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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál

Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
v letošním roce proběhly volby 

do obecních zastupitelstev. V komunál-
ních volbách v obci Liptál sice kandido-
valo pouze jedno sdružení nezávislých 
kandidátů, ale i tak přišla k volebním 
urnám téměř třetina voličů naší obce, 
za což jsem velice rád. Chtěl bych Vám 
všem poděkovat za podporu, kterou 
jste mi projevili v letošních volbách. 
Doufám, že se mi podaří dále rozvíjet 
naší krásnou obec správným směrem.  

Chtěl bych také poděkovat paní Věře 
Dostálové za čtyři roky společné práce 
pro obec Liptál a přeji jí mnoho úspě-
chů v další pracovní činnosti, hod-
ně spokojenosti a samozřejmě pevné 
zdraví. 

Letošní rok 2014 a dění v naší obci je 
asi nejvíce ovlivněno stavbou splaškové 
kanalizace. Jedná se finančně a samo-
zřejmě taky realizačně o nejnáročnější 
akci v historii obce Liptál. Rozsah prací 
v rámci této stavby a ovlivňování kaž-
dodenního života všech občanů nemá 
srovnání s žádnou z předešlých akcí 
a troufám si říct ani s budoucími akce-
mi. Rok 2015 bude především zaměřen 
na dokončení stavby splaškové kanali-
zace a na realizaci kanalizačních pří-
pojek od Vašich rodinných domů. I když 
mnoho z Vás je děním kolem kanalizace 
v současné době dost rozezleno, věřím, 
že ukončení projektu bude pro všechny 
úspěšné a obci Liptál to pomůže v dal-
ším rozvoji.

Dalším velkým projektem, který obec 
Liptál již dlouho připravuje, je přestě-
hování Mateřské školy Liptál do vol-
ného pavilonu Základní školy Liptál. 
Zdlouhavé přípravy projektu, následná 
nemožnost získání stavebního povolení 
z důvodu církevních restitucí a nyněj-
ší další nutná úprava projektové do-
kumentace, udělala z tohoto projektu 
dlouholetou záležitost. Jsem rád, že 
jsme konečně těsně před získáním sta-
vebního povolení. Nyní se bude tento 
projekt připravovat na samotnou reali-
zaci. I když se také jedná o finančně ná-
ročný projekt, mohla by jeho realizace 
začít již v příštím roce.

Bohužel již v tuto chvíli je jasné, že 
třetí velký projekt obce a to chodníky 
do dolní části obce Liptál se v roce 
2015 realizovat nebudou. Bylo velkou 
snahou, aby chodníky byly realizovány 
ihned po projektu kanalizace, ale bohu-
žel zdlouhavá příprava projektové do-
kumentace a pracnost získání souhlasů 
nám nedala možnost získání potřebných 
povolení. Z těchto důvodů budeme při-
pravovat projekt k podání žádosti o do-
tace až na rok 2016. Na druhou stranu 
jsem ale rád, že všichni vlastníci, kteří 
jsou dotčeni stavbou chodníku, dali 
obci Liptál potřebný souhlas.

Prvním projektem, který zahájím jako 
starosta, bude „Revitalizace centra ob-
ce Liptál“. Jedná se o realizaci nových 
parkovacích míst kolem obecního úřa-
du a přilehlého obchodu Jednota. Dále 

bude v rámci tohoto projektu zrealizo-
ván bezbariérový vstup do zdravotního 
střediska a instalace několika dětských 
herních prvků za budovou obecního 
úřadu.

Je velmi těžké vyjmenovat všechny 
projekty, které obec Liptál čekají a kte-
ré by měly být zrealizovány. Tyto tři 
projekty, které byly jmenovány výše, 
jsou ale pro obec dost zásadní a fi-
nančně nejvíce zatěžující. Obec Liptál 
samozřejmě připravuje mnoho dalších 
projektů a jmenovat je v tuto chvíli by 
bylo předčasné.

Na závěr bych Vám chtěl popřát krás-
né prožití svátků vánočních a do Nového 
roku 2015 hodně zdraví, štěstí, spokoje-
nosti a pracovních i osobních úspěchů.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

USNESENÍ z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 28 

ze dne 24.09.2014

ZO Liptál: 
- schvaluje zápis č. 27 ze dne 13.08.2014
- bere na vědomí kontrolu pl-

nění usnesení ZO č. 27 ze dne 
13.08.2014 

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 45 ze 
dne 21.08.2014 a č. 46 ze dne 
22.9.2014

- bere na vědomí informaci o vyjád-
ření k ceně obvyklé na část pozemku 
parc. č. 2617/8 v k.ú. Liptál, zpraco-
vané Ing. Ilonou Machačovou

- schvaluje Smlouvu o právu umís-

tit a provést stavbu na pozemku 
parc. č. 2604/7, parc. č. 3872/6 
a parc. č. 2604/8 v k.ú. Liptál pro 
STL plynovodní přípojku a OPZ pro 
novostavbu RD na parc. č. 2603/1 
v k.ú. Liptál, vlastník Ing. Eva 
Peltsarszká

- schvaluje prodej pozemku parc. 
č. 3700/2 v k.ú. Liptál, o výměře 
127 m2, ostatní plocha, za cenu 1,- 
Kč, žadateli Radovanu Michálkovi, 
Liptál, a schvaluje koupi části po-
zemku parc. č. 648 a parc. č. 649 
v k.ú. Liptál, o celkové výměře 118 
m2, za cenu 1,- Kč od pana Aloise 
Kocourka, Liptál. Prodej i koupě po-
zemků proběhne z důvodu skutečné-
ho narovnání stavu komunikace.

- bere na vědomí informace o reali-
zaci projektu „Zateplení kulturního 
zařízení v Liptále“

- schvaluje výsledky výběrového ří-
zení na akci: „Zateplení budovy 
sportovního areálu Liptál“ dle před-
ložené zprávy o posouzení a hodno-
cení nabídek v pořadí:

1. Spedimex Moravia spol. s r.o., 
Vsetín 

2. Hrušecká stavební spol. s r.o., 
Hrušky 

3. Stavitelství Vsetín s.r.o., Vsetín 
4. BS Vsetín s.r.o., Vsetín 
- schvaluje vydání rozhodnutí, že 

nejvýhodnější nabídku podala fir-
ma Spedimex Moravia spol. s r.o., 
755 01 Vsetín, Smetanova 1075 
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v nabídkové ceně 1.209.952,- Kč 
bez DPH 

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

- bere na vědomí Důvodovou zprávu 
k Dohodě k Rámcové kupní smlou-
vě na pořízení materiálu na domovní 
kanalizační přípojky projektu Čistá 
řeka Bečva II

- schvaluje uzavření Dohody k Rám-
cové kupní smlouvě na pořízení ma-
teriálu na domovní kanalizační pří-
pojky projektu Čistá řeka Bečva II 
mezi Sdružením obcí Mikroregionu 
Vsetínsko a obcí Liptál dle důvodové 
zprávy

- bere na vědomí Zprávu starostky 
obce za rok 2014

- bere na vědomí poděkování Ne-
mocnice Milosrdných bratří za pod-
poru a dobrou spolupráci

- bere na vědomí informace o přípra-
vě projektu: Chodníky v dolní části 
obce

- bere na vědomí Petici Svazu měst 
a obcí ČR ve věci řešení problema-
tiky veřejného pořádku a sociálních 
záležitostí

Usnesení z veřejného
zasedání ZO Liptál č.1 

ze dne 5.11.2014 

ZO Liptál: 
- bere na vědomí složení slibu pří-

tomnými členy zastupitelstva obce 
podle § 69 odst. 2 zákona o obcích 

- schvaluje doplnění programu o bod 
– Smlouva o poskytnutí podpory ze 
SFŽP na akci „Zateplení budovy 
sportovního areálu Liptál“

- schvaluje v souladu s § 96 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění jednací a volební řád ustavu-
jícího zasedání zastupitelstva obce 
Liptál 

- schvaluje v souladu s § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění, funkce, pro které budou čle-
nové zastupitelstva obce uvolněni: 
starosta a místostarosta

- schvaluje v souladu s § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění, počet členů rady obce Liptál: 
5 členů

- schvaluje v souladu s volebním řá-
dem tajný způsob volby starosty, 
místostarosty a dalších členů rady 
obce

- zvolilo v souladu s § 84 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění starostu obce Liptál, pana 
Ing. Milana Daňu

- zvolilo v souladu s § 84 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění místostarostu obce Liptál, pa-
na Ing. Ondřeje Vaculíka

- zvolilo v souladu s § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění další členy rady ob-
ce Liptál: Lubomíra Vaculíka, 
MUDr. Vítězslava Čecha a Ing. Mi-
roslava Hrádka

- schvaluje, že odměny neuvolně-
ným členům rady obce a zastupitel-
stva obce Liptál budou schváleny 
na příštím jednání ZO se splatností 
od 1.1.2015 

- volí zástupce obce do Sdružení ob-
cí Syrákov: starostu Ing. Milana 
Daňu a místostarostu Ing. Ondřeje 
Vaculíka

- schvaluje 3. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2014

- schvaluje Smlouvu č. 14203243 
o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na ak-
ci „Zateplení budovy sportovního 
areálu Liptál“

Zapsala
Monika Valchářová

Kanalizace v obci Liptál 
v rámci projektu Čistá řeka Bečva II

Projekt splaškové kanalizace má před 
sebou posledního půl roku stavebních 
prací. Termín ukončení stavby splaškové 
kanalizace včetně všech součástí je ne-
měnný a je stanoven pevně do 30.6.2015. 
V současné době je již zrealizováno cca 
10 km splaškové kanalizace, ale stále 
ještě chybí položit cca 4 km potrubí. 
Z toho důvodu budou stavební práce 
probíhat také v zimním období, aby ne-
byl ohrožen termín dokončení prací.

Po dokončení výkopových prací bu-
de v naší obci probíhat asfaltování 
povrchů všech dotčených komunikací. 
Zastupitelstvo obce již vyčlenilo cca 5 
mil. Kč na další rozšíření asfaltových 
ploch. Asfaltování komunikací bude 
probíhat celoplošně a to ve všech do-
tčených ulicích včetně hlavní komu-
nikace. První asfaltovací práce budou 
zahájeny již pravděpodobně v dubnu.

Obec Liptál se taky zapojila do vý-
běrového řízení na nákup materiá-

lu na domovní kanalizační přípojky. 
Důvodem je zajistit občanům nejlepší 
nákupní ceny za trubní materiál a co 
nejvíce motivovat občany, aby své 
rodinné domy napojili na kanalizaci 
hned v roce 2015. Obec Liptál nakou-
pí trubní materiál v celém sortimentu 
délek trubek a úhlů kolen, uskladní je 
v obecních prostorech a poté bude ma-
teriál přeprodáván občanům dle jejich 
požadavků.

Samotné napojení rodinných domů 
na kanalizaci může vlastník zrealizo-
vat až po kolaudaci hlavní splaškové 
kanalizace. Kolaudace splaškové ka-
nalizace v rámci projektu ČŘB II se 
předpokládá v červnu. Po kolaudaci 
provedené občan výkopové práce, ulo-
ží potrubí a před jeho zásypem přizve 
zástupce provozovatele (Vodovody 
a kanalizace Vsetín) k převzetí. 

Jelikož bude v rámci kanalizace pro-
vedeno celoplošné asfaltování komu-

nikací, prosím občany, kteří uvažují 
o realizaci vodovodní přípojky, aby 
tak učinili ještě před samotným ulože-
ním asfaltového povrchu. Na podzim 
tohoto roku bylo zrealizováno mnoho 
vodovodních přípojek a také hodně se 
jich připravuje na jaro příštího roku. 
Stavebník, který zrealizuje vodovodní 
přípojku před asfaltováním komuni-
kací, nemusí po realizaci opravovat 
povrch této komunikace a tím se mu 
výrazně sníží náklady.

Rok 2015 bude především zaměřen 
na dokončení stavby splaškové ka-
nalizace a na realizaci kanalizačních 
přípojek od Vašich rodinných domů. 
I když mnoho z Vás je děním kolem 
kanalizace v současné době dost roze-
zleno, věřím, že ukončení projektu bu-
de pro všechny úspěšné a obci Liptál 
to pomůže v dalším rozvoji.

Ing. Milan Daňa,
starosta obce Liptál
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OBECNÍ  ÚŘAD LIPTÁL
PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

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

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

POZOR - kdo nemá na popelnici přilepenu samolepku 
pro rok 2015 

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

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

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

Svozová místa - pro paseky:
Hluboké – u Josefa Lukáše

Lopuník – u Horkých č. 405
Kopřivné – u Zavrtáků

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

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

nanejvýš 1 den předem.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – PAPÍR
modré pytle a modré kontejnery

 22.12.2014* 19.1. * 16.2. * 16.3. * 13.4. * 11.5. * 8.6.2015

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

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

TŘÍDĚNÝ ODPAD – PLASTY
žluté pytle a žluté kontejnery

5.1. * 2.2. * 2.3. * 30.3. * 27.4. * 25.5. * 22.6.2015 

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

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

obaly od chemikálií a nebezpečných látek.

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

Oranžové pytle budou odváženy zároveň se svozem plastů.

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

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

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

Svoz odpadu Liptál 2014-15 TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO - zelené kontejnery „zvon“
23.12.2014 * Termíny 2015 budou oznámeny dodatečně.

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

drátěné sklo a zrcadla. 

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

Kontejnery jsou umístěny:
v Dolansku u obchodu Jednota

ve Středu obce u Hasičské zbrojnice (sběrný dvůr)
v Hořansku před obchodem u Daňů a na Špici.

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

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

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

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

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

Na baterie je určena zvláštní schránka, která je umístěna 
v horní části E-Boxu.

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

BYTOVÝ TExTIL, ODĚVY, OBUV, HRAČKY – bílý 
kontejner

Kontejner je umístěn ve středu obce naproti 
hasičské zbrojnice u zámku.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Otevírací doba Infocentru Liptál 
(vchod od telefonní budky)

PONDĚLÍ A STŘEDA  8-11 a 12-16 hodin 
Informační letáky o třídění odpadů obdržíte v informačním 

centru nebo na obecním úřadě.

PONDĚLÍ 22.12.2014 8 – 15 h
ÚTERÝ 23.12.2014 ZAVŘENO
PONDĚLÍ 29.12.2014 ZAVŘENO
ÚTERÝ 30.12.2014 8 – 11 h
STŘEDA 31.12.2014 ZAVŘENO
PÁTEK 02.01.2015 ZAVŘENO



Liptálský zpravodaj 4/2014  5

DANĚ ELEKTRONICKY

UPOZORNĚNÍ

Ordinace pro dospělé MUDr. Hany Blanarčíkové, 
Liptál, během vánočních svátků 2014

Ve dnech 22.12.2014 - 28.12.2014 - dovolená
 
29.12.2014 ordinace v Liptále  7.00 – 11.00 hod. v Prlově  
13.00  - 16.00 hod.
 
Ve dnech 30.12.2014 - 4.1.2015 - dovolená

Ordinace od 5.1.2015 – pondělí - již normálně beze změn.

Hezké a klidné svátky vánoční a hodně zdraví v novém roce 
2015 za zdravotní středisko Liptál všem přeje MUDr. Hana 
Blanarčíková a zdravotní sestra Dana Mikušová.

Ordinace pro děti a dorost MUDr. Hany Garlíkové
v době vánočních prázdnin

PO 22.12. pro nemocné 7-10 prevence 10-12 
  Liptál  13-14
ÚT 23.12.  pro nemocné 7-10     prevence 10-14 
ST    24.12.  svátek
ČT 25.12.   svátek
PÁ 26.12.   svátek
PO 29.12.   pro nemocné 7-10 prevence  10-12   
  Liptál  13-14
ÚT 30.12. pro nemocné 7-10 prevence  10-14
ST    31.12. DOVOLENÁ - zástup Dr. Stejskal, Dvořáková
ČT 01.01. svátek
PÁ 02.01. DOVOLENÁ - zástup Dr. Stejskal, Dvořáková   
Zástup vyhledejte jen v neodkladných záležitostech v době 
určené pro nemocné 7-10 hod.
Žádáme o nahlášení všech změn zdravotních pojišťoven od 
roku 2015.

Komunikujte se svým správcem daně elektronicky pomocí:

ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ (EPO)
Cesta: Daňový portál (www.daneelektronicky.cz) 
Elektronická podání pro daňovou správu
Výhody: Automatické výpočty, kontrola správnosti
Možnosti podání:
Odeslání s uznávaným elektronickým podpisem (ZAREP), 
bez ZAREP, s ověřenou identitou podavatele způsobem, kte-
rým se lze přihlásit do jeho datové schránky

DATOVÉ SCHRÁNKY
Cesta: Daňový portál (www.daneelektronocky.cz)
Elektronická podání pro finanční správu a v pravém sloupci 
„Uložení k odeslání do datové schránky“

(Informační leták, 12/2014)

Kdo po 1. 1. 2015 uhradí platbu své daňové povinnosti 
na zrušený bankovní účet finančního úřadu (nyní územní 
pracoviště), vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povin-
nosti nebude řádně zaplacena a hrozí i sankce z důvodu 
prodlení. Částka platby mu bude vrácena zpět, jelikož ke dni 
31. 12. 2014 skončí dvouleté přechodné období, po které 
banka platby, došlé na zrušené účty automaticky přesměro-
vávala na správné účty.

ZKONTROLUJTE SI PROTO PROSÍM, ZDA ZASÍ-
LÁTE PLATBY NA SPRÁVNÝ BANKOVNÍ ÚČET 
FINANČNÍHO ÚŘADU.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu konkrétního 
druhu daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví 
z předčíslí bankovního účtu, matrikové části a z kódu banky.

Například při placení daně silniční Finančnímu úřadu pro 
Zlínský kraj použijete tento tvar čísla bankovního účtu: 748 
– 47620661/0710.

Přehled předčíslí bankovních účtů pro jednotlivé druhy 
daní a všech matrikových částí bankovních účtů finančních 
úřadů naleznete na internetových stránkách finanční správy 
www.financnisprava.cz, v sekci „Daně a pojistné“, „Placení 
daní“.

Informační leták, 10/2014

INFORMAČNÍ CENTRUM, 
OBECNÍ KNIHOVNA

SBĚRNA PRÁDLA,
SBĚRNA OBUVI A VĚCÍ NA BROUŠENÍ,

BUDOU UZAVŘENY 
v době od 22. 12. 2014 do 02. 01. 2015 vč.

O. s. Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřa-
dem v Liptále vyhlašuje:

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU OBLEČENÍ AJ.

PONDĚLÍ  16.02.2015 v době od 8 do 17 hod. v garáži  
OÚ vedle hasičské  zbrojnice

CO SE SBÍRÁ:
➢ letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
➢ lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
➢ látky - min. 1 m2 - ne zbytky a odřezky
➢ domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše 
nepoškozené
➢ vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky
➢ peří, péřové přikrývky a polštáře
➢ obuv - nepoškozenou
➢ hračky - nepoškozené a kompletní
➢ menší elektrospotřebiče – i nefunkční
➢ knihy
NEBERE SE:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce - ekologic-
kých důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil

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

Bližší informace tel.: 224 316 800, 224 317 203, 
www.diakoniebroumov.org
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Nařízení Státní veterinární správy - výtah

Natura 2000 – doplnění evropsky významných 
lokalit do národního seznamu

Krajská veterinární správa Státní ve-
terinární správy pro Zlínský kraj, jako 
správní orgán příslušný podle § 47 
odst. 4 a 8 a podle § 49 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „veterinární zákon“), v soula-
du s § 17 odst. 1písm. a) a b) veterinár-
ního zákona tímto 

ukončuje
mimořádná veterinární opatření na-

řízená k zamezení šíření nebezpečné 
nákazy-

moru včelího plodu
v územním obvodu Zlínského kraje.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(4) Nařízení Státní veterinární 
správy č. j. SVS/2013/063016-Z ze 
dne 27. září 2013, o mimořádných 
veterinárních opatřeních k zamezení ší-
ření nebezpečné nákazy-moru včelího 
plodu v územním obvodu Zlínského 

kraje, vyhlášené pro ochranné pásmo 
zřízené kolem ohniska v obci 

b) Valašská Polanka v katastrálních 
územích obcí Hovězí, Janová, Lačnov, 
Lhota u Vsetína, Leskovec, Lidečko, 
Liptál, Lužná u Vsetína, Pozděchov, 
Prlov, Seninka, Ústí u Vsetína, Valašská 
Polanka, Zděchov a Jasenná na Moravě, 
se zrušuje, jelikož uplynula pozorovací 
doba pro tato ochranná pásma zřízená 
tímto nařízením. 

Čl. 2
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinár-
ní správy nabývá podle § 76 odst. 3 
písm. a) veterinárního zákona platnosti 
a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den 
jeho vyhlášení se považuje první den je-
ho vyvěšení na úřední desce Krajského 
úřadu Zlínského kraje.

 
(2) Krajský úřad Zlínského kraje 

a obecní úřady, jejichž území se toto 

nařízení Státní veterinární správy týká 
(dále jen „dotčené obecní úřady“), vy-
věsí ve smyslu § 76 odst. 3 veterinár-
ního zákona toto nařízení Státní vete-
rinární správy na úřední desce na dobu 
nejméně 15 dnů. Nařízení musí být 
každému přístupné u Krajské veteri-
nární správy Státní veterinární správy 
pro Zlínský kraj, u Krajského úřadu 
Zlínského kraje a u všech dotčených 
obecních úřadů. 

Ve Zlíně dne 1. prosince 2014

MVDr. František Mahdalík, 
ředitel Krajské veterinární správy 

SVS pro Zlínský kraj 

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

Žádost o připomínky k návrhu 
změny stávající lokality 

EVL CZ0720033 – Semetín. 

Dovoluji si obrátit se na Vás se žá-
dostí o spolupráci při naplňování jed-
né z významných povinností v oblasti 
ochrany přírody, souvisejících s člen-
stvím České republiky v Evropské unii, 
kterou je doplňování a úprava tzv. ná-
rodního seznamu evropsky význam-
ných lokalit soustavy Natura 2000. 

Již před vstupem do EU měly všech-
ny kandidátské státy povinnost vytvo-
řit příslušnou národní část evropské 
soustavy chráněných území, nazvané 
Natura 2000. Tato soustava sestává ze 
dvou typů chráněných území – ptačích 
oblastí a evropsky významných lokalit 
(EVL). Evropsky významné lokality 
jsou součástí tzv. národního seznamu, 
který je jako celek schválen vládou 
a publikován v podobě jejího nařízení 
pod č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví 
národní seznam evropsky významných 
lokalit. V současné době je v národním 
seznamu celkem 1075 lokalit. Soustava 
Natura 2000 je uzákoněna v části čtvrté 

(§ 45) zákona č. 114/1992 Sb. o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

V březnu 2011 se uskutečnilo jednání 
zástupců České republiky se zástupci 
Evropské komise, jehož účelem by-
lo prověřování soustavy Natura 2000 
z hlediska kvality a počtu EVL. Podobně 
jako v případě některých ostatních států 
shledala Evropská komise i v případě 
České republiky určitou nedostatečnost 
v počtu navržených lokalit pro některé 
evropsky významné druhy a některé 
evropsky významné typy přírodních 
stanovišť. Proto uložila, aby Česká re-
publika doplnila nové či upravila stáva-
jící lokality soustavy Natura 2000 tak, 
aby byly zjištěné nedostatky odstra-
něny. Doplnění požadovaných lokalit, 
nových lokalit nebo doplnění předmětů 
ochrany do již vyhlášených lokalit je 
pro členský stát povinné a nezařazení 
určitých lokalit by bylo zjevným důvo-
dem pro zahájení procesu pro porušení 
Smlouvy o založení ES (tzv. infringe-
mentu), případně řízení u Evropského 
soudního dvora. Nelze ani vyloučit, že 
na případné nesplnění této povinnosti 

by Evropská komise mohla vázat po-
zastavení prostředků ze strukturálních 
fondů. Resort životního prostředí, kte-
rý za naplnění uvedených povinností 
v České republice odpovídá, tomuto 
procesu proto věnuje mimořádnou po-
zornost. 

Odborný návrh na doplnění národ-
ního seznamu EVL byl zpracován 
Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR (AOPK ČR) v průběhu roku 2014 
na základě výsledků bilaterálního jed-
nání mezi zástupci Evropské komise 
a ČR, návrhů odborníků z akademické 
sféry, zaměstnanců AOPK ČR a odbor-
ných nevládních organizací. Současně 
budou projednávány potřebné změny 
a úpravy stávajících EVL (zejména 
územní vymezení a změny v předmě-
tech ochrany). U většiny těchto lokalit 
jsou úpravy požadovány již delší dobu, 
a proto se využije připravované nove-
lizace nařízení vlády č. 318/2013 Sb. 
Celkem je k doplnění navrženo 61 no-
vých lokalit, u stávajících 335 evropsky 
významných lokalit dochází ke změně 
předmětů ochrany a/nebo územního 
vymezení, které se ve většině případů 

Č. j.: SVS/2014/096336-Z
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Návrh evropsky významné lokality 
DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU OCHRANY CZ0720033 Semetín

i. Základní identifikační 
a popisné údaje

Kód lokality: CZ0720033 
Název lokality: Semetín 
Rozloha lokality (ha): 1327,3 
Typ změny: předmět ochrany 
Navrhované kategorie ZCHÚ: 

n_PP (vyhlášená PP Křížový a PP 
Pivovařiska) 

Charakteristika lokality: Převážně 
lesní komplex rozkládající se v JV části 
Hostýnských vrchů Z od okraje města 
Vsetín. Dominují květnaté bučiny, kte-
ré jsou v nižších polohách na východě 
střídány dubohabřinami. Toky jsou do-
provázeny vegetací jasanovo-olšových 
luhů a místy i devětsilovými lemy. 
V nelesní vegetaci převládají mezo-

filní ovsíkové louky. Maloplošně jsou 
vyvinuta pěnovcová prameniště lesní 
i luční, slatiniště, přechodová rašeliniš-
tě a širokolisté suché trávníky. Vegetace 
lemových společenstev podél podhor-
ských toků se vyskytují roztroušeně 
po celém území EVL. 

ii. Navrhované předměty ochrany
Stanoviště 
Kód předmětu ochrany: 6430 
Název předmětu ochrany: Vlhko-

milná vysokobylinná lemová společen-
stva nížin a horského až alpínského 
stupně 

Seznam biotopových předmětů 
ochrany: M5 Devětsilové lemy hor-
ských potoků, T1.6 Vlhká tužebníková 
lada 

iii. Souhrnné zdůvodnění návrhu 
změn v lokalitě

Doplnění předmětu ochrany: 
Stanoviště se v EVL vyskytuje v dosta-
tečné rozloze a kvalitě, často v mozai-
kách s jinými biotopy. 

Návrh zpracovala AOPK ČR, 2014

Úplné znění vč. mapy lokality 
Semetín, naleznete na úřední desce 
obecního úřadu, na elektronické úřední 
desce www.liptal.cz – Úřední deska, 
a je k dispozici i na obecním úřadě, ne-
bo Vám je můžeme na požádání zaslat 
emailem.

Termín pro podání písemných připo-
mínek je do 17. ledna 2015.

upravuje podle již vyhlášených zvláště 
chráněných území. 

Přestože to zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, nepožaduje, roz-
hodlo vedení MŽP, že změny v sousta-
vě Natura 2000 budou nejprve projed-
nány s vlastníky, obcemi a významnými 
správci v území tak, aby se co nejvíce 
využilo potenciálu jejich znalostí, vyšlo 
se vstříc jejich odůvodněným a přijatel-
ným požadavkům a zároveň se vysvět-
lily důvody, které Českou republiku 
k rozšiřování soustavy Natura 2000 
vedou. Ministerstvo životního prostředí 
pověřilo AOPK ČR, aby projednávání 
procesně zajistila. Proces projednávání 
změny národního seznamu v žádném 
případě nenahrazuje standardní projed-
návání návrhu v rámci zákonem sta-
noveného postupu, pouze ho rozšiřuje 
a doplňuje. 

Výsledkem předjednání bude shro-
máždění připomínek a návrhů, které 
Ministerstvo životního prostředí vezme 
v maximální možné míře v úvahu při 

konečné úpravě znění nařízení vlády, 
novelizujícího národní seznam evrop-
sky významných lokalit. 

V tomto konkrétním případě se 
jedná o navržení nového předmětu 
ochrany pro stávající EVL Semetín. 
Konkrétně jde o habitat 6430 - 
Vlhkomilná vysokobylinná lemo-
vá společenstva nížin a horského 
až alpínského stupně. Stávající re-
žim ochrany (tzv. základní ochrana 
a již vyhlášené MZCHÚ) pro EVL 
Semetín se nemění. 

Dovoluji si Vás proto požádat o uve-
řejnění informace pro širokou veřejnost 
o návrhu na doplnění nového před-
mětu ochrany do již existující lokality 
soustavy Natura 2000: CZ0720033 
– Semetín na úřední desce vašeho 
obecního úřadu. Hranici lokality, údaj 
o kategorii zvláště chráněného území 
a výčet doplňovaných předmětů ochra-
ny naleznete v příloze dopisu. 

Vyvěste, prosím, tyto informace včetně 
zákresu hranic a popisu lokalit na úřední 
desce s uvedením termínu pro podá-

ní písemných připomínek (nejpozději 
do 30 dnů od doručení prostřednictvím 
úřední desky) – to je do 17. ledna 2015. 
Zároveň nám případné připomínky jak 
ze strany obce, tak vámi shromážděné 
připomínky ze strany veřejnosti zašlete 
do 10 dní na adresu Správa CHKO 
Bílé Karpaty a KS Zlín, Zarámí 88, 
Zlín 760 41. V případě zájmu je možné 
svolání ústního jednání k vypořádání 
vašich připomínek. Na vyžádání jsme 
připraveni podat Vám další vysvětlení 
či informace. Můžete se na nás obrátit 
telefonicky na tel. 577 653 513, mob. 
602364372 nebo e-mailem na adresu: 
jiri.ohryzek@nature.cz. Všeobecné in-
formace o soustavě chráněných území 
Natura 2000 v České republice můžete 
získat také na webové stránce www.
natura2000.cz.

Luhačovice 24.11.2014

Ing. Jiřina Gaťáková, vedoucí správy
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa chráněné krajinné oblasti Bílé 
Karpaty a krakjské středisko Zlín

CENOVÉ OZNÁMENÍ
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamují změnu ceny 
vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2015

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

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

Cena v Kč/m3 Bez DPH Včetně 15 % DPH
Vodné 39,10 44,97
Stočné 28,00 32,20
Vodné + stočné 67,10 77,17

Žádáme odběratele, aby  NESDĚLOVALI  k 31.12.2014 
stavy svých vodoměrů, protože budou stanoveny technic-
kým propočtem.
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Změny týkající se registrace vozidel po 1.1.2015
Od 1. ledna 2015 vstupuje v účinnost novela zákona č. 

239/2013, kterou se mění zákon č. 56/2001 Sb., o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Podstatné změny se budou týkat dočasného vyřazení vozi-
dla a vozidla v převodu.

1. Dočasně vyřazená vozidla
Tato změna se týká vozidel, která jsou dočasně vyřa-

zena z provozu (tzn. RZ byly dány do depozita) v období 
do 30.06.2013. Vlastník takového vozidla je povinen se 
dostavit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
(tj. do 31.12.2015) na MěÚ Vsetín na úsek registru vozidel 
a oznámit účel jeho využití a adresu místa, kde je silniční 
vozidlo umístěno. Pokud tak neučiní, takové vozidlo za-
nikne.

2. Vozidla v převodu
U vozidla, které je v „převodu“, tedy není přihlášeno 

na nového vlastníka, musí být do 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona (tj. do 30.06.2015), podána žádost 
o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla (tzn. 
dokončení registrace). Pokud nebude do uvedeného data 
registrace dokončena, toto vozidlo zanikne.

Upozorňujeme, že s novelou zákona se mění postup vyři-
zování žádostí klientů na úseku registru vozidel.

1. Převod vozidla
- žádost se vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působ-

ností „v jednom registračním úkonu“ v místě pobytu/místa 
podnikání/sídla dosavadního PROVOZOVATELE.

- společná žádost dosavadního vlastníka a nového vlast-
níka a provozovatele, není-li novým nebo dosavadním 
vlastníkem.

- k vyřízení žádosti se dostaví původní i nový vlast-
ník současně, kteří mohou být zastoupeni zmocněncem. 
Prokazuje-li se zmocněnec k zastoupení při zápisu silniční-
ho vozidla do registru silničních vozidel plnou mocí, musí 
být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem 
nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

- k žádosti musí být předloženo:

* Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad 
o pojištění odpovědnosti – zelená karta, občanský průkaz 
nebo doklad o pobytu (cizinci)

* evidenční kontrola, která nesmí být starší 14 dnů

* správní poplatek podle položky 26 písm. a) zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů

* poplatek podle zákona o odpadech z.č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (tzv. ekologic-
ká daň – hradí nový vlastník nebo provozovatel) 

- změna musí být provedena do 10 dnů od přechodu 
vlastnického práva

2. Změna vlastníka (zapsání či ukončení leasingu ne-
bo jiné fyzické či právnické osoby, zapsání

dědictví, dražba, rozhodnutí soudu při vypořádání 
společného jmění manželů)

- vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působnos-
tí v místě pobytu/místa podnikání/sídla dosavadního 
PROVOZOVATELE.

- společná žádost vlastníka a nového provozovatele nebo 
žádost provozovatele, pokud je novým provozovatelem 
zapsaný vlastník

- k vyřízení žádosti se dostaví původní i nový vlast-
ník současně; kteří mohou být zastoupeni zmocněncem. 
Prokazuje-li se zmocněnec k zastoupení při zápisu silniční-
ho vozidla do registru silničních vozidel plnou mocí, musí 
být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem 
nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

- k žádosti musí být předloženo:

* Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad 
o pojištění odpovědnosti – zelená karta, občanský průkaz 
nebo doklad o pobytu (cizinci)

* doklad o nabytí (napři. rozhodnutí o dědictví s doložkou 
právní moci, rozhodnutí o příklepu apod.)

* evidenční kontrola, která nesmí být starší 14 dnů

* správní poplatek podle položky 26 písm. a) zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů

- změna musí být provedena do 10 dnů od přechodu 
vlastnického práva

3. Zápis změny provozovatele (např. při předčasném 
ukončení leasingové smlouvy, nový provozovatel bude 
např. leasingové společnost)

- vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působnos-
tí v místě pobytu/místa podnikání/sídla dosavadního 
PROVOZOVATELE.

- společná žádost vlastníka a nového provozovatele 
nebo žádost provozovatele pokud je novým provozova-
telem zapsaný vlastník

- k vyřízení žádosti se dostaví vlastník vozidla a provozo-
vatel, kteří mohou být zastoupeni zmocněncem. Prokazuje-
li se zmocněnec k zastoupení při zápisu silničního vozidla 
do registru silničních vozidel plnou mocí, musí být plná 
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moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uzná-
vaným elektronickým podpisem zmocnitele.

- k žádosti musí být předloženo:

* Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad 
o pojištění odpovědnosti – zelená karta, občanský průkaz 
nebo doklad o pobytu (cizinci)

* evidenční kontrola, která nesmí být starší 14 dnů

* správní poplatek podle položky 26 písm. a) zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů

* poplatek podle zákona o odpadech z.č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (tzv. ekologic-
ká daň – hradí nový provozovatel)

4. Vyřazení vozidla z provozu (obdoba stávajícího 
dočasného vyřazení vozidla)

- Vozidlo může být vyřazeno z provozu:

* na žádost vlastníka o vyřazení vozidla z provozu. Trvá-li 
vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po so-
bě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vozidla po-
vinen oznámit adresu místa, kde je vyřazené silniční 
vozidlo umístěno a účel jeho využití.

* zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z pro-
vozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se 
téhož silničního vozidla

* na základě žádosti vlastníka vozidla, kterému bylo 
odcizeno
- k žádosti musí být předloženo:

* technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, re-
gistrační značky, u odcizeného vozidla také protokol 
od Policie ČR

* žadatel může být zastoupen zmocněncem, plná moc ne-
musí být úředně ověřena.

* správní poplatek podle položky 26 písm. b) zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů

Upozorňujeme vlastníky silničních vozidel, aby změ-
nám v zákoně věnovali zvýšenou pozornost.

Pokud si občané budou chtít vyřídit své záležitosti 
po 1.1.2015 doporučujeme, aby se předem informovali 
na internetových stránkách www.mestovsetin.cz , sekce 
„Potřebuji si vyřídit“, případně u

pracovníků registru vozidel, kde Vám poskytnou bližší 
informace:

– Bc. Ilona Vaňková, vedoucí oddělení (vedoucí oddě-
lení dopravně správních agend),
tel.: 571 491 123, e-mail: ilona.vankova@mestovsetin.cz

– Blanka Chytková, referent (evidence vozidel), 
tel.: 571 491 124, e-mail: blanka.chytkova@mestovsetin.cz

– Petr Bezouška, referent (evidence vozidel), 
tel.: 571 491 121, e-mail: petr.bezouska@mestovsetin.cz

– Lenka Hučíková, referent (technik), 
tel.: 571 491 126, e-mail: lenka.hucikova@mestovsetin.cz

– Ing. Josef Mynarčík, referent (technik), 
tel.: 571 491 127, e-mail: josef.mynarcik@mestovsetin.cz

– Radka Navrátilová, referent (evidence vozidel), 
tel.: 571 491 125, e-mail: radka.navratilova@mestovsetin.cz

Odebírání automatických emailových zpráv 
z webu obce zájemcům

Na webových stránkách naší obce byl koncem roku 2013 
zprovozněn systém odesílání automatických zpráv. Postupně 
je upouštěno od rozesílání zpráv na jednotlivé emaily zejmé-
na z technických důvodů (spamování pošty).

Pokud tedy máte zájem, aby Vám aktuální zprávy chodily 
do Vašich emailových schránek - není teď nic jednoduššího, 
než se přihlásit k tomuto odběru na www.liptal.cz v hlavním 
menu "Zasílání novinek". Učiníte tak jednoduše pouze vypl-
něním emailové adresy, na kterou chcete informace dostávat. 
Žádná další registrace a hesla nejsou nutná.

Takto přihlášeným uživatelům pak budou chodit novinky 
vložené do následujících sekcí:

Informace a aktuality, Akce v Liptále, Úřední deska, 
Dokumenty ke stažení (usnesení ZO, RO, rozpočty, závěreč-
né účty, smuteční oznámení, vodovod, kanalizace atd. atd.)

Ze zaslaných zpráv si sami vyberete, co vás zajímá.
Emaily budou chodit z virtuální emailové adresy novin-

ky@liptal.cz a jejich zasílání bude možné kdykoliv zrušit 
kliknutím na odkaz ve spodní části každého emailu. 

Těšíme se na další rozšířenou spolupráci směrem k větší 
informovanosti našich občanů a dalších zájemců.

Jana Vráblíková

INFORMACE
Poplatky za odpady a psy pro rok 2015 můžete uhradit 

do konce března 2015 hotově na obecním úřadě nebo přímo 
na účet obce. Po zaplacení poplatku obdržíte známku na po-
pelnici pro rok 2015 a barevné pytle na tříděný odpad.

Výše poplatků zůstává  v nezměněné výši: 300 Kč/osoba/
rok za osobu s trvalým pobytem, 300 Kč/rok/objekt, kde není 
nikdo hlášen k trvalému pobytu, pes 100 Kč/rok, pes v odleh-
lé části obce 50 Kč/rok.

 Dlužníkům připomínáme povinnost uhradit poplatky 
za uplynulé období do konce roku 2014 na účet obce:
č. ú. 6724851/0100, variabilní symbol 1340 a číslo popisné/
evidenční objektu.
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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Liptál 
ve dnech 10. a 11.10.2014

Počet voličů v obci Liptál: 1214 voličů 
K volbám se dostavilo: 353 voličů
Účast v procentech: 29 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 353
Počet platných hlasů celkem: 3308  hlasů

Nejsou žádní náhradníci 

Zvolené  zastupitelstvo  obce  Liptál

Pořadí
po volbách Jméno Počet hlasů Za stranu Pořadí na kandidátce

1. Daňa Milan Ing. 284 SNK Liptál 1
2. Mrlina Zdeněk 245 SNK Liptál 6
3. Hrádek Miroslav Ing. 236 SNK Liptál 4
4. Vaculík Zdeněk 233 SNK Liptál 9
5. Čech Vítězslav MUDr. 232 SNK Liptál 5
6. Evják Jan DiS. 230 SNK Liptál 13
7. Jašková Věra Ing. 219 SNK Liptál 2
8. Geržová Darina 215 SNK Liptál 12
9. Vaculík Ondřej Ing. 212 SNK Liptál 7
10. Tomanec Filip 210 SNK Liptál 10
11. Vaculík Lubomír 209 SNK Liptál 3
12. Smilek Lumír 203 SNK Liptál 11
13. Trochtová Jana 197 SNK Liptál 8
14. Jurásková Veronika 197 SNK Liptál 14
15. Kögler Radim 186 SNK Liptál 15
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VÝSLEDKY  VOLEB DO SENÁTU 
PARLAMENTU ČR V LIPTÁLE

ZVOLILO  HLASOVÁNÍM 

s účinností od 05.11.2014,  v souladu s ustanovením § 84, 
odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů,
do funkce  STAROSTY OBCE LIPTÁL: Ing. Milana 
Daňu
Výsledek hlasování:     
PRO: 15 hlasů     -     PROTI: 0    -     ZDRŽELI  SE: 0
do funkce  MÍSTOSTAROSTY: Ing. Ondřeje Vaculíka
Výsledek hlasování:     
PRO: 11 hlasů     -     PROTI: 1    -     ZDRŽELI  SE: 3
do funkce dalších ČLENŮ RADY  OBCE LIPTÁL
pana: Ing. Miroslava Hrádka 
Výsledek hlasování:     
PRO: 15 hlasů     -     PROTI: 0    -     ZDRŽELI  SE: 0

pana: Lubomíra Vaculíka
Výsledek hlasování:     
PRO: 14 hlasů     -     PROTI: 1     -     ZDRŽELI  SE: 0
pana: MUDr. Vítězslava Čecha 
Výsledek hlasování:     
PRO: 15 hlasů     -     PROTI: 0     -     ZDRŽELI  SE: 0

do funkce zástupců obce Liptál ve SDRUŽENÍ OBCÍ 
SYRÁKOV  
starostu: Ing. Milana Daňu  
Výsledek hlasování:     
PRO: 15 hlasů     -     PROTI: 0    -     ZDRŽELI  SE: 0
místostarostu: Ing. Ondřeje Vaculíka
Výsledek hlasování:     
PRO: 15 hlasů     -     PROTI: 0     -     ZDRŽELI  SE: 0

Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Liptál dne 05.11.2014

1. KOLO ve dnech 10. a 11. 10. 2014
Počet voličů v obci Liptál: 1214 voličů 
K volbám se dostavilo (vydané úřední obálky):   339 voličů
Účast v procentech: 27,9 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 336 obálek
Počet platných hlasů: 312 hlasů 

Pořadí
podle hlasů Jméno kandidáta Za stranu Vylosované

číslo kandidáta
Počet získaných 

hlasů
1. PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD 6 112
2. doc. Ing. František Čuba, CSc. Strana Práv Občanů 5 97
3. Ing. Jan Bravenec Úsvit přímé demokracie 8 23
4. Mgr. Aleš Dufek Koalice KDU-ČSL a Zlín 21 11 20
5. MUDr. Jiří Sýkora ODS 12 17
6. JUDr. Aloisie Jurkovičová ANO 2011 3 15
7. Mgr. Petr Žůrek, S. T. D. Starostové a nezávislí 1 14
8. Mgr. Vlastislav Antolák KSČM 7 4
9. Ing. Luděk Maděra Česká pirátská strana 9 4
10. PaedDr. Olga Křížová Republika 10 4
11. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, Ph.D. Česká suverenita 2 2
12. JUDr. Jan Zlínský Nezávislí 4 0

2. KOLO ve dnech 17. a 18. 10. 2014

Počet voličů v obci Liptál: 1213 voličů 
K volbám se dostavilo (vydané úřední obálky): 175 voličů
Účast v procentech: 14,4 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 175 obálek
Počet platných hlasů: 174 hlasů 

Pořadí
podle hlasů

Jméno 
kandidáta

Za stranu Vylosované
číslo kandidáta

Počet 
získaných hlasů

1 doc. Ing. František Čuba, CSc. Strana Práv Občanů 5 109
2 PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD 6 65

Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál
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PLÁN  DOSUD  ZNÁMÝCH  AKCÍ  V LIPTÁLE  2015

ROZPIS  PRAVIDELNÉHO  PROVOZU  - zkoušky v Kulturním zařízení LiptálDatum Den název akce Začátek Pořadatel Kde

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

na Spálově Sbor ČCE Liptál Na Spálově

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

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

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

na Březinkách Sbor ČCE Liptál Kateřinice

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

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

až
25.08.

st
--
po

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

09:00
FoS Lipta Liptál
Obec Liptál

KZ
KA

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

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

pá
so

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 
PČR OÚ Liptál VZM

11.10. so Sraz Lipťáků 14:30 Vaculík Miroslav, Liptál KZ

Zkratky: 
KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál; KA - Kulturní areál, letní kino, Liptál; VZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál; TJ 
– areál TJ – hřiště
Mimo tento pravidelný provoz se konají jednorázové kulturní akce pátek - sobota - neděle. Změna programu vyhrazena!

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

Datum Den název akce Začátek Pořadatel Kde

10.01. so Tříkrálová sbírka 2015 Charita Vsetín, Ř-K církev 
Liptál obec

17.01. so Karneval ZŠ 14:00 ZŠ Liptál KZ
24.01. so Výroční schůze SDH SDH Liptál KZ
24.01. so Hasičský ples, před výroční schůze 20:00 SDH Liptál KZ
07.02. so 71. Valašský bál 2015 20:00 FoS Lipta Liptál KZ

14.02. so Myslivecký ples 20:00 Myslivecké sdružení Brdisko 
Liptál KZ

16.02. po 20. Humanitární sbírka oblečení 2015 08:00 OÚ Liptál, Diakonie Broumov Hasič. zbrojnice
07.06. ne 28. Dětský folklorní festival 2015 (výstava) 10:00 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál KZ, KA
13.06. so 5. Fotbal Hořansko – Dolansko 2015 14:00 FK Liptál Areál TJ
26.06. pá 5. Liptálské slůnění  IV/2015 17:00 Londa Jaroslav, FK Liptál KA

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

18.08.
až

24.08.

st
--
po

MFF 46. Liptálské slavnosti 2015
Výstava, 
květiny

09:00 FoS Lipta Liptál, Obec Liptál
FK Liptál 

KZ
KA

Obec

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

Zkratky: 
KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál; KA - Kulturní areál, letní kino, Liptál; VZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál; TJ 
– areál TJ – hřiště

 Žádáme všechny zájemce (pořadatele, organizace, složky aj.), aby podávali na OÚ Liptál požadavky na obsazení termínů 
a pronájem pro Vaše kulturní akce, které hodláte pořádat v příštím roce, vždy nejlépe koncem roku (prosinec, leden). 

Čím dříve zažádáte, tím lepší a lukrativnější termín si můžete vybrat. Akce budou zaneseny do celkového Plánu akcí  
na rok, který bude projednáván na dalším veřejném zasedání Zastupitelstva obce Liptál. 

Každý další požadavek na konání akce a pronájem, který nebude do tohoto plánu zanesen, je nutné projednávat jednotlivě 
a průběžně na dalších zasedáních ZO Liptál.

I pokud se akce nepořádají v kulturním zařízení nebo v kulturním areálu, přesto žádáme o jejich nahlášení do cel-
kového plánu akcí, který shrnuje dění v naší obci za celý rok a ovlivňuje plánování dalších akcí a účast na nich.  

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

ÚTERÝ FoS Lipta - Senioři  19-21 h
STŘEDA FoS Lipta-Malůšata 16:30-17:45 h
ČTVRTEK 
PÁTEK FoS Malá Lipta  17-19 h FoS Lipta - Základ 19-21 h Dechovka Liptalanka  19 - 22 h
SOBOTA 
NEDĚLE Dechovka Liptalanka

Mimo tento pravidelný provoz se konají jednorázové kulturní akce pátek - sobota - neděle. 

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

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

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz
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Vážení čtenáři, informuji Vás o vy-
dání nové knihy pohádek a pověs-
tí od významného liptalského rodáka 
Jana Kobzáně. Letos si připomínáme 
55. výročí od jeho úmrtí a to se sta-
lo vhodnou příležitostí k vydání další 
publikace, která čerpá z jeho živo-
ta. Pohádky a pověsti v knížce jsou 

vybrány z Kobzáňových textů, které 
si zapisoval při svých toulkách kra-
jem nebo při besedách v chalupách. 
V těchto záznamech je i hodně motivů 
vhodných pro děti. Ty jsou teď vyjmuty 
z ostatních textů a upraveny do podoby, 
které by mohly rozumět dnešní děti. 
Jan Kobzáň je za svého života nestihl 
upravit a vydat dětem. A toho se v sou-
časnosti zhostila paní Eva Eliášová, 
která pohádky a pověsti vybrala a pro 
děti zpracovala.

Poděkování patří autorce knihy pa-
ní Evě Eliášové, která oslovila obec 
Liptál s myšlenkou na vydání této pu-
blikace. Velké díky patří taky paní 
Janě Dočkalové, rozené Kobzáňové, 
za souhlas se zpracováním textů jejího 
otce a s použitím jeho obrázků, grafik 
a fotografií. Knihu vydala a financova-
la Obec Liptál. Kniha pohádek a pověs-
tí bude k zakoupení na obecním úřadě 
za cenu 45 Kč/ks. 

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

V sobotu 3. 10. 2014, týden před 
prvním kolem senátních voleb, byly 
ve Slušovicích pořádány dříve tradiční 
a širokým okolím hojně navštěvované 
koňské dostihy. Pan František Čuba by 
chtěl obnovit tuto původní tradici tak, 
jak bývala za dob JZD Slušovice. Vždy 
jim k tomu hrávala dechovka, proto 
nás již po druhé oslovili, abychom jim 
na dostizích zahráli.

Nakonec jsme po krátkém váhání sou-
hlasili. Návštěvnost byla veliká, i když 
organizačně některé věci nebyly příliš 
dotažené do konce. Hráli jsme pod tri-
bunou a sledovali hlášení tak, abychom 
svým hraním nerušili diváky sledující 

jednotlivé dostihy. V praxi to vypadalo 
tak, že jsme číhali na pauzy mezi nimi 
a snažili se svojí produkcí překřičet 
ampliony kolotočů na jedné a rockovou 
kapelu na druhé straně. Do toho po sil-
nici pochodoval Velký zlínský dechový 
orchestr s mažoretkami. Jak by řekla 
babička, byl to hotový Babylón. Všude 
bylo plno lidí, stánků, jídla, pití, zapo-
menutých dětí i různých cetek na prodej. 
V podstatě se dalo sledovat, koupit i po-
slouchat téměř cokoliv, jen koně jsme 
z druhé strany tribuny moc neviděli. 
Ale zato jsme viděli žokeje pana Váňu, 
i když tentokrát pouze v civilu.

Občas bylo zajímavé správně zaměřit 

a zpívat pouze tu „naši“ melodii z té různé 
směsice všech jiných, které nám do uší 
doléhaly. V praxi to vypadalo tak, že mezi 
staré pecky, jako např. „Někdy příště, 
Přestáváš snít, Až apod. jsme se snažili 
vpresovat naše vypalovačky typu Andulky 
šafářové či Liptálské chasy.  Byla to do-
cela legrace, jen možná trošku náročnější 
na poslech… Pořadatelé ale tento chaos 
shledávali jako v pořádku a povzbuzovali 
nás, abychom si svůj přislíbený „chléb 
vezdejší“ zasloužili. Takže jsme se vším 
tím zmatkem zdárně protroubili a nakonec 
i docela dobře pobavili…

Nevíme, co si o tom všem mysleli 
samotní diváci. Těsně po skončení po-
sledního dostihu se totiž strhl pořádný 
liják. Nemohli jsme si tak už vychutnat 
ani potlesk, ani případné jiné hromy 
a blesky snášené na naše hlavy. Museli 
jsme pouze urychleně odklidit z deště 
elektrickou aparaturu, ve stoje do sebe 
vsoukat vydělanou klobásu s kofolou či 
pivkem a odebrat se mokří a téměř hluší 
k domovu. Nakonec to ale nebyla zase 
až tak špatná zkušenost.  Za příznivější-
ho počasí by se určitě dalo ještě v areálu 
pobýt a užít si všech možných nabíze-
ných atrakcí i pochutin. Pokud chcete 
na sebe nechat dýchnout atmosféru pů-
vodního slušovického lesku se vším ru-
chem a trochu zubem času odřenou 
a přesto „nablýskanou“ parádou, můžete 
se jet na příští dostihy také podívat.

Ludmila Hrušková

Vážení čtenáři, informuji Vás o vy-
dání nové knížky „100 let tělovýchovy 
v obci Liptál“, která byla vydána k pří-
ležitosti stého výročí od jejího založení. 
Publikace je průřezem celé historie 
tohoto spolku se zachycením všech 
důležitých milníků v doprovodu mnoha 
fotografií.

Poděkování patří všem, kteří pomá-
hali a tvořili tuto publikaci. Za velké 
finanční pomoci Obce Liptál vydala 
Tělovýchovná jednota Start Lipta Liptál. 
Kniha bude k zakoupení na obecním 
úřadě za cenu 50 Kč/ks.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Nová kniha „Pohádky a pověsti Jana Kobzáně“

Dostihy s Liptalankou

Nová knížka „100 let tělovýchovy
v obci Liptál“

ilustrační foto.
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ŽiVOTNÍ JUBilEA
lEDEN,  ÚNOR, BŘEZEN 2015

60 let
leden  Hromada Antonín, Škurňův dvůr
  Krausová Eva, Na Špici
  Marková Milada, Střed
  Geržová Dana, Háj
únor  Fendrychová Jana, Dolansko
  Vrlová Eva, Výpusta
  Hurtová Jana, Kopřivné

65 let
únor  Král Josef, Pusté
březen  Juřínek Josef, Výpusta
  Šimara Jan, Dolansko
70 let
únor  Škabraha František, Dolansko
  Fiala Josef, Sadová
  Vaculík Jan, Kopřivné
  Smilková Eliška, Dolansko
březen  Řezník Stanislav, Dolansko

75 let
leden  Chmelařová Marie, Hořansko
únor  Havranová Marie, Střed
březen  Kneblová Anežka, Dolansko
  Kachtíková Anna, Kopřivné
  Skřivánková  Jarmila, Střed
  Hruška Jaroslav, Hořansko
80 let
únor  Mrnuštík Jan, Dolansko
81 let
leden  Zgarbová Marie, Škurňův dvůr
březen  Žůrek Miloslav, Dolansko
  Kovařčík Jan, Na Špici
82 let
leden  Laštovicová Vlasta, Střed
únor  Laža Jaroslav, Dolansko
83 let
leden  Zívalová Jiřina, Dolansko
únor  Mrlina Zdeněk, Hořansko
březen  Kachtík Jan, Kopřivné
84 let
leden  Kulíšková Jiřina, Hořansko
únor  Mrnuštíková  Jarmila, Hořansko
85 let
leden  Vaculík Jan, Na Špici
  Zgarba Vladislav, Dolansko
  Šimarová Marta, Hořansko
  Čurdová Zdeňka, Dolansko
  Chmelařová Anežka, Hořansko
únor  Mrnuštíková  Ludmila, Dolansko
  Hruška Jaroslav, Hořansko

86 let
únor  Sládečková Vlasta, Dolansko
  Freund Eduard, Sadová

87 let
březen  Mikešová Františka, Střed
88 let
březen  Vaculíková Julie, Sadová
89 let
únor  Kovařčíková Anna, Háj
93 let
leden  Řeha Josef, Na Hranici
95 let
leden  Vychopňová  Ludmila, Lopuník
96 let
únor  Smilek Josef, Dolansko
97 let
březen  Matějů Františka, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

SŇATky  
červen 2014 Kuchařová Dana, Lůžko,
  nové příjmení Dorotíková
srpen 2014 Ing. Smilková Pavlína, Dolanko
  + Cedivoda Karel, Vsetín
listopad 2014 Valchářová Martina, Sadová
  + Dominik Kubáček, Kaňovice

Žádné další informace o uzavřených sňatcích nemáme. 

pŘIHLÁŠEní 
září 2014  Cedivoda Karel, Dolansko
  Geržová Lenka, Háj
  Čejková Terezie, Háj
  Kovářová Irena, Hořansko
říjen 2014 Vaculík David, Sadová
  Příhoda Lukáš, Sadová
listopad 2014 Srněnská Michala, Střed
prosinec 2014 Hromadová Tereza, Škurňův dvůr

oDHLÁŠEní 
srpen   Staněk Radomil st., Střed
září  Mrnuštíková Kristýna, Střed
říjen  Srněnská Šárka, Střed
listopad  Dumbrovský Zdeněk, Střed

nARozEní 
srpen 2014 Martinů Nikolas, Na Špici
  Tichý Jan, Hořansko
  Lahvička Filip, Lůžko
září 2014  Frýdlová Beáta, Sadová
  Smilková Hana, Hořansko
listopad 2014 Štajnerová Anna, Sadová
  Tomša Bedřich Jan, Dolansko

Rodičům blahopřejeme!

ÚmRTí 
září 2014  Souček Květoslav, Baťková
říjen 2014 Navrátil Karel, Na Špici
listopad 2014 Zrníková Marie, Dolansko
  Košutová Anežka, Dolansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

ŽiVOTNÍ JUBilEA
lEDEN,  ÚNOR, BŘEZEN 2015lEDEN,  ÚNOR, BŘEZEN 2015 87 let

březen  Mikešová Františka, Střed

Společenská kronika
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Vzpomínky
Marné je naříkat,
už se nic nezmění,
jenom ve vzpomínkách
všechno se ocení.

Dne 12. prosince 2014 jsme si připomněli 5 let 
od úmrtí paní
Anežky Běhulové z Liptálu č. 368.

Za vzpomínku děkují snacha Helena, vnuci Dalibor, Petr  
s manželkou Michaelou, pravnučky Darinka a Adélka.

Odešel tak náhle, nikdo to nečekal,
osud to chtěl, jen to moc uspěchal.
Čas prý rány hojí, to je jen pouhé zdání.
Stále je bolest a tiché vzpomínání.

Dne 8. ledna 2015 tomu bude již 10 let,  
co nás opustil můj manžel, tatínek, tchán  
a dědeček, pan
Josef Běhula z Liptálu č. 433.

Vzpomínají manželka Helena, syn Dalibor, syn Petr  
s manželkou Michaelou, vnučky Darinka a  Adélka a rodina 
Zgarbova.
 

Dne 5. listopadu 2014 jsme si připomněli  
3. výročí úmrtí pana

Františka Klesky z Liptálu č. 85 

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

Dne 21.12. 2014 vzpomeneme 4. smutné 
výročí, kdy od nás odešel pan  

Pavel Knebl z Liptálu č. 144.

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

Tak jako v podzim příroda se k spánku chýlí,
Ty jsi usnul unaven, smrt přemohla Tvé síly.

Dne 13. října 2014 jsme vzpomněli 6. výročí 
úmrtí pana
Zdeňka Mrliny z Liptálu č. 402,
Pod Hranicí.

Stále vzpomíná manželka Emílie, dcery Monika a Renata, 
synové Radim a Zdeněk, vnoučata Martin, Tomáš, Renatka, 
Kristýnka, Rozárka.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání nových občánků se v letošním roce konalo dva-

krát. Poprve 6. července 2014 přivítaly členky Komise 
pro občanské záležitosti spolu s paní starostkou Věrou 
Dostálovou 7 narozených dětí a podruhé v polovině října, 
19.10.2014, to bylo 9 dětí. 

Obě nedělní odpoledne svým krásným vystoupením 
zpříjemnily Malůšata a nové občánky slavnostně přivítala 
paní starostka. Po převzetí tradičních dárků – pamětního 
listu, hračky, květiny a finančního daru se rodiče zapsali 
do pamětní knihy a vyfotili se u vyřezávané kolébky.

Vítáním občánků v říjnu paní starostka končila své 
působení ve funkci a za Komisi pro občanské záležitosti 
a určitě i za rodiče malých občánků moc děkuji za její 
krásné, milé a srdečné proslovy.

Za Komisi pro občanské záležitosti Eva Krausová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DNE 6.7.2014
Cedivodová Lucie, Dolansko
Šťastný David,  Hořansko
Stixová Justýna, Střed
Dědková Markéta, Kopřivné
Lajšnerová Johanka, Lůžko
Migdal Josef, Lůžko
Lukáš Josef, Na hranici

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DNE 19.10.2014
Maliňáková Marie a Maliňák Pavel, Dolansko
Vaňáková Stela a Vaňák Michal, Střed
Hořanská Viktorie, Sadová
Křenková Nikola, Na Špici
Martinů Nikolas, Na Špici
Frýdlová Beáta, Sadová
Vaculík David, Sadová
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SDĚLENÍ KE SPOLEČENSKÉ KRONICE
Jelikož se nám stále nedostává některých informací 

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

Děkujeme za pochopení.            Jana Vráblíková

POSEZENÍ SE SENIORY 2014

ČCE LIPTÁL

V sobotu 6. prosince 2014 odpoledne se konalo tradiční 
posezení se seniory.

Program si tentokrát připravily děti z mateřské i základ-
ní školy a pěvecký sbor Rokytenka.

Nejmenší děti zahrály „Vánoční pohádku“, v tradičním 
pojetí a děti ze základní školy předvedly zpracování mo-
dernější. Pěvecký sbor Rokytenka předvedl to nejlepší ze 
svého neuvěřitelně desetiletého repertoáru. 

Přítomným seniorům se pak představili nově zvolení  
zastupitelé a po přípitku pana starosty, při poslechu zná-
mých melodií harmonikáře si všichni pochutnali na při-
praveném občerstvení.  

V závěru posezení se přítomní dočkali i návštěvy 
„Mikulášské jízdy“. Po barevném značkování hříšníků 
čerty odpovídali senioři na všetečné otázky Mikuláše. 

Myslím, že se posezení celkem vydařilo, jen je škoda,  
že Vás seniorů nepřišlo víc. Tak snad příště…  

                                                                 
Za Komisi pro občanské záležitosti Eva Krausová

Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb v evangelickém sboru v Liptále
21.12. neděle  4. neděle adventní    10:00 Dětská vánoční slavnost v kostele 
25.12. čtvrtek  1. svátek vánoční  10:00 Bohoslužby s večeří Páně v kostele 
26.12. pátek  2. svátek vánoční    10:00 Bohoslužby, sborový dům
28.12. neděle     10:00    Bohoslužby, sborový dům 
31.12. středa  Starý rok    17:00 Bohoslužby v kostele
01.01. čtvrtek  Nový rok    10:00 Bohoslužby s večeří Páně v kostele 

Ve Lhotě – obecní úřad:  
26.12.  2. svátek vánoční       14:00    Bohoslužby s večeří Páně

Staršovstvo liptálského sboru ČCE Vás srdečně zve k účasti na bohoslužbách i na dalších sborových setkáních
a přeje Vám všem požehnané a láskyplné prožití vánočních svátků.

 Tomáš Němeček, kurátor Mária Jenčová, farářka

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



Liptálský zpravodaj 4/2014  17

DVĚ ŽENY V NEJVYŠŠÍ VEŘEJNÉ A CÍRKEVNÍ FUNKCI V LIPTÁLE

SETKÁNÍ U LIPTÁLSKÉHO BETLÉMU

Rok 2014 pomalu končí. Přinášel nám dny radosti a pohody, ale i starostí a problémů. A tak v mnoha směrech nevybočil z celé 
řady let předcházejících. Z jednoho úhlu pohledu se ale rok 2014 ode všech předchozích let významně lišil. Poprvé v historii obce 
Liptál se jak v čele správy statků veřejných tak i statků duchovních objevily ženy. Ve vedení obce Liptál byla starostka paní Věra 
Dostálová a farářkou Českobratrské církve evangelické v Liptále se stala paní Mária Jenčová. Jednou z příležitostí k veřejnému 
setkání těchto dvou významných žen nastal u liptálského betlému dne 29.11.2014.      Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Při rozsvícení vánočního stromu a betlému v naší obci 
se setkaly současná farářka Českobratrské církve evange-
lické paní Mária Jenčová a nyní již bývalá starostka obce 
Věra Dostálová. Ještě nedávno to byla pro Liptál neobvyk-
lá situace, kdy se v nejvyšší církevní a také veřejné funkci 
setkaly současně dvě ženy. Ze setkání vzniklo společné 
foto s dětmi, které obdivovaly rozsvícený betlém.

A co znamenají vánoce pro paní farářku?
„Pre mňa Vianoce znamenajú v prvom rade obrovskú 

nádej a vďačnosť, ktorá pramení z toho, že Boh miluje 
človeka. A v tomto posolstve Vianoc nachádzam samotný 
zmysel života. Kedysi dávno, pri svojom vzniku Vianoce 
vytlačili pohanský sviatok slnovratu. Teraz však so smútkom 
pozorujem, že sa začína diať opak. Že pohanský sviatok 
vytláča Vianoce. A záleží na nás, či budeme pomáhať  
Vianoce vytláčať alebo im vrátime povodný význam. 
Málokto si uvedomuje, že v raji, keď Boh vyhnal človeka, 
tak človek už potom nemohol komunikovať s Bohom. Ale 
pretože Boh nie je len spravodlivý, ale je zároveň milo-
srdný, tak sám prišiel ako Láska. A to je to, čo najviac 
potrebujeme. Tento svet nepotrebuje vojenskú výzbroj, ale 
lásku. A o tom sú Vianoce.“

A jak prožívá vánoce paní Věra Dostálová?
„Na Vánoce se asi nejvíce těší děti a dospělí často ří-

kávají, že Vánoce dělají hlavně pro děti. Dětská radost, 

nadšení a bezprostřednost jsou opravdu nádherné. Zkusme 
si ale Vánoce my dospělí s dětmi užívat, ale nedělejme je 
jen pro děti. I když si často připomínáme, že Vánoce by 
neměly být o hromadě dárků pod vánočním stromečkem 
nebo o přebytku jídla na vánočním stole, tak to tak často, 
po shonu a stresu, končí. Zkusme si co nejvíce uvědomo-
vat, že Vánoce by měly být o pohodě, klidu a lásce. Když 
se o to budeme snažit, tak potom budou pro nás všechny 
ty letošní Vánoce šťastné a veselé.“

A co občanům obě přejí?
Nám všetkým zo srdca prajeme naozaj požehnané, po-

kojné a milostiplné Vianoce. Aby sme počas nich mali ot-
vorené nielen svoje ústa na jedlo, ale predovšetkým svoje 
srdcia na Božiu lásku.

Mária Jenčová a Věra Dostálová
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Adventní koncert a křest CD 
„PŘIŠLO JSI K NÁM, JEZULÁTKO“

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

O první adventní neděli 30.11.2014 proběhl v evan-
gelickém kostele již třetí adventní koncert, který spo-
lupořádal ženský pěvecký sbor Rokytenka. Hosty byli 
Dětská cimbálová muzika ZUŠ Morava – Liptál a manželé 
Moravetzovi. Pan Ladislav Moravetz působí jako celo-
církevní kantor ČCE, jeho žena Ester je profesorkou hry 
na varhany na kroměřížské konzervatoři.

Koncert byl rovněž spojen se křtem vánočního CD 
„PŘIŠLO JSI K NÁM, JEZULÁTKO“, které Rokytenka 
natočila společně s cimbálovou muzikou Bělina ZUŠ 
Morava – Zlín k 10. výročí založení Rokytenky i Běliny. 
Jako hosté na něm vystupují Dětská cimbálová muzika 
ZUŠ Morava v Liptále, manželé Crlovi, Anička Mrlinová, 
Vladan Nejezchleba a Jaroslav Vyoral.

 Děkujeme našim příznivcům a sponzorům, kteří pod-
pořili vznik nahrávky: Obec Liptál; B.F.P., Lesy a statky 
Tomáše Bati, spol. s r.o.; VS PLASTIK, s.r.o.; Mave EU, 
s.r.o.; PRODAG Zlín, s.r.o.; JANCIK transport s.r.o.; 
VALENDIN spol. s r.o.; K.STROJ s.r.o.; Oto Gojný, Josef 
Londa, Jaroslav Vaculík.

Věříme, že Vám naše nové CD zpříjemní vánoční at-
mosféru, že je budete rádi poslouchat a zpívat si společně 
s námi. Může být rovněž pěkným vánočním dárkem pro 
přátele a známé. Zájemci si mohou CD zakoupit u Hany 
Vaculíkové, cena je 100,- Kč. 

Zároveň Vám všem přejeme, ať světlo vánoční noci pro-
mění smutek v radost, trápení ve štěstí a neshody v pokoj. 
A ať to všechno Vás provází po celý příští rok!

Za sbor Rokytenka Hana Vaculíková

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobo-
tu 10. ledna 2015.

V tento den budou – tak, jako každý rok – procházet ob-
cí skupinky koledníků. Opět bude v každé skupince jeden 
dospělý člověk – pověřený Charitou Vsetín – s průkazem, 
který opravňuje ke koledování.

Prosíme, abyste přijali koledníky zase laskavě jako 
posly pokoje a za všechny lidi v nouzi a těžké životní si-

tuaci předem děkujeme za Vaše pochopení, otevřená srdce 
a štědrost.

P. František Kuběna SJ

Do Tříkrálové sbírky je možné přispět i těmito způsoby:
- DMS KOLEDA na číslo 877 777 - cena jedné DMS je  
30 Kč – Charita z každé obdrží 27 Kč.
- Tříkrálovou sbírku můžete podpořit také odesláním finanč-
ního daru na účet: 6600822/0800.

Ř-K CÍKEV LIPTÁL
BOHOSLUŽBY V KATOLICKÉM KOSTELE V LIPTÁLE 

V OBDOBÍ VÁNOC 2014 A NA NOVÝ ROK 2015
středa 24.12.2014 Štědrý den ve 20.00 hod večer

čtvrtek 25.12.2014 na Narození Páně v 08.50 hod ráno

pátek 26.12.2014 na Sv. Štěpána v 08.50 hod ráno

neděle 28.12.2014 na Svatou rodinu v 08.50 hod ráno

středa 31.12.2014 na Silvestra v 15.00 hod odpoledne

čtvrtek 01.01.2015 na Nový rok v 08.50 hod ráno
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Vánoční jarmark 2014Ze Základní školy Liptál
V letošním školním roce převza-

lo záštitu nad pořádáním jarmarku 
Sdružení rodičů při ZŠ Liptál. Za po-
moci učitelů a dětí se podařilo vytvo-
řit příjemnou vánoční atmosféru pro 
všechny návštěvníky. 

Poprvé si každá třída vytvořila svůj 
stánek a nabízela vánoční ozdoby, 
cukroví, ale i dřevěné lžíce a vařečky, 
domácí frgály, doma vyráběná mýdla 
a další drobnosti v takovém množství, 
že se na všechny dostalo. 

Stánky ostatních prodejců nabízely 
med, sýr, vánočky, teplé ponožky, 
perníky a zákusky, uzeniny přímo 
z udírny. Hosté se mohli zahřát vánoč-
ní medovinou, pro děti byla v nabídce 
horká čokoláda. 

Zejména mladší děti uvítaly mož-
nost si samy něco vyrobit. Prodejem 

doma šitých hraček jsme přispěli po-
stiženým dětem. Celé odpoledne se 
tomuto stánku pečlivě a zodpovědně 
věnovali Tomáš Vavřička a  Jakub 
Frýdl z VIII. třídy. Nechyběla ani an-
dělská pošta. 

Sváteční odpoledne vyvrcholilo 
slavnostním rozsvícením vánočního 
stromu, jemuž předcházelo vystoupení 
dětí z MŠ a žáků ZŠ Liptál.

Ráda bych poděkovala všem rodi-
čům, kteří se jakýmkoli způsobem po-
díleli na vybudování zázemí, obsluze 
stánků i závěrečném úklidu. Děkuji 
také rodičům, kteří věnovali dary jed-
notlivým třídám a všem, kteří přišli 
a udělali tak radost všem, ale zejména 
dětem. Poděkování patří také všem 
zaměstnancům školy za jejich pomoc.  
Svou přítomností, zájmem a obdivem 

se jim všem podařilo vykouzlit úsmě-
vy na tvářích všech dětí. 

Věra Halová
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Projekt EDISON spojuje mladé lidi 
odlišných kultur a národností, aby se 
seznámili se zvyky, tradicemi a situací 
v jiných zemích a stali se tak generací, 
která prolomí prohlubující se mezikul-
turní bariéru.

Co je projekt EDISON
Vizí projektu je tolerance a přízni-

vé společné soužití české společnosti 
s různými kulturami a národy, a to 
na základě jejich porozumění a omeze-
ní předsudků a stereotypů. Díky multi-
kulturní atmosféře, vyvolané zahranič-
ními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje 
zájem o studium mezi žáky a studenty 
a učí je nebát se odlišného.

Přínos projektu pro žáky školy
• Možnost srovnání různých zemí 

s Českou republikou – historie, eko-
nomika, kultura, zvyky, každodenní 
rutina aj.

• Motivace ke zlepšení se v angličtině 
či jiném světovém jazyku

• Seznámení se s jinými studenty a zís-
kání přátel v zahraničí

Jak projekt probíhá
Skupina 4 vysokoškolských studentů 

z různých zemí světa přijede do Liptálu 
týden před jarními prázdninami a stráví  
1 týden na naší základní škole. Praktikanti 
jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdě-
laní lidé, kteří si připravují prezentace 
o své zemi, vedou diskuze se žáky 
na různá témata, hrají hry atd. Tímto se 
snaží představit sociální, ekonomickou, 
politickou a také kulturní situaci své 
země. Žáci tak mají možnost srovnání 

zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda 
mohou v budoucnu přispět ke změně.

Jak nám můžete pomoci?
Naše škola zaplatí poplatek 1 000,- Kč 

za všechny 4 studenty. Zajistíme jim stra-
vování ve školní jídelně a připravíme tý-
denní plán jejich aktivit /prezentace svých 
zemí, výuka angličtiny, společenský ve-
čer,…/. Musíme jim také zajistit ubyto-
vání se snídaněmi a večeřemi. Prosíme 
rodiče, kteří by se některého studenta 
mohli ujmout, aby nás kontaktovali buď 
přímo ve škole, na adrese zsliptal@iol.cz 
nebo na telefonu 737129915. Odměnou 
Vám může být možnost Vás i Vašich dětí 
hovořit. Vítán je také program na volný 
den. Přijmeme i vaše nabídky, zda byste 
se studenta chtěli ujmout třeba na půl 
dne, protože jí nebo jemu můžete něco 
zajímavého představit.

Naše škola se zapojila do projektu 
Moderní učitel pro 21. století.Projekt 
je zaměřen na zvýšení kompetencí pe-
dagogických pracovníků základních 
a středních škol při efektivní a účelné 
integraci informačních a komunikač-
ních technologií (ICT) do výuky.

Projekt je určen pro pedagogické 
pracovníky partnerských základních 
a středních škol a jejich ředitele. V rám-

ci projektu budou ředitelé a jimi určení 
zaměstnanci proškoleni k veřejným za-
kázkám, pedagogové škol budou pro-
školeni na efektivní využití stávající 
techniky školy v oblastech vzdělávání 
a na možnosti využití moderní dotyko-
vé techniky v procesu vzdělávání.

V rámci projektu bude realizován 
nákup dotykových zařízení pro učitele 
včetně aplikací moderní ICT do kon-

krétních předmětů (fyzika, cizí jazyk, 
apod.) na partnerských školách. Pro re-
alizované školení je připravena mohut-
ná a rozsáhlá e-learningová podpora. 
Aktivity garantuje a jejich hlavní část 
zajišťuje Centrum dalšího vzdělávání – 
Cedupoint, při Katedře telekomunikač-
ní techniky, FEL, ČVUT v Praze.

Věra Halová

Projekt na naší škole realizujeme ve 
spolupráci s SŠOS Vizovice s oficiál-
ním názvem „Nové přístupy k realiza-
ci praktického vyučování ve Zlínském 
kraji“. Probíhá formou zájmové činnos-
ti s názvem „Minipodnik v ZŠ Liptál“. 
Hlavní náplní práce žáků je vytváření 
propagačních materiálů, letáků, apod., 

které si objednají různé subjekty po 
předchozím projednání. V rámci tohoto 
projektu se žáci učí pracovat s digitální  
technikou a programy sloužícími pro 
zrealizování objednávky.

Tyto dovednosti jsou prakticky po-
užitelné i v běžném životě. Budoucí 

zaměstnanci firem a majitelé podniků 
mohou svými poznatky přispět k propa-
gaci dané společnosti. Pro mnohé žáky 
8. a 9. třídy to může být dobrá inspirace 
pro volbu povolání. Škola navíc získá 
počítač, fotoaparát a tiskárnu hrazenou 
z tohoto projektu. 

Věra Halová

Projekt Edison

Moderní učitel pro 21. století

Minipodnik v ZŠ Liptál

Výběr z podzimních knižních novinekZ OBECNÍ KNIHOVNY
PRO DOSPĚLÉ:

Aféry princezen - L. R. McRobbie
Andělíčkářka - Camilla Lackberg

In nomine sanguinis - Miroslav Žamboch
Manželovo tajemství - Liane Moriarty
Obuvníkova žena - Adriana Trigiani

Přízrak - Jo Nesbo
Zaříkávač nemocí - J. Hnízdil

PRO DĚTI:
Deník mimoňky - R. R. Russel

Amélie a barevný svět - Petra Neomilnerová
Kočičí dobrodružství ve městě - H. Eszes

Strašidlář - H. Klimek 
Dále máme k zapůjčení dalších celkem 133 knih z podzim-

ního výměnného souboru.

OTEVÍRACÍ DOBA:
STŘEDA     15:00 – 17:00 h
 PÁTEK       15:00 – 17:00 h

PROVOZ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
KNIHOVNA BUDE ZAVŘENA VE DNECH OD 

22.12.2014 – DO 02.01.2015.

Alena Malčíková, knihovnice
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Hned na začátku školního roku absol-
vovala skupina předškoláků deset lekcí 
předplavecké výuky. 

Pod vedení instruktorů se děti se-
znamovaly s vodou, učily se splývat 
a na konci většině chyběl jen krůček 
k samostatnému plavání.

Den stromů jsme letos oslavili s po-
mocí členů Lísky, občanského sdružení 
pro EVVO ve Zlínském kraji.

Na zahradě mateřské školy při pro-
gramu „Stromy kolem nás“ si děti zo-
pakovaly své znalosti a hravou formou 
objevovaly stromy plné života barev. 

Počasí nám přálo, program byl vý-
borně připravený a děti se nadšeně 
zapojovaly do všech úkolů.

Již na schůzce na začátku školního 
roku byli rodiče seznámeni s možností 
zapojit se do projektu MISP – aktivi-
zační cvičení pro děti. Jde o jedinečný 
„masážní“ program zaměřený na děti 
a u rodičů se setkal s tak příznivým 
ohlasem, že kromě tří lekcí výuky „ma-
sážních“ prvků instruktorkou ve třídě 
starších dětí, jsme uspořádali i jednu 
lekci ve třídě mladších dětí, kdy se 
navzájem učili „masírovat“ rodiče se 
svým dítětem. 

Praktikování sestavy masážních prv-
ků, kdy jedno dítě hravou formou pro-
vádí různé tahy kamarádovi na zádech, 
krku a ramenou má velkou řadu „vý-
hod“, a zjednodušeně - je nástrojem 
zdraví, zvládání stresu a nastolením 
pohody. V průběhu roku se budeme 
k sestavě cviků vracet, protože děti po-
třebují dotyk pro svůj zdravý vývoj.

Lucerničkovou slavností jsme prak-
ticky uzavřeli krásné počasí letošního 
podzimu a s obavou z deště se vydali 
na cestu za Svatým Martinem. Všechno 
se však vydařilo. Počasí se umoudřilo 
a všechny úkoly cestou děti splnily. 
Martin nás čekal u velkého ohně pod 
lesem a za dobroty pro zvířátka rozdá-
val krásná jablíčka. Společně jsme pak 
zamkli les, rozloučili se s Martinem 
a spěchali na občerstvení k „taneční-
mu kolu“. Bylo výborné jako vždy, 
jen nápoje byly příliš teplé k nezvykle 
teplému večeru. Děti si pak zatančily 
„medvědí tanec“ s „medvědími“ lízátky 
a s velkým ohlasem se setkaly i svítící 
náramky.

Velmi zajímavá a podnětná byla 
schůzka s Mgr. Danou Matějovou 

z Pedagogicko-psychologické porad-
ny, která rodičům radila, jak připravit 
své dítě na úspěšný vstup do základní 
školy.

Upozorňovala, na co si dát pozor, 
na co se více zaměřit a jak s dětmi pra-
covat. Poradila rodičům vhodné spole-
čenské hry a zdůraznila nutnost hovořit 
s dětmi a pravidelně jim číst. 

Adventní slavnost začala v obou tří-
dách výrobou svícnu a ochutnávkou 
netradičních polévek. Požadavek ohod-

notit nejlepší polévku, přinutil rodiče 
ochutnat všechny čtyři a k velkému pře-
kvapení nebyl výsledek jednoznačný. 
Všichni rodiče si však vzali recepty 
a možná se již nebudou obávat při-
pravit si polévku z červené řepy, dýně 
nebo z jiných nezvyklých kombinací. 
Výborný byl i domácí chleba na „srov-
nání“ chutí. Na závěr slavnosti po ad-
ventní pohádce prošly děti „adventní 
spirálou“ a přinesly rodičům světlo.

Dosud novou a neobvyklou akcí byl 
prodej na „Vánočním jarmarku“. 
Výzva rodičů k výrobě prodejných 
drobností se setkala s velkým ohlasem 
a maminky obětavě po večerech háč-
kovaly, šily, drátkovaly, lepily a pekly. 
Sešlo se tolik krásných věcí, že se 
nám na stůl v kulturním domě ani ne-

Z Mateřské školy Liptál
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vešly, ale prodalo se téměř všechno! 
Překvapivě vysokou tržbu jsme hned 
využili k nákupu hraček pod strome-
ček. Díky všem maminkám, které se 
zapojily, budou mít děti zcela nový typ 
stavebnice.  

Bez Mikuláše si to již ve školce ani 
nedovedeme představit. A že přišel zase 
ten hodný se dvěma anděly a dokonce 
bez čerta, to se všem líbilo. Malým 
„zlobílkům“ se však nelíbilo, že všech-
no věděl, a tak museli slíbit, že se po-
lepší. Nadílka od andělů všem spravila 
náladu, a nejlepší byl perníkový čert.   

Velkým kulturním zážitkem bylo zce-
la jistě milé vystoupení starších dětí 
na Besedě pro seniory v kulturním 
zařízení obecního úřadu s „Vánoční po-
hádkou“. Pod vedením svých učitelek 
předvedly děti přestrojené za zvířátka 
před kulisou Betlému dojemný příběh 
starosti o narozeného Ježíška.  Pohádku 
doplnila hrou na flétnu bývalá žačka 
Lenička Hrádková.

Uspořádání všech akcí by se nese-
tkalo s takovým úspěchem, kdyby nám 
nepomohli naši milí a obětaví rodiče, 
a za to jim patří velký dík.

Zvláště pak děkujeme:
• panu Blanarčíkovi za úžasného 

Martina
• paní Petře pilné za hodného Mikuláše
• všem obětavým maminkám za vý-

robky na Vánoční jarmark (nejvíc 
paní Geržové)

• panu Daňovi za výrobu jesliček
• paní Šťastné za ušití čepiček k dra-

matizaci
• paní Valové za úpravu kostýmů 

k Vánoční pohádce
• paní Vaculíkové za upečení perníko-

vé chaloupky
• za zdobení perníkových čertů dě-

kujeme paní Vaculíkové a paní 
Juráskové.

Nejde nepoděkovat všem zaměst-
nancům Mateřské školy Liptál, neboť 
nad rámec svých povinností vymýšleli, 
připravovali, pekli i vařili, aby se vše 
podařilo.

Do Vánoc je již jen krůček, a proto 

přeji hezké vánoční svátky,
• ať máte čas na pohádky, ať se na Vás 

štěstí směje,
• ať Vás láska stále hřeje, ať Vás zdraví 

provází i v roce, který přichází.
                                                                                                            

Eva Krausová, MŠ Liptál
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Pálava 18. 9. – 20. 9. 2014
Z Dětského domova a ZŠ Liptál

Projektový den „Jak to bylo s Mikulášem“

Díky dlouhodobé spolupráci mezi 
dětským domovem a firmou Baťa se 
ve druhé polovině září opět uskutečnil 
prodloužený outdoorový víkend pod ve-
dením několika nadšených dobrovolníků 
z řad managmentu firmy. Ve čtvrtek rá-
no jsme vyrazili vstříc zábavě a novým 
zážitkům. Cesta byla poměrně dlouhá 
s malou zastávkou na snězení svačin-
ky a nákup sladkostí. První naše kroky 
vedly jihomoravským městem Mikulov. 
Neodolali jsme prohlídce Mikulovského 
zámku, podzámčí, dokonce i sklepení 
zámku s obrovským desátkovým sudem. 
Následovalo hledání restaurace, kde by 
nám uvařili, dle našeho gusta. To se 
ukázalo být velkým problémem. Děvčata 
měla chuť na svíčkovou a ta, zdálo 
se, byla v ten den nedostatkovým zbo-
žím. Po dlouhém hledání jsme konečně 
zasedli ke stolům a dali si pořádnou 
dobrotu. Jako příjemné ochlazení v tom-
to podzimním odpoledni jsme brali ná-
vštěvu Turoldových jeskyní. Odpoledne 
jsme završili výšlapem na Kozí hrádek 
a na Svatý kopeček. Přálo nám slunečné 
počasí, na kopci se do nás však vítr opíral 
tak, jakoby nám bránil strmou Křížovou 
cestu zdolat. Večer následovalo ubytová-
ní, večeře a pak už zasloužený odpočinek 
u televize a v postýlkách. 

Druhý den ráno jsme vyrazili, posilně-
ni vydatnou snídaní, na celodenní turis-

tický výlet po Pálavských vrších. Začali 
jsme procházkou od Sirotčího hrádku 
až ke zřícenině Dívčího hradu. Pochod 
to byl sice dlouhý, ale v závěru byla na-
še námaha odměněna krásnými výhledy 
na Novomlýnské nádrže, Pavlov a Dolní 
Věstonice. Sestoupili jsme do Dolních 
Věstonic, kde jsme poobědvali a navští-
vili také muzeum slavné Věstonické 
Venuše. Pak už nás čekala jen cesta zpět 
do Dolních Dunajovic na náš penzion 
a zasloužený odpočinek. Někteří našli 
ještě sílu na malou prohlídku vesničky, 
ve které se natáčel seriál Vinaři. Večer 
byl ve znamení odměn za dosažené vý-
kony. Někteří se odměnili palačinkami 
se šlehačkou, horkou čokoládou nebo 

lívanečky s povidly a tvarohem.
Třetí den jsme si sbalili zavazadla 

a po snídani jsme vyrazili směrem k do-
movu. Velmi příjemná byla delší zastávka 
v aquaparku v Uherském Hradišti. Děti se 
mohly vydovádět na skluzavkách, tobo-
gánech, ve vyhřívaném venkovním bazé-
nu a dalších zábavních bazénech. Učily 
se skákat šipky do bazénu a procvičily 
si plavecké dovednosti. Po koupání jim 
pěkně vyhládlo, tak uvítaly obědovou 
zastávku ve vesničce u Zlína. Najezené 
a spokojené děti zástupci našich sponzo-
rů vysadili u Dětského domova, kde se 
s nimi děti s poděkováním rozloučily.

Bc. Kateřina Kamasová,
vychovatelka

V pátek 5.12.2014 proběhl na ZŠ 
a DD Liptál projektový den „Jak to 
bylo s Mikulášem“, kterého se zúčastnili 
všichni žáci ZŠ praktické a speciální tří-
dy. Cílem tohoto dne bylo seznámit žáky 
nenásilnou formou s tradicemi 6. prosin-
ce, adventu, Vánoc a učit je vytvářet si 
k těmto tradicím kladné postoje.

Do aktivit předcházejícím projekto-
vému dnu se zapojili všichni žáci školy, 
vyráběli si masky a podíleli se na vý-
zdobě školy. Ve všech třídách byla 
navozena sváteční atmosféra samotnou 
výzdobou, ale i poslechem písní a čet-
bou příběhů s vánočními náměty.

Část chodby se proměnila v peklo - 
sídlo pekelného vládce a jeho družiny, 
druhá část potom v sídlo andělů. Žáci 
byli formou krátké prezentace seznáme-
ni s historickou postavou sv. Mikuláše 
a tradicemi spojenými s datem 6. pro-
since. Potom se celá škola zaplnila mas-

kami čertů, andělů i Mikulášů. Proběhla 
soutěž o nejlepší masku a porota složená 
z vyučujících hodnotila vtipnost masky 
i snahu žáků při její výrobě. Vítězové 
obdrželi malou odměnu a také diplom. 

Zbytek dne vyplnily různé soutěže a ta-
neční rej pekelníků i andělů.

Projektový den byl pro žáky zají-
mavý a proběhl v příjemné, pohodové 
atmosféře. ZK 
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V ROCE 2014Fos Lipta Liptál
Folklorní sdružení Lipta má za se-

bou folklorně nabitý rok. Opět jsme 
v Liptále zorganizovali šest již tradič-
ních folklorních akcí (70. Valašský bál, 
seminář pro soubory, 27. Dětský folk-
lorní den, 45. Liptálské slavnosti, 15. 
Mikulášskou jízdu a Vánoční zpívání). 
Většina těchto akcí je podporována na-
ším Obecním úřadem v Liptále, za což 
jim patří velký dík. 

Během roku jednotlivé skupiny sou-
boru, do kterých stále vítáme nové 
členy, reprezentovaly valašský folklor 

a obec Liptál nejen v České republice 
ale také v zahraničí. Byli jsme po-
zváni na 14 různých akcí – slavnosti, 
festivaly, křty, společenské akce pro 
seniory a další. Malá Lipta navštívila 
festival na Slovensku a „dospělci“ si 
zajeli zatančit a zazpívat do Bosny 
a Hercegoviny a Srbska.  

Chtěla bych tímto poděkovat všem 
členů souboru za jejich aktivní přístup 
při pořádání liptálských akcí, rodičům 
za to, že své děti vedou k folkloru, 
vedoucím jednotlivých skupin za obě-

tavou práci, bývalému Zastupitelstvu 
obce Liptál v čele s paní Věrkou 
Dostálovou, ale také současnému 
vedení obce s panem Ing. Milanem 
Daňou za nejen finanční podporu. 
Na závěr bych ráda také poděkovala 
všem sponzorům za jejich podporu 
folkloru v Liptále.

Všichni členové FoS Lipta Liptál 
přejí všem občanům nejen Liptálu 
šťastné a veselé Vánoce a úspěšný rok 
2015.

Mgr. Andrea Čalová

FOS LIPTA LIPTÁL SI VÁS DOVOLUJE SRDEČNĚ POZVAT
NA 71. VALAŠSKÝ BÁL V LIPTÁLE.

V sobotu 7.2. 2015 od 19.30 hodin v Kulturním zařízení obce Liptál.
Slavnostní nástup krojovaných ve 21.00 hodin.

K tanci a poslechu hraje CM Bělina ze Zlína a CM Ocún z Vizovic.
Hostem bálu bude soubor Vizovjánek z Vizovic

Připravujeme pro Vás bohatou valašskou tombolu, hojnost jídla, pití
a nesmí chybět půlnoční překvapení v podání cérek a ogarů z Lipty.

Jste srdečně zváni!
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Předposlední listopadovou sobotu se 
členové výjezdové jednotky SDH Liptál 
zúčastnili společně se zbytkem okrsku 
námětového cvičení v hledání pohře-
šované osoby. Naše jednotka se sešla 
v osm hodin ráno před zbrojnicí, zkon-
trolovaly se důležité věci pro případnou 
první pomoc a mohlo se vyrazit. 

Sraz všech výjezdových jednotek byl 
určen na Dušné u buku. Nastala po-
rada velitelů, kde se upřesnilo, jak by 
se mělo postupovat a jak by se měly 
všechny indicie ohlašovat. Nesmím za-
pomenout, že náš okresek doplnili také 
kynologové s čerstvě vycvičenými psy, 
kteří nám přijeli pomoci až z Ostravy. 

Kolem deváté hodiny jsme se přesu-
nuli ke dvěma lesům, které jsme museli 
propátrat. Rozdělili jsme se tedy na dvě 
průzkumné čety a řidiče, kteří čekali 
u vozidel, aby případně mohli transpor-
tovat zraněnou osobu k sanitnímu vozu, 
jelikož cesta byla samé bahno a sanitka 
by určitě zapadla. 

Obě čety se vydaly v rojnici prohle-
dat daný terén. Asi po dvaceti minutách 
jsme nalezli kus oblečení a bylo jasné, 
že jsme na dobré stopě, což se o pár 
minut později potvrdilo. Osoba byla za-
velena kmenem stromu a byla zraněna. 
Každý z nás to bral zodpovědně, tak ja-

ko by šlo opravdu o skutečnou událost. 
Velitel čety volal řidiče k místu nálezu, 
aby mohla být osoba transportována 
k sanitnímu vozu. Zdravotníci kontro-
lovali životní funkce, zlomeniny atd. 
Po ošetření byla zraněná osoba nalože-
na na nosítka a přenesena k hasičskému 
autu a dále pak přepravena k sanitnímu 
vozu u hasičské zbrojnice v Ružďce. 

Poté se všichni přemístili k tamní 

zbrojnici, kde následoval nástup jed-
notek, vyhodnocení celé akce, kde se 
řeklo, co se dělalo dobře i špatně, věci 
které by si měli jednotky zabezpečit, 
případně dokoupit, nebo zkontrolovat. 
Poté jsme byli pozváni SDH Růžďkou 
na výborný guláš k jednomu stolu, kde 
všichni prohodili ještě pár slov, nebo 
užitečných rad a jelo se domů.

Tomáš Blažo, preventista SDH Liptál

Námětové cvičení zaměřené na hledání ztracené osobyHASIČI
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Hasiči děkují

HASIČI INFORMUJÍ - NEBEZPEČÍ
O VÁNOCÍCH A NA SILVESTRA

Dovolte, abychom touto cestou vy-
jádřili naše velké díky odcházející sta-
rostce paní Věře Dostálové. Za čtyři 
roky jejího působení ve funkci nám 
ochotně vycházela vstříc, pokud to bylo 
možné, zprostředkovala nám finanč-
ní či materiální pomoc, pravidelně se 
účastnila pohárových soutěží či výroč-
ních valných hromad. Z jejích slov bylo 
vždy zřejmé, že si plně uvědomuje, 
jak důležití jsou dobrovolní hasiči pro 
obec i jednotlivé občany. Rádi se s paní 
Dostálovou budeme i nadále vídat při 
různých příležitostech vyjma požárů 
a nehod. Přejeme jí všechno dobré v její 
další práci i v soukromém životě.

 Výbor SDH Liptál

Blížící se vánoční svátky a poslední dny v roce si všichni přejeme strávit v klidu a pohodě. V tomto adventním čase si 
málokdo z nás připustí možnost, že by Vánoce nestrávil v teple domova, ale zůstal by sám venku na ulici a díval se, jak 
mu hoří byt. Abychom se mohli v klidu těšit z vánoční pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám 
na majetku.

Svíčky
• pečlivě volte místo, na které svíčku ukládáte. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce, která brání pří-

mému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem, poličkou apod.),
• svíčku vždy umisťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Svíčky nenechávejte u snadno hořlavých předmětů 

(sedaček, záclon, závěsů apod.),
• neumísťujte svíčky k oknům a do průvanu,
• čtěte pozorně informace o bezpečném zacházení s výrobkem na příbalovém letáku svíčky, případně aromalampy. Ne všech-

ny svíčky je možné nechat hořet samostatně, i když jejich vzhled a konstrukce k tomu přímo vybízí. Ne všechny svíčky jsou 
také vhodné pro vnitřní použití,

• hořící svíčky nenechávejte nikdy bez dozoru, stejně jako aromalampy, u kterých může dojít k vyvření hořlaviny na podložku. 
I krátká nepozornost může mít za následek požár,

• dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob v místnosti se zapálenou svíčkou, zejména při hře dětí. Pozor je třeba dávat také 
na pohyb zvířat, která by neměla zůstat v místnosti s hořící svíčkou o samotě,

• před odchodem z bytu a před tím, než jdete spát, svíčku důkladně uhaste,
• pokud je to možné, vybavte svůj byt či dům detektory kouře,
• tam, kde je to možné, nahraďte klasickou svíčku elektronickou. Vyšší pořizovací cena se vám bohatě vrátí v pocitu 

bezpečí.

Vánoční stromečky
• při nákupu elektrických svíček na vánoční stromeček kupujte pouze certifikované výrobky opatřené návodem na použití,
• pokud si stromeček ozdobíte prskavkami, pamatujte, že jde o otevřený oheň, který nikdy nesmíte nechat bez dozoru. 

Zábavní pyrotechnika
• zábavní pyrotechniku kupujte pouze certifikovanou opatřenou českým návodem na použití,
• pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu dětí a na místech, kde může dojít k její iniciaci,
• pyrotechniku odpalujte podle návodu na použití, venku, na volném prostranství.
• vždy mějte na paměti, že život a zdraví je cennější než majetek,
• pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 

nebo 112. 
http://www.hzscr.cz/
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Myslivecký podzimMYSLIVCI
Dříve, než zemi pokryla první sně-

hová peřina, vydali se členové MS 
Brdisko Liptál na společný hon. V so-
botu 15.11.2014 se od brzkých ran-
ních hodin scházeli myslivci společně 
se svými loveckými hosty ze Lhoty 
u Vsetína, Všeminy a Hladkých Životic 
v naší myslivecké chatě. 

Po deváté hodině, při nástupu a uvítání 
mysliveckým předsedou p. Stanislavem 
Smilkem a mysliveckým hospodářem 
p. Tomášem Mrlinou, byly upřesněny 
informace o lovu drobné zvěře a zvě-
ře škodné, byl povolen odstřel zajíce, 
lišky i divočáka. Všem bylo připome-
nuto obezřetné zacházení se střelnými 
zbraněmi a dodržování bezpečnosti při 
jejich používání.

V podzimním počasí, které bylo po-
někud větrnější a pod mrakem, se sku-
pina 23 lovců a 7 honců se psy vydala 
na lov o třech lečích.

V odpoledních hodinách se všichni 
vrátili k myslivecké chatě se dvěma 
ulovenými zajíci. Naposledy byl hon 
na zajíce uskutečněn dle kroniky v roce 
2002 s ulovenými pěti zajíci, od té doby 
byl hon jen na sv. Štěpána. Letos se tak 
stalo od té doby poprvé.

Při výřadu poděkoval myslivecký 
hospodář zúčastněným za ukázněnost 
při lovu a pozval všechny přítomné 
na poslední leč do naší chaty. K příjem-
né náladě přispělo i vyhlášení ,,Krále 
honu" p. Michala Špačka ze Lhoty 
u Vsetína. V družné zábavě poseděli 
myslivci do večerních hodin.

Jelikož se blíží konec roku, dovolte 
mi, abych jménem Mysliveckého spol-
ku Brdisko Liptál, popřála všem čtená-

řům Liptálského zpravodaje příjemné 
prožití vánočních svátků, bohatou na-
dílku a do nového roku 2015 mnoho 
štěstí, zdraví, lásky, životních úspěchů 

a Božího požehnání. 
Za všechny členy MS Brdisko Liptál  

a s provoláním „Myslivosti zdar“!  
Miroslava Klubalová, kronikářka
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Liptál 4. díl - Jalovec 2.9.2014NAPSALI O NÁS
Organizovaný sport má v Liptále více 

než stoletou tradici. V roce 1914 zde 
učitel Plachý založil Sokol a od 30. let se 
první nadšenci začali pravidelně věnovat 
kopané. Popularita tohoto sportu v Liptále 
stále rostla a v dnešní době za něj hrají tři 
fotbalové týmy, kterým slouží dvě hřiště 
a zrekonstruované šatny. 

Původní fotbalové hřiště se nacházelo 
na loukách za Cedidlovou pilou. Dnes 
bychom ho však hledali marně. V roce 
1945 byla vybudována  nová hrací plo-
cha, a to na panských loukách. Místní 
ji označují jako „horní hřiště“,  protože 
od konce sedmdesátých let mají zdejší 
fotbalisti k dispozici také hřiště „spod-
ní“. Největších úspěchů dosáhl fotbalo-
vý oddíl v sezóně 1979 – 1980, kdy se 
muži probojovali do 1. A třídy. V letech 
1973, 2006 a 2008 vyhrálo mužstvo 
okresní pohár. V současné době trénují 
v Liptále muži, dorostenci a žáci. Velmi 
oblíbeným je fotbalový turnaj Hořansko 
versus Dolansko. Letos se uskutečnil již 
čtvrtý ročník této akce a diváci mohli 
obdivovat výkony nejen mužů a žáků, 
ale jak to s míčem umí, předvedly i že-
ny.  K doprovodnému programu patřily 
dětské atrakce a večer zahrála k tanci 
i poslechu skupina Kosovci. 

S nadšením se sportu věnují také zdej-
ší volejbalisté a florbalisté. Zpevnit své 
tělo mohou zájemci v hodinách zumby 
nebo také fitness jógy. Ani děti nepřijdou 
zkrátka. Holky a kluci od první do páté 
třídy mají možnost navštěvovat taneční 
a pohybovou průpravu k moderním tan-
cům jako je Hip Hop nebo street dance. 
Celá rodina se může společně protáhnout 
ve cvičení rodičů s dětmi.  Příznivci bo-
jových umění trénují dvakrát týdně karate 
pod vedením Radka Kleibla, jehož svě-
řenci získali 12 mistrovských titulů. 

Ke sportu mají blízko i liptálští hasiči. 
„Chrání životy i majetek svých spolu-
občanů a odpovědnému  chování  učí  
také  mladou  generaci.  Páteční  odpo-
ledne  již  tradičně ožívá prostor před 
hasičským domem. Děti pod vedením 
zkušených a obětavých vedoucích trénu-

jí tělesnou zdatnost i zručnost při nacvi-
čování zásahu,“ vyzdvihuje práci hasičů 
s dětmi starostka obce Věra Dostálová. 
Kromě dětí reprezentuje  sbor v požár-
ním sportu také družstvo mužů a žen. 
Záběr liptálských hasičů je ale mnohem 
širší. Kromě soutěže hasičských sborů 
O pohár starostky obce a O pohár staros-
ty hasičů každoročně pořádají několik 
společenských akcí, jako je tradiční ples, 
stavění a kácení  máje, výlety, tábory 
a soustředění pro děti.

Velmi aktivním spolkem je také mys-
livecké sdružení Brdisko. „Naší náplní 
je dodržovat normované stavy zvěře, 
hlavně zvěře srnčí, a redukovat zvěř čer-
nou. V zimním období pomáháme zvěři 
přikrmováním. Během letního a pod-
zimního období se pak snažíme její 
počty  redukovat plánovaným odlovem, 
aby nevznikaly škody na lesním či pol-
ním porostu,“ připomíná kronikářka MS 
Liptál Brdisko Miroslava Klubalová.

Zájemce o radioamatérské vysílání, 

o radiotechniku a o elektroniku sdru-
žuje liptálský Radioklub OK2KPS. Má 
osm stálých členů, kteří se věnují také 
závodní činnosti, v níž dosahují nemalé 
úspěchy. A co vlastně amatérské vysí-
lání přináší? „Především radost z tvůrčí 
činnosti. Přátele po celém světě i radost 
z dosažených úspěchů při závodění, ane-
bo z popovídání s jiným radioamatérem. 
Nenásilně vás přivede ke studiu cizích 
jazyků i k technické dovednosti. A ani 
věk zde nehraje rozhodující roli,“ myslí 
si radioamatér Václav Katnar. 

Český svaz ochránců přírody Vartovna 
Liptál se zabývá nejen praktickou eko-
logickou činností, ale snaží se také šířit 
osvětu mezi mládeží a dětmi, s nimiž pra-
cuje. Ochránci přírody v Liptále kosí vy-
brané lokality, kde se vyskytují ohrožené 
druhy rostlin, pro děti pořádají akce, hry 
a soutěže, zaměřené především na ekolo-
gickou výchovu a mapují vzácné druhy 
rostlin i živočichů na katastru obce. Mají 
velké zásluhy na výsadbě zeleně v obci.
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Craft 1 000 miles adventure s naší účastí
ÚSPĚCHY NAŠICH OBČANŮ

Craft 1 000 miles adventure je ultra-
maraton, který svou obtížností a dél-
kou nemá v Evropě obdoby. Závod 
je otevřen pro bikery, běžce, chodce, 
koloběžkáře a všechny, co se pohybují 
vlastní silou. Trasa, v délce 1 662 km 
s převýšením téměř 40 km, vede na-
příč Česko – Slovenskem v těžkém, 
horském terénu. Pro závodníky není 
dovolená podpora týmu – v praxi to 
znamená, že účastník si veze, nebo nese 
veškeré potřebné věci sám. Závodníci 
se řídí pomocí zařízení GPS a díky to-
muto přístroji je pořadatelem sledováno 
i dodržování stanovené trati.

Letošní 4. ročník tohoto extrémního 
závodu byl odstartován v nejzápadněj-
ší části naší republiky v obci Hranice 
u Aše v neděli 29. června 2014. Na start 
se postavilo 117 sportovců. Trasa ved-
la přes všechna pohoří podél severní 
hranice Česka a z části taky Polskem. 
Na Slovensku pak přes Velkou Fatru 
s nejvyšším bodem trasy – Hora Križná 
(1 574 m. n. m.), dále přes Nízké 
Tatry až k nejvýchodnějším hranicím 
s Ukrajinou obci Nová Sedlica.

V letošním roce měla naše obec 
na startu hned dvojí zastoupení – Pavel 
Hrbáček, který se postavil na start polo-
viční tratě (500 mil) a Aleš Melichařík 
(1 000 mil). Oba startovali v barvách 
liptálského Pekyteamu. Od začátku se 
závodníci potýkali s vydatnými dešti 
a teplotami, které ráno klesaly k 5°C. 
To značně zpomalovalo již tak ná-
ročnou, hornatou trať. Spaní venku 
v těchto podmínkách bylo opravdu ná-
ročné. Ve slovenských horách přibyla 
hrozba napadení medvědem, bylo tedy 
nutné na noc sjíždět z trasy do více 
zalidněných oblastí. Opatrnosti neby-
lo nazbyt ani před nepřizpůsobivými 
občany východního Slovenska. Celý 
závod pak ještě zkomplikovaly brody 
rozvodněných řek. Nic z toho však naše 
borce nezlomilo. Na trase se ukázalo, 
že byli výborně připraveni jak fyzicky, 
tak psychicky.

Pavel Hrbáček dojel do cíle 500 mil 
(Františkov v Orlických horách) v čase 
7 dní a 9 hodin. Aleš Melichařík pak 
dojel do cíle závodu 1 000 miles adven-
ture v již zmíněné Nové Sedlici za 13 
dní a 22 hodin na 34. místě. Nutno také 
zmínit, že vítězi tohoto ultramaratonu 
se stali M. Vít a Š. Stránský v rekord-

ním čase 8 dní a 58 minut. Z celkového 
počtu 117 startujících do cíle celého 
závodu dorazilo pouhých 53 dobrodru-
hů. Poslední, kdo do cíle přišel, byl Petr 
Ozogán, chodec, který šel neuvěřitel-
ných 20 dní a 8 hodin.  

Tento ročník byl opravdu jedineč-
ný. Počasí bylo nevyzpytatelné, trasa 
velmi náročná, ale závodníci se opět 
projevili jako opravdoví  srdcaři, kteří 
se neženou za výsledkem a prestiží. 
Ukázali, že tento závod milují pro jeho 
myšlenku, že mohou na chvíli odejít 
z uspěchaných všedních dní a urovnat 

si priority, vyčistit hlavu, spoléhat jen 
sami na sebe a vzbudit v sobě odolnost 
a odhodlání dosáhnout cíle i přes dlou-
hotrvající bolest. Protože o tom všem 
Craft 1000 Miles Adventure je.

Jarda Kužel

Zájemci, kteří by se chtěli o tomto za-
jímavém a náročném závodě dozvědět 
více, mohou shlédnout dokumentární 
film na You Tube: https://www.youtube.
com/watch?v=BpeE7jIncgQ. Naleznete 
jej i jednodušeji zadáním „Mílaři“ 
do vyhledávače You Tube.           (JaVr)
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Fotografická soutěž „Pět let valašské eifelovky“
Obec Seninka vyhlásil v červenci 

2014 fotografickou soutěž. Podmínkou 
bylo, že soutěžní fotografie musí za-
chycovat rozhlednu Vartovna, nebo po-
hledy z ní a bylo ustanoveno několik 
kategorií. 

Fotografie po uzavření soutěže kon-
cem září hodnotila odborná komise 
ve složení dvou zástupců Fotoklubu 
Vsetín – panem Janem Hrubým, pre-
zidentem a prvním viceprezidentem, 
panem Františkem Novotným, dále 
fotografem Zdeňkem Hartingerem, 
Ing. Vítězslavem Študentem a sta-
rostkou obce Seninka, paní Marií 
Řezníčkovou.

V kategorii A – fotografie barevné, 
černobílé nebo smíšené, vyvolané nebo 
v tištěné podobě - zvítězil pan Josef 
Londa z Liptálu.

V kategorii B – fotografie barevné, 
černobílé nebo smíšené v elektronic-

ké podobě - obsadil pan Josef Londa          
3. místo za fotografii „Ranní červánky“.

A do třetice bylo Josefu Londovi 
uděleno Čestné uznání za cyklus foto-
grafií „Jak vznikala“.

Autoři vítězných fotografií byli oce-
něni u příležitosti vernisáže 14. listo-
padu 2014 v prostorách Masarykovy 
knihovny ve Vsetíně, kde byly fotografie 
účastníků  vystavovány do 30.11.2014. 

Obecní úřad Liptál děkuje za spolu-
práci a gratulujeme k takovému úspěchu 
mezi tolika jistě zdařilými fotografiemi. 
Do budoucna přejeme hodně podob-
ných a těšíme se na další setkávání 
„s objektivem“ nejen v přírodě, ale i při 
liptálských akcích. 

Na výstavu byly vybrány i dvě fo-
tografie paní Dagmar Žaludkové 
z Liptálu.

Pan Josef londa mimo jiné letos 
vydal ze svých fotografií kalendář 
liptál 2015. Několik kusů je ještě 
k dostání na obecním úřadě za cenu 
96 Kč.

Jana Vráblíková

K DISPOZICI MÁME VLASTNÍ TECHNIKU:
•	pásová	minirýpadla	hmotnostní	kategorie	do	2t
•	dostaneme	se	na	hůře	dostupná	místa	s	úzkými	průjezdy	a	minimálním	poničením	okolního	terénu

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

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

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

PROVÁDÍME  KOMPLETNÍ REALIZACE 
DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK IS 

A TO VČETNĚ VÝKOPŮ

Výzva - nabídněte ubytování v Liptále
Prosíme tímto občany, kteří mají možnost a mohli by poskytnout ubytování 
pro cca 5-7 pracovníků provádějící stavební práce na kanalizaci v naší obci, 

aby se přihlásili na OÚ v Liptále, kde obdrží bližší informace, 
tel. 571 438 074. Jedná se například o prázdný rodinný domek. 

Děkujeme za pochopení.
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100 let 
tělovýchovy 
v obci Liptál

Štěpánská zábava 2014Z FOTBALU

11. Mikulášský turnaj ve volejbaleZ VOLEJBALU

Fotbalový klub Liptál Vás srdečně zve 
na Štěpánskou zábavu, která proběhne 
v pátek 26.12.2014 od 20.00 hod v kul-
turním zařízení Liptál. K tanci a posle-
chu bude hrát skupina „Traverz“.

V sobotu 13.12.2014 jsme se již 
po jedenácté sešli pod sítí v tělocvičně 
v Liptále.

Zúčastnilo se 6 smíšených družstev 
a hrálo se na 2 hrané sety do 20.

Po vyrovnaných soubojích se tý-
my seřadily takto: 6 místo obsadili 
ANDÍLCI,  5. místo ČERTÍCI, na         
4. místo dosáhli VLCI, 3. místo patřilo 
týmu CHEGUEVARA, 2. místo získala 
URNA a vítězi se stali BOHUŠI. 

Všem moc děkuji za účast a spolu-
hráčům za pomoc při organizaci, budu 
se těšit i příště. 

Také přeji všem krásné a klidné vá-
noce a do nového roku hodně zdraví 
a žádná zranění!

Radana Daňová

Rok 2014 byl pro Tělovýchovnou 
jednotu Start Lipta Liptál rokem oslav 
stého výročí od jejího založení. V roce 
1914 byla v Liptále založena tělocvič-
ná jednota Sokol jako pobočka vsetín-
ského Sokola. Zakladatelem byl pan 
učitel František Plachý.

Z důvodu tohoto krásného jubilea 
pořádal fotbalový klub Liptál tři vý-
znamnější sportovně kulturní akce. 
Jenom pro připomenutí to byl již 4. 
ročník tradičního fotbalového utkání 
„Hořansko vs. Dolansko“, výstava fo-
tografií pořádaná v rámci Liptálských 
slavností v prostorách zámku a po-
slední akcí byla výroční valná hroma-
da pořádaná v restauraci U Klesků.

Valná hromada se uskutečnila v so-
botu 13.12.2014 za velké účasti sa-
motných členů, ale také pozvaných 
hostů a sponzorů. Mým záměrem je 
opakovat toto setkávání členů tělový-

chovy každý rok, což má kladný vliv 
na samotný sport v naší obci. Vždyť 
poslední obdobné setkání nebylo po-
řádáno už mnoho let.

V rámci schůze bylo projednává-
no mnoho bodů. Od volby předse-
dy a místopředsedy tělovýchovy až 
po hodně diskutované zavedení člen-
ských příspěvků. Myslím si, že právě 
finanční stránka fungování tělovýcho-
vy byla pro posluchače velice zajíma-
vou. Jedním z příjemných bodů schůze 
bylo nejen vystoupení hudební skupi-
ny 1+1 Jany a Jožky Vráblíkových, 
ale, a to hlavně, představení pub-

likace „100 let tělovýchovy v obci 
Liptál“, která byla připravována právě 
k tomuto krásnému výročí. Publikace 
byla všem přítomným předána, aby 
měli památku na tyto roky již minulé. 
Publikace bude pro zájemce samozřej-
mě dostupná také na obecním úřadě.

Chtěl bych poděkovat, že jsem byl 
znovu zvolen předsedou Tělovýchovné 
jednoty Start Lipta Liptál a jsem velice 
rád, že jsem mohl být předsedou při 
oslavách takového krásného kulatého 
jubilea. Chtěl bych sportu v obci Liptál 
popřát do nového roku mnoho úspěchů.

Ing. Milan Daňa, předseda TJ
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