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VÝPIS z usnesení veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 13 

ze dne 25. 1. 2017   
ZO Liptál:

- bere na vědomí zahájení jednání 
v 17.10 hodin

- schvaluje program zasedání 
- schvaluje zápis č. 12 ze dne 

07.12.2016
- bere na vědomí kontrolu pl-

nění usnesení ZO č. 12 ze dne 
07.12.2016 

- bere na vědomí informace z jed-
nání Rady obce Liptál č. 23 ze dne 
4.1.2017 

- neschvaluje prodej části pozem-
ku parc. č. 2617/8, o výměře cca 
115 m2 v k. ú. Liptál panu Radku 
Janušovi, Liptál a doporučuje, aby 
Rada obce schválila pronájem toho-
to pozemku panu Radku Janušovi 
za cenu 1,- Kč/rok 

- neschvaluje prodej části pozemku 
parc. č. 1334, 1335/1 o výměře cca 
200 m2 v k.ú. Liptál firmě BODEN-
MATTE spol. s r.o., Vsetín

- schvaluje uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na akci pod názvem„IP 
12-8019681, nadzemní el. kabelová 
přípojka NN, Liptál, p.č.st. 116, 
Walfer, NNV“ ve prospěch ČEZ 
Distribuce a.s.

- schvaluje uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene na akci pod názvem 
„IP-12-8019644, zemní el. kabelo-
vá přípojka NN, Liptál, p.č. 286/4, 
Vajďáková, NNk“ ve prospěch ČEZ 
Distribuce a.s.

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z programu Besip Zlínského kraje 
z důvodu zvýšení bezpečnosti na po-
zemních komunikacích pomocí do-
pravně inženýrských opatření v loka-
litě Pod Hranicí a vyčlenění vlastních 
prostředků na spolufinancování způ-
sobilých nákladů tohoto projektu

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z Ministerstva zemědělství z pro-
gramu Údržba a obnova kulturních 
a venkovských prvků na akci obno-
va Obecní zvoničky

- schvaluje rozpočet obce Liptál 
na rok 2017

- schvaluje plán akcí v obci Liptál 
na rok 2017

- schvaluje odpis majetku obce Liptál, 
a to:

 - projekt obnovy vesnice rok 1997

- zastavovací plán nad školkou rok 
1997
- studie kulturního areálu a sportov-
ního areálu

- bere na vědomí informaci o mož-
nosti zasílání zpráv z obecního 
rozhlasu do telefonu formou SMS 
zpráv

VÝPIS z usnesení veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 14 

ze dne 8. 3. 2017
ZO Liptál:

- bere na vědomí zahájení jednání 
v 17.10 hodin

- schvaluje program zasedání a dopl-
nění nových bodů:
Bod č. 16 – I. změna rozpočtu obce 
Liptál na rok 2017
Bod č. 17 – Provozní řád sběrného 
dvora Liptál 

- schvaluje zápis č. 13 ze dne 
25.01.2017

- bere na vědomí kontrolu pl-
nění usnesení ZO č. 13 ze dne 
25.01.2017 

- bere na vědomí informace z jednání 
Rady obce č. 24 ze dne 10.02.2017 
a č. 25 ze dne 27.02.2017

- schvaluje prodej části pozemku 
parc. č. 2696/1, 2696/3, 2694 o cel-
kové výměře 230 m2 v k.ú. Liptál 
manželům Hrkelovým, Liptál,  
za cenu 100,- Kč/m2

- schvaluje koupi části pozemku parc. 
č. 2696/12 o výměře 12 m2 v k.ú. 
Liptál od manželů Hrkelových, 
Liptál za cenu 100,- Kč/m2

- bere na vědomí informaci o vyhlá-
šení konkursu na ředitele/ředitelku 
Mateřské školy Liptál s nástupem 
od 1.8.2017

- schvaluje výzvu k předložení žá-
dostí o dotace na rok 2017 z rozpoč-
tu obce Liptál ve výši 200 tis. Kč 
– dotace pro dobrovolníky z obce 
Liptál

- schvaluje výzvu k předložení žá-
dostí o dotace na rok 2017 z roz-
počtu obce Liptál ve výši 30 tis. 
Kč – ekofond, dotace pro vlastníky 
vzrostlých stromů v katastru obce 
Liptál

- schvaluje podání žádosti do soutěže 
Vesnice roku 2017

- schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy mezi obcí Liptál 
a Fotbalovým klubem Liptál, z.s., 
kterou se poskytovatel zavazuje po-
skytnout příjemci finanční dotaci 

ve výši 100 tis. Kč a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
veřejnoprávní smlouvy

- schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy mezi obcí Liptál 
a Folklorním spolkem Lipta Liptál, 
kterou se poskytovatel zavazuje po-
skytnout příjemci finanční dotaci 
ve výši 146 tis. Kč a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
veřejnoprávní smlouvy

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo mezi obcí Liptál 
a společností pro stavební úpravy 
ZŠ Liptál, Hrušecká stavební spol. 
s r.o. (vedoucí účastník), Hrušky, 
IČ:25585142, Radmil CZ s.r.o., 
Praha, IČ: 29205506, který spočí-
vá v navýšení celkových nákladů 
na akci: „Stavební úpravy Základní 
školy Liptál“ o 862.536,- Kč včet-
ně DPH a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu tohoto dodatku

- schvaluje dodatek č. 2 k úvěrové 
smlouvě mezi obcí Liptál a Komerční 
bankou a.s., který spočívá v navýše-
ní úvěru o 862.536,- Kč a pověřuje
starostu k podpisu tohoto dodatku

- schvaluje I. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2017

- schvaluje přenesení kompetencí 
na Radu obce Liptál ke schvalování 
rozpočtových změn v těchto přípa-
dech:

 - přijetí a realizace účelově poskyt-
nutých prostředků (dotace)

 - výdaje k odvrácení škod, prevenci 
havárií, řešení živelných pohrom

 - úhrady pokut, penále daní a daňo-
vých doměrků, odvodů

 - proúčtování daně z příjmů právnic-
kých osob

 Na dalším zasedání ZO bude zastu-
pitelstvo o rozpočtovém opatření 
informováno.

- schvaluje Provozní řád sběrného 
dvora Liptál

- bere na vědomí informace o:
- povinnosti napojení nemovitostí 
na splaškovou kanalizaci

 - výběrovém řízení na dodavate-
le plynu a elektřiny ve spolupráci 
s městem Vsetín
- podání odvolání proti zamítnutí 
dotace na revitalizaci veřejné zele-
ně

- bere na vědomí informace o výstav-
bě chodníků v Dolansku a opravách 
komunikací a chodníků v Hořansku 
po výstavbě kanalizace.

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
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Schválený rozpočet  2017 Obec Liptál Příjmy 
1111 - Daň závislá činnost 3,700,000.00
1112 - Daň z příjmu F.O. 370,000.00
1113 - Srážková daň 400,000.00
1121 - Daň právnických osob 4,100,000.00
1122 - Daň právnických osob - obec 400,000.00
1211 - Daň z přidané hodnoty 7,816,400.00
1332 - Převod za odnětí půdy 1,000.00
1340 - Odvoz domovního odpadu 482,200.00
1341 - Poplatek ze psů 24,500.00
1343 - Užívání veř.prostr. 3,500.00
1351 - Odvod výtěžku VHP za hazard 75,000.00
1361 - Správní poplatky: 21,000.00
1511 - Daň z nemovitosti 1,450,000.00
4112 - Dotace Krajský úřad Zlín 277,100.00

4116 - ÚZ13013 N104Z5 Dotace na mzdu 
SR a EU 1,150,600.00

4116 - ÚZ 13101 Dotace na mzdu ze SR 350,000.00
1031 - Tržba v lesním hospodářství 4,000,000.00
1031 - Odvod DPH Lesní hospodářství 750,000.00
2141 - Ostatní příjem v Infocentru 5,000.00

2212 - Ostatní příjmy MK ZÚ,betonový as-
falt 5,000.00

2321 - Kanalizace -příjem za prodej materiá-
lu občanům 51,800.00

3111 - Příjem s odpisu majetku MŠ 25,765.00

3113 - Příjem s odpisu  majetku ZŠ, pojistná 
událost 232,599.03

3319 - Nájem,služby   Kulturní zařízení 5,000.00
3341 - Obecní rozhlas hlášení 500.00
3349 - Liptálský zpravodaj 500.00
3392 - Ostatní příjmy Kulturní areál 3,000.00
3511 - Za poskytnuté služby zdrav.střediska 22,000.00

3613 - Nájem nebytových prostor, Dům slu-
žeb 64,200.00

3632 - Pohřebnictví 10,000.00

3639 - MH, prodej a  nájem pozemku, čis-
tírna 442,100.00

3722 - Prodej popelnic,odvoz PDO org. 20,000.00
3725 - Třídění odpadu EKO KOM 50,000.00
4354 - Dům s pečov.službou, nájem a služby 225,000.00
6171 - Ostatní služby, zasedačka 63,800.00
6310 - Úroky 2,435.97
CELKEM: 26,600,000.00

Schválený  rozpočet 2017 Obec Liptál Výdaje
Paragraf popis činnosti Schvál. rozpočet
1031 - Lesní hospodářství 560 000,00
2141 - Informační centrum 2 000,00

2212 - Oprava místních komunikací, zimní 
údržba, 1 989 700,00

2219 - PD a realizace chodník v Dolansku 2 900 000,00

2219 - Údržba chodníku a parkoviště,Terminal 
u ZŠ  atd. 856 000,00

2221 - Dopravní obslužnost - KÚ Zlín,oprava 
čekáren 155 000,00

2310 - Skupinový vodovod 50 000,00

2321 - Kanalizace investiční transfér ČŘB
a ostatní služby 3 116 000,00

2333 - Úpravy drobných vodovodních toků 25 000,00

3111 - Mateřská škola příspěvek na pro-
voz,DHIM ,odpisy 930 765,00

3113 - Základní škola příspěvek na provoz 1 772 599,03
Ostatní náklady 91 000,00

Realizace rekonstrukce ZŠ - přestěho-
vání MŠ 11 657 577,00

3314 - Knihovna 52 000,00
3319 - Kulturní zařízení 460 000,00

3322 - Zachování a obnova kulturních pa-
mátek 39 000,00

3329 - Ochrana památek ,válečných hrobů 15 000,00

3330 - Činnost registr.církvím,oplocení ko-
lem kostela 20 000,00

3341 - Místní rozhlas 46 000,00
3349 - Liptálský Zpravodaj 140 000,00
3392 - Kulturní areál,PD KA,realizace 1 322 000,00

3399 - Vítání občánků,beseda s důchodci,na-
rození dětí 103 000,00

3419 - Tělovýchova 123 000,00
3421 - Dětské hřiště revize 45 000,00
3429 - Ostatní zájmová činnost 10 000,00
3511 - Zdravotní zařízení 10 000,00
3522 - Ostatní nemocnice - Vizovice 10 000,00
3612 - Realizace projektu MŠ na Sociální byty 1 350 000,00
3613 - Dům služeb,režijní náklady ,zateplení 117 000,00
3631 - Veřejné osvětlení 245 000,00

3632 - Pohřebnictví,režijní náklady,oprava  
márnice 32 000,00

3636 - Územní rozvoj - příspěvek na digit.mapu 11 000,00
3639 - Ostatní služby Místního hospodářství 1 691 500,00
3721 - Odvoz nebezp. odpadu 120 000,00
3722 - Odvoz domovního odpadu 540 000,00
3723 - Sběrný dvůr,režíjní náklady IVECO 116 000,00
3725 - Odvoz tříděného odpadu 186 000,00
3745 - Péče o vzhled v obci +  mzda VPP 2 543 880,00
4354 - 16 BJ penzion 236 000,00
4359 - Péče o staré občany 151 000,00
4399 - Ostatní záležitostí sociálních věcí 35 000,00
5212 - Rezerva na živelnou pohromu 20 000,00
5512 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů 337 000,00
6112 - Zastupitelstvo,komise 1 546 000,00
6171 - Vnitřní správa 3 141 000,00
6171 - Peněžní fond 2016 55 000,00
6310 - Bankovní poplatky 20 926,97
6399 - Odvod daně obec 400 000,00
6399 - org.343 Odvod DPH 750 000,00

6409 - Člen.příspěvky mikroregionům a sdru-
žením,SOS 293 129,00

VÝDEJ CELKEM: 40 438 077,00

Financování 2017 Obec Liptál

Paragraf popis činnosti Návrh
8115 - Počáteční stav 2017 2 884 000,00
8123 - Přijetí úvěru na rekonstrukci ZŠ 11 567 577,00
8124 - 02   Úvěr Opel Corsa -80 700,00
8124 - 01 Splátka úvěru - přestěhování MŠ -532 800,00
CELKEM: 13 838 077,00

Rekapitulace : 26 600 000,00
-40 438 077,00
13 838 077,00

0,00

Rozpočet byl schválený 25.1.2017 ZO pod bodem 12/13/17

V Liptále 26.1.2017
zpracovala Sušňová
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Oba kostely v Liptále budou opraveny
V letošním roce by se opět mělo 

pokračovat v opravách majetku, který 
je spojen s evangelickou a katolickou 
církví. Po rocích, kdy bylo investo-
váno do hřbitova nebo také do okolí 
kolem katolického kostela, přišly le-
tos na řadu samotné stavby kostelů. 
Jelikož stav krovu a střechy u obou 
kostelů není moc dobrý, nechala obec 
zpracovat statické posudky a projekto-
vé dokumentace na jejich opravu. Při 
rekonstrukci střechy je nutné postavit 
lešení, proto další část, kterou projekt 
řeší je oprava fasády. 

Bylo by totiž škoda nevyužít již 
postaveného a zaplaceného lešení. 
Náklady na opravu krovu, nátěr stře-
chy a fasády činí u evangelického 
kostela 1,33 mil. Kč a u katolického 
kostela 1,38 mil. Kč. 

Státní zemědělský intervenční fond 
vypsal dotace na opravy kostelů, proto 
obec zpracovala obě žádosti o dotace 
a na začátku roku je odevzdala na pří-
slušné pracoviště fondu. V případě, 
že budeme úspěšní, poskytne fond 
na každou akci dotaci ve výši 700 tis. 
Kč. Zbylé finanční náklady si již bu-
dou muset pokrýt církve samy z vlast-
ních rozpočtů. Pokud budou rezervy 
v obecním rozpočtu a zastupitelstvo 
obce to schválí, může obec samozřej-
mě finančně pomoci s realizací obou 
projektů.

Tímto by chtěl moc poděkovat ve-
dení obou církví za pomoc při řešení 
těchto i jiných projektů a záležitostí. 
Bez jejich práce a vstřícnosti by to 
totiž nebylo možné. Velice si vážím 
našich velmi dobrých vztahů a jsem 
rád, že se daří najít shoda při řešení 

problémů v naší obci. Na závěr bych 
také rád tyto představitele církví jme-
noval, protože si to zaslouží – Mária 
Jenčová, Tomáš Němeček a František 
Kuběna. Za jejich přístup jim patří 
velký dík.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Foto: Josef Londa

Katolický kostel
Římskokatolická farnost byla 

v Liptále zřízena v roce 1795 a z té-
to doby pochází i nynější kostel sv. 
Archanděla Michaela, zbudovaný mís-
to dřívějšího, který byl zbourán v roce 
1796. V Liptále tehdy působil nejpr-
ve administrátor, potom farář Ignác 
Eugen Dvořák. Lom na stavební ká-
men byl otevřen ve svahu naproti kos-

tela na zahradě hostinského Antonína 
Tománka, nyní U Klesků. Patrony stav-
by byli majitelé panství, hrabata ze 
Stommu. Karel ze Stommu dal zřídit 
rodinnou hrobku, která se nachází 
na jižní straně kostela.

Evangelický 
kostel

Byl postaven podle návrhu vídeň-
ského architekta Josefa Zlatohlávka, 
velkým dílem k tomu přispěl farář 
Bohumil Dobiáš. Patří k největším 
na Moravě. Slavnostní otevření se ko-
nalo 5. července 1907. Letos si tedy 
připomeneme 110 let od jeho otevření. 
Byl jím nahrazen původní toleranční 
kostel z roku 1783, který v roce 1903 
poškodil blesk.
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Slavnostní otevření chodníků v Dolansku
Jelikož se realizace akce „Chodníky 

v dolní části obce Liptál – I. etapa“ 
již blíží ke konci, rád bych Vás tímto 
všechny pozval na jejich slavnostní 
otevření. Akce se uskuteční v sobotu
27.5.2017 od 15:00 hod. na netradič-
ním místě v parku naproti Hrádků
(Liptál 424). Bude pro vás připraveno 
občerstvení a také samozřejmě něco 
k pití. Myslím si, že je to vhodná pří-
ležitost, aby se občané obce potkali 
i na jiném místě než v kulturním areálu 
nebo v kulturním zařízení.

Jen pro rekapitulaci. V rámci tohoto 
projektu bylo zrealizováno 827 m no-
vých chodníků za celkových 14,235 
mil Kč, kdy dotace od Státního fondu 
dopravní infrastruktury činí cca 50%. 
V rámci projektu byl také zrealizován 
chodník a parkoviště mezi restaurací 
Salis a hospodou U Klesků, dále nová 
obruba kolem katolického kostela a ta-
ké nový chodník podél hlavní budovy 
Dětského domova. 

Projekčně je také připravena realiza-
ce II. etapy až do Lhoty u Vsetína, ale 
v letošním roce bohužel nebyla Státním 
fondem vypsána výzva. V dalším roce 
již ale budeme moci žádat, proto v pří-
padě, že budeme úspěšní, bude realiza-
ce II. etapy v délce 1120 m v celkové 
hodnotě cca 16 mil. Kč pokračovat 
v roce 2018.

Setkávám se také s dotazem, proč je 
chodník široký 2 m, že je to zbytečně 
moc, atd. K tomu chci říct, že Statní 
fond poskytuje dotace pouze na chod-
níky v šířce min. 2 m a zúžení může 
být max. na 1,5 m, ale jen v lokálních 
místech, kde například zasahuje nějaká 
překážka do chodníku. V našem přípa-
dě je to třeba část domu, strom nebo 
sloup. V případě nesplnění šířky chod-
níku, by nebyla přidělena dotace a obec 
by musela hradit celou realizaci z vlast-
ních prostředků, které ale v takové výši 
v obecním rozpočtu nemá.

Dalším dotazem bývá, že došlo v ně-
kterých částech k zúžení komunikace. 
K celému projektu bylo vydáno závazné 

stanovisko Ředitelství silnic Zlínského 
kraje, který má tuto silnici III/4887 
na starosti, ve kterém zakazuje zúžení 
stávající šířky komunikace. Ať se to 
sice nezdá, zhotovitel tuto podmínku 
dodržuje v celé části. Komunikace vy-
padá užší pouze z důvodu nově zreali-
zovaného žulového dvojřádku a vyvý-
šené obruby. Tento fakt je také doložen 
geodetickým zaměřením skutečného 
stavu. Nejvíce se to asi týká úseku 
u Ondrašíků a Na Korábku.

Poslední odpovědí je na dotaz proč 
došlo k odstranění betonových patníků 
podél silnice v druhém plánovaném 
úseku chodníků. Betonové patníky po-
dél komunikace byly odstraněny z dů-
vodu, že již neplní svou původní funk-
ci a nevyhovují dnešním podmínkám. 
V úsecích, kde došlo k odstranění patní-

ků, nebude realizováno žádné rozšíření 
komunikace a nebudou zde ani stavěny 
opěrné zdi podél potoka. Patníky byly 
ponechány pouze Na Korábku a na hra-
nici se Lhotou u Vsetína. Na Korábku 
byly ponechány z důvodu, že v této 
části nyní společně s Lesy ČR při-
pravujeme velký projekt, který opraví 
potok od trojsplavu u Matonohů (Liptál 
155) až po Smilky (Liptál 149) včetně 
nové zdi Na Korábku. Na této zdi bude 
umístěno nové zábradlí, které nahradí 
zmiňované betonové patníky. Patníky 
na hranici se Lhotou u Vsetína byly 
ponechány z důvodu, že Ředitelství 
silnic Zlínského kraje přislíbilo jejich 
výměnu za svodidlo.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Ekofond – dotace pro občany obce Liptál
Tento dotační program je letos novin-

kou a díky těmto penězům z rozpočtu 
obce Liptál bude podpořena ochrana vý-
znamnějších vzrostlých stromů. Cílem 
tohoto projektu je finančně pomoci ob-
čanům obce Liptál, kteří mají na svém 
pozemku vzrostlý strom, který by po-
třeboval ošetření. Dotace bude moci 
být použita na odborný ořez stromu 
včetně případné instalace bezpečnost-
ních vazeb. Peníze nebudou moci být 
použity na uhrazení nákladů spojených 
s pokácením stromu. Ošetření stromu 
se nemusí provádět v době vegetačního 
klidu, to znamená, že může být prove-
dena celoročně. Instalace bezpečnostní 
vazby se musí provést v době, kdy je 
strom v listu z důvodu zatížení větví.

Tento dotační projekt vznikl z dů-
vodu, že v naší obci je stále ještě vel-
ké množství vzrostlých a také velmi 
starých stromů, které by potřebovaly 
odborný zásah, aby mohly v naší obci 
zůstat ještě mnoho let. Jelikož ale toto 
ošetření stojí peníze, ne vždy ho chtějí 
vlastníci provést a raději by strom po-
káceli. Tyto peníze by tedy měly moti-
vovat vlastníky stromů k jejich ošetření 
a měly by pomoci uchovat významné 
stromy i dalším generacím.

Obec Liptál poskytne úspěšným ža-
datelům dotaci až do výše 80%. Jenom 
pro orientaci: odlehčení a ořez koruny 
vzrostlé stromu stojí cca do 5000,- Kč 
a instalace jedné bezpečnostní vazby 
stojí cca do 1500,- Kč. Žádost o dotace 
je zpracována velmi jednoduše. V pří-
padě potřeby Vám budeme samozřejmě 
nápomocni.

Javor babyka v Háji.

Lípa na pastvinách.

Tkadlecova lípa v Lůžku.

 Žádost o dotace bude zveřejněna na stránkách obce od 17.4.2017 a termín ode-
vzdání Vašich žádosti je stanoven nejpozději do 31.5.2017.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
Foto Ing. Věra Jašková
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Dotace pro dobrovolníky z obce Liptál

Obec má další dva nové dopravní prostředky

V loňském roce se díky těmto pe-
nězům podařilo podpořit 13 kvalitních 
projektů, proto se i v letošním roce vy-
členila v rozpočtu obce částka 200 000,- 
Kč, která je určena pro dobrovolníky 
z obce Liptál na podporu jejich aktivit. 
I tentokrát je cílem tohoto projektu pod-
pořit kulturní, sportovní a společenské 
dění v obci Liptál, protože právě tyto 
akce a činnosti dělají a tvoří život v ob-
ci. Záměrem je nejen podpořit stávající 
akce, ale pomoci uspořádat i akce nové, 
které ještě nebyly a které by obohatily 
„kulturu“ v naší krásné obci. Dalším 
odvětvím, ve kterém se bude moci 
žádat o dotace, je možnost zakoupení 
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, pra-
covat dobrovolně pro ostatní, bez roz-
dílu jestli se jedná o organizaci, spolek, 
či fyzickou osobu. Zvýhodněni budou 
žadatelé, jejchž výstup bude sloužit 
dětem. Žádost o dotace bude zveřej-
něna na stránkách obce od 17.4.2017 
a termín odevzdání Vašich žádosti je 
nejpozději do 31.5.2017.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
Foto archiv sboru ČCE

Na konci minulého roku jsme podali 
žádost o dotaci ze Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu na nákup 
nového traktoru včetně příslušenství. 
V rámci této žádosti o dotace byla 
obec úspěšná, a proto po ukončeném 
výběrovém řízení, jsem na začátku ro-
ku podepsal kupní smlouvu s firmou
Zálesí a.s. na nákup nového traktoru 
Zetor Proxima 100. Traktor bude obci 
dodán někdy na začátku léta a to včetně 
čelního nakladače, navijáku, bočního 
mulčovacího ramene, sypače a sněhové 
radlice. Celkové náklady na pořízení 
jsou ve výši 1,73 mil. Kč, z čehož dota-
ce pokryje 50% celkových nákladů.

Druhým „novým“ strojem je terénní 
automobil UAZ, který byl obci bezú-
platně převed přes Ministerstvo obrany 
z armády České republiky. Jedná se 
o stroj z roku 1980 a obci bude sloužit 
při dopravě za prací, kterou vykoná-
váme v obecních lesích. Jedná se sice 
o starý stroj, ale pro tuto potřebu je 
dostačující. Zprovoznění tohoto auta 

zajistil pan Miroslav Vaculík, Lhota 
u Vsetína 226, kterému tímto velmi 
děkuji, protože to nebyl zas tak jedno-
duchý úkol.

Může se někdy zdát, že už je těchto 
strojů dost, ale věřte, že všechny stroje, 
které obec vlastní, výrazně ulehčují 
pracovníkům obce jejich práci, zvyšují 
samostatnost, zlepšují vzhled obce a ta-
ké šetří obecní rozpočet. 

Již nyní připravuji další žádost o do-
tace na nákup terénní čtyřkolky UTV se 
sněhovými pásy, jejímž hlavním úko-
lem by byla úprava běžkařské stopy 
po kopcích v katastru naší obce a někdy 
v budoucnu možná také úprava obecní 
sjezdovky.  

Ing. Milan Daňa, 
starosta obce Liptál
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Povinnost napojit se na splaškovou kanalizaci nekončí

Dodržujte prosím pořádek ve sběrném dvoře

Na konci loňského roku jsme měli 
povinnost zajistit, aby minimálně 70% 
nemovitostí bylo napojeno na splaško-
vou kanalizaci v rámci projektu Čistá 
řeka Bečva II. Toto číslo jsme nakonec 
splnili a jen tak tak jsme se vyhnuli 
velkým sankcím, které hrozily z nespl-
nění daných podmínek. I když je tato 
meta za námi, naše povinnost napojit 
se na splaškovou kanalizaci nekončí. 
Na konci roku 2017 končí obci Liptál 
povolení krajského úřadu Zlín, kte-
ré opravňovalo vypouštět přečištěné 
splaškové vody do dešťové kanalizace 
a do vodoteče. Na konci tohoto roku 
budeme tedy muset doložit krajskému 
úřadu, že nemovitosti, kterých se to 
týká, mají tuto problematiku vyřešenou. 
Je tedy možné, že někteří z Vás budou 
písemně upozorněni, protože i krajský 
úřad nás upozornil na možné sankce. 
Vím, že mnoho z Vás nechce platit 
stočné, ale tak jak je to u jiných věcí, 
i tady doba pokročila a doba přepadů 
do potoka je už bohužel pryč. Stále si 
myslím, že naše obec může být doo-
pravdy ráda, že má tuto problematiku 
vyřešenou, protože již dnes nebude 
možné získat tak výhodné podmínky 
jako jsme měli my. A věřte, že pro-
blematiku splaškové kanalizace budou 
muset řešit všichni a je to o to horší, že 
cca v roce 2021 pravděpodobně skončí 
dotace z Evropské unie a financovat tak 
velkou akci z obecních rozpočtů není 
možné.

Dále Vás chci informovat, že v sou-
časné době připravuji reklamace z pro-
jektu ČŘB II, které se především týkají 
propadů na komunikaci v Hořansku. 
Opravy této komunikace budou tedy le-
tos provedeny, sice ještě nemám přesný 
termín, ale myslím si, že by to mělo být 

někdy na začátku léta. Dále Vám stále 
nabízíme možnost zakoupit si trubní 
materiál za zvýhodněné ceny.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Foto Jan Smilek

Na začátku letošního roku jsme 
úspěšně zkolaudovali nový Sběrný dvůr 
Liptál. I když bylo původně uvažováno, 
že bude mít sběrný dvůr svoji pro-
vozní dobu a svoji obsluhu, prozatím 
jsme nechali sběrný dvůr otevřen bez 
omezení. Z důvodu zvýšení množství 
a kvality třídění Vás zatím nechceme 
omezovat v době, kdy odpad do sběr-
ného dvora dovezete. Tím Vám chceme 
co nejvíce zjednodušit přístup k třídění 
odpadu. Chtěl bych Vás ale požádat, 
aby jste dodržovali pořádek a hlav-
ně prosím dodržujte vhazování odpadu 

Výše poplatků v okolních obcích
obec poplatek (Kč/osoba/rok)

Liptál 300

Lhota u Vsetína 300

Jasenná 450

Všemina 400

Lutonina 440

Vsetín 490
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Obec má zájem získat budovu dětského domova

Kotlíkové dotace

do správných nádob. Sběrný dvůr také 
nenahrazuje dvakrát ročně pořádaný 
sběr velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu, ale slouží pouze jako jeho do-
plněk. Obec nemá prostory na to, aby 
skladovala všechen odpad až do tohoto 
zmiňovaného svozu, který nebude ani 
v budoucnu zrušen. Upozorňuji Vás, že 
celý sběrný dvůr i přilehlé okolí je pod 
stálým kamerovým dohledem. Celkové 
náklady na realizaci sběrného dvora by-
ly ve výši 2,79 mil. Kč a z Operačního 
programu životního prostředí jsme zís-
kali dotaci ve výši 2,17 mil. Kč.

Naším cílem by totiž stále mělo 
být, aby komunálního odpadu bylo co 

nejméně, protože se jedná o nejdraž-
ší komoditu. Díky Vašemu kvalitnímu 
a zodpovědnému třídění zůstal poplatek 

za svoz odpadu pro tento rok opět ne-
změněn, tzn. 300 Kč/osobu/rok a je tak 
stejný už mnoho let. 

Rada Zlínského kraje schválila 
transformační plán Dětského domova 
v Liptále, který mimo jiné počítá se sní-
žením počtu dětí. Na základě tohoto sní-
žení bude mít Dětský domov v Liptále 
kapacitu 24 dětí. Transformační plán 
také počítá s uvolněním jedné ze tří bu-
dov, které Dětský domov nyní využívá. 
Bez využití bude v půlce roku 2017 bu-
dova tzv. „dívčí domov“, jedná se o bu-
dovu s č.p. 224. Tento objekt již nebude 
pro Dětský domov potřeba a Zlínský 
kraj jako majitel se vyjádřil, že budova 
bude nabídnuta novým zájemcům.

Z toho důvodu jsem na začátku to-
hoto roku poslal hejtmanovi Zlínského 
kraje a příslušnému odboru krajského 
úřadu žádost o převod tohoto majetku 
do vlastnictví obce Liptál. Budova má 
pro obec velice dobré umístění a již 
nyní je několik variant jejího budoucího 

využití. V případě, že obec tento objekt 
získá, tak jednou z možných variant 
využití bude zřízení jeslí, o kterých již 
dlouho uvažuji. Jelikož variabilita ob-
jektu je velká, nabízí se i několik dalších 

využití. Nejprve je ale potřeba počkat 
na rozhodnutí Zlínského kraje a na sta-
novení jejich podmínek převodu.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
Foto Jana Vráblíková

Vážený pane starosto, vážení občané
dovolte mi, abych Vás informoval, 

že Zlínský kraj dne 15. 3. 2017 vyhlá-
sil výzvu pro fyzické osoby - majitele 
rodinných domů k předkládání žádos-
tí o dotaci na výměnu starých kotlů 
na pevná paliva s ručním přikládáním 
na území kraje (tzv. kotlíkové dotace). 

Tato aktuální výzva Programu vý-
měny zdrojů tepla v domácnostech 
Zlínského kraje svými podmínkami 
převážně odpovídá výzvě, jež byla vy-
hlášena Zlínským krajem na přelomu 
let 2015 a 2016. Novinkami jsou pak 
zejména:
- omezení výčtu podporovaných zdro-

jů tepla pouze na obnovitelné zdroje 
energie, tj. na tepelná čerpadla nebo 

kotle na pevná paliva – výhradně 
biomasa (dřevo, pelety, dř. brikety, 
apod.);

- změna způsobu předkládání žádostí, 
kdy je žádost vyplňována a odeslána 
prostřednictvím elektronického for-
muláře a následně je žádost do 10 ka-
lendářních dnů doručena Zlínskému 
kraji v listinné podobě nebo prostřed-
nictvím datové schránky.
Celková předpokládaná finanční alo-

kace vyhlášené výzvy je 34,4 mil. Kč. 
Příjem elektronických formulářů žá-
dostí o dotaci bude zahájen 19. 4. 2017 
v 8:00 hod. a ukončen bude 21. 4. 2017 
ve 13.00 hod. Příjem elektronických 
formulářů žádosti může býti ukončen 
i dříve, a to v případě, že budou přija-

ty elektronické formuláře s celkovou 
požadovanou výší dotace dosahující 
alespoň 150 % finanční alokace. 

V případě jakýchkoli dotazů k dota-
cím na podporu výměny zdrojů tepla 
mohou zájemci o informace kontak-
tovat pracovníky Oddělení dotačních 
programů Krajského úřadu Zlínského 
kraje:
- Ing. Petr Hasala, tel.: 577 043 825,
- Ing. Barbora Kubernátová, 577 043 843,
- Ing. Ludmila Vaňková, 577 043 833,
případně lze využít kontaktní e-mail: 

kotliky@kr-zlinsky.cz. 

Ve Zlíně dne 16. 3. 2017
Jan Pijáček, Radní pro oblast řízení 
dotačních programů, rozvoj venkova 

a cestovní ruch
 http://www.kr-zlinsky.cz



10  Liptálský zpravodaj 1/2017

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí
do Vaší e-mailové schránky!

Zelené plachtové stánky si zájemci rychle rozebrali

Nařízení Státní veterinární správy – mor včelího plodu

Proč?
- Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena 

složenka.
- Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých 

věcí u sebe ve své e-mailové schránce, ať jste kdekoli.
- Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce 

daně Vám zašle upozornění na e-mail.
- Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR 

kódu v pohodlí Vašeho domova.
Kdo může tuto službu využít?
- Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu 

službu placení daně prostřednictvím SIPO.
- Poplatník daně z nemovitých věcí - právnická osoba, 

která nemá zřízenu datovou schránku.

Jak na to?
1) Vyplníte Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně 

z nemovitých věcí e-mailem.
Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů nebo 

na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy. Je 
zveřejněn i na www.liptal.cz, záložka Úřední deska.

2) Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste 
poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých 
věcí na e-mail na zdaňovací období roku 2017 je možné 
do 15. března 2017. Poplatníkům, přihlášeným  k zasílání 
údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude 
zaslána složenka.

leden 2017, www.financnisprava.cz

Zlín – Prodáno. Všech 65 původních 
zelených plachtových stánků, které by-
ly v posledních letech neodmyslitelnou 
součástí jarmarků na náměstí Míru, si 
rozebrali zájemci. Město Zlín jejich pro-
dejem utržilo částku 130 tisíc korun.

Zájem o stánky byl obrovský. 
„Kdybychom jich nabízeli dvojnásobný 
počet, i tak bychom prodali všechny,“ 
konstatovala radní Jana Bazelová.

Město už plachtové stánky nepotře-
bovalo, v minulém roce totiž pořídilo 
80 kusů jiných s dřevěnou střechou. 
„Původní jsme nabízeli za dva tisíce 
korun včetně DPH za kus,“ doplnila Eva 
Manišová, vedoucí Oddělení cestovního 
ruchu a informací magistrátu.

O původní plachtové stánky se při-
hlásilo 19 zájemců. Vybráni byli čtyři, 
kteří hodlali odkoupit nejvyšší množ-
ství. Do Hustopečí tak putuje 25 stán-
ků, do Liptálu 20, do Halenkova15 
a do Lukova 5 – Lukovští sice žádali 
o dvojnásobný počet stánků, ten už však 
nebyl k dispozici.

Publikováno 23.3.2017, Oficiální 
stránky Města Zlína

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 
Zlínský kraj podle veterinárního zákona vydala v uplynulém 
období několik dalších nařízení – mimořádných veterinár-
ních opatření k zajištění ochrany zdravých chovů včel před 
nebezpečnou nákazou – morem včelího plodu. 

Tato nařízení jsou závazná pro všechny chovatele včel 
s chovy včel umístěných na vyjmenovaných  katastrálních 
územích a ochranných pásmech, a to bez ohledu, zda jsou 
organizovaní v Českém svazu včelařů nebo v jiné organizaci 
nebo neorganizovaní. 

Jelikož není možné zveřejňovat ve zpravodaji celá znění 

uvedených Nařízení, přinášíme chovatelům včel tento pře-
hled. Nařízení jsou průběžně zveřejňována na úřední desce 
a úplný text naleznete na  elektronické úřední desce www.
liptal.cz, na webu Krajské veterinární správy pro Zlínský 
kraj, jsou dispozici na obecním úřadě, nebo Vám je můžeme 
na požádání zaslat emailem.

Je to toto nařízení:
- č. j. SVS/2017/032276-Z ze dne 9.3.2017 – ukončení 

Nařízení č. j. SVS/2015/074057-Z ze dne 20.7.2015

Zpracovala Jana Vráblíková
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Senioři a jejich bezpečí

Přibývá vloupání do domů. Zamykat!

Prosba a výzva – výrobky v.d. Lipta 

Pozor na falešné kontrolory kotlů
Podvodníci, kteří se snaží pod různými falešnými dů-

vody dostat do domů, mají novou záminku. Tentokrát se 
v některých místech republiky začali vydávat za revizory, 
kteří ´kontrolují´, čím lidé topí. 

„Byla jen otázka času, kdy tohle někdo někde použije," 
řekl František Horký z Chebu. „A bojím se, že takových 
povedených vykuků bude čím dál tím víc. Hned jak se začalo 
mluvit, že úředníci budou moci kontrolovat, čím topíme, jsme 
se s manželkou bavili o tom, že se tohle stane. A bude spous-
ta seniorů, kteří jim nalétnou.“ Kolik už se toho napsalo 
o tom, že přeplatky za vodu nebo elektřinu nenosí žádný 
obchodní zástupce, nebo že domácnosti navštěvují falešní 
prodejci elektřiny.

Přitom obrana proti falešným kontrolorům je snadná. 
„Obce mohou přistoupit ke kontrole kotle až po předchozím 
písemném upozornění, že mají důvodné podezření na poru-
šení zákona o ochraně ovzduší," informovala tisková mluv-
čí Ministerstva životního prostředí České republiky Petra 
Roubíčková. Teprve poté, co znovu zajistí opakované důkazy 

Buď jde sám, nebo chodí dva. Počkají si, až majitelé opustí 
dům. Nebo vidí, že se domácí pohybují na zahradě či si jen 
na chvilku odběhli. Právě tehdy totiž většinou dům nezamy-
kají. A to je příležitost pro zloděje. Ve Zlínském kraji se letos 
vloupali už do třiatřiceti domů. Nejvíce na Zlínsku, do třinác-
ti. Vloni jich přitom zloději navštívili ani ne polovinu.

Zloději obcházejí různé obce v kraji 
Minulý týden se staly dvě vloupačky v jediný den 

v Želechovicích na Zlínsku. 
Minimálně ke dvěma vloupáním, tentokrát do neobydle-

ných domů, došlo nedávno v Nedašově na Valašsku.
Několik rodinných domků navštívili zloději i ve zlínské 

části Lužkovice. Nešťastným majitelům způsobil škodu před-
běžně šestapadesát tisíc korun.

Lupičům se nevyhnuly ani Vizovice, Napajedla a další obce.
V obci Lužná na Vsetínsku zřejmě zloději obcházeli do-

my za bílého dne. „Naštěstí jsme měli zamčeno, ale viděla 
jsem, jak obcházejí dům a zkoušejí všechny kliky u dveří. 
Podobných případů bylo u nás v obci několik,“ svěřila se se 
svou nemilou zkušeností Marie Urubková.

Pokud někoho doma zastihli, měli nezvaní hosté různé 
výmluvy. 

Někomu tvrdili, že hledají firmu, o které se mohli dozvědět 
na nedalekém billboardu, dalším, že by rádi koupili králíky.

V Morkovicích na Kroměřížsku využil zloděj toho, že je 
majitel rodinného domu profesionálním řidičem, byl na ces-
tách a dům zůstal několik dnů opuštěný. „Zloděj způsobil 
majiteli škodu za bezmála osm tisíc korun. Přes tři a půl 
tisíce korun stála oprava oken a dveří,“ vyčíslila mluvčí 
kroměřížské policie Simona Kyšnerová. Za vloupání hrozí 
až tříletý pobyt za mřížemi.

Rady strážníků, policistů i bezpečnostních expertů zní 
podobně: dveře vždy zavírejte a zamykejte, pokud byt 
nebo dům opouštíte, byť jen na krátkou chvíli.

Pokud odcházíte na delší dobu, dobře uzavřete okna 
i dveře. Je mimořádně naivní nechat okno otevřené 
v poloze ventilace nebo mikroventilace, zejména pak 
tehdy, pokud se nachází v přízemí nebo na jiném snadno 
dostupném místě.

Převzato ze Zlínského deníku 29.3.2017, Jana Zavadilová

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že myšlenka a vazby bývalých pracov-
níků i nás všech občanů na firmu Lipta v.d. Liptál stále 
v naší obci žije, rozhodl se Obecní úřad v Liptále vytvořit 
stálou expozici výrobků tohoto, kdysi v regionu velmi vý-
znamného, zpracovatele dřeva a výrobce dřevěných hraček 
a dalších nejrůznějších předmětů.

Proto bychom rádi požádali všechny, kteří ještě tyto vý-
robky vlastníte, zda byste nám je neposkytli na Obecní úřad 
v Liptále. Možná je máte někde doma zapomenuty, objevíte 
při jarním úklidu, váháte sami z nostalgie, zda vyhodit, 

nebo ještě schovat, necháváte uložené, i když Vaše děti už 
odrostly, apod., 

Velmi rádi přijmeme a uvítáme lipťácký sortiment v ja-
kémkoliv stavu. Bez ohledu, zda bylo vyráběno přímo 
v Liptále nebo dalších pobočkách v okrese. Na přání bude 
u výrobků zveřejněno, kdo je pro tento účel poskytl. 

V případě, že se nám podaří dát dohromady dostatečný 
počet těchto výrobků, uspořádáme příležitostně první vý-
stavku.

Předem Vám všem děkujeme za snahu a spolupráci.
Z OÚ v Liptále Jana Vráblíková

o možném porušování zákona, mohou přistoupit k fyzické 
kontrole kotle, a to jak předem ohlášené, tak neohlášené. 
Navíc inspektor, kterého úřad pověří kontrolou, se musí 
prokázat služebním průkazem. A nesmí vstupovat do jiných 
prostor domu, než ve kterých je umístěný kotel.

Většina měst s kontrolami kotlů ještě ani nezačala. Na pří-
padné kontroly se ale musí připravit nejen ti, kteří netopí 
zrovna ekologickým palivem, ale také lidé, kteří požádali 
o takzvané kotlíkové dotace. Žadatelé, kteří uspěli, totiž musí 
počítat s tím, že kraj má právo prověřit si, zda dotaci čerpali 
tak, jak měli.

Zdroj Deník, 21.1.2017
Upravila Jana Vráblíková

I přesto, že Policie ČR a mnohé jiné instituce varují senio-
ry před touto trestnou činností, dochází k ní poměrně často. 
Dodržujte proto základní pravidla bezpečnosti:
- nedůvěřovat cizím lidem
- nikoho cizího si nevpouštět do bytu či do domu
- být obezřetný
- při jakékoliv pochybnosti se obrátit na někoho blízké-

ho, nebo obecní úřad, nebo ihned volat na linku 158
- nikomu cizímu nepředávat žádné peníze.
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Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Vzácné staré mapy jsou digitálně zpřístupněny

Zákaz výlepu plakátů na zastávky 

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 
Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí 
bude přerušena dodávka elektrické energie pro:

 
část obce Liptál Střed, Hořansko, Háj, Kopřivné, Lůžko
 
č.p.:/č.orient.: 
: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83/331, 87, 93, 107, 117, 130, 147, 
151, 163, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 
186, 186/35, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 214, 222, 225, 226, 229, 
231, 232, 234, 237, 238, 240, 242, 245, 248, 249, 250, 252, 
253, 255, 257, 258, 261, 262, 263, 268, 270, 271, 272, 275, 
277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 291, 292, 293, 294, 
295, 296, 297, 298, 301, 304, 306, 307, 311, 317, 318, 319, 
321, 322, 324, 325, 326, 329, 331, 332, 334, 337, 339, 340, 
341, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 
370, 373, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397/2, 398, 
399, 400, 402, 403, 404, 409, 410, 417, 418, 419, 420, 431, 

434, 435, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 449, 453, 454, 455, 
457, 466, 467, 470, 471, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 494, 
497, 498, 502, 508, 510, 511, 526, 529, 531, 535, 9001/12, 
9004, 9005, 9006, 9007, 9008/20, 9009, 9010/21, 9011, 
9012/20, 9013, 9015/9, 9016/10, 9017, 9018, 9020, 9021, 
9023, 9024, 9025, 9026, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032/6, 
9033, 9034/5, 9035, 9036, 9038, 9900/178, 9911

dne: čtvrtek 13.04.2017 od : 07:30 hod do : 18:30 hod.

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní 
povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat 
plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona 
č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní 
charakter. 

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven 
pouze na nezbytně nutnou dobu. Výše uvedené informace 
budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elek-
třiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdis-
tribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny 
v dotčených lokalitách formou oznámení. 

S pozdravem www.cezdistribuce.czČEZ Distribuce, a.s. 
kontaktní linka: 800 850 860

Historické mapy z paměťových institucí Zlínského kraje 
jsou nyní přístupné také on-line. A to díky unikátnímu pro-
jektu eBadatelna.

„Momentálně si mohou návštěvníci eBadatelny prohléd-
nout 290 map v digitální formě a počet zveřejněných map 
postupně narůstá. Je ohromná výhoda, že uživatelé portá-
lu mohou z pohodlí domova přes počítač zblízka nahlížet 
do vzácných historických map z 18. až 20. století,“ sdělil 
odborný garant projektu Vítězslav Mach. Na portálu eBa-
datelna je v elektronické podobě zveřejněno 27 442 stran 
celkem 1500 různých dokumentů, mezi nimiž jsou kromě 
map například noviny a časopisy, knihy, plakáty, fotografie 
a další informační nosiče.

Portál eBadatelna Zlínského kraje (https://ebadatelna.
zlkraj.cz/) funguje pro veřejnost od února 2016. Obsahem 
portálu je digitalizovaný fond paměťových institucí zřizo-
vaných Zlínským krajem: Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzea 
regionu Valašsko, Muzea Kroměřížska, Krajské galerie 
výtvarného umění ve Zlíně, Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně a Hvězdárny Valašské Meziříčí. Z eBada-
telny je možné data muzejních sbírek a galerie poskytovat 
do českého portálu eSbírky a portálu Europeana.

Okno do kraje 
11/2016

Poslední dobou se také množí případy, kdy projíždějící 
ve snaze co nejvíce zviditelnit jakoukoliv akci bezohledně 
vylepují plakáty na autobusové zastávky. 

K tomu máme v obci vyčleněných dostatek viditelných 
míst, kde si zájemci mohou sami plakáty vylepit, dokonce 
zdarma, co je jinde nemálo zpoplatněno. Navíc jsou občané 
již zvyklí zde informace hledat. Tady je samozřejmě také 
nutné dodržovat určitou toleranci, aby i jiní měli stejné mož-
nosti a prostor k výlepu. Jedno takové místo je dokonce jen 
pár kroků od autobusové zastávky Střed, přesto musíme řešit 
opravy maleb, čištění, nové nátěry a další následné škody 
po takovémto nedovoleném vylepování různými lepidly 
a chemikáliemi, připínáčky. 

Naší snahou je, aby zastávky byly v co nejlepším a nej-
čistším stavu a věřte, že nás to stojí i tak nemalé úsilí. Toto 
vše svědčí o kultuře a ohledech nás všech na ostatní spolu-

občany, jak již bylo zmíněno v článku na jiném místě tohoto 
zpravodaje.

Jelikož se jedná o nedovolenou reklamu, upozorňujeme, že 
plakáty budou nadále strhávány.    

Neznalí přespolní se o místech, která jsou v obci určena 
pro vyvěšování, mohou informovat na OÚ Liptál, kde Vám 
je rádi popíšeme, ale jsou i dobře viditelná z hlavních přístu-
pových komunikací.  

Pokud nám materiály ke zveřejnění poskytnete na obecní 
úřad, rádi je zveřejníme i na webu obce, odkud se automatic-
ky rozesílá na cca 250 adres, či na úřední desce. 

Také zde bychom rádi poprosili naše občany o spolupráci 
a pomoc s tímto nešvarem a o šíření této informace dál. 
Předem děkujeme. 

Obecní úřad Liptál
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Slovo veterináře - Zvířata a zábavní pyrotechnika

Deratizace v Liptále 

Nabídka rozesílání SMS zájemcům

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI v Liptále k 28.2.2017

V posledních letech sílí přesvědčení, že naše šťastné chvíle 
– oslavy narozenin, setkání s přáteli, dokonce slavení Vánoc 
a Velikonoc, těchto ryze duchovních svátků, musí být do-
provázeno zábavní pyrotechnikou. Prostě musíme dát všem 
vědět, že se výborně bavíme. Většinou si však neuvědomu-
jeme, že barevné ohňostroje protínající oblohu a především 
doprovázené silnými ranami pro všechny zábavou nejsou.

Nemyslím teď lidi, ti chápou, co se děje, a vědí, že toto 
představení bude mít svůj konec. Mám na mysli zvířata, která 
jsou zmatena, vykolejena ze známých stereotypů, vyděšena či 
plna agresivity proti neznámému nepříteli. Tyto stavy se pak 
u nich stávají příčinami dalších závažných nervových po-
ruch, nečekaných zranění či agresivního syndromu. Protože 
se zvířata sama bránit nemohou, chtěl bych vás z pozice vete-
rináře upozornit na důsledky této lidské zábavy na psychiku 
zvířat, se kterými se ve své praxi běžně setkávám.

Snad každý ví, že zvířata (psi, kočky, ale i lesní zvěř) mají 
násobně citlivější smysly než člověk. Tedy to, co my slyšíme 
jako velké, hlasité výbuchy, zvířata vnímají až 7x inten-
zivněji. Když pominu tu nepříjemnost, až bolest, se kterou 
hluk vnímají, musím zdůraznit její dopad na jejich nervovou 
soustavu a následně na psychiku. Agresivní podněty, kterými 
je atakována jejich centrální nervová soustava (CNS) musí 
zvířata vykompenzovat. Takže se stávají agresivnějšími, do-
chází k poruchám poslušnosti, agrese se může obrátit i proti 
samotnému majiteli. Zvíře ve snaze tomuto ataku uniknout 
ztrácí orientaci, často dochází k zaběhnutí. Hrozí však i těžší 
následky, může dojít až k trvalému poškození CNS, které se 
projevuje jako epileptické záchvaty. Ty pak mohou ohrozit 
zvíře i na životě.

Léčba je složitá, nákladná, realizuje se často až doživotně. 
Zvíře užívá sedativa, která ho zase nepřiměřeně utlumují, 
ničí jeho přirozené instinkty. Vznikají však i případy tak in-
tenzivní epilepsie, že zvíře musí být utraceno. U lesní zvěře 
navíc častěji hrozí zranění, neboť se snaží před neznámým 
nebezpečím utéct.

Prosím vás tedy, abyste příště při oslavách osobních či 
duchovních svátků zvážili, zda je nezbytné použít zábavní 
pyrotechniku, když si uvědomíte, jaké následky to může 
mít i na vaše domácí zvířata. Co tak omezit tuto zábavu jen 
na tradičního Silvestra?

Březen 2017   MVDr. Jan Běťák, Lhota

Jako každoročně probíhá na jaře v naší obci velkoplošná 
deratizace. Na podzim bude prováděna kontrolní prohlídka 
a umístění návnad. 

Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem 
ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných 
ploch a vybraných objektů, či míst, na která upozorníte. 

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců 
i v okolí obytných domů a hospodářských stavení, prosíme 

Obecní úřad Liptál oznamuje zájemcům, kteří by chtěli 
dostávat zprávy z hlášení obecního rozhlasu formou SMS 
přímo do svých mobilních telefonů, nahlaste na obecní úřad 
své telefonní číslo. Popřípadě uveďte, o které zprávy máte 
hlavně zájem.

Prostřednictvím SMS by jste dostávali pouze stručná hlá-
šení obecního rozhlasu (prodejci, akce ihned po vyhlášení, 

různá oznámení atd.). Rozesílání zpráv z webu obce zůstane 
ve stejném rozsahu, tzn. bude i nadále rozšířeno o zprávy 
na úřední desce, podrobné pozvánky a plakáty na akce 
apod.

Kontakt pro zaslání čísla telefonu:
Tel.: 571 438 074

Email: obec.urad@liptal.cz

Evidovaní uchazeči: 57 (53 – říjen 2016).
Podíl nezaměstnanosti: 5,59 % (5,29 % - říjen).
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:

- nejvíce Hošťálková – 6,39 %, 98 evidovaných uchazečů. 
- nejméně Kladeruby 1,42 %, 5 evidovaných uchazečů.

(Zdroj: Úřad práce.)

a vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání poby-
tu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo 
na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své poža-
davky na Obecní úřad v Liptále, tel. 571 438 074, aby bylo 
zabezpečeno komplexní ošetření obce. U nich lze nástrahy 
i zakoupit.

Pro vlastní potřebu máme na obecním úřadě k dispozici 
omezené množství nástrah proti hlodavcům. V nutných pří-
padech si můžete přijít vyzvednout.

Obecní úřad v Liptále a fy Deratex, Zlín
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pOZOR:
poplatky za odpady a psy jsou splatné 

do konce března 2017.
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 nebude mít na popelnici přilepenu samo-
lepku pro rok 2017 (tj. doklad o zaplacení), nebude mu 

popelnice vyvážena!

NETŘÍDĚNÝ – zbytkový - ODPAD – POPELNICE - 
PYTLE černá barva (paseky)

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

První svoz v roce 2017: 
12.01.  * 26.01. * 09.02. * 23.02. atd. 

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 - 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.

Umístění barevných KONTEJNERŮ, 
do kterých lze průběžně odkládat skleněný odpad, 

papír, plasty, bioodpad:  
- v Dolansku u obchodu Jednota

- ve Středu obce u Hasičské zbrojnice (sběrný dvůr)
- v Hořansku na Špici.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – PAPÍR 
– modré pytle a modré kontejnery

* 10.04. * 08.05. * 05.06. * 03.07. * 31.07.  * 28.08. * 
25.09. * 23.10. * 20.11. * 18.12.2017

Patří zde: noviny, časopisy, krabice, lepenka, karton, kance-
lářský papír a sešity

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

TŘÍDĚNÝ ODPAD – PLASTY 
– žluté pytle a žluté kontejnery

* 24.04. * 22.05. * 19.06. * 17.07. * 14.08. * 11.09. * 
09.10. * 06.11. * 04.12.2017

Patří zde: PET láhve, sáčky, folie, nádoby od saponá-
tů, 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 a oranžové popelnice
Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů. 

Kartony stlačte, šetříte tak místo.

Patří zde: krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod. 
Ke třídění těchto odpadů můžete využít oranžově označe-
né popelnice, které jsou umístěny vedle stávajících zvonů 

na sklo. Nebo si můžete v IC nebo na OÚ vyzvednout oran-
žové plastové pytle.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO 
– zelené kontejnery „zvon“

Kontejnery jsou sváženy podle potřeby.
Patří zde: láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo. 

NEpatří zde: porcelán, keramika, autosklo, 
drátěné sklo a zrcadla. 

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

- umístěn ve středu obce u hasičské zbrojnice.

BIOODPAD – hnědý kontejner
- je umístěn ve středu obce u hasičské zbrojnice a u obcho-

du v Dolansku. Kontejnery jsou sváženy podle potřeby.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - ELEKTROZAŘÍZENÍ - E-BOX
- umístěn u vchodu do Obecního úřadu v Liptále.
Větší elektrozařízení ze domluvit s našimi hasiči.

Do E-Boxu patří: drobné elektrospotřebiče 
– např. vysloužilé 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

Prosíme občany, aby do kontejnerů i barevných pytlů uklá-
dali pouze odpad,

pro který jsou určeny.

Děkujeme, že třídíte odpad!

svoz odpadu Liptál - 2017
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Vysvětlení k odvozu popelnic

Přehled množství odpadů

JEDLÉ TUKY A OLEJE – jak je likvidovat

Zejména během zimního a topného období jsme zazna-
menali několik případů, kdy jste nás informovali, že Vám 
při pravidelném svozu nebyla vyvezena popelnice. Při naší 
reklamaci u svozové firmy nám bylo zdůvodněno, že v po-
pelnici byl vysypán horký, někdy dokonce i žhavý popel. 

Takovouto popelnici pak nemohou pracovníci kvůli před-
pisům vysypat do objemného popelářského vozidla k ostatní-

mu, mnohdy hořlavému odpadu, z důvodu bezpečnosti práce 
i techniky. Je tedy nutné, aby v popelnici nebyl žádný takový 
odpad, který by mohl být ohniskem požáru a následných 
velkých škod jak na vozidle, tak i na skládce.

Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Liptál

Jak jsme úspěšní v množství vytříděných odpadů? Pro 
přehled uvádíme jednotlivé položky v tunách za období od r. 
2012 - 2016. Poděkování patří Vám všem! Dlužno dodat, že 
čím více budeme všichni odpady třídit, tím nižší náklady bu-

dou na likvidaci komunálních odpadů (popelnic). A tím déle 
můžeme zachovat výši ročního poplatku za odpady, který je 
prozatím nejnižší v širokém okolí.

Děkujeme, že třídíte odpad!

Množství zpracovaných odpadů v tunách za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016
2012 2013 2014 2015 2016

komunální odpad 216,46 221,855 215,41 222,16 233,92
plasty 11,55 9,926 14,57 16,055 14,855
papír 4,41 7,29 7,83 8,1 8,12
sklo 14,323 16,462 15,71 18,42 26,11
kompozitní obaly 1,665 0,8 0,47 0,665 1,005
nebezpečný odpad 3,585 2,023 2,796 2,413 5,806
velkoobjemový odpad 13,25 22,18 21,2 24,76 24,58
bioodpad 1,222 3,661
Celkem: 265,243 280,536 277,986 293,795 318,057

Stav ke dni 31.1.2017
Zpracovala Monika Valchářová

CO UŽ ANI JAR A DOMESTOS NEZVLÁDNOU
Dost velká část lidstva má ráda tučná jídla. Tuk je po mlé-

ku pravděpodobně další podivností, jejíž požírání si člověk 
oblíbil. Ale buďte bez obav. Nebudeme se zde zabývat obezi-
tou, zažíváním nebo snad, nedej bože, agitací zdravé výživy. 
Jezte, co chcete..., protože jste to, co jíte. Jak víte.

Naopak si zde něco povíme o tom, co se s oblíbenými tuky 
a oleji stane po tom, co doslouží coby kuchyňská ingredience 
a vznikne z nich dost problematický odpad.

ZAČÍNAJÍ SE OBJEVOVAT KONTEJNERY 
NA POUŽITÉ OLEJE. HURÁ!

 Dobrá zpráva je, že se nesměle začínají objevovat kontej-
nery na použité potravinářské oleje.

NAOLEJUJME SE
Ze všech těch lahví olejů, co vidíte tak krásně vyrovnané 

v super-hyper-mega marketech se stane odpad (obsah stejně 
jako obaly). Ať už přímo, nebo zacházkou přes naše trávicí 
ústrojí. Řečeno zjednodušeně – po tom, co se tuky usmaží ne-
bo přesmaží, skončí svou záslužnou pouť buď ve výlevkách, 
nebo záchodech. Odtud putují dál těmi rourami, o kterých 
raději nechceme moc vědět. Jelikož je struktura tuku taková, 
jaká je (při ochlazení vytváří hrudky), nabalují na sebe tyto 

oleje další nečistoty a usazeniny a vytvářejí tak v těchto rou-
rách úchvatný povlak, na který ani sofistikovaný Domestos, 
ani prostý louh nestačí. (Někdy se může stát, že se v kanali-
zacích objeví tzv. „tuková kra“, která prostě kanalizaci ucpe 
a neuvolní ji, dokud ji specializovaná firma ‚neprošťouch-
ne‘.) Netřeba dodávat, že množství tuku v kanalizacích se 
rapidně zvyšuje zejména o svátcích, a to svátcích vánočních.  
Na své další pouti kanalizací pak ucpávají kanalizační čer-
padla (tím, že se nabalují na jejich sondy, které tato čerpadla 
ovládají, a vyřazují je z provozu). Mimo této prosté činnosti 
se ještě tuky v kanalizacích zabývají tím, že urychlují korozi 
kanalizačního potrubí. Dělají to tak, že se v kanalizaci částeč-
ně rozkládají. Tak vznikají mastné kyseliny, no a ty mohou 
urychlit korozi už tak těžce zkoušených stěn kanálů a potru-
bí. Velmi dobrou práci tuky odvádí i v čističkách odpadních 
vod, kamžto se dříve či později nakonec stejně dostanou. Zde 
nejraději narušují mechanický proces čištění odpadních vod. 
(Například při přívalových deštích může dojít k ucpání me-
chanické části a následnému přetoku vody do tzv. biologické 
části čistírny.) Běžně se tuky v čistírně odpadních vod likvi-
dují spolu s ostatními plovoucími nečistotami v usazovací 
nádrži pomocí speciálního stíracího zařízení či lapače, chce-
te-li. To odvádí tuky do jímky. Odtud se odebírají a odváží 
na skládku, popřípadě se pálí ve spalovnách za vysokých 
teplot. Dalo by se tedy říci, že z vaší pánve nebo friťáku se 
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tuk prožene vaším odpadem doma (který vám mimochodem 
může velmi snadno ucpat), kanalizací, čističkou, aby byl 
na konci své cesty triumfálně odvezen na skládku, nebo sešel 
žehem. Je to absurdní, není-liž pravda?

 
Statistik a číselchtiví čtenáři jistě baží po informaci, kolik 

že to tuků se ročně dostane do kanalizací. Je to jednodu-
ché. Skoro všechen, který se vyrobí, či lépe řečeno prodá. 
Takže čísla hledejte v oblasti příčin, a ne následků. Nicméně 
spotřeba kuchyňských olejů je vysoká. Přispívá k tomu ob-
liba smažených jídel. Domácími řízky počínaje a hranolky 
ve fastfoodech konče.

CO S TÍM?
No, tady je každá rada už předem předražená. Vypouštět 

tuky z kuchyní do kanalizace nám nikdo nezakazuje. Ostatně 
to ani není v současnosti technicky možné (byť z vyhláško-
vého hlediska to samozřejmě možné je). Nicméně technicky 
vzato, povolené koncentrace tuků ve vypouštěné odpadní 
vodě jsou docela nízké, takže z nich takový zákrok tak nějak 
sám logicky vyplouvá na povrch.

 
Pravda, odpadní vedení se tu a tam i díky tukům zanese 

a pak nastupuje chemie. A ne lecjaká chemie. Díky chemic-
kému pročišťování odpadních vedení v domácnostech se 
do odpadních vod dostávají další zbytečné chemikálie.

 
Pro velkokapacitní kuchyně a jim podobné vývařovny se 

však již nějaké ty povinnosti vztahují. I díky nim se zde vyu-
žívají například lapače tuků. To je vykutálené zařízení, které 
pracuje na principu sedimentačního procesu (olej je lehčí než 
voda). Voda, částečně zbavená tuků, je pak následně odvádě-
na do komunální kanalizace. Čas od času pak specializovaná 
firma tuky z lapače odstraní a zlikviduje.

 
Použité jedlé oleje nejsou tak lukrativní objekt zájmu jako 

plast nebo elektroodpad, aby se jím zaobíraly nějaké nezisko-
vé organizace zabývající se přerozdělováním peněz v rámci 
sdružených sběrů. Nicméně, a to je dobrá zpráva, se objevují 
první pilotní projekty a řešení, které by v budoucnu mohly 
kanalizacím ulehčit.

 Jak již víme, tuky po tom, co si projdou martýriem na pán-
vích a ve friťácích, v kanalizačních potrubích a čističkách, 
skončí nakonec stejně někde kdovíkde. Je to zbytečná agó-
nie. Nebylo by snazší dávat oleje do petek a házet je rovnou 
do směsného odpadu? Dobrý nápad. Kanalizacím by to uleh-
čilo. Je to takové východisko z nouze. Pokud ve vašem okolí 
sběrné kontejnery na kuchyňský olej nejsou, jakože nejspíš 
ještě ne, můžete je odnést do sběrného dvora. Co se tady 
s nimi stane, to neví ani ten Nejvyšší.

 
Menší množství tuků, například z pánve, je možné 

vsáknout do ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky 
a pak vhodit do kontejneru na směsný odpad.

 
Lze tuky kompostovat? V malém množství ano. Odborníci 

doporučují nechat je vsáknout do savých materiálů. Nicméně 
jen v malém množství. 

 
Lepší, než vypouštět kuchyňské oleje do odpadu a zá-

choda, je přelít je do PET lahve, zavřít a hodit do kontej-
neru na oleje nebo na směsný odpad.

 
Existují postupy, jak použité odpadní tuky z kuchyní 

tak nějak recyklovat. Jedná se především o tuky sebrané 
z veřejného stravování a potravinářského průmyslu. Tuků 
z domácností, kvůli momentální míře organizovaného sběru, 
je v takto zpracovaném odpadu minimum. Odpadní tuky je 
možné použít při výrobě některých biopaliv. Popřípadě k vý-
robě průmyslových maziv.

 
Pro velkokapacitní kuchyně, vývařovny a podobné gastro 

dílny existuje svoz použitých olejů. Přijede dodávka a odve-
ze si nádoby plné olejů. Tento systém, který teoreticky dobře 
funguje pro velkoprovozy je však nevhodný pro domácnosti 
a naše tuky. 

  Zdroje: Odpady, TZB-Info, Naše Voda, Ekonom
www.trideniodpadu.cz 

Obecní úřad v Liptále v současné době usiluje o získání 
kontejneru na použitý olej.

O podrobnostech Vás budeme postupně informovat.

Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů z domácností
bude letos proveden v naší obci 

v sobotu  22.4.2017

Liptál – Na Špici (točna autobusu) 08:00 – 09:00 hod.
Liptál – Dolansko (u obchodu) 09:15 – 10:15 hod.
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 postřiky   • staré kosmetické přípravky • staré léky • vyjeté  
motorové oleje • mořidla a rozpouštědla • plastové obaly 

a nádoby od škodlivin • opotřebované pneumatiky • hadry 
znečištěné barvami, oleji a vazelínou • obaly od sprejů • te-
levizory • rádia • 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  odpa-
dů končily v popelnicích, velkoobjemových kontejnerech, 
kamnech a nebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že kaž-
dý z vás, kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné 
příležitosti a akce se zúčastní.

Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního 
prostředí ve Vaší obci děkuje 

      
Obecní úřad Liptál a společnost Marius Pedersen a.s.
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Nedovolené odkládání odpadů

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 

Vážení spoluobčané, 

pevně věříme, že nikoho z Vás se toto upozornění netýká. 
Přesto bychom rádi zdůraznili, že není možné odkládat ja-
kékoliv odpadky na místa, kde nepořádek pravidelně za-
znamenáváme – autobusové zastávky v celé obci a kopec 
Na Hranici s obcí Všemina. Zde bývají rádoby nenápadně 
odloženy dokonce pneumatiky a jiný objemný odpad, pytle 
s odpadky, které vítr roznáší po okolí a jsou nebezpečné i pro 
zvěř nebo automobilovou dopravu. 

Využívejte k odkládání zdarma místa k tomu určená – kon-
tejnery v obci, dvakrát ročně pravidelný svoz nebezpečných 
a velkoobjemových odpadů, sběrný dvůr u hasičské zbrojni-
ce. A prosíme Vás všechny o šíření této informace i pokud se 
s něčím takovým sami setkáte.

Naší snahou je, abychom všichni žili v čistém prostředí, 
aby naše děti měly příklad v přístupu každého z nás k okolí, 

k přírodě, k čistotě, k estetickému cítění a vnímání krajiny či 
našeho okolí, které slouží všem. V neposlední řadě je to také 
úcta k práci druhých. Abychom všichni nemuseli doplácet 
na pár nezodpovědných jedinců

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Váš Obecní úřad Liptál
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Z Obecní knihovny Liptál
Návštěvy žáků základní školy liptál 

Letos poprvé naši knihovnu navštívili žáci 1. třídy ZŠ 
Liptál – 18 dětí s paní učitelkou Ildžovou. Návštěva pro-
běhla 9. března 2017 v dopoledních hodinách. Některé děti 
už do knihovny chodí s rodiči a knihovnu znají,  jiné u nás 
byly poprvé. Děti si domů odnesly přihlášku čtenáře a těšily 
se, že si při další návštěvě s paní učitelkou vypůjčí knížku, 
kterou si vyhlédly. 

V knihovně se také líbí žákům druhé a třetí třídy. S paní 
učitelkou docházejí do knihovny jednou za měsíc, vymění 
si přečtené knihy a odnesou si je do třídy k další práci při 
čtenářských dílnách. 

Velmi se těšíme se na jejich další návštěvy!

OTEVÍRACÍ DOBA
STŘEDA      15.00 – 17.00
PÁTEK        15.00 – 17.00
www.liptal.knihovna.info

Alena Malčíková, knihovnice
Foto Alena Malčíková

Žáci druhé třídy s paní učitelkou Janou Hříbkovou.
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PLÁN  ZNÁMÝCH  AKCÍ  V LIPTÁLE  2017
Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde

čt Zumba děti 17-17:50, dospělí 18-19 h 17-19 Lenka Ahmed KZ Liptál
út Zumba dospělí – podle domluvy 18-19 Lenka Ahmed KZ Liptál

st Cvičení rodičů s dětmi 16-17 maminky tělocvična ZŠ 
Liptál

03.04.-
28.04.

Sběr papíru MŠ Liptál do 07.04.2017
a ZŠ Liptál do 28.04. -- MŠ Liptál,

ZŠ Liptál
u MŠ,

u ZŠ Liptál
22.04. so Svoz velkoobjemového

a nebezpečného odpadu
08:00-
11:30 OÚ Liptál obec

22.04. so Soukromá akce -- Gajdošíkovi, Všemina KZ

22.04. so Chlebíčkový ženský volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál tělocvična ZŠ 
Liptál

25.04. út Superstar ZŠ Liptál 08:30 ZŠ Liptál KZ
29.04. so 12. Liptálský košt slivovice 2017 14:00 Restaurace U Klesků U Klesků

05.05. pá Přednáška - Martin Pouba - Na motorce kolem 
Afriky 18:00 Obec Liptál U Klesků

19.05. pá Divadelní představení pro ZŠ Liptál 08:30 ZŠ Liptál KZ
20.05. so Blešák 13:00 MŠ Liptál, maminky KA
27.05. so Otevírání chodníků Dolansko 15:00 OÚ Liptál park před Hrádky
28.05. ne Konfirmační slavnost 10:00 ČCE Liptál kostel ČCE Liptál
30.05. út Open koncert 13-19 ZUŠ Morava KZ
03.06. so Soukromá akce -- Urbanovi, Všemina KZ
09.06. pá Zahradní slavnost MŠ 15:00 MŠ Liptál MŠ
11.06. ne 30. Dětský (nejen) folklorní den 10:00 FS Lipta Liptál, Obec Liptál KA
16.06. pá 40 let ZŠ Liptál 08:30 ZŠ Liptál ZŠ, KZ

17.06. so Fotbalový dětský den, 
7. Hořansko vs. Dolansko 2017 14:00 FK Liptál KA

18.06. ne Setkání dříve narozených členů sboru 15:00 ČCE Liptál sborový dům
23.06. pá 20 let Sdružení obcí Syrákov 16:00 Obec Liptál
23.06. pá 7. Liptálské slůnění 2017 (VI/2017), 15:00 Londa Jaroslav, Liptál KA
24.06. so Tour de Beer 09:00 Londa Jaroslav, Liptál KA

01.07. so Pivní slavnosti 16:00-
02:00

Tomana Jan, Liptál
Šťastní, Vizovice KA

02.07. ne 110 let evangelického kostela v Liptále,
svátek Mistra Jana Husa 10:00 ČCE Liptál kostel ČCE Liptál,

KZ Liptál
08.07. so Hasičská pohárová soutěž 13:00 SDH Liptál Areál TJ
15.07. so Hasičská soutěž v Domašově -- SDH Liptál a SDH Domašov ---
29.07. so Myslivecký výlet a dětský den 15:00 MS Brdisko Liptál Chata MSB
05.08. so 3. Liptálský gulášfest 2017 – Liptalanka,1+1 15:00 Obec Liptál KA
11.08. pá Soukromá akce -- Tomšů, Všemina KZ
14.08.-
18.08.

po-
pá

Tábor
pro malé děti na faře -- ČCE Liptál sborový dům

19.08. so 130 let hasičů Domašov -- SDH Liptál a SDH Domašov ---
24.08.-
28.08.

čt-
po

MFF 48. Liptálské slavnosti 2017
- výstava 

FoS Lipta Liptál, 
Obec Liptál

KZ, KA,
Obec

05.09. út Den otevřených dveří v nové MŠ 14:00 MŠ Liptál, Obec Liptál MŠ
09.09. so Soukromá akce -- Vrlíčkovi, Liptál KZ

23.09. so
Mistrovství 4 členných družstev ve vaření 
halušek. Jiné valašské speciality. Koncert - vy-
stoupení Ondráš.

10:00
FS Lipta Liptál
Obec Liptál
Obec Pruské

KA

20.10.-
21.10.

pá
so Volby do PS PČR 14-22

08-14 ČR, OÚ Liptál VZM

25.11. so Adventní vánoční jarmark 13:00 SRP ZŠ Liptál, ZŠ, MŠ, 
Obec Liptál KA

25.11. so Zvonečkový průvod a rozsvícení vánočního 
stromu a betlému se zpíváním koled 16:30 SRP ZŠ Liptál, ZŠ, MŠ, 

Obec Liptál Před OÚ
26.11. ne Adventní koncert 15:00 ČCE a OÚ Liptál Kostel ČCE
02.12. so Beseda se seniory 14:30 Občanská komise, Obec Liptál KZ
02.12. so 18. Mikulášská jízda 2017 14:00 FS Lipta Liptál, Obec Liptál Obec
10.12. ne Vánoční zpívání a koledování 15:00 FS Lipta Liptál, ZUŠ Morava KZ
26.12. út Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ
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 Plán akcí je vkládán i na webové stránky obce www.liptal.
cz. O akcích se tak má možnost dozvědět co nejširší okruh li-
dí, získáte tak reklamu. Zasílejte proto plakáty, pozvánky atd. 
na Vaše akce, aby mohly být v dostatečném předstihu zveřej-
ňovány na webových stránkách či Liptálském zpravodaji.

Dále prosíme všechny vedoucí souborů a složek, aby 
sledovali aktualizovaný plán akcí na webových strán-

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

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

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

ROZPIS  PRAVIDELNÉHO  PROVOZU  - zkoušky v Kulturním zařízení Liptál - 2017
Mimo tento pravidelný provoz se konají jednorázové kulturní akce pátek - sobota - neděle.

PONDĚLÍ FS Malá Lipta  17-19 h FoS Lipta - Senioři  19-21 h

ÚTERÝ FS Lipta-Malůšata 16:30-17:45 h  Zumba 18-19 h (dle domluvy)

STŘEDA FoS Lipta - Základ 19-21 h

ČTVRTEK Zumba děti 17 – 17:50 h  Zumba dospělí 18-19 h

PÁTEK FoS Lipta - Základ 19-21 h (dle potřeby)

Dechovka Liptalanka  19-22 h

SOBOTA 

NEDĚLE Dechovka Liptalanka (dle potřeby)

Trabantem napříč kontinenty – Dan Přibáň v Liptále
Rozhodnutí uspořádat v Liptále cestovatelskou besedu 

nezrálo dlouho. Koho ale vybrat, koho  oslovit? Zkusili jsme 
rovnou Dana Přibáně, který je spoustě lidí známý hlavně dí-
ky televizním reportážím ze svých cest. A on souhlasil, podle 
jeho nabitého programu jsme s jeho kanceláří dohodnuli 
termín 9. února 2017 a začali připravovat podrobnosti. Jako 
téma besedy jsme vybrali Tichomoří. 

Počáteční pochyby, zda bude dostatečný zájem, byly brzy 
rozptýleny. Prodej lístků jsme zahájili již před koncem roku 
2016 a v lednu již bylo vyprodáno! A jistě to nebylo jen tím, 
že občané Liptálu měli zvýhodněné vstupné. Vlastně jsme 
ani nestihli rozlepit plakáty po okolí. I tak byl zájem velký, 
ani jsme nemohli všechny uspokojit, nikdo ani neřešil výběr 
místenky, jen zda ukořistil lístek.

A nadešel čtvrtek 9. února. Už od 17 hodin se začal sál 
plnit natěšenými diváky. V 18 hodin pak začal Dan poutavě 
vyprávět, jak to umí jen on, a všichni jsme se rádi nechali 
přenést do dálek i díky promítaným fotografiím poznávat 
vzdálené kraje, lidi, přírodu, život na jiné straně zeměkoule. 
Vše doplněno někdy neuvěřitelnými zážitky z provozu i po-
ruch a oprav legendárních vozidel i motorek, strastí i slastí. 
Vpravdě „cestovatelský rokenrol o výpravách těmi nejméně 
pravděpodobnými auty“. V mnoha z nás dřímá cestovatelská 
vášeň a sny, jen schází odvaha. Dan Přibáň ji umí krásně 
probudit.

Jsme rádi, že se beseda líbila, že byl takový zájem, který 
nás velmi těší. Rádi bychom v pořádání podobných předná-
šek podle možností pokračovali. Informaci, co připravujeme, 
naleznete jiném místě tohoto zpravodaje.

A ještě dovětek – na obecním úřadě nám zbylo posledních 
pár podepsaných plakátů Danem Přibáněm. Tak pokud máte 
zájem, zastavte se.

Jana Vráblíková 
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Lovecká družina Jagāri

Historický šerm a rekonstrukce středo-
věkého života je naším koníčkem už něko-
lik let a po různých zkušenostech jsme se 
rozhodli založit vlastní skupinu. 3. ledna 
2017 tak vznikla v Liptále skupina histo-
rického šermu o sedmi členech s názvem 
Jagāri (čti Jagári). Jako hlavní téma jsme 
si zvolili lov – od toho pochází i staroger-
mánský název Jagāri, což znamená lovec. 
Družina rekonstruuje oděvy a vybavení 
dvou kultur podle dochovaných nálezů 
vyskytujících se v Evropě  v 9. a 10. sto-
letí a to dánské Vikingy a mnohým lidem 
bližší Slovany. Tyto kultury se mnohokrát 

střetávaly i mísily. Zabýváme se starobylými řemesly, sami 
pracujeme na výbavě i ručně šitých kostýmech doplněných 
replikami šperků a ozdob. Ve spolupráci s archeology, 
nadšenci a řemeslníky se učíme stále nové věci. Muži se 
také věnují tréningu boje, ženy pouze pokud chtějí, jinak 
je jejich činností šití, různé techniky pro výrobu doplňků, 
vaření, obstarání tábora a dětí. Jde o tzv. living history 
(živoucí historii).

V současné době pracujeme na kostýmech a vybavení 
včetně historických stanů a připravujeme se na naši vel-
kou premiéru, kterou je účast na historickém festivalu 
v Libušíně. Jedná se o setkání 2000 šermířů z České repub-
liky i ze zahraničí. Máme tedy plné ruce práce a přiznám 
se i trochu trému. Bude to poprvé, kdy vystoupíme jako 
skupina pod vlastní zástavou. 

Nabíráme zároveň nové členy. Nábor je určený pro muže 
i ženy. Prozatím je hranice od 18ti let. Členové skupiny se 
mohou připojit s dětmi, za které nesou sami zodpovědnost. 
Nejedná se o nábor pro děti a nezletilé. 

Připravujeme se na rekonstrukci budov – doufáme, že 
tak v budoucnu vznikne jakási malá slovansko-vikingská 
lovecká osada, ve které bychom chtěli přivítat i návštěv-
níky a pořádat akce pro veřejnost. Děkujeme  OÚ Liptál 
za podporu a těšíme na spolupráci a na vás všechny. 

Martin Dorotík, 
zakladatel Jagāri

Obec pořádá další 
přednášku o cestování

Na začátku února obec pozvala Dana Přibáně, který vyprá-
věl o cestování ve žlutých trabantech. Po této velice úspěšné 
přednášce jsme se rozhodli v pokračování pořádání těchto 
tematických akcí o cestování. Při hledání něčeho zajímavého 
jsem narazil na Martina Poubu, který na motorce objel celou 
Afriku kolem dokola. Martin pozvání přijal a dne 5.5.2017 
v 18:00 hod v hospodě U Klesků Vám všem povypráví 
o svých zážitcích, které se mu na této cestě přihodily. Tímto 
Vás všechny na tuto další zajímavou akci srdečně zvu. Vstup 
na tuto akci je zdarma.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Na Vartovně si vše dobré popřály stovky lidí
Seninka – Jasná modrá obloha, zářící slunce a mrazivé 

teploty. Tak se dá charakterizovat silvestrovské dopoledne, 
čas, kdy mé kroky míří na rozhlednu Vartovna. Letos se tu 
již poosmé koná setkání všech příznivců horské turistiky, 
kteří si při ohni a vůni špekáčků popřejí vše nejlepší do no-
vého roku.

Tras k Vartovně je hned několik. Já, jakožto turistický začá-
tečník, volím nejkratší cestu z obce Seninka. I tak mě čekají 
více než dva kilometry chůze do pořádného svahu. Pomyšlení 
je to hrozné, ale svěží zimní vzduch a štiplavý mráz mi udá-
vají tempo. Po cestě potkávám spoustu dalších nadšenců, kteří 
zvolili tentýž program. A tak zatímco nám pod nohama křupe 

sníh a led, stoupáme krok po kroku k rozhledně.
Poslední stovky metrů jsou sice vyčerpávající, pohled 

na Vartovnu, která se vynořuje zpoza smrků, ale dává zapo-
menout na všechny útrapy.

Po příchodu k rozhledně je zapotřebí se řádně občerstvit. 
Moji turističtí kolegové vytahují z batohů termosky s čajem, 
lahve se slivovicí a špekáčky, které si za pár okamžiků ope-
čou nad připraveným ohništěm.

Já se odvažuji a po schodech stoupám na rozhlednu. 
Kolena se mi sice klepou, ale aspoň mám možnost sledovat 
davy dalších příchozích, kteří chtějí strávit část dne se svými 
známými na tomto krásném místě.

Magazín Valašsko - Beskydy
V těchto dnech jsme na obecní úřad obdrželi čerstvou 

zásilku nových magazínů – Valašsko – Beskydy – cestova-
telské tipy po nejkrásnějších místech Moravy. V krásném 
a kvalitním barevném provedení jsou zde zachycena zají-
mavá místa našeho kraje. Dvoustránka je věnována i obci 
Liptál. Tak pokud byste chtěli udělat radost například 

známým, rodině, kteří žijí jinde, zastavte se. Nebo pokud 
i Vás samotné potěší prolistovat se známými i méně zná-
mými místy. 

K dipozici máme ještě i loňská vydání Valašsko 2016 
a Zlínsko - Luhačovicko 2016.

Jana Vráblíková
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BUDEME SE ZASE SLŮNIT!
Také letos jsme se rozhodli uspořádat benefiční festival 

Liptálské Slůnění i přes to, že je čím dál těžší přilákat lidi 
na kulturní akci tohoto druhu. Samozřejmě je to i tím, že si 
lidé mohou vybírat z přehršle akcí, které se v tomto termínu 
konají. Ale o tom je svoboda.

Budeme se snažit přilákat lidi opět na kvalitní hudbu, 
ke které patří i dobré jídlo a pití. Zatím máme potvrzené tyto 
kapely: DOCELA, což je mládežnická kapela, hrající pod 
patronací Alceda Vsetín, další jsou již tradiční SHAPE THE 
CAT a hlavně loňský objev, punkfolklorní 12:PIET a nově 
potvrzená kapela LOS PERDIDOS, hrající svůj „chiapas 
punk“. A ještě něco zajímavého jistě přibude.

I letošní ročník bude pořádán ve prospěch vsetínské 
Naděje, která zajišťuje služby pro různě hendikepované lidi.

Takže ještě nejdůležitější informace:
Akce se koná v pátek 23.6.2017 v kulturním areálu Liptál 

a to za každého počasí. Přijďte podpořit a pobavit se. 
A aby toho nebylo málo, tak hned druhý den, v sobotu, 

bude v kulturním areálu zastávka pro cyklisty recesistického 
závodu Po stopách Tour de Beer. I tady vás zveme, protože 
bude po celý den k dispozici občerstvení jak pro účastníky 
závodu, tak pro všechny návštěvníky.

Na všechny se těší pořadatelé. 
Jara Londa

Netrvá dlouho a na prostranství pod rozhlednou postávají 
stovky lidí. Mezi nimi je i Marie Zeťáková.

„Přišla jsem sem s celou rodinou už popáté. Je důležité 
být v pohybu a chodit na procházky, zvlášť když je tak krásné 
počasí,“ prozrazuje Zeťáková s tím, že silvestrovský výšlap 
k Vartovně znamená pro její rodinu hlavně tradici.

Výšlapům holduje i Adam Vichtora ze Vsetína. „Na túry 
chodíváme s přáteli celoročně, ale poslední dny v roce patří 
Vartovně,“ říká mladík, zatímco se chystá posilnit opečeným 
buřtem.

Mezi příchozími zahlédnu i pořadatelku silvestrovského 
setkání, starostku obce Seninka Miladu Holečkovou.

„Minulé roky jsme se u Vartovny scházeli až na Nový rok, 
jenže letos vychází na neděli, tak jsme se sešli už dnes,“ při-

bližuje volbu termínu setkání starostka. Je ale přesvědčená, 
že volba to byla správná.

„Dnes je krásné počasí, viditelnost skvělá a i lidí snad ještě 
přibude,“ doufá starostka Holečková.

Stačilo jen pár minut a její tužby se naplňují, jelikož k roz-
hledně proudí stále více lidí všech generací. Letošní účast na-
konec udivila i každoročního účastníka akce Zdeňka Blažka 
ze Zlína. „Jezdím tu každým rokem, je tu krásná atmosféra, 
ale teda koukám, kolik lidí tu dorazilo, to tu ještě nebylo,“ 
diví se Blažek.

Odradit se od dalších ročníků snad ale nenechá. Přišel by 
nejen o procházku v krásném prostředí, ale především o se-
tkání se svými známými. A to by byla škoda.

Autor: Eva Lukášová, Valašský deník 3.1.2017

Tradiční liptálský košt slivovice se uskuteční 29. dubna 
2017 v restauraci U Klesků. 

Soutěžit se bude v kategoriích „trnka“ a ostatní pálenky. 
Samozřejmě nesmí chybět, kdo si pozná svůj vzorek. Bližší 
informace k soutěži v restauraci a budou přiloženy k přihláš-
ce. Příjem vzorků je od 14 hodin, zahájení koštu v 15 hodin. 
Od 20 hodin taneční zábava. 

Připravena je již tradičně bohatá tombola, občerstvení 
a hudba k tanci i poslechu. Všichni jste srdečně zváni, přijďte 
si zasoutěžit, porovnat úrodu nebo se jen tak pobavit.

 (Foto 2016 Josef Londa)

Pozvání na  Liptálský košt slivovice 2017
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

DUBEN – KVĚTEN – ČERVEN 2017

60 let
květen  Londa Josef, Hořansko
červen  Poláchová Danuše, Střed

65 let
duben  Hrbáčková Marie, Dolansko
  Juřínková Vlasta, Výpusta
květen  Švec Pavel, Na Hranici
červen  Lukáš Josef, Na Hranici
  Lišková Narcisa, Háj
  Daňa Milan, Hořansko 

70 let
květen  Brynych Stanislav, Helštýn, Kanada
  Frýdl Josef, Pusté
  Cedidlová Jarmila, Dolansko
  Frýdlová Eva, Pusté
  Šimek Josef, Hořansko
červen  Svoboda František, Hořansko
  Mikulec Jan, Kopřivné

75 let
duben  Blažo Jozef, Hořansko
květen  Hnátková Jaroslava, Kopřivné

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

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

84 let
duben  Srněnská Ladislava, Střed

85 let
duben  Juřičková Jiřina, Dolansko
květen  Blažková Zdeňka, Dolansko  

86 let
duben  Kašpárek Jiří, Dolansko

87 let
květen  Tomana Karel, Helštýn

90 let
duben  Blanarčíková Štefánia, Lůžko 

91 let
duben  Vaculíková Marie, Na Špici

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

ÚMRTÍ
prosinec 2016 Horká Jiřina, Lopuník
leden 2017 Kovářčík Alois, Háj
 Běťáková Marta, Dolansko
únor Klesková Františka, Střed
březen Vychopňová Ludmila, Lopuník
 Maliňáková Olga, Výpusta
 Laštovicová Marie, Baťková
duben Žůrek Miloslav, Dolansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NAROZENI
září 2016  Kovář Michal, Dolansko
 Baďurová Emma, Sadová
prosinec  Kosisochukwu Dim Isabella, Výpusta
 Šimečková Stella, Pusté
 Vraníková Eva, Střed
leden 2017 Bambušková Adéla, Pusté

Prvním narozeným občánkem roku 2017 v Liptále 
je Adéla Bambušková, Pusté.

Rodičům srdečně blahopřejeme.

PŘIHLÁŠENI 
prosinec 2016 Kalinová Petra, Na Špici
leden 2017 Bambušek Oldřich, Šťastná Pavla, 
 Šťastná Michaela, Pusté
 Brázdilová Lenka, Na Špici
 Králová Dana, Pusté
únor Valová Zuzana, Miklová Klára, 
 Škurňův dvůr
březen Vaculíková Markéta, Kopřivné
duben Josefus Radek, Iveta, Radim, Hořansko

ODHLÁŠENI 
leden Vaculík Karel, Sadová
 Šuláková Pavlína, Spálíky
únor Štajnerová Žaneta, Štajnerová Anna, 

Sadová
březen Hořanská Viktorie, Sadová
 Čalová Kateřina, Dolansko
 Vraník Eduard, Střed

SŇATKY
V uplynulém období se podle dostupných informací 

neuskutečnil žádný sňatek.

SDĚLENÍ KE SPOLEČENSKÉ KRONICE
Omlouváme se za případné nepřesnosti,  jelikož se nám 

stále nedostává některých informací o změnách v pohybu 
obyvatelstva. Prosíme Vás, abyste nám nastalé změny - sňat-
ky, odhlášení, narození, úmrtí nahlásili na OÚ v Liptále, aby-
chom je mohli přesně zanést do evidence obyvatel a mohli 
z nich dále čerpat  – např. vítaní občánků, další zpravodaj 
apod.

Děkujeme za pochopení.
Jana Vráblíková
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Vzpomínky

Kdo splatí, maminko, náš velký dluh,
kéž klidný spánek Vám, dopřeje Bůh.
Pro nás jste trpěla, pro nás jste žila,
za vše vám děkujeme, maminko milá.

Dne 14. března 2017 jsme vzpomněli první 
smutné výročí úmrtí a zároveň 21. března 
2017 výročí nedožitých 90 let, naší maminky, 
babičky, prababičky a tety, paní 

Julie Vaculíkové  z Liptálu č. 357.
S láskou a úctou vzpomíná dcera a syn s rodinami a ostatní 
příbuzní.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Kdo lásku rozdával, v srdci žije dál.

Dne 13. března 2017 jsme vzpomněli 
12. smutné výročí úmrtí našeho manžela, 
tatínka, bratra, strýce, dědečka, pana

Jana Gerže z Liptálu č. 10.
S láskou vzpomínají manželka, sestra, děti 

s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 25. června 2017 vzpomeneme 20. výročí 
úmrtí pana

Jaroslava Hrbáčka z Liptálu č. 86.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marta, 
dcera Marta s manželem Janem, dcera Pavla 

a vnuci Jakub, Lukáš a Filip.

Vzpomínky jsou trvalejší
nežli květy nejkrásnější.
Květy uschnou, uvadnou,
vzpomínky však zůstanou.

Dne 27. února 2017 jsme si připomněli 100 
let od narození naší maminky, paní

Rozálie Smilkové z Liptálu, Dolanska        
č. 305.
Zemřela 2. března 1990 ve věku 73 let.

A 22. listopadu 2017 si připomeneme 115 let 
od narození jejího manžela, našeho tatínka, 
pana
Josef Smilka (kováře)
Zemřel 22. února 1970 ve věku 68 let.

Na jejich život s láskou a úctou vzpomínají dcera Zdenka 
a syn Jan s rodinami. 

Dne 8. dubna 2017 tomu bude 25 let, co nás 
navždy opustil pan 

Jaroslava Hajtr z Liptálu č. 273.

Vzpomíná rodina Geržová, Hajtrová, Horká.

V mysli bolest zůstává,
v srdci žiješ dál.
Utekl již celý rok,
co naposled jsi se smál.
To, co jsi tu zanechal,
změnilo se v žal.
Děkuji Ti za život,
když jsi mě svou přítomností hřál.

Dne 8. února 2017 jsme vzpomněli prvně 
na našeho milého a srdceplného, obětavého

Josefa Mrnuštíka z Liptálu, Sadové                        
č. 390.

Kamarádi, přátelé, příbuzní, vzpomeňte s námi po roce 
s krásnou vzpomínkou na úžasného člověka. S láskou a úctou 
Lucie, Milan, Adámek, Natálka.

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 2017 jsme vzpomněli pá-
té smutné výročí úmrtí mého manžela, naše-
ho tatínka, dědečka, strýce, švagra, pana

Lubomíra Černoty z Liptálu č. 80.

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

Dál budou šumět moje lesy
a bude cítit vůně borovic,
ale pod koruny v jejich stínu
nepůjdou mé kroky víc …

Dne 25. března 2017 uplynulo 5 let, co nás 
opustil pan

Bedřich Tomša z Liptálu č. 406.

S láskou a úctou stále vzpomíná manželka 
Marie, synové s rodinami a bratr Jan s rodinou.

Ej zvoňte zvony na vše strany,
éj umřelo nám potěšení.  
Odpadl už z růže květ,
zarmůcený celý svět.

Dne 9. března 2017 tomu byl rok, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka 
a babička, paní

Anežka Kneblová z Liptálu č.144.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomínají 
dcera Hana s manželem Zdeňkem, dcera Pavla a vnuk 
Zdeněk.



26  Liptálský zpravodaj 1/2017

Smuteční oznámení
Na obecní úřad někdy dostáváme od rodin a blízkých 

ke zveřejnění smuteční oznámení občanů, kteří sice již 
v Liptále nežili, ale stále měli vazbu na Liptál, nebo byli pří-
mo rodáci a na svoji rodnou obec nikdy nezapomněli. 

Z úcty k jejich životu a myšlenkám na Liptál, přání rodin 
a i proto, že se naše širší veřejnost nemá možnost tradičním 
způsobem seznámit s těmito oznámeními, rozhodli jsme se 
zveřejnit pro tichou vzpomínku nás všech na stránkách na-
šeho zpravodaje. 

Čest jejich památce! 
 
Tvé srdce maminko,
zůstane navždy s námi,
bude nám žehnat na cestu, 
kterou teď půjdeme sami.

Paní Františka Frýdlová, 
rozená Chmelařová, Lutonina,

Zemřela tiše v pondělí 31.10.2016 ve věku 
90 let.
Rozloučení proběhlo v sobotu 5. 11. 2016 

ve 14 h v evangelickém kostele v Liptále. Poté byla tiše 
zpopelněna.
Jménem rodiny dcery Zdenka, Jana a Jarka s rodinami, sestra 
a bratr s rodinami a ostatní příbuzní.

Umlklo stromů šumění
a vánek sotva dýše,
utichlo srdce znavené,
tak tichounce, tak tiše …

Paní Jana Srněnská, Lhota u Vsetína,

Zemřela náhle v neděli 6.11.2016 ve věku 
61 let.
Rozloučení proběhlo v sobotu 12.11.6016 
ve 14:30 hod. v evangelickém kostele 

v Liptále. Poté byla doprovozena k místu posledního odpo-
činku na hřbitov ve Lhotě u Vsetína.
Jménem rodiny dcera Jana s rodinou, dcera Miroslava s rodi-
nou a ostatní příbuzní. 

Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.

Paní Irena Šimčáková, Lhota u Vsetína,

Zemřela po krátké těžké nemoci v úterý 
3. ledna 2017 ve věku nedožitých 83 let.
Rozloučení proběhlo v sobotu 7.1.2017 
ve 14 hod. v evangelickém kostele v Liptále. 

Poté byla převezena ke zpopelnění. 

Jménem rodiny manžel Ladislav, dcera Dana s rodinou, syn 
Jan s rodinou, syn Ladislav s rodinou ostatní příbuzní. 

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

Paní Lydie Vráblíková, 
rozena Pečivová, Lhota u Vsetína,

Zemřela v úterý 31. ledna 2017 ve věku ne-
dožitých 78 let.
Rozloučení proběhlo v úzkém rodinném 

kruhu v pátek 3.2.2017 v 16 h ve Smuteční obřadní síni 
ve Vsetíně. Poté byla převezena ke zpopelnění. 
Jménem rodiny syn Petr s rodinou, syn Josef s rodinou, syn 
Martin, dcera Věra s rodinou a ostatní příbuzní. 

Ruce více a více slábly,
hlava byla bílá jako sníh,
hlas slabší a slabší,
až plamínek jejího života zhasl …

Paní Bohumila Mrlinová, Vizovice,
dříve Liptál, vedle školky.

Zemřela po krátké nemoci v neděli 12. února 
2017 ve věku 88 let. 
Rozloučení proběhlo v pátek 17.2.2017 

v 10:30 h ve Smuteční síni krematoria města Zlína. 
Jménem zarmoucené rodiny syn Jiří s rodinou, syn Petr s ro-
dinou a ostatní příbuzní. 

Života máj
uplynul, aj …

Pan Karel Štrbík, Vsetín, 
dříve Liptál lesní správa, člen Mysliveckého 
spolku Brdisko v Liptále

Odešel tiše dne 14. března 2017 ve věku 
83 let. 

Rozloučení proběhlo v pátek 24.3.2017 v 16 h ve velké smu-
teční síni ve Vsetíně. 
Jménem zarmoucené rodiny Elena a Jan, dcera s manželem, 
Jan a Lenka, vnuk s manželkou, Anička a Honzík, pravnou-
čata, Pavel, vnuk.

Neplačte, drazí, že odcházím spát,
jak pokynul mi osud,
ve věčné noci bude se mi zdát,
že žiji s Vámi dosud.

Paní Jarmila Hlaváčková, 
rozená Frýdlová, Vsetín, 
dříve Liptál, „Na Kopci“ – Pusté, naproti 
dětského domova.

Zemřela náhle ve středu 15. března 2017 
ve věku 75 let. 
Rozloučení proběhlo v pátek 24.3.2017 v 15 h ve Smuteční 
obřadní síni ve Vsetíně. Poté byla převezena ke zpopelnění.  
Za pozůstalou rodinu dcera Petra s rodinou, syn Luboš s ro-
dinou a ostatní příbuzní.. 
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Zemřel Jaroslav Kulčák

Co vděkem za lásku a péči Tvou
Ti můžeme dát –
hrst krásných květů naposled,
a pak jen vzpomínat …

Paní Marie Jančíková, Lhotsko,
dříve Liptál, Dolansko.

Zemřela v sobotu 18. března 2017 ve věku 
nedožitých 89 let. 

Rozloučení proběhlo v pátek 24.3.2017 v 15 h v kostele sv. 
Vavřince ve Vizovicích. Poté byla tiše zpopelněna. 
Jménem truchlící rodiny syn Břetislav s rodinou, syn Milan 
s rodinou a ostatní příbuzenstvo. 

Nemáme moci,
abychom Tě zadrželi,
máme jen své slzy. (Thákur)

Pan Jan Chmelař, Vsetín, 
dříve Liptál Kopřivné, U Holubů.

Zemřel v neděli 26. března 2017 ve věku 
nedožitých 83 let. 

Rozloučení proběhlo v pátek 31.3.2017 ve 14 h v evangelic-
kém kostele v Liptále. Poté byl převezen ke zpopelnění. 

Za pozůstalou rodinu manželka Bohumila, synové Jan a Jiří 
s rodinou a ostatní příbuzní. 

* 1. 1. 1921 - = 18. 1. 2017 
Nový Hrozenkov – Smutná zpráva do-

razila ve středu 18. ledna 2017 z Nového 
Hrozenkova. Ve věku úctyhodných 96 let 
zemřel po krátké nemoci vyhlášený mistr 
pekař a zakladatel zdejší pekárny Jaroslav 
Kulčák.

Narodil se roku 1921 v Novém Hrozenkově, 
ve čtrnácti letech nastoupil do učení a řemes-
lu pak zůstal věrný až do svých posledních 
dnů. Základem života byl pro něj chleba. 

Ten hrozenkovský znají lidé nejen na Valašsku a zůstane 
tady jako vzpomínka na tuto velkou osobnost pekařského 
kumštu. Poslední rozloučení proběhlo 25. ledna v Novém 

Hrozenkově v kostele sv. Jana Křtitele.
Jalovec 24. ledna 2017, 
foto Michal Mikulenka 

Pan Kulčák byl dlouholetým a spolehlivým 
zásobovatelem tím nejdůležitějším - dobrým 
chlebem - i v naší obci. Mnoho našich obča-
nů pravidelně čekalo na jeho dodávku a těši-
lo se vždy netrpělivě na voňavý dar. Budeme 
i v Liptále vzpomínat. A děkujeme.

Připravila Jana Vráblíková

POČET OBYVATEL:
Ke dni 31.12.2016 žije v obci 1499 obyvatel. 1257 dospělých, 242 dětí. 774 žen, 725 mužů.

ČÍSLA POPISNÁ A EVIDENČNÍ
Ke dni 31.12.2016 je v obci registrováno 540 čísel popisných a 44 čísel evidenčních (chaty).

Počet neobydlených objektů je 165 (nikdo není přihlášen na trvalý pobyt).

POČET PŘÍSTUPŮ
ke dni 20.3.2017 – 190 379 přístupů. 

UDÁLOSTI ZA ROK 2016

Věková struktura ke dni 31. 12. 2016:
DOSPĚLÍ DĚTI CELKEMMuži Ženy Chlapci Dívky 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk
617 46,53 639 48,81 108 7,23 134 7,13 1499 41,14

Věkové složení ke dni 31. 12. 2016
Věk 0-5 6-17 18-19 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+ Celkem 
Ženy 58 96 107 102 116 99 91 66 34 4 1 774
Muži 44 81 119 116 105 101 92 41 23 3 0 725
Celkem 102 177 226 218 221 200 183 107 57 7 1 1499

Narozeno 16 Zemřelo 14 Přihlášeno 39 Odhlášeno 12

STATISTIKA - ROČENKA
Roční přehled obyvatelstva v Liptále 2016
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Počet dětí do 18 měsíců 28
Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků 30
Počet dětí od 3 do 6 roků 44
Počet dětí od 6 do 15 roků 140
Dospělí 1257
Celkem 1499

Četnost příjmení ke dni 31. 12. 2016
Pořadí Rok 2016

Příjmení Počet
1 Vaculík 41
2 Vaculíková 35
3 Gerža 26
4 Geržová 22
5 Valchář 17
6 Daňa, Smilková po 16
7 Mrnuštík 15

8 Daňová, Chmelař, Tomanová, 
Valchářová po 14

9 Mikulcová, Mikulec, Smilek po 12

10 Cedidla, Dědková, Obadal, 
Obadalová, Šťastná po 11

11 Frýdlová, Chmelařová, Mrlinová po 10
Celkem 544 příjmení

Četnost křestních jmen ke dni 31. 12. 2016
Pořadí Rok 2016

Jméno Počet
1 Jan 60
2 Josef 55
3 Petr 43
4 Jana 41
5 Marie 35
6 Jaroslav 32
7 Pavel, Tomáš po 31
8 Karel 30
9 Miroslav 29
10 Jiří 28
11 Věra 23
12 Anna, Ludmila po 22
13 Martin 21
14 Zdeněk 20

Přehled rodinných stavů ke dni 31. 12. 2016:
Rok 2016

Ženy Muži Celkem
Neuvedeno 0 0 0

Svobodní 178
děti 134

243
děti 107 662

Ženatí 324 303 627
Rozvedení 44 38 82
Vdovci 84 21 105

V roce 2017 by se dožili 100 let tito občané:
Narozen/a 1917 Kde Jméno Liptál čp. Zemřel/a

13.01. Všemina Čala Jaroslav 211 1993
08.04. Liptál Daňová Marie 296 1988
24.12. Liptál Daňa Karel 399 1996
05.11. Liptál Hrtáň Josef 124 1980
20.05. Liptál Kovářčík Jaroslav 40 1990
27.01. Liptál Mikulec Josef 42 1977
02.02. Liptál Polášek Pavel 114 2005
21.08. Frýdek Roubicová Štěpánka 8 odhlášena 1987
03.04. Liptál Sušňová Vlasta 130 2012
27.02. Hovězí Smilková Rozálie 305 1990
01.05. Lhota u Vs. Talašová Anna 122 1996
19.01. Trnava Tučník Josef 356 1987
30.08. Březová Tučníková Ludmila 356 2005
03.09. Liptál Urbanová Marie 136 2007
08.04. Liptál Vaculíková Vlasta 53 2002
18.01. Růžďka Geržová Lydie 6 1975

Z dostupných zdrojů zpracovala Jana Vráblíková

15 let v roce 2017 dosáhnou a první občanské průkazy obdrží
Šerá Tereza, Pusté 
Vašička Michal, Pusté
Bařinová Nela, pod Hranicí
Chmelařová Jana, Hořansko
Bartozel Adam, Sadová
Freund Roman, Sadová
Šťastná Michaela, Pusté
Bzonek Michal,  Hořansko

Ostrušková Dorota,  Dolansko
Šťastná Eva,  Dolansko
Nohavica Daniel,  Pusté
Chmelař Petr,  Střed
Celkem 12 občanů.

Pokud má občan trvalý pobyt na úze-
mí České republiky a nemá občanský 

průkaz, je povinen požádat o jeho vy-
dání po dovršení 15 let, nejpozději však 
do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 
let. Žádat nutno na MěÚ ve Vsetíně, 
boční vchod od České spořitelny.

(MV ČR 2015)
Zpracovala: Jana Vráblíková
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Tradiční ples Východomoravské mládežeČCE LIPTÁL 
V Kulturním domě v Liptále se 

dne 4. února 2017 konal tradiční ples 
Východomorovské mládeže. 

Do příprav plesu se zapojilo mnoho 
mládežníků - zejména z místního lip-
tálskeho sboru, ale i ze všech seniorátů, 
ať už s darováním tomboly nebo se 
samotnými přípravami sálu a dekorace 
plesu.

Ples započal krátkým zamyšlením se 
z Bible a poté se všichni vrhli na ta-
neční parket, aby si užívali společné 
chvíle se svými přáteli. Do tance nám 
hrála kapela Midnight band ze Vsetína 
a na každého z nás čekala výborná 
večeře v podobě guláše místního pana 
kuchaře a vynikajících liptálských klo-
básek. Před půlnocí se mládežníci těšili 
na losování tomboly, té bylo opravdu 
mnoho a všem sponzorům a dárcům 
jsme srdečně vděčni. 

Moc děkujeme členům evangelické-
ho sboru v Liptále za velikou podporu 

a pomoc, a taky vedení obce Liptál 
za poskytnutí hezkých prostor a vel-
kou vstřícnost. Věříme, že se všem 
zúčastněným 68 mládežníkům na plese 

Východomoravské mládeže líbilo.
Byl to krásný čas, s krásnými lidmi.

Sára Šromová, Opava

18 let v roce 2017 dosáhnou a plnoletými se stanou:
Vrlíčková Tereza, Pod Hranicí 
Řádek Michael, Na Hranici
Mrlina Pavel, Střed
Gřešáková Lenka, Na Prašnici
Výchopeň Radek, Střed
Ostruška Radomír, Dolansko

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

Chýlková Štěpánka, Dolansko
Obadalová Eliška, Na Hranici
Cedidlová Lucie, Střed
Salis Silvio, Střed 

Celkem 16 občanů.
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Pravidelný sborový program ČCE Liptál

Ekumenická bohoslužba v Liptále

Bohoslužby o Velikonocích ve sboru 
Českobratrské církve evangelické v Liptále:

Pondělí 12:35 náboženství na ZŠ pro menší děti 1.skupina

Úterý  19:00 nácvik sborového zpěvu

Středa   9:30 setkání maminek a dětí na faře

Čtvrtek 12:35 náboženství na ZŠ pro menší děti 2.skupina

Čtvrtek  17:00 biblická hodina

Čtvrtek 19:00 setkání střední generace (co druhý týden)

Sobota 17:30 konfirmační cvičení

Sobota 18:30 setkání mládeže

Neděle 10:00 bohoslužby (od 14.4. v kostele),
Nedělní škola pro děti na faře

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

Zde naleznete i zpravodaje Farního 
sboru ČCE v Liptále, které shrnují a in-
formují o dění ve sboru.

Mária Jenčová, farářka – tel.: 
739 558 115

Tomáš Němeček, kurátor – tel.: 
603 274 012

Blanka Vaculíková, pastorační pra-
covnice – tel.: 731 335 865

Setkávání maminek s dětmi na faře. Zveme srdečně další maminky!      Foto Blanka Vaculíková.

14.4.2017 Velký pátek 10:00 bohoslužby s Večeří Páně, kostel
14:00 nešpor s Večeří Páně, Lhota, obecní úřad

16.4.2017 Velikonoční neděle 10:00 bohoslužby s Večeří Páně, kostel
17.4.2017 Velikonoční pondělí 10:00 bohoslužby, sborový dům, s.f. Jiřina Kovářová (Pozděchov)

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

V neděli 27. ledna 2017 odpoled-
ne se věřící pěti církvi shromáždili 
v sále Českobratrské církve evangelic-
ké v Liptáli k ekumenické bohosluž-
bě. Ta se konala u příležitosti mod-
litebního týdne za jednotu křesťanů. 
Během bohoslužby k nám promluvi-
li představitelé jednotlivých církví, 
za Římskokatolickou církev bratr farář 
František Kuběna, za Církev bratrskou 
kazatel Tomáš Pospíchal, za Církev 
Adventistů Sedmého dne kazatel Pavel 
Kostečka a za Křesťanské sbory bratr 

kazatel Jan Vopalecký. Bohoslužbu ved-
la sestra farářka Mária Jenčová. V úvo-
dě zazpívali písně mladí z Liptálu.

 Jsme Bohu vděční za toto vzác-
né přátelské společenství, za společné 
modlitby a naslouchání Božímu Slovu. 
A jsme moc rádi, že jsme takto spo-
lečně mohli zahájit tento jubilejní rok 
reformace. Nechceme už dál hledat 
to, co nás rozděluje, ale co nás spoju-
je. Chceme společně a účinně sloužit 
našemu světu a svědčit v něm o Bohu 
a Jeho lásce a tak přispět k naplnění 

Ježíšova odkazu: „Aby všichni byli 
jedno.“ Bohu díky!

Mária Jenčová
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Bohoslužby v katolickém kostele  – Velikonoce 2017

Duchovní  restart

Ř-K CÍRKEV LIPTÁL

13.4.2017 Zelený čtvrtek Liptál 16:00

14.4.2017 Velký pátek Všemina 17:45

15.4.2017 Bílá sobota Všemina 20:00

16.4.2017 Zmrtvýchvstání Liptál 08:50

17.4.2017 Velikonoční pondělí Liptál 08:50

O Popeleční středě jsme překročili 
práh postní doby, čtyřicetidenního ob-
dobí, které křesťané prožívají v duchu 
obrácení a návratu k Bohu. Je novým za-
čátkem a cestou, která vede k bezpečné-
mu cíli: k velikonočnímu zmrtvýchvstání 
a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto 
období se vždy na nás obrací s naléhavou 
výzvou, abychom se vrátili k Bohu „ce-
lým srdcem“, abychom se nespokojovali 
s průměrným životem, ale ve svém přá-
telství s Pánem i našimi bližními rostli.

Půst je příznivou dobou pro to, aby-
chom zintenzivnili duchovní život 

a podpořili své uzdravení. Jednejme 
tak, abychom smysl svého života po-
chopili a dosáhli pravého štěstí a věč-
ného života.

Učíme se, že „druhý člověk“ je 
pro nás darem. Správný vztah s lidmi 
spočívá v tom, že s vděčností uznává-
me jejich hodnotu, že nás obohacují. 
Každý život, jenž nám jde naproti, je 
darem a zaslouží si přijetí, úctu a lás-
ku. Boží slovo nám pomáhá otevřít oči, 
abychom život přijímali a milovali ho. 
Vytváříme společenství (rodina, obec, 
společnost) založené na spravedlnosti 
a lásce, které vede k pomoci, sebeda-
rování a skromnosti.

Hodně nás zaslepuje zlo v nás. 
Porušenost způsobená hříchem se pro-
jevuje v lásce k penězům, marnivosti 
a pýše. Tyto postoje jsou hlavním mo-
tivem korupce, zdrojem závisti, hádek 
a podezírání. 

Nejvyšším stupněm morálního 
úpadku je pýcha. Člověk se pak cho-
vá, jakoby byl nějakým bohem, a za-
pomíná, že je jen obyčejným smr-
telníkem. Projevuje se to slepotou 
vůči potřebám bližních, sebepřeceňo-
váním, přeháněním ve způsobu života 
– „co si mohu dovolit“, nenasytností, 
agresivitou a nebezpečím pro mír 
a pokoj.
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Právě teď je vhodná doba ke změně 
životního stylu. Půst nás vede k sebe-
reflexi, k zamyšlení nad sebou. Odložit 
všechno temné, co je v nás. Restartovat 
svůj duchovní život na nové úrovni. 
Zloba, nenávist, psaní anonymních do-
pisů, zlobně osočovat druhé by nemělo 
být našim programem. 

Velikonoce, pascha, přechod. Celý 
lidský život je poznamenán pohybem 
a bez ustání přechází k něčemu nové-
mu. Vždy je třeba opustit to, čeho jsme 
již dosáhli, něčemu zemřít, abychom 
mohli získat něco nového, být k ně-
čemu vzkříšeni. Tím se řídí celý náš 
život a tomuto zákonu je podřízeno 
úplně všechno. Vidíme, že všechno, co 
utváří náš život, v sobě nese stopy ve-

likonočního tajemství; smrti vedoucí 
ke vzkříšení.

Každý člověk žije svůj život ve zna-
mení Velikonoc, přechodu. Poslední 
instancí tohoto pohybu není definitivní 
smrt a zánik, ale život v plnosti, který 
nikdy neskončí. Zejména při slavení 
svátečních dnů přichází ke slovu pa-
měť a naděje. Paměť nám představuje 
naše osobní i společné dějiny jako or-
ganický celek a dává smysl jejich jed-
notlivým událostem. Naděje pak oteví-
rá náš pohled do budoucnosti a udržuje 
v bělosti naši touhu po plnosti života.

Kristovo velikonoční tajemství je 
odpovědí na všechny otázky, se který-
mi se ve svém nitru setkáváme. Svým 
zmrtvýchvstáním nám Pán Ježíš říká, 

že cílem našeho pozemského puto-
vání není smrt, ale život. Když toto 
tajemství slavíme, dostáváme už nyní 
závdavek Kristova definitivního pře-
chodu k věčnému životu. Jak říká sva-
tý Pavel, pro svoje spojení s Kristem 
budou všichni povoláni k  životu.

Ježíš Kristus vstal z mrtvých! 
Nenávist byla přemožena láskou, smrt 
životem a temnoty byly vypuzeny 
světlem. Ježíš svou smrtí a vzkříšením 
všem ukazuje a nabízí cestu života 
a štěstí. Jen tato cesta vede člověka 
ke slávě a radosti. Radost z Velikonoc, 
z vítězství života, všem našim obča-
nům ze srdce přeje

    
P. František  Kuběna  SJ

Tříkrálová sbírka 2017 - výsledky 
Srdečně Vás pozdravujeme z Charity Vsetín a moc všem děkujeme za ochotnou 

spolupráci při zapojení se do Tříkrálové sbírky 2017. V letošním roce nás potěšilo 
především velké nasazení a obětavost dobrovolníků vydat se i přes tuhé mrazy 
do terénu a koledovat pro pomoc potřebným lidem. Dárci byli letos zvláště na ves-
nicích velmi štědří, tímto všem srdečně děkujeme, vážíme si každé koruny! 

Za všechny, kteří se v Charitě Vsetín na Tříkrálové sbírce podíleli

Bc. Marta Koňaříková
pastorační asistentka
Charita Vsetín
Horní náměstí 135, 755 01  Vsetín, tel: 733 741 582, 736 443 149

Jedna ze skupinek koledníků. Tři králové byli - Jiří Tkadlec - K, Eliška Bezděková - M, Karolína Dorotíková - B, na fotce 
s paní Valchářovou z Lůžka. Foto 2017 František Migdal.

Celkový výtěžek v okrese Vsetín či-
ní: 961 946 Kč (v roce 2016: 980 384 
Kč).

V Liptále se sbírka konala v sobotu 
7. ledna 2017 a vybralo se 30 528 Kč  
(v roce 2016 částka činila 17 569 Kč). 

Pro příští rok jsou vítáni i další dob-
rovolníci pro koledování jak z řad do-
spělých, tak i dětí, pro které je vždy 
za koledování připravena nějaká od-
měna. Letos to bylo 8. ledna promítání 
filmu Na ostrově zvířátek v kině Vatra 
ve Vsetíně.  
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Zápis do 1. ročníku základního 
vzdělávání pro školní rok 2017/2018 
proběhl v úterý 4. dubna 2017 v bu-
dově Základní školy Liptál, okres 
Vsetín. Zápis se týkal dětí narozených 
v období od 1.9.2010 do 31.8.2011 
a dětí s odkladem povinné školní do-
cházky z loňského roku.

Zápis dětí do základních škol 
vychází z ustanovení zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, 
kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského záko-
na: Povinná školní docházka začíná 
počátkem školního roku, který násle-
duje po dni, kdy dítě dosáhne šestého 
roku věku, pokud mu není povolen 
odklad. Dítě, které dosáhne šestého 
roku věku v době od září do konce 
června příslušného školního roku, mů-
že být přijato k plnění povinné školní 
docházky již v tomto školním roce, je-
li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný zástup-
ce. Podmínkou přijetí dítěte narozené-
ho v období od září do konce prosince 
k plnění povinné školní docházky 
podle věty druhé je také doporučují-
cí vyjádření školského poradenského 
zařízení, podmínkou přijetí dítěte na-
rozeného od ledna do konce června 
doporučující vyjádření školského po-
radenského zařízení a odborného lé-
kaře, která k žádosti přiloží zákonný 
zástupce.

§ 36 odst. 4 školského zá-
kona, ve znění účinném od 1. 1. 
2017: Zákonný zástupce je povinen 
přihlásit dítě k zápisu k povinné škol-
ní docházce, a to v době od 1. dubna 
do 30. dubna kalendářního roku, v ně-
mž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku.

Odklad povinné školní docházky

§ 37 odst. 1 školského zákona, 
ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-

li dítě tělesně nebo duševně přiměře-
ně vyspělé a požádá-li o to písemně 
zákonný zástupce dítěte v době zápi-
su dítěte k povinné školní docházce 
podle § 36 odst. 4, odloží ředitel ško-
ly začátek povinné školní docházky 
o jeden školní rok, pokud je žádost 
doložena doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře nebo kli-
nického psychologa. Začátek povinné 
školní docházky lze odložit nejdéle 
do zahájení školního roku, v němž dítě 
dovrší osmý rok věku.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní 
zástupci žádají udělení odkladu školní 
docházky, provádí školské poradenské 
zařízení (pedagogicko-psychologická 
poradna, případně speciálně pedago-
gické centrum) a odborný lékař (dět-
ský lékař) nebo klinický psycholog. 

Ředitel následně rozhoduje o uděle-
ní odkladu povinné školní docházky, 
je-li žádost podána v době zápisu dítě-
te k povinné školní docházce i s obě-
ma doporučujícími posudky.

Organizace zápisu

o K zápisu se dostaví děti, které 
dosáhnou před začátkem školního 
roku 2017/2018 věku šesti let, tedy 
děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 
8. 2011.

o K zápisu se rovněž dostaví děti 
s odkladem povinné školní docház-
ky z loňského roku. Pokud bylo dí-
tě u zápisu vloni, může fyzicky ab-
solvovat celý zápis znovu, nebo 
se mohou dostavit pouze zákonní 
zástupci s vyplněným zápisovým 
listem. Na formulářích budou zkon-
trolována vyplněná data a dítěti bu-
de přiděleno registrační číslo.

o Pokud dítě dovrší ve školním roce 
2017/2018 osm let, nemůže žádat 
o odklad.

o Pokud se nemůžete dostavit k zá-
pisu, dejte prosím dopředu vě-
dět, a to telefonicky (603 104 015, 
571 438 104) nebo na e-mail: 
zsliptal@zsliptal.cz.

o Vezměte s sebou svůj občanský 
průkaz, rodný list dítěte a vyplněný 

zápisový list (děti obdržely v obál-
kách, nebo si jej můžete stáhnout 
z webových stránek školy).

o Žádost o přijetí k povinné školní 
docházce obdržíte v den zápisu 
ve škole.

o Zákonní zástupci, kteří budou žádat 
o odklad povinné školní docházky, 
se musí dostavit s dítětem k zápi-
su v řádném termínu. Pokud jsou 
zákonní zástupci rozhodnuti, že bu-
dou žádat o odklad školní docház-
ky, je vhodné zajistit si doporučení 
před termínem zápisu. Pokud dne 
4. dubna 2017 budou tyto doku-
menty předloženy ředitelce školy, 
zákonný zástupce vyplní na místě 
žádost o odklad povinné školní 
docházky a ředitelka školy může 
povolit odklad již v termínu zápisu, 
tedy 4. dubna 2017.

 Kritéria pro přijetí do Základní 
školy Liptál, okres Vsetín

 Do základní školy budou přijímáni 
žáci v následujícím pořadí:
o žáci s místem trvalého pobytu 

na území obce Liptál,
o žáci s místem trvalého pobytu v ji-

ných obcích, kteří již mají na škole 
sourozence,

o ostatní žáci.

 Rozhodnutí o přijetí 
k základnímu vzdělávání

o Každé dítě při příchodu k zápisu 
obdrží od školy registrační číslo.

o Oznámení o přijetí dítěte bude 
zveřejněno na webových strán-
kách školy. Seznam přijatých dětí 
pod registračním číslem bude zve-
řejněn také na webových stránkách 
obce a na úřední desce u vstupních 
dveřích základní školy.

o Dítě na všech těchto místech bude 
zveřejněno pod registračním čís-
lem, které zákonní zástupci obdrží 
při zápisu. Je proto důležité, aby si 
zákonní zástupci toto číslo zapama-
tovali.

V Liptále dne 20. března 2017 
Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy

Informace o zápisu do 1. třídy Základní školy Liptál 
 pro školní rok 2017/2018

Základní škola Liptál
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S jistým dvoudenním zpožděním 
jsme se nakonec dočkali přednášky, 
která nám měla ukázat, jaké riziko 
s sebou přináší dnešní svět internetu. 
Přednášející, RNDr. Bc. Ludvík Hanák, 
MBA, nás hned na začátku upoutal 
svou životní zkušeností se závislostí 
na sázení peněz přes internet. Svým pří-
během nám ukázal, jak rychle se nám 
kvůli internetu může změnit život.

Během přednášky jsme alespoň okra-
jově poznali příběhy několika lidí, kte-
ří si závislostí na internetu, zejména 
Facebooku, prošli a někteří stále pro-
cházejí. Také jsme se dozvěděli, že 
začínat si s těmito věcmi se nikdy 
nevyplácí a lepší je se kontrolovat. 
Závislým se totiž můžete stát doslova 
přes noc. Dále jsme zjistili, jak lehké je 
být oklamán, protože v dnešním světě 
se vás všemi možným způsoby snaží 
nalákat na různé falešné výhody. Ale ne 
vždy to musí být pravda, dost „výhod“ 
jsou většinou jen klamy.

Nakonec jsme si mohli vyzkoušet for-
mou testu, jak jsme na tom se závislostí 
my. Někteří dopadli hůře, někteří lépe, 

ale nejspíš nikdo z nás není na tom tak 
špatně, že by byl úplně závislý (no, 
snad…). 

Přednáška se všem moc líbila, často 
byla ozvláštněna různými vtipy, které 
se do tohoto vážného tématu hodně ho-

dily na zlehčení atmosféry. Všem nám 
něco přinesla a taky jsme se dozvěděli 
něco víc o svých spolužácích. 

Adéla Zlatanovičová, 
Dorota Dobra Kamenná 

V pátek 10. března 2017 jsme připra-
vili prvňáčkům a druháčkům překva-
pení. Když přišli ráno do třídy, čekaly 
tam na ně zbrusu nové lavice a židličky. 
Nábytek je výškově stavitelný a umož-
ňuje tak dětem nejen pohodlné, ale 
hlavně zdravé sezení a poroste zároveň 
s nimi. Paní učitelky vybraly hezké bar-
vy a dětem se lavice moc líbily. V létě 
třídy ještě čeká odstranění koberců ze 
stěn, nová výmalba a doplnění místnos-
tí novým nábytkem tak, abychom dě-
tem vytvořili příjemné prostředí. Podle 
finančních možností budeme takto po-
stupně upravovat všechny třídy.

Velký dík patří klukům z 8. a 9. třídy 
za pomoc při stěhování.

Mgr. Hana Burdová, ředitelka

Nové židličky. Původní židličky.

Přednáška „Závislosti online a jejich rizika“

Prvňáčci a druháčci v novém
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Recitační soutěž
Ve čtvrtek 23. února 2017 proběhlo školní kolo recitační 

soutěže. 35 účastníků odvážně předstoupilo před publikum 
a porotu, aby zabojovalo o jejich přízeň. Střídaly se básničky 
veselé i vážnější, od starších soutěžících zazněla i próza. 
Posluchači se dobře bavili - chvílemi ani nedutali napětím, 
hned zase třída zněla jejich hlasitým smíchem. Porota měla 
nelehký úkol, protože bylo velmi obtížné určit vítěze jednot-
livých kategorií. Nakonec rozhodla takto:

Kategorie 0 (1. třída):  
1. místo Ela Valová 
2. místo Filip Brázdil 
3. místo Adina Pohanková a Anna Vaculíková

Kategorie I. (2. a 3. třída): 
1. místo Adam Smilek
2. místo Ondřej Daňa 
3. místo Barbora Mrlinová

Kategorie II. (4. a 5. třída): 
1. místo Marek Vráblík
2. místo Eva Hrbáčková
3. místo Vidor Vuk Kamenný

Kategorie III. (6. a 7. třída): 
1. místo Josef Koutný
2. místo Ondřej Výchopeň 

Kategorie IV. (8. a 9. třída): 
1. místo Dorota Ostrušková
2. místo Dorota Dobra Kamenná 
3. místo Prokop Antonín Tomšíček

Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast, 
snahu a příjemně prožité dopoledne.

                Mgr. Hana Burdová, ředitelka
Foto archiv školy
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Vážení rodiče, 
vzhledem k tomu, že skončilo funkč-

ní období členů Školské rady Základní 
školy Liptál, okres Vsetín, je povinností 
ředitelky školy zorganizovat volbu zá-
konných zástupců žáků do nově jmeno-
vané školské rady.

Konkrétní návrhy na členy školské 
rady z řad zákonných zástupců žáků 
školy můžete podávat do pondělí 3. 
dubna 2017 buď písemně do ředitelny 
školy, nebo elektronicky na e-mailovou 
adresu zsliptal@zsliptal.cz. 

Volba tří členů školské rady z řad 

KERAMIKA – Jako každý rok jsme 
jeli vyrábět keramiku do Liptálu. Když 
jsme tam dojeli, paní učitelka s paní 
vychovatelkou tam už čekaly. Ve škole 
nás pěkně uvítali. V prostorách školy 
jsme se museli chovat tiše, protože se 

Zveme všechny přátele keramického 
tvoření, aby nás i letos podpořili v sou-
těžní přehlídce keramických hrnků na-
šich malých keramiků. 

Ve fotogalerii druzinaliptal.rajce.id-
nes.cz najdete přehled letošních vý-
tvorů a hlasovací formulář, kde jsou 
uvedeny všechny potřebné informace 
k úspěšnému odeslání hlasů pro jednot-
livé hrníčky. 

Děkujeme! 

Naše školní družina slaví další 
úspěch, tentokrát v mezinárodní sou-
těžní přehlídce mladých čtenářů Kniha 
je kamarád. Cílem projektu je do-
poručit ostatním knihu, kterou stojí 
za to si přečíst. Letos se sešlo celkem 
958 návrhů z celé České republiky, 
Slovenska a Polska a jsme velmi rádi, 
že jsme mezi oceněnými. Jako soutěž-
ní práci jsme organizátorům odeslali 
dřevěnou loutku panáčka Pinocchia, 
jehož dobrodružný příběh jsme si 
ve družině přečetli a navíc připravu-
jeme na motivy této knihy letošní Noc 
s Andersenem. 

Děkujeme panu Zdeňku Daňovi 
za dřevěný materiál, paní Zuzaně Veselé 
za textilní odstřižky a všem našim dě-
tem za skvělou práci! 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 
všem příspěvkovým organizacím sta-

novena povinnost zveřejňovat rozpočet, 
který schvaluje její zřizovatel.

Ředitelka Základní školy Liptál, 
okres Vsetín sděluje, že Rozpočet pro-

vozních nákladů na rok 2017 je zve-
řejněn na Úřední desce školy umístěné 
u hlavního vstupu do budovy školy. 

Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy

Rozpočet provozních nákladů na rok 2017

Volby do školské rady

ODJINUD

Úspěch v mezinárodní přehlídce 

zákonných zástupců žáků bude 
probíhat ve vstupních prostorách 
Základní školy Liptál, okres Vsetín 
ve středu 19. dubna 2017 v době 
od 15:00 hodin do 17:00 hodin, tedy 
po dobu trvání třídních schůzek. 

Děkuji Vám za spolupráci.
V Liptále dne 21. března 2017

Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy

už učilo. Nejdříve šli tvořit žáci první 
a druhé třídy. My ostatní jsme se učili. 
Až se 1. a 2. třída vrátila, tak byla sva-
čina. Asi za hodinu jsme se vyměnili. 
Z hlíny jsme tvořili krásné lucerničky.

Práce s hlínou se nám moc líbila. 
po skončení následoval oběd – výborné 

kuře na paprice. Paní vychovatelka nám 
dala lízátka a rozloučila se s námi. Den 
strávený s keramikou v liptálské škole 
byl moc prima.

Terezka Langášková, 
Anežka Tomšíčková

Přepsáno ze zpravodaje obce Neubuz, 
prosinec 2016

Souboj hrnků 2017 Ze školní družiny

Petra Pilná, vedoucí keramické dílny ZŠ Liptál                       Foto Petra Pilná

Petra Pilná, vychovatelka ŠD ZŠ 
Liptál, okr.Vsetín
Foto Petra Pilná         
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Spolek rodičů a přátel ZŠ Liptál 

Vážení spoluobčané, rodiče a děti,

držíte v ruce první letošní číslo 
Liptalského zpravodaje a s ním je tu 
i první letošní příspěvek Šachového 
kroužku. Máme za sebou půlrok bez 
vlastní klubovny, kdy se scházíme v ná-
hradních prostorách – školní třídě, 
kterou nám poskytla ZŠ Liptál. Byl to 
náročný půlrok, protože nemůžeme hrát 
ve svém prostředí a nemůžeme naplno 
využít všech výhod, které by skýtala 
vlastní klubovna. Ale věříme, že příští 
školní rok zahájíme opět ve vlastních 
prostorách.

Od vydání posledního zpravodaje 
roku 2016 jsme se zúčastnili dvou 
závodů - 1. VASTO Tour 2016/2017 
a to 10. 12. 2016 ve Francově Lhotě, 
kde nás zastupoval Filip Fojtík a 11. 2. 
2017 v Jablůnce, kterého se zúčastnili 
Vít Fojtík, Martina Jehlářová a Petr 
Jehlář. Tento turnaj byl (nejen) pro 
naše zástupce náročný v tom, že ne-
hráli s hráči svého věku, ale byli vý-
konnostně přiřazeni vždy ke hráčům 
starším. Díky tomuto systému ale měli 
možnost porovnat své síly s hráči star-
šími a zkušenějšími. Je jasné, že ne-
měli moc šancí na umístění nebo lepší 
výsledky, ale z hlediska hráčského 
měli mnohem víc příležitostí se učit. 
Protože více se člověk naučí prohrou 
se silnějším soupeřem, než vítězstvím 
nad slabším! A podle reakcí zúčastně-
ných tento systém nebyl vůbec špatný 
a naši borci to zvládli dobře, i když 
skončili na zadních pozicích.

Šachový koutek

Scházíme se každé pondělí v 17:00 
hodin, před hlavním vstupem ZŠ 
Liptál, takže kdokoliv by měl zájem 
si přijít zahrát, nebo se jen přijít po-
dívat, je srdečně zván.

Za Šachový kroužek Liptál 
Radim Chmelař 

E-mail: srpsliptal@seznam.cz
Foto archiv kroužku

V sobotu 25. února 2017 proběhl 
počtvrté pohádkový karneval pro děti 
naší obce, připravený společně ma-
teřskou a základní školou a Spolkem 
rodičů a přátel Základní školy Liptál. 
Sál kulturního domu doslova pras-
kal ve švech a děti si užívaly pl-
nými doušky zábavu, hry, soutěže, 
tanec i bohatou tombolu. Podle pro-
daných vstupenek se v sále veselilo 
149 dětí a 135 dospělých. O výzdo-
bu a program se postarala mateřská 
škola. Hudební doprovod tradičně, 
bez nároku na honorář, zajistila Jarka 
Salisová. Občerstvení a organizace ce-
lé akce byla na bedrech spolku rodičů 

a přátel. Velkým přínosem byly větší 
i menší sponzorské dary a příspěvky 
rodičů. Základní škola dodala pro kaž-
dého dětského návštěvníka perníčky 
a s většími dětmi připravila sál. Prostě 
spolupráce zafungovala a dobrá 
věc se podařila. 

Děkujeme všem organizátorům 
za přípravu i organizaci na mís-
tě. Rodičům děkujeme za ceny 
do tomboly i krásné masky, kte-
ré dětem připravili. Obci Liptál 
za prostory i ceny do tomboly, 
Jarce Salisové za hudební dopro-
vod a Verunce Juráskové za sta-

DĚTSKÝ POHÁDKOVÝ KARNEVAL ZAPLNIL SÁL 
TANCEM I REJEM S KLAUNEM BRDÍKEM

rost o kuchyň. Tak snad se příští rok 
sejdeme a vejdeme.

Iva Koutná

Spolek rodičů a přátel Základní 
školy Liptál, z.s.

Kontaktní adresa: srpsliptal@seznam.cz.
Aktuální informace a pozvánky 

na akce najdete na Facebooku.
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ZUŠ Open
Celonárodního happeningu zá-

kladních uměleckých škol, který po-
řádá Nadační fond operní pěvkyně 
Magdaleny Kožené, se zúčastní také 
pobočka ZUŠ Morava v Liptále. Cílem 
tohoto projektu je zviditelnit práci a ak-
tivity ZUŠ prostřednictvím celorepubli-
kové mediální kampaně a posílit jejich 
respekt. V úterý 30. května 2017 před-
staví Základní umělecké školy, v rámci 
jednoho společného dne, svůj program. 

V Liptále uspořádá ZUŠ Morava vý-
stavu prací žáků Výtvarného oboru, 
který vede Lenka Ficová. Výstava bude 
slavnostně zahájena vernisáží v kultur-
ním domě ve 14:30 hodin a během ce-
lého odpoledne bude zpřístupněna pro 
širokou veřejnost. V 17 hodin začne 
Žákovský koncert, na němž zahrají 
absolventi hudebního oboru a komorní
soubory působící na pobočce v Liptále. 

Neváhejte tedy a přijďte podpořit 
mladé umělce, jenž budou součástí této 
výjimečné události.  

Za ZUŠ Morava Radek Cahlík

ZUŠ MORAVA V LIPTÁLE 

Z Mateřské školy Liptál
Pohádkový karneval

V sobotu 25. února 2017 jsme strá-
vili hezké odpoledne v liptálském kul-
turním domě ve společnosti dětí, jejich 
rodičů i prarodičů. Sál letos praskal 
ve švech a příště se snad bude muset 
nafouknout. Sešli jsme se na dalším 
ročníku dětského karnevalu, který po-
řádal Spolek rodičů a přátel školy 
spolu s MŠ a ZŠ Liptál, abychom si 
hráli, soutěžili a tancovali. Děti se 
na to náležitě naparádily. Mohli jsme 
tady vidět spoustu zvířátek, princezen, 
sportovců i pohádkových bytostí. 

Jejich tanec i hry moderovala paní 
učitelka Zuzanka za hudebního do-
provodu paní Jarušky Salisové a mas-
kotem karnevalu byl balónkový klaun 
Brdík. 

Děti se vydováděly a jejich rodiče se 
snažili všechno zdokumentovat, až jim 
jednou jejich malá štěstíčka odrostou, 
aby měli na co vzpomínat.

Každé z dětí si pak vyzvedlo cenu 
z bohaté tomboly (150 cen), na kterou 
přispěli rodiče dětí z mateřské i zá-

kladní školy, a za to jim moc dě-
kujeme. Také děkujeme Spolku rodi-
čů za zajištění bohatého občerstvení. 
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     Karneval se moc vydařil, bylo nám 
mezi vámi všemi moc hezky a doufá-
me, že to bylo i naopak. 

Za rok se na vás všechny budeme 
zase moc těšit.        

Za pořadatele Hanka Červenková, 
učitelka MŠ

„Festival hraček“
Ve čtvrtek 2.března 2017 jsme si 

z „tržby“ na karnevalu zaplatili autobus 
do Zlína a se všemi dětmi se zúčastnili 
hravého festivalu pod názvem Festival 
IQ Play.

Celé třetí patro zlínského zámku bylo 
proměněno v jednu velkou hernu rozdě-
lenou do několika zón podle druhu her 
a věku návštěvníků. Děti si vyzkoušely 
smyslové hračky, Montessori pomůcky, 
dřevěné hračky, různé, možná i zapo-
menuté stavebnice a zvětšeniny her.

Podívat jsme se mohli i na výstavku 
hraček z minulého století a připome-
nout dětem s čím si hráli jejich rodiče 
nebo prarodiče.

Děti si to s hračkami opravdu užily 
a dvě hodiny uběhly, ani nevíme jak.

Masopust ve školce
V pondělí 27.února 2017, předpo-

slední den před popeleční středou jsme 
ve školce ještě stihli oslavit Masopust. 
Kromě ochutnávky zabijačkových spe-
cialit se děti prošly v maskách po školce 
a pohostily se navzájem svými výrobky 
(masopustní tvarohové kobližky a boží 
milosti). 

Alespoň tak jednoduše se zatím děti 
s touto tradicí seznamují a možná si ji 
jednou prožijí víc. 

Návštěva divadla ve Zlíně
Ve středu 15. března 2017 jsme byli 

v divadle ve Zlíně na pohádce Šípková 
Růženka.

Děti si tak po roce opět prohlédly 
prostory velkého divadla a zblízka sle-
dovaly profesionální herce.

Zážitek to byl určitě velký.
Eva Krausová, ředitelka MŠ

(Foto archiv MŠ Liptál)

V knihovně si čteme rádi, 
s knihami jsme kamarádi…  
V pondělí  13.3.2017 přivítala Městská 

knihovna Josefa Čižmáře ve Vizovicích 
děti z Mateřské školy z Liptálu. Vedoucí  
knihovny  Mgr. Blanka Krejcárková 

s knihovnicí paní Hanou Stloukalovou 
měly pro malé návštěvníky, kterých 
bylo téměř padesát, připravený zábavný 
čtyřiceti pětiminutový program s ná-
zvem „Barvy, barvy, barvičky“. Děti 
byly poutavě zapojeny do hry o bar-
vách, poslechly si krátké úryvky textů 
a zkusily i hádat hádanky. 

V krásném interiéru knihovny si po-
tom na koberci prohlížely dětské knihy, 
které obě příjemné a usměvavé kni-
hovnice pro ně přichystaly. Potvrdilo 
se rčení, že: „Kdo si hraje, nezlobí 
a kdo čte knihy, všechno ví.“ Při odcho-
du všechny děti dostaly malou pozor-
nost a sladkou odměnu za spolupráci 
a pěkné chování. Dětem i dospělým se 
v knihovně velmi líbilo, a pokud by to 
šlo, chtěly by si návštěvu ještě někdy 
zopakovat.

Výlet do Vizovic si děti ze školky 
užily. Pěkný, téměř již jarní slunečný 

den, návštěva vyhlášené Zámecké čo-
koládovny a jízda linkovými autobusy, 
byla pro všechny neopakovatelným zá-
žitkem.

Mgr. Zuzana Štalmachová, 
učitelka MŠ

Rozloučení 
s budovou mateřské školy

Blíží se stěhování mateřské školy 
do přestavěného pavilonu v základní 
škole.

Těšíme se na pěkné nové prostory, 
ale zároveň se trochu obáváme, jak se 
nám tam všechno vejde. Bude to nároč-
né, a proto začneme již poslední týden 
v červnu. Mateřská škola tak bude 
uzavřena od 26.června po celé prázdni-
ny až do 1.září 2017. Děkujeme všem 
rodičům za pochopení a pomoc při této 
mimořádné situaci. Těm rodičům, kteří 
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nemají možnost zajistit si hlídání dětí 
po tak dlouhou dobu, nabízíme pobyt 
ve „staré“ školce i v posledním červ-
novém týdnu (byla by jedna třída v tě-
locvičně školky) a v posledním týdnu 
v srpnu v „nové“ školce, ale bez jídla 
(děti by si jídlo musely donést z domo-
va – kuchyň v ZŠ nevaří).

S naší současnou mateřskou školou, 
nyní již „starou“ se budeme těžce lou-

čit. Na léta zde prožitá, na prostorné 
třídy, kde si každý mohl najít „svůj 
koutek“; na svou tělocvičnu, kde jsme 
si mohli kdykoliv zacvičit; na kuchyň, 
kde nám paní kuchařky vždy připra-
vily jídlo podle našich potřeb a na hry 
na velké přírodní zahradě budeme rádi 
vzpomínat.

A abychom se pořádně rozloučili, 
uspořádáme odpoledne v pátek 9. červ-

na 2017 „Zahradní květinovou slav-
nost“. Na ní spolu s dětmi a součas-
nými zaměstnanci mateřské školy rádi 
přivítáme všechny, kteří po nějakou do-
bu ve školce pracovali. Za celé období 
od roku 1983 až do současnosti, kdy 
byla celá budova jen naše, jich bude 
celá řada a na všechny se moc těšíme.

                                                                                                                                   
Eva Krausová, ředitelka MŠ

Žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání na školní rok 2017/2018 
se budou přijímat v mateřské škole 
ve středu 10. května 2017 v době 
od 8.00 do 16.00 hod.

Ředitelka mateřské školy při přijímání 
žádostí o přijetí přiděluje registrační čís-
la, pod kterými budou děti vedeny na se-
znamu 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 5.6.2017.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání na školní rok 2017/2018 si 
můžete vyzvednout v mateřské škole 
od 3. dubna 2017 - ve třídě v prv-
ním poschodí v době provozu od 7.00 
do 16.00 hod.

Žádost musí být vyplněna, podepsána 
zákonnými zástupci dítěte a potvrzena 

pediatrem (potvrzuje řádné očkování, 
které je podmínkou pro přijetí do ma-
teřské školy).

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

Eva Krausová, 
ředitelka Mateřské školy Liptál

„Zápis do MŠ“ - Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Pro děti, které do 31. srpna 2017 do-

sáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 
předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje: 
- na státní občany České republiky 

(ČR), kteří pobývají na území ČR 
déle než 90 dnů, 

- a na občany jiného členského státu 
Evropské unie, kteří pobývají v ČR 
déle než 90 dnů, 

- na jiné cizince oprávněné pobývat 
v ČR trvale nebo přechodně po dobu 
delší než 90 dnů, 

- na účastníky řízení o udělení meziná-
rodní ochrany. 

Pokud ještě dítě do mateřské školy 
nedochází, musí ho zákonný zástupce 
přihlásit ve spádové nebo jím vybrané 
mateřské škole v termínu zápisu. 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání 
péče o povinné předškolní vzdělávání 
je považováno za přestupek. 

Povinné předškolní vzdělávání se ne-
vztahuje na děti s hlubokým mentálním 
postižením. 

Postup přijímání k předškolnímu 
vzdělávání: 

1. Zákonný zástupce se rozhodne, 
v jaké mateřské škole požádá o přije-
tí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Přednostně bude dítě čtyřleté a starší 
dítě přijato ve spádové mateřské škole. 
Školský obvod pro spádovou mateř-
skou školu určuje zřizovatel školy – 
obec – v obecně závazné vyhlášce obce, 
o vymezení školských obvodů spádové 
mateřské školy. 

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání 
se koná v období od 2. května do 16. 
května 2017.

Přesné datum a místo stanoví ředitel 
konkrétní mateřské školy a spolu s kri-
térii pro přijímání je zveřejní způso-
bem v místě obvyklým (např. zveřejní 
na webových stránkách nebo vývěskách 
mateřské školy, na webových stránkách 
zřizovatele školy apod.). 

3. Zákonný zástupce podá žádost 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání.

Náležitosti žádosti jsou: jméno a pří-
jmení žadatele (dítěte), jeho datum 
narození, místo trvalého pobytu, po-
případě jinou adresu pro doručová-
ní, označení správního orgánu, jemuž 
je žádost určena (konkrétní mateřská 
škola). Dále uvede zákonný zástupce: 
jméno a příjmení tohoto zástupce, místo 
trvalého pobytu tohoto zástupce, popří-
padě jinou adresu pro doručování. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než je-
ho zákonný zástupce musí doložit své 
oprávnění dítě zastupovat. Zákonný 

zástupce nemusí dokládat u dětí, pro 
které je vzdělávání povinné, že se dí-
tě podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské ško-
ly rozhoduje ředitel konkrétní školy 
ve správním řízení bezodkladně, nej-
později do 30 dnů nebo do 60 dnů 
ve složitějších případech. 

5. Povinné předškolní vzdělávání 
má formu pravidelné denní docházky 
v pracovních dnech: 
- v mateřské škole zapsané v rejstříku 

škol a školských zařízení, 
- po dobu 4 souvislých hodin denně, 
- začátek povinné doby ředitel školy 

stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede 
ve školním řádu. 

Jiné možné způsoby plnění povinné-
ho předškolního vzdělávání dítěte: 
- individuální vzdělávání dítěte –

oznámí zákonný zástupce písemně 
v době zápisu (vzor oznámení je pří-
lohou), nejpozději do konce května 
(pokud se bude individuálně vzdě-
lávat po převážnou část, nebo celý 
školní rok), uskutečňuje se následně 
bez docházky dítěte do mateřské ško-
ly; informace poskytne ředitel kon-
krétní školy. Povinností zákonného 
zástupce je zajistit účast dítěte u ově-
ření úrovně osvojování očekávaných 
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výstupů v jednotlivých oblastech dle 
Rámcového vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání v mateřské 
škole (nejedná se o zkoušku), rodič 
pouze obdrží doporučení pro další 
postup při vzdělávání. 

- Dítě může být vzděláváno doma ro-
dičem, jinou osobou, nebo může na-
vštěvovat jiné zařízení než je mateř-
ská škola. 

- vzdělávání v přípravné třídě zá-

kladní školy (určené pouze pro děti 
s uděleným odkladem školní docház-
ky) a ve třídě přípravného stupně 
základní školy speciální - informace 
podá ředitel konkrétní základní školy 
nebo základní školy speciální; zá-
konný zástupce musí přijetí oznámit 
ve spádové mateřské škole; 

- vzdělávání v zahraniční škole 
na území České republiky, ve které 
ministerstvo povolilo plnění povinné 

školní docházky; zákonný zástupce 
musí přijetí oznámit ve spádové ma-
teřské škole. 

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá 
případně i ve školním roce, pro který 
byl dítěti povolen odklad povinné škol-
ní docházky a je ukončeno až začátkem 
plnění povinné školní docházky. 

Kontaktní adresa pro dotazy: 
ms@msmt.cz

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

Mateřské školy Liptál, okres Vsetín, příspěvkové organizace

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 zaříze-

ní (ne starší 2 měsíců).  

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.08.2017

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte osobně nebo poštou nejpozději do 19.05.2017 do 14:00 

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.
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Ze života v rodinné skupině 5

Transformace v DD a ZŠ Liptál, aneb co bylo, a jak bude …? 

Hned ze začátku bychom rádi touto 
cestou poděkovaly všem sponzorům, 
díky kterým jsme měly krásné Vánoce 
a spoustu dárků pod stromečkem. Jako 
tradičně jsme dárečky rozbalovaly až 
v lednu, moc jsme se těšily a všich-
ni jsme měly z dárků velkou radost. 
Dostali jsme rádio, auto na ovládání, 
krásné povlečení, knížku, oblečení, ba-
toh, vláčky, vrtulník na ovládání, ná-
ušnice a spoustu dalších věcí. Největší 
radost měl ale David, ten dostal krásné 

kolo a přilbu na kolo. Moc se těšil, až 
roztaje sníh a bude na něm dovádět. 

Zima byla dlouhá, a tak jsme si jí 
užívali, co jen to šlo. Chodili jsme 
na procházky, bobovat, stavit sněhuláky 
a taky jsme svedli velkou sněhovou bi-
tvu o iglů. Bylo to prima, ale jsme rádi, 
že už vyšlo sluníčko a můžeme na kola, 
koloběžky, brusle, houpačky a kolotoč. 
Venku trávíme spoustu času. 

Zúčastnili jsme se také plaveckých 
závodů pro děti z dětských domovů 

v Uherském Hradišti. Moc děkujeme 
organizátorům za skvěle odvedenou 
práci, byla to paráda. Jsme moc dobří, 
dovezli jsem si domů hned tři medaile. 
Mezi oceněné patřil i náš nejmladší 
David, který vybojoval bronz. 

A teď už si můžeme začít plnými 
doušky užívat krásné jarní dny. 

Děti z rodinné skupiny 5 
(Radim, Marek, Anička, Monička, 

Přemek a David s tetou Janou)

Atmosféra ve společnosti (nebo ev-
ropská politika?) nahrává změnám 
ve fungování pobytových zařízení, 
a proto byl i Dětský domov a Základní 
škola v Liptále jako pilotní domov 
v regionu vybrán a zapojen do pro-
jektu Zlínského kraje „Ohrožené děti 
a mládež ve Zlínském kraji“, aby prošel 
transformací. Cílem tohoto projektu je 
v zařízení naplánovat a realizovat změ-
ny v dosud poskytovaných školských 
službách. Tedy zařízení transformovat, 
změnit, rozšířit a vylepšit. Nikoli zru-
šit.

Aktuálně jsme za polovinou proce-
su změn v Dětském domově. V září 
2015 jsme dostali od Zlínského kraje 
3 hlavní úkoly. Prvním z nich by-
lo snížit kapacitu Dětského domova 

o 50%. Druhým úkolem je rozšířit škol-
ské služby o poskytování komplexního 
poradenství a pomoci rodinám s dětmi, 

které se potýkají s problémy se školní 
docházkou, případně rodinám s dětmi 
s výchovnými a psychickými problémy. 

Z Dětského domova a ZŠ  Liptál
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Třetím úkolem je vytvořit pro děti škol-
ního věku, jejichž rodiče nemají dosta-
tečné kompetence k jejich rozvoji, či se 
nechtějí, neumí nebo nemohou o své 
děti postarat, dočasnou pobytovou pé-
či. Zejména tato včasná preventivní 
opatření je potřeba posilovat především 
proto, aby v takových případech ne-
musela být soudem nařizována ústavní 
výchova a dítě nemuselo být odebráno 
z rodiny do „ústavu“ zpravidla na dlou-
hé roky.

Práce na transformaci Dětského do-
mova a Základní školy v Liptále vyžado-
vala nejprve vypracovat Transformační 
plán, naplánovat veškeré aktivity sou-
visející se změnami, přesné postupy 
a popisy nově nabízených služeb. 

Po schválení tohoto dokumentu Radou 
Zlínského kraje nastala fáze realizační, 
která vyústí v cílový stav, tj. snížení 
pobytové kapacity Dětského domova 
v Liptále s nově nastavenou kapacitou 
24 dětí a otevřením zcela nové součásti 
Dětského domova a Základní školy 
Liptál – Střediska výchovné péče, které 
bude zřízeno ve Vsetíně a od září 2018 
začne poskytovat služby pro rodiny 
s dětmi. V rámci Střediska výchovné 
péče budou mít preventivní služby ně-
kolik forem, které na sebe budou nava-
zovat a vzájemně se doplňovat podle 
potřeb dětí a rodin. Ve všech formách 
se bude jednat především o odborné pe-
dagogicko-psychologické poradenství. 
Využití služeb Střediska výchovné péče 

bude dobrovolné, po dohodě mohou 
probíhat intervence také v terénu (zj. 
ve školním nebo přirozeném prostředí 
dítěte, v rodině). V sídle Střediska bude 
provozována ve všedních dnech ambu-
lantní poradna ke konzultacím s odbor-
níky. Dále zde bude celodenní oddělení 
s kapacitou 8 dětí pro realizaci 8týden-
ních programů pro děti a mladistvé, kde 
se budou nejen vzdělávat, ale hlavně se 
učit zvládat vztahy v rodině, ve škole, 
s autoritami a vrstevníky. 

 Pevně věříme, že připravované změ-
ny přispějí k vylepšení a rozšíření škol-
ských služeb v našem regionu.

Za DD a ZŠ Liptál Lukáš Diatka, 
vedoucí realizačního týmu

V pondělí 27. 3. 2017 všichni žáci na-
ší školy navštívili knihovnu ve Vsetíně. 
Edukační programy knihovny využívá-
me každoročně při projektovém vyučo-
vání, které je vždy zaměřeno na práci 
s knihou. Cílem je navodit u dětí kladný 
vztah k četbě, seznámit je s různými 
literárními žánry i autory knih pro děti 
a mládež.

Tentokrát si pro nás paní knihovnice 
připravila edukační program „Jak vzni-
ká kniha“.

Poutavou formou seznámila žáky 
s různými druhy a typy písma. Formou 
prezentace a videa jsme viděli, jak tako-
vá kniha vzniká a kdo všechno se podílí 
na jejím konečném vzhledu. Nakonec 
nám ještě představila současné autory 
knih pro děti a mládež, svůj výklad 

Návštěva MVK Vsetín

vždy doplnila zajímavou ukázkou z vy-
brané knihy.

Edukační program byl zajímavý, 
všem žákům se líbil.  ZK
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(1.3.2017) Požárům a planým popla-
chům lze předejít dodržováním stano-
vených pravidel.  

Jarní měsíce jsou tradičně obdobím 
spojeným s pálením rostlinných ma-
teriálů ze zahrad, sadů a lesních po-
rostů. V těchto měsících také narůstá 
počet výjezdů jednotek profesionálních 
a dobrovolných hasičů k požárům trav-
ních a lesních porostů nebo na místa, 
kde nebylo pálení ohlášeno a k požáru 
nedošlo. V těchto případech se jedná 
o výjezdy, které blokují naše jednotky 
a nesou s sebou i zbytečné finanční 
náklady.

Jen za poslední dva týdny evidují 
krajští hasiči 11 událostí při kterých 
došlo k požárům travních porostů nebo 
k pálení klestu a dřevních materiálů bez 
ohlášení.

K tomu, aby se předešlo požárům 
nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí 
dodržet legislativou stanovené podmín-
ky a obecná pravidla požární bezpeč-
nosti.

Zákonem č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, je mimo jiného stanoveno, 
že fyzická osoba je povinna počínat si 
tak aby nedocházelo ke vzniku požáru, 
zejména při používání tepelných, elek-
trických, plynových a jiných spotřebičů 
a komínů, při skladování a používání 
hořlavých nebo požárně nebezpečných 
látek, manipulaci s nimi nebo s otevře-
ným ohněm či jiným zdrojem zapálení 
(§ 17, odst.1, písm.a). Dále fyzická 
osoba nesmí provádět vypalování po-
rostů (§ 17, odst.3, písm.f).

U povinností právnických osob 
a podnikajících fyzických osob je v § 
5 odst.2 zákona o požární ochraně uve-
deno, že právnické osoby a podnika-
jící fyzické osoby nesmí vypalovat 
porosty. Při spalování hořlavých látek 
na volném prostranství jsou povinny, 
se zřetelem na rozsah této činnosti, sta-

novit opatření proti vzniku a šíření po-
žáru. Spalování hořlavých látek na vol-
ném prostranství včetně navrhovaných 
opatření jsou povinny předem oznámit 
územně příslušnému hasičskému zá-
chrannému sboru kraje, který může 
stanovit další podmínky pro tuto čin-
nost, popřípadě může takovou činnost 
zakázat. Ustanovení zvláštních práv-
ních předpisů nejsou tímto dotčena. 

Další normou, která  tuto problemati-
ku řeší je Nařízení Zlínského kraje č.3 
ze dne 28.11.2011, kterým se stanoví 
podmínky k zabezpečení požární ochra-
ny v době zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru (viz. přiložený dokument).

Při pálení na otevřených ohniš-
tích je nutné také respektovat usta-
novení speciálních právních předpi-
sů. Jedná se o zákon č.185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dal-
ších zákonů a zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší.

185/2001 Sb., o odpadech a o změ-
ně některých dalších zákonů

§ 22 
(1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li 

splněny podmínky stanovené právními 
předpisy o ochraně ovzduší a o hospo-
daření energií

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
§ 16 Povinnosti osob
(4) V otevřeném ohništi lze spalovat 

jen suché rostlinné materiály nezne-
čištěné chemickými látkami.

(5) Obec může vyhláškou stanovit 
podmínky pro spalování suchého rost-
linného materiálu v otevřeném ohniš-
ti za účelem jeho odstranění nebo jeho 
spalování zakázat, pokud zajistí jiný 
způsob pro jeho odstranění podle jiné-
ho právního předpisu13). Při stanovení 
podmínek nebo zákazu obec přihlíží 
zejména ke klimatickým podmínkám, 
úrovni znečištění ve svém územním 
obvodu, vegetačnímu období a hustotě 
zástavby.

Ze zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech vyplývá, že spalování odpadů 
je možné pouze za splnění kritérií da-
ných zákonem č. 201/2012 o ochraně 
ovzduší. Tento právní předpis povoluje 
na otevřených ohništích spalovat pouze
suchý rostlinný materiál. V uzavře-
ných topeništích pak pouze palivo urče-
né výrobcem.

Odpady lze pouze energeticky vy-
užívat, a to pouze v zařízeních kde 
spalování odpadů za účelem výroby 
energie je povoleno (spalovny, pece 
cementáren/spalováno je TAP – tuhé 
alternativní palivo vyrobené z odpadů)

Právnické osoby a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání mají dle § 16 
zákona o odpadech povinnost veškeré 
odpady, které jim při jejich podnika-
telské činnosti vzniknou, předat pouze 
osobě oprávněné k nakládání s odpady 
(prioritně k využití).  Proto i odpady 
u údržby areálu podniků (klest, tráva…) 
musí předávat osobě oprávněné.

Mezi speciální právní předpisy lze 
zahrnout i zákon č. 289/1995 Sb. o le-
sích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon)

§ 20 Zákaz některých činností v lesích

(1) V lesích je zakázáno
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat 

otevřené ohně a tábořit mimo vy-
hrazená místa,

(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené 
ohně je zakázáno také do vzdále-
nosti 50m od okraje lesa.

(3)  Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 
se nevztahují na činnosti, které jsou 
prováděny při hospodaření v lese;

OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ
Jak bylo uvedeno výše, zákon o po-

žární ochraně, stanovuje právnickým 
osobám a podnikajícím fyzickým oso-
bám tzv. ohlašovací povinnost. Tato 

Hasiči
Spalování hořlavých látek na volném prostranství. 

Evidence pálení

Sbor dobrovolných hasičů Liptál 
přijímá do svých řad chlapce i dívky ve věku od 5 let, 

kteří by se aktivně zapojili do soutěžních družstev mladých hasičů. 
Pro více informací volejte ve večerních hodinách na mobil: 739 749 353.

vedoucí MH Kristýna Šťastná

Nábor mladých hasičů
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povinnost se v konkrétních přípa-
dech vztahuje i na fyzické osoby
(Nařízení Zlínského kraje č.3 ze dne 
28.11.2011).

Pro splnění této povinnosti lze využít 
aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ na we-
bových stránkách HZS Zlínského kraje 
(http://paleni.hzszlk.eu). Využití této 
aplikace profesionální hasiči preferu-
jí před oznamováním pálení telefonic-
ky, což ale tuto možnost nikterak ne-
vylučuje.

Nahlášením pálení nedochází 
k jeho schválení, je pouze evido-
váno Operačním a informačním stře-
diskem Hasičského záchranného sbo-
ru Zlínského kraje. Evidence slouží 
jen pro možnost ověření místa pálení 
s možným nahlášením požáru.

Aplikace umožňuje i registraci uži-

vatele, kterou ale doporučujeme pouze 
pro časté, opakované hlášení pálení. 
Registrací můžete jednoduše zadávat 
více pálení v různých Vámi spravo-
vaných lokalitách a přitom o nich mít 
kompletní přehled. Navíc pokud by 
v letních měsících bylo vyhlášeno ob-
dobí mimořádných klimatických pod-
mínek z důvodů sucha budete o zákazu 

pálení na Váš kontaktní email infor-
mováni.

Samotné vyplnění ohlašovacího for-
muláře je velmi jednoduché a srozu-
mitelné. V přiloženém odkazu pod for-
mulářem také najdete další doplňující 
údaje.

Autor: por. Bc. Libor Netopil
 – tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje

Děkujeme všem, kteří v sobotu 
21. ledna 2017 zavítali na náš již tra-
diční hasičský ples.

Přes všechnu námahu spojenou s or-
ganizací nás hřeje vědomí, že naše 
úsilí nevyšlo naprázdno a dle ohlasů 
se návštěvníci dobře bavili. Velkou 

zásluhu na tom má kapela Duo Twist 
z Kladerub, která v Liptále zahrá-
la poprvé. Doprovodný program se 
svým sólovým vystoupením zajistila 
naše mladá a nadějná členka Štěpánka 
Lochnerová.

Akci obohatila nabídka vín z růz-
ných koutů světa, které zajistila zlínská 

Hasičský ples Vinotéka u Pešatů, a také tématický 
fotokoutek Samuela Vaculíka.

Rádi bychom taktéž vyjádřili velký dík 
všem sponzorům a spoluobčanům, kteří 
nám při příležitosti konání našeho plesu 
přispěli na celoroční činnost našeho sbo-
ru. Děkujeme také všem členům, kteří se 
zhostili připrav a organizace celé akce.

Výbor SDH Liptál
Foto Samuel Vaculík

Dne 8. 2. 2017 uplynul rok od úmrtí našeho dlouholetého člena, 
kolegy a kamaráda, bratra Josefa Mrnuštíka ze Sadové, který 
opustil řady liptálských hasičů po vážné nemoci ve věku 48 let.

Dne 22. 2. jsme si připomněli 3. smutné výročí úmrtí  bývalého 
velitele sboru, bratra Oldřicha Ovčačíka.

S vděčností za jejich obětavou práci pro sbor a obec vzpomínají 
členové výboru SDH Liptál
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FS Lipta Liptál připravuje následující akce:

73. Valašský bál 
2017

30. Dětský (nejen) folklorní den 
11. června 2017

Doprovodný  program pro děti 
v Přírodním kulturním areálu zdarma

(tvořivé dílny, skákací hrad a lanové aktivity)
Pěvecká soutěž „O Liptálského ptáčka zpěváčka“  

 Hlavní dětský program s pozvanými soubory z okolí.

Občerstvení zajištěno!         Vstupné dobrovolné!

Přípravy 48. Mezinárodního folklorního festivalu 
„Liptálské slavnosti“ jsou v plném proudu. 
Proběhnou ve dnech 25. 8. – 27. 8. 2017 

v Kulturním areálu obce Liptál. 
Letos nám svou účast přislíbily soubory z Alžíru, 

Kostariky, Gruzie, Dánska, 
Rumunska, Slovenska a z České republiky - Pomněnka – 

Tvrdonice, Vonica 80 – Zlín, 
Světlovánek – Bojkovice, Jasénka, Vsacan – Vsetín. 

Všichni jste srdečně zváni.

FS LIPTA LIPTÁL

Jako už každoročně, tak i letos jsme 
pořádali tradiční valašský  bál  a rádi 
bychom touto cestou poděkovali všem, 
kteří nás přišli podpořit a pobavit se 
s námi.

Poděkování patří všem sponzorům 
a dárcům, kteří ochotně přispěli do le-
tošní pestré tomboly. 

Andrea Čalová
Folklorní spolek Lipta Liptál

www.lipta.liptal.cz
Foto archiv spolku
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„Tak jsme se konečně dočkaly našeho prvního bálu!“ jásaly 
děcka ve zkoušce. 

Bylo krásné sobotní odpoledne 11. února 2017, kdy jsme 
uspořádali 1. dětský valašský bál v KZ v Liptále. Tuto akci 
jsme podnikli na přání dětí z našeho krůžku. Tento nápad 
vznikl už před rokem a my dospěláci z FS Lipta jsme ho pod-
pořili. Abychom však nemuseli chystat prostory dva víkendy 
po sobě, rozhodli jsme se, že spojíme „velký“ valašský bál 
s „malým“ do jednoho dne. A byla to fuška :-). 

Vše začalo ve 14 h odpoledne. 1. dětským valašským bá-
lem nás provázela cimbálová muzika Kuráž, působící pod 
ZUŠ Morava. Naše pozvání přijaly i děcka z Vizovic. Malý 
Vizovjánek s dětskou CM Ocúnek. CM Ocún a Malí ogaři 
z Liptálu nám předvedli malé vystoupení. Odpoledním pro-
gramem nás provázeli Laďa Gerža, Olda Štroblík a Darča 
Geržová. Děti  hrály hry, učily se různým figurálním tancům 
a nechyběla ani tombola. Ve fotokoutku si mohl také kdokoliv 
pořídit památeční fotku. Účast byla opravdu velká a myslím si, 
že se všichni bavili a zářili štěstím. Po 17. hodině se kulturák 
úplně vyprázdnil a my jsme ho mohli pouklízet a připravit se 
na pokračování.

Děkuji všem za přípravy a i podpora rodičů na této akci byla 
úžasná.

Na závěr děcka tuto akci shrnuly takto: „Těšíme na další 
ročníky a všichni si to tam pořádně užijeme jako letos!“

Více http://valassky.denik.cz/zpravy_region/detsky-valass-
ky-bal-byl-napadem-deti-20170212.html 

Jarka Hrádková a děti z FS Lipta

V sobotu 18. března 2017 se uskutečnilo oblastní kolo 
celostátní pěvecké soutěže Zpěváček 2017, a to dopoledne 
v sále vsetínského kina Vatra pod názvem Vsetínský slaví-
ček. Tříčlenná porota, v níž zasedli Klára Blažková, Jitka 
Plátková a Milan Mlčák hodnotila výkony celkem dvaatřiceti 
přihlášených zpěváků. Děti soutěžily ve třech kategoriích. 
Od sedmi do devíti let, od deseti do patnácti a v kategorii 
dueta.

Mezi soutěžící patřily i děcka z folkórního souboru 
Malá Lipta, tou byla Valentýnka Zadrobílková, Verunka 
Kapounová a Adam Smilek, který postoupil do regionálního 
kola. Za Malůšátka zastoupila v soutěži Terezka Vychopňová 
a za Základní školu Liptál svůj zpěv předvedla Anička 
Mrlinová, která se stala náhradnicí.

Děti si vysnily svůj valašský bál 

Vsetínský slavíček 2017
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(*27.6.1929 - † 11.2.2017)

Jarmila Šuláková měla blízký vztah i k liptálskému folk-
loru. V 50-tých letech spolupracovala s Karlem Mrlinou 
a Karlem Pechou při nácvicích v tehdejším krůžku Lipta 
Liptál. V 90-tých letech byla vtažena i do programu MFF 
Liptálské slavnosti. Spolupracovala s dívčím sborem pod 
vedením Pavly Kneblové při nácviku zbojnických písní 

Anděl z Valašska

Morava celá jí ležela u nohou,
fanoušci dodnes uvěřit nemohou, 
že paní Jarmila andělům zpívá, 
že z nebe dolů na nás se dívá.

Valašský folklor k nebesům pozvedla,
vykouzlit úsměv na tvářích dovedla. 
Královnou lidové písně se stala,
přes všechna trápení na svět se smála.

Není snad nikdo, kdo ještě neví,
že sklony k umění měla vždy v krvi.
Švadlenou původně státi se měla, 
ona však hudbě věnovat se chtěla.

Od mládí zpívala, kde se jen dalo
a štěstí na ni se vždycky smálo.
S orchestrem brněnským poznala svět, 
vždycky se ráda však vrátila zpět.

Přes svoji slávu skromná vždy byla
a všechny úspěchy si zasloužila.
Veliké srdce tlouklo jí v hrudi,
měli ji rádi bohatí, chudí.

Dávala sílu všem dobrým lidem,
a všechny problémy řešila s klidem.
„Mějte se rádi,“ vždycky nám říkala,
a pro potěšení písničky zpívala.

Když zavřu oči, slyším ten hlas,
před pár dny bohužel nastal ten čas.
Čas, kdy si andělé přilétli pro ni
a všichni Valaši slzy teď roní.

Vzpomínka nádherná v srdci nám zbude
a v uších andělský hlas nám znít bude.
Díky svým písničkám s námi dál je tu,
dáma, co zpívala celému světu.

Jana Topinková

Dětská přehlídka ve Valašských Kloboukách

Vzpomínka 
na Jarmilu Šulákovou

Všem účastníkům moc děkujeme a přejeme, ať jim to stále 
krásně zpívá a také tančí.

Osm postupujících zpěváků bude soutěžit o další postup 
v celovalašském kole, které se uskuteční 23. dubna 2017 
ve Valašských Kloboukách.

Více se můžete dočíst zde: http://valassky.denik.cz/kul-
tura_region/mali-zpevaci-a-zpevacky-predvedli-svuj-talent-
osm-z-nich-zazpiva-v-dalsim-kole-20170318.html

Hrádková Jarmila, FS Lipta
Foto archiv spolku

V neděli 26.3.2017 jsme byli na přehlídce dětských sou-
borů ve Valašských Kloboukách. Celkem se zúčastnilo 19 
folklorních souborů ze středního a východního Valašska. 

Naši Malí ogaři byli v přehlídce jediní bez cérek a bez 
muziky. Přesto, že jsme do dalšího kola nepostoupili, ogaři 
zaujali svou bezprostředností a snahou o výuku prvků zboj-
nických tanců. 

Jak řekla jedna z porotkyň přehlídky, etnografka, dr. Lucie 
Uhlíková: „Velmi šťastná a povedená GENERAČNÍ 
TRANSMISE LIDOVÉ  TRADICE“.

Malí ogaři, děkujeme !
za FS Lipta Liptál L. Michálek

(Ondráš aj.). Řada z nás má dosud v živé paměti program 
a písně Jarmily Šulákové přednesené na podiu se svou ma-
minkou Blaženou a dcerou Zuzanou. Na přiloženém snímku 
(kniha M. Vaculíka - 20 let starostou, str. 151) je spolu 
s Jarmilou Šulákovou Jan Rokyta, Luboš Holý a Vladislav 
Jurčák. K dalšímu hostování Jarmily Šulákové došlo v pro-
gramu Jana Rokyty a Josefa Laži. Jarmila vystupovala 
v Liptále i s kapelou Fleret z Vizovic v roce 2009.

S úctou a pokorou si uchováváme světlou vzpomínku 
na národní umělkyni Jarmilu Šulákovou.

Ladislav Michálek, FS Lipta Liptál
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Myslivci

V letošním roce jsme se mohli spo-
lečně setkat na již tradičním mysli-
veckém plese, letos již po 15. Ples se 
konal v prostorách kulturního zařízení 
obecního úřadu v sobotu  18.2.2017. 
K tanci a poslechu hrála Veselá pětka 
z Lužné. Pro příchozí přátele přírody 
a myslivosti byla přichystána bohatá 
nabídka jídla i pití. Nechyběly ani 
nádherné výhry v naší bohaté tombole. 
Poděkování patří i představitelům obce 
a sponzorům, kteří přispěli cenami pro 
Vás. Výtěžek z této společenské akce 
bude použit na nákup krmiva pro příští 
zimní období. Chtěli bychom Vám 
poděkovat za přízeň, kterou nám již 15 
let zachováváte a budeme se těšit opět 
příští rok na shledanou.

V měsíci únoru,  dne 16.2. 2017, 
oslavil životní jubileum náš kamarád, 
přítel, myslivec a milovník přírody,  
pan Josef Smilek z Liptálu č. 380 
své již 98. narozeniny. Připojujeme 
se k dlouhé řadě gratulantů a přejeme 

mnoho zdraví a sil k dovršení té vy-
sněné 100. hranice. Přejeme mnoho 
životního elánu, který po celý život 
rozdává ve svém okolí. Pozvedáme 
štamprličku a připíjíme symbolicky 
,,Na zdraví !“

Další společenskou akcí na jaře bu-
de v květnu ve dnech 13.-15.5.2017 
chovatelská přehlídka trofejí, která 
se uskuteční v Kelči. K vidění budou 
trofeje ze všech honiteb náležitých pod 
okres Vsetín. Na této akci bývá vždy 

bohatý doprovodný program nejen pro 
myslivce ale i širokou laickou veřej-
nost. Jste srdečně zváni.

S probouzejícím jarem si dovoluji 
popřát mnoho slunných dnů, příjemné 
prožití velikonočních svátků, bohaté 
zážitky při toulkách přírodou.

Krásné jaro přeje za kolegy a kole-
gyně myslivce

 Miroslava Klubalová, 
kronikářka MS Brdisko - Liptál

Tak jako se odpradávna točí svět do-
kola, tak i život má svůj koloběh. Ani 
nám myslivcům se nevyhýbá. Chtěla 
bych vzpomenout na naše kamarády, 
kteří pro náš myslivecký spolek mnoho 
v uplynulých letech udělali a pomohli 
k zviditelnění myslivosti v obci i okolí.

Prvním skvělým člověkem, který nás 
navždy opustil v letošním roce byl 
pan Alois Kovářčík z Liptálu Háje 
(*10.1.1948 - = 16.1.2017).

Celý život pro-
žil v Liptále, jak 
se říká od koléb-
ky až po hrob. 
Jeho činnost 

v poslední době, kromě mysliveckých 
povinností, byla směřována ke kultuře. 
Zajišťoval mnoho let obsazení kapel 
na mysliveckých akcích, ať už šlo v mi-
nulosti o hojně navštěvované myslivecké 
výlety či zajištění našich plesů. 

Vždy usměvavě naladěn a s dobrou 
náladou tvořil nedílnou součást vedení 
našeho mysliveckého spolku. Ačkoliv 
byl nezkrotný živel s velkým srdcem, 
nachystal si pro něj osud nejednu pře-
kážku. Tou poslední bylo upoutání 
na invalidní vozík po nemoci. Člověk, 

který každou volnou chvíli trávil v ná-
ruči přírody, svůj osud nechtěl lehce 
vzdát. Ač na vozíku, vždy se s hu-
morem sobě vlastním snažil rozdávat 
kolem sebe radost. Rád přijel s pomocí 
svých blízkých za myslivci a šířil svůj 
obdivuhodný optimismus. 

Jeho památku bude navždy připomí-
nat dřevořezba pomníčku sv. Huberta 
v Háji.

Druhým člověkem, který nás v prv-
ních měsících letošního roku navždy 

opustil, byl pan Karel 
Štrbík ze Vsetína
(*22.10.1933 - 
= 14.3.2017). 

Jeden z nejstarších
členů našeho mysli-

veckého spolku - byl členem od roku 
1957, dlouholetý myslivecký hospodář, 
předseda mysliveckého spolku v letech 
1990 – 2003, poté dlouholetý člen 
výboru. Byť nepocházel z Liptálu, byl 
s ním spjat. Nějakou dobu žil se svou 
rodinou na Lesní správě v Liptále. 

Zasloužil se společně s Josefem 
Smilkem (Liptál 380) o vybudování 
myslivecké chaty v tzv. Anglické zahra-
dě (nyní vedle kulturního areálu).

Myslivci a společnost

Myslivci se loučí... Muž s velkým 
srdcem lesníka 
a myslivce při-
vedl k nádher-
nému koníčku 
i svého vnuka 
Jana Březinu. 
Nejeden z nás 
členů si jej bu-
de pamatovat 
z dob svých 
adeptských let, 
ve kterých nám 
přednášel, jak 
pečovat o zvěř. 
Byl členem 
Českomoravské 
myslivecké jed-
noty, kde pro 
Okresní mysli-
vecký spolek Vsetín vykonával funkci 
posuzujícího komisaře při zkouškách 
nových adeptů myslivosti i hodnocení 
trofejí při výstavách.

V obou pánech ztratila nejen liptálská  
myslivost ale i obec velké osobnosti. 
S úctou žijí nadále v našich vzpomín-
kách.

Miroslava Klubalová, 
kronikářka MS Brdisko – Liptál

Foto: archív autorky a  M. Orságová
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VÝSLEDKY PODZIM  2016 

Dostal jsem od ve-
dení vaší obce mož-
nost napsat příspěvek 
do Liptálského zpra-
vodaje. Rád této mož-

nosti využívám, neboť obce Všemina 
a Liptál byly vždy dobrými sousedy 
a dobré sousedské vztahy se mají 
udržovat. Píšu jménem Mysliveckého 
spolku Všemina, ale o dobrých sou-
sedských vztazích to platí bezesporu 
všeobecně.

Chtěl bych se na tomto místě vrátit 
ke dvěma loňským akcím MS Všemi-
na. Setkáním přátel spojené s po-
žehnáním u památníku sv. Huberta 
na Kršli dne 10. září 2016 a již tradič-
ní silvestrovský výšlap na stejné místo. 
Myslivci se na akci 10. září svědomitě 
připravili a v případě hezkého počasí 
jsme chtěli mít u "kamene" dostatek 
jídla,  pití i míst k sezení. Oslovili jsme 
otce Františka Kuběnu, aby na místě 
udělil požehnání, a kapelu Všemiňanku, 
která nám celé odpoledne hrála k pří-
jemné pohodě. Počasí bylo opravdu 
nádherné, připravili jsme k jídlu 300 
porcí guláše, spoustu špekáčků, dosta-
tek točeného piva, nealko nápojů atd. 
Dvě elektrocentrály se staraly o elektri-
ku, aby bylo točené pivečko i limonády 
krásně vychlazeny a dalo se uvařit 
kafe nebo čaj. Na místo jsme dopravili 
20 stolů, k nim 40 laviček a tři stany 
pro pohodlí alespoň části návštěvníků. 
Všechno jsme připravili na myslivecké 
chatě ve Všemině a vyvezli traktory 
a teréňáky na Kršli. Myslím, že i osvěta 
na tuto akci byla na dobré úrovni. Co 
jsme však nemohli ovlivnit, bylo roz-
hodnutí potencionálních návštěvníků, 
zda se půjdou toto nádherné sobotní 
odpoledne na Kršli projít či nikoliv. 
Nakonec se sešla jen asi stovka hos-
tů. Je to škoda, protože podle ohlasů 
zúčastněných to byla akce povedená 
a dobře se pobavili.  Večer myslivci 
více než polovinu nachystaného jídla 
a pití odváželi nazpět. 

Druhou akcí byl již vzpomenutý sil-
vestrovský výšlap. Zde byla situace 
úplně jiná. Očekávaných 300 účastníků, 
pro které jsme měli pohoštění (klobásy, 
špekáčky, škvarky z divočáka, svářák, 
čaj, atd.) se přišlo pobavit s přáteli po-
slední den v roce. Atmosféra byla fan-
tastická a většina přítomných si již zde 
domlouvala stejné setkání i příštího sil-

vestra. Protože bývá na silvestrovském 
setkání pohoštění pro příchozí zdarma, 
chtěl bych na tomto místě poděkovat 
Obecnímu úřadu Liptál a Všemina, kte-
ří se na přípravě spolupodíleli a finan-
covali část nákupu občerstvení a tím 
myslivcům hodně pomohli.

Věřím, že když nám to dovolí počasí, 
bude i příští závěr roku ve znamení 
přátelských setkání u památníku sv. 
Huberta na Kršli. 

Tady bych se vrátil na začátek mé-
ho příspěvku o dobrých sousedských 

Myslivci ze Všeminy
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vztazích. Přál bych si, aby jsme se 
na podobných akcích (ale nejen na nich 
- jsou zábavy, slavnosti, pouti) setkávali 
častěji, protože nejen mezi myslivci je 
v našich obcích spousta přátel a pří-
buzných a takové kamarádské posezení 
(třeba při štamprli slivovice) pohladí 
po duší a krásně se na něj vzpomíná.

Závěrem si dovolím všem obyva-
telům Liptálu popřát  jménem  vše-
minských  myslivců  zdraví, pohodu, 
štěstí a požehnané nadcházející veli-
konoční svátky.

     
Stanislav Vala, předseda 

Mysliveckého spolku Všemina
Foto Stanislav Vala

Tímto bych chtěl poděkovat za loň-
skou podporu liptálského radioklubu. 
Je to po mnoha letech jediná finanční 
podpora, kterou jsme obdrželi. 

Nakoupené mikropájky a odpájecí 
stanice nám dělají velikou radost. Děti 
s nimi rády pracují a nebolí je ruce jako 
z těžkých trafopájek.

Také vývoj techniky jde kupředu a je 
zapotřebí obnovovat zastaralou techni-

ku. Minulý týden se nám povedlo na-
táhnout novou anténu a díky anténnímu 
tuneru, který jsme rovněž zakoupili, 
lze pěkně poslouchat i vzdálené pro-
tistanice. V příloze pár fotek z činnosti 
našich dětí.

Radioklub v Liptále

Kniha Dvacet let starostou  

Ještě jednou moc děkujeme. Protože 
nejlepší investice je do vzdělání našich 
dětí.

Za radioklub OK2KPS Tomáš Gerža
Foto archiv klubu

Jsme velmi rádi, že se Vašemu kroužku 
daří, o čemž svědčí zaujetí dětí na foto-
grafiích. Rádi se budeme dozvídat o Vaší 
činnosti i nadále, protože je v dnešní 
době ojedinělá, ale o to více záslužnější. 
Chlapcům přejeme hodně úspěchů, vel-
kou zručnost a i mnoho nových slyšitel-
ných protistanic z celého světa.

Obecní úřad Liptál, jv

Vážený pane Vaculíku, 

vlastně se mě chtělo napsat brat-
ře Vaculíku. Jsem také členkou 
Českobratrské církve evangelické, pat-
řím do sboru v Praze Strašnicích a před 

časem jsem byla členkou staršovstva.  
Muž mé neteře rozené Vaculíkové, Ilja 
Opavský, který má v Liptále firmu 
Prodag Zlín a kterého jistě znáte, mně 
daroval Vaši knihu „20 let starostou“. 
Jsem mu za to moc vděčná, protože 

Liptál je rodnou dědinou mého otce 
Jiřího Vaculíka. 

V Liptále jsem mockrát nebyla. 
V mém dětství (jsem narozena v roce 
1930) se z Hošťálkové do Liptálu cho-
dilo přes hory. Tak jsem šla s otcem 
přes Pivovařiska a Baťkovou jednou 
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a tehdy jsem viděla své staříčky a ro-
dinu svého strýce. Tam, kde staříčci 
i strýc bydleli, se říkalo „U Šohajků“. 
Jednou strýc přišel do Hošťálkové také 
pěšky a jednou jsme společně i s bra-
trancem Janem, který zemřel velmi 
mlád, chystali dřevo, když byl v horách 
polom. Bylo to asi na poloviční cestě 
do Hošťálkové. 

Pak jsem velmi dlouho v Liptále ne-
byla. Jako vdaná jsem bydlela v Praze 
a za rodiči a pak matkou jsem jezdila 
do Hošťálkové. Po dlouhé době jsem 
v Liptále našla jenom sestřenici Marii 
Zgarbovou. Nyní tam mám příbuzné 
Opavské a přes ně a návštěvu firmy se 
mně Liptál zpřítomňuje. Liptál mám 
v paměti také v souvislosti s Janem 
Kobzáněm, jehož knížku  O zbojníkoch 
a pokladoch jsem kdysi četla a nedávno 
jsem četla Kobzáňovu korespondenci 
s ostravským spisovatelem publikova-
nou v knize „Nech sa buček zeleňá“. 

O evangelickém sboru v Liptále něco 
málo vím a kapitola Vaší knížky Církevní 
zvyklosti mě mnohé připomněla. Vaše 
knížka ukazuje, co všechno je možné 
v dědinách dělat a udělat, ať je situace 
jakákoliv, když se najde dost lidí, kteří 
mají nápady a chuť je uskutečňovat. 
Pro mnoho lidí včetně mě, rozmanitost 
vaší dědiny i kus její historie je spojena 
i s výrobním družstvem Lipta. 

Doufám, že bohatý kulturní, církevní 
i sportovní život bude dlouho zachován. 
Je vidět, že máte svou dědinu rád. Psal 
jste s laskavostí a radostí. Je potěšení ji 
číst. Valašsko je můj rodný kraj. Mám 
ráda všechno, co k němu patří včetně 
písniček a nářečí, do kterého jsem často 
zabloudila v době studií v Praze, takže 
mě kolegové a kolegyně, k mému potě-
šení, někdy říkali Valaška. Rodina mého 
muže pochází z nedaleka, z Valašských 
Klobouk, kam jsme často jezdívali. Tak 

blízko a přece značně jiný kraj. Morava 
je v mnoha ohledech tak bohatě rozma-
nitá až srdce plesá. K takovým úvahám 
mě podnítila Vaše kniha, proto srdečně 
děkuji, že jste ji napsal. 

S přáním všeho dobrého Vám, Vaší 
rodině, dědině Liptál i valašskému kraji 
upřímně 

Bohumila Hradečná, 
Praha 15.2.2017

Foto ukázka z knihy

Kniha je stále k dostání na místech 
uvedených v minulém zpravodaji, včet-
ně Obecního úřadu v Liptále. Na foto-
grafii ukázka z knihy.

Pozdrav z Brna 
Hledala jsem na internetu ke koupi 

knihu Minerální prameny Zlínského 
kraje. Nebyla jsem úspěšná, v prodeji 
kniha není. Přitom jsem našla odkaz 
na Informační centrum obce Liptál - 
a v seznamu publikací nalezla také 
kýženou knihu. 

Mám o ni zájem. Vysvětlím proč. 
Každoročně s manželem jezdíváme 
do Luhačovic. Tam jsme na tuto knihu 

také narazili - ukázala nám ji paní po-
kladní v Muzeu Zálesí, protože jsme 
se jí zmínili o tom, že jako turisté 
rádi navštěvujeme přírodní prameny. 
Manžel je totiž hydrogeolog, tak ho 
to zajímá profesně - mne to zajímá, 
protože je to krásné k vidění. Paní 
v muzeu nám knihu prodat nemohla, 
má jen tu jednu. Manžela knížka vel-
mi zaujala, ráda bych ji pro něj sehna-
la jako dárek. Zatím jsme jako zdroj 

inspirace k výletům využívali knihu 
paní Marie Holečkové "Živá voda 
Luhačovicka". Ta je překrásná, ale už 
ji máme téměř vyčerpanou, hodil by 
se nám nový zdroj.

Děkuji za rychlou odpověď, moc 
mne potěšila. Vidím, že na plán vý-
letů zařadíme také Liptál, když jsou 
tam tak milí a vstřícní obyvatelé! 
Nikdy jsem u Vás nebyla. Ale už jsem 
o Liptále slyšela. Pravda, je to více 
než 30 let, v době kdy jsem studovala 
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Ladislav Řezáč je osobnost fotbalu

VŠ. Měla jsem na koleji spolubydlící, 
která pocházela ze Vsetína a myslím, 
že měla babičku v Liptále. Po škole 
jsme si chvíli psaly, ale pak to pomalu 
utichlo... Život je tak rychlý a času 
pomálu. Tak jste mi ji nyní svým po-
zdravem z Liptálu připomněli.

Nejraději bych vzala batoh a odfiče-
la na dovolenou! Knížka nám udělala 
opravdu radost a neméně tak přiložené 
materiály. Vše nám bude užitečné při 
našich toulkách přírodou - a možná po-
může oživit dávné kamarádství. My už 
máme něco načerpáno z informačního 
střediska v Luhačovicích, ale brožurky 
a mapy, kterými jste nás vybavili Vy, 
tam nemají. Pro naše výlety vypa-
dá obzvlášť podnětná mapa Vsetínské 
Beskydy - je tam opravdu hodně míst-
ních cílů a informace o naučných stez-
kách, to se bude hodit.

A už se těším, až si budu číst ve Vašem 
Liptálském zpravodaji i magazínech 
Valašska a Zlínska a Luhačovicka. Je 
to pro mne takové pohlazení po duši, 
když se mohu na ta místa odebrat as-
poň v myšlenkách.... Když to vezmu 
od začátku, jezdím do Luhačovic více 
než půl století, vzal mne ten kraj nějak 
u srdce. A protože okolí Luhačovic 
známe už hodně dobře, začínáme lépe 
poznávat širší okolí.

Díky tedy za podklady - jsou to po-
klady :-) Knížku obdivoval dnes i náš 
pan ředitel - pracuji ve firmě, která 
už téměř 50 let poskytuje všemožné 
služby v ekologii. Mj. zpracováváme 
projekty sanací znečištěného území, 
ochrany vod, máme hydrochemické 
laboratoře - takže děláme rozbory 

vody. Knížka o pramenech tedy přišla 
na správné místo - rozhodně nezůsta-
ne ležet ladem.

Přeji Vám celý rok bez mráčku 
a někdy na viděnou.

JUDr. Martina Benkovičová, Brno
Foto kniha Minerální prameny 

Zlínského kraje, 
vydal Zlínský kraj 2008

ÚSPĚCHY NAŠICH OBČANŮ

Valašsko, Liptál - Ladislav Řezáč, ro-
dák z Ivančic u Brna, se na středečním 
vyhlášení ankety Nejúspěšnější spor-
tovec roku 2016 zařadil mezi fotbalo-
vé legendy vsetínské kopané. Ocenění 
v podobě skleněné kopačky převzal 
z rukou předsedy krajské organizace 
České unie sportu Dalibora Kučery 
a Stanislava Holka, předsedy okresního 
fotbalového svazu.

Řezáč, za nímž je bohatá fotbalová 
minulost, začal sportovat jako dítě pod 

vedením svého otce. Prošel doroste-
neckými výběry Jihomoravského kra-
je, patřil do dorostenecké reprezentace 
ČSSR, kterou trénoval známý Václav 
Ježek. Už v sedmnácti letech se stal 
oporou mužů. V té době také stihl no-
minaci mezi olympioniky před letními 
olympijskými hrami v Tokiu. Na ty sice 
nakonec neodletěl, vzpomíná na ně ale 
jako na výborný zážitek. „Ta olympi-
áda byla pro naše fotbalisty úspěšná, 
přivezli si odtud bronz,“ zavzpomí-
nal Řezáč u pultu pro oceněné hráče. 

„S týmem Slovan Ivančice jsme si pro-
ti našim olympionikům tehdy zahráli. 
Prohráli jsme sice sedm nula, ale byla 
to pro nás jakožto pro hráče okresního 
přeboru výborná zkušenost,“ popsal 
své zážitky oceněný fotbalista.

Po vojně, během níž patřil do tý-
mu Dukla Kroměříž, se rozhodl vrátit 
do Vsetína, který tehdy hrál druhou li-
gu. Následovala významná část kariéry, 
kdy se řadil do národní ligy, třetí ligy 
a odehrál nespočet divizních soutěží.

Před koncem kariéry aktivního fot-
balisty si zahrál divizi v Karolince 
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a sportovní činnost ukončil ve Lhotě 
u Vsetína. Jako trenér působil v Liptále, 
Stavbě Vsetín, Lutonině, Vizovicích 
či Karolince. Mládeži se věnoval až 
do roku 2012.

V současné době už fotbal sleduje 
z pozice diváka. „Musím ale říct, že 
v současné době pro mne není fotbalo-
vá liga příliš záživná. Když se za zápas 
nedá ani jeden gól, tak to diváka nemů-
že absolutně bavit,“ zakončila čerstvě 
oceněná fotbalová legenda.

Eva Lukášová, 
Valašský deník, 10.3.2017, 

foto: Karásek Jan

Zajímá vás třeba, kudy protékal kra-
jinou vodní tok, nebo kde se na území 
vaší obce nacházely v první polovině 
19. století rybníky? Kudy probíhaly 
tehdejší komunikace? Potřebné mapy 
jsou již dostupné také na internetových 
stránkách. Pokud budete mít štěstí, do-
hledáte nejen naskenované obrázky ma-
lého výřezu konkrétního katastrálního 
území, ale rovněž „bezešvou“ mapu 
stabilního katastru pro území většího 
rozsahu, kterou lze porovnat například 
se současným zobrazením leteckého 
snímku či současným stavem zakresle-
ného na dnešních mapách!

Sláva důkladnosti
Impulzem pro rozhodnutí o tom, že 

v Rakousku-Uhersku bude provedeno 
důkladné katastrální mapování, byla 
bezesporu situace těsně po napoleon-
ských válkách. Důsledkem nemalých 
válečných výdajů bylo, že de facto 
zkrachoval stát a bylo potřeba zjistit, 
aby byly efektivně a spravedlivě vybí-
rány daně. O mapování bylo rozhodnu-
to vydáním patentu císaře Františka I. 
ze dne 23. prosince 1817.

Mapa stabilního katastru byla vy-
kreslena pro nás v neobvyklém měřít-
ku 1:2 880. Toto měřítko odpovídalo 
požadavku zadavatele, aby jeden čtve-
reční palec na mapě zobrazoval jedno 
jitro ve skutečnosti (1 palec představuje 
2,63 x 2,63 cm, 1 jitro 75,86 x 75,86 m). 
Z tohoto mapování vznikla rovněž 
i tehdejší vojenská speciálka – dnes 
je označována jako II. vojenské ma-

pování. Metodicky a organizačně bylo 
mapování zvládnuto na výtečnou.

Předpokládalo se, že jednou zma-
pované pozemky se nebudou měnit, 
proto se mapový katastr nazýval stabil-
ní. Existovalo nařízení, že grunt dědil 
nejstarší syn. Ale průmyslová revoluce 
vedla k prudkým společenským a eko-
nomickým změnám. Princip zachování 
gruntu jako celku vzal za své, majetky 
se začaly drobit a docházelo především 
v městských oblastech k prudkému roz-
šiřování zástavby. Vše urychlila rovněž 
výstavba železnic.

Historické souvislosti
S přestávkami proběhlo mapování 

území dnešní České republiky v le-
tech 1826-1843 v souřadnicovém sys-
tému sv. Štěpán pro Moravu a Slezsko 
a v souřadnicovém systému Gusterberg 
pro Čechy. Bezesporu bylo výjimeč-
ným mapovým dílem v rámci tehdej-
šího světa! To dokládá velmi vysokou 
odbornou úroveň tehdejších účastníků 
mapování a následující fakta dokazují, 
že pracovní morálka našich předků mu-
sela být příkladná.

V Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
bylo zmapováno 12 691 katastrál-
ních území, která obsahovala celkem 
15 359 518 parcel, a to za cenu 3,8 mi-
lionu zlatých. Pro srovnání, ve všech 
rakouských zemích bylo v průběhu let 
1817-1861 zaměřeno celkem 30 556 
obcí s výměrou asi 300 tisíc km2, 
s nákladem asi 36 mil. zlatých. Když 
v letech 1836-1837 vrcholilo mapování 

v moravskoslezských zemích, působi-
lo na Moravě 9 inspektoriátů se 139 
geometry a 129 adjunkty. V průběhu 
11 let bylo zmapováno celkem 3 724 
obcí s výměrou kolem 27 375 km2, což 
představovalo 17 181 mapových listů, 
na kterých bylo zobrazeno 6 038 454 
parcel, a to s náklady přibližně 1,4 mi-
lionu zlatých. Průměrně zaměřil jeden 
geometr ročně 3 625  hektarů, denně 
tedy asi 24 hektary, a to za denní mzdu 
3,3 zlatých (jeden zlatý představoval 
hodnotu asi 120 dnešních korun).

Kde hledat na internetu?
Zásluhou digitalizace fondů histo-

rických map uložených v archivech 
ÚAZK byly naskenovány všechny 
dostupné císařské otisky, které byly 
po rozpadu Rakousko-Uherska delimi-
továny z Vídně do Prahy. Nedochoval 
se vcelku zanedbatelný počet císař-
ských otisků. Ty byly nahrazeny skeny 
originálních map stabilního katastru.

Na adrese geoportal.cuzk.cz rozklik-
něte nejdříve záložku Archivní mapy. 
Potom doporučujeme otevřít pomocí 
tlačítka označeného jako Zjednodušený 
výběr archiválií mapovou službu, která 
je uživatelsky velmi přívětivá. Pokud se 
vám podařilo zvětšit požadované místo 
na mapě, potom kliknutím do mapy 
se otevře nové okno se všemi do-
stupnými naskenovanými archivními 
mapami zobrazenými v miniaturách. 
Kteroukoliv takto zobrazenou mapu je 
možné postupně zvětšovat a prohlížet 
v novém okně detailu.

Zajímá Vás, jak vypadalo okolí vaší obce téměř před 200 lety?
PŘEČETLI JSME ZA VÁS
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Kniha je zpracováním zápisků 
a vzpomínek "tetičky Kutějové“ roz. 
Rokytové, přední osobnosti kulturního 
dění v Jasenné, která působila v ochot-
nickém i valašském krůžku. Více než 
půlstoletí od jejich vzniku zůstával jí 
zpracovaný text pouze v rukopise, peč-
livě uchovávaný rodinou. Se záměrem 
zpřístupnit zajímavý vhled do života 
Jasenné před několika desetiletími při-
šel synovec Anny Kutějové, hudebník 
a rozhlasový redaktor Jan Rokyta starší 
(1938-2012). Ještě za života své tetičky 
u ní zaznamenal značné množství lido-
vých písní.  Hudební odkaz této nevšed-
ní osobnosti Jasenné navíc po celý svůj 
život opakovaně připomínal a prezento-
val na podiích i na hudebních nosičích. 

Teprve v létě 2016 se ale poda-
řilo vše dovést do zdárného konce 
společným úsilím rodiny Rokytovy, 
Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm a Masarykovy univer-
zity v Brně byly Vzpomínky vydány. 
Na téměř 130 stranách zachycují ži-
vot a přinášejí pestré svědectví Anny 
Kutějové i jejích spoluobčanů, o tom, 
čím žili, pracovali a čím se bavili zdejší 
obyvatelé na sklonku 19. a počátku 20. 
století, jejich radosti, starosti, zvyky 
a tradice. Podrobně je zachycena např. 
valašská svatba. A všichni dotazovaní 
čtenáři svorně uvedli, že ji přečetli jed-
ním dechem.

Z oficiálních pramenů: Anna 
Kutějová: Vzpomínky z Jasenné

DRÁPALA, Daniel (ed.):  Vydali: 
Rodina Rokytova - Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - 
Masarykova univerzita Brno, vydáno 
2016, 128 stran.

Edice vzpomínek na jihovalašskou 
vesnici na přelomu 19. a 20. století. 
Text Anny Kutějové seznamuje čtená-
ře s životem vesnického společenství, 
jeho pracovním rytmem i chvílemi svá-
tečními. Vzpomínky dokládají prolnutí 
tradičního života s inovacemi moderní 
doby. Kniha je doplněna historickými 

fotografiemi z Jasenné z první poloviny 
20. století.

Bližší informace o knize přímo u pana 
Rokyty na mailové adrese: muzikalewij-
nen@gmail.com nebo přes OÚ v Jasenné, 
kde knihu prodávali. Cena: cca 250,- Kč. 

Pokud by byli zájemci o koupi z řad 
našich občanů, oznamte nám to a rádi 
prodej zprostředkujeme i na OÚ Liptál, 
tel. 571 438 074.  

(Podle podkladů Hany Vaculíkové, 
Daniela Drápala, OÚ v Jasenné  

zpracovala Jana Vráblíková)

Kniha Anna Kutějová: Vzpomínky z Jasenné

Sada císařských otisků je k dispo-
zici v náhledech mezi prvními mapa-
mi, hned za indikačními skicami, které 
jsou bez diskusí nejzajímavější součástí 
map stabilního katastru. Zastavěnou 
část větších obcí najdete vykreslenou 
většinou samostatně, protože ta byla 
mapována v podrobnějším měřítku 1 : 
1 440. Indikační skica obsahuje čísla 
domovní (tato čísla domovní se velmi 
často shodují dodnes s čísly popisný-
mi). Všechny záznamy jak v pozem-
kových knihách, tak v matrikách mají 
totiž vazbu na číslo domovní. Mapy 
stabilního katastru v měřítku 1 : 2 880 
neobsahují čísla domovní, ale pouze 
čísla parcel, a to ve dvou samostatných 
řadách – pozemkové parcely – karmí-
nová barva, stavební parcely – černá 
barva.

Georeferencované císařské otisky 
nám umožní se velmi dobře zorientovat 
při prohlížení indikační skici, kde jsme 

dohledali číslo domovní třeba rodné 
chalupy našeho prapradědy.

Celé znění k dispozici na OÚ Liptál. 

Výtah z článku RNDr. Stanislava Ha-
salíka, časopis Veřejná správa č. 7/2016

Připravila Jana Vráblíková
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Průlom, list valašského lidu, 20. číslo 
– Roč.2. – vytištěno 29.10.1945

Zprávy z kraje
Liptál. Míst. rol. komise za předs. 

P. Vaculíka rozhodla se na návrh pas-
tvinářsko-lukařské jednoty v Rožnově 
organisovat v okr. měřítku pastevní 
družstvo za účelem odchovu mladé-
ho plemenného dobytka, jalovic, býčků 
a hříbat v okresním měřítku. Vzorné pas-
tviny budou zřízeny v Háji na pozem-
cích 14 malozemědělců, kteří odevzdají 
své pozemky nár. pozemkovému fon-
du při odchodu do pohraničí. Pozemky 
usedlostí a deputát. pozemky, s nimiž 
rol. komise také počítá, bude míti druž-
stvo k disposici na 80 ha pastvin pro 200 
kusů mladého dobytka. Pro zvelebení 
místního chovu skotu soustředí rol. ko-
mise obecní plemenné býky do jednoho 
místa. O jejich ustájení úspěšně jednala 
se správou velkostatku.

Zmocněnci ZNV a min. zemědělství 
pro konfiskaci něm. majetku doporučili 
zem. úřadu pro agrární operace usnesení 
zeměděl. komise uchazečů o půdu. Tato 
komise přidělila (až na 3 malé parcely) 
na 7 ha polnohospodářské a stav. půdy, 
vyvázané z konfiskace velkostatku, ob-
ci, která však sama polnosti neobhos-
podařuje. Zeměděl. komise rozhodla 
tak proto – i když podle presidentova 
dekretu tato půda nesmí býti pronajímá-
na – že prý nemohla uspokojiti všechny 
uchazeče. Podle tohoto šalamounského 
rozhodnutí přidělí asi zásobovací komi-
se ony 3 poukazy na boty, které Liptál 
dostal na toto zás. období rovněž obci, 
protože také nebude moci uspokojiti 
všechny uchazeče. 

Z historie obce
Ze starých novin

Zájem o telefon v naší obci vzrůstá. 
Naše pošta bude rozšiřovat účastnické 
stanice o 300 %. Uvažuje se o nových 
místnostech pro poštu, poněvadž stará 
místnost je tmavá a nevyhovující. MNV 
navrhuje zřízení pošty v dosavadních 
dětských jeslích, pro něž má vyhlédnu-
té místnosti v zeměděl. domě.

Adaptační a zřizovací práce pro veř. 
měšť. školu v zámku, dík snaživému 
úsilí předs. MNV Karla Frýdla pokro-
čila již tak daleko, že vyučování v nově 
zřízených místnostech započne 12. lis-
topadu. Ředitel této školy K. Železný 
doufá, že s pomocí žáků upraví zámec-
ký park tak, aby byl ozdobou našeho 
městyse a potěchou naší mládeže.

Lhota u Vsetína. Oslavy 28. října: 
V předvečer konal se průvod k pomní-
ku padlých, kde mládež přednesla básně 
a p. uč. Černocký promluvil o významu 
dne. V neděli odešli naši občané prů-

vodem do Liptálu k hrobu Neznámého 
vojína, který padl ve Lhotě při postupu 
čsl. brigády a položili na hrob věnec 
a zazpívali hymnu.

Tělovýchova a sport
SK Liptál – Val. Unie Ratiboř 2:1

(2:0). Mistr. zápas v Ratiboři zaslou-
ženě vyhráli hosté. Branky za hosty: 
Sýkora 2. Rozhodčí p. Ondrušek, který 
byl velmi dobrý.

SK Liptál má nadějné mladé snaživé 
hráče, s nimiž chce v jarních mistr. zá-
pasech obsaditi čestné místo v tabulce. 
V neděli hraje na svém hřišti těžký zápas 
s SK Hovězí. Všichni příznivci přijdou 
jistě své hráče povzbuditi. Schůze SK 
Liptál konají se každou středu o 19. h. 
večer v místnosti p. Klesky.

(Za poskytnutí historického tisku dě-
kujeme sl. Zdeňce Mikové, Liptál)

 Kosmetický salon v Liptále
Budova obecního úřadu, I. patro

Novinky:
◆ galvanická žehlička ◆ ultrazvuková špachtle ◆ lymfatická masáž obličeje ◆ 

◆ reflexní masáže plosek nohou ◆ motýlí masáž ◆

Stávající nabídka:
◆ kosmetické ošetření ◆ pedikúra ◆ manikúra ◆ epilace ◆

Kontakt:

Vaculíková Kateřina  tel. 736 248 598, Vaculíková Věra tel. 732 141 612
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Z volejbalu - Jarní babský turnaj 2017

SPORT

Dne 4. března 2017 se uskutečnil 
tradiční Jarní babský turnaj ve volej-
bale v Liptále. Sešly jsme se 4 týmy. 
Bystřička, Vsetín, Ústí a Liptál. Hrály 

jsme na 2 hrané sety do 25. Jako 
vždy byla na hřišti pohodová nálada 
a ve 2 hodiny odpoledne jsme měly 
odehrány všechny zápasy s tímto vý-

sledkem: 1. místo Vsetín, 2. místo Ústí, 
3. místo Liptál a na 4. místě skončily 
hráčky z Bystřičky.

Radana Daňová

Pozvánka 
na další turnaj 

v Liptále
Opět po delším čase na nás vyšlo po-

řádání Chlebíčkového turnaje ženských 
družstev. Bude se konat 22. dubna 2017 
v Základní škole v Liptále od 8 hodin 
ráno.

Chtěla bych tímto co nejsrdečněji 
pozvat všechny příznivce volejbalu, 
kteří by měli zájem se přijít podívat 
na turnaj a třeba i začít s námi tré-
novat.

Za kolektiv KVN Liptál, Radana 
Daňová, tel.: 737 727 815

Foto archiv volejbalistů
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Z FOTBALU - „Hořansko vs. Dolansko 2017“
V sobotu 17.6.2017 se uskuteční 

již sedmý ročník fotbalového utkání 
„Hořansko vs. Dolansko“. I letos je 
pro Vás připraven bohatý doprovodný 
program zaměřený především pro děti. 
Jsou připraveny atrakce různého typu, 
které budou jako každý rok pro všechny 
zdarma. Ve večerních hodinách vystřídá 
dětský program taneční zábava se sku-
pinou SÁRA. Taneční zábava se také 
uskuteční v areálu fotbalového 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 s 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
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ROZLOSOVÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – JARO 2017
kolo den datum kde hřiště soupeř výkop

1 ne 16.4. venku Hošťálková Ratiboř B, Kateřinice A, Liptál 10:00

2 so 22.4. venku Valašská Polanka Karolínka, Liptál, Leskovec A 10:00

3 ne 30.4. venku Karolínka Valašské Příkazy, Hovězí, Liptál 09:30
4 ne 7.5. doma Liptál Valašská Polanka, Leskovec A, Lidečko 10:00

5 so 13.5. venku Valašské Meziříčí A Liptál, Kateřinice B, Choryně 14:00

6 so 20.5. venku Ratiboř B Nový Hrozenkov, Leskovec A, Liptál 10:00

7 so 27.5. doma Liptál Valašské Příkazy, Hovězí, Jarcová 10:00

8 ne 4.6. venku Valašské Příkazy Valašská Polanka, Liptál, Ratiboř B 10:00
Ke dni 3.4.2017

ROZLOSOVÁNÍ MUŽŮ – JARO 2017
kolo den datum kde soupeř výkop

1 ne 9.4. doma Mikulůvka 13:30
2 ne 16.4. venku Police 16:00

3 ne 23.4. doma Študlov 16:00

4 ne 30.4. venku Val. Polanka B (hřiště Lužná) 10:15

5 ne 7.5. doma Velká Lhota 16:30
6 ne 14.5. volno

7 ne 21.5. doma Leskovec 16:30
8 ne 28.5. venku Krhová B 16:30
9 so 3.6. venku Vsetín B 17:30
10 ne 11.6. venku Ratiboř B 16:30
11 ne 18.6. venku Zděchov 16:30

ROZLOSOVÁNÍ MLADŠÍ ŽÁCI – JARO 2017
kolo den datum kde soupeř výkop

1 so 8.4. doma Ústí 10:00

2 so 15.4. venku Ratiboř 13:30
3 so 22.4. doma Horní Lideč / Lačnov 10:00

4 ne 30.4. venku Francova Lhota 14:00

5 so 6.5. doma Jablůnka 10:00

6 so 13.5. venku Lužná 10:15

7 so 20.5. volno Leskovec 16:30
8 ne 28.5. venku Střelná 13:00
9 so 3.6. doma Huslenky / Hovězí 10:00

10 ne 11.6. venku Hošťálková 10:00

11 ne 18.6. venku Halenkov 10:00

FK Liptál hledá provozovatele bufetu
Bližší informace vám poskytne

Ing. Milan Daňa, tel.: 777 931 876
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