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Marné je naříkat,
už se nic nezmění.
Jenom ve vzpomínkách
všechno se ocení.

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

Františka Vrlíčka
 z Liptálu č. 258 – Pod Hranicí.

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

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

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

Oldřich Ovčačík z Liptálu č. 167 - 
Výpusty.

Stále vzpomínají syn Petr, dcera Romana a vnuci. 

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

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

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

Jaroslava Ovčačíková z Liptálu č. 167 – 
Výpusty.

Stále vzpomínají syn Petr, dcera Romana a vnuci. 

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

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

Bedřich Tomša z Liptálu č. 406.

S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, synové s rodina-

mi, sourozenci Jan a Věra s rodinami. 

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

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

Stále s láskou vzpomíná manželka a syn 
s rodinou.

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

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

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

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

Dne 16. února 2014 jsme vzpomněli                     
3. smutné výročí úmrtí mého manžela, naše-

ho tatínka, dědečka, strýce, švagra, pana
Lubomíra Černoty z Liptálu č. 80.

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

UZÁVĚRKY
jednotlivých čísel Liptálského zpravodaje

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

Prosíme o dodržování uvedených termínů!

SDĚLENÍ KE 
SPOLEČENSKÉ KRONICE

V souvislosti se změnami v zákoně o evidenci obyvatel se 
omlouváme za případné nepřesnosti a i nadále Vás prosíme, 
aby jste nám nastalé změny - sňatky, odhlášení, narození, 
úmrtí nahlásili na OÚ v Liptále, abychom je mohli přesně za-

nést do evidence obyvatel a mohli z nich dále čerpat  – např. 
vítaní občánků, apod. Děkujeme za pochopení.

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

Dne 14. března 2015 uplynulo 10 let, kdy 
nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek 
a dědeček, strýc, pan

Karel Tomana  z Liptálu č. 13 - Hořanska.
Stále vzpomínají manželka, dcery s rodinami 

a ostatní příbuzenstvo.

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

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

Jarmily Vaculíkové z Liptálu č. 25.

Dne 19. března by se dožila 93 let.

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

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

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

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

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

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

Pavla Gerži z Liptálu č. 88.

Zemřel 18. června 1987 ve věku 82 let.

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

říčka, pana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           ve věku 55 let. 

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

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

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

Pavla Cedidly z Liptálu č. 410.

S láskou vzpomíná rodina a ostatní příbuzní.

PŘIPOMÍNKA
7. března 2015 uplynulo 165 let 

od narození Tomáše Garrigua Masaryka

U této příležitosti 

proběhl 

v pátek 6. března 2015 

u jeho pomníku 

v Liptále

tichý pietní akt 

s položením květin.


