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Zpráva starosty obce za rok 2015
Vážení spoluobčané,

rok 2015 se pomalu blíží ke svému 
konci a je opět po roce čas na hodno-
cení uplynulého roku. Rád bych Vás 
nyní stručně informoval o dění v naší 
obci Liptál.

Letošní rok a život v naší obci byl 
opět nejvíce ovlivněn stavbou splaš-
kové kanalizace. Projektem Čistá řeka 
Bečva II, který byl ukončen v termínu 
31.8.2015, bylo zrealizováno 14913 m 
splaškové kanalizace a 375 ks napojo-
vacích šachtiček pro napojení Vašich 
nemovitostí. Po ukončení zemních prací 
byly zahájeny práce spojené s asfalto-
váním povrchů komunikací. Nyní jsou 
již dokončeny všechny asfalty, které 
měly být v rámci projektu zrealizovány. 
Jednalo se o pokládku 55 375 m2 asfal-
tů. Díky projektu má obec Liptál nové 
asfalty již v každé ulici. Drobné práce 
na komunikacích budou také ještě pro-
bíhat v příštím roce. Jedná se přede-
vším o opravy na hlavní silnice v horní 
části obce. V souběhu s realizací kana-
lizace bylo naplánováno také několik 
akcí, které byly díky této akci vybudo-
vány výrazně levněji. Nemalé finanční 
prostředky byly vloženy do prodloužení 
vodovodů, kterých bylo zrealizováno 
350 m ve čtyřech lokalitách obce. Dále 
došlo k mnoha opravám dešťových ka-
nalizací a dešťových vpustí. Byly polo-
žený nové příčné žlaby v komunikacích 
a také došlo k opravám a vyčištění 
mnoha příkop podél komunikací. Díky 
projektu Čistá řeka Bečva II došlo 
k realizaci investic za cca 120 mil. Kč, 
čímž se Liptál posunul v rozvoji obce 

zase o výrazný kus dál. Závěrem chci 
všem občanům poděkovat za trpělivost, 
kterou s projektem měli, protože bez 
Vaší pomoci by nemohlo dojít k úspěšné 
realizaci tak náročného a rozsáhlého 
projektu.

Napojení Vašich nemovitostí na splaš-
kovou kanalizaci bude probíhat až 
v příštím roce a to od měsíce března. 
Bohužel prodloužením dokončení rea-
lizace kanalizace došlo také k prodlou-
žení kolaudace stavby, která je potřeba 
k samotnému připojování. Další pro-
blém, který se objevil při zaměření sku-
tečné trasy kanalizace, bylo zjištění, že 
je dotčeno dalších 67 nových pozemků. 
Nové dotčení pozemků bylo způsobeno 
z důvodu změny trasy, ale také hlavně 
z důvodu digitalizace katastru naší ob-
ce. V současné době má obec Liptál již 
podanou žádost o dodatečné stavební 
povolení, což ale bohužel oddálilo ter-
mín kolaudace na březen 2016. Po této 
kolaudaci již bude moci konečně dojít 
k samotnému napojování Vašich nemo-
vitostí. Na obecním úřadě je Vám také 
stále k dispozici trubní materiál na ka-
nalizační přípojky. V současné době 
odebrali občané již materiál za cca 130 
tis. Kč a tím zbývá obci materiál v hod-
notě už pouze za cca 400 tis. Kč.

Z větších investičních projektů, které 
se ještě v roce 2015 podařilo zreali-
zovat, byl projekt Revitalizace centra 
obce Liptál, kterým došlo především 
k výstavbě dvaceti nových parkovacích 
míst v centru obce Liptál a k realizaci 
odpočinkového místa s hracími prvky 
pro děti za 3,1 mil. Kč. Dále byly zreali-
zovány nové parkovací místa u hasičské 

zbrojnice a byla zvětšena travnatá plo-
cha v této části, na které budou v příš-
tím roce umístěny nové hrací prvky pro 
děti. Pozornost byla také věnována vý-
sadbě nových stromů a dalším menším 
projektům.

Další velmi důležitou součástí života 
v obci jsou kulturní akce, které výrazně 
ovlivňují dění v obci. Jsem velice rád, 
že všechny složky působící v naší ob-
ci, jsou v průběhu roku velice aktivní 
a každý svou akcí přispívá ke kvalit-
nějšímu kulturnímu životu. I v letošním 
roce se uskutečnilo mnoho akcí, mezi 
které patří folklórní festivaly, sportovní 
akce, jarmarky, koncerty, plesy, besíd-
ky, zábavy a další. Akcí během roku 
je nespočet a každý, kdo chce, si svoji 
zábavu najde, protože akcí stále při-
bývá. Chtěl bych všem organizátorům 
a dobrovolníkům poděkovat, že věnují 
svůj volný čas těmto akcím a připravují 
kulturní zážitky pro ostatní. Za to Vám 
všem patří velký dík.

Uznání a poděkování dále patří všem, 
kteří se podíleli na rozvoji a dobré pro-
pagaci naší obce a kteří byli ochotni 
pomoci. Jsou to tradičně členové orga-
nizací, spolků, církví, jednotliví občané, 
ale taky místní firmy. Díky také patří 
všem zastupitelům a pracovníkům ob-
ce, kteří přispívali ke zdárnému chodu 
obce. Poslední poděkování patří všem 
občanům, kteří nás podporují.

Vážení spoluobčané, závěrem bych 
Vám chtěl popřát krásné prožití svátků 
vánočních a do Nového roku 2016 hod-
ně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracov-
ních i osobních úspěchů.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
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PROVOZ NA OBECNÍM ÚŘADĚ LIPTÁL 
BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2015:

PONDĚLÍ 21.12.2015 7:30 – 17 h

ÚTERÝ 22.12.2015 8:00 – 11 h

STŘEDA 23.12.2015 ZAVŘENO

ČTVRTEK 24.12.2015 SVÁTEK

PÁTEK  25.12.2015 SVÁTEK

PONDĚLÍ 28.12.2015 ZAVŘENO

ÚTERÝ 29.12.2015 ZAVŘENO 

STŘEDA 30.12.2015 8:00 – 11 h

ČTVRTEK 31.12.2015 ZAVŘENO

PÁTEK  01.01.2016 SVÁTEK

INFORMAČNÍ CENTRUM,
SBĚRNA PRÁDLA,

OBECNÍ KNIHOVNA

JSOU ZAVŘENY OD 21.12. 2015 DO 01.01. 2016 vč.

Důvod: čerpání řádné dovolené zaměstnanců.

ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY 
MUDr. Hany Garlíkové

Ve dnech 18.12., 21.12. a 31.12.2015 
MUDr. Garlíková Hana NEORDINUJE.

23.12. a 30.12.2015 NENÍ odpolední ordinace v Liptále.

Zastupuje Dr.  Stejskal  a Dr. Dvořáková.  Zástup  vyhledejte 
jen v neodkladných záležitostech v době určené pro nemocné 
7-10 hod.

ORDINACE LÉKAŘKY PRO DOSPĚLÉ 
MUDr. Hany Blanarčíkové

PONDĚLÍ 21.12.2015 7 – 11 h

ÚTERÝ 22.12.2015 DOVOLENÁ

STŘEDA 23.12.2015 DOVOLENÁ 

ČTVRTEK 24.12.2015 SVÁTEK

PÁTEK  25.12.2015 SVÁTEK

PONDĚLÍ 28.12.2015 7 – 11 h

ÚTERÝ 29.12.2015 DOVOLENÁ

STŘEDA 30.12.2015 DOVOLENÁ

ČTVRTEK 31.12.2015 DOVOLENÁ

PÁTEK  01.01.2016 SVÁTEK

CENOVÉ OZNÁMENÍ

Vodovody  a  kanalizace  Vsetín,  a.s.  oznamují  změnu  ceny 
vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2016.

Cena v Kč/m3 Bez DPH Včetně 15 % DPH

Vodné 39,70 45,66

Stočné 29,40 33,81

Vodné + stočné 69,10 79,47

-  cena vodného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané 
pitné vody

-  cena stočného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní 
vody vypuštěné do veřejné kanalizace

VaK  Vsetín  žádá  odběratele,  aby  NESDĚLOVALI  
k 31.12.2015  stavy svých vodoměrů, protože budou stano-
veny technickým propočtem.

Více podrobností na www.liptal.cz.

Sociální rehabilitace Elim Vsetín

Potřebujete Vy nebo někdo ve Vašem okolí pomoc v násle-
dujících oblastech?
- hledání práce
- hospodaření
- řešení zadluženosti
- vedení domácnosti
- péče o vlastní osobu, osobu blízkou
- řešení problémové situace
- vyřizování záležitostí na úřadech
- aktivní trávení volného času

Služby poskytuje zdarma Elim Vsetín.

Kontaktujte  Sociální  rehabilitaci  Elim,  Smetanova  1484 
(Věžák, 5. patro), 755 01 Vsetín.
Tel.: 720 736 725 – 720 736 729, e-mail: sr@elimvsetin.cz, 
www.elimvsetin.cz 

Upozornění – psi

Reagujeme na několik stížností a žádáme majitele psů, aby si 
je zabezpečovali tak, aby volně nepobíhali po obci. Jedná se 
především o bezpečnost chodců, dětí  i dospělých,  listonošů 
a dalších osob, které zajišťují nejrůznější dodávkové služby, 
v neposlední řadě i hasičů a záchranářů.
Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Liptál

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI v Liptále – září 2015
Evidovaní uchazeči: 55 (74 – leden 2015). 
Podíl nezaměstnanosti: 5,52 % (7,36 % - leden 2015).
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín – nejvíce Branky 
8,32 %, nejméně Valašské Příkazy 2,43 %.

(Zdroj: Úřad práce, září 2015).
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Senioři a jejich bezpečí

Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016!

Na  důvěřivost  doplatila  pětasedmdesátiletá  babička 
z  Hluku.  Dvojice  podvodníků  ji  obrala  o  devatenáct  tisíc 
korun!
Kolem třetí hodiny odpoledne u domu seniorky zazvonili 

muž  se  ženou.  Představili  se  jí  jako  zástupci  společnosti 
E-ON s tím, že s ní potřebují vyřešit nějaké nesrovnalosti. 
Aniž  by  se  jí  nějakým  způsobem  legitimovali,  důvěřivá 
babička je pozvala dovnitř domu. Oba se usadili v kuchyni 
a než začali cokoliv řešit, babička je ještě ze slušnosti po-
hostila. Poté jí oba začali vysvětlovat, že má u společnosti 
za  poslední  dva  roky  nedoplatek,  který  činí  devatenáct 
tisíc korun. Dokonce  jí ukázali dokumenty, které byly pro 
seniorku  téměř  nečitelné.  Slušně  vypadající  dvojice  na  ni 
zapůsobila tak, že jim na vše přikývla a byla ochotná částku 
zaplatit.  Zeptala  se,  jestli  jí  společnost  pošle  nějakou  slo-
ženku, aby mohla dlužnou částku zaplatit. Na to muž řekl, 
že  potřebují  hotovost  a  zda  by  si  ji mohla  nějak  obstarat. 
Proto  se  babička  vydala  na  poštu. Mezitím  se  ve  dveřích 
potkala  s  vnukem,  kterého  poslala  dovnitř  za  návštěvou. 
Vnuk  s  nimi  setrval  do  té  doby,  než  se  babička  vrátila 

Z dvojice se vyklubali podvodníci
UHERSKOHRADIŠŤSKO: Babičku obrali o devatenáct tisíc

s  penězi. Vnuk  se  jich  ptal,  proč  přijeli  a  kde mají  auto. 
Na  jeho otázky odpovídali  velmi  vyhýbavě  a  samozřejmě 
nepravdivě. Řekli mu, že babička si v minulosti předělávala 
smlouvu a jejich společnost chce, aby ji zase obnovila. Také 
se vymluvili  na  to,  že už mají  po pracovní době a museli 
přijet  autobusem. Ve  chvíli,  kdy  se  babička  vrátila,  vnuk 
odešel domů. Dvojice si převzala devatenáct  tisíc, aniž by 
vystavila  jakýkoliv  doklad  o  převzetí,  a  odešla  směrem 
k místní škole. Vnukovi byla celá situace velmi podezřelá. 
Proto vše doma řekl rodičům. Ti po rozhovoru s babičkou 
vše oznámili na policii.

K popisu těchto osob:
Pachatelé mluvili česky, byli příjemní a působili slušným 

dojmem. Je možné, že seniorka nebyla jediná, koho pove-
dená dvojice podvedla. 

Proto pokud se někdo dostanete do podobné situace, vše 
oznamte na nejbližší policejní oddělení nebo na linku 158. 

listopad 2015
Milena Šabatová

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE 
Územní odbor Uherské Hradiště

I přesto, že Policie ČR a mnohé jiné instituce varují seniory 
před touto trestnou činností, dochází k ní poměrně často. 

Dodržujte proto základní pravidla bezpečnosti:
- nedůvěřovat cizím lidem

- nikoho cizího si nevpouštět do bytu či do domu
- být obezřetný
- při jakékoliv pochybnosti se obrátit na někoho blízkého, 
  nebo obecní úřad, nebo ihned volat na linku 158
- nikomu cizímu nepředávat žádné peníze.

Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-
noty  vzniká  s  účinností  od  1.  1.  2016  plátcům DPH  nová 
povinnost podávat tzv.
Kontrolní hlášení

-  Nový  druh  daňového tvrzení obsahující  vybrané  údaje 
o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přizná-
ní k DPH.

-  Založeno  z  velké  části  na  údajích  ze  současné  evidence 
pro účely DPH.

-  Za nepodání kontrolního hlášení hrozí sankce.

Boj proti daňovým podvodům
Jedná  se  o  zcela  zásadní  nástroj,  který  Finanční  správa 

využije v boji proti rozsáhlým daňovým (zejména karuselo-
vým) podvodům na DPH.

Předpokládá se, že po zavedení kontrolního hlášení dojde 
ke zvýšení daňových příjmů v řádech miliard korun ročně.

Kdy to začne
Prvním obdobím, za které se podává první kontrolní hláše-

ní, je leden 2016, respektive 1. čtvrtletí 2016. 
(Viz. tabulka.)

Kontrolní hlášení se podává za období, 
ve kterém plátce zejména:

-	 přiznává	daň	na	výstupu	(tj. vyplňuje řádky 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 10, 11, 12 a 13 daňového přiznání k DPH)

-	 uskutečnil	zdanitelné	plnění	v	režimu	přenesení	daňo-
vé	 povinnosti	 (tj. vyplňuje řádek 25 daňového přiznání 
k DPH)

-	 uplatňuje	 nárok	 na	 odpočet	 daně	 na	 vstupu	 (tj. bude 

Právnické osoby
Fyzické osoby

měsíční plátci DPH čtvrtletní plátci DPH zvláštní případy

podávají každý měsíc

první kontrolní hlášení
do 25. února 2016

podávají každý měsíc

první kontrolní hlášení
do 25. února 2016

podávají čtvrtletně

první kontrolní hlášení
do 25. dubna 2016

například vstup do 
insolvence, úmrtí plátce

mimořádný termín podání
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Pozor na omezení při vydávání pasů a OP na konci roku

Některým vozidlům v „depozitu“ hrozí zánik

vyplňovat řádky 40, 41 daňového přiznání k DPH)
-	 uskutečnil	 nebo	 přijal	 příslušná	 plnění	 ve	 zvláštním	
režimu	pro	investiční	zlato

Konec	pravidelného	docházení	na	finanční	úřad
- Podání kontrolního hlášení musí být učiněno výhradně	
elektronickou	formou.

- Od roku 2016 budou všichni plátci DPH bez výjimky po-
dávat daňová	přiznání	k	dani	z	přidané	hodnoty	pouze	
elektronicky!

Způsoby	elektronického	podávání
Odeslání datové zprávy prostřednictvím:

-	 Daňového	 portálu	 –	DOPORUČENO	 -	 (aplikace EPO 
na www.daneelektronicky.cz)
Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správ-

nosti formátu a struktury datové zprávy. Pro jednoznačnou 

identifikace podatele je možné využít jeden z následujích 
způsobů:

- uznávaný elektronický podpis
- přihlašovací údaje do datové schránky
- dodatečné potvrzení za podmínek uvedených v daňovém 

řádu ve	 lhůtě	 pro	 podání	 kontrolního	 hlášení	 (tzv. e-tis-
kopis).

- Datové schránky

Doporučujeme  přednostně  způsob  elektronického  podání 
prostřednictvím Daňového portálu
(aplikace EPO na www.daneelektronicky.cz).

Tímto  opatřením  nevzniká  povinnost  zřídit  si  datovou 
schránku ani uznávaný elektronický podpis.

Finanční správa
Ing. Josef Langer, ředitel finančního úřadu

www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni

Odbor správních agend Městského úřadu Vsetín upo-
zorňuje občany na důležitá omezení vztahující se k vydá-
vání občanských průkazů a pasů. Podle novely zákona 
o občanských průkazech a cestovních dokladech totiž 
nebude možné v době od 24. do 31. prosince 2015 podat 
žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelný-
mi údaji ani vydat již zhotovený doklad občanovi. Taktéž 
nebude možné v tomto období podání žádosti o vystavení 
cestovního pasu s biometrickými údaji a jeho vydání.
Prakticky to pro občana znamená to, že v případě občan-

ského průkazu se strojově čitelnými údaji musí svou žádost 
podat nejpozději 23. prosince, poté pak až na počátku ledna. 
„Mezi těmito daty je možné požádat pouze o vydání občan-
ského průkazu bez strojově čitelných údajů, jehož platnost je 
však omezena na dobu jednoho měsíce,“ upozornila vedoucí 
Odboru správních agend Valerie Ondřejová.

V případě cestovních dokladů je možné v době od 24. do 31. 
prosince  podat  pouze  žádost  o  vystavení  tzv.  bleskového 
cestovního pasu, jehož platnost je 6 měsíců, a to za správní 
poplatek 1500 korun. Správní poplatek za „běžný“ pas s bio-
metrickými prvky přitom činí pouze 600 korun.
Systém  vydávání  pasů  se  od  ledna  2016  pravděpodobně 

změní. O konkrétních změnách budeme informovat poté, co 
bude zákon podepsán prezidentem republiky.

Pro  informaci  dodáváme,  že  klienti  Odboru  správních 
agend  na  úseku  občanských  průkazů  a  cestovních  dokladů 
mohou  úředníky  navštěvovat  v  úřední  hodiny  v  pondělí 
a středu od 8 do 17 hodin a v úterý a čtvrtek od 8 do 13.30 
hodin. Je také možné objednat se prostřednictvím webových 
stránek www.mestovsetin.cz na konkrétní hodinu.

(Převzato ze Vsetínských novin 4.12.2015.)

Ještě necelý měsíc mají lidé na kontrolu nahlášení adre-
sy místa umístění vyřazeného vozidla (tzv. depozit) a účel 
jeho využití. Toto se týká vozidel, která jsou dočasně 
vyřazena před datem 30. 6. 2013 a jejich vyřazení stále 
trvá. Pokud tak neučiní, vozidlo úředně zanikne, a ani 
v budoucnu již nebude moci být provozováno.
Už od loňského podzimu byli občané upozorňováni na ne-

bezpečí  úředního  vyřazení  motorových  vozidel,  která  byla 
dočasně vyřazena před datem 30. 6. 2013, jejichž majitel te-
dy odevzdal před uvedeným datem do tzv. depozitu registrač-
ní značky a malý technický průkaz, a toto vyřazení stále trvá. 
Pokud  se  vlastník  tohoto  vozidla  nedostaví  do  konce  roku 
2015 a nenahlásí adresu místa umístění vyřazeného vozidla 
a účel jeho využití, tato vozidla k 1. 1. 2016 zaniknou.
Přestože  do  31.  12.  2015  zbývá  již  jen  několik  dnů,  ne-

zaznamenali  vsetínští  úředníci  nijak  výrazný  nárůst  počtu 
žádostí  o  zápis  adresy  místa  umístění  vyřazeného  vozidla 
a účel  jeho využití u vozidel dočasně vyřazených do 30. 6. 
2013. „V současné době máme v našem správním obvodu 

3 117 dočasně vyřazených vozidel, přičemž oznámení zápisu 
adresy místa umístění a účel využití, registrujeme u minima 
z nich,“  uvedla  Ilona Vaňková,  vedoucí  oddělení  dopravně 
správních agend.
Pro  informaci  doplňujeme,  že  úřední  hodiny  na  registru 

vozidel jsou pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý, čtvrtek 
a pátek pak od 8 do 13.30 hodin.

(Převzato ze Vsetínských novin 4.12.2015.)

Technické služby Vsetín, s. r. o. upozorňují všechny své zá-
kazníky, že od 21. do 31. prosince bude v Logistickém cen-
tru odpadů na Bobrkách zkrácená pracovní doba, a to od 6 
do 14 hodin. Příjem odpadu bude možný pouze do 13.30 
hodin. O vánočních svátcích a na Nový rok bude Logistické 
centrum odpadů Bobrky zavřeno zcela. 

(Převzato ze Vsetínských novin 4.12.2015.)

TS Vsetín informují
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Kotlíkové dotace - informace

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu 
NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva“) zahrnuje následující 
oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodin-
ných domů
-  dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dve-
ří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

-  podporována dílčí i komplexní opatření
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetic-

kou náročností
dotace na výstavbu nových  rodinných domů s velmi níz-

kou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie

-  dotace  na  výměnu  neekologického  zdroje  tepla  (spalující 
například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky 
šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, 
plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zá-
sobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

-  na  výměnu  elektrického  vytápění  za  systémy  s  tepelným 
čerpadlem

-  na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
-  na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získává-
ním tepla z odpadního vzduchu

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace 

nebo nejpozději do  31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle  aktuálních  výnosů 

z prodeje emisních povolenek

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými  žadateli  a  příjemci  podpory  jsou  vlastnící 

nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak 
i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kot-
lů na  tuhá paliva ve vlastnictví  fyzických osob provedenou 
po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu 
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, 
Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokál-
ního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatel-
stva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Způsob podání žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektro-

nicky  prostřednictvím online  formuláře  žádosti  dostupného 
na webových stránkách programu.

Základní pravidla:
1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokon-
čení realizace podporovaných opatření.

2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 
50 %  řádně  doložených  způsobilých  výdajů  a  je  vyplá-
cena  až  po  řádném  dokončení  realizace  podporovaných 
opatření,  tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí,  resp. 
Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny 
znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis 
nebo tzv. blokové výjimky, podpora  je pak omezena také 
pravidly těchto režimů.

3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci 
této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.

4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 
24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informační-
ho systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale 
může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí pod-
pory.

Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti:
-  předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-
li stanoveno jinak

-  v  originále  nebo úředně  ověřené  kopii,  není-li  stanoveno 
jinak

-  kompletní  informace  o  dokumentech  předkládaných  při 
podání  žádosti naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů 
na www.novazelenausporam

Staženo z www.novazelenasporam.cz, kde naleznete veš-
keré  podrobné  informace,  odpovědi  na  nejrůznější  dotazy, 
poradenské  centrum atd. Vážným zájemcům doporučujeme 
tento web navštívit.

Vybrala Jana Vráblíková

Nová zelená úsporám
3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

Program  na  výměnu  zdrojů  tepla  v  domácnostech 
Zlínského  kraje  je  určen  pro  majitele  rodinných  domů 
využívající  jako  hlavní  zdroj  tepla  kotel  na  pevná  paliva 
s  ručním  přikládáním. Tento  starý  zdroj  tepla  bude moci 
být  vyměněn  za  kotel  na  pevná  paliva,  plynový  konden-
zační kotel nebo tepelné čerpadlo. Nový zdroj tepla může 
být  doplněn  instalací  solárně-termického  systému  pro 
přitápění  nebo  přípravu  teplé  vody.  Podporovaná  budou 
pouze zařízení, která splňují požadavky evropské směrnice 
na ekodesign. Vhodná (prověřená) zařízení budou uvedena 
v seznamu výrobků a technologií na www.opzp.cz.

Na výměnu zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje 
bude poskytnuta v jednotlivém případě dotace ve výši 70 - 
85 %  z  výdajů  vynaložených  na  výměnu  kotle,  na  prove-

dení  doplňkových  „mikro“  energetických  opatření  (např. 
zateplení  střechy,  půdy,  podlahy,  dílčí  zateplení  fasády, 
částečná  výměna  oken  nebo  instalace  těsnění  do  oken) 
a na související práce. Výše dotace je dána příslušným pro-
centem  z  nejvýše  150  tisíc  korun,  přičemž  na  doplňková 
„mikro“ energetická opatření připadá maximálně 20  tisíc. 
Konkrétní procento bude záviset na typu nově instalované-
ho zdroje  tepla a místu  (obci)  realizace výměny. Alokace 
programu bude činit 155 milionů korun na období do kon-
ce roku 2017, v případě úspěchu bude program pokračovat 
i v následujících letech. 

„Dotaci nebude možné využít na výměnu kotle spalují-
cího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel 
spalující uhlí a biomasu, na výměnu kotle s automatickým 
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Nejčastější dotazy

přikládáním paliva, na výměnu zdroje tepla, který není 
hlavním zdrojem vytápění a není prokazatelně v provozu, 
a na výměnu zdroje tepla v rodinných domech, kde byl 
v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z pro-
gramů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze 
společných programů na podporu výměny kotlů,“ doplnil 
náměstek hejtmana odpovědný za oblast životního prostře-
dí a venkova Ivan Mařák.

Podporu  bude možné  poskytnout  také  na  již  provedenou 
výměnu  starého  kotle,  pokud  bude    zrealizována  po  15.  7. 
2015  a  pokud  nově  instalovaný  zdroj  tepla  bude  splňovat 
požadavky  na  ekodesign  výrobků  spojených  se  spotřebou. 
V  tomto  případě  doporučujeme  žadatelům,  aby  si  při  vý-
měně zajistili fotodokumentaci původního kotle napojeného 
na  otopnou  soustavu  a  komínové  těleso,  fotodokumentaci 
odstranění  starého kotle,  fotodokumentaci  instalace nového 
zdroje tepla, potvrzení o likvidaci starého kotle (ze sběrného 
dvora  nebo  oprávněné  firmy),  faktury  týkající  se  realizace 
výměny  zdroje  tepla  a  doklady o  úhradě  výdajů  spojených 
s výměnou. Seznam dokumentů, které budou muset být přilo-
ženy k žádosti o dotaci a následně s vyúčtováním poskytnuté 
dotace, bude zveřejněn společně s vyhlášením Programu.

„Předběžně předpokládáme vyhlášení programu v pro-
sinci roku 2015 s příjmem žádostí od ledna 2016,“ řekl 
náměstek Mařák. Žádost o získání dotace bude muset být 
vyplněna na předepsaném formuláři, který bude zveřejněn 
společně s vyhlášením Programu, a bude možné ji předklá-
dat osobně anebo poštou na Krajský úřad Zlínského kraje. 
Přílohou  žádosti  bude  především  fotodokumentace  stáva-
jícího  kotle,  písemný  souhlas  s  realizací  nového  zdroje 
vytápění  od  spoluvlastníků  většinového  podílu  rodinného 
domu/bytové jednotky, druhého z manželů v případě vlast-
nictví  rodinného  domu/bytové  jednotky  v  rámci  společ-
ného  jmění  manželů  nebo  vlastníka  pozemku  v  případě, 
kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku 
a potvrzení energetického specialisty o vhodnosti  realizo-
vaného „mikro“ energetického opatření.

Aktuální informace jsou k dispozici na www.kr-zlinsky.
cz. Dotazy lze směřovat na kontaktní e-mail:
kotliky@kr-zlinsky.cz  anebo  telefonicky  na  čísla 

577 043 825 (Ing. Petr Hasala), 577 043 833 (Ing. Kristýna 
Drahotůská), 577 043 826 (Ing. Petr Valášek). 

Dopis KU ZK 26.10.2015

1. Chtěla bych využít dotaci z programu výměny zdrojů 
tepla  (kotlíkové  dotace).  Prosím  o  informaci,  kde  si  lze 
stáhnout žádost o dotace anebo vyzvednout formulář? 

Formulář bude po vyhlášení výzvy ke stažení zde, 
na stránkách kotlíkových dotací: http://www.kr-zlinsky.
cz/program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-kotli-
kove-dotace-op-zp--cl-3259.html. 

2. Poskytuje se dotace na výměnu zastaralého plynové-
ho kotle? 

Bohužel, ne, dotace se poskytuje jen u výměny kotle 
na pevná paliva s ručním přikládáním. 

3. Povinnou součástí zadosti  je Průkaz energetické ná-
ročnosti budovy. Chci se zeptat jak dlouhou má platnost? 
Např.  pokud  bych  si  ho  nechal  udělat  nyní,  budeme  mi 
platit i pokud požádám o kotlíkovou dotaci v roce 2017? 

K žádosti doložíte jen Průkaz energetické náročnosti 
budovy - pokud splňujete náročnost „C“ (potřebnou 
dokumentaci k získání tohoto průkazu doložíte ener-
getickému specialistovi, který Vám tento průkaz vysta-
ví), pokud náročnost „C“ nesplňujete, musíte provést 
jedno z „mikro“ energetických opatření (zde není také 
nutné předkládat k žádosti žádnou celkovou stavební 
dokumentaci). Průkaz bude platit do té doby, než se 
změní vyhláška, na základě které je vystaven (vyhláška 
č. 78/2013 Sb.). 

4. Musí  realizaci (výměnu kotle) provádět firmy z pře-
dem daného seznamu nebo stačí živnostník s oprávněním 
vodo-topo ? 

Žádný seznam firem zveřejněn nebude, výběr zůsta-
ne na Vaší úvaze. 

5.  Chci  vyměnit  stávající  kotel  na  pevná  paliva  o  vý-
konu  14  kW  za  poloautomatický  kotel  na  pelety  a  uhlí 

zn. EKR emisní třídy 3.  Je možné získat na  tuto výměnu 
kotlíkovou dotaci? 

Základem je, abyste měnili v rodinném domě kotel 
na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pev-
ná paliva splňující požadavky na Ecodesign. Na kotel 
3. emisní třídy se dotace vztahovat nebude. Kotle musí 
být vybrán ze Seznamu registrovaných výrobků. Ten 
naleznete zde vč. Základních pravidel pro fyzické oso-
by: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty. 

6.  Lze  o  kotlíkovou  dotaci  žádat  i  v  případě,  že  jsou 
v  rodinném  domě  jako  zdroj  vytápění  použita  kamna 
s ručním přikládáním doplněná o elektrické přímotopy? 

Bohužel na výměnu kamen se tato dotace nevztahu-
je. 

7.  Vlastním  rodinný  dům,  nevím,  zda  splňuji  PENB-
klasifikační třídu C., pokud budu mikro energetické opat-
ření realizovat, nemusím prokazovat klasifikační třídu C? 

S energetickým specialistou byste měl konzultovat, 
zda klasifikační třídy C dosáhnete – pak dokládáte 
Průkaz energetické náročnosti a nemůžete realizovat 
mikro opatření z dotace. Pokud Vám, ale řekne, že 
třídy C nedosáhnete, doporučí Vám mikro energetické 
opatření – pak průkaz nedokládáte a realizujete vybra-
né mikro-opatření. 

8. Po realizaci mikro-opatření musí obálka budovy spl-
ňovat nějakou klasifikační třídu? 

Po realizaci mikro opatření se nezkoumá, jakou třídu 
dosáhnete. 

9.  Chtěl  bych  využít mikro energetické opatření – za-
teplení podlahy (provést  rekonstrukci  podlah  ve  sklepě 
s využitím polystyrenu). Bude způsobilým výdajem i de-
molice  stávajícího  betonového  potěru,  nový  betonový 
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potěr  s  pokládkou  podlahového  polystyrenu,  případně 
položení dlažby?

Zateplení podlahy – ano, za způsobilé výdaje jsou po-
važovány náklady na stavební práce, dodávky a služby 
bezprostředně související s realizací mikro energet. 
opatření. Upozorňuji, že maximální způsobilé výdaje 
na mikro opatření jsou 20 000 Kč. 

10. Musí někdo schválit mikro energetické opatření? 
Mikro energetické opatření Vám bude doporučovat 

energetický specialista a žádost stvrdí svým podpisem. 

11. Pokud mám v domku kotel na dřevoplyn – ruční dáv-
kování bez nádrže, můžu dostat dotaci na nový zplynovací 
kotel na dřevo  i  s novou akumulační nádrží  a kombinaci 
na  solární  ohřev  vody  včetně  přitápění  (za  předpokladu 
energ. náročnost budovy je C, případně provedení dalšího 
mikro opatření)? 

U kotlů na dřevoplyn předpokládám, že to jsou kotle 
na pevná paliva s ručním přikládáním a žádat o dotaci 
tedy můžete na nový zplynovací kotel vč. akumulační 
nádoby - pokud bude nový kotel s ručním přikládá-
ním. S tím, že vyměníte kotel, mohou být podporovány 
i solárně termické soustavy (samostatně nelze). Buď 
splníte C a dokládáte průkaz o energetické náročnosti 
budovy nebo uděláte na doporučení energetického 
specialisty mikro-energetické opatření (pak průkaz 
nedokládáte). 

12.  Pokud mám  v  domku  kotel  na  tuhá  paliva  a  vedle 
kotel  na  plyn  starý  20  roků, můžu  dostat  dotaci  na  kon-
denzační  plynový  kotel,  nebo  kotel  na  biomasu  ruční 
přikládání? 

Pokud máte v domě kotel na pevná paliva s ručním 
přikládáním a plní hlavní zdroj vytápění (je funkční), 
pak o dotaci žádat na Vámi uvedené zdroje tepla mů-
žete. Nový zdroj tepla musí být vybrán ze Seznamu 
registrovaných výrobků, které naleznete na stránkách: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty. 

13.  Je  možné  žádat  o  kotlíkovou  dotaci,  i  když  mám 
již  tepelné  čerpadlo  (země  voda  s  vrty)  víc  než  rok  na-
instalované  a  původní  kotel  na  tuhá  paliva  je  již  dávno 
ve šrotu? 

Ve Vašem případě nelze. Termín, od kterého lze 
uznat výdaj je 15. 7. 2015. Navíc byste nedoložil foto-
dokumentaci kotle na pevná paliva, protože ho máte 
již ve šrotu. 

14. Budou hrazeny náklady na PENB - Průkaz energe-
tické náročnosti budovy? 

Náklady na vystavení Průkazu energetické náročnos-
ti budovy budou způsobilé, jen když dosáhnete požado-
vané třídy „C“. 

15.  V  letošním  či  příštím  roce  zvažuji  výměnu  stáva-
jícího  20  let  starého  kotle  s  ručním  přikládáním  na  uhlí 
a dřevo za nový účinnější a ekologičtější. Bydlím ve star-
ším  rodinném domě, kdy  část  domu má zatepleny vnější 
obvodové  zdi.  Kromě  tohoto  kotle  máme  jako  záložní 
zdroj  tepla  instalován  i  plynový kotel. Chtěl  bych  se  ze-
ptat, zda budu moci kotlíkovou dotaci využít při instalaci 

nového  kotle  na  dřevo  v  příslušné  emisní  třídě  s  ručním 
přikládáním a zásobníkovou nádobou? 

Podmínkou je, abyste měl starý kotel plně funkční 
a plnil hlavní zdroj vytápění. Na nový kotel můžete 
žádat, ovšem musí být zvolen ze seznamu výrob-
ků, který naleznete na těchto stránkách: http://www.
opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.  Tady upozorňuji, 
že akumulační nádoba musí být o minimálním objemu 
55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případné-
ho zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván). 
Akumulační nádrž rovněž bude součástí způsobilých 
výdajů (výdaje, na které můžete žádat a ze kterých 
je pak vypočtena dotace – maximum je 150 000 Kč). 
DOTAZY ŘÍJEN 2015 

16. Zvažuji, kromě výměny starého kotle s ručním při-
kládáním na uhlí a dřevo, také instalaci solárního termál-
ního ohřevu vody. Chtěl jsem se zeptat, zda půjde případ-
nou dotaci souběžně čerpat i na tuto realizaci? 

V kombinaci s výměnou kotle na pevná paliva může-
te žádat i o solární termické soustavy. 

17.  Uvažuji  o  výměně  starého  kotle  za  nový  s  využi-
tím  dotace.  Pokud  dobře  chápu  situaci,  tak  ve  zlínském 
kraji  ještě konkrétní výzva nebyla vypsána,  avšak pokud 
provedu celou výměnu  ještě před  letošní  zimou,  tak mů-
žu  zpětně  žádat  o  dotaci,  jakmile  bude  zlínským  krajem 
vypsána výzva? 

Ano, žádat můžete tzv. zpětně od data 15. 7. 2015, 
pokud dodržíte podmínky dané programem. 

18.  Uznatelný  náklad  bude  s  výměnou  kotle  i  rekon-
strukce  spalinové  cesty  (vyvložkování  komínu  odbornou 
firmou  s  revizní  zprávou),  energetický  štítek  budovy 
a max. 20.tis na realizaci mikro-energetických opatření? 

Vyvložkování komínu je uznatelný náklad. Průkaz 
energetické náročnosti budovy je způsobilý pouze 
v případě, pokud prokazujete třídu C. Pokud byste si 
průkaz udělal a C nedosáhl, pak není uznatelný. Pokud 
již víte, že třídy C nedosáhnete, je dobré rovnou udělat 
mikro energetické opatření dle doporučení energetic-
kého specialisty. Na mikro energetické opatření je max. 
20 000 Kč a jsou to způsobilé výdaje. 

19. Může podmínky dotace splňovat kotel zn. VIADRUS 
na tuhá paliva když bude doplněn automatickým podává-
ním paliva instalovaným oprávněnou firmou? 

Nový zdroj tepla musí být vybrány ze Seznamu re-
gistrovaných výrobků, které naleznete na stránkách: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.
Dopis KU ZK 26.10.2015

Vybrala Jana Vráblíková

Jak  jsme  informovali  ve  dvou  minulých  zpravodajích  – 
občané  mají  stále  možnost  zakoupit  si  na  obecním  úřadě 
materiál pro své kanalizační přípojky.

Kanalizační přípojky 
– prodej materiálu
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NETŘÍDĚNÝ (zbytkový) ODPAD – POPElNicE - PyTlE 
černá barva (paseky)

V OBCI – odvoz 1 x za 14 dní - SUDÝ TÝDEN - 
SVOZOVÝ DEN – ČTVRTEK ráno.

První svoz v roce 2016: 14.01.2016  * 28.01. * 11.02. atd. 

POZOR
poplatky za odpady a psy jsou splatné 

do konce března 2016.
Výše poplatků se nemění: odpady 300 Kč/osoba/rok, 

pes 100 Kč/rok, další pes 200 Kč/rok. 
Podrobnosti na webových stránkách obce.

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 - SUDÝ 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

 * 19.12.2015 * 18.01. 2016 * 15.02. * 14.03. * 11.04. * 
09.05. * 06.06.2016

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

* 7.12.2015 * 04.01.2016 * 01.02. *  29.02. * 26.03. sobota 
* 25.04. * 23.05. * 20.06.2016

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.

Svoz odpadu Liptál 2016 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.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“
Termíny vývozu kontejnerů na sklo 

budou teprve upřesněny.

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.
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PLÁN ZNÁMÝCH  AKCÍ  V LIPTÁLE 2015 - 2016

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

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

Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde
26.12. st Štěpánská zábava 20:00 FK TJ Start Lipta Liptál KZ

Dosud známé akce pro rok 2016
09.01. so Tříkrálová sbírka 2016 Charita Vsetín, Ř-K církev Liptál obec
16.01. so Soukromá akce KZ
23.01. so Hasičský ples, před výroční schůze 20:00 SDH Liptál KZ

30.01. so Volejbalový turnaj 09:00 KVN Liptál Tělocvična ZŠ 
Liptál

13.02. so 72. Valašský bál 2016  20:00 FoS Lipta Liptál KZ
20.02. so Myslivecký ples 20:00 Myslivecké sdružení Brdisko Liptál KZ
28.05. so Soukromá akce P. Bělíčková, Vsetín KZ
12.06. ne 29. Dětský folklorní festival 2016  10:00 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál KZ, KA
02.07. so Soukromá akce KZ
30.07. so Myslivecký výlet a dětský den 14:00 Myslivecké sdružení Brdisko Liptál Chata MSB
06.08. so Soukromá akce  KZ
23.08.
až

29.08.

ut
--
po

MFF 47. Liptálské slavnosti 2016
- výstava  09:00 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál

FK Liptál
KZ
KA
Obec

26.12. st Štěpánská zábava 20:00 FK TJ Start Lipta Liptál KZ

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 16:30-18 h
STŘEDA  FoS Lipta - Senioři  19-21 h
ČTVRTEK  Zumba 18:30-19:30 h
PÁTEK  Dechovka Liptalanka  19 - 22 h
SOBOTA 
NEDĚLE 

Mimo tento pravidelný provoz se konají jednorázové kulturní akce pátek - sobota - neděle. 
Žádáme všechny zájemce  (pořadatele, organizace, složky aj.), aby podávali na OÚ Liptál požadavky na obsazení termínů 

a pronájem pro Vaše kulturní akce, které hodláte pořádat v dalším roce, vždy nejlépe koncem roku (prosinec, leden). 
Čím dříve zažádáte, tím lepší a lukrativnější termín si můžete vybrat. Akce budou zaneseny do celkového Plánu akcí na 

rok, který bude projednáván na dalším veřejném zasedání Zastupitelstva obce Liptál. 
Každý další požadavek na konání akce a pronájem, který nebude do tohoto plánu zanesen, je nutné projednávat jednotlivě 

a průběžně na dalších zasedáních ZO Liptál, dochází tak ale k prodlevě.

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

Plán akcí je vkládán i na webové stránky obce www.liptal.cz. O akcích se tak má možnost dozvědět co nejširší okruh 
lidí, získáte tak reklamu. 

Zároveň Vás prosíme o zasílání plakátů, pozvánek atd. na Vaše akce, aby mohly být v dostatečném předstihu zve-
řejňovány na webových stránkách či Liptálském zpravodaji.

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

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz
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Posezení se seniory
V  sobotu  5.12.2015  odpoledne  se 

v Kulturním zařízení OÚ Liptál konalo 
tradiční posezení se seniory.

Mikulášský  termín  této akce vhodně 
doplnil program dětí z mateřské školy, 
které pohádkou o Péťovi zavedly všech-
ny přítomné mezi čertíky do pekla. Malí 
ogaři  z  Lipty  předvedli,  co  všechno 
umí,  a navíc  speciálně pro naše  senio-
ry  nacvičili  maorský  tanec.  Pohodový 
čas  adventu  pak  navodilo  vystoupení 
žáků Základní umělecké školy Morava 
Liptál  zakončené  koledami  v  podání 
cimbálové muziky.
Všechny  přítomné  určitě  potěši-

la  návštěva  Mikuláše,  který  se  tu  se 
svou  početnou  družinou  zastavil  při 
„Mikulášské jízdě“ obcí. 

Nechybělo ani tradiční bohaté občer-
stvení a pozdrav pana starosty s přípit-
kem. 
K  dobré  zábavě  i  k  tanci  pak  až 

do  konce  hrály  „Veselé  harmoniky“ 
z Jasenné. 

Za  Komisi  pro  občanské  záležitosti 
věřím, že se všem přítomným posezení 
líbilo a příště přijdou zase.
Eva Krausová
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Společenská kronika
ŽivOTNÍ jubilEA

lEDEN – úNOr – bŘEzEN 2016

60 let
únor    Geržová Ludmila, Lopuník
    Horký Vladislav, Střed
    Zgarba Vladislav, Dolansko
    Zbožínková Jaroslava Petra, Sadová 
březen    Štajner Josef, Sadová

65 let
leden    Daňová Alice, Hořansko
březen    Foldynová Marie, Střed

70 let
únor    Smilek Jan, Střed
březen    Hrbáčková Marta, Střed
  
75 let
leden    Frýdlová Zdenka, Sadová
    Geržová Františka, Hořansko
únor    Valchář Pavel, Na Špici
březen    Daňová Karla, Kopřivné
    Matějů Alena, Střed 

80 let
leden    Slezáková Štefánia, Dolansko
    Mikulcová Jarmila, Hořansko
únor    Čermáková Dobromila, Dolansko

81 let
únor    Mrnuštík Jan, Dolansko

82 let
leden    Zgarbová Marie, Hořansko
březen    Žůrek Miloslav, Dolansko
    Kovařčík Jan, Na Špici

83 let
únor    Laža Jaroslav, Dolansko

84 let
leden    Zívalová Jiřina, Dolansko
únor    Mrlina Zdeněk, Hořansko
březen    Kachtík Jan, Kopřivné 

85 let
leden    Kulíšková Jiřina, Hořansko
únor    Mrnuštíková Jarmila, Hořansko

86 let
leden    Vaculík Jan, Na Špici
    Šimarová Marta, Hořansko
    Čurdová Zdeňka, Dolansko
únor    Hruška Jaroslav, Hořansko

87 let
únor    Sládečková Vlasta, Dolansko
    Freund Eduard, Sadová

88 let
březen    Mikešová Františka, Střed

89 let
březen    Vaculíková Julie, Sadová

90 let
únor    Kovařčíková Anna, Háj

94 let
leden    Řeha Josef, Na Hranici

96 let
leden    Vychopňová Ludmila, Lopuník

97 let
únor    Smilek Josef, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

PŘIHLÁšENI
listopad Stejskalová Tatiana, Střed

SŇATKY
Nemáme informace o žádném sňatku. 

ODHLÁšENI 
září  Výchopňová Sabina, Střed
říjen  Rýdel Lukáš, Střed
listopad  Vinkler Jiří, Střed
  Hlinská Michaela, Střed
 Pečenka Libor, Střed
prosinec  Mikušová Iveta a Tereza, Dolansko
  Ševců Miroslav, Střed

NAROZENI
září Mikulcová Veronika, Střed
říjen  Medková Anežka Marie, Dolansko
listopad  Sanetřík Daniel, Dolansko
  Migdal Šimon, Lůžko
prosinec  Gerža Matyáš a Mariana, Háj

Rodičům srdečně blahopřejeme.

ÚMRTÍ 
říjen Hnátek Pavel, Kopřivné
listopad Zavrtáková Ludmila, Kopřivné
prosinec  Řezník Josef, Na Prašnici

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Vzpomínky

Dne  5.  listopadu  2015  jsme  si  připomněli  4.  výročí  úmrtí 
pana

Františka Klesky z Liptálu č. 85 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná  manželka  Františka,  dcera  Iva 
s  vnučkou  Ivou  a  syn  Zdeněk  s manželkou 
Hanou a vnukem Zdeňkem. 

Dne 21.12. 2015 vzpomeneme 5. smutné výročí, kdy od nás 
odešel pan  

Pavel Knebl z Liptálu č. 144.

Kdo  jste  ho  měli  rádi,  vzpomeňte  s  námi. 
Vzpomíná  manželka  Anežka,  dcera  Pavla 
a dcera Hana s manželem a vnuk Zdeněk.

Dne 18. listopadu 2015 uplynulo 20 let, co nás navždy opus-
til ve svých 44 letech pan 

Jaroslav Chmelař z Liptálu č. 61.

Vzpomínají a nezapomenou manželka Alena, 
dcera  Monika,  syn  Michal,  vnuk  Simonek 
a  ostatní  příbuzní.  Děkuji  všem,  kdo  vzpo-
menou s námi. 

Co osud vzal, to nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí,
zapomenout nám nedovolí.
  
Dne 29. prosince 2015 si připomeneme 5 let od úmrtí paní

 
Jany Cedidlové z Liptálu č. 410
 
S láskou vzpomínají dcera s rodinou, syn a 
ostatní příbuzní.

Dne 24. prosince 2015 vzpomeneme 5 let od úmrtí pana
 Jiřího Hrtáně z Liptálu č.124
 
Vzpomíná bratr Miroslav a sestra Jarmila s rodinami.

Na pasekách v Háji
vzpomínají, co Tě měli rádi.
S láskou obdělával políčko,
i když ho trápilo srdíčko. 
O své kravičky se staral,
s koníkem občas dřevo tahal.
Každému rád pomohl
přesto, že už nemohl.
A teď, milý tatínku, 
máme na Tebe jen vzpomínku.
Ať klidný spánek máš
a po těžké práci odpočíváš.

Dne 7. října 2015 jsme vzpomněli 13. výročí 
úmrtí  našeho  tatínka,  manžela,  dědy  a  pra-
dědy, pana

Josefa škrabánka z Liptálu, Háje č. 222

Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, děti a sousedé 
z pasek.

Běží rok za rokem, den za dnem,
chybíte nám všichni, chybíte nám všem.
Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
nikdo však nezacelí tu ránu bolestivou.
 

Dne  6.  prosince  2015  jsme  si  připomněli 
3 roky od úmrtí  pana
Michala Burjána z Liptálu č.124
 
Nikdy  nezapomene  manželka  Jarmila,  syn 
Michal, snacha Petra s Petrem, vnuci Jakub, 

Tomáš, Daniel a vnučka Anna Marie.
 

Dne 31. prosince 2015 tomu bude 3 roky, co 
od nás odešla paní
Marie Hrtáňová z Liptálu č.124
 
Nikdy nezapomenou syn Miroslav a dcera 
Jarmila s rodinami.

SDĚLENÍ KE 
SPOLEČENSKÉ KRONICE

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

Jana Vráblíková

Blahopřání

Dne 6. prosince 2015 oslavila 80. naro-
zeniny  naše  drahá  manželka,  maminka, 
babička a prababička, paní

Anežka Kašpárková.

Do dalších  let  jí  z  celého  srdce moc  přejí 
hlavně pevné zdraví manžel Jiří,  syn Jiří  s  rodinou, dcery 
Dagmar  a  Zuzana  s  rodinami,  vnučka  Pavla  s  manželem 
Thorstenem a pravnuci Enzo a Eric.
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Začátkem  listopadu  byly  přivezeny 
knižní novinky  -  celkem 51 knih, dále 
přivezli pracovníci Masarykovy veřejné 
knihovny ve Vsetíně modrý  cirkulační 
soubor  - celkem 134 knih. Na  interne-
tových stránkách knihovny www.liptal.
knihovna.info najdete seznam jak novi-
nek, tak i cirkulačního souboru.
V prosinci naši knihovnu opět navští-

vila 2.  třída ZŠ Liptál s paní učitelkou 
Ildžovou. Děti si již zvykly na pravidel-
né návštěvy knihovny, ví, kam jít, když 
si  chtějí  půjčit  pohádku,  nebo  hledat 
v  encyklopedii  a  na  vyučovací  hodinu 
v knihovně se vždy velice těší.

Prosím čtenáře o vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém můžete vyjádřit svůj 
názor na služby naší knihovny. 
Dotazník  je  k  dispozici    papírové  podobě  v  knihovně,  v  elektronické  podobě 

na www stránkách knihovny. Dotazník je anonymní.
Alena Malčíková, knihovnice

Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.info  

OTEVÍRACÍ DOBA:
      STŘEDA  15 – 17 HOD
      PÁTEK    15 – 17 HOD

Z Obecní knihovny Liptál

SPOKOJENOST ČTENÁŘŮ 
SE SLUŽBAMI KNIHOVNY - DOTAZNÍK
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Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb v evangelickém sboru v Liptále 2015

ČCE LIPTÁL Advent nás přímo zve k setkání...
„vykupujte čas, protože dny jsou zlé.“
Bible, Efezským 5, 16 
Blíží se nám předvánoční doba. Jak ji prožijeme? Advent 

nás přímo zve k setkání, k tomu, abychom si udělali čas pro 
sebe navzájem, pro své blízké - a možná i vzdálené, pro svoji 
rodinu,  a  pro Pána Boha. Abychom přes  to  všechno,  co  se 
kolem nás děje, upřeli pozornost na to nejdůležitější v životě. 
Na to, o čem nám Pán Ježíš pověděl. Abychom budovali spo-
lečenství lásky, a to o to víc, o co víc ze dne na den vidíme, 
že dny jsou skutečně zlé.  Protože to je to, co má smysl a o co 
v životě vlastně jde. 
Poslední dobou ale stále častěji slýchám (a také říkám), jak 

je to hrozné s časem. A přitom od samého stvoření světa má 
den  čtyřiadvacet  hodin,  týden  sedm dnů, měsíc  čtyři  týdny 
a rok dvanáct měsíců. Skoro všechno se kolem nás mění, ale 
čas zůstává stejný. To, co nezůstává stejné, jsou naše priority. 
Když  posloucháme  naše  dědečky  a  babičky,  dovídáme  se, 

že měli mnohem více času vysedávat na zápraží, více času 
na  návštěvy  a  přitom  tolik  toho  stihli  i  bez  nejmodernější 
techniky. 
Nedávno jsem slyšela krásný výrok, že našim rodinám by 

nejvíc  prospělo,  kdyby  byl  prošlapanější  koberec  u  stolu, 
kolem kterého sedáme, než koberec před televizí nebo u po-
čítače.
Nenechme  adventní  dobu  protéct  mezi  prsty.  Udělejme 

si na sebe čas. Udělejme si čas pro Boha. Pro společenství 
církve. Udělejme si čas sednout si k tomu druhému, naslou-
chat  mu,  darovat  mu  úsměv,  hezké  slovo  nebo  pohlazení. 
Využijme  čas  adventu  pro  obnovení  komunikace  a  smíření 
v našich rodinách, i směrem k Pánu Bohu. Protože nevíme, 
kolik času a příležitostí k tomu ještě budeme mít.
Požehnaný a pokojný čas Adventu a milostiplné a radostné 

Vánoce Vám všem přeje Vaše 
Mária Jenčová

20.12.2015 neděle 4. adventní neděle, bohoslužby v sále  10 h

20.12.2015 neděle vánoční besídka v kostele  17 h

24.12.2015 čtvrtek Štědrý den, bohoslužby v kostele 17 h

25.12.2015 pátek Boží hod vánoční, bohoslužby v kostele s Večeří Páně 10 h

26.12.2015 sobota 2. svátek vánoční, bohoslužby v sále 10 h

27.12.2015 neděle bohoslužby v sále 10 h

27.12.2015 neděle nešpor ve Lhotě s Večeří Páně  14 h

31.12.2015 čtvrtek Silvestr, bohoslužby v kostele 17 h

01.01.2016 pátek Nový rok, bohoslužby v kostele s Večeří Páně 10 h

Staršovstvo liptálského sboru vás srdečně zve k účasti 
na bohoslužbách i na dalších sborových setkáních.

Všem přejeme požehnaný Advent a pokojné 
a radostné Vánoce. 

Ať Boží Láska, která k nám přišla v Ježíši Kristu, napl-
ní naše srdce nadějí, odvahou a milosrdenstvím.

Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví 
a Boží požehnání vyprošuje

Tomáš Němeček, kurátor                  Mária Jenčová, farářka 

Farní sbor ČCE v Liptále, 756 31 Liptál 8, 
tel.: 739 558 115 Číslo účtu: 1112200858/0300

Mail: liptal@evangnet.cz web: www.liptal.evangnet.cz

Podrobnější aktuální informace o dění ve sboru ČCE v Liptále 
naleznete na www.liptal.evangnet.cz.

Zde naleznete i nový zpravodaj Farního sboru ČCE v Liptále 
č.  27  z  listopadu  2015,  který  shrnuje  a  informuje  o  dění 
ve sboru.

JAN  HUDEC
V neděli 25.10.2015 měl v evangelickém kostele v Liptále 

bohoslužby bratr farář Jan Hudec (Liptál 2004 - 2010) nyní v 
Hrabové na Šumpersku. Při ohláškách bylo p. faráři Hudcovi 
předáno ocenění u příležitosti předání ZLATÉ EUROPEI.
Ocenění předal president Evropské unie umění p. Miroslav 

Vašíček, starosta obce Liptál p. Milan Daňa a čestný presi-
dent Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti 
p. Ladislav Michálek. Bratr  farář  nemohl  totiž  ocenění ob-
držet na podiu v kulturním areálu 23.8.2015 při Liptálských 
slavnostech z důvodu zahraniční cesty.
Jan Hudec byl mezi jedenácti oceněnými.
B l a h o p ř e j e m e

L. Michálek
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016Ř-K CÍKEV LIPTÁL

Ten,  kdo  si  udělal  29.11.2015  od-
poledne  volno  a  přišel  na  půl  čtvrté 
do evangelického kostela, zaručeně ne-
litoval.  I  když  venku  bylo  pošmourno 
a sychravo a vlezlá zima se otevřenými 
dveřmi  před  koncertem  snažila  dostat 
do  kostela,  určitě  to  nepokazilo  atmo-
sféru a výkon účinkujících. 
Sváteční  náladu  se  snažily  navodit 

cérky z Rokytenky, s novými koledami 
vystoupila  dětská  cimbálová  muzika 
místní  pobočky ZUŠ Morava. Líbil  se 
i  letošní host – vokální kvintet Magna 
Mysteria.  I  když  bylo  avizováno  pět 
zpěváků - mužů, vůbec nevadilo, že byli 
jen dva a pětici doplnily tři ženy. Jejich 
zpěv gotických,  renesančních  a  barok-
ních písní byl velmi příjemný a vtipné 
slovní  komentáře  k  některým  z  nich 
určitě obohatily mnohé posluchače. Jak 
sami  říkali,  z koncertu odcházeli  s vá-
noční náladou a teplem v duši, s přáním 
slov z poslední písničky: 

Tradiční  Tříkrálová  sbírka  proběhne  v 
naší obci v sobotu 9. ledna 2016. 
V  tento  den  budou  –  tak  jako  každý 
rok – procházet obcí skupinky kolední-
ků. Opět bude v každé skupince  jeden 
dospělý  člověk  –  pověřený  Charitou 
Vsetín  –  s  průkazem,  který  opravňuje 
ke koledování.
Prosíme,  abyste  přijali  koledníky  opět 

laskavě  jako  posly  pokoje  a  za  všech-
ny  lidi  v  nouzi  a  těžké  životní  situaci. 
Předem  děkujeme  za  Vaše  pochopení, 
otevřená srdce a štědrost.
P. František Kuběna, farář, SJ 
Doplňujeme z dopisu Charity Vsetín. V 
letošním  roce  2015  se  díky  obětavým 
koledníkům a  štědrým dárcům podaři-
lo Charitě Vsetín  shromáždit celkovou 

částku  864  701  Kč,  z  toho  v  Liptále 
15.912 Kč.
Tříkrálovou sbírku můžete podpořit ta-
ké:
- DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena 
jedné DMS je 30 Kč – Charita z každé 
DMS obdrží 27 Kč.
- odesláním finančního daru na účet č.: 
6600822/0800.

Bohoslužby v katolickém kostele v Liptále v období vánoc 2015 a na Nový rok 2016
24.12.2015 čtvrtek na Štědrý den, bohoslužby  20:00 h

25.12.2015 pátek na Narození Páně, bohoslužby  08:50 h

26.12.2015 sobota na Svatého Štěpána, bohoslužby  08:50 h

27.12.2015 neděle na Svatou rodinu, bohoslužby 08:50 h

31.12.2015 čtvrtek na Silvestra, bohoslužby  15:00 h

01.01.2016 pátek na Nový rok, bohoslužby  08:50 h

„Šťastné a veselé, ať naše hvězda je tu
a tisíc let ať nezhasíná, ať láska vládne světu.“

Hana Vaculíková

ADVENTNÍ KONCERT
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Studijní pobyt dětí i učitelůZe Základní školy Liptál
Díky projektu financovanému Evrop-

skou unií se pět učitelů a 10 dětí mohlo 
zúčastnit vzdělávacího pobytu ve Velké 
Británii. Všichni  své pobyty  realizovali 
v Londýně, ale v jinou dobu. Učitelé zde 
pobývali 14 dnů, děti týden.
Jazykový  kurz  pro  učitele  přispěl 

k  rozvoji  jejich  zejména  komunikač-
ních  schopností.  Ve  třídách  obvykle 
probíhala  výuka  pro  účastníky  z  více 
zemí světa.   Vyučující dbali na to, aby 
v  rámci  výuky  nespolupracovali  uči-
telé  se  stejným  mateřským  jazykem. 
Všichni  přijeli  spokojeni  a  obohaceni 
o nové zážitky, neboť jenom příležitostí 
neformálně  hovořit  s  učiteli  různých 
národů  se  dozvídáme  informace,  které 
v  běžném  tisku  nezískáme.  Součástí 
projektu  byla  i  možnost  navštívit  tu-
risticky  atraktivní místa. A  tak  někteří 
dali přednost Londýnskému oku, jiní si 
prohlédli stadion ve Wimbledonu.
Pro děti jsme realizovali pobyt až v lis-

topadu, dokonce po událostech v Paříži. 
Dnes už to můžeme přiznat, že ani nám 
se  nevyhnuly  nepříjemné  pocity  –  co 
kdyby… Obrovským závazkem pro nás 
byla péče o žáky,  jejichž rodiče nám je 
přes  veškeré  své  obavy  svěřili.  Nutno 
dodat,  že  nikdy  bychom  neriskovali, 
kdyby  se  vyskytlo  sebemenší  varování 
do Británie nevyjíždět. 
Cesta,  jak  už  to  s  dětmi  bývá,  byla 

docela náročná. Autobus odjel z Liptálu 
v  10  hodin  dopoledne,  na  okraji 
Londýna  jsme vystoupili kolem 9. ho-
diny  ranní.  Počasí  nás  přivítalo  tem-
nou oblohou a kapkami deště. Naštěstí 
v centru Londýna byla situace poněkud 
jiná. Nepršelo nám po celou dobu naše-
ho pobytu, dokonce i  teploty se držely 
kolem 10 °C. 
Celodenní pěší túra u nejvyšší budovy 

zvané Střep ke katedrále svatého Pavla, 
památníku na velký oheň, most Milénia, 
procházkou  kolem  divadla  Globe,  kde 
působil W. Shakespeare. Uchvátil nás po-

hled na hrad Tower i most, který se může 
rozevřít během jedné minuty. Naši pro-
cházku jsme zakončili v Přírodovědném 
muzeu. Unavení  a  plni  očekávání  jsme 
na okraji Londýna očekávali naše hosti-
telské rodiny.
Následovaly  dva  dny  výuky  jazyka 

anglického  s  rodilými mluvčími. Čeští 
učitelé  měli  do  hodin  přístup,  ale  ne-
směli žákům radit. Díky tomu, že mno-
ho škol v České republice dostalo mož-
nost  se žáky vycestovat,  se Londýnem 
hemžily  skupiny  z  českých  škol. Také 
naše  třída  byla  sestavena  ze  samých 
českých žáků, což bylo pro nás, učitele, 
jistým zklamáním. Naši žáci si v poro-
zumění úkolům i při samotné práci ved-
li velmi dobře. Příští cestu do Londýna 
a pobyt by zvládli i sami.
Na  přání  žáků  jsme  navštívili  obří 

akvárium  v  Brightonu,  zážitek  z  pod-
mořského  světa  byl  umocněn  i  po-
hledem  na  moře.  Čtvrtý  den  jsme 
po  vyučování  navštívili  nultý  poled-
ník,  prohlédli  loď  Cutty  Sark  a  lodí 
po Temži přijeli k našemu autobusu. 
Poslední den jsme dokončili prohlíd-

ku  nejdůležitějších  památek  Londýna. 
Procházeli  jsme  ulicí  kolem  sídla 
britského  premiéra,  vyfotili  budovu 
Parlamentu  s  věží  Big  Ben,  zastavili 
se před sídlem královny. Nemohli jsme 
minout také náměstí Piccadilly známou 
z  televize  obrovskými  neónovými  re-
klamami, zatoulali se do Čínské čtvrti. 
Před  odjezdem  jsme  mohli  nakoupit 
vánoční  dárky  a  za  deště  nastoupili 
do autobusu směr Liptál.
Závěrem bych chtěla poděkovat ces-

tovní kanceláři vedené paní Hudkovou. 
Naše  škola  s  ní  absolvovala  návštěvu 
Londýna  již  vícekrát  a  i  nyní  jsme 
oceňovali dobrou organizaci i program 
odpovídající  zájmům  dětí.  Děkuji  ta-
ké  všem  rodičům,  kteří  dovolili  svým 
dětem  se  poznávacího  zájezdu  zúčast-
nit.  Příležitost  získat  zdarma  zájezd 
v  hodnotě  10  000 Kč  se  hned  tak  asi 
nenaskytne a já jsem ráda, že naši žáci 
se  nám  odměnili  vzorným  chováním 
a  plněním  stanovených  úkolů.  Věřím, 
že  i  pro  ně  to  byl  nezapomenutelný 
zážitek.                                           

Věra Halová, ředitelka školy

V neděli 29. listopadu 2015 začal první 
adventní nedělí ADVENT. V mnoha do-
movech jsme zapálili první svíčku na ad-
ventním věnci. V předvečer, v sobotu, jsme 
rozsvítili  vánoční  strom  a  betlém  v  naší 
obci. Slavnostnímu okamžiku předcházel 
již tradiční školní Vánoční jarmark, který 
připravil Spolek rodičů a přátel Základní 
školy  Liptál,  Základní  škola  a Mateřská 
škola Liptál s podporou obce.

Vzhledem  k  rozsáh-
lému  programu  i  před-
povědi  dobrého  počasí 
jsme  zvolili  Kulturní 
areál  obce. Na  jarmarku 
proběhl benefiční prodej 
výrobků  dětí  mateřské 
a  základní  školy,  který 
se  těšil  velkému  zájmu 
a  děti  tak  na  své  škol-

školní Vánoční jarmark
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ní  i  mimoškolní  aktivity  získaly  cca 
30.000 Kč. Součástí byl i prodej regio-
nálních výrobků a návštěvníci tak moh-
li pořídit svíčky, Lukášovy šité hračky, 
textilní výrobky, trdelníky, med, vánoč-
ky, fairtradovou kávu, čokoládu a čaje, 
jmelí,  cínové ozdoby, ovoce,  zeleninu, 
sušené plody i zdravé dobroty.

Pro  děti  připravila  školní  družina 
a  maminky  tvořivé  dílny  a  ukázky 
řemesel.  Více  než  50  dětí  navštívi-
lo  v  kolibě  zvonečkovou,  andělskou, 
vločkovou  a  vlněnou  dílničku  a  zku-
silo  si  práci  s  plstí  a  ovčí  vlnou, 
výrobu  korálkových  andílků  i  zdobení 
zvonečků.  K  milé  atmosféře  přispěly 
koledy,  Andělská  pošta  i  bohaté  ob-
čerstvení.  K  páté  hodině  jsme  poprvé 
vypravili  z areálu zvonečkový průvod. 
Následovalo zpívání koled dětí základ-
ní školy s paní učitelkou Gajdošíkovou, 
pozdrav pana starosty Ing. Milana Dani 
a společné rozsvícení vánočního stromu 
a betlému. A kdo se dobře díval, viděl, 
jak  z  oblohy  spadlo  i  pár  sněhových 
vloček.

Děkujeme učitelům obou škol, školní 
družině i jídelně, rodičům a vedení obce 
za přípravu a pomoc. Veškerý výtěžek 
z akce jde do pokladny Spolku na roz-
voj  dalších  školních  a  mimoškolních 
aktivit našich dětí. Další společnou akcí 
bude zimní karneval.

Iva Koutná, 
za pořadatele

Foto Josef Londa

Výstava Berlínská zeď v Liptále
Vzdělávací portál pro učitele, studen-

ty  a  žáky  v  poslední  době  organizuje 
také  putovní  výstavy.  V  naší  škole  je 
již druhým týdnem instalována výstava 
s názvem Berlínská zeď. 
Autory výstavy jsou gymnaziální uči-

telé ostravského gymnázia EDUCAnet 
a jejich studenti. Na dvanácti panelech 
se  naši  žáci  seznámili  s  okolnostmi 
vzniku  a  proměnami  zdi,  s  výraznými 
osobnosti, které  se zapsaly do  její his-
torie,  ale  také  s  poválečnými  dějinami 
rozděleného Německa. Panely obsahují 
nejen  vysvětlující  text,  ale  také  řadu 
unikátních dobových fotografií, karika-
tur a úryvků z československého tisku. 
Součástí výstavy je také katalog s DVD, 
které obsahuje pracovní listy pro žáky. 
Panely  jsou  věnovány  těmto  fenomé-
nům: Studená válka a Německo / Cesta 

ke stavbě zdi / 13. srpen 1961 / Reakce 
na stavbu zdi / Ostraha hranice / Život 
v rozděleném městě / Útěky za svobo-
dou / Cesta k pádu zdi 
/  Pád  a  sjednocení    / 
Proměny Berlína. 
Výstavou  se  za-

bývali  zejména  žáci 
2.  stupně  v  hodinách 
dějepisu,  ale  výstava 
byla  přístupná  všem, 
kteří  procházeli  pří-
zemím  naší  ško-
ly.    Možnost  využít 
zpracované  metodiky 
nejen  usnadnila  práci 
vyučující,  ale  zpest-
řila  nabídku  aktivit 
v  hodinách  dějepisu. 
Jsme  zvědavi,  kolik 

žáků  se  přihlásí  do  soutěže,  jejímž 
cílem  je  zamyšlení  nad  stavěním  zdí 
mezi lidmi. Toto téma je znovu aktuální 
a nabývá na významu. 

Věra Halová, ředitelka školy
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Vážení spoluobčané, rodiče a děti,  

v  pondělí  7.  12.  2015  v  restauraci 
Salis  proběhl  historicky první  šacho-
vý turnaj našeho Šachového kroužku. 
Původní myšlenka byla uspořádat pro 
děti z kroužku Vánoční besídku s po-
sezením, povídáním a vším co k tomu 
patří. A  jak už  to  tak  s nápady bývá, 
tak  na  začátku  je myšlenka,  která  se 
dále  rozvíjí,  hodnotí,  tepe  a  vůbec 
různými  způsoby  zpracovává,  až  se 
z ní vybere to nejlepší možné, co lze. 
A tak vniklo spojení Vánoční besídky 
a  šachů  a  vzešel  z  toho Vánoční  ša-
chový turnaj.
Tento turnaj byl primárně určen pro 

děti  navštěvující  šachový  kroužek, 
aby si vyzkoušely a zažily atmosféru 
šachových  zápasů,  ale  byl  otevřen 
i pro další zájemce. Nakonec se sešlo 
8 dětí, které  stylem každý s každým, 
v časovém limitu 10 minut, prověřily 
své  herní  schopnosti.  Zpočátku  se 
turnaj  vyvíjel  velmi  emotivním  způ-
sobem,  kdy  došlo  i  na  emoce  vzteku 
a  i  nějaká  ta  slzička  ukápla.  Ale 
nakonec  se  vše  srovnalo  a  děti  po-
chopily,  že  prohraná  hra  nezname-
ná  automaticky prohraný  celý  turnaj. 
Turnaj nám ukázal, že zatím nemáme 
jednoznačného hráče, který by všech-
ny  válcoval,  ale  naopak  všichni  jsou 
velmi  dobří  a  vyrovnaní.  Střídaly 
se  jak  výhry,  tak  prohry,  ale  došlo 
i na remízy! Takže bodové hodnocení 
bylo velmi srovnané a do posledního 
zápasu nebylo možné určit, kdo bude 
vítězem.
Nakonec na bedně stáli Filip Fojtík 

(1. místo), Martina Jehlářová (2. mís-
to) a Michal Trochta (3. místo). O vy-
rovnanosti  zápasu  nejlépe  vypovídá 
to,  že bodové  rozdíly byly  jen o bod 
a  už  na  čtvrtém místě  jsme měli  dva 
hráče, kteří se o tento post museli po-
dělit. Rovněž věk ani pohlaví nehrálo 
žádnou  roli,  protože  mladší  poráželi 
starší a holky kluky. V každém přípa-
dě ale zvítězili všichni, protože už jen 
jejich  odvaha  a  bojový  duch  z  nich 
dělají Bojovníky a Vítěze!
Za  nás  všechny  mohu  říci,  že  se 

nám turnaj, i následné posezení a ob-
čerstvení,  moc  líbil  a  užili  jsme  si 
to.  Pro  děti  to  byla  cenná  zkušenost, 
jak  takové  šachové  zápolení  vypadá, 
a trenérům to dalo zpětnou vazbu, kdy 
jsme  odhalili,  kde  mají  děti  slabiny 
a co je potřeba potrénovat.

Vánoční šachový turnaj

Celé  toto  emočně  vypjaté  odpoled-
ne  nám  zpříjemnil  medovník  od  paní 
Jehlářové, občerstvení a pizza v příjem-
ném  prostředí  restaurace  Salis.  Chtěl 
bych  jim touto cestou  ještě  jednou vy-
jádřit dík, stejně jako děkuji všem rodi-
čům a Spolku rodičů a přátel Základní 
školy  Liptál,  kteří  přispěli  sponzor-
ským darem a umožnili nám  tím  tento 
Vánoční turnaj uspořádat! 

A  pokud  by  se  někdo  další  chtěl 
do Šachového kroužku přihlásit, tak ho 
rádi  uvítáme  každé  pondělí  od  18:00 
v naši klubovně, kterou máme v zázemí 
Základní školy v křídle, kde sídlí ZUŠ. 
Případné dotazy nebo přihlášky zasílej-
te na e-mail srpsliptal@seznam.cz.
Za Šachový kroužek a Spolek rodi-

čů a přátel ZŠ Liptál
Radim Chmelař
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ZUš Morava v Liptále

Slovo ředitelky základní školy

ZUŠ Morava Vám v posledním čísle 
Liptálského zpravodaje představila pře-
devším hudební obor.

Rádi  bychom  Vám  představili  také 
další  obory  naší  ZUŠ,  a  to  výtvarný 
a  literárně-dramatický.  Ve  výtvarném 
oboru máme  v  Liptále  13  žáků.    Žáci 
se učí základní malířské techniky (kres-
ba,  malba,  grafika,  prostorová  tvorba, 
plošná  tvorba, keramika a další). Mezi 
dětmi  je  nevíce  oblíbena  právě  kera-

mika.  Ve  výtvarném  oboru  dosahuje 
naše ZUŠ Morava výborných úspěchů. 
Na Mezinárodni dětské výtvarné výsta-
vě LIDICE 2015 získala naše ZUŠ me-
daili  LIDICKÁ  RŮŽE  za  mimořádně 
úspěšnou  kolekci  prací. V  této  soutěži 
odborná porota posuzovala 21 380 pra-
cí od dětí ze 71 zemí světa.  Výborných 
úspěchů  dosahuje  výtvarný  obor  naší 
ZUŠ  také  v  mezinárodních  soutěžích 
(např.  Polsko)  Vyučujícím  výtvarného 
oboru  v  Liptále  je  pan  učitel  Oldřich 
Krajíček. 
Vedle výtvarného oboru vyučuje naše 

ZUŠ  také  literárně-dramatický  obor. 
V tomto oboru máme v Liptále 10 žáků 
pod  vedením  paní  učitelky  Veroniky 
Slovákové. Náplň literárně-dramatické-
ho oboru je založena na improvizaci žá-
ků  a  rozvíjení  pohybových, mluvních, 

hudebních,  rytmických,  dramaturgic-
kých a scénáristických dovedností.  
Práce se ve všech oborech daří i díky 

dobré  spolupráci  s  obecním  úřadem 
a vedením ZŠ v Liptále. 
Jaroslava  Krajčová, ZUŠ Morava Liptál

Mezinárodní úspěch Ze školní družiny
Naše  děti  ze  Školní  družiny  při  ZŠ 

Liptál  uspěly  v  mezinárodní  soutěžní 
přehlídce Kniha je kamarád, kterou pod 
záštitou  Obce  spisovatelů  pořádala  ZŠ 
Sychrov Vsetín, spisovatelka Š. Junková 
a Muzeum regionu Valašsko p. o. 
Pod  vedením  paní  vychovatelky 

P. Pilné děti vytvořily plakát ke knize 
Žofka  ředitelkou  ZOO  a  za  svou  po-
zvánku ke čtení získaly speciální cenu 
poroty. Více informací najdete na we-
bu soutěže zde: http://knihajekamarad.
sweb.cz/ a všechny fotografie z tvoře-
ní i předávaní diplomu jsou zde: http://
druzinaliptal.rajce.idnes.cz/ 

Petra Pilná, 
vychovatelka ŠD při ZŠ Liptál

Foto Petra Pilná

Slunce  se  při  svém  zdánlivém  po-
hybu se dostává nejvyšších  jižních ze-
měpisných  šířek  a  „zastaví“  se    nad 
obratníkem  Kozoroha.  Blíží  se  zimní 
slunovrat a s ním i nejkrásnější svátky 
roku – Vánoce.  

Přichází období svátků, dárků a dob-
rého jídla, ale i příležitostí k zamyšlení, 
co  se  nám  podařilo  a  na  co  můžeme 
v příštím roce navázat. 

Jsme  rádi,  že  se  každým  rokem  da-
ří  realizovat  projekty,  které  do  ško-
ly  přinášejí  nejen  finanční  prostředky, 

ale  i  obohacení  běžné  výuky  o  nové 
metody.  Zeptejte  se  svých  dětí,  kolik 
letos  přečetly  knih  a  jak  je  čtení  baví. 
Alespoň ti nejmenší se na hodiny čtení 
doslova těší. 

Jsme rádi, že díky finančním prostřed-
ků z obce Liptál a dobré spolupráci se 
Sdružením rodičů můžeme každoročně 
obnovovat vybavení školy a financovat 
mimoškolní aktivity Vašim dětem. 

Jsem vděčná za kolektiv zaměstnan-
ců,  z  nichž  se  stávají  vzájemní  rádci 
a pomocníci, mnohdy i nejlepší přátelé. 

Jsem vděčná, že mohu společně s nimi 
sdílet přátelskou i dělnou atmosféru.

Děkuji  také  rodičům,  kteří  se  svým 
dětem  opravdu  věnují  a  jejich  úsilí  je 
korunováno  výsledky.  Jsem  přesvěd-
čena,  že  společným působením  rodiny 
i  školy  můžeme  dosáhnout  toho,  že 
Vaše děti budou v životě úspěšné a spo-
kojené.

Proto  přeji  proto  všem  rodičům,  dě-
tem  i  svým spolupracovníkům Vánoce 
plné radosti, klidu a pohody. Do nové-
ho  roku  hodně  zdraví  a  splnění  všech 
Vašich předsevzetí Vám přeje 

Věra Halová, ředitelka školy
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Zamykám, zamykám les…Z Mateřské školy Liptál
Lucerničková  slavnost  se  zamyká-

ním  lesa  má  v  mateřské  škole  již 
dlouholetou  tradici.  Letos  se  konala 
ve  středu  11.  listopadu  2015  na  svá-
tek  Martina.  Děti  se  na  ni  ve  školce 
důkladně  připravily.  Vyrobily  a  vy-
zdobily  si  papírové klíče  a naučily  se 
básničky k zamykání lesa.
Po setmění se děti v doprovodu svých 

rodičů  a  se  zapálenými  lucerničkami 
shromáždily  před  mateřskou  školou. 
Přivítala  je  paní  ředitelka  a  přečetla 
dětem  dopis  od  poustevníka Martina, 
ze  kterého  se  všichni  dozvěděli,  co 
je během cesty k  lesu  čeká. A pak už 
se  mohlo  vyrazit.  Některým  menším 
dětem  pomáhali  nést  rozsvícenou  lu-
cerničku  rodiče,  jiní  ji  statečně  nesly 
samy. Cestou  čekala  na  děti  tři  zasta-
vení  s  plněním  úkolů  v  nalezených 
dopisech, a tak děti zpívaly, opakovaly 

básničky a říkadla o lesních zvířátkách, 
hádaly hádanky a odpovídaly na různé 
otázky o přírodě. Všechny úkoly byly 
splněny  na  výbornou  a  na  louce  pod 
lesem  u  zapáleného  ohně  již  čekal 
poustevník Martin.
Byl  rád,  že  se  s  dětmi  opět  po  roce 

setkal a poděkoval za dobroty přinesené 
pro  lesní  zvířátka.  Suchý  chleba,  rohlí-
ky,  jablíčka, mrkvičku, žaludy, kaštany, 
kukuřici  a  jiné  dárky,  které  nesly  děti 
ve svých  batůžcích. Každému pak jako 
poděkování podal ruku a z velkého koše 
sladké jablíčko. Děti pak společně před-
nesly  naučené  básničky  a  symbolicky 
s papírovým klíčem v ruce les zamkly.
Všichni se pak plni nevšedních zážit-

ků vydali na zpáteční cestu k tanečnímu 
kolu,  kde  čekalo  bohaté  občerstvení. 
A  na  minidiskotéku    dokonce  přiletěli 
papíroví netopýři s lízátky.

Mgr. Zuzana Štalmachová, 
učitelka Mateřské školy Liptál

I  letos  jsme  se  jako mateřská  ško-
la  zapojili  do  prodeje  na  Vánočním 
jarmarku,  který  pořádalo  SRPŠ  ZŠ 
ve  spolupráci  s OÚ Liptál.  Po  dobré 
zkušenosti  z  loňska  jsme  opět  vy-
zvali  maminky  a  babičky,  aby  doma 
připravily  různé  drobnosti  na  prodej, 
a  jedno odpoledne  jsme  i v mateřské 
škole společně vyráběli adventní věn-
ce. Výsledek předčil  naše očekávání. 
Do příprav se zapojily téměř všechny 
maminky  a  krásné  výrobky  se  nám 
téměř  nevešly  na  připravené  stoly 
v prodejním stánku.

Velkou  změnou  letošního  jarmarku 
bylo místo  pořádání.  Po  loňsku,  kdy 
jsme  si  nemohli  vynachválit  prodej 
v teple kulturního domu, jsme se obá-
vali o úspěšnost jarmarku v kulturním 
areálu.

Díky zdařilé organizaci pořadatelů, 
a  taky  příznivému  počasí  se  ale  vše 

vydařilo a příjemnou atmosféru začí-
najícího  adventu  navodilo  právě  toto 
prostředí.  
Velký  dík  pořadatelům  –  členům 

SRPŠ  v  čele  s  Mgr.  Ivou  Koutnou 
a všem našim šikovným maminkám!

Vánoční jarmark

Z  výtěžku    z  prodeje  uhradíme 
náklady  na  podzimní  tvoření  hraček 
ve školce a přišetříme si na houpačku 
na zahradu.                                     

Za kolektiv učitelek Mateřské školy 
Liptál, Eva Krausová

VÁNOCE MÁM NEJRADĚJI 
Jitka Dolešová

Vánoce  mám  nejradši,  když  jsme  všichni  spolu.  To  se 
nikdo nemračí, času máme horu.
Vánoce mám nejradši, to jsou pěkné svátky, táta má čas na 

vláčky, máma na pohádky.
Společně teď jídáme, a pijeme kolu, koledy si zpíváme u 

jednoho stolu.

Jdeme spolu na výlet, to je prostě prima, za ruce se držíme 
a není nám zima.
Společně si hrajeme, pak si povídáme, máme čas si všich-

ni říct, že se rádi máme.
Vánoce mám nejradši,  říkám vám  to  znovu,  to  se nikdo 

nemračí a jsme všichni spolu.
Kdybych já byl kouzelník, pošeptal bych zlehýnka, ať má 

pořád na mě čas můj táta i maminka.
Eva Krausová, ředitelka MŠ Liptál
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RECYKLUJEMEZ Dětského domova a Zš  Liptál
Ve  dnech  18.  a  19.  listopadu  2015 

proběhly v rámci vyučování v Základní 
škole  praktické  v  Liptále  projekto-
vé  dny  s  názvem  RECYKLUJEME. 
První  den  se  všichni  žáci  s  pedago-
gy  zúčastnili  edukačního  programu 
BRÁNA RECYKLACE ve Zlíně, kdy 
závěrem akce proběhlo i tvoření z re-
cyklovaných  materiálů.  Doplňkovým 
programem pak byla návštěva Zámku 
ve Zlíně, kde probíhala výstava SVĚT 
STAVEBNIC.  Žáci  si  mohli  vyzkou-
šet stavebnice všeho druhu za posled-
ních  několik  let,  nejenom  oblíbené 
LEGO,  ale  také  staršího  předchůdce 
MERKUR,  různé  elektro  stavebnice, 
dřevěné  stavebnice,  logické  staveb-
nice atd.
Druhý  den  se  recyklovalo  ve  škole, 

nejdříve teoreticky, poté prakticky. Žáci 
shlédli  prezentaci  k  recyklaci,  jak  to 
vypadá  s  jednotlivými  recyklovatelný-
mi materiály po vhození do kontejneru 

a poté si žáci sami vyzkoušeli praktic-
ky, jaký odpad kde patří.
Na závěr tohoto projektu žáci vytvá-

řeli oblečení z recyklovaných materiálů 
a předvedli nám malou módní přehlíd-
ku.

Hlavní myšlenkou bylo, uvědomit  si 
nutnost třídění odpadů pro sebe, pro nás 
všechny, pro naši budoucnost.

Mgr. Eva Solařová
učitelka DD a ZŠ Liptál

Ve  čtvrtek  26.  listopadu  jsme  opět 
uspořádali  Adventní  slavnost,  kde  si 
rodiče spolu s dětmi vyrobili svícínek 
z  jablíčka.  Po  vyslechnutí  vánočního 
příběhu o narození Ježíška prošly děti 
dlouhou cestu po adventní spirále, aby 
rozsvítily  své  světýlko  a  přinesli  ho 

rodičům, protože každé dítě je světýl-
kem pro své rodiče.
Tento společně strávený čas navodil 

vánoční  atmosféru  v  době  adventu, 
v době čekání na Vánoce.

Hana Červenková, 
Darina Geržová, učitelky MŠ Liptál

Vánoce, Vánoce přicházejí po roce, 
těšíme se, radujeme, koledy si notujeme… 
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Co je třeba vědět, aby vánoční svátky a oslavy 
Silvestra proběhly v klidu a pohoděHASIČI

Blíží se doba vánočních svátků a osla-
vy  Silvestra.  V  tomto  období  je  třeba 
dbát  zvýšené  opatrnosti,  aby  svátky 
proběhly  v  klidu.    Každoročně  hasiči 
vyjíždí k řadě požárů, které jsou typické 
právě pro období Vánoc a konec roku. 
Je tu několik rad od hasičů, jak si nepo-
kazit nejkrásnější chvíle v roce.

Neodmyslitelným symbolem Vánoc je 
rozsvícený  vánoční  stromek.  Pokud  se 
rozhodneme  ozdobit  stromeček  přírod-
ními  svíčkami, neměly by být v dosahu 
hořlavé části stromečku. Zapálené svíčky, 
ať  již  na  vánočním  stromku,  adventním 
věnci  nebo  jinde,  nesmíme  nechat  bě-
hem  hoření  bez  dozoru!  Samozřejmostí 
je uchycení stromku do stabilního držáku 
nebo stojanu, aby nedošlo k jeho převrá-
cení.  Při  použití  elektrických  žárovko-
vých svíček by měla být používána zaří-
zení, která se prodávají v běžné prodejní 
síti a jsou schválená státní zkušebnou.

  
Oslava Silvestra bývá spojena s bu-

jarým veselím, které někdy může skon-
čit tragédií. Statistiky a dokumentované 
případy  zranění,  někdy  i  smrti,  pra-
videlně  varují  a  vybízejí  k  opatrnosti 
zejména  při  manipulaci  se  světlicemi, 
dělbuchy a ohňostroji. Opět je na místě 
zvýšená  opatrnost  v  manipulaci  s  ni-
mi.  Na  Silvestra  většinou  využíváme 
prostředky,  které  se  aktivují  -  odpalují 
na otevřeném prostranství. Je celá řada 
výrobků  s  různými  efekty.  Převládají 
výrobky  s  efekty  světelnými 
a zvukovými.

Je třeba dbát na to, aby vý-
robky byly průmyslově vyrá-
běné (nepoužívat podomácku 
zhotovené, neschválené vý-
robky).

Vyvarovat bychom se mě-
li používání neschválených, 
podomácku vyrobených pyro-
technických efektů.

Průmyslově vyráběná zá-
bavná pyrotechnika by se mě-
la používat v souladu s ná-
vodem.

Prodej této zábavné pyro-
techniky a manipulaci s ní 
upravuje vyhláška báň-
ského úřadu 174/1992 Sb. 
VYHLÁŠKA Českého báňské-
ho úřadu ze dne 16. března 
1992 o pyrotechnických vý-
robcích a zacházení s nimi.

Nikdy  bychom  s  pyrotechnickými 
předměty neměli manipulovat pod vli-
vem alkoholu nebo látek, ovlivňujících 
naši  pozornost  (léky,  návykové  látky 
- drogy). V žádném případě by s těmito 
výrobky neměly manipulovat děti, a to 
ani pod dohledem dospělých osob.

 
Opatrně  bychom  měli  také  zacházet 

s různými dělbuchy a petardami, které si-
ce z hlediska hoření neznamenají zvýšené 
riziko, ale díky svým, mnohdy značným, 
zvukovým efektům mohou v případě ne-
vhodného odpálení poškodit sluch osoby, 

která  s  nimi  manipuluje  nebo  dalších 
osob, které se vyskytují poblíž.

 
Pozor také na naše zvířecí miláčky. Psi 

a kočky mají mnohem vyvinutější sluch 
než  lidé  a  při  nadměrném  hluku  trpí. 
Někdy může dojít i k trvalému poškoze-
ní jejich zdraví, zejména psychiky.

 
Jen při rozumném přístupu a snižová-

ní  rizik  vyplývajících  z  nástrah  kolem 
oslav  na  konci  roku  prožijeme  klidné 
svátky ve zdraví a pohodě.

Zdroj: www.hzscr.cz
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Folklorní sdružení Lipta má za sebou 
folklorně nabitý rok. Opět jsme v Liptále 
zorganizovali šest již tradičních folklor-
ních  akcí:  71.  Valašský  bál,  seminář 
pro  soubory,  28.  Dětský  mezinárodní 
folklorní  den,  46.  Liptálské  slavnosti, 
16. Mikulášskou  jízdu  a Vánoční  zpí-
vání. Jak bylo zmíněno v minulém čísle 
liptálského  zpravodaje,  oslavili  jsme 
85.  výročí  založení  našeho  souboru 
a kolem tohoto výročí se celý rok točil.  
Většina těchto akcí je podporována va-
ším Obecním úřadem v Liptále, za což 
jim patří velký dík. 
Během roku  jednotlivé  skupiny  sou-

boru  reprezentovaly  valašský  folklor 
a  obec  Liptál  nejen  v  České  repub-
lice,  ale  také  v  zahraničí.  Byli  jsme 
pozváni  na  různé  akce  –  slavnosti, 
festivaly,  křty,  vítání  občánků,  spole-
čenské akce pro důchodce a další. Děti 
z  Lipty  navštívily  festival  v  Hlinsku 
a  na  Slovensku.  Dospělá  složka  ta-
nečníků  si  zajela  zatančit  a  zazpívat 
do Polska a Rakouska.  
Chtěla  bych  tímto  poděkovat  všem 

členů souboru za  jejich aktivní přístup 

při pořádání liptálských akcí. Rodičům 
za  to,  že  své  děti  vedou  k  folkloru. 
Vedoucím  jednotlivých  skupin  za obě-
tavou práci a Zastupitelstvu obce Liptál 
v  čele  s  panem  starostou  Milanem 
Daňou  za  nejen  finanční  podporu. 
Na  závěr  bych  ráda  také  poděkova-

la  všem  sponzorům  za  jejich  podporu 
folkloru v Liptále.

Mgr. Andrea Čalová
Všichni členové FoS Lipta Liptál 

přejí všem občanům nejen Liptálu 
šťastné a veselé Vánoce 

a úspěšný rok 2016.

FoS Lipta Liptál
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Myslivci
Vážení spoluobčané, milí kamarádi myslivci, další rok je za námi. 

Dovolte mi prosím, abych Vám i Vašim rodinám popřál klidné prožití Vánoc a do nadcházejícího roku mnoho zdraví, štěs-
tí, spokojenosti a spoustu mysliveckých zážitků v naší krásné krajině.

Myslivosti zdar!

Za MS Brdisko Liptál myslivecký hospodář Tomáš Mrlina

Ocenění 
Úspěchy nejen našich občanů

Ve  čtvrtek  12.  listopadu  2015  se  v  14/15 Baťova  institutu 
ve Zlíně konal 15. ročník Krajské konference o enviromentál-
ním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji. Během 
konference  byly  předány  i  ceny  za  přínos  k  rozvoji  EVVO 
a  jsme  rádi,  že mezi  nominované  pedagogy  patří  i  naše  pa-
ní  vychovatelka  Petra Pilná,  vychovatelka  Školní  družiny 
při  ZŠ  Liptál.  Dlouhodobě  pracuje  s  dětmi,  vede  je  k  úctě 
k  přírodě,  všemu  živému  i  tradicím  a  řemeslům  regionu. 
Sama je oceněným regionálním výrobcem, byla nominována 
na mistra  řemeslné výroby. V  roce 2014  i  2015 získala  titul 
regionální výrobce podporující místní udržitelnou ekonomiku 
ve Zlínském kraji. Vede kroužek keramiky pro děti základní 
školy i mateřské školy Liptál, rodiče s dětmi, dospělé i progra-
my o tkaní. Aktivně se zapojuje do kampaní a soutěží. 
Mezi  oceněné  pedagogy  v  kategorii  „ředitel  školy  nebo 

školského  zařízení“  patří  i  paní  Eva Krausová,  ředitelka 
MŠ  Liptál,  která  se  významně  zasloužila  o  rozvoj  EVVO 
v MŠ i obci, včetně vytvoření podmínek pro výuku, realizaci 
projektů a mimoškolních aktivit. Svými postoji a přístupem 
motivuje děti i dospělé.
Více  na  http://www.liska-evvo.cz/doc/1415-batuv-insti-

tut-hostil-krajskou-konferenci-oevvo-predana-byla-i-ocene-
ni-lisky. 
Fotogalerie  z  předávání  cen:  http://evvo-liska.rajce.idnes.

cz/Krajska_konference_2015/ 
Blahopřejeme.

Vybrala Jana Vráblíková
Foto J. Omelka  
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1000 mil napříč Česko - Slovenskem
Isoma 1000 Miles Adventure 2015

1000 mil dobrodružství - tak by se dal 
charakterizovat  5.  ročník  závodu,  který 
byl  odstartován  5.  července  2015  v  ob-
ci  Nová  Sedlica  na  Slovensko-Polsko-
Ukrajinském  trojmezí.  Tento  extrémní 
nonstop ultramaraton je právem nazýván 
za nejtěžší svého druhu v Evropě. Otevřen 
je pro chodce, běžce, cyklisty a všechny, 
co se pohybují vlastní silou. Závod o dél-
ce 1 623 km s převýšením  téměř 40 km, 
vede převážně složitým horským terénem 
napříč Česko-Slovenskem s cílem v obci 
Skalná v Chebu. Trasa je pevně stanovená 
a závodníci se řídí pomocí přístroje GPS. 
Cílená  podpora  účastníků  je  zakázaná. 
V  praxi  to  znamená,  že  každý  si  veze 
nebo  nese  všechny  věci  sám.  Přespává, 
kde se mu to hodí a stravuje se tím,   co 
zrovna  sežene.  Předepsaná  je  pouze  zá-
kladní výbava, do které patří spacák, nůž, 
lékárnička, buzola atd.
Na  startu  se  sešlo  152  závodníků  ze 

sedmi  států  starého  kontinentu.  Mezi 
nimi  ani  letos  nechyběl  zástupce  z  naší 
obce Aleš Melichařík,  který  jel  na  hor-
ském kole. Při  tréninku pro tento závod 
najel od ledna přes 4000 km. Do přípravy 
zařadil  např.  trasu kolem Tater  za 3dny 
(510 km) nebo přejezd Liptál-Praha non-
stop za 19 hodin (365 km).
Tento závod je kromě fyzické náročnos-

ti  obtížný  především  psychicky.  Vždyť 
v podstatě 2 týdny se za sebe otáčíte, zda 
za vámi neběží medvěd nebo  jiné zvíře. 
V dešti raději nezastavujete, aby vám ne-
zchladlo mokré oblečení, protože na pře-
vlečení  stejně  žádné  nemáte. A  když  si 
nakonec večer lehnete do opuštěné stavby 
v  horách, musíte  se  vyspat  za  4  hodiny 
tak,  abyste  zítra mohli  šlapat  dalších 20 
hodin naplno. A to všechno sám při teplo-
tách od 0°C do +50°C .
I  přes  všechny  nástrahy,  které  si  pro 

závodníky  připravil  pořadatel,  extrémní 
biker Jan Kopka, letos dojelo do cíle re-
kordních 92 dobrodruhů. Aleš Melichařík 
pak  na  45.  místě  s  časem  12  dní  a  16 
hod. Z výsledkové listiny je možné také 
vyčíst,  že  v  průběhu  závodu  zhubnul 
o 9,5 kg. Pro úplnost  je nutné dodat,  že 
první přijel do cíle Jan Tyxa v čase 8 dní 
a  3  hod.  Poslední  pak  koloběžkář  Petr 
Ozogán v čase 26 dní a 18 hod.
Mnozí ze startujících tento závod ne-

zvládli. Nepodařilo se jim najít v srdci 
tolik  sil,  aby  se  vypořádali  mnohdy 
s  bolestivým  zraněním  nebo  složitou 
opravou  kola.  Jiní  byli  natolik  vy-

čerpaní,  že  prostě  dál  už  jet  nemohli. 
Většina  ale  dokázala,  že  tento  závod 
je  pro  ně  především  výzvou,  která  se 
nejezdí  na  vítězství,  ale  pro  poznání 
sama sebe, nových přátel a přírody. 

Na  závěr musím  uznat,  že  všichni  ti, 
co  se  postavili  na  start,  zaslouží  obdiv. 
A  těm,  co  se  nakonec  podařilo  dojet 
do cíle, náleží velký respekt.

 Jarda Kužel
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I v Liptále máme TRIFECTY!SPORT
Když jsem téměř před třemi lety začala rekreačně běhat, 

abych  odbourala  každodenní  stres  a  trávila  i  více  času 
na  čerstvém  vzduchu,  netušila  jsem,  že  i  přes  jisté  zdra-
votní handicapy,  se mi podaří  zúčastnit nějakého závodu. 
Je  pravdou,  že  řadu  let  jsem  již  členem běžeckého klubu 
Valachiarun.cz,  se  kterým  organizujeme  běžecké  závo-
dy,  ale  sama  jsem  za  něj  dříve  v  běhu  nikdy  nezávodila. 
Zvrat  nastal  v  loňském  roce,  kdy  jsme  se  s  kamarádkou, 
Kateřinou Zbožínkovou,    rozhodly  zúčastnit  nultého  roč-
níku Vitasana run na 5km ve Zlíně. Výsledkem jsme byly 
mile překvapeny, ač do třetího místa jsme příčky neobsadi-
ly. Navnadilo nás to, abychom běhaly ještě více. 

Mne  samotnou  čekal  v  dubnu  další  závod,  a  to 
NOMENRUN  (již  z  názvu  lze  pochopit,  že  jsou  zde  jen 
ženy – běžkyně), který se konal na Vysočině. Pod záštitou 
běžeckého klubu  jsme běžely čtyři ženy štafetu na 88km. 
Když  ale  počátkem  roku  Katka  přišla  s  tím,  že  ji  sestra 
přihlásila na závod Spartan Race  (dále  jen SR)  a  že beze 
mě nepoběží, zježily se mi vlasy hrůzou na hlavě. Myslela 
jsem  si,  že  se  zbláznila.  Jedná  se  o  náročný  terenní  běh 
s překážkami. Nic se ale nemá vzdát jen tak, proto jsme se 
pustily do náročného tréninku. 

Nyní už nestačilo jen běhat. Bylo nutné posilovat všech-
ny  svaly  v  těle,  a  také  trénovat  tzv. burpees  (angličáky), 
kterých se na SR při nezdolání překážky dělá 30 trestných. 
Samotný SR má více úrovní, základní jsou ale 3 (sprint – 
min. 5km + min. 15 překážek, super – min. 13km + min. 20 
překážek, beast – min. 20km + min. 25 překážek), za které 
můžete získat i speciální medaili, tzv. Trifectu. První závod 
jsme absolvovaly úspěšně dne 6.6.2015 v Litovli pod zá-
štitou Spartan Race Training Group Prostějov, a to úroveň 
sprint, kde jsme odběhly kolem devíti kilometrů s překáž-
kami. Poprvé jsme si vyzkoušely, jaké je to skákat do řeky, 
o které člověk neví, jak je hluboká, nechat se unášet prou-
dem, zapadnout v bažině, plazit se v bahně pod ostnatým 
drátem, proskakovat ohněm, aj. 

Opět jsme byly plné nadšení a začaly brzy trénovat ještě 
více, neboť před námi bylo Mistrovství Evropy v Tatranské 
Lomnici, kde nás čekal závod vůbec nejtěžší - beast. Dne 
6.9.2015  jsme  zdolaly  více  jak  30  náročných  kilometrů 
včetně překážek v Tatrách, kde jsme se nevyhly jak ledo-
vé vodě,  tak šplhání mezi skalami, dešti, větru, ani sněhu 
a  mrazíku,  mezi  tím  vším  jsme  museli  např.  nosit  pytle 
s  pískem,  šplhat,  házet  oštěpem,  aj.  Stoupání  náročné, 
překážky extrémní; po několika hodinách zápřahu a mnoha 
šáhnutích na  samé dno našich  sil  jsme úspěšně  a  v  časo-
vém  limitu dorazily do cíle.  Již nic nás nemohlo odradit, 
abychom se nepokusily získat Trifectu. 

Dne 10.10.  2015  jsme  se  zúčastnily  posledního  závodu 
SR v Koutech nad Desnou. Člověk si myslí, že po Tatrách 
už Vás nic nepřekvapí, ale věřte, že o měsíc později je už 
opravdu velká zima, obzvláště na koupání! Navíc, pokus-
te  se  vyběhnout  třikrát  Jeseníky.  Úroveň  super  nakonec 
měřila 16km a my zde dosáhly třetí medaile a s radostí si 
domů odvážely Trifectu. „AROO!!!“ tento hrdý sparťanský 
pokřik nám neustále zněl v hlavě. Ten pocit euforie po zá-

vodě,  to, že  jste překonali sami sebe,  to  je k nezaplacení. 
V  Tatranské  Lomnici  se  navíc  poprvé  zapojil  do  závodů 
i můj syn Matyáš, který zde překonal SR Kids, 750m s pře-
kážkami, překvapivě doběhl i do 10. místa. 

Mnozí  z  Vás  nás  jistě  zahlédli  při  běhu  po  místních 
kopcích a komunikacích. Jak už jsem se ale zmínila, není 
trénink  jen  o  běhu,  proto  bych  touto  cestou  poděkovala 
i paní  ředitelce ZŠ v Liptále, paní Věře Halové, za  to, že 
nám  v  období  prázdnin  pomohla  a  podpořila  nás.  Dále 
patří  také velké poděkování našim rodinám a kamarádům 
za podporu. SR sice je extrémním závodem, ale jeho orga-
nizátoři (a nejen ti, ale  i organizátoři  jiných závodů) mají 
především snahu změnit návyky dnešní společnosti. 

Bohužel dnes mnoho lidí, a především dětí, tráví více ča-
su u počítače, tabletu, apod. a nevěnují pozornost pohybu, 
který je pro zdraví důležitý. I my tuto myšlenku podporu-
jeme. Díky již nabytým zkušenostem a patřičné certifikaci 
můžeme i v Liptále vytvořit vlastní Spartan Race Training 
Group (zkr. SRTG), tzn. můžeme oficiálně společně tréno-
vat, a to nejen dospělí, ale i děti. 

Pokud by Vás  zajímalo více  informací  ke SR  či SRTG, 
nebo  máte  chuť  si  jen  tak  zacvičit,  spojte  se  s  námi 
na  emailové  adrese  bjanulka@centrum.cz.  Budeme  se 
na  Vás  s  kolegyní  Katkou  těšit.  Jinak  nám  držte,  pro-
sím, palce,  dne 16.1.2016 nás  čeká první  závod  ze  zimní 
Trifecty, a to v Bedřichově! AROO!!!

       
   Bc. Jana Blanarčíková
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Aktuality z volejbalu

Zveme  všechny  příznivce  pohybu,  zábavy,  aby  se  přišli 
podívat na volejbalový turnaj
smíšených  družstev,  který  se  bude  konat  30.  ledna  2016 

v tělocvičně ZŠ v Liptále.

Začátek je naplánován na 9 hodin ráno.
Turnaje  se  zúčastní  5  -  6  družstev,  3+3  hráči  v  každém 

týmu.
Občerstvení je zajištěno (jako obvykle :-).
 V příštím roce budeme také pořádat jarní Babský turnaj, 

Chlebíčkový na podzim a v zimě Mikulášský turnaj.
Všechny fanoušky rádi uvidíme.
Za KVN Liptál Radana Daňová a kolektiv nadšenců.
Jakékoliv dotazy na tel.737727815.

Pozvánka na lednový 
turnaj 2016

Připravovaný Mikulášský turnaj 2015 je bohužel z organi-
začních důvodů odložen na 30.1. 2016. 
Děkujeme za pochopení.

v adventním čase bychom vám chtěli popřát 

mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Klidné prožití svátků vánočních 
a vše nejlepší do nového roku.

Děkujeme všem za přízeň a podporu v roce 2015.
Za KVN Liptál Radana Daňová a kolektiv volejbalových 

nadšenců, tel.: 737 727 815.
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Kniha byla vydána v roce 2014 k příležitosti 100. výročí 
tělovýchovy  v  obci  Liptál.  Zpracoval  ji  Ing.  Milan  Daňa 
a kolektiv. Je průřezem celé historie tohoto spolku od Sokola 
po  dnešní  dobu  se  zachycením  všech  důležitých  milníků 
v doprovodu mnoha fotografií. Poděkování patří všem, kteří 
pomáhali a  tvořili  tuto publikaci. Za velké finanční pomoci 
Obce Liptál vydala Tělovýchovná jednota Start Lipta Liptál.
Kniha má 56 stran, formát B5 250 x 210 mm, křídový pa-

pír, černobílý tisk, vazba brožovaná.
 
Všichni zájemci, kteří by ji ještě rádi vlastnili, si ji mo-

hou bezplatně vyzvednout na Obecním úřadě Liptál.

Kniha „100 let tělovýchovy 
v obci Liptál“

Fotbalový  klub  Liptál,  pořádá  nábor  chlapců  a  dívek 
do  fotbalového  týmu  žáků,  přípravek,  ...  (dle  věkové  kate-
gorie). Noví mladí fotbalisti i fotbalistky mohou přijít každý 
čtvrtek od 17.00 hod do tělocvičny Základní školy 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  navštěvující mateřské 
školky. Fotbalový klub Liptál má  zájem o všechny věkové 
kategorie  fotbalistů  a  fotbalistek.  Dolní  věková  hranice 
je  5  let.  Bližší  informace  Vám  poskytne  Ing.  Milan  Daňa 
(tel:  777  931  876). Možné  fotbalové  kategorie  jsou mladší 

přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost. 
V současné době je v Liptále založen tým mladší přípravky, 
mladších žáků a dorostu.

Tatínkové a maminky přijďte mezi nás a nechte Vašeho sy-
na nebo dceru stát se fotbalistou! Hraní fotbalu nezatíží Váš 
rodinný rozpočet. Vaše dítě najde nové kamarády a díky fot-
balu 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

Nábor dětí do fotbalového oddíluFOTBAL
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Výsledky podzimní sezony 2015FOTBAL
IV. TŘÍDA MUŽI

Klub Z V R P S B
1. Choryně B 13 11 0 2 48:13 33
2. Horní Bečva B 13 10 0 3 41:21 29
3. Lačnov 13 9 0 4 43:20 28
4. Vsetín B 13 10 0 3 48:26 27
5. Liptál 13 8 0 5 44:29 26
6. Velká Lhota 13 9 0 4 34:19 25
7. Halenkov B 12 8 0 4 25:16 24
8. Ratiboř B 13 6 0 7 29:43 18
9. Police 13 5 0 8 22:30 15

10. Střítež B 12 3 0 9 20:45 11
11. Študlov 13 3 0 10 24:43 9
12. Mikulůvka 13 3 0 10 22:42 9
13. Zděchov 13 2 0 11 16:41 8
14. Krhová B 13 3 0 10 19:47 8

DOROST ZÁKLADNÍ ČÁST SK. A
Klub Z V R P S B

1. Jarcová 9 7 0 2 48:22 21
2. Ústí 9 6 0 3 38:24 19
3. Huslenky 8 6 0 2 38:22 18
4. Francova Lhota 9 6 0 3 30:17 18
5. Liptál 8 2 0 6 17:29 6
6. Kateřinice 8 2 0 6 15:34 5
7. Lačnov 9 1 0 8 17:55 3

OKRESNÍ PŘEBOR MLADšÍ ŽÁCI SK. A
Klub Z V R P S B

1. Nový Hrozenkov 7 6 0 1 48:13 18
2. Horní Lideč 7 5 0 2 38:11 15
3. Lidečko 6 4 0 2 44:10 12
4. Ústí 7 4 0 3 41:23 12
5. Francova Lhota 7 4 0 3 35:37 12
6. Lužná 7 3 0 4 25:28 9
7. Huslenky 7 1 0 6 7:66 3
8. Liptál 6 0 0 6 1:51 0

Z - zápasy, P - prohry, V - výhry, S - skóre, R - remízy, B - body
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