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USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 7 

ze dne 16. 12. 2015   
ZO Liptál:

- schvaluje program zasedání a jeho 
doplnění: 
bod 23 - Obnova márnice v obci 
Liptál
bod 24 -  Smlouva o bezúplatném 
převodu majetku Ministerstva obrany
bod 25 – Strategický rozvojový do-
kument obce Liptál pro roky 2016-
2018

- schvaluje zápis č. 6 ze dne 
30.9.2015  

- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 6 ze dne 30.9.2015 

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 11 ze dne 
12.10.2015 a č. 12 ze dne 7.12.2015  

- schvaluje koupi spoluvlastnických 
podílů v pozemcích parc. č. 1360, 
1361, 2135, 2236 a 3712 v k.ú. Liptál 
od zbylých spoluvlastníků Anny 
Freynové, Ostrava, Jana Hlubíka, 
Praha, a Johna Lazy, Vsetín, za cenu 
5,- Kč/m2

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. IP-12-8015735 „Liptál, 
p.č. 2603/1, Peltsarszká, NNK“

- schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č. IV-12-8010441/
VB/002 „Liptál, Na Pustém – 6 RD, 
NNK“

- bere na vědomí informaci o přísedí-
cím pro Okresní soud ve Vsetíně

- schvaluje přípravu podkladů pro 
vklad vodohospodářského majetku 
Sdružení obcí Syrákov a obce Liptál 
do společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Vsetín a.s.

- bere na vědomí Zápis č. 270/2015/
IAK z dílčího přezkoumání hospoda-
ření obce Liptál za rok 2015

- schvaluje dotaci z rozpočtu obce 
Liptál pro TJ Start Lipta Liptál, o.s. 
na  odběr elektrické energie, odběru 
vody a revize a opravy hasicích pří-
strojů ve výši 12.656,61 Kč

- schvaluje III. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2015

- schvaluje hospodaření obce Liptál 
podle rozpočtového provizoria ve vý-
ši nutných měsíčních výdajů odpoví-
dajících 1/12 rozpočtu předchozího 
roku, v období od 1.1.2016 do doby 
schválení rozpočtu na rok 2016

- schvaluje předběžné rozpočtové 
opatření k rozpočtu za rok 2015 pro 
operace, které vzniknou za období 

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
od 17.12.2015 do 31.12.2015 bez 
určení konkrétní výše v Kč pro tyto 
rozpočtové změny:

 - změny rozpočtu v důsledku opravy 
účtování

 - upřesnění členění dle platné roz-
počtové skladby v případech přesunu 
příjmů a výdajů, půjčky,   dotace

 - výdaje k odvrácení škod, řešení 
havárií a živelných pohrom, výdaje 
na vyměřené pokuty.

 Provedené rozpočtové změny v uve-
dených případech budou předloženy 
ke schválení na prvním zasedání za-
stupitelstva v roce 2016.

- schvaluje Souhlasné prohlášení mezi 
Lesy ČR, s.p. a obcí Liptál o pře-
vodu vlastnictví k pozemkům parc. 
č. 3917, 3921/3, 3925, 3926, 3927, 
3928, 3929/1, 3929/3, 3929/7, 3929/9, 
3929/10, 3929/11, 3930, 3931, 3944, 
3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 
3951, 3952, 3954/2, 3955/2 v k.ú. 
Liptál

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

- schvaluje Smlouvu o úplatném pře-
vodu projektové dokumentace ka-
nalizace Liptál a postoupení práv 
na Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko

- bere na vědomí informaci o vydá-
ní stavebního povolení na projekt 
„Chodníky v dolní části obce Liptál“

- schvaluje zpracování žádosti o dota-
ci na SFDI firmou SUNCAD s.r.o., 
nám. Na Lužinách 3, 155 00 Praha 
13, za cenu 35.000,- Kč

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na SFDI na projekt „Chodníky v dol-
ní části obce Liptál“

- schvaluje zpracování projektu 
„Zateplení budovy Dům služeb Liptál“ 
panem Ing. Tomášem Kročilem, 
Družstevní 980, 763 26 Luhačovice, 
za cenu 83.305,- Kč s DPH

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na SFŽP na projekt „Zateplení budo-
vy Dům služeb Liptál“

- schvaluje realizaci projektu „Sběrný 
dvůr Liptál“, který byl podán 
na SFŽP

- schvaluje Příkazní smlouvu mezi ob-
cí Liptál a Mgr. Miroslavou Pilařovou 
na zajištění výběrového řízení na vý-
běr zhotovitele projektu „Sběrný dvůr 
Liptál“ za cenu 20.000,- Kč

- schvaluje komisi pro výběrové řízení 
na akci „Sběrný dvůr Liptál“ ve slo-
žení:

 1. Ing. Milan Daňa
 2. Ing. Ondřej Vaculík
 3. Zdeněk Mrlina
 4. Filip Tomanec
 5. Jana Trochtová
 náhradníci členů hodnotící komise: 

Lubomír Vaculík, Zdeněk Vaculík
- schvaluje seznam vyzvaných firem 

pro výběrové řízení na akci „Sběrný 
dvůr Liptál – stavební část“:

1. COBBLER s.r.o., Zašová – Luhy 
633, 756 51 Zašová, IČO 46578463

2. STABET, spol. s r.o., 4. května 175, 
755 01 Vsetín, IČO 48395242

3. OPEN RE-ECO s.r.o., Jiráskova 701, 
755 01 Vsetín, IČO 27796477

- schvaluje seznam vyzvaných firem 
pro výběrové řízení na akci „Sběrný 
dvůr Liptál – dodávky a služby“:

1. Mevatec s.r.o.
2. KOVOS družstvo Teplice
3. GKR ENGINEERING s.r.o.
- schvaluje opětovné podání žádosti 

o dotaci z MMR na akci „Klubovna 
 v kulturním zařízení Liptál“
- schvaluje opětovné podání žádosti 

o dotaci ze Zlínského kraje na projekt 
„Víceúčelové hřiště Liptál“

- schvaluje podání žádosti o dotaci 
z MMR na akci „Obnova stavby 
márnice v obci Liptál“

- schvaluje Smlouvu o bezúplatném 
převodu majetku Ministerstva obrany 
– nákladní automobil V3S cisterna

- schvaluje Strategický rozvojový do-
kument obce Liptál pro období 2016-
2018

- schvaluje příspěvek nemocnici 
Milosrdných bratří Vizovice ve výši 
10.000,- Kč na rok 2016

- schvaluje příspěvek Naději, středis-
ko Vsetín ve výši 10.000,- Kč na rok 
2016

- schvaluje příspěvek Charitě Vsetín 
ve výši 15.000,- Kč na rok 2016

- schvaluje příspěvek společnosti 
Diakonie ČCE – středisko Vsetín 
ve výši 10.000,- Kč na rok 2016

- schvaluje příspěvek společnosti Elim 
Vsetín ve výši 5.000,- Kč na rok 2016

- bere na vědomí informaci o kotlíko-
vých dotacích

USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 8 

ze dne 10. 2. 2016
ZO Liptál: 
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění: bod 21 – Knihovní řád 
místní knihovny Liptál 
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- schvaluje zápis č. 7 ze dne 
16.12.2015  

- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 7 ze dne 16.12.2015 

- bere na vědomí informace z jednání 
rady obce Liptál č. 13 ze dne 6.1.2016 
a č. 14 ze dne 25.1.2016  

- bere na vědomí informaci o podání 
žádosti Vladimíra Škrabánka, Liptál 
ve věci prodeje pozemku parc. č. 
2383/21, o výměře 102 m2 v k.ú. 
Liptál

- bere na vědomí informaci o podá-
ní žádosti firmou BODEN-MATTE 
spol. s r.o., Vsetín, ve věci odkoupení 
části pozemku parc. č. 1334, o výmě-
ře cca 120 m2 a části pozemku parc. 
č. 1335/1, o výměře cca 80 m2 v k.ú. 
Liptál

- bere na vědomí informaci o podá-
ní žádosti Lubomíra Sátory, Liptál, 
ve věci odkoupení pozemku parc. 
č. 3975/2 a části pozemku parc. č. 
3975/1, o výměře cca 350 m2 v k.ú. 
Liptál

- schvaluje majetkové vypořádání 
pozemků v blízkosti rodinných do-
mů č.p. 167 a 168 mezi obcí Liptál 
a Lubomírem Sátorou s tím, že ge-
ometrický plán bude hrazen napůl 
a pozemky budou směněny

- bere na vědomí informaci o podá-
ní Výpovědi – oznámení o ukon-
čení pracovního poměru ředitelkou 
Základní školy paní Věrou Halovou

- bere na vědomí informaci o přípravě 
konkursního řízení na nového ředitele 
Základní školy Liptál

- bere na vědomí informaci o vzdání 
se funkce zastupitele obce Liptál, kte-
rou podal pan Radim Kögler ke dni 
7.1.2016

- bere na vědomí Strategický rozvojo-
vý dokument obce Liptál pro období 
2016-2018

- schvaluje zapojení obce do území 
pro přípravu a tvorbu projektu MAP 
rozvoje vzdělávání ve správním ob-
vodu ORP Vsetín

- schvaluje navýšení měsíčních od-
měn poskytovaných za výkon funkce 
neuvolněným členům zastupitelstva 
o 3% od 1.3.2016, z důvodu změny 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

- bere na vědomí informaci o slože-
ní povodňové komise a krizového 
štábu

- schvaluje podání žádosti o dota-
ce ze Zlínského kraje z Programu 
na podporu obnovy venkova na pro-
jekt „Úprava Zámeckého parku 
Liptál“ a schvaluje vyčlenění pro-
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středků na spolufinancování ve výši 
390.000,- Kč

- schvaluje výsledky výběrového ří-
zení na akci „Úprava Zámeckého 
parku Liptál“, kdy nejvýhodnější 
nabídku předložila firma EL TORO 
spol. s r.o., Liptál, 756 31 Liptál 
a pověřuje starostu obce uzavřením 
smlouvy o dílo s tímto dodavatelem

- bere na vědomí možnou opravu pro-
jektové dokumentace „Přestěhování 
Mateřské školy Liptál do volného pa-
vilonu Základní školy Liptál“, spočíva-
jící v umístění jeslí ve 3NP, z důvodu 
možnosti žádání o dotace z MŠMT

- schvaluje přípravu projektu „Obnova 
oplocení Katolického hřbitova Liptál“

- bere na vědomí informaci o podání 
žádostí o dotace na projekty:

 - Chodníky do dolní části obce Liptál
 - Sběrný dvůr Liptál
 - Obnova stavby márnice v obci Liptál
 - Zateplení budovy „Dům služeb Liptál“
  - Klubovna v kulturním zařízení Liptál
 - Víceúčelové hřiště Liptál 
- bere na vědomí informaci o dovozu 

nové hasičské cisterny Praga V3S, 
která byla obci Liptál bezúplatně pře-
vedena z Ministerstva obrany

- schvaluje nový knihovní řád místní 
knihovny Liptál

- schvaluje akci pod názvem „Ve sto-
pě Zlínské šestidenní“, která spočívá 
v průjezdu cca 50ti historických mo-
tocyklů přes Liptál a uskuteční se dne 
17.9.2016

- bere na vědomí informaci o vítání 
občánků dne 28.2.2016

- bere na vědomí informaci o opra-
vě vodního toku v dolní části obce 
na Korábku

- bere na vědomí informaci o připra-
vované podpoře neziskových organi-
zací v obci

- bere na vědomí informace o dokon-
čení akce „Čistá řeka Bečva II“

Podané žádosti o dotace v roce 2016
I v letošním roce jsme velkou část 

času věnovali přípravě projektů po-
třebných pro podání žádostí o dotace. 
Získání dotací totiž výrazně usnadňu-
je investiční rozvoj obce. Nyní Vás 
seznámím s projekty, u kterých jsme 
úspěšně podali žádost o dotaci.

Chodníky v dolní části obce 
Liptál – I. etapa

O tomto projektu jsem Vám již psal 
na konci minulého roku. Obci se těsně 
před koncem roku podařilo zajistit 

poslední potřebné souhlasy k realizaci 
chodníků v dolansku v celkové délce 
cca 2 km. Dalším problémem bylo 
získat na tuto akci stavební povolení 
potřebné pro podání žádosti o dotace. 
Díky velké ochotě a pomoci stavebního 
úřadu Vsetín se i tento poslední doku-
ment podařilo zajistit. Další změna při 
realizaci projektové dokumentace byla 
při dokončení položkových rozpočtů 
stavby, na základě kterých se konečně 
zjistila celková cena, za kterou budou 
celé chodníky zrealizovány. Jedná se 

o částku cca 30 mil. Kč, proto jsme by-
li nuceni tento projekt rozdělit na dvě 
etapy, protože celý projekt by obec fi-
nančně neutáhla. Žádost o dotaci byla 
tedy podána na I. etapu a to v délce cca 
800 m od hospody U Klesků po rodin-
ný dům č.p. 236 Sládeček v celkové 
hodnotě cca 13 mil. Kč. Vlastní podíl 
obce je cca 5 mil. Kč.

Sběrný dvůr Liptál
Jedná se o realizaci nového sběrného 

místa u hasičské zbrojnice. Zrealizuje 
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se nové oplocení včetně dvou brán, 
tak aby mohl být sběrný dvůr průjezd-
ný. Bude zde zhotoven nový povrch 
dvora, kde budou umístěny kontejnery 
na tříděný, ale i nebezpečný odpad 
a také se počítá s realizací kamerového 
systému. Po dokončení projektu dojde 
ke zlepšení vzhledu tohoto místa, což 
si tato část středu obce určitě zaslou-
ží. Náklady projektu jsou 2,5 mil. Kč 
a vlastní podíl obce je 400 tis. Kč.

Obnova stavby márnice
Tímto projektem bychom chtěli do-

cílit rekonstrukce stavby bývalé már-
nice na místním hřbitově. Objekt by 
dostal novou střešní krytinu, nové 
okna a dveře, nové dřevěné štíty a zá-
chody by byly celkově zrekonstru-
ovány. Jedná se o historický objekt, 
kterému bychom chtěli zachovat jeho 
původní vzhled. Náklady tohoto pro-
jektu jsou 650 tis. Kč a vlastní podíl 
obce je 200 tis. Kč.

Klubovna 
v kulturním zařízení

Jedná se o vestavbu nové klubovny 
do podkroví v budově kulturního za-
řízení. V současné době je podkroví 
bez využití a je tedy vhodným místem 
pro vestavbu. Zrealizovaná klubovna 
by byla využívaná Folklorním sdruže-
ním Lipta, která dnes nemá místo pro 
scházení svého spolku. Náklady toho-

to projektu jsou 650 tis. Kč a vlastní 
podíl obce je 200 tis. Kč.

Víceúčelové hřiště
Již dlouho diskutovaný projekt je 

také realizace víceúčelového hřiště, 
které by mělo být umístěno na spod-
ním travnatém hřišti. Jedná se o hřiště 
o rozměrech 40 x 20 m s povrchem 
z umělé trávy. Hřiště bude mít využití 
pro více sportů a mělo by být taky 
uměle osvětleno. Tento projekt byl 
podán na dotace již třikrát, ale nikdy 
nebyl ministerstvem podpořen, tak 
snad to teď již vyjde. Náklady tohoto 
projektu jsou 3 mil. Kč a vlastní podíl 
obce je 1,5 mil. Kč.

Úprava zámeckého parku
Tímto projektem by měl být zlepšen 

vzhled okolí zámku. Nynější chodník 
z asfaltu bude nahrazen novým po-
vrchem. Měl by také vzniknout nový 
chodník směrem k amfiteátru. Park 
dostane mnoho nové zeleně, bude 
zde vysazeno mnoho keřů i nových 
stromů. Tento projekt také řeší prostor 
před hasičskou zbrojnicí, kde bude 
také doplněna zeleň a bude zde osa-
zeno několik hracích prvků pro děti. 
Celý prostor bude doplněn novým 
mobiliářem. Náklady tohoto projektu 
jsou 800 tis. Kč a vlastní podíl obce je 
400 tis. Kč.

Obnova 
oplocení katolického hřbitova

Díky dotacím z Ministerstva země-
dělství bychom rádi opravili oplocení 
katolického hřbitova, které vykazuje 
dost velké opotřebení a poškození. 
I v tomto případě by byl zachován pů-
vodní vzhled s kamennými pilíři a po-
dezdívkou a dřevěnou výplní. Vstupní 
brána by byla zhotovena jako kovaná. 
Nový povrch by také dostal přístupový 
chodník ke kostelu. Katolický kostel 
z roku 1978 patří mezi dominanty obce, 
a proto se snažíme i tady zlepšit okolí. 
Náklady tohoto projektu jsou 700 tis. 
Kč a vlastní podíl obce je 210 tis. Kč.

Ovocný sad
I v této oblasti se chce obec rozvíjet. 

Na podzim tohoto roku by měl být 
vysázen ovocný sad o velikosti cca 1 
hektar v prostorách za průmyslovou 
zónou, za cestou na Helštýně. Ovocný 
sad nebude obsahovat jenom stromy 
trnek, ale budou zde i jablka, hrušky 
a jiné. Náklady tohoto projektu jsou 
cca 40 tis. Kč a snad nám nadace 
Partnerství alespoň trochu finančně 
pomůže.

Doufám, že se podaří v roce 2016 
získat alespoň nějakou dotaci a podaří 
se nám zrealizovat projekty, o kterých 
již tak dlouho mluvíme.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Dotace pro dobrovolníky z obce Liptál
Obec Liptál v letošním roce vyčle-

nila v rozpočtu obce částku 200 000,- 
Kč, která je určena pro dobrovolní-
ky z obce Liptál na podporu jejich 
aktivit. Dobrovolníky jsou ti, kteří 
ve svém volném čase, bez nároku 
na honorář, pracují pro ostatní, a prá-
vě proto je mým záměrem pokusit 
se jim alespoň trochu v této práci 
finančně pomoci. Cílem tohoto pro-
jektu je podpořit kulturní, sportovní 
a společenské dění v obci Liptál, pro-

tože právě tyto akce a činnosti dělají 
a tvoří život v obci. Záměrem je nejen 
podpořit stávající akce, ale pomoci 
uspořádat i akce nové, které v naší 
obci ještě nebyly a které by obohatily 
„kulturu“ v naší krásné obci. Dalším 
odvětvím, ve kterém se bude moci 
žádat o dotace, je možnost zakoupe-
ní vybavení, pomůcek, atd. potřebné 
pro vykonávání činnosti. Možností 
bude samozřejmě i kombinace těchto 
variant. O dotaci bude moci žádat 

téměř každý, kdo bude bez nároku 
na honorář, pracovat dobrovolně pro 
ostatní, bez rozdílu jestli se jedná 
o organizaci, spolek, či fyzickou oso-
bu. Žádost o dotaci bude mít jasná, 
ale jednoduchá pravidla, se kterými 
bych zájemce rád seznámil ve středu 
6. dubna v 16.00 hod v zasedací míst-
nosti obecního úřadu Liptál.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Poděkování církvím v Liptále
Tímto bych rád poděkoval oběma 

církvím v naší obci za velmi vstřícné 
jednání při řešení obecních záležitostí. 
Velice si vážím velmi dobrých vztahů 
s představiteli evangelické i katolické 
církve a jsem rád, že se daří najít sho-
da při řešení problémů v obci Liptál.

Jako příklad bych rád uvedl, že 
evangelická církev prodala obci 

Liptál pozemky pod místním hřbito-
vem za symbolickou 1 Kč. Vlastnictví 
hřbitova a pozemků pod ním je totiž 
například podmínkou při žádostech 
o dotace. S katolickou církví nyní 
jednáme o převodu šesti pozemků pod 
budovou Základní školy Liptál, kde 
máme taky přislíben převod za sym-
bolickou 1 Kč. Katolická církev se ta-

ké bude finančně podílet při realizaci 
obnovy oplocení kolem katolického 
kostela.

Ještě jednou tímto děkuji za vstříc-
nost a spolupráci a snad se nám všem 
v našich záměrech bude dařit.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Dne 8.3.2016 vydal Městský úřad 
Vsetín kolaudační souhlas na stavbu 
„Čistá řeka Bečva II – Liptál, kana-
lizace“. Je sice pravda, že je kolau-
dace vydána později, než bylo dříve 
uváděno, ale na druhou stranu vzhle-
dem k velkému množství komplikací 
a rozsahu stavby, je úspěch že jsme 
stihli zkolaudovat v závazném termínu 
do konce března 2016. Nyní tedy již nic 
nebrání napojování vašich nemovitostí 
na splaškovou kanalizaci.

Postup při realizaci 
kanalizační přípojky:

- Vyplnit žádost pod názvem „Žádost 
o zřízení kanalizační přípojky v rámci 
ČŘB II“. Žádost byla vložena v loň-
ském Liptálském zpravodaji 3/2015, 
nebo je ke stažení na webových strán-
kách obce Liptál a VaKu Vsetín, 
nebo si ji můžete osobně vyzvednout 
na obecním úřadě.

- Vyplněnou žádost odnesete na obecní 
úřad, kde vám pracovník obce pří-
padně poradí s vyplněním

- S žádostí si sebou vezmete: 
 u průkaz totožnosti
 u výpis z katastru nemovitostí (po-

kud nemáte, bude vám vyhotoven 
na obecním úřadě)

	 u zákres návrhu vedení kanalizač-
ní přípojky (najdete ho v projektu 
přípojky, na obecním úřadě se udělá 
kopie této situace)

	 u pokud jste napojení na vodovod, 
tak doložíte smlouvu s VaK Vsetín 
o dodávce pitné vody (na obecním 
úřadě se udělá kopie)

- Obecní úřad odešle žádosti ke zpra-
cování na VaK Vsetín. Až se žádost 
včetně smlouvy vrátí zpět na obecní 
úřad v Liptále (cca 14 dnů), pracov-
ník obce vás telefonicky vyzve k vy-
zvednutí a podpisu této smlouvy.

- Nyní můžete provést výkopové práce 
a položit potrubí kanalizační přípojky, 
které bude ale před záhozem zkontro-

lováno pracovníkem VaK Vsetín
- Dohodnout s technikem kanalizační-

ho oddělení VaK kontrolu napojení 
kanalizační přípojky před záhozem. 
Zákazník technikovi VaK předloží 
sepsanou smlouvu o odvádění a čiš-
tění odpadní vody, technik provede 
kontrolu a poté vydá písemné stano-
visko k záhozu kanalizační přípojky 
do té žádosti, která vám byla vrácena 
z obecního úřadu. Telefonní kontakty 
pro kontrolu provedeného napojení je 
605 265 569.

A je to hotovo.

Na obecním úřadě je možnost zakou-
pit za výhodné ceny kanalizační potru-

bí (za cca 50% nákladů proti nákupu 
v obchodě). Po zaplacení vám bude 
zboží okamžitě vydáno, proto prosím 
počítejte s vlastním odvozem tohoto 
potrubí. K dispozici je celý sortiment 
délek potrubí (potrubí délky 0,5m, 1m, 
2m, 3m, 5m), úhlů kolen (15°, 30°, 
45°, 60°) a k dispozici jsou také od-
bočky 150/150/45°. Průměr potrubí je 
150 mm. Přechod z vašeho stávající-
ho potrubí na nové potrubí průměru 
150 mm si musí každý vlastník koupit 
sám, protože každý má jiný průměr 
a materiál stávajícího potrubí.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Cena trubního materiálu

Položka Tuhost Cena, za kterou koupíte materiál 
od obecního úřadu

Potrubí DN 150 SN4 80 Kč/m
Kolena 15°- DN 150 SN8 50 Kč/ks
Kolena 30°- DN 150 SN8 50 Kč/ks
Kolena 45°- DN 150 SN8 50 Kč/ks
Kolena 60°- DN 150 SN8 50 Kč/ks
Odbočka 150/150/45° SN8 130 Kč/ks

Stavba splaškové kanalizace je ZKOLAUDOVÁNA

(Foto Josef Londa)
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NETŘÍDĚNÝ (zbytkový) ODPAD – POPElNicE - PyTlE 
černá barva (paseky)

V OBCI – odvoz 1 x za 14 dní - LICHÝ TÝDEN
SVOZOVÝ DEN – ČTVRTEK ráno
POZOR: 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.
POZOR - kdo nemá na popelnici přilepenu samolepku 

pro rok 2016 
(tj. doklad o zaplacení), nebude mu popelnice vyvážena!
Klasické kulaté plechové a černé plastové popelnice je mož-
né zakoupit na obecním úřadě nebo v Informačním centru. 

PASEKY – odvoz 1 x za 14 dní - 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

 * 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
* 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.

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.

Svoz odpadu Liptál 2016 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.

Informační centrum OÚ Liptál:
v budově obecního úřadu, přízemí 

- boční vchod od komunikace z Pustého 
- naproti telefonní budky.

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

ROZPIS VÝKUPŮ KŮŽÍ NA ROK 2016 
FY JOSEF STRNADEL, RAMOS:

Liptál, u obecního úřadu, v čase 15.45 – 15.55:
27.04. 2016 * 01.06. * 10.08. * 14.09.  * 19.10. * 23.11. 2016
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POZOR - NEPŘEHLÉDNĚTE 
V souladu se zněním zákona o odpadech 

( č.185 / 2001 Sb.) bude letos proveden ve vaší obci 

"Sběr velkoobjemových a nebezpečných 
odpadů z domácností"

v sobotu  16.4.2016

1. Liptál – Na Špici (točna autobusu) 8:00 –   9:00  hod.
2. Liptál – Dolansko (u obchodu) 9:15 – 10:15  hod.
3. Liptál – u hasičské zbrojnice (náves) 10:30 – 11:30  hod.

Žádáme o dodržení uvedených hodin, poté již nebude 
možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika bude 
přesunuta do další obce.

V uvedené době bude na stanovených místech moci kaž-
dý občan zdarma odevzdat  k likvidaci následující druhy 
odpadů:

 • olejové automobilové filtry • plechovky se zbytky barev 
• monočlánky • autobaterie • zářivky • znečištěné láhve a sklo 
od chemikálií • zbytky přípravků na hubení škůdců a postři-
ky • staré kosmetické přípravky • staré léky • vyjeté  motoro-
vé oleje • mořidla a rozpouštědla • plastové obaly a nádoby 
od škodlivin • opotřebované pneumatiky • hadry znečištěné 
barvami, oleji a vazelínou • obaly od sprejů • televizory • rá-
dia • ledničky • domácí elektrospotřebiče • objemné odpady 

(koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyvadla, ...) • odpady 
zeleně • stavební odpady • klasický kovový šrot dřevo •

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

 Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně ži-
votního prostředí v naší obci děkuje. 

      
Obecní úřad Liptál a společnost Marius Pedersen a.s.

Současně budou na všech stanovištích 
hasiči z Liptálu provádět

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ:

ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky 
brusky, televizory, monitory, rádia, počítače, mobily, apod.

Zdarma lze převzít pouze kompletní 
vysloužilé elektrozařízení.

www.recyklujteshasici.cz

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

22. HUMANITÁRNÍ SBÍRKU OBLEČENÍ AJ.

PONDĚLÍ  4.4.2016,  8-17 h
garáž  za OÚ - u parkoviště

CO MŮŽETE DAROVAT:
➢ Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
➢ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek)
➢ Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše 

nepoškozené
➢ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
➢ Obuv – veškerou nepoškozenou
➢ Hračky – nepoškozené a kompletní
➢ Peří, péřové přikrývky a polštáře
➢ Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční
➢ Knihy
NEBERE SE:
➢ ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekolo-

gických důvodů
➢ nábytek
➢ znečištěný a vlhký textil  
     

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

BLIŽŠí INFORMACE: tel. 491 524 342, 224 316 80
 www.diakoniebroumov.org

Vyžádejte si ZDARMA “vyjádření o existenci 
nadzemních nebo podzemních sítí“

Stavíte, nebo rekonstruujete dům?
Kopete na zahradě bazén, nebo studnu?
Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku?
Plánujete výkopové nebo zemní práce?
Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozem-
cích?

POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekokumikační 
vedení a případně jiné síťové prvky se mohou nacházet 
i na vaší nemovitosti.

Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona č. 
127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost 
spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, 
aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se 
týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, 
zemních prací a terénních úprav, ale také nebezpečí poško-
zení nadzemní sítě při průjezdu zemědělské nebo stavební 
techniky s nesklopenými součástmi do výšky.

Mezi tato opatření patří především povinnost si před začát-
kem prací vyžádat “vyjádření o existenci nadzemních nabo 
podzemních sítí“.  Společnost CETIN je připravena toto 
vyjádření poskytnout ZDARMA na internetové adrese:
www.cetin.cz  v sekci „Naše síť“.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
www.cetin.cz
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Informace o změnách na úseku evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních pasů

Dnem 01.01.2016 vešel v platnost zákon 
č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
328/1999 Sb., o občanských průkazech, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokla-
dech, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony, který uvádí 
do praxe některé změny, jako např.:

Úsek evidence obyvatel:
• nově stanovuje správní poplatek 

za podání návrhu na zrušení údaje 
o místu trvalého pobytu, a to 100,- Kč 
za každou osobu uvedenou v návrhu,

• správní poplatek 100,- Kč za ohlášení 
ukončení trvalého pobytu na území 
České republiky,

• občanům s trvalým pobytem na adre-
se městského úřadu budou na eviden-

ci obyvatel ukládána oznámení pošty 
o uložení zásilky a výzvy s poučením 
(desátým dnem uložení zásilky pak 
bude písemnost považována za doru-
čenou).

Úsek občanských průkazů:
• seniorům nad 70 let bude vydáván 

občanský průkaz s prodlouženou 
platností na 35 let,

• pokud má občan trvalý pobyt na úze-
mí České republiky a nemá občanský 
průkaz, je povinen požádat o jeho 
vydání po dovršení 15 let, nejpozději 
však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl 
věku 15 let,

• vyhotovený občanský průkaz je mož-
né za správní poplatek 100,- Kč vy-
zvednout u kteréhokoliv obecního 
úřadu s rozšířenou působností, který 
občan uvede do žádosti,

• za vydání nového občanského prů-
kazu z osobních důvodů (např. zápis 

titulu nebo vědecké hodnosti) je sta-
noven správní poplatek 200,- Kč.

Úsek cestovních dokladů:
• expresní cestovní pas s platností 

na 10 let pro osobu starší 15 let je 
vydáván do šesti dnů za správní po-
platek 4.000,- Kč,

• expresní cestovní pas s platností na 5 
let pro osobu mladší 15 let je vydá-
ván do šesti dnů za správní poplatek 
2.000,- Kč,

• žádost o vydání cestovního pasu lze 
podat u kteréhokoliv obecního úřadu 
s rozšířenou působností,

• vyhotovený cestovní pas je možné 
za správní poplatek 100,- Kč vyzved-
nout u kteréhokoliv obecního úřadu 
s rozšířenou působností, který občan 
uvede do žádosti.

(Poplatky - zákon č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích,  pol.2)

Konkurz na ředitele 
ZŠ Liptál

Č.j. OÚ-140/2016 

Rada obce Liptál ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, 

vyhlašuje

KONKURZ
na pracovní místo ředitele/ředitelky 
Základní školy Liptál, okres Vsetín

Požadavky:
✔ předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti 

ředitele škol a školských zařízení podle zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte rých 
zákonů, v platném znění,

✔ znalost problematiky organizace a řízení ve školství 
a příslušných předpisů,

✔ organizační a řídící schopnosti, 

K písemné přihlášce přiložte originály nebo úředně 
ověřené kopie následujících dokumentů:

✔ doklady o odpovídající odborné kvalifikaci 
(vysvědčení o maturitní zkoušce nebo diplom  
a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek 
k diplomu),

✔ doklad o průběhu zaměstnání, z kterého vyplývá délka 
pedagogické praxe včetně pra covního zařazení (např. 
pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

✔ strukturovaný profesní životopis,

✔ koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. 
rozsah 3 stran formátu A4),

✔ výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

✔ lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu 
pracovního místa ředitele/ředitelky škol a školských 
zařízení (ne starší 2 měsíců).  

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/
ředitelky: 01. 08. 2016

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte 
osobně nebo poštou nejpozději do 08. 04. 2016 do 15.00 
hodin na Obec Liptál, Liptál 331, 756 31 Liptál. 
Za doručení písemné přihlášky se považuje datum a čas 
uvedený v razítku podatelny Obecního úřadu Liptál.
Obálku označte heslem KONKURZ - NEOTVíRAT.

V Liptále 29.2.2016   
Ing. Milan Daňa, starosta Obce Liptál



10  Liptálský zpravodaj 1/2016

Senioři a jejich bezpečí

Jak správně větrat v bytě?

KRAJ – Před tím, než někomu dáte 
své peníze, přesvědčte se, zda nejde 
o podvodníka.  

Chceme pomáhat druhým
Uuvědomujeme si, jak důležité je po-

máhat potřebným, nezůstat k nim lhos-
tejnými. Možností, jak přispět na dob-
rou věc, máme přitom dost a dost. 
Různé organizace totiž každoročně po-
řádají rozmanité veřejné sbírky na pod-
poru různých věkových, či sociálních 
skupin. Celou řadu z nich známe již 
z minulosti, to jsou ty dobře fungující 
a osvědčené. Může se ale stát, že někdo 
uspořádá sbírku zcela novou, o které 
jsme třeba ani neslyšeli, anebo vybírá 
peníze v rámci sbírky, která již byla 
dávno ukončena. Zásadním rizikem je 
ale také to, že se někdo za veřejnou 
sbírku pouze schovává a peníze tak 
z lidí láká podvodným způsobem.

Jak se bránit podvodníkům?
Jak se můžeme proti takovým pod-

vodníkům vlastně bránit? Rádi bychom 
pomohli potřebným, ale prakticky ne-
tušíme, jestli se naše peníze dostanou 
do těch správných rukou. Odpověď je 
relativně jednoduchá. Musíme více 
předvídat a být obezřetní. Pokud nás 
někdo osloví se sbírkou, o které jsme 
nikdy neslyšeli, nebo máme zkrátka 
podezření, že není něco v pořádku, mů-
žeme toho, kdo peníze vybírá, požádat, 
aby nám předložil příslušné doklady. 
V praxi to znamená, že by nám měl 

ukázat kopii osvědčení příslušného 
krajského úřadu, které potvrzuje, že 
konání sbírky bylo řádně nahlášeno 
a povoleno, a také plnou moc od po-
řadatele sbírky s nacionály pověřené 
osoby, včetně údajů o právnického oso-
bě, která sbírku pořádá. Zkontrolovat 
bychom si měli také kasičku, která 
by měla být řádně zapečetěna pečetí 
příslušného města. Legální výběrčí by 
se nám měl navíc věnovat, zodpovědět 
nám všechny dotazy, které nás zajímají, 
včetně například toho, na jaký účel 
budou vybrané peníze vlastně použity. 
Měl by nám také věnovat leták s infor-
macemi o konkrétní organizaci a jejích 
aktivitách, včetně internetové adresy 
a telefonických kontaktů. Pokud jsou 
všechny tyto náležitosti splněny, není 
důvod pochybovat o věrohodnosti ak-
ce. V opačném případě se můžeme 
obrátit na městskou či obecní policii 
na lince 156, anebo Policii České 
republiky na lince 158, které její le-
gálnost ověří.

Co není veřejnou sbírkou
Veřejnou sbírkou není sbírka konaná 

politickými stranami nebo politickými 
hnutími, spolky, společnostmi, svazy, 
hnutími a odborovými organizacemi 
mezi svými členy za účelem dosaže-
ní prostředků k plnění svých úkolů. 
Veřejnou sbírkou není ani sbírka ko-
naná církvemi a náboženskými společ-
nostmi k církevním nebo náboženským 

POZOR NA FALEŠNÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

účelům, pokud se koná v kostelích, 
modlitebnách a jiných místech urče-
ných k provádění náboženských úkonů, 
bohoslužeb a obřadů.

Kdo může konat veřejnou sbírku
Veřejnou sbírku může konat pouze 

obec nebo kraj, dále jiná právnická oso-
ba mající sídlo na území České repub-
liky, anebo také právnická osoba se 
sídlem na území jiného členského státu 
Evropské unie, která má v České re-
publice umístěnou organizační složku. 
Fyzické osoby veřejnou sbírku konat 
nemohou. Aby mohla být sbírka zahá-
jena a vykonána, vydá příslušný krajský 
úřad podle sídla právnické osoby osvěd-
čení o tom, že sbírku lze konat. V přípa-
dě, že koná veřejnou sbírku kraj, musí 
osvědčení vydat Ministerstvo vnitra.

Jaké jsou sankce 
V případě, že právnická osoba, ane-

bo i fyzická osoba pověřená konáním 
sbírky, provádí sbírku nelegálně, anebo 
nesplnila všechny zákonné náležitos-
ti, dopouští se správního deliktu dle 
zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách a hrozí jí pokuta až do výše 
500 000 Kč. Pokud by se prokázalo, že 
někdo úmyslně vybral v rámci nelegál-
ní sbírky více než 5 tisíc korun, dopustil 
by se trestného činu podvodu, za který 
trestní zákoník ukládá sazbu v dolní 
hranici až dvou let odnětí svobody.  

Podrobnější informace k veřejným 
sbírkám naleznete na http://www.mv-
cr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.
aspx?q=y2hudW09NQ%3d%3d. 

(Z webu Policie ČR, 
vybrala Jana Vráblíková)

Větrání bytů je mnohdy podceňová-
no. Je to ale činnost, která nám pomůže 
vytvořit zdravé a příjemné klima v na-
šich obydlích a která může výrazně 
ovlivnit naše výdaje za topení.

Proč větrat?
Větráním především vyměníme vy-

dýchaný vzduch, obsahující mimo jiné 
CO2, zápach a hlavně vlhkost, jejíž nad-
měrný obsah ve vzduchu se projevuje 
orosením vnitřní strany oken. Vlhkost 
podporuje tvorbu plísní. Dospělý člo-
věk vyprodukuje dýcháním až 3 litry 
vody denně. Vlhkost v bytě se nejví-
ce tvoří vlivem vaření, zalévání kvě-
tin, mytí nádobí, koupání. Vydýchaný 
vzduch obsahuje minimum kyslíku. Při 
dýchání takového vzduchu se cítíme 
unavení a ospalí.

 Jak větrat?
Větrat je potřeba krátce, ale inten-

zivně, nejlépe vytvořením krátkodobé-
ho průvanu. Zpravidla postačí větrat 
po dobu 5 až 10 minut třikrát až pět-
krát denně, podle toho, jak dlouho jste 
doma. Za tu dobu se vymění vzduch, 
ale zároveň nestačí vychladnout stěny. 
Když okno zavřete, vzduch se ohřívá 
nejen od radiátoru, ale i od zdí. Proto 
není třeba ani o moc více topit. V prů-
běhu dne by neměla relativní vlhkost 
v bytě překračovat 50 %. 

Ráno vyvětrejte všechny místnosti 
tak, že na pár minut otevřete okna 
dokořán. Ochladí se vzduch v pokoji, 
ale nedojde k prochladnutí stěn ani 
vnitřního zařízení. V průběhu dne pak 
větrejte v závislosti na vlhkosti v míst-

nosti. Ideální je intenzivní krátké větrá-
ní každé dvě hodiny. Největší pozornost 
zaměřte na koupelnu, kuchyň a ložnici, 
kde bývá vlhkost nejvyšší.

Na co si dát při větrání pozor?
Nevětrejte pomocí vyklopeného ok-

na nebo mikroventilace. Úzký průduch 
místnost kvalitně nevyvětrá a navíc dra-
hé teplo zbytečně uniká ven!

Na riziko plísně vás mohou upozornit 
orosená okna. V takovém případě se 
snažte snížit vlhkost tak, aby nepře-
sahovala 50 %. Pokud si nejste jisti, 
pořiďte si vlhkoměr.

Při vaření vždy používejte kuchyň-
skou digestoř.

Koupelna a toaleta by měly mít samo-
statné odsávání par a zápachu. Vlhký 
vzduch nikdy nepouštějte do bytu.

Zásobování teplem Vsetín a.s.
(Vsetínské noviny, č.3, 12.2.2016)
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PLÁN  DOSUD  ZNÁMÝCH  AKCÍ  V LIPTÁLE  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

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

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz

Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde
04.04. po 22. Humanitární sbírka oblečení 08:00

-17:00 OÚ, Diakonie Broumov garáž za OÚ

16.04. so Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

08:00-
11:30 OÚ Liptál obec

28.05. so Soukromá akce KZ
28.05. so Dětská show (Dětský den) 15:00 MŠ, ZŠ a spolky Liptál KA, popř. ZŠ
04.06. so Soukromá akce KZ nebo TJ
05.06. ne Ekumenická bohoslužba 15:30 ŘK farnost a ČCE Liptál kostel ŘK Všemina
10.06. pá Noc kostelů 19:00 ČCE Liptál kostel ČCE 
12.06. ne 29. Dětský folklorní festival 2016 10:00 FoS Lipta Liptál, Obec KZ, KA
18.06. so 6. Fotbal Hořansko – Dolansko 14:00 FK Liptál areál TJ
19.06. ne Setkání seniorů ČCE Liptál sál ČCE
24.06. pá 6. Liptálské slůnění 2016 15:00 Londa Jaroslav, FK Liptál KA
02.07. so Soukromá akce KZ
03.07. ne Husovská slavnost ČCE Liptál
09.07. so Hasičská pohárová soutěž 08:00 SDH Liptál areál TJ
30.07. so Myslivecký výlet a dětský den 14:00 MS  Brdisko Liptál chata MSB
06.08. so Soukromá akce - svatba KZ
13.08. so Gulášfest - Liptalanka, 1+1 15:00 Obec Liptál KA
19.08. pá Okresní schůze hasičů 12:00 SDH Liptál 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

10.09. so Soukromá akce přísálí KZ

17.09. so Ve stopě zlínské šestidenní – 
hist. motocykly 11:00 JAWA klub Luhačovice z Baťkové, 

z Varovny
26.11. so Vánoční jarmark 13:00 ZŠ Liptál KA

26.11. so Rozsvícení vánočního stromu 
a betlému 17:00 Obec Liptál, ZŠ Liptál před OÚ

03.12. so Beseda se seniory 14:30 Občanská komise, Obec KZ
26.12. po Štěpánská zábava 20:00 FK TJ Start Lipta Liptál KZ

Pozvání na další Slůnění 2016
Rok se schází s rokem a opět si 

dovolujeme rádi pozvat všechny 
příznivce dobré hudby, jídla a pití 
na další, již 6. ročník benefičního 
festivalu „Liptálské Slůnění“, který 
se koná v pátek 24.6.2016 již tradič-
ně v Kulturním areálu v Liptále. Jak 
už naši návštěvníci vědí, tato akce se 
vždy nese v duchu dobročinnosti a ani 
letos tomu nebude jinak. Zisk opět vě-
nujeme vsetínské organizaci „Naděje“, 
která se stará o lehce i těžce postižené 
lidi.

Připravujeme opět pořádnou porci 
kvalitní hudby, která polahodí uchu, 
pořádnou porci jídla, která polahodí 
jazyku a břichu, a k tomu samozřejmě 
něco na spláchnutí. Prostě chceme, aby 
přišlo co nejvíc lidí všechno ochutnat 
a odejít domů s pocitem sytosti všech 
smyslů a hlavně se probudili s pocitem, 
že to udělali pro dobrou věc.

Letos nám zahraje Pavel Tabásek 
z Jasenné, již tradiční aktéři Shape The 
Cat ze Vsetína, originální a veselá kape-

la 12:Piet z Prahy, Nivnice a U. Brodu 
a na závěr potěší rockotékou moderátor 
radia Rock Max Milan Krajči alias 105 
kilo. Jedna skupina je ještě v jednání. 
K tomu samozřejmě již výše zmíněné 
bohaté občerstvení a možná jsou i další 
překvapení.

Takže ještě jednou srdečně zveme 
a těšíme se na stálé i nové návštěvníky 
v pátek 24. června 2016 v 18:00 hodin 
na TK Liptál! PŘIJĎTE, DOJEĎTE, 
BUDEME RáDI, Vy STE NAŠI 
KAMARáDI. Zvou pořadatelé.

Jara Londa
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Z Obecní knihovny Liptál

NOVÝ KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY LIPTÁL Webové stránky knihovny: 
www.liptal.knihovna.info  

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

NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ 1. TŘÍDY 
ZŠ LIPTÁL

V rámci zlepšování služeb pro čtená-
ře i návštěvníky byl od 1. března 2016 
schválen nový Knihovní řád (najdete 
ho v knihovně, nebo na webových 
stránkách). Asi největší změnou je 
schválení zrušení registračních poplat-

ků pro čtenáře. Další služby (poplatek 
za ztracený dokument, vystavení nové 
čtenářské průkazky, meziknihovní vý-
půjční služba atd.) zůstávají zpoplat-
něny i nadále. 

ZDARMA je i přístup k internetu.

28. ledna naši knihovnu poprvé na-
vštívila letošní 1. třída ZŠ Liptál – paní 
učitelka Hříbková a 12 dětí. Některé 
děti už do knihovny chodí, ty si mohly 
vypůjčit knížku hned, jiné u nás byly 
poprvé, odnesly si domů přihlášku a tě-
šily se, že si při další návštěvě vypůjčí 
knížku, kterou si vyhlédly. 

Další návštěva proběhla 24. února 
a všechny děti ze třídy se staly čtenáři 
naší knihovny. 

Těšíme se na jejich další návštěvy!
Alena Malčíková, knihovnice, (foto)

xI. Liptálský košt slivovice 2016
V sobotu 12. března 2016 v Hospodě 

U Klesků v Liptále proběhl 11. ročník 
Liptálského koštu. 

Výsledky v 1. kategorii - trnková:
1. Petr Vaculík, Liptál
2. Jan Matonoha, Liptál
3. Vladimír Zapalač, Jasenná.
Počet vzorků v trnkové kategorii 18. 
Pět soutěžících si poznalo svoji pálenku. 
Výsledky 2. kategorie - ostatní ovoce:
1. Radek Januš, Liptál
2. Petr Vaculík, Liptál
3. Roman Šťastný, Liptál.
Počet vzorků 17.
Pět soutěžících si i v této kategorii po-
znalo svůj vzorek. 

Ceny nejlepším předával starosta ob-
ce Ing. Milan Daňa. Po vyhodnocení 
úspěšných byl program doplněn boha-
tou tombolou, výborným občerstvením. 
K příjemné zábavě přispěla kapela JKB 
Band. Věříme, že všichni účastníci od-
cházeli spokojeni a za rok se zase rádi 
vrátí soutěžit.

Děkuji všem sponzorům a pořada-
telům, bez kterých by se tato akce ne-
mohla uskutečnit. 

Hana Klesková
foto: Josef Londa
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Společenská kronika
ŽiVOTNÍ JUBilEA

DUBEN – KVĚTEN - ČERVEN 2016
60 let
duben  Vaculík Jaroslav, Škurňův dvůr
květen  Nguyen Minh, Výpusta
červen  Smilek Jaromír, Dolansko
  Bořuta Milan, Střed
  Vaculíková Ilona, Hořansko

65 let
duben  Kovařčíková Zdislava, Háj
květen  Basel Jiří, Střed
  Gerža Jan, Sadová
červen  Frýdlová Marie, Sadová
  Řezníček Oldřich, Dolansko
  Dědková Anna, Střed
  Macík Miroslav, Dolansko

70 let
duben  Běhulová Helena, Střed
květen  Řezníková Ludmila, Dolansko
červen  Talaš Jan, Dolansko
  
75 let
květen  Hanuska Štefan, Dolansko
červen  Vychopňová Zdenka, Na Špici
  Čalová Anna, Střed

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

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

83 let
duben  Srněnská Ladislava, Střed

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

85 let
duben  Kašpárek Jiří, Dolansko

86 let
květen  Tomana Karel, Helštýn

87 let
červen  Klesková Františka, Střed

89 let
duben  Blanarčíková Štefánia, Lůžko
červen  Maliňáková Olga, Výpusta

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

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

PŘIHLÁŠENÍ
listopad 2015 Stejskalová Tatiana, Střed
březen 2016 Dajčar Martin, Dajčar Nikolas, Na Špici
 Dědková Lucie, Na Špici

SŇATKY
Nemáme informace o žádném sňatku.

ODHLÁŠENI 
leden Blažo Petr, Hořansko

NAROZENI
prosinec 2015 Skalická Valerie, Pusté
 Tomanec Vojtěch a Tomanec Jakub, 

Dolansko
leden 2016 Daňová Ema, Pusté
 Řádek Pavel, Dolansko
 Dědková Kateřina, Kopřivné
 Hořanská Eva, Hořansko

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Prvním narozeným občánkem roku 2016  
je Ema Daňová, Pusté.

ÚMRTÍ 
prosinec 2015 Zycha Josef, Dolansko
 Daňa Jaroslav, Na Špici
leden 2016 Vychopeň Josef, Výpusta
únor  Mrnuštík Josef, Sadová
březen Šimarová Marta, Hořansko
 Kneblová Anežka, Dolansko
 Vaculíková Julie, Sadová

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

SDĚLENÍ KE 

SPOLEČENSKÉ KRONICE
Omlouváme se za případné nepřesnosti, jelikož se nám 

stále nedostává některých informací změn v pohybu oby-
vatelstva. Prosíme Vás, abyste nám nastalé změny - sňat-
ky, 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

e-mail: obec@liptal.cz, 
tel.: 571 438 074, fax: 571 424 785.
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I když jsem srdce nemocné měl,
přece jsem Vám je celé dal
a tolik pro Vás vykonat ještě chtěl,
žel snahu mou osud mi vzal.

Dne 22. února 2016 to byly 2 roky, kdy nás 
opustil pan

Oldřich Ovčačík z Liptálu, Výpusty.

Proč Tvoje srdce zlaté,
jež pro nás láskou bilo,
proč ono nás tak náhle opustilo.
Po těžké bolestné nemoci 
tak rychle odešla jsi spát,
my na Tebe, maminko, 
s dětmi budeme vzpomínat.

Dne 10. dubna 2016 to budou 4 roky, co 
odešla paní

Jaroslava Ovčačíková z Liptálu, Výpusty.

Stále vzpomínají syn Petr a dcera Romana, vnuci Pavel 
a Petr a hasiči z Liptálu.

Dne 10. prosince 2015 jsme vzpomněli 
30. výročí úmrtí paní

Karolíny Frýdlové z Liptálu č. 292

Vzpomíná vnučka Ivanka s rodinou a vnuk Marian s ma-
minkou. 

Dne 21. prosince 2015 jsme též vzpomněli 
18. výročí úmrtí pana

Karla Frýdla z Liptálu 292.

Vzpomíná vnuk Marian s maminkou a vnučka Ivana s rodi-
nou.

Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 7. června 2016 vzpomeneme 10. výročí 
úmrtí našeho tatínka, dědečka, pana

Karla Frýdla z Liptálu 292.

Vzpomíná dcera Ivana s rodinou a syn Marian.

Vzpomínky

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

Dne 16. února 2016 jsme vzpomněli 4. smut-
né výročí úmrtí mého manžela, našeho tatín-
ka, dědečka, strýce, švagra, pana

Lubomíra Černoty z Liptálu č. 80.

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

Hospodin je má záštita a píseň,
stal se mou spásou. 

Mž 15, 2

Dne 14. ledna 2016 jsme vzpomněli 10 let, 
kdy od nás z této časnosti odešla naše ma-
minka a stařenka, paní

Zdeňka Geržová z Liptálu č. 88.

Všem, kteří jí věnujete tichou vzpomínku, děkuje dcera Jana 
Vráblíková a syn Jaroslav Gerža s rodinami.

Kdo žil v srdcích těch, jež opustil, ten nezemřel …

Uctěte se mnou tichou vzpomínkou mou 
manželku, babičku a prababičku, paní

Blaženu Lažovou z Liptálu,

která zemřela 2. května 2015.
S láskou vzpomíná manžel Jaroslav a synové s rodinami.

 
Kdo lásku a dobro rozdával,
pro druhé žil a rád je měl,
ten žije v našich srdcích dál
a nikdy nezemřel.

Dne 13. května 2016 si připomeneme 1. smut-
né výročí, kdy nás navždy opustil pan

Vojtěch Vodák z Liptálu č. 28.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou man-
želka Ludmila, dcera Ludmila s rodinou, syn Petr s rodinou 
a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
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Dne 27. dubna 2016 si připomeneme 5. vý-
ročí úmrtí pana

Jaroslava Laštovici z Liptálu, Háje, č. 198

Vzpomínají sestry Jana, Marie, Milada, Anna, Zdenka, 
Dagmar a bratr Zdeněk s rodinami

Dne 16. února 2016 jsme vzpomněli 35. vý-
ročí úmrtí pana

Jana Laštovici z Liptálu, Háje, č. 198.

Vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.

Dne 8. 2. 2016 zemřel po těžké nemoci náš 
člen a kamarád, pan

Josef Mrnuštík z Liptálu, Sadové.

Do Sboru dobrovolných hasičů vstoupil v roce 1985, byl 
členem zásahové jednotky a od roku 1990 vykonával funkci 
velitele družstva. 
Po celou dobu členství se aktivně zúčastňoval všech akcí 
sboru, zásahů, soutěží, čištění vodních zdrojů, studní a ka-
nalizace. 
Za svou práci byl oceněn čestnými uznáními sboru a okrsku, 
byl nositelem Věrnostní medaile za 30 let aktivního členství 
v SDH Liptále. 
Za jeho činnost ve sboru mu patří díky nás všech. Čest jeho 
památce.

Výbor SDH Liptál

BLAHOPŘÁNÍ 

28. dubna 2016 oslaví 60 let společného života 
manželé Anežka a Jiří Kašpárkovi.

Šedesát manželských let, jak výjimečná věc! 
Říká se, že diamanty jsou věčné, ať věčně trvá i vaše láska! 

Diamanty jsou vzácné a drahé, ale vy dva jste ještě dražší 
a vzácnější! 

Z celého srdce vám všichni přejeme hodně štěstí, zdraví 
a lásky do dalších společných let.

Syn Jiří s rodinou, dcery Dagmar a Zuzana s rodinami, 
vnučka Pavla s manželem Thorstenem a pravnuci Enzo 
a Eric.

Zároveň přejeme našemu drahému tatínkovi, dědečkovi 
a pradědečkovi všechno nejlepší k 85. narozeninám, které 
oslaví 30. dubna 2016. 

JAK POSÍLAT PŘÍSPĚVKY
DO ZPRAVODAJE

PŘÍSPĚVKY:
- zasílejte na uvedenou emailovou adresu s označením 

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

- osobně na obecní úřad

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

nevhodné pro tisk.
- osobně na obecní úřad
- uveďte autora

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

Všem přispěvatelům děkujeme za spolupráci.
Jana Vráblíková, 

Obecní úřad Liptál, 756 31  Liptál 331
e-mail: obec@liptal.cz 

Tel.: 571 438 074, Fax: 571 424 785

UZÁVĚRKY
jednotlivých čísel Liptálského zpravodaje

(platí pro každý rok)

č.1 - za leden – únor - březen  je 10.03. příslušného roku
č.2 - za duben - květen - červen je 10.06. příslušného roku
č.3 - za červenec - srpen - září  je 10.09. příslušného roku
č.4 - za říjen - listopad - prosinec  je 01.12. příslušného roku

Všechny přispěvatele prosíme 
o DODRŽOVÁNÍ UVEDENÝCH TERMÍNŮ!
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STATISTIKA - ROČENKA
ROČNÍ PŘEHLED OBYVATELSTVA V LIPTÁLE 2015

POČET OBYVATEL:
Ke dni 31.12.2015 žije v obci 1474 obyvatel.

1244 dospělých, 230 dětí. 
754 žen, 720 mužů.

ČÍSLA POPISNÁ A EVIDENČNÍ
Ke dni 31.12. 2015 je v obci registrováno 

531 čísel popisných a 44 čísel evidenčních (chaty).
Počet neobydlených objektů je 160 

(nikdo není přihlášen na trvalý pobyt).

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

ke dni 10.3. 2016 – 130 050 přístupů. 

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI 
Evidovaní uchazeči: 57. 

Podíl nezaměstnanosti: 5,72 %.
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín – nejvíce Valašská 

Senice - 10,42 %, nejméně Valašské Příkazy – 2,91 %.
(Zdroj: Úřad práce, leden 2016)

UDÁLOSTI ZA ROK 2015

Věková struktura ke dni 31. 12. 2015:
DOSPĚLÍ DĚTI CELKEM Muži Ženy Chlapci Dívky 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk
615 45,79 629 48,91 106 6,85 124 7,08 1474 41,04

Věkové složení ke dni 31. 12. 2015
Věk 0-5 6-17 18-19 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+ Celkem 
Ženy 51 97 103 104 109 101 80 66 38 4 1 754
Muži 51 76 126 108 114 92 88 39 23 3 0 720
Celkem 102 173 229 212 223 193 168 105 61 7 1 1474

Počet dětí do 18 měsíců 31

Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků 27

Počet dětí od 3 do 6 roků 42

Počet dětí od 6 do 15 roků 130

Dospělí 1244

Celkem 1474

             Četnost příjmení ke dni 31. 12. 2015 

Pořadí
Rok 2015

Příjmení Počet
1 Vaculík 43
2 Vaculíková 36
3 Gerža 27
4 Geržová 21
5 Valchář 17
6 Daňa, Smilková po 16
7 Mrnuštík 15
8 Chmelař, Tomanová, Valchářová po 14
9 Daňová 13
10 Mikulec, Obadal, Obadalová, Smilek po 12
11 Cedidla, Mrlinová po 11

12 Cedidlová, Dědková, Frýdlová, 
Mikulcová po 10

Celkem 526 příjmení

Narozeno 18 Zemřelo 22 Přihlášeno 23 Odhlášeno 17

Četnost křestních jmen ke dni 31. 12. 2015
Pořadí Rok 2015

Jméno Počet
1 Jan 60
2 Josef 58
3 Petr 43
4 Jana 39
5 Marie 34
6 Jaroslav 33
7 Pavel 31
8 Karel, Tomáš po 30
9 Jiří, Miroslav po 28
10 Anna, Ludmila, Věra po 23
11 Martin 21
12 Kateřina 20

Celkem 254 jmen

Přehled rodinných stavů ke dni 31. 12. 2015:
Rok 2015

Ženy Muži Celkem
Neuvedeno 0 0 0

Svobodní 176
děti 126

246
děti 103 651

Ženatý/vdaná 318 302 620

Rozvedení neuvedeno

Vdovci 92 21 113
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18 let v roce 2016 dosáhnou a plnoletými se stanou: 

15 let v roce 2016 dosáhnou a první občanské průkazy obdrží:

Navrátilová Kristýna, Dolansko (nejstarší)
Cedidlová Michaela, Střed
Valčíková Adéla, Na Špici
Vaculíková Marie, Lůžko
Vaculík Petr, Spálíky
Vaculík Samuel, Škurňův Dvůr

Škrabánková Anna, Dolansko
Podzemná Pavlína, Kopřivné
Pospíšilíková Barbora, Hořansko
Navrátil Kryštof, Střed
Bukáček Jan, Kopřivné
Řezníčková Kristýna, Pod Hranicí

Pečenka David, Střed
Valchářová Tereza, Na Špici
Mareš Štěpán, Dolansko
Karolová Denisa, Střed (nejmladší)

Celkem 16 občanů.

Kovář Patrik, Na Prašnici (nejstarší)
Marek Jan, Dolansko
Vaculíková Aneta, Škurňův Dvůr
Daňa Radek, Na Špici
Kováčová Michaela, Střed

Kuropatová Kateřina, Na Špici
Lysáková Kamila, Dolansko
Bařina Petr, Na Špici
Zadrobílková Karolína Karla, Dolansko
Sátora Matěj, Výpusta

Van Rooyen Natálie Shona, Na Špici 
(nejmladší)

Celkem 11 občanů.

Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky 
a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydá-
ní po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, 

kdy dosáhl věku 15 let.
(MV ČR 2015)

Zpracovala: Jana Vráblíková

Vítání občánků jsme tentokrát vý-
jimečně uspořádali 28. února a ne až 
na jaře, jako obvykle.

Přiměl nás k tomu velký počet dětí 
narozených od podzimu, a tak jsme 
je tento den raději přivítali nadvakrát. 
V první skupině se sešlo sedm nových 
občánků a ve druhé osm. Potvrdilo 
se správné rozhodnutí, neboť tomuto 
slavnostnímu okamžiku přicházejí stá-
le více přihlížet i prarodiče a rodinní 
příslušníci a zasedací místnost bývá té-
měř zaplněná. Za to jsme velmi rádi. 

Tradičně slavnostní projev předsed-
kyně Komise pro občanské záležitosti 
a pana starosty doplnilo milé vystoupe-
ní Malůšat, rodiče se podepsali do kro-
niky pod slib, že ze svého dítěte vycho-
vají čestného občana naší obce a dostali 
řadu dárečků. Nechybělo ani obvyklé 
focení u kolébky a společné foto.
A koho jsme přivítali?

Škrabánková Kristína, 
Na Špici (nejstarší)

Cedivoda Dan, 
Dolansko
Dorotíková Gabriela Rose, 
Lůžko
Kovář Kristian, 
Dolansko
Martinů Barbora, 
Na Špici

Medková Anežka Marie, 
Dolansko
Sanetřík Daniel, 
Dolansko
Migdal Šimon, 
Lůžko
Geržová Mariana a Gerža Matyáš, 
Háj

Vítání občánků

V roce 2016 by se dožili 100 let tito občané:
Narozen/a 1916 Kde Jméno Liptál čp. Zemřel/a

07.01. Liptál Lukášová Františka 344 1970
13.02. Březolupy Sedlářová Florentína 195 2005
16.02. Liptál Smilková Anežka 133 1993
09.06. Liptál Řeha Vladimír 131 1988
03.09. Prlov Polčák Miroslav 299 odhlášen 1978
12.09. Liptál Mrnůštíková Marie 348 1980
30.12. Liptál Černotová Anežka 102 1981

Z dostupných zdrojů zpracovala Jana Vráblíková
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Skalická Valerie, 
Pusté
Tomanec Jakub a Tomanec Vojtěch, 
Dolansko
Daňová Ema, 
Pusté
Řádek Pavel, 
Dolansko
Hořanská Eva, 
Hořansko
Dědková Kateřina, 
Kopřivné (nejmladší)

Za Komisi pro občanské záležitosti 
Eva Krausová

(Foto Jana Vráblíková ml.)

Prosíme i nadále rodiče našich ma-
lých spoluobčánků, aby nám chodili 
své narozené děti přihlásit na obecní 
úřad, jelikož nám všechny změny chodí 
s velkým zpožděním a neúplné a může 
tak dojít k nepřesnostem a nedostateč-
ným informacím pro vítání občánků či 
do dalšího čísla zpravodaje.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Jana Vráblíková
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ČCE LIPTÁL Bohoslužby o velikonočních svátcích

CO PŘIPRAVUJEME

Bohoslužby o Velikonocích ve sboru Českobratrské církve evangelické v Liptále:
25.3.2016  Velký pátek 10:00 bohoslužby s Večeří Páně, kostel

14:00 nešpor s Večeří Páně, Lhota, obecní úřad

27.3.2016 Velikonoční neděle 10:00 bohoslužby s Večeří Páně, kostel

28.3.2016 Velikonoční pondělí 10:00 bohoslužby, sborový dům
Srdečně vás zveme nejen k bohoslužbám, ale také k dalšímu pravidelnému programu ve sboru.

Ekumenická bohoslužba ve Všemině
Římskokatolická církev ve Všemině a Českobratrská církev 
evangelická v Liptále Vás srdečně zve v neděli 5. června 
2016 v 15:30 h odpoledne na společnou ekumenickou bo-
hoslužbu, která se uskuteční v římskokatolickém kostele 
ve Všemině. Po bohoslužbě jste všichni srdečně zváni k po-
sezení u občerstvení a k rozhovorům na farní zahradě.

Noc kostelů
Zveme také na Noc kostelů, která se uskuteční v pá-
tek 10. června 2016  vpodvečer v evangelickém kostele 
v Liptále. Na programu bude vystoupení dětí a mládeže, 
prohlídka kostela a občerstvení na farní zahradě.

Setkání seniorů 
I letos zveme všechny dříve narozené na společné setká-
ní ve sborovém sále Českobratrské církve evangelické 
v Liptále. Setkání se uskuteční v neděli 19. června 2016 
odpoledne.

Svátek Mistra Jana Husa
V neděli večer 3. července 2016 si společně připomeneme 
odkaz života a díla Mistra Jana Husa. Každého srdečně zve-
me. Místo a čas setkání budou upřesněny.

Několika fotografiemi se vracíme k akcím, které nedávno 
proběhly – Dětská vánoční slavnost 20.12.2015 a koncert 
Liptálské sboropění 6.3.2016. 

(Foto Samuel Vaculík a Jana Vráblíková)

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

VÝZVA
Ještě docela nedávno se pálení odpadu v kamnech považo-

valo za něco úplně normálního.
Tehdy byl odpadem hlavně papír. Jenže dnes papír nahra-

dily plasty. A jejich spalováním vzniká chemický koktejl, 
který nejenom páchne, ale obsahuje celé spektrum jedovatých 
látek.

Tyto látky poškozují zdraví a imunitu, způsobují astma, 
chronickou bronchitidu, dráždí oči a plíce a v neposlední řadě 
přispívají ke vzniku rakoviny. 

Pálením odpadků ničíme zdraví sobě, sousedům, ale i zví-
řatům a rostlinám.

Více informací najdete na stránce http://www.nepalmeod-
pad.cz/

Sousedé jsou naši bližní,

NEPALME ODPAD!
Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. (Fp 2,4)

Praha, 15. února 2016

Vydala Česká křesťanská environmentální síť, z.s.
ve spolupráci s Poradním odborem pro otázky životního prostředí 

při SR Českobratrské církve evangelické.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 - VÝSLEDKY 

Tříkrálová sbírka byla letos re-
kordní a předčila naše očekávání. 
Do koledování se zapojilo 67 skupin 
ve Vsetíně a 133 skupin v okolních 
obcích. Výsledky ukazují, že dárci 
byli ke koledníkům opravdu štěd-
ří. Podařilo se vybrat částku ve výši 
980 384,- Kč.

Od 8.1. do 11.1.2016 probíhala 
ve Vsetíně a okolních obcích Tříkrálová 
sbírka. Děti spolu vedoucími se sešli 
a ustrojili za tři krále, převzali zapeče-
těné pokladničky, cukry a posvěcené 
křídy. S úsměvem a dobrou náladou 
se rozešli do všech částí, aby našim 
občanům zazpívali tříkrálovou koledu 
a popřáli štěstí, zdraví a Boží požeh-
nání do nového roku 2016. V podvečer 
se vraceli unavení a promrzlí, ale jak 
s nadšením sdělovali, hřála je radost ze 
setkání s lidmi a dobrý pocit, že svým 
podílem přispěli na dobrou věc.

Výsledek letošní sbírky je důkazem, 
že lidé kolem nás mají pochopení a ote-
vřená srdce pro spoluobčany, kteří se 

ocitli v tíživé životní situaci. „Rádi 
bychom touto cestou velmi poděkovali 
všem koledníkům a jejich vedoucím, 
dobrovolníkům, všem občanům Vsetína 
a okolních obcí a všem dárcům.  

Záměry, které plánujeme podpořit 
v Charitě Vsetín z TKS 2016:
- přímá pomoc lidem se zdravotním 

postižením, rodinám s dětmi a jed-
notlivcům v tíživé životní situaci

- podpora vzdělávání dětí ze sociálně 
znevýhodněných rodin

- finanční příspěvek na nákup vozi-
dla pro pečovatelskou službu, která 
denně dováží obědy uživatelům této 
služby

- podpora domácí hospicové péče.

V roce 2015 jsme z výtěžku sbírky 
realizovali tyto projekty:
- přímá pomoc lidem se zdravotním 

postižením, rodinám s dětmi a jed-
notlivcům v tíživé sociální situaci

- podpora činnosti Mimoškolní přípra-
vy SIDERA, která poskytuje pomoc 

při vzdělávání dětí ze sociálně znevý-
hodněného prostředí

- příspěvek na zakoupení speciálních 
kompenzačních pomůcek

- modernizace a dovybavení Denního 
stacionáře pro seniory

- podpora služby sociální rehabilitace 
Camino pro klienty s duševním one-
mocněním.
leden 2016 

Věra Dulavová, 
ředitelka Charity Vsetín

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015Ř-K CÍKEV LIPTÁL
Bohoslužby v katolickém kostele  – Velikonoce 2016

24.3.2016 Zelený čtvrtek Liptál 16:00 h

25.3.2016 Velký pátek Všemina 17:45 

26.3.2016 Bílá sobota Všemina 20:00

27.3.2016 Zmrtvýchvstání Liptál 08:50

28.3.2016 Velikonoční pondělí Liptál 08:50

Jménem Charity Vsetín a Obecního 
úřadu v Liptále Vám děkujeme za pod-
poru Tříkrálové sbírky 2016. Díky 
koledníkům se podařilo předat radost 
a vánoční poselství mnoha lidem a ro-
dinám. Veliké poděkování zasíláme 
i koledníkům.

Celkový výtěžek v okrese Vsetín 
činí: 980 384 Kč (v roce 2015: 
864 701 Kč).

V Liptále se sbírka konala v sobotu 
9. ledna 2016 a vybralo se 17 569 Kč  
(v roce 2015 částka činila 15 912 Kč). 
Škoda, že v Liptále nebyly obsazeny 
všechny obvody. Pro příští rok by proto 
byli další dobrovolníci pro koledování 
vítáni.

Z dopisu Charity Vsetín:
(Foto František Migdal)
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Den otevřených dveříZe Základní školy Liptál
Letošní Den otevřených dveří v ZŠ 

Liptál se konal v sobotu dne 20. úno-
ra 2016. Cílem této akce je umožnit 
rodičům i příbuzným podívat se, jak 
si jejich dítě vede v třídním kolektivu. 
Rodiče také mohou sledovat práci uči-
tele, pozorovat činnosti žáků i kázeň 
ve třídě. 

Naším dlouhodobým cílem je po-
zvat do školy rodiče i žáky okolních 
škol, aby se pak odpovědněji mohli 
rozhodnout při volbě školy, v níž bu-
de jejich dítě pokračovat ve školní 
docházce. 

Tradičně se tento den stává také dnem 
neformálního setkávání s našimi absol-
venty, kteří nám sdělují, jak je naše 
škola připravila pro další studium, jiný-
mi slovy, v čem prospívají a v čem se 
jim nedaří. Jejich poznatky jsou pro nás 
velmi důležité a snažíme se napravit to, 
v čem vidíme, že by naše škola mohla 
pomoci. Samozřejmě nás těší také slova 
chvály, protože i tou naši absolventi 
nešetří. 

Letošní Den otevřených dveří se vy-
dařil. Školu navštívilo mnoho rodičů 
a hostů, dokonce i učitelé z jiných škol. 
Při rozhovorech s rodiči jsme nezazna-
menali žádné připomínky, ba naopak 
slova chvály na to, jak si učitelé vedou. 
Hezky to vyjádřila jedna maminka, 
která řekla, že hodina angličtiny nebyla 
vyučovací hodinou, ale koncertem. Kdo 
umí posoudit namáhavost práce učitelů, 
ví, že taková slova na dlouhou dobu po-
těší a dodají chuť do další práce. 

Věra Halová, ředitelka školy
(Foto archiv ZŠ Liptál)

Otevřený dopis ZŠ Liptál
Konec června 2012 byl pro mě obrov-
ským zlomem. Znamenalo to zamávat 
všem, kdo se mnou došli až na onen 
konec dlouhé a přitom tak krátké cesty 
liptálskou základkou. Ráda vzpomínám 
na všechny chvíle strávené v lavicích 
této školy, neboť mě právě tato základ-
ka kvalitně připravila na další studium 
na obchodní akademii ve Zlíně.
 
V květnu tohoto roku mě čeká matu-
ritní zkouška na zmíněné střední škole 
a již dnes mám v ruce mezinárodně 
uznávaný certifikát FCE z angličtiny, 
do kterého mě tlačili učitelé ze zá-
kladky v Liptále a který nemá jen tak 
někdo. Také mě na základní škole velmi 

nadchla matematika hlavně díky naší 
paní učitelce, avšak strach maturovat 
z matematiky byl větší než maturovat 
z angličtiny. Vždycky jsem byla velmi 
pilný a svědomitý žák, a proto si nesu 
vše, co mě učitelé ZŠ Liptál naučili 
nejen v hlavě, ale i v srdci.
 
Dle mého názoru byla celá naše třída 
velmi přátelský kolektiv a dodnes se už 
z dálky přátelsky zdravíme a s láskou 
vzpomínáme na všechny ty zážitky, co 
jsme spolu jako třída i s učiteli prožili. 
A že toho bylo opravdu hodně: lyžáky 
(hlavně ten v 7. třídě), školní výlety 
nejen na konci roku, English Camp 
v 8. třídě, výlet do Londýna, exkurze, 

olympiády, turnaje, soutěže na kolech 
před budovou ZŠ Liptál, pochoďáky 
k památníkům, přespolní běhy a celko-
vě všechny školní akce – vždycky tam 
panovala taková ta příjemná, pozitivní 
,,rodinná“ atmosféra, která je k neza-
placení. 

A teď stojím na dalším odrazovém 
můstku do nové etapy svého života 
na vysoké škole, nevím, co mě v bu-
doucnosti čeká, ale díky ZŠ Liptál pro 
mě byla cesta střední školou skoro 
stejná procházka růžovým sadem jako 
na základce. Díky motivaci učitelů i ro-
diny je ze mě dodnes pilný a úspěšný 
žák s vyznamenáním na posledním vy-
svědčení na střední škole a s motivací 
vystudovat druhou nejlepší vysokou 
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školu v České republice zaměřenou 
na ekonomiku, tedy Vysokou školu 
ekonomickou v Praze. Doufám, že se 
mně podaří dosáhnout i dalších vytyče-
ných cílů jako např. certifikátu z ang-
ličtiny a francouzštiny o úrovni C1, ale 
také vycestovat do zahraničí a navázat 

tak kontakty pro budoucí vysněnou 
kariéru.

Je přede mnou kus cesty k vysněnému 
životu, ale také je obrovský kus cesty 
za mnou. Poznala jsem, kdo jsem a co 
od života vlastně čekám. K tomu mi 

napomohla ZŠ Liptál a vždy se ráda 
vracím na půdu této školy a i s učiteli 
vzpomínáme na ty krásné časy a tiše 
závidím své mladší sestře, která jde 
v mých šlépějích na této základní 
škole.

Kateřina Melichaříková

Lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. třídy 

Beseda, 
která zaujala

V pondělí 29. února jsme se společ-
ně s učiteli a žáky 7. třídy vydali 
do velkých Karlovic. Cílem nás všech 
bylo naučit se lyžovat a také si užít tro-
chu legrace. Ubytovali jsme se a hurá 
na svah.
Sjezdovka přímo u hotelu nebyla nároč-
ná a vzhledem k tomu, že asi 16 žáků 
stálo na lyžích poprvé, byla vhodná ze-
jména pro začátečníky. Závěrečné dny 
kurzu pokročilí lyžaři mohli ověřit své 
umění na sjezdovce u hotelu Razula. 
Tato sjezdovka je strmější a vyžaduje 
určitý cvik, ale žáci, kteří zde jezdili, 
zvládli vše perfektně. 
Kromě jednoho půldne jsme mohli 
lyžovat, což nás samotné překvapilo, 
neboť letošní zima haldami sněhu neo-
plývala. Večer jsme byli docela unave-
ní, ale čas na společenské hry jsme si 
našli vždycky.  Také jsme absolvovali 
množství přednášek na téma lyžařský 
sport. Závěrečný večer kurzu byl věno-
ván vyhlášení vítězů soutěže ve sjezdu 
a vyhlášení výsledků testů, které jsme 
psali.

V úterý 8. března k nám zavítal pan 
Tomáš Řehák, farář z Vysočiny. 
Tématem jeho projevu bylo onemocně-
ní AIDS, ale i povídání obecně o lásce 
partnerských vztazích.

Na první pohled nám nebyl zrovna sym-
patický, ale brzy jsme změnili názor. 
Vyprávěl o lidech postižených nemocí 
AIDS, které osobně zná. Neuvěřitelné 
plné soucitu a emocí. Ve svém progra-
mu počítal s naší aktivní účastí a pravda 
je, že se naší pozornosti ani aktivity ne-

Stravování jsme si nemohli vynachvá-
lit, naučili jsme se lyžovat a užili si 
i spoustu legrace. Děkujeme našim ro-
dičů, že nám účast na kurzu umožnili, 
a také učitelům, kteří s některými měli 

velkou trpělivost. Věříme, že se nám 
ještě někdy podaří zúčastnit se stejně 
vydařené akce.

Dorotka Kamenná, Michal Vašička, 
VIII. třída

musel dožadovat. Celý program, se kte-
rým k nám zavítal, byl velmi zajímavý 
a poutavý, o čemž svědčí  i to, že jinak 
flegmatičtí  žáci dávali pozor a vznášeli 
své dotazy. Přednáška obsahovala i vi-
deo ukázky. Na závěr nám promítnul 

film o jedenáctiletém chlapci, který 
se nakazil v nemocnici. Viděli jsme, 
jak se jeho maminka trápí, jak se lidé 
obávají pouhého rozhovoru s ním, jak 
snáší svou samotu. Svůj boj s nemocí 
nakonec prohrál.
Myslíme si, že každý z nás už o této 
nemoci slyšel a každý ví, jak je nebez-
pečná, jak se jí vyvarovat. Dnes jsme si 
nejen zopakovali své znalosti, ale za-
mýšleli jsme se nad tím, jak se cítí lidé 
stižení touto nemocí a jak ostatní v je-
jich okolí díky neznalosti problému jim 
mohou život ještě více znepříjemnit. 

A. Zichová, R. Skýpala, 
K. Dubčáková, D. Jančinová

Dětský karneval 2016
V sobotu 28. února proběhl již třetí 

karneval pro děti naší obce, připravený 
společně mateřskou a základní školou 
a Spolkem rodičů a přátel Základní ško-
ly Liptál. Sál kulturního domu doslova 
praskal ve švech a děti si užívaly plnými 

doušky zábavu, hry, soutěže, tanec i bo-
hatou tombolu. O výzdobu a program se 
postarala mateřská škola, moderování se 
na jedničku s hvězdičkou ujala Darinka 
Geržová. Hudební doprovod tradičně, 
bez nároku na honorář, zajistila Jarka 

Salisová. Občerstvení a organizace celé 
akce byla na bedrech spolku rodičů 
a přátel. Velkým přínosem byly větší 
i menší sponzorské dary a příspěvky 
rodičů, ať v podobě palačinek, zákus-
ků či surovin. Základní škola dodala 
perníčky a frgály. Prostě spolupráce 
zafungovala a dobrá věc se podařila. 
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Milí liptálští spoluobčané, držíte v ru-
kou první číslo Liptalského zpravodaje 
roku 2016 a s jistou zvědavostí čekáte, 
co nového se v naší obci děje, nebo 
co se bude dít. Jistě jste si již přečetli 
slova pana starosty, příspěvky spol-
ků, nebo jiných organizací, podle toho 
co Vás nejvíce zajímá. A proto i my 
z Šachového kroužku, přinášíme nášup 
novinek a událostí za poslední čtvrtrok. 
A událo se toho docela hodně.

V prvé řadě jsme se 15.1.2016 zúčast-
nili prvního ročníku Šachového turnaje 
v Jasenné, kde se utkali naši mladí borci 
se svými vrstevníky, ale i s dospělými 
hráči. Sešlo se celkem 30 hráčů a čle-
nové našeho kroužku si nevedli vůbec 
špatně a po prvním osmělení se neza-
lekli a poráželi i dospělé hráče, mezi 
kterými jsme byli i my vedoucí. Mezi 
děvčaty zvítězila Martina Jehlářová, 
v kategorii chlapců se na bednu posta-
vili Vít Fojtík (2. místo) a Filip Fojtík 
(3. místo). Na první pozici jsme za-
tím dosáhnout nemohli, protože zví-
tězil místní borec, který hraje „úplně 
jinou ligu“, ale to nám nevadí. Naopak 
je to obrovskou motivací do dalších 
let. Děkujeme tímto organizátorům 
z Jasenné za organizaci perfektního 
závodu a za naše pozvání. A jak už to 
tak bývá, tak slovo dalo slovo a další 
turnaj se odehraje na jaře v Liptále. Již 
dnes Vás všechny srdečně zveme k ša-
chovému stolu a o datu konání budete 
informování běžnými prostředky. Proto 
bedlivě sledujte obecní web, poslou-
chejte rozhlas a čtěte vývěsky!

Další událostí, které jsme se účastnili, 
bylo třetí kolo 1. VASTO Tour, které se 
uskutečnilo 20.2.2016 v Základní škole 
v Jablůnce. Zde se sešli hráči z celého 
vsetínského okresu a pro některé naše 
hráče to byl nový zážitek. Tolik kva-
litních hráčů pohromadě a atmosféra 
tvrdého boje, je pro začátečníka hod-
ně silným zážitkem a náporem nejen 
na nervy.  Ale musím uznat, že v tak 
obrovské konkurenci, se naši zástupci 
drželi a neodradily je ani prohry s mno-
hem zkušenějšími hráči a vydrželi ode-
hrát všech sedm zápasů, i když se pro-
jevovala únava a vyčerpání. Z tohoto 
klání si naši hráči odnesli zkušenosti, 
jak takové turnaje vypadají a kde mají 
ještě slabiny a na co si v budoucnu dát 
větší pozor. Druhým aspektem, který 
nám to přineslo, bylo to, že si nás všim-
ly oddíly z okolí a nabídly nám, že by 
naše hráče vzaly pod svá křídla. Čímž 

by se naši hráči stali registrovanými, 
byly jim hrazeny poplatky a mohli se 
účastnit i závodů, kde je nutné být re-
gistrovaným hráčem. S touto nabídkou 
přišla i nabídka s pomocí a radami při 
našich trénincích. Možná časem, až 
budeme mít mnohem větší základnu, 
budeme moci zaregistrovat vlastní lip-
tálský oddíl a účastnit se turnajů pod 
hlavičkou vlastní obce. Ale to je hudba 
budoucnosti, protože to se sebou nese 
jak finanční nároky, tak hlavně nároky 
časové, a to nejen hráčů, ale i rodičů! 
Pokud by někoho zajímaly bližší po-
drobnosti z tohoto turnaje, tak může 
pohledat na internetu, kde se dá dohle-
dat jak výsledková listina, tak i nějaká 
videa z tohoto klání.

A v závěru dnešního příspěvku bych 
chtěl touto cestou vyslovit velké podě-
kování panu Karlu Řezníčkovi za dar 5 

Děkujeme tímto všem rodičům a uči-
telům za pomoc při přípravě i realizaci 
karnevalu. Velké poděkování patří obci, 
že poskytla prostory a zázemí.

Další společnou akcí bude 28. května 
oslava Dne dětí.

Upozornění: Sdružení rodičů a přátel 
školy při ZŠ Liptál se stalo zapsaným 
spolkem a má nový název - Spolek ro-
dičů a přátel Základní školy Liptál, z.s. 
Kontaktní adresa: srpsliptal@seznam.
cz  Aktuální informace a pozvánky 
na akce najdete na Facebooku.

Iva Koutná
Spolek rodičů 

a přátel Základní školy Liptál, z.s
srpsliptal@seznam.cz

ŠACHOVÝ KOUTEK
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První dva měsíce nového roku nedo-
přály dětem dost radovánek na sněhu, 
ale nahradil to bohatý program ve škol-
ce.

Děti viděly tři divadelní představení, 
kouzlení s klaunem a kromě toho, že 
jsme si řadu pohádek zdramatizovali 
sami, zahrála nám jednu novou i paní 
učitelka Zuzanka.

Již v lednu za námi přijeli z Lísky, 
z.s. pro EVVO ve Zlínském kraji, s vý-
ukovým programem 

„Den s babičkou a dědečkem“. 
Děti si tento den opravdu užily, neboť 
prakticky poznávaly, jak se žilo dříve, 
když ještě nebyla televize ani počíta-
če. „Babička“ je seznámila s typickými 
jídly té doby a taky s kolovrátkem 
a zpracováním vlny; různé předměty ze 
staré kuchyně poznávaly s „dědečkem“ 
a taky si vyzkoušely práci se dřevem; 
s „vnučkou“ si pak hrály s  dřevěnými 
hračkami, a zajímavé pohybové hry. 
Děti byly zaujaty množstvím pomůcek 
a taky možností všechno si osahat a za-
pojit se do činností.

Masopust letos připadl právě na ob-
dobí jarních prázdnin, kdy bylo ve škol-
ce míň dětí, a proto jsme ho oslavili 

o týden později. Děti se postupně se-
znamovaly s tradicí, vyráběly si masku, 
a taky ochutnaly zabíjačkové dobro-
ty. Poslední den se v maskách prošly 
po školce. Ve třídě Kuřátek ochutnaly 
„Boží milosti“ a ve třídě Sluníček tva-
rohové koblížky. Škoda, že se tahle 
tradice neuchovala ve větší míře, aby si 
ji děti mohly užít spolu se svými rodiči 
po celé vesnici.

Naše předškoláky čekal zápis do zá-
kladní školy, a proto se vypravili na ná-
vštěvu do 1.třídy.

Paní učitelka Jana Hříbková je při-
vítala pohádkou, a pak se naše děti 
posadily za svými kamarády a společně 
si vyrobili lodičku z papíru. Prohlédli si 
celou třídu, pomůcky i učebnice, a taky 
si společně zahráli s různými stavebni-
cemi. Moc se jim tam líbilo a všichni se 
už do školy těší.

V sobotu 27. února si děti užily po-
hádkové masky na karnevalu v kultur-
ním zařízení. Pořádal ho Spolek rodičů 
a přátel ZŠ a Mateřská škola Liptál. 

V krásně vyzdobeném sále se sešlo 
mnoho různých masek dětí od batole-
cího věku až do středních školních let. 
Nechyběly ovšem ani masky některých 

rodičů spolu se všemi pořadateli. 
Celý karneval bezvadně moderova-

la paní učitelka Darinka a při soutě-
žích pomáhaly paní učitelky ze školky. 
Hudební aranžmá připadlo jako obvyk-
le paní Jarušce Salisové. 

K pohodě a dobré náladě přispělo vý-
borné občerstvení, které zajistil Spolek 
rodičů a přátel ZŠ. 

Po veselém tancování a různém sou-
těžení potěšila všechny děti bohatá 
tombola.

O vzrůstající oblibě a úspěšnosti této 
akce svědčí i velká návštěvnost a spo-
kojenost dětí i rodičů.

                                                                                                                    
Za kolektiv pedagogů 

Mateřské školy Liptál, Eva Krausová

(Foto archiv MŠ Liptál)

šachových hodin, které sloužily původ-
nímu šachovému oddílu, který v Liptále 
působil, a které pan Řezníček po léta 
opatroval. Pro naše hráče uvyklé digi-
tální časomíře, bylo první seznámení 
s klasickými hodinami nezvyklým zá-
žitkem a vzbudilo obrovský zájem. Ale 
záhy princip pochopili a první turnaj 
prověřil, že si umí časomíru pohlídat! 
K dnešnímu dni vlastníme 5 ks klasic-
kých šachových hodin a jedny turna-
jové digitální. Co říci úplně na závěr? 
Snad jen: „Pane Řezníčku, Vašeho daru 
si velmi vážíme a slibujeme, že se bu-
deme o hodiny starat a udržovat je mi-
nimálně stejně dobře, jako jste po celá 
léta dělal Vy! Děkujeme!“

Za Šachový kroužek 
Chmelař Radim (foto)

Z mateřské školy Liptál

Srdečně Vás zveme na

Koncert absolventů ZUŠ Morava ve Zlíně, pobočka Liptál.
Uskuteční se 28. dubna 2016 v 16:00 v Kulturním zařízení v Liptále.

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Morava. 
Jako host zahraje young Moravia Jazzband (um. vedoucí Tomáš Černoch).

Všichni jste srdečně zváni.
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„Zápis do mateřské školy“
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 
2016/2017 

se budou přijímat v mateřské škole v úterý 10.května 
v době od 8.00 do 16.00 hod.

Ředitelka mateřské školy při přijímání žádostí o přijetí 
přiděluje registrační čísla, pod kterými budou děti vedeny 
na seznamu přijatých dětí při zveřejnění. 

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

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 
7.6.2016.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na škol-
ní rok 2016/2017 si můžete vyzvednout v mateřské škole 
od 4. dubna 2016 - ve třídě v prvním poschodí v době pro-
vozu od 7.00 do 16.00 h.

Žádost musí být vyplněna, podepsána oběma zákonnými 
zástupci dítěte a potvrzena pediatrem (potvrzuje řádné oč-
kování, které je podmínkou pro přijetí do mateřské školy).

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
v Mateřské škole Liptál jsou zveřejněna na nástěnce v ma-
teřské škole nebo na webových stránkách.

Eva Krausová, ředitelka MŠ Liptál

Velikonoční tvoření v MŠ Liptál
„Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný…“ s tímto, 

nebo jiným říkadlem budou za několik dnů chodit po mrskač-
ce s pomlázkou v ruce děti, která je již přede dveřmi. 

Velikonoce jsou pohyblivými svátky, které připadají na ne-
děli následující po prvním jarním úplňku. Svátky jara jsou 
od nepaměti oslavou jarního slunovratu, zániku zimy a vítání 
jara. 

V naší MŠ jsme se již na Velikonoce, které jsou také spojeny 
se starými lidovými zvyky a   tradicemi,  začali připravovat. 

Ve čtvrtek 10. března se v odpoledních hodinách v MŠ ko-
nalo Velikonoční tvoření. 

Z Vizovic k nám přijela paní Anna Krocová – Mistryně lido-
vé umělecké tvorby, která přes 40 let maluje krásné valašské 
kraslice. Technika batikování vajíček včelím voskem se velmi 
líbila nejen dětem, ale také rodičům. 

Své umění tvorby vizovického pečiva, rukodělnou zručnost 
a tvořivost přijela dětem ukázat také paní Elen Macháčková 
z Vizovic. Děti i rodiče si mohli vyzkoušet, jak se vyrábí valaš-
ské figurální pečivo, jehož tradice je stará více než 200 let. Pod 
rukama dětí a rodičů vznikaly malé ještěrky, ovečky, sluníčka, 
zajíčci nebo holubičky. 

Pro všechny byly přichystány ještě další rukodělné jarní 
aktivity: výroba  velikonoční ovečky z vlny, jako dekorace 
na dveře, ozdobení jarní svíčky s motivy kačenek, vajíček, 
kytiček nebo motýlků a nechyběla také výroba  velikonočního 
přáníčka se zajíčkem. V  tělocvičně i ve třídě vládla po celé 
odpoledne pohoda, úsměvy a radost. 

Nejvíce spokojeny odcházely z MŠ děti se svými výrobky, 
na které byly velmi pyšné. Usměvaví byli i rodiče, kterým se 
velikonoční tvoření se svými ratolestmi líbilo, a prožili společ-
ně pěkné předvelikonoční odpoledne. 

S pocitem radosti odjížděly do Vizovic také naší milí hosté, 
paní Anna Krocová s  paní  Elen Macháčkovou, kterým se 
u nás v MŠ velmi líbilo, a moc chválily šikovné děti i jejich 
rodiče. 

Krásné a radostné prožití svátků jara všem přejí děti i uči-
telky z MŠ Liptál. 

Mgr. Zuzana Štalmachová 

Mateřská škola Liptál, SRPŠ při ZŠ Liptál ve spolupráci s místními spolky
pořádají pro děti předškolního i školního věku

v sobotu 28.května 2016 od 14:30 hod.
v Kulturním areálu v Liptále

„DĚTSKOU SHOW“
aneb

Plný pytel rošťáren, soutěží, tanečků a divočáren
pro děti každého věku.

A další zábavné „pyltování“ včetně bohatého občerstvení.
Vstupné  (program + taštička pro dítě)   50,-Kč

V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v tělocvičně ZŠ Liptál
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Mladí hasiči odpovídali na otázku: „Co se ti na táboře nejvíc líbilo, ba naopak nelíbilo?“

Vánoční besídka Dětského domova
Z dětského domova a ZŠ  Liptál

Vánoční besídka se konala 10.12. 
2015 v prostorách Kulturního sálu 
v Liptále. Děti si pod vedením tet 
připravily krásný a bohatý program 
s tématikou: „Vánoce v ZOO“. Jak 
již název napovídá, zvířátka se v pře-
strojení dětí, při vystoupení hojně 
střídala. Dynamiku všemu dodával 
nápaditě zvolený hudební doprovod 
a vtipné slovo moderátorek v podání 
Slona a Zebry. K vidění byly humorně 
pojaté scénky, ze života našich dětí 
v rodinných skupinkách. Některé re-
álné jiné přenesené do říše pohádek. 
Tancovalo se na rozmanité způsoby: 
chlapci Country, starší dívky ukázaly 
sestavy Orientálních variací. Vánoční 
voňavou a uvolněnou atmosféru do-
tvořilo občerstvení a drobné dárečky 
pro všechny návštěvníky, kteří svou 
přítomností podpořili a ocenili (ať po-
tleskem, či srdečným smíchem) velké 
úsilí vystupujících. Silné emoce, nejen 
z nadcházejícího vánočního období, 
pocítil každý, při závěrečném nástupu 

všech našich dětí, doprovázeného pís-
ní Tichá zimní noc. 

Mgr. Dagmar Škubníková, 
vychovatelka DD Liptál 

(Foto archiv DD a ZŠ Liptál)
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Pozor na pálení biologického odpadu na zahradách a v lesích
HASIČI

Jarní počasí nás mnohdy láká k pále-
ní biologického odpadu na zahrádkách 
nebo v lesích. Zákon o požární ochraně 
hovoří ale jasně: osoby jsou při spalo-
vání hořlavých látek na volném pro-
stranství povinny učinit odpovídající 
opatření proti vzniku a šíření požáru 
- jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby 
se spalování nevymklo kontrole a ne-
vznikl z něj požár. 

Navíc jsou povinny každé spalo-
vání hořlavých látek na volném pro-
stranství předem oznámit příslušné-
mu hasičskému záchrannému sboru 
kraje na příslušné telefonní číslo - 
950 670 111, nebo je možné to učinit 
online prostřednictvím webových strá-
nek - paleni.hzszlk.eu. 

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas 
pálení, osobu odpovědnou za pálení 
včetně kontaktu na ni a také přijatá 
protipožární opatření.
Po ohlášení je samozřejmě třeba dbát 
těchto pokynů:
• Při silném větru oheň venku vůbec 

nerozdělávejte. 
• Ohniště důkladně ohraničte, oddělte 

od okolí (např. kameny). 
• Při spalování je třeba mít po ruce do-

statek vody popř. jiné hasební látky. 
• Při rozdělávání ohně v žádném přípa-

dě nepoužívejte vysoce hořlavé látky 
jako např. benzín, naftu či líh. 

• Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, 
aby se nevymknul kontrole a nedošlo 
k jeho nekontrolovatelnému šíření 

a vzniku požáru. 
• Nezapomeňte ohniště důkladně uha-

sit a přesvědčit se, že nemůže dojít 
k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě 
zcela vyhaslém ohništi se mohou 
skrývat žhavé oharky, které poryv 
větru může znovu rozdmýchat a oheň 
roznést do okolí. 

• Spalování odpadů by mělo probíhat 
na bezpečném místě, v dostatečné 
vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, 
seníků, polí. 

• Zakázáno je rozdělávat oheň na mís-
tech se vzrostlým porostem, tedy 
i na louce nebo na strništi.

• Osoba mladší 15 let nemůže odpad 
spalovat bez přítomnosti osoby starší 
18 let, která je spalováním pověřena. 

• Příjezdové cesty vedoucí k místům 
spalování nesmí být zataraseny.

• Pálení plastů, gum či jiných mate-
riálů obsahujících chemické látky 
je zakázáno!!!

• Plošné vypalování trávy je ze záko-
na taktéž zakázáno a hrozí za něj 
vysoké pokuty!!!

Miroslav Mikulec, 
velitel SDH Liptál

Stejně jako ostatní místní organizace 
se i my každým rokem snažíme obo-
hatit plesovou sezónu o vlastní akci. 
Stojí nás to hodně sil a zejména času, 
protože, jak sami víte, právě čas je pro 
většinu z nás nedostatkovým zbožím. 
Proto děkujeme všem, kteří na kon-
ci ledna navštívili náš hasičský ples. 
Hojná účast nás utvrdila v přesvědčení, 
že naše úsilí nevyšlo naprázdno.

Věříme, že jste se příjemně pobavili 
a někteří snad i protančili střevíčky při 
příjemných melodiích vsetínské kape-
ly Putala Band. Věříme také, že vaše 
chuťové buňky pohladila kvalitní ví-
na z Vinotéky u Pešatů a pochutnali 
jste si na lahodných sýrech od sýrárny 
Boutique Gurmán. Již brzy zveřejníme 

Ohlédnutí za hasičským plesem
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11:30 Přijetí vedení souborů, hos-
tů a sponzorů starostou obce 
Liptál - OÚ Liptál

12:00 – 17:00 
 Doprovodný  program pro děti 

- Přírodní kulturní areál
14:00  Pěvecká soutěž „O liptálského 

ptáčka zpěváčka“ - Přírodní 
kulturní areál

PROGRAM
14:45 Vystoupení taneční skupiny při 

ZŠ Liptál - Přírodní kulturní 
areál

15:00   Hlavní dětský program s pozva-
nými soubory z okolí - Přírodní 
kulturní areál

Vysočánek – Hlinsko, Beskyďáčci 
a Malý Beskyd - Zubří,  

Vranečka – Nový Hrozenkov,  Malý 
Klobůčánek – Valašské Klobouky, 

CM ZUS Morava – Liptál, Malůšata, 
Malí ogaři a Malá Lipta – Liptál

Během celého odpoledne tvořivé díl-
ny, skákací hrad a lanové aktivity zdar-
ma!

Občerstvení zajištěno!
Vstupné dobrovolné!

29. Dětský (nejen) folklorní den v Liptále 12. června 2016
FoS Lipta Liptál

na našem webu sdh.liptal.cz v sekci 
"Galerie" snímky, které na plese ve fo-
tokoutku pořídila Jana Vráblíková ml. 
Již na pozvánkách jsme slibovali pře-
kvapení v podobě ukázky "pole dan-
ce". Podle ohlasů a nadšeného aplausu 

soudíme, že smyslné pohyby mladé 
tanečnice na tyči byly příjemným zpes-
třením akce.

Touto cestou bychom rádi poděko-
vali našim sponzorům a dárcům, kteří 
ochotně přispěli do tomboly, a také spo-

luobčanům, kteří nemalými finančními 
příspěvky při zvaní na ples podporují 
činnost naší organizace. V neposlední 
řadě děkujeme i svým členům, kteří se 
podíleli na organizaci plesu.

 Výbor SDH Liptál
(Foto Jana Vráblíková ml.)

Rozhodující je spokojený, 
utancovaný Valach

Jaké to je ponořit se do víru Valašského 
bálu? Ne že bych byl takový kulturní 
barbar a nikdy na žádné tancovačce ne-
byl, ale v Liptále se chystá bál, který tam 
místní soubor Lipta pořádá už po dvaa-
sedmdesáté. Tomu říkám tradice.

Netrefit se v sobotu na místo je téměř 
nemožné. Stěny liptálského kulturního 
zařízení propouštějí do chladného večera 
melodie cimbálovky a hlasy zpěváků.

Že jsem správně, se utvrzuji i při 
vstupu do sálu. Kromě bálové výzdoby 
je pro něj příznačná vůně slivovice, 
domácích klobás, sýrů, frgálů a dalších 
typicky valašských pochoutek.

"Vitajte mezi nama," slyším za se-
bou. Otáčím se. Za mnou stojí mí prů-
vodci liptálským bálem Jana Pařízková 
a František Kozmík.

Usazují mě za novinářský stůl. 
"Letošní program je hodně nabitý. Máte 
se na co těšit," říká mi něžnější část 
mého doprovodu.

V tom, že to myslí vážně, mě utvrzuje 
samotný začátek bálu v podobě nástupu 
krojovaných. "Našimi hosty jsou členové 
souborů nejen z Valašska, ale také ze 
Slovenska a Polska. Ostatně na krojích je 
to znát," povídá bálovým hostům mode-
rátorka večera a předsedkyně Folklorního 
sdružení Lipta Liptál Andrea Čalová.

Zaujmou mě Trombitáši Štefánikovci 
ze slovenské Nimnice. Ani ne tak 

72. VALAŠSKÝ BÁL V LIPTÁLE 13.2.2016
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kroji, které se ostatně od těch valaš-
ských příliš neliší, ale hlavně svými 
nástroji. Všímá si toho i můj průvodce. 
"Štefánikovci jsou seskupením hráčů 
na lidové nástroje, jako jsou trombi-
ty, fujary, pastýřské rohy nebo píšťaly. 
Předvádějí salašnický pastýřský folklor 
Púchovskej doliny a moravsko-sloven-
ského pomezí," poučuje mě tanečník 
Lipty František Kozmík.

Večer se dostává do tempa. Na par-
ket se vrhají první tanečníci. Jim 
k tanci a mně k poslechu hraje cim-
bálová muzika s primášem Luďkem 
Dobrovolným.

Ke slovu se dostávají ale právě také 
Trombitáši Štefánikovci se svým prv-
ním vystoupením. Potom mí průvodci 
odcházejí na parket. Spolu s ostatními 
členy seniorské skupiny Lipty se pouš-
tějí do výuky tance. Hosty bálu učí 
figurální tance. Například ševcovský, 
tanec s metlou a další.

Báloví hosté, mezi nimiž je i spous-
ta mladých, se náramně baví. Dobré 
náladě pomáhá také liptálský ženský 
pěvecký sbor Rokytenka.

Čas ubíhá mílovými kroky. Blíží se 
půlnoc. Mezi stoly chodí krojované cér-
ky a prodávají ruličkovou tombolu. Cen 
je tolik, že odejít s prázdnou může z bálu 
jen obrovský nešťastník. "Letos jsem da-
roval do tomboly králíka, kterého jsem 
sám vyšlechtil," chlubí se dlouholetý ve-
doucí souboru Lipta Ladislav Michálek.

Ten je spolu s bývalým starostou 
obce a členem seniorské skupiny Lipty 
Miroslavem Vaculíkem na Valašském 
bále nejčastějším hostem. "Zme tu 
s Laďú letos popadesáté," zmiňuje se 
Miroslav Vaculík. 

Krátce před půlnocí odhalují senioři 
Lipty překvapení večera. "Ukážeme, 
jak to v mnohých domácnostech na va-
lašských dědinách a kotároch vypadalo, 
dyž sa chlapi vrátili dom z porad v hos-
podě," směje se Jana Pařízková. "Bude 
to ohromná prča," dodává František 
Kozmík. Oba pak zamíří na parket. 
Ve scénce mají své role.

Krátce po půlnoci se tanečníci před-
hánějí, kdo vyskočí výš, aby svým 
partnerkám utrhli barevné holubičky 
zavěšené u stropu. Podařilo se. Viset 
nezůstala ani jedna z nich.

Loučím se. Je dobře po půlnoci 
a i na Valašsku se říká, že v nejlepším 
je třeba přestat. Ptám se svých průvod-
ců, jestli 72. Valašský bál splnil svůj 
cíl. "Určitě," je přesvědčený František 
Kozmík.

Myslí si to i Jana Pařízková. "Pro 
nás je nejdůležitější spokojený a utan-
covaný Valach. A to se nám snad po-
vedlo!“

Dušan Poč, Reportáž Valašský deník, 
14.2.2016

(Foto archiv FOS Lipta)
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Malí ogaři jsou nejmladší skupinou 
folklorního spolku LIPTA Liptál. A to 
nejen svým věkem (průměr je 5 let), ale 
i délkou své činnosti (založení v březnu 
2014). Jsou šestou skupinou (Malůšata, 
Malá Lipta, Základní soubor, Senioři 
a Rokytenka) spolku Lipta, spolku který 
v naší obci působí již od 20. let minulého 
století. První vystoupení měli liptala-
né na slavnostech Moravsko-Slezských 
na Vsetíně 5. a 6. července 1930.

Skupina Malí ogaři, v jejichž reperto-
áru jsou hry (kohůti, žabáci, klobůkový, 
kerý kerého, slepá baba a další) toho 
už stihli poměrně hodně. V roce 2014 
měli 7 veřejných vystoupení, v r. 2015 
pak 10 představení. K úspěchům patří 
přehlídka dětských folklorních soubo-
rů ve Vizovicích, kde ogaři postoupili 
do regionálního kola v Rožnově pod 
Radhoštěm.

Malí ogaři se zúčastnili i festiva-
lů, kromě Liptálu (Dětský folklorní 
festival a Mezinárodní folklorní fes-
tival Liptálské slavnosti) účinkovali 
na Vsetínském krpci, či na festivalu 
v Hlinsku v Čechách. Radost svým 
vystoupením zpestřují i seniorům 
v domovech důchodců – na Vsetíně 
a ve Vizovicích – Chrastěšově. Naši 
spoluobčané – důchodci je měli mož-
nost shlédnout na besedě 5.12.2015, 

kde vedle her předvedli i ukázku novo-
zélandského Maorského tance – HAKA. 
Někteří z ogarů už přešli do věkově 
vyšší kategorie – Malé Lipty a sezna-
mují se s tanci společně s děvčaty – cér-
kama. Jsou to tito chlapci – ogaři: Filip 
Futák, Tomáš Kachtík, Adam Smilek, 
Jakub Vinkler, kterým přeji hodně zda-
ru a současně vyslovuji poděkování 
chlapcům i  rodičům za práci v nejmen-
ší skupině Lipty.

V současné době má tato sku-
pinka 10 ogarů: Kryštof Mičkal, 
Daniel Michálek, Matyáš Procházka, 
Matyáš Černobila, Tadeáš Mičkal, 
Martin Ondrašík, Marek Ondrašík, 
David Varaja, Vojta Varaja, Dominik 
Vychopeň. Chlapce nacvičuje a připra-

vuje pan Oldřich Štroblík, emeritní 
president souboru Vsacan ze Vsetína. 
Také mu patří velké a upřímné podě-
kování za práci v Liptále. Poděkování 
rovněž patří i vedení Mateřské školy 
Liptál, v čele s paní ředitelkou Evou 
Krausovou, za možnost nácviku v je-
jich prostorách.

Také letos čeká skupinu Malých ogarů 
řada akcí, vedle slavností v Liptále (čer-
ven, srpen) pak v září festival ve Velké 
Bystřici u Olomouce, další vystoupení 
jsou v jednání.

Tož ogaři, ať se Vám daří, ať radost 
z Vás mají nejen diváci, ale i Vaši rodi-
če a blízcí.

Březen 2016
Ladislav Michálek 

Folklorní spolek LIPTA Liptál a Malí ogaři

Jaro a myslivciMyslivci
Letošní prapodivná zima připomíná 

koloběh čtvero ročních dob, během 
týdne se střídá jaro, léto, podzim i zi-
ma. První jarní dny jsou teprve před 
námi, ale příroda kalendář nevnímá. 
Náznaky jara přišly již na sklonku roku 
2015, kdy se objevily první květy koči-
ček. Po této mírné zimě se příroda opět 
probouzí k novému životu. Při toulkách 
lesy i loukami můžeme narazit na první 
snůšky bažantích či koroptvích vají-
ček nebo malých zajíčků, přikrčených 
v pelíšcích. Probouzí se i květena: sně-
ženky, bledule, čemeřice i drobné sed-
mikrásky, které zdobí nejen zahrádky, 
ale i zelenající se louky. Pro zvěř se 
objevují první pásy zelené trávy, pupe-
nů i první listy na keřích. I v tuto doby 
je zvěř intenzivně přikrmována. V po-
sledním únorovém víkendu roznesli 
členové MS Brdisko Liptál do všech 
svých krmných zařízení ozdravné ja-
drnné krmivo, které by mělo zmírnit 
výskyt parazitů u srnčí či vysoké zvěře, 
která se pohybuje v naší honitbě. 

Naše úsilí v péči o zvěř je možno 
ohodnotit na chovatelské přehlídce tro-
fejí ulovených v sezoně 2015/ 2016 
v honitbách okresu Vsetín, která se 
uskuteční ve dnech 14.5 - 16.5. 2016 
ve Valašské Bystřici ve Společenském 
domě u Pernických. Přehlídka bude 
slavnostně zahájena v sobotu ve 14 
hod. Otevřena bude od 8 - 17h. o ví-
kendu, v pondělí pak od 8 - 12 h. Tato 
výstava je nejen pro myslivce, ale i pro 
širokou veřejnost. Přijměte naše srdeč-
né pozvání na tuto kulturně - společen-
skou akci, která je vždy doprovázena 
bohatým kulturním programem.

A ještě poděkování na závěr:
V sobotu 20.2.2016 proběhl v Liptále 

již 14. myslivecký ples, který se usku-
tečnil v kulturním zařízení místního 
obecního úřadu. Všem zúčastněným 
děkujeme a těšíme se opět za rok 
na shledanou u 15. Mysliveckého plesu 
2017. Věříme, že jste domů odcházeli 
spokojeni a opět se s Vámi příští rok 
setkáme. 

Za všechny své kolegy a kolegyně 
Vám přeji příjemné prožití velikonoč-
ních svátků a příjemné jaro. 

Miroslava Klubalová, 
kronikářka MS Brdisko Liptál

(Foto archiv myslivců)
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Valašská sklomalířka: Když si sednu a maluji, 
mizí všechny bolesti a stesky pryč

Karolinka /ROZHOVOR/ - 
Sklomalířka a výtvarnice z Karolinky 
Jana Dočkalová-Kobzáňová oslavila 
14. března 2016 kulatých sedmdesát 
let. Její malby na sklo jsou v sou-
časné době k vidění ve Valašském 
ateliéru U Hofmanů na Soláni 
ve Velkých Karlovicích. Výstava po-
trvá do 19.6.2016 v sobotu a neděli 
od 10 do 18 h.

Na zahájení výstavy, které se usku-
tečnilo 5. března, přišla malířce popřát 
řada valašských umělců a příznivců.

Oslavy s rodinou Janu Dočkalovou-
Kobzáňovou teprve čekají. Mezitím 
ve svém domácím ateliéru v Karolince 
tvoří další a další obrázky. Jak říká, ani 
v sedmdesáti končit nehodlá. Malovat 
chce, dokud jí to zdraví dovolí. Jen 
letos ji čekají tři další výstavy.

Jedním z dárků k vašim naroze-
ninám byla sobotní vernisáž. Jak se 
vydařila?

Bylo to úžasné. Byla jsem spokojená 
a nadšená. Nejvíce mne potěšilo, že 
přišel i Jožka Laža (Josef Laža je známý 
interpret valašských lidových písní pozn. 
redakce). Že na mě ještě nezapomněl 
(směje se). Výstavě samotné ale před-
cházela dřina. Stále jsem jen malovala, 
abychom měli obrázky z čeho vybírat. 
Až mě z toho bolela hlava i páteř. Ale 
zvládla jsem to. Vlastně bych ještě klid-
ně malovala dál, pokud by výstava byla 
později. (úsměv)

U Hofmanů je tedy nyní k vidění 
vaše nejčerstvější tvorba?

Nedá se říct, že jen ta nejčerstvější. 
Ze starší tvorby jsou vystavené napří-
klad moje betlémy. Je ale pravda, že mi 
obrázků v zásobě nikdy moc nezůstává, 
proto je na výstavě řada nových.

Že nezůstávají, to je dobře. Je to 
známka zájmu. I na vernisáži konec-
konců zaznělo, že prakticky v každé 
chalupě visí váš obrázek. To vás jistě 
těší?

To ano. Dokonce jsem viděla v tele-
vizi dokument, ve kterém uváděli, kde 
všude visí mé obrázky. Nedávno se 
jeden objevil i v seriálu Doktor Martin, 
který se natáčel v Karlovicích. Na jed-
nu stranu se ale nedivím. Koneckonců, 
co jiného pro starší lidi kupovat. Chodí 
ke mně mladí, aby u mne pro ně koupili 
obrázek.

I teď, když si spolu povídáme, 
vidím, že máte rozdělanou práci. 
Připravujete další výstavy?

Už v květnu budu vystavovat v Zubří. 
V Lidové galerii a kavárně U dvou 
koček. Další výstava mne čeká v létě 
na řezbářských dnech v Karlovicích. 
A poslední letošní bude vánoční výsta-
va ve Vsetíně v galerii Stará radnice. 
Někdy počátkem prosince. Tamní pro-
story bych ale sama nezaplnila. Proto 
zde budou vystavená i díla mého otce 
Jana Kobzáně. Já vystavím betlémy.

Máte spočítáno, po kolikáté už bu-
dete vystavovat?

Vzpomínám si, že první moje vý-
stava byla asi v sedmdesátém sedmém 
nebo osmém roce na Flóře Kroměříž. 
Kolik výstav jsem ale měla celkem, to 
nedovedu říct. Vůbec si to nezazname-
návám.

Slavíte sedmdesátiny. Ale pokud 
dobře počítám, je tady i druhé jubi-
leum. Je to právě čtyřicet let, co jste 
začala malovat. Mám pravdu?

Je to tak. Maluji od mých třiceti let. 
Malířkou skla jsem se vyučila v Novém 
Boru. První malbu na sklo jsem dělala 
podle otcovy skici dvanácti hlav zboj-
níků. Vzpomněla jsem si, že sám říkal, 
že by je chtěl přenést na sklo. Výsledný 
obraz má dodnes u sebe Jožka Laža. 
V přenášení otcových věcí na sklo jsem 
potom pokračovala. Malovala jsem pře-
devším zbojníky. Později také taneční-
ky. Před dvaceti lety jsem začala dělat 
také valašské chaloupky. To je titěrná 
práce, je potřeba vystihnout řadu de-

tailů. Zbojníci se malují lépe (úsměv). 
Dnes maluji také krajinky.

Předpokládám a doufám, že po-
věsit malířské řemeslo na hřebík se 
ještě nechystáte?

To ne. Nicnedělání pro mne není. 
Ještě že tento svůj koníček mám. Navíc 
mi pomáhá, když mám největší bolesti 
či smutek. Sednu si a maluji a jsou hned 
pryč. Stejné to mají hudebníci, ti si zase 
zahrají a hned se jim změní nálada.

Jana Dočkalová-Kobzáňová
• narodila se 14. března 1946 ve Zlíně, 

dětství prožila v Jasenné
• vyrůstala v malířské rodině, je dce-

rou osobitého valašského výtvarníka, 
akademického malíře Jana Kobzáně 
a malířky Mlady Kobzáňové

• k samostatné malířské tvorbě se do-
stala ve třiceti letech

• specializuje se na malbu na sklo, ma-
luje zbojníky, krajiny, valašské chalu-
py, muzikanty a tanečníky

• je předsedkyní sdružení výtvarníků 
Urgatina a členkou Spolku pražských 
betlemářů

• dlouhodobě se podílí na organi-
zaci Řezbářských dnů ve Velkých 
Karlovicích a Liptále

• žije a tvoří v Karolince na Horním 
Vsacku

Valašský DENíK/Michal Burda, 
11.3.2016 (Foto Jana Vráblíková)

Paní Jana Dočkalová - Kobzáňová je nám všem dobře známá i v Liptále. Jak bylo zmíněno, je hlavní organizátorkou každo-
ročních řezbářských dnů i v Liptále, které jsou již tradičně součástí MFF Liptálské slavnosti. Ostatně tyto bohaté výsledky prací 
řezbářů, o které se Jana vždy vzorně stará a které má organizačně na starosti, mohou naši občané vidět v kulturním zařízení, 
na obecním úřadě, ve škole, v mateřské škole, v kulturním areálu i na veřejném prostranství před obecním úřadem.

Přejeme Ti také, naše milá Jano, za celou obec liptál, kde jsi také vlastně „domácí“, hodně zdraví, spokojenosti, tvůrčích 
a uměleckých úspěchů do dalších bohatých let! Aby Tě neopouštěla dobrá nálada a radost z valašských krojů, zbojníků, 
muzikantů i chaloupek, betlémů a krajiny, které tak krásně zobrazuješ na svých obrázcích a které tak lahodí oku! Ať se 
k nám do liptálu vždy ráda vracíš a budeme moc rádi za pokračování naší spolupráce při dalších a dalších ročnících ukázek 
umělecké práce se dřevem a malování na skle.         Za Liptalany Jana Vráblíková



32  Liptálský zpravodaj 1/2016

Vydání knihyNapsali nám
Srdečně zdravím všechny čtenáře 

i spoluobčany.
K vydání mé knihy Dvacet let sta-

rostou bych chtěl poznamenat, že práce 
na ní pokračují a děláme všechno proto, 
aby mohla vyjít v polovině tohoto roku. 

Pokud by chtěl ještě někdo podpořit 
vydání této knihy, buď finančně nebo 
jiným způsobem, může tak ještě učinit 
do 30. dubna na účet 2400136248/ 
2010 nebo mě kontaktovat na číslo 
571 438 008, 604 205 471, případně: 

vaculik@molo.cz. Poděkování sponzo-
rům a dárcům v knize je samozřejmostí. 
Navíc za každých vložených 1000,- Kč 
nabízím jeden výtisk knihy zdarma.

S přáním pěkného prožití velikonoč-
ních svátků        Miroslav Vaculík

Z Liptálu na Dakar a zpět
Úspěchy našich občanů

Liptalan Pavel Vaculík se závodění 
věnuje už mnoho let. V letošním roce se 
zúčastnil největšího a nejtěžšího závo-
du na světě, slavné rally Dakar, která se 
letos jela v Argentině a Bolívii O jeho 
účasti se už hodně napsalo a povídalo 
nejen v novinách a na internetu, ale 
i v televizi. My jsme pro Vás připravili 
speciální rozhovor určený pouze pro 
Liptalský zpravodaj.

Jak se zrodila účast na Dakarské 
rally?

Tomáš chtěl jet na Dakar hned od za-
čátku naší spolupráce. Dva roky jsme se 
připravovali a na podzim padlo rozhod-
nutí, že bychom to mohli vyzkoušet.

Co obnášela příprava na Dakar?
Připrava techniky je podobná jako 

na každý jiný velký závod tzn. vše de-
tailně zkontrolovat, vyměnit poškozené 
nebo opotřebované díly. A některé věci 
vyměnit preventivně. Rozdíl je v tom, 
že na Dakar musíte vzít mnohem ví-
ce náhradních dílů, vícemeně kromě 
skeletu auta a bloku motoru, který se 
vyměnit nesmí, jsme v bednách vez-

li celé druhé auto. A hlavně nesmíte 
na nic zapomenout, protože to, co doma 
zapomenete, tak to už na druhou stranu 
světa nedostanete.

Vy připravjete auto tady 
v Liptále?

Ano, děláme ho u mě doma v gará-
ži. Spoustu lidí to překvapuje, protože 

většina týmů má velké garáže a zázemí 
a nikoho by nenapadlo, že se dá za-
vodní auto na tak velké závody připra-
vovat v domácích podmínkách. Když 
byli u nás lepit před Dakarem auto 
chlapi z firmy Rally Design, tak říka-
li, že v tak malé garáži ještě nelepili. 
Ale o velikosti garáže to není. Protože 
za dva roky, co auto děláme u nas, jsme 
pro technickou závadu odstoupili pouze 
jednou a toto navíc k vůli spojce, která 
se pokazila při závodě.

Jaká byla Tvoje osobní příprava?
V podstatě žádná, nedělal jsem nic, 

stejně jako nedělám nic před jinými 
závody. Zkoušel jsem párkrát posilov-
nu, ale nebavilo mě to, tak jsem toho 
nechal.

Kdo z obce Ti pomohl a s čím?
Tak nejvíc mi pomáhají moji rodi-

če. Ta pomoc je neviditelná, ale pro 
mě důležitá. Příprava zabrala spous-
tu času. Rodiče, když viděli, že jdu 
z práce přímo do garáže a z garáže 
zase do práce, tak se sami od sebe ujali 
spousty těch běžných věcí, které jsem 
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nestačil řešit nebo dělat. Třeba také 
vařili nejen pro mě, ale i pro mechani-
ky, kteří trávili u mě v garáži celé dny 
i noci. Za pomoc musím poděkovat ta-
ké naší rodinné firmě Nábytek Vaculík, 
která je partnerem týmu a jejíž logo je 
možné na závodním autě vidět. Třeba 
náš řidič svážel z celé republiky díly 
a komponenty. Brácha mi zase půjčo-
val náhradní vybavení.

Co všechno jsi si zabalil do kufru?
Převážnou část věcí jako jsou helmy, 

závodní oblečení, vybavení, spacáky 
a další jsme posílali už měsíc dopředu 
v doprovodném autě, které plulo lodí. 
Do letadla jsem mimo běžné cestovních 
věci a oblečení bral ještě jednu závod-
ní kombinézu. A protože některé díly 

došly později, tak jsem měl i v kufru 
třeba vodní pumpu, mřížky chladičů, 
náhradní hadice atd.

Je něco, co Tě překvapilo? Přijemně 
nebo i nepříjemně?

Já mám dost najezděno po závodech 
ruzně po světě a o Dakaru jsme hodně 
diskutovali, třeba i s jinými jezdci, jako 
je Viktor Chytka, kterého jsem 5 let 
navigoval a on na Dakaru byl třikrát. 
Takže jsem měl poměrně dobrou před-
stavu o tom, co mě tam čeká a myslím, 
že jsem to i dostal.

 
Je někdo /tajný sen/ s kým by jsi 

rád startoval?
Já jsem spokojený s tím, kde jezdím. 

Pro mne je podstatná ta věc, že jezdíme 
celoročně dalších zhruba 10 závodů. 
Ostatní Dakarské týmy jedou většinou 
jen Dakar a k tomu jeden nebo dva 
závody za rok. A to mě teda rozhodně 
neláká.

Kolik času Ti zabral návrat do běž-
ného nesoutěžního života?

Přiletěli jsme ve středu 20.ledna ve-
čer. Natáhl jsem si 
budík na 6 hodin rá-
no, že půjdu normál-
ně do práce. Trochu 
jsem si neuvědomil 
časový posun a že 
vstávat v 6 hodin 
ráno, je jako bych 
vstával v Argentině 
ve 2 hodiny ráno. 
A po 21 hodinách 
strávených na cestě 
a v letadle jsem ne-
dokázal vstát a spal 
jsem dál. Ale v pá-
tek jsem už normál-
ně byl v 7 hodin 
v práci.

Vy jste také 
po příjezdu udělali 

besedy ve Velkém Meziříčí a tady 
v Liptále?

Ano, chtěli jsme lidem, kteří nám 
fandili a sledovali nás, přiblížit závod 
z jiného pohledu než jak to vidi v tele-
vizi nebo na internetu. Nachystali jsme 
zákulisní videa, fotky a povídání. No 
a ta liptalská beseda vyšla neskutečně. 
Do hospody se vtěsnalo skoro 280 lidí 
a spousta jich ještě odešla, protože se 
dovnitř nevlezli. A ohlasy byly pozitiv-
ní a myslím, že se beseda se líbila.

Co chystáte dál?
Sezona nám začíná 18.března prv-

ním evropským závodem v Maďarsku 
a hned víkend na to bychom měli 
absolvovat Dakarskou show v České 
Lípě. No a pak budou následovat další 
závody.
(Fotografie Marián Chytka, Buggyra 

team, Josef Londa)
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Jak se žije v Kanadě
Vyrazit do světa, poznat tamní krásy 

přírody, kulturu, jazyk či jiné zají-
mavosti je snem mnoha z nás. Já měl 
nutkání si takový sen splnit již během 
svých studentských let, ale nikdy jsem 
nenašel tu odvahu udělat ten poslední 
krok. Tím hlavním impulzem bylo asi 
to, když se můj mladší brácha vrátil 
z Kanady celý rozjařený z toho, jaká to 
byla skvělá životní zkušenost, a také to, 
že mě čekal poslední ročník na vysoké 
škole a musel jsem se tak rozhodnout 
co dál. Nijak těžké rozhodování to 
nakonec nebylo. Kanada byla jasná 
volba.

V rámci programu Zažijte Kanadu 
jsem zažádal v kategorii „Pracovní 
prázdniny“ o roční pracovní víza, která 
mi byla udělena ještě před státnicemi 
a tak bylo jasno v tom, kam po ško-
le zamířím. Kanada je druhá největší 
země na světě a proto vybrat cílovou 
destinaci pro život není zas tak snadný 
úkol. Hodně lidí si vybírá východní 
část a metropole jako Toronto nebo 
Montréal. Ostatní, kteří tíhnou k divoké 
přírodě, vysokým horám a nádherným 
jezerům, volí západní část Kanady, stej-
ně jako já. A tak díky kontaktům mého 
bratra a dalším třem kamarádům, jenž 
cestovali se mnou, jsem v půlce čer-
vence roku 2013 zamířil do Edmontonu 
v provincii Alberta.

Po příletu do Calgary a chvíli strávené 
na imigračním nás na letišti vyzvedl ka-
marád a odvezl do 300 km vzdáleného 
Edmontonu, kde nás vřele přivítali další 
čeští osadníci a my tak měli možnost 
poprvé ochutnat kanadskou klobásu či 
ne moc dobré plechovkové pivo a po-
slechnout si rady a tipy na práci a byd-
lení, čeho se vyvarovat nebo na co se 

v budoucnu těšit. Druhý den jsme se te-
dy vydali vyřizovat všechny záležitosti 
potřebné pro život v Kanadě, setkat se 
tak s místními lidmi a poznat, jak to 
tady funguje. Obecně se o Kanaďanech 
říká, že jsou strašně milí a přátelští a je 
to opravdu tak. Lidé se smějí, dávají 
se s vámi na ulici do řeči, zajímá je, 
odkud jste a co děláte a omluví se vám 
i přesto, když do nich náhodou vrazíte 
vy sami. Bylo velice lehké si na takový 
přístup zvyknout, až jsem si říkal, proč 
to tak nemůže být i u nás v Česku. Horší 
to bylo v případě domorodců čili indi-
ánů. Sám jsem osobně potkal pár skvě-
lých indiánů kamarádů, obecně jsou 
však v Kanadě považováni za spodinu 
společnosti a nejsou mezi lidmi příliš 
oblíbení. Je to hlavně z důvodu jejich 
nepřizpůsobivosti, neochotě pracovat 
a sklonům ke kriminalitě. V nočním 
městě bylo tedy lepší se těmto lidem 
vyhýbat.

S první prací to nebylo nikterak slav-
né. Vzal jsem to, co mi bylo doporu-

čeno a to byla práce ve skladu, kde 
jsem nakládal různé zboží na palety. 
Samotná práce byla fyzicky náročná 
a stereotypní, avšak hlavní problém 
tkvěl v nedostatku komunikace v an-
glickém jazyce a to byl, přece jen, 
jeden z hlavních důvodů, proč jsem 
do Kanady jel. Většina spolupracovní-
ků pocházela z Afriky a bavili se mezi 
sebou převážně francouzsky. Tak mi 
to po necelých třech měsících nedalo 
a bylo načase si najít něco jiného. 
Něco, kde bych měl naplno možnost 
rozvíjet své jazykové schopnosti a to 
přímo mezi Kanaďany. Scházeli jsme 
se hlavně s lidmi z Česka a to v docela 
hojné skupině, pořádali jsme různé vý-
lety, akce nebo jen tak chodili na pivo. 
Prostě tak jako u nás doma s tím roz-
dílem, že pivo stojí v průměru 100 až 
180 Kč - a nestojí za nic. Obdobné to je 
s jídlem. Ve většině restaurací naleznete 
téměř stejný jídelní lístek, skládající 
se převážně z burgerů, steaků, salátů 
a občas tam zabloudí nějaká ta pizza 
nebo těstoviny. Typické kanadské jídlo 
je poutine, což jsou hranolky se sýrem 
a omáčkou. A tak jsem byl nakonec rád, 
že v naší společnosti bylo tolik šikov-
ných holek, které nám občas nějakou tu 
českou dobrotu uvařily. Abych jen ne-
hanil, tak musím opět upozornit na to, 
že obsluha v téměř všech restauracích 
a barech je velice milá, přívětivá a taky 
zvyklá na vyšší dýška než dáváme my 
v Čechách.

Samozřejmě ještě v létě a pak i v prů-
běhu dalších měsíců došlo i na nějaké 
to poznávání kanadské divočiny a to 
převážně ve Skalnatých horách táhnou-
cích se přes celý americký kontinent. 
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Těžko lze slovy popsat tu krásu hor, 
lesů, jezer, divoké zvěře či horských 
městeček a nezbývá mi, než jen doporu-
čit sem přijet a přesvědčit se na vlastní 
oči. Za vidění určitě stojí národní parky 
Jasper, Banff nebo Waterton Lakes, 
dále pak cesta přes Britskou Kolumbii 
až do Vancouveru, olympijská vesnice 
Whistler nebo ostrov Vancouver. V tak 
rozsáhlé oblasti si určitě najde každý to 
svoje, ať už je to vysokohorská turisti-
ka, rafting, procházky podél jezer nebo 
jen tak pozorovat přírodu.

Na podzim se mi podařilo najít si ji-
nou práci, kterou jsem dělal až do kon-
ce mého pobytu v Kanadě. Pracoval 
jsem jako servisní technik ve firmě 
zabývající se výrobou a instalací diva-
delní opon, průmyslových závěsů nebo 
vybavení sportovních hal a tělocvičen. 
Konečně jsem měl možnost pracovat 
s kanadskými kolegy a musím říct, že 
to byl pro mě obrovský přínos jak v an-
glickém jazyce, tak v poznání kanadské 
kultury a způsobu jejich života.

Jak už jsem zmiňoval dříve, jsou 
velice otevření a přátelští, nejsou tolik 
ve stresu, užívají si života, jsou vždy 
ochotni pomoct a samozřejmě milu-

jí hokej! Na druhou stra-
nu jsou například schopni 
utratit výplatu během pár 
dní za nedůležité věci, 
o nás si myslí, že jsme stále 
Československo a životní-
mu prostředí taky moc ne-
pomáhají tím, že si kupují 
auta o velkých objemech 
motoru. A taky nemají rá-
di, když je někdo srovnává 
s Američany, protože sami 
je nemají příliš v lásce.

V zimě jsem se pak mohl 
přesvědčit o tom, jak je ka-
nadské podnebí kruté. Sníh 
napadl někdy v říjnu a držel 
se až do dubna, avšak hlav-
ním problémem byly tep-
loty často přesahující i -30 
°C a méně, což byl pro 
mě vcelku šok, na který jsem si musel 
zvyknout. Pokaždé jsem se pak těšil 
na léto, jež je teplotně podobné našim 
krajům.

Závěrem bych všem rád tuto zemi 
doporučil navštívit, ať už je to jen z dů-
vodu krátkodobé návštěvy místní kra-
jiny nebo z dlouhodobější perspektivy 

za získáním pracovních a jazykových 
zkušeností, jako já. Možností je zde 
hodně v podobě turistických víz, pra-
covního povolení, o které je možné za-
žádat jednou ročně, nebo studijních víz. 
O všem, co zde bylo zmíněno, se krásně 
povídá, avšak ještě lepší je sebrat odva-
hu a vyrazit to zažít na vlastní kůži.

Jara Londa ml. (foto)
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12. Mikulášský turnaj ve volejbaleZ VOLEJBALU
SPORT

Jako každý rok, tak i letošní zimu 
uspořádal Klub volejbalových nadšenců 
Liptál v tělocvičně ZŠ Liptál v pořadí 
již 12. Mikulášský volejbalový turnaj. 
Tentokrát se akce konala místo tradiční 
druhé prosincové soboty až poslední 
lednovou sobotu, ale to na samotnou 
účast, ani následnou sportovní zábavu 
nemělo žádný vliv.

Turnaje se zúčastnilo celkem šest smí-
šených družstev a to: Urna, Cheguevara, 
Bohuši, Six Team, domácí KVN 1 
Liptál a KVN 2 Liptál. První hvizd píš-
ťalky zazněl v devět hodin a poslední 
dramatický zápas o první příčku byl 
ukončen po sedmnácté hodině. Všechna 
družstva hrála vzájemné dva zápasy 
do pevných dvaceti bodů. Po vyrov-
naných soubojích nakonec na nejvyšší 
příčku dosáhli hráči Cheguevary, druzí 
skončili Bohuši a třetí příčku obsadil 
Six Team.

Během celého dne bylo zajištěno bo-
haté občerstvení v podobě frgálů, gulá-
še, párků, sladkostí a pochutin. Jelikož 
se jednalo o sportovní klání, v nabídce 
samozřejmě nechyběla možnost dopl-
ňování důležitých vitamínů, sacharidů 
a bílkovin v podobě piva a dalších al-
koholických i nealkoholických nápojů. 
Celý turnaj proběhl ve velice přátelské 
atmosféře a naštěstí se obešel bez vět-
šího zranění. 

Tímto bych chtěl moc poděkovat 
hlavní organizátorce celé akce Radaně 
Daňové za skvělou připravenost a po-
hotovost, dále velký dík patří i všem 
ostatním spoluhráčům a kamarádům, 
kteří během turnaje organizačně pomá-
hali a samozřejmě nemůžu ani zapo-
menout poděkovat všem zúčastněným 
hráčům, jejich doprovodům a divákům 
za jejich přítomnost a vytvoření skvělé 
atmosféry, která celý den na „bojišti“ 
panovala.

Ještě bych chtěl dodatečně jménem 
všech členů KVN Liptál popřát všem 
spoluobčanům Liptálu a čtenářům toho-
to článku do nového roku hlavně zdraví 
a osobní i pracovní úspěchy po celý 
rok 2016 a současně bych Vás všechny 
chtěl pozvat na desátý ročník jarního 
„Babského turnaje“, který se bude ko-
nat 9. dubna od 09:00 hodin v tělocvič-
ně Základní školy Liptál. Sportu zdar!

Ing. Ondřej Vaculík, 
předseda KVN Liptál (Foto KVN)
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Další ročník „Hořansko vs. Dolansko“Z FOTBALU
V sobotu 18.6.2016 se uskuteč-

ní již šestý ročník fotbalového utkání 
„Hořansko vs. Dolansko“. I letos je 
pro Vás přípraven bohatý doprovodný 
program zaměřený především pro děti. 
Jsou připraveny atrakce různého typu, 
které budou jako každý rok všechny 
zdarma. Ve večerních hodinách vystří-
dá dětský program taneční zábava se 
skupinou KOSOVCI. Taneční zábava 
se také uskuteční v prostorách fotba-
lového hřiště. Během celého dne bude 
připraveno bohaté občerstvení.

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

hřišti v Liptále. Přijďte se pobavit a ne-
zapomeňte vzít sebou děti, pro které je 
tento den především určen. Doufám, 
že se v tento den s mnohými setkáme 

a prožijeme pěkné nejen fotbalové od-
poledne.
Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

foto: Josef Londa

Mladší žáci
Osmnáct fotbalových družstev mlad-

ších žáků z našeho okresu startuje 
v Poháru Vladimíra Štěpána, jehož po-
řadatelem je OFS Vsetín. Letošní již 
pátý ročník byl zakončen finálovým 
turnajem, který se uskutečnil 20. února 
ve sportovní hale v Zašové.

 Po úvodních dvou turnajích skupiny 
A v Zašové, z niž si postup do finá-
le vybojovaly celky Vidče, Vigantic, 
Hošťálkové a Juřinky, proběhl 6. úno-
ra v Hovězí druhý turnaj skupiny B.  
Po odehrání 36 zápasů vystoupili na stu-
pínek vítězů hráči VKK se ziskem 24 
bodů, 2. H. Lideč 14b, 3. Lidečko 13 b. 
Na deváté příčce se umístili mladší žáci 
Liptál, 1 b.

(Z Jalovce 16.2.2016)
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Rozlosování mužů – jaro 2016
kolo den datum kde soupeř výkop

1 so 2.4. venku Halenkov 15:30
2 ne 10.4. doma Horní Bečva B 15:30
3 ne 17.4. venku Mikulůvka 15:00
4 ne 24.4. venku Police 16:00
5 ne 1.5. doma Vsetín B 16:30
6 ne 8.5. venku Lačnov 16:30
7 ne 15.5. doma Ratiboř B 16:30
8 ne 22.5. venku Krhová B 15:00
9 ne 29.5. doma Zděchov 16:30
10 ne 5.6. venku Střítež B 16:30
11 ne 12.6. doma Študlov 16:30
12 ne 19.6. venku Velká Lhota 15:00
13 ne 26.6. doma Choryně B 16:30

Rozlosování dorost – jaro 2016
kolo den datum kde soupeř výkop

1 so 9.4. venku Lačnov 15:30
2 so 16.4. doma Jarcová 16:00
3 ne 24.4. venku Kateřinice 13:00
4 so 30.4. doma Huslenky 16:30

Dále bude hrána nástavbová část, podle toho jak se tým umístil v tabulce. Další rozlosování soutěže bude tedy známo až 
po 30.4.2016. Nástavbová část bude mít šest soutěžních kol. Celá soutěž tedy skončí 12.6.2016.

Rozlosování mladší žáci – jaro 2016

kolo den datum kde soupeř výkop

1 so 23.4. doma Francova Lhota 13:30

2 so 30.4. venku Horní Lideč 13:30

3 so 7.5. doma Lidečko 14:00

4 ne 15.5. venku Nový Hrozenkov 10:00

5 so 21.5. doma Huslenky 14:00

6 ne 29.5. venku Ústí 13:00

7 ne 5.6. venku Lužná 14:00

Rozlosování mladší přípravka – jaro 2016

Rozlosování této kategorie bohužel při zpracování zpravodaje zatím nebylo, jelikož tato přípravka začíná až 17.4.2016. 
Soutěž bude mít 8 kol a skončí 5.6.2016.

Fotbalový klub Liptál změnil název

Rozlosování - fotbal - jaro 2016

V roce 2014 vešel v platnost no-
vý občanský zákoník, který mimo 
jiné uložil občanským sdružením 
povinnost změnit svoji právní for-
mu na „zapsaný spolek“. Jelikož tato 
změna vyžadovala také změnu sta-

nov, byla zároveň provedena změna 
názvu. Původní název „Tělovýchovná 
Jednota Start Lipta Liptál“ pochá-
zí z roku 1967, kdy fotbalový klub 
Liptál vstoupil do výrobního družstva. 
Jelikož dnes, po 49 letech, již tento 

název není aktuální, byla provede-
na změna názvu na „Fotbalový klub 
Liptál, z.s.“.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál
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PROVÁDÍME KOMPLETNÍ 
REALIZACE DOMOVNÍCH 
PŘÍPOJEK IS A TO VČETNĚ 

VÝKOPŮ
K DISPOZICI MÁME VLASTNÍ TECHNIKU:

•	pásová	minirýpadla	hmotnostní	kategorie	do	2t
•	dostaneme	se	na	hůře	dostupná	místa	s	úzkými	prů-
jezdy	a	minimálním	poničením	okolního	terénu

INFO:
•	hloubkový	dosah	rypadla	k008-3	1,72	m
šířka	potřebná	k	projetí	stroje	75	cm
•	hloubkový	dosah	rypadla	kx016-4	2,25	m
šířka	potřebná	k	projetí	stroje	100	cm

Přípojky pro vodu, plyn a kanalizaci:
Tomáš	Hromada	•	Mobil	+420	775	022	550	

•email:hromada@pripojkyvsetin.cz

Zemní práce, výkopy a přípojky elektro:
Erik	Martišek	•	Mobil:	+420	777	860	522	

•	email:	martisek@pripojkyvsetin.cz

ZEMNÍ PRÁCE S UNC-060
Petr Chmelař

756 31 Liptál 317
tel: 571 438 246

mob.: 603 484 657
e-mail: chmelar41@seznam.cz

- vÝkoPové PráCe: 
 60 až 90 Kč za 1m délky do 1m hloubky nebo hodinová 

sazba dle pracovních podmínek 400 – 500 Kč

- úPrava PovrChu:
 planýrování kombinovanou lžící
 výkopové práce (šířka lžíce 20, 30, 40 cm)

- k disPoziCi dáLe:
 hladká lopata
 vrtací souprava (vrtáky Ø 20, 30, 40 cm, hloubka až 1,8 m)
 paletizační vidle
 vidle na chlévskou mrvu

hodinová sazba 400 – 500 kč 
(dle pracovních podmínek)
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