou-
mání vlivu slunečního záření na plasty, 
testovali nový typ větrné elektrárny 
a získali cenné informace na další vy-
lepšení její konstrukce. Byl zásadně 
přebudován systém výroby a rozvodu 
elektrické energie a nainstalováno 90 
fotovoltaických panelů. Tím byla vý-
razně snížena spotřeba nafty pro výrobu 
energie pomocí dieselového generátoru. 
Když svítí slunce, není nutné generátor 
vůbec spouštět, protože výroba energie 
je větší než spotřeba. Česká stanice 
se dostala na absolutní špičku ve vy-
užívání obnovitelných zdrojů energie 
v Antarktidě. Usadili a zprovoznili jsme 
nový kontejner pro úpravu a skladování 

Směrovou tabulku Liptál 14 184 km 
máme na Antarktidě! 

Vyrobila ji paní Petra Pilná s dětmi 
ze Školní družiny ZŠ Liptál. 

Jaroslav Gerža členem expedice Antarktida 2014-15
Úspěchy našich občanů

Vědecký tým po příletu na základnu J. G. Mendela

Setkání s tučňákem: Kdo je víc zvědavý?
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Kdyby v Liptálském zpravodaji existoval „koutek chlubení“, 
poslali bychom ke zveřejnění tuto zprávu: 

Kromě obvyklých prosincových ra-
dovánek a tvoření všeho druhu jsme 
si na konci loňského roku dopřáli také 
trošku nevánočního zkoumání. Hledali 
jsme odpovědi na netradiční otázky, 
například jak velký je tučňák císařský, 
nebo kudy se vlastně za těmi tučňáky 
cestuje a jak to tam, na Jižním pólu, 
vypadá.

Zvědavcům jsme vysvětlovali, proč 
vyrábíme cedulky se jménem Liptál 
a navíc s číslem, které někteří z nás 
ani neumí přečíst. Oslovil nás totiž 
člen technického týmu vědecké expe-
dice polárního výzkumu Masarykovy 
univerzity v Brně, liptálský rodák pan 
Jaroslav Gerža, jestli bychom mu ne-
pomohli vyrobit směrovou tabulku, aby 
každý, kdo výzkumnou stanici Johanna 
Gregora Mendela na ostrově Jamese 
Rosse navštíví, věděl, kterým směrem 
k nám, na Valašsko.  A tak během ně-
kolika dní vznikl projekt, který vstoupil 
do historie činností naší školní druži-
ny a keramické dílny – stali jsme se 

součástí vědecké stanice v Antarktidě, 
neboť naše slavná cestovatelská kera-
mická cedulka šťastně putovala přes 
14 tisíc kilometrů a visí mezi jinými 
na sloupu v nejjižnější části světa, kde 
si ji chodí prohlížet nejen tučňáci.

Petra Pilná, vychovatelka 
a vedoucí keramické dílny ZŠ Liptál

Více fotografií a informací na: http://
druzinaliptal.rajce.idnes.cz/ nebo 
na Facebook – Školní družina Liptál. 
Foto Petra Pilná a Jaroslav Gerža.

                         
Tabulek bylo vyrobeno více, kdyby 

náhodou některá praskla. Do protismě-
ru na Antarktidu budou proto umístěny 
v ZŠ Liptál i na Obecním úřadě Liptál. 
Byla ale také vyrobena – dospělými - 
jedna nejtrvanlivější kovová tabulka. 
Slovy Jarka Gerži: „Ta bude muset 
počkat, kdyby keramická nevydržela 
tamní podmínky. Dal jsem přednost 
této, protože jsem nechtěl zklamat děti. 
Kovová je uložená ve stanici ve třetím 

pokoji napravo, na polici, jako náhrad-
ní.

Všem patří poděkování za vynalože-
nou snahu, námahu a hlavně zájem.“

(Redakčně zpracovala 
Jana Vráblíková, 17.3.2015.)

pitné vody o objemu 4,5 tis. litrů, které 
stanici zabezpečí pro dny, kdy zamrzne 
potok, který je zdrojem vody.

Vědci i technici testovali terénní čtyř-
kolky, které se osvědčily na výbornou. 
S jejich pomocí byly dopraveny vědec-
ké přístroje do odlehlých částí ostrova. 
Byly použity i pro vytyčení tras pohybu 
po krajině, citlivé na erozi. Tyto trasy 
se stanou závaznými pro všechny vě-
decké výpravy, které obvykle čtyřkolky 
využívají (Velké Británie, Argentiny, 
Brazílie ...).

Po celou dobu jsme se těšili pevnému 
zdraví a měli dobrou náladu, přestože 
práce bylo víc jak dost. 20. února 2015 
nás helikoptéry argentinské armády 
přepravily na 80 km vzdálenou argen-
tinskou základnu Marambio na ostrově 
Seymour Island, po dvou dnech jsme 
pokračovali v cestě nákladním letadlem 
do Rio Gallegos na jihu Argentiny 
a dále linkovými letadly do Buenos 
Aires, Amsterdamu, Vídně, autobusem 
do Brna a vlakem do Vsetína.

Jaroslav Gerža, člen expedice

Březen 2015, foto Jaroslav Gerža 
a členové expedice

Více na www.liptal.cz včetně fotogra-
fií a zajímavých odkazů
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Rozlosování jarní soutěže 2015SPORT
Rozlosování mladší přípravka – jaro 2015

kolo den datum kde hřiště výkop soupeři
1 ne 19.4. venku Krhová 10:00 Liptál, Ratiboř A, Ratiboř B
2 so 25.4. doma Liptál 10:00 Lhota, Krhová, Police
3 venku Lhota Liptál, Lidečko, Střelná
4 so 9.5. doma Liptál 10:00 Lhota, Ratiboř B, Kateřinice
5 so 16.5. venku Karolínka 9:30 Liptál, Kateřinice, Val. Příkazy
6 so 23.5. venku Ratiboř B 10:00 Střelná, Val. Příkazy, Liptál
7 ne 31.5. venku Střelná 12:00 Kateřinice, Liptál, Ratiboř B
8 so 6.6. venku Val. Meziříčí 13:30 Lhota, Liptál, Krhová

Rozlosování starší přípravka – jaro 2015
kolo den datum kde soupeř výkop

1 pá 17.4. venku Hošťálková 16:30
2 ne 26.4. doma Lidečko 13:30
3 ne 3.5. doma Velké Karlovice 14:00
4 so 9.5. venku Halenkov 10:00
5 ne 17.5. doma Kateřinice 14:00
6 ne 24.5. venku Nový Hrozenkov 10:00
7 ne 31.5. doma Val. Příkazy 14:00
8 so 6.6. venku Val. Polanka 10:00
9 ne 14.6. doma Hovězí 14:00

Rozlosování dorost – jaro 2015
kolo den datum kde soupeř výkop

1 so 28.3. venku Lačnov 15:00
2 so 4.4. venku Fr. Lhota (hřiště Val. Senice) 15:30
3 so 11.4. doma Vigantice 15:30
4 so 18.4. venku Dolní Bečva 13:30
5 so 25.4. doma Lačnov 16:00
6 ne 3.5. venku Leskovec 13:30
7 so 9.5. doma Horní Bečva 16:30
8 so 16.5. venku Jarcová 10:00
9 so 23.5. doma Ústí 16:30
10 so 30.5. doma Huslenky 16:30
11 so 6.6. venku Podlesí 10:00
12 so 13.6. doma Choryně 16:30

Rozlosování mužů – jaro 2015
kolo den datum kde soupeř výkop

1 ne 19.4. venku Študlov 15:30
2 ne 26.4. doma Ratiboř B 16:00
3 ne 3.5. - volno -
4 ne 10.5. venku Jarcová 16:30
5 ne 17.5. doma Halenkov B 16:30
6 ne 24.5. venku Zděchov 16:30
7 ne 31.5. doma Lhota B 16:30
8 so 6.6. venku Vsetín B 17:30
9 ne 14.6. doma Leskovec 16:30

Blahopřání k životnímu jubileu

„Hořansko vs. Dolansko“ 
včetně turnaje přípravek

V loňském roce a na začátku roku letošního bylo oslaveno 
několik krásných životních jubileí, které bych chtěl připome-
nout. 13. července 2014 oslavil Josef Vychopeň krásných 85 
let, 5. zaří 2014 oslavil Josef Havran 75 let a 2. února 2015 
oslavil Jan Mrnuštík 80 let. Všichni jmenovaní se výrazně 
podíleli na chodu fotbalového týmu Liptál a velkou měrou 
přispěli k rozvoji tohoto spolku v naší obci.

Chtěl bych všem zmiňovaným poděkovat za dlouholetý pří-
nos a podporu liptálského fotbalu a zároveň jim popřát do živo-
ta vše nejlepší, hodně štěstí a hlavně pevné zdraví. Blahopřání 
patří samozřejmě také všem ostatním oslavencům.

Ing. Milan Daňa
předseda TJ Start Lipta Liptál

V sobotu 13.6.2015 se 
uskuteční již pátý ročník fot-
balového utkání „Hořansko 
vs. Dolansko“. Z důvodu 
velkého zájmu dětí o fotbal 
v naší obci bude tento ročník 
obohacen o turnaj mladších 
a starších přípravek. I letos 
je přípraven bohatý dopro-
vodný program zaměřený 
především pro děti. Jsou při-
praveny atrakce různého ty-
pu, které budou jako obvykle 
všechny zdarma. Ve večerních hodinách vystřídá dětský pro-
gram taneční zábava se skupinou KOSOVCI. Taneční zábava 
se také uskuteční v prostorách fotbalového hřiště. Během 
celého dne bude připraveno bohaté občerstvení.

Všichni občané obce, ale samozřejmě i ostatní, jsou srdeč-
ně zváni na pěkně strávené odpoledne na fotbalovém hřišti 
v Liptále. Přijďte se pobavit a nezapomeňte vzít sebou děti, 
pro které je tento den především určen. Doufám, že se v tento 
den s mnohými setkáme a prožijeme pěkné nejen fotbalové 
odpoledne.

Ing. Milan Daňa
předseda TJ Start Lipta Liptál
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Nábor dětí do fotbalového oddílu
Fotbalový klub Liptál, pořádá nábor 

chlapců a dívek do fotbalového týmu 
žáků, přípravek, … (dle věkové katego-
rie). Noví mladí fotbalisti i fotbalistky 
mohou přijít každou středu od 17.00 
hod na fotbalové hřiště v Liptále. Při 
první účasti na tréninku prosím o účast 
také rodiče. Nábor je především určen 
pro děti, kteří chodí do první až deváté 
třídy základních škol a také pro děti na-
vštěvující mateřské školky. Fotbalový 

klub Liptál má zájem o všechny věkové 
kategorie fotbalistů a fotbalistek. Dolní 
věková hranice je 5 let. Bližší infor-
mace Vám poskytne Ing. Milan Daňa 
(tel: 777 931 876). Možné fotbalové 
kategorie jsou mladší přípravka, starší 
přípravka, mladší žáci, starší žáci a do-
rost. V současné době je v Liptále zalo-
žen tým mladší a starší přípravky, které 
navštěvuje cca 25 dětí. V další sezoně 
uvažujeme o založení týmu mladších 

žáků. V Liptále hraje své utkání také 
tým dorostu.

Tatínkové a maminky přijďte mezi nás 
a nechte Vašeho syna nebo dceru stát se 
fotbalistou! Hraní fotbalu nezatíží Váš 
rodinný rozpočet. Vaše dítě najde nové 
kamarády a díky fotbalu bude mít alespoň 
trochu pohybu v dnešní době počítačů. 
Na všechny nové fotbalisty a fotbalistky 
se již těšíme.        Ing. Milan Daňa

předseda TJ Start Lipta Liptál

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ REALIZACE 
DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK IS A TO VČETNĚ VÝKOPŮ

K DISPOZICI MÁME VLASTNÍ TECHNIKU:
• pásová minirýpadla hmotnostní kategorie do 2t

• dostaneme se na hůře dostupná místa s úzkými průjezdy a minimálním poničením okolního terénu

INFO:
• hloubkový dosah rypadla k008-3 1,72 m - šířka potřebná k projetí stroje 75 cm

• hloubkový dosah rypadla kx016-4 2,25 m - šířka potřebná k projetí stroje 100 cm

Přípojky pro vodu, plyn a kanalizaci:
Tomáš Hromada • Mobil +420 775 022 550 •email:hromada@pripojkyvsetin.cz

Zemní práce, výkopy a přípojky elektro:
Erik Martišek • Mobil: +420 777 860 522 • email: martisek@pripojkyvsetin.cz
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