
Liptálský zpravodaj 4/2015  13

VZPOMÍNKY

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

Františka Klesky z Liptálu č. 85 

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

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

Pavel Knebl z Liptálu č. 144.

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

Dne 18. listopadu 2015 uplynulo 20 let, co nás navždy opus-

til ve svých 44 letech pan 

Jaroslav Chmelař z Liptálu č. 61.

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

menou s námi. 

Co osud vzal, to nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí,
zapomenout nám nedovolí.
  

Dne 29. prosince 2015 si připomeneme 5 let od úmrtí paní
 

Jany Cedidlové z Liptálu č. 410
 

S láskou vzpomínají dcera s rodinou, syn a 
ostatní příbuzní.

Dne 24. prosince 2015 vzpomeneme 5 let od úmrtí pana
 Jiřího Hrtáně z Liptálu č.124
 

Vzpomíná bratr Miroslav a sestra Jarmila s rodinami.

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

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

dědy, pana

Josefa Škrabánka z Liptálu, Háje č. 222

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

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

Dne 6. prosince 2015 jsme si připomněli 
3 roky od úmrtí  pana
Michala Burjána z Liptálu č.124
 

Nikdy nezapomene manželka Jarmila, syn 
Michal, snacha Petra s Petrem, vnuci Jakub, 

Tomáš, Daniel a vnučka Anna Marie.
 

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

SDĚLENÍ KE 
SPOLEČENSKÉ KRONICE

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

Jana Vráblíková

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 6. prosince 2015 oslavila 80. naro-

zeniny naše drahá manželka, maminka, 
babička a prababička, paní

Anežka Kašpárková.

Do dalších let jí z celého srdce moc přejí 
hlavně pevné zdraví manžel Jiří, syn Jiří s rodinou, dcery 
Dagmar a Zuzana s rodinami, vnučka Pavla s manželem 
Thorstenem a pravnuci Enzo a Eric.


