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Tento rok je nazýván jako „rok odchodů“, protože zemřelo mnoho významných
a známých osobností.

Rok 2011 v Česku –
rok odchodů.

Tou nejvýznamnější byl bývalý prezident, dramatik Václav Havel, který zemřel
18. prosince 2011.
Nebyl jen předním českým politikem, ale také světovým státníkem.
Až po jeho smrti se ukázalo, že žádný jiný Čech nezískal ve světě takovou proslulost. Stal
se symbolem svobody a demokracie českého národa, člověkem, který vedl revoluci proti
totalitě sametovým nenásilným způsobem a otevřel brány naděje a víry v budoucnost.
Vedle prezidenta Tomáše G. Masaryka se stal nejvýznamnější osobností v boji
za svobodu a demokracii.
„Jako dramatik psal hry tak silné, že změnily běh dějin a vytvořily demokratické
příležitosti pro miliony lidí.“ uvedla americká ministryně zahraničí Hillary Clinton.
Příloha č.1 (zvláštní přílohy a výstřižky „Mladé fronty Dnes“,
výstřižek z Valašského deníku: Tři dny smutku a zvláštní zákon)

Dalšími významnými osobnostmi, se kterými jsme se v tomto roce rozloučili byli např.:
Jiří Dienstbier, politik, první polistopadový ministr zahraničí, který zemřel 8.ledna 2011
a do dějin se zapsal „stříháním drátů na hranicích“.
Arnošt Lustig, spisovatel, zemřel 26.února 2011. Jeho dílo, zabývající se holocaustem,
získalo světovou proslulost. Za normalizace žil v emigraci.
Otakar Vávra, filmový režisér, zemřel 15.září 2011. V únoru toho roku slavil sté
narozeniny. Kritici mu vyčítali, že s úspěchem tvořil za každého režimu.

7.září 2011 při pádu letadla u ruského letiště Tunošna tragicky zahynuli tři naši hokejoví
reprezentanti Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Mareček spolu s dalšími hokejisty
Jaroslavle.

Japonsko 11.března 2011 zažilo děsivé dny.
Severozápadní část země zasáhlo zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy škály a následné
vlny tsunami.
Otřesy uvedly do pohybu obrovskou masu vody, která ve formě třiadvacetimetrové
tsunami smetla pobřeží Japonska.

Zemětřesení, tsunami
a jaderná katastrofa
v Japonsku.

Těžce zasažena byla japonská ekonomika.
Největší pozornost si však rychle získala skutečnost, že během zemětřesení došlo
k poškození několika jaderných elektráren.
Největší problém představovala elektrárna Fukušima 1. Ta postavila Japonsko před riziko
jaderné katastrofy a ve světě otevřela diskuzi o bezpečnosti jaderné energetiky, a to
především v Evropě.
Havárii se nepodařilo plně dostat pod kontrolu ani po měsíci. V ochranném pásmu
o průměru několika desítek kilometrů bylo evakuováno přes 200 000 lidí a událost byla
celosvětově podnětem k politickým debatám o jaderné energetice.
Katastrofa způsobila jednu z nejhorších havárií v dějinách jaderné energetiky.
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Nejdůležitější událostí roku 2011 v naší obci bylo 650.výročí
od první písemné zmínky o Liptálu.
Oslavy a různé akce k připomenutí tohoto významného výročí byly pořádány v průběhu
celého roku, ale nejvýznamnější se konala v pátek 1.července v kulturním areálu.
Starostka obce Věra Dostálová uvedla toto „Přátelské posezení“ slovy:
„ Letos si připomínáme 650 let od první písemné zmínky o obci Liptál. Takové výročí
je dobrým důvodem k zamyšlení nad historií obce, a to jak pro všechny, kteří se v Liptále
narodili a prožili zde velkou část svého života, ale také pro ty, kteří se do Liptálu dostali
různými životními osudy nebo jen pouhou náhodou a prožívají zde svůj život.
I dnešní den se určitě zapíše do historie obce. A možná bude zaznamenán takto: Den před
dlouho plánovanou oslavou k 650 letům obce se Liptálem přehnala velká voda. Během
chvilky se zvedla hladina Rokytenky natolik, že se všichni obávali další velké povodně.
Škody nakonec nebyly velké, přesto bylo zaplaveno několik sklepů a komunikací.
Obětavě zasahovali Liptálští hasiči a přidali se ostatní občané. Všichni si přáli jen jediné,
ať již přestane pršet. To se také stalo, voda začala klesat a všem se ulevilo.
Druhý den jsme dlouho přemýšleli, zda plánovanou oslavu uskutečnit nebo odložit. Padlo
rozhodnutí, akci uskutečnit. Tak tedy jsme tady a ještě jednou vás všechny srdečně vítám.
Jaká je historie obce Liptál? Pro mladou generaci možná zbytečná otázka. Všichni ale
jednou dospějeme do věku, kdy se začneme ohlížet do minulosti. Jsou to pro nás nejen
vzpomínky, ale v minulosti najdeme také mnohá ponaučení do budoucnosti.
Díky knižním publikacím, které obec Liptál vydala, máme možnost poznat historii naší
obce. Po prohlédnutí poslední z nich „Liptál včera a dnes“ si můžeme udělat představu
o historii obce v datech. Působivé jsou zejména fotografie, podle kterých můžeme zjistit,
jak Liptál vypadal před sto lety a jak se postupně měnil, jak zde lidé žili a pracovali, jak
prožívali každodenní radosti nebo starosti, nebo jaké významné události Liptál zažil.
Po prolistování knihy si můžeme jen říci: je to minulost, ta se už nedá změnit. Život běží
dál, musíme myslet na budoucnost. A na té je hezké právě to, že ji můžeme tvořit
společně.
Ano, chceme žít v moderní obci, chceme mít vše, co patří dnes již k samozřejmostem
každodenního života a musíme se snažit to vše tady mít. Nezapomínejme však
na minulost, na tradice a vše dobré, co zde zanechali naši předkové.
Liptál má ve svém znaku srdce. I to má svou historii. Mějme i nadále otevřené srdce
pro vše, co je dobré. Avšak nejen pro to, co přinese obci její další rozvoj, ale také
pro všechny, kteří potřebují pomoc, nebo potřebují mít pocit, že jsou stále součástí dění
a podílejí se na naší budoucnosti. Nejen to, že budeme vše mít, ale i dobré lidské
a sousedské vztahy udělají život v obci hezčí a příjemnější.“

Přátelské posezení
k výročí obce

Po úvodním slovu paní starostky provázela celým programem Mgr. Marie Machalová
a kromě trošky historie připomněla nám všem, na co máme být hrdi a čeho si považovat,
i když to již většina z nás bere jako samozřejmost:
„Liptál, městečko, tam je moje všecko…
Těmito slovy se liptálský rodák, akademický malíř a spisovatel Jan Kobzáň, vyznává
ze své lásky k malebné valašské dědince. V posledních letech se stala nepsanou hymnou
Liptálu a můžete ji slyšet v podání ženského sboru Rokytenka při různých slavnostních
příležitostech.
V letošním roce uplyne 650 let od první písemné zmínky o vzniku obce Liptál.
Připomeňme si některé důležité události a tradice.
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V roce 2006 se stala obec Vesnicí roku nejen ve Zlínském kraji, ale i v České republice.
Významnou událostí o rok později byla návštěva obce prezidentem republiky Václavem
Klausem.
Liptál má bohaté kulturní a společenské tradice. Sportovní a společenské aktivity vyvíjí
TJ Start Lipta Liptál, nelze opomenout Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecké sdružení
Brdisko, Český svaz ochránců přírody Vartovna nebo naše mladé karatisty, kteří dosahují
významných úspěchů nejen v ČR, ale i v zahraničí.
K nejstarší a nejpočetnější skupině patří FOS Liptál, jehož členové jsou hlavními
organizátory mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti, které Liptál
proslavily široko daleko. Letošní jsou již 42.
S folklorem souvisí tradiční dětské folklorní dny, řezbářské dny, různé výstavy a adventní
koncerty. Základní škola zahájila tradici v pořádání různých jarmarků. Žádná větší
společenská událost se neobejde bez liptálské dechovky Liptalanka. K tanci a poslechu
pro všechny generace hrává skupina 1 + 1 a hudební skupina Comback.
Své trvalé a nezastupitelné místo v životě obce má základní a mateřská škola a také
základní škola při dětském domově.
To je jen stručný výčet spolků, které se významně podílejí na společenském životě obce.
Kdo se chce dozvědět víc, má možnost si přečíst dvě obsáhlé publikace o Liptálu, které
obec vydala.
Co vás zaujme na první pohled při návštěvě Liptálu?
Pěkné náměstíčko vyzdobené květinami, kde najdete kromě obecního úřadu a kulturního
zařízení také vyhlášené řeznictví U Hrušků a před ním zajímavé řezbářské dílo Zdeňka
Matyáše Strom života, jehož dřevěné reliéfy zobrazují život na Valašsku od kolébky
do stáří. Naproti přes cestu se nachází barokní zámek a v parku před ním busta Jana
Kobzáně, dílo akademického sochaře Karla Řezníka /liptálského rodáka/, který je rovněž
autorem sochy zbojníka před budovou obecního úřadu. V parčíku vedle restaurace
U Salisů je umístěna busta T.G.Masaryka, dílo akademického sochaře Antonína
Chromka, který také žil v Liptále. Náš kruh v centru obce uzavírá hostinec U Klesků,
proti němu katolický kostel sv. Archanděla Michaela. Pokud chcete vidět evangelický
kostel, který patří k největším na Moravě, najdete ho v horní části obce.
Protože slavíme výročí, tak by se slušelo něco popřát. Přeju vám všem, ať další roky
v naší krásné obci jsou úspěšné, prožité naplno a hlavně ve zdraví.
Zkrátka: Ať se nám v tom Liptále dobře žije!“

Občany a všechny přítomné pozdravila a vše dobré do dalších let jim i obci Liptál
popřála také Alena Gajdušková, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.

Tohoto přátelského posezení se nemohl zúčastnit hejtman zlínského kraje Stanislav
Mišák, ale poslal pozdrav, v němž vyslovil přání:
„Z historie Vaší obce je patrné, že se Vám podařilo dosáhnout nejvyšší mety, o kterou jiní
usilují, neboť vítězství v celostátním soutěžním kole Vesnice roku 2006 je skutečně
úctyhodným úspěchem, za kterým stojí obrovské množství práce místní samosprávy a
občanů.
Přeji Vám, ať se Vám daří pokračovat v této dobře nakročené cestě. Sám moc dobře vím,
že práce pro obec – stejně jako pro kraj je náročný a zdánlivě nikdy nekončící proces,
ale je potřeba se také umět zastavit a radovat se z toho, když se společné dílo daří.“

V dalším programu vystoupily na tanečním kole děti z mateřské i základní školy a pěkný
program předvedly složky FoS Lipta Liptál i karatisté.
K bohatému občerstvení a dobré zábavě hrála dechová hudba Liptalanka, hudební
skupina 1 + 1 a Comeback.
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Všichni přítomní dostali na památku srdíčka s logem výročí. Autorem srdíček
je vychovatelka základní školy Petra Pilná a pod jejím vedením je zhotovily děti
v keramické dílně základní školy.
Logo, které se stalo symbolem výročí a jehož autorem je Radim Mojžíš, se objevilo
i na hrníčcích a pozvánkách k posezení, a také nám po celý rok připomínalo tuto událost
na stránkách Liptálského zpravodaje.
Pro ty, kteří do Liptálu přijížděli po silnici od Vsetína nebo Zlína připomínal výročí
dřevěný poutač z opracovaného stromu. Zhotovily ho šikovné ruce Jana Mrnuštíka
a Miloše Žurka, a protože se většině občanů tento nápad líbil, poutač již na místě zůstal
a bude nadále vítat všechny, kteří do Liptálu přijíždějí.
Příloha č. 2 (výstřižky, pohlednice, keramické srdíčka,příloha Liptálského zpravodaje
„Je nám 650 let“)

Zpráva starostky obce Věry Dostálové za rok 2011, přednesená na veřejném zasedání
Zastupitelstva obce dne 14.12.2011:

Zpráva starostky obce
za rok 2011

„Rok 2011 se nám do paměti zapíše jako rok, kdy jsme si připomínali 650.výročí
od první písemné zmínky o obci Liptál. Způsob oslav jsme zvolili takový, aby každý
občan měl možnost si výročí připomenout a zúčastnit se některé z akcí k tomuto výročí
pořádané.
Za velmi vydařenou sportovní akci považujeme první historické fotbalové utkání mezi
Hořanskem a Dolanskem.
Hlavní společenská akce „Přátelské posezení“ v přírodním kulturním areálu byla
částečně ovlivněna nepříznivým počasím. Den před oslavami se Liptálem přehnala
blesková povodeň. Přesto se akce uskutečnila, občané přišli a dobře se bavili. Program
byl připraven z dovedností a činností místních spolků, sdružení a liptálských škol.
Založit novou tradici v Liptále, to byl cíl další akce a sice pořádání Farmářských trhů.
Myslím, že mnohé z nás překvapil obrovský zájem občanů i návštěvníků obce. Určitě
bychom chtěli i v příštím roce podobnou akci uspořádat.
I Liptálské slavnosti se nesly v duchu oslav, zejména sobotní večerní program
pod názvem „Liptál slaví“ byl humorně laděn a zaměřen na historii obce.
Velice hodnotná byla výstava k 650. let obce, kde byly vystaveny historicky cenné
materiály z okolních archívů. Současnost obce zachytily fotografie občanů, v rámci
fotografické soutěže.
Občané se zúčastňovali na výsadbě stromů, sadila se lipová alej u mateřské školy a před
základní školou byl vysázen dub letní.
V bohatém společenském životě obce nechyběly tradiční akce, jako pochod broučků,
setkání se seniory nebo vítání 18 nových občánků obce.
Za mimořádnou událost letošního roku považujeme největší hasičské cvičení jednotek
SDH ve Zlínském kraji, které probíhalo právě v Liptále.
Úspěšný byl i vánoční jarmark o první adventní neděli.

5

Investice
Přehled získaných dotací a finanční podíl obce je uveden v následující tabulce:
obec

dotace

celkem

Oprava tělocvičny v ZŠ

302 288

200 000

502 288

Místní komunikace

342 313

3 080 764

3 423 077

Farmářské trhy

12 954

114 046

127 000

Osvětlení v kulturním areále

93 997

199 000

292 997

Bezdrátový rozhlas

107 450

967 010

1 074 460

Rozšíření separace odpadů

216 658

1 917 518

2 134 176

Nadace Děti-kultura-sport

0

30 000

30 000

Celkem (v Kč)

1 120 860,-

6 686 338,-

7 807 198,-

Štědrá dotační politika evropských fondů ustupuje a zejména není možné získat dotace
na investice, které bychom potřebovali nejnutněji. V tomto případě mám na mysli
zejména realizaci projektu přestěhování mateřské školy a opravy zámku. A realizace
těchto investičních akcí takového rozsahu není bez získání dotace vůbec možná. Přesto
jsme se snažili využít každé možnosti a získat finanční prostředky pro potřeby obce,
na její další rozvoj.
Co se ještě v letošní roce podařilo a také nepodařilo ?
Bleskové povodně, které se letos přehnaly Liptálem konečně probudily správce toků
Rokytenky a byly provedeny alespoň některé a nejdůležitější opravy toku Rokytenky
v „Dolansku“.
Probíhá majetkové vyrovnání mezi občany a obecním úřadem. Dochází tak k narovnání
vlastnických vztahů, které občané již dlouho požadovali ( stará vodárna na Pustém,
bývalé smetiště v Kopřivném, vlastnictví místních komunikací).
Co se nám nepodařilo? Jako největší dluh občanům považuji neschválení nového
územního plánu obce Liptál. Obec v této fázi nemůže projednávání již nijak ovlivnit,
neustále probíhají administrativní úkony ze strany pořizovatele (MÚ Vsetín), až po
kterých je možné předložit územní plán ke schválení.
Kanalizace
Hlavní náplní práce na obecním úřadě je příprava na budování kanalizace. V letošním
roce již bylo řešeno napojení každého rodinného domku zpracováním projektu domovní
přípojky a zároveň byla dolaďována trasa hlavních kanalizačních stok. Co nejlepší
příprava je nezbytná při samotné realizaci a zejména důležitá z hlediska úspory
finančních prostředků. Proto této přípravě věnujeme velkou pozornost. Poděkování patří
občanům, kteří ochotně spolupracovali a chápou nutnost budování kanalizace.
I přes některé nepříznivé zprávy v posledním období na omezování dotací
na vodohospodářské akce, projekt Čistá řeka Bečva II. by ohrožen neměl být a samotná
realizace je možná již koncem roku 2012.
Co nás čeká v následující roce 2012
Mělo by to být zejména zahájení výstavby kanalizace. Kanalizace pro obec znamená
nejen stavební práce, ale i značné finanční závazky. Přesto budeme usilovat o realizaci
dalších projektů, které jsou v zájmu obce a občanů. Mezi takové projekty patří v prvé
řadě chodník v „Dolansku“. Občanům jsme vždy slibovali, že chodníky je možné stavět
až po dokončení kanalizace. Proto se chceme v příštím roce aktivně připravovat na
výstavbu chodníků v „Dolansku“.
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Příprava znamená zahájit projektové práce, získání územního a stavebního povolení.
Dalšími připravovanými projekty jsou: vybudování bezbariérového vstupu do lékařské
ordinace, obnova veřejného osvětlení, což by mělo přinést i úspory ve spotřebě elektrické
energie. Prioritou zůstává čistota a vzhled obce, z dotačního titulu OPŽ máme podanou
žádost na získání čistící techniky.
Rovněž je podána žádost o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště. V případě přidělení
dotace by se realizovalo to, co v Liptále, zejména mládeži dlouho slibujeme. V rámci
vyhlášených dotačních titulů budeme usilovat o řešení havarijního stavu střechy zámku
a přestěhování mateřské školy do volného pavilonu ZŠ podle již připravené dokumentace.
Samozřejmostí zůstává zachování všech služeb a činností, které v obci jsou a které patří
ke každodennímu životu.
Plnění naších záměrů je závislé na finanční situaci státu a také Evropy. Vyhlídky nejsou
v této oblasti vůbec příznivé. Přesto věříme, že alespoň část našich záměrů se nám
v příštím roce podaří uskutečnit. Pro zachování dalšího rozvoje obce a plnění finančních
závazků by mělo velký význam schválení nového rozpočtového určení daní, o které nyní
obce a města usilují.
Poděkování starostky
Chtěla bych poděkovat všem, kteří po celý rok jakýmkoliv způsobem pomáhali při
rozvoji naší obce. Letošní rok oslav byl náročný na organizaci, čas a obětavost všech,
kteří při těchto akcích pomáhali nebo je organizovali. Poděkování patří základní
a mateřské škole, jejich ředitelkám, učitelkám i učitelům, vychovatelkám a všem dalším
zaměstnancům. Velký dík zasluhují spolky, organizace i samotní občané, kteří se
podíleli na společenském, kulturním a sportovním životě a pomohli vždy tam, kde bylo
potřeba. Za nezištnou pomoc děkuji také hasičům, zejména při letošních bleskových
záplavách. Děkuji i vám občanům za účast na pořádaných akcích a váš zájem o dění
v obci.
Závěrem bych chtěla poděkovat za pomoc i podporu všem zaměstnancům obecního
úřadu, místostarostovi Ing. Daňovi, radě obce a zastupitelstvu obce Liptál.“



Strategický rozvojový dokument na období 2011 – 2014 byl schválen na 3.veřejném
zasedání Zastupitelstva obce Liptál, dne 2.2.2011.

Strategický rozvojový
dokument

Investiční akce
termín realizace:
- Výstavba kanalizace, domovní přípojky,
2011-2013
- Přestěhování mateřské školy do pavilonu ZŠ
2011-2014
- Využití podkroví ZŠ pro volnočasové aktivity
2012-2014
- Projektová dokumentace pro výstavbu chodníků v Dolansku
2012-2014
Doprava
- Opravy, údržba a odvodnění místních komunikací
2011-2014
- Pasport místních komunikací
2012
- Vybudování místní komunikace k domkům Na Pustém
2012-2013
- Vybudování autobusové zastávky Na hranici
2012-2013
- Přechod pro chodce u základní školy-silnice III.třídy
2012
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Životní prostředí
- Rozšíření separace odpadů
- Protipovodňová ochrana – bezdrátový rozhlas
- Oprava koryta a břehu Rokytenky v Dolansku
- Demolice domku „Mrlinovo“
- Zvýšit péči OÚ i občanů o pořádek a vzhled obce
- Obměna přerostlých dřevin, výsadba nových stromů
Bytová výstavba
- Územní plán obce – schválení nového ÚP
Školství a zdravotnictví
- Udržení lékařské péče v obci
- Bezbariérový vstup do lékařských ordinací
- Zachování provozu obou školských zařízení MŠ a ZŠ
- Oprava havarijního stavu tělocvičny ZŠ
Kultura a sport
- Vybudování víceúčelového hřiště – sportoviště
- Kulturní areál – řešit soc. zařízení,zařízení stánků,apod.
- Sportovní areál – fasáda šaten fotbalového hřiště
- Obnova vybavení kulturního zařízení- kuchyně
- Podpora spolků a organizací
Další
- Studie využití budovy zámku
- Oprava budovy obecního úřadu-rekonstrukce topení
- Obnova veřejného osvětlení
- Rozšíření veřejného osvětlení k fotbalovému hřišti aj.
- Optimalizace spotřeby tepla a energií v budovách
ve vlastnictví obce Liptál
- Pokračovat v řešení majetkoprávních vztahů
- Oslava výročí 650 let založení obce Liptál

2011
2011
2011-2014
2012-2014
2011-2014
2011-2014
2011
trvale
2012
trvale
2011-2013
2011-2014
2012-2014
2013-2014
2012-2014
trvale
2011
2012-2014
2011-2014
2011-2014
2011-2014
2011-2014
2011



Projekt, realizovaný v roce 2010, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn a výměně výplní. Realizací
tohoto projektu došlo ke snížení emisí CO2 o cca 4,78 t/rok a k úspoře energie
cca 86,1 GJ/rok.
Celkové uznatelné náklady na akci činily 603 756 Kč, z toho byl příspěvek z fondu
Evropské únie 513 193 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 30 188 Kč (5%) a příspěvek obce
Liptál 60 375 Kč (10%).
Řídícím orgánem bylo Ministerstvo životního prostředí a zprostředkujícím subjektem
Státní fond životního prostředí ČR.

K zateplení základní
školy a opravě
tělocvičny

Po všech opravách (střecha, okna, zateplení s novou omítkou, oprava vstupního prostoru)
získala základní škola úplně nový vzhled a je krásnou dominantou středu obce.
Chybí již jen maličkost - nápis nad vchodem do školy.
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V období letních prázdnin prošla rekonstrukcí i tělocvična základní školy. Obec získala
dotaci ze Zlínského kraje v rámci Programu rozvoje venkova. Čtyřicet procent
z celkových nákladů, tj.202 400 Kč uhradil Zlínský kraj. Šedesát procent nákladů, tj.303
600 Kč bylo financováno z rozpočtu obce.
Oprava tělocvičny zahrnovala výměnu topení, opravu podlahy, obložení a výměnu
bezpečnostních sítí.

Projekt odkanalizování obce v rámci „Čisté řeky Bečvy“ pokračoval dalšími přípravnými
pracemi k napojování rodinných domků na hlavní kanalizační řád.
Zpracování projektů domovních přípojek začalo v „Dolansku“.
Projektant Jaroslav Závodný spolu s místostarostou ing. Milanem Daňou jednotlivě
u každého rodinného domku řešili trasu budoucí kanalizační přípojky včetně povolení
stavebním úřadem Vsetín.
Kanalizační napojení je složitější a náročnější než např. vodovodní nebo plynová
přípojka, neboť je třeba řešit i správné spádování. Prováděcí dokumentace hlavních
kanalizačních řádů, která se bude zpracovávat v příštím roce, proto musí počítat
s napojením konkrétních rodinných domků a možná už začnou i prováděcí práce.

Kanalizace


Ke konci března tohoto roku žilo v naší republice 10,54 milionu lidí, a to je od loňska
nárůst o 26 tisíc obyvatel. Jak ale uvádějí údaje Českého statistického úřadu, počet
obyvatel se zvýšil zejména díky zahraniční migraci. Nejvíce lidí se k nám přistěhovalo ze
Slovenska, Ameriky a Ukrajiny.
Přirozenou měrou se počet obyvatel v Česku snížil o 700. I nadále totiž klesá počet
narozených dětí, které se navíc stále častěji rodí mimo manželství.
Příloha č: 3 ( Pokyny ke sčítání, brožura)

Sčítání obyvatel ČR


Skutečnost rozpočtu obce Liptál k 31.12.2011
1111 - Daň závislá činnost
1112 - Daň z příjmu F.O.
1113 - Srážková daň
1121 - Daň právnických osob
1122 - Daň právnických osob – obec
1211 - Daň z přidané hodnoty
1332 - Popl.znečišťování ovzduší
1334 - Převod za odnětí půdy
1337 - Odvoz domovního odpadu
1341 - Poplatek ze psů
1343 - Užívání veř.prostr.
1346 - Poplatek za vstup na pozemek
1347 - Místní poplatek VHP
1361 - Správní poplatky:
1351 - Odvod výtěžku VHP
1511 - Daň z nemovitosti

PŘÍJMY

Hospodaření obce

2 397 236,11
213 328,93
211 235,14
2 207 688,95
461 700,00
4 964 144,00
2 985,46
813,17
470 275,00
25 375,00
4 740,00
0
10 000,00
32 580,00
3 495,00
1 237 915,00
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4111 - 98005 Sčítání lidu dotace
4112 - Dotace Krajský úřad Zlín
4113-90001 Dotace na protipovodň.ochranu
4116 13101 Dotace na mzdu ÚP Vsetín
4116 - 13234 N33Z1 Dotace na mzdu ze SR
4116 - ÚZ 13234 N 33Z5 Dotacena mzdu VPP EU
4116-15309 Dotace na protipovod.ochranu
4216 -ÚZ 17789 Dotace na obnovu MK
4121 - Dojíždějící žáci – Lhota
4121 - Dojíždějící žáci – Jasenná
4122 ÚZ 070 Dotace na les
4122 - ÚZ 0200 Dotace na ZŠ tělocvična
4213 - 90877 Účelová dotace zateplení ZŠ 2010
4213 - Dotace SFŽP Separace odpadů
4216 - 15835 Účelvá dotace zateplení fasády v roce 2010
4216 - Dotace na protipovoňová opatření FS
4216 - Dotace na protipovodňová opatření SFŽP
4216 Dotace EÚ Separace odpadů
4216 - Dotace MVN na osvětlení směr hřiště
4222 - ÚZ 0200 Dotace na realizaci projektu zámek
1031 - Tržba v lesním hospodářství
1031 - Odvod DPH Lesní hospodářství
2141 - Ostatní příjem v Infocentru
2212 - Odstraňování sněhu před Jednotou
2321 - Kanalizace -příjem za projekt od občanů
3113 - Účelová dotace UH ,příjem za železný odpad
3314 – Knihovna
3319 - Nájem Kulturní zařízení
3341 - Obecní rozhlas hlášení
3349 - Liptálský zpravodaj
3392 - Ostatní příjmy Kulturní areál
3399 - Sponzorské dary 650 výročí obce
3399 - DPH za reklamní plochu
3399 - Dotace na Farmářské trhy
3511 - Nájem nebyt.prostror zdrav.střediska
3613 - Nájem nebytových prostor,Dům služeb
3632 – Pohřebnictví
3639 - Místní hospodářství ,Vizovické vrty
3639 - Nájem Mezníková
3639 - Čistírna,prodej pozemku ,věcné břemeno
3722 - Třídění odpadu,prodej popelnic,odvoz PDO org.
3725 -Třídění odpadu EKO KOM
3745 - Příjem za dřevin,pojistná událost
4354 - Dům s pečov.službou
5512 - Požární ochrana
6171 - Nájemní smlouva Sdružení Syrákov,poj.smlouva
6310 – Úroky
6399 - Ostatní finanční operace - vrácení daně FÚ
CELKEM:

7 819,00
594 800,00
2 558,20
162 756,00
5 250,00
29 750,00
43 489,40
3 080 767,00
86 695,00
88 000,00
28 350,00
200 000,00
30 187,80
106 708,00
513 192,60
750 932,50
44 172,50
1 814 049,60
199 000,00
178 000,00
1 384 390,00
276 443,50
7 764,00
4 900,00
124 200,00
23 650,00
1 760,00
25 743,00
540,00
100,00
22 220,00
85 000,00
9 000,00
106 881,00
88 237,50
176 757,00
8 248,00
128 612,00
34 493,00
75 186,00
74 932,00
52 053,00
15 733,00
238 862,00
5 000,00
119 018,00
17 028,25
8 342,01
23 325 080,62

Příloha č. 4 ( Skutečnost rozpočtu 2011 Obce Liptál)
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Skutečnost rozpočtu obce Liptál k 31.12.2011

VÝDAJE

1031 - Lesní hospodářství
2141 - Informační centrum
2212 - Oprava místních komunikací ,zimní údržba
2212 - ÚZ 17789 MK Povodňové škody
2212 - MK Povodňové škody ,projekt
2219 - Výstavba a údržba chodníků,zábradlí
2221 - Dopravní obslužnost - KÚ Zlín
2310 - Skupinový vodovod-splátka úroku a úvěru v DSO
2310 - Úroky za úvěr
2310 - Návratná fin.výpomoc - vodovod I etapa
2321 - Kanalizace - inv.transf.
2321 - Projekt realizace přípojky
3111 - Mateřská škola příspěvek na provoz
3111 - Mateřská škola ostatní neinv.náklady
3113 - Základní škola příspěvek na provoz
3113 - ZŠ Dotace na opravu tělocvičny KÚ Zlín
3113 - spoluúčast na opravu tělocvičny
3113- vícepráce oprava tělocvičny
3113 - Čerpání z nadačního fondu
3113 - Ostatní náklady – voda
3113 - Odvětrání kuchyně ,nápis na ZŠ
3314 – Knihovna
3319 - Ostatní činnost v kultuře
3322 - Zachování a obnova kulturních památek
3330 - Činnost registr.církvím
3341 - Místní rozhlas
3349 - Liptálský Zpravodaj
3392 - Kulturní areál
3399 - Vítání občánků,beseda s důchodci,narození dětí
3419 – Tělovýchova
3511 - Zdravotní zařízení
3522 - Ostatní nemocnice - Vizovice
3613 - Nebyt.prostory-otop,voda el.energie Dům služeb
3631 - Veřejné osvětlení,světla,projekt
3632 – Pohřebnictví
3633 - Úrok plynofikace
3635 - Územní plán
3636 - Územní rozvoj - příspěvek na digit.mapu
3639 - Ostatní služby Místního hospodářství
3721 - Odvoz nebezp. Odpadu
3722 - Odvoz domovního odpadu
3723 - Sběrný dvůr,výběrové řízení
3725 - Odvoz tříděného odpadu
3745 - Péče o vzhled v obci + mzda VPP
4319 - Sociální pomoc občanům
4354 - 16 BJ penzion
4359 - Péče o staré občany
5212 - Protipovodňová ochrana obyvatelstva
5512 - Sbor dobrov.hasičů
6112 - Zastupitelstvo,komise
6117 - Volby EP doplatek z roku 2009 VZP člen komise
6171 - Vnitřní správa
6171 - Peněžní fond 2011
6310 - Bankovní poplatky
6399 - Odvod daně obec
6399 - Odvod DPH od 1.5.2010
6402 - Vratka za dodace
6409 -Člen.příspěvky mikroregionům a sdružením
6409 - člen.přísp.Syrákov
6409 - Rezerva - vyrovnání rozpočtu
VÝDEJ CELKEM:

1 043 775,00
0
183 4444,00
3 080 767,00
489 077,00
60 663,00
105 472,00
121 174,00
23 205,00
401 000,00
951 000,00
229 582,00
689 000,00
40 814,00
1 516 000,00
200 000,00
302 288,00
15 265,00
12 389,00
0
28 246,00
21 538,00
175 817,00
289 717,00
20 000,00
0
51 618,00
113 079,85
325 218,00
51 560,23
4 825,00
5 000,00
85 065,47
525 483,94
14 609,98
136 101,70
30 000,00
4 260,00
488 134,90
88 922,00
510 606,00
2 153 462,00
73 009,00
560 339,00
30 630,00
172 825,56
86 344,35
1 101 653,00
51 558,46
1 276 918,00
51 558,46
2 158 678,56
40 000,00
18 564,00
461 700,00
420 881,00
10 850,80
18 951,80
48 225,00
0
21 120 746,60
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Projekt „Rozšíření separace“ se v tomto roce rozběhl naplno.
Do domácností bylo rozdáno 300 kusů kompostérů na biologicky rozložitelný odpad.
Tento kompostér bude majetkem obce Liptál po dobu pěti let a po uplynutí této doby se
stane majetkem žadatele. Žadatel je povinen v pronájemním bezúplatném období
dodržovat základní podmínky pro kompostování a při monitorovací činnosti být
nápomocen pracovníkům Obecního úřadu v Liptále.
Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí
2007-2013 prostřednictvím fondů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a Fondu soudržnosti a Státním fondem Životního prostředí.

Separace odpadu

Součástí projektu bylo i pořízení dalších kontejnerů na tříděný odpad – plasty, papír
a posílen byl dalšími kontejnery sběr skla.
Obec získala v rámci dotace svozové vozidlo s šesti kusy kontejnerů a štěpkovač.
Všechny tyto stroje a zařízení budou sloužit pro sběr a likvidaci veřejné zeleně.
Ve vchodu na obecní úřad v rámci projektu E-Box přibyla ke sběrné nádobě
na vyřazené drobné elektrozařízení nová schránka pro sběr baterií a akumulátorů.
Naše obec patří mezi úspěšné obce ve sběru tříděného odpadu a svozovou firmou je
oceňována ukázněnost občanů při velkoobjemovém sběru.
Při květnovém sběru velkoobjemového odpadu bylo odvezeno – 10 tun objemného
odpadu, 2,52 t pneumatik, 2,65 t nebezpečného odpadu.
Celkové náklady pro obec za květnový svoz odpadu byly 76 713,-Kč
A to tentokrát sběr elektrozařízení prováděl Sbor dobrovolných hasičů v rámci programu
Elektrowinu. Svou aktivitou ušetřili finanční prostředky obci.

V rámci letošních oslav 650 let od první písemné zmínky se obec rozhodla založit
novou tradici – farmářské trhy.
První ročník se konal v neděli 17.července v kulturním areálu a díky dotaci Ministerstva
životního prostředí mu předcházela úprava stánků a nákup zařízení potřebného pro konání
trhů.
Záměrem pořadatelů nebylo jen uspokojení zájmu o farmářské produkty. Podařilo se
jim také představit téměř zapomenutá řemesla jako např. tkaní, předení, filcování,
řezbářské práce a další.
Dechová hudba Liptalanka vytvořila příjemnou atmosféru ke svátečnímu posezení
a setkávání s přáteli.

Farmářský trh

„Jsme si vědomi toho, že na farmářském trhu scházely některé produkty, jako např. sýry,
a lidé směřující do Liptálu za nákupy mohli být zklamáni. Na druhou stranu jsme
zaznamenali nadšené reakce ze strany řemeslníků i některých prodejců, kteří se
do Liptálu chtějí pravidelně vracet,“ sdělila Věra Halová, ředitelka základní školy
a jedna z hlavních pořadatelů celé akce.
„Bylo to moc hezké odpoledne v pěkném prostředí s přátelskou atmosférou. Nám
řemeslníkům se tady moc líbilo. Mile a vlídně nás přivítal organizátoři i návštěvníci.
Myslím si, že taková akce má význam nejen pro propagaci regionálních produktů,
lidových tradičních řemesel a kultury, ale také pro rozvoj komunitního života v obci. Je to
prostor pro setkávání lidí a na to bychom neměli v dnešní době zapomínat,“
řekla Pavlína Kolínková z občanského sdružení Kosenka.
Příloha č. 5 (Plakát, pozvánka)
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Technický stav Liptálského zámku je častým tématem pro jednání Zastupitelstva obce.
Záměr na výstavbu zařízení pro postižení Alzheimerovou nemocí se stal nereálným, a tak
se hledaly další možnosti, jak zámek zachovat a smysluplně využít.
Šanci zamyslet se nad jeho využitím poskytl Zlínský kraj. V rámci podprogramu podpory
předprojektové přípravy projektů regenerace brownfieds ve Zlínském kraji obec získala
dotaci na provedení studie využitelnosti zámku v Liptále. (Brownfields jsou definovány
jako staré nevyužívané, nebo málo využívané plochy a objekty, které ztratily svou
funkci.) Celkové náklady na studii jsou 228 000,- Kč, dotace od Zlínského kraje je
182 000,-Kč, zbytek nákladů uhradí obec Liptál.
Podle požadavků obce je studie nyní projektantem dokončována. Vzhledem k tomu, že
zámek je kulturní památkou, návrhy musely být konzultovány se státní památkovou péčí.
A jaká je budoucí vize využití Liptálského zámku? Samotný zámek by se měl stát
centrem kultury a společenského života, s klubovnami, galeriemi, společenským sálem,
knihovnou a informačním centrem. Počítá se i s přestěhováním kanceláří obecního úřadu,
vzhledem k plánovanému provozu, by zde vznikl i byt pro správce.
Součástí studie je i využití budov, které jsou v soukromém vlastnictví, a které si většina
občanů pamatuje jako bývalé JZD. Jednou z možností využití je výstavba bytů, nebo
kulturního zařízení s veškerým potřebným zázemím, zároveň i přestěhování pošty a všech
služeb v obci.
Zatím se jedná pouze o studii a cesta k realizaci je ještě hodně dlouhá.Naší povinností je
však využít všechny možnosti, jak zámek zachovat a vytvořit z něj dominantu obce, tak
jak si to určitě zaslouží.

Studie využití zámku


Za krásného slunného počasí se ve dnech od 10.6. do 12.6. 2011 v přírodním kulturním
areálu konal již 24.ročník Dětských folklorních slavností.
Stejně jako v předchozích letech převzali záštitu nad celým festivalem paní Alena
Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a pan Libor Lukáš statutární
náměstek hejtmana Zlínského kraje.
I při této příležitosti bylo vzpomenuto 650 let od první písemné zmínky o obci.
Festival byl zahájen otevřením výstavy s názvem „Jsme tu s vámi“, kterou připravily děti
z Dětského domova a Základní školy Liptál.
Sobotní program doplnila ukázka dravého ptactva ČSOP Hošťálková a také vystoupení
kouzelníka Duo Waldini. V hlavním dětském programu se předvedly soubory: Trnečka
a Maryjánek ze Zlína, Malý Vsacánek za Vsetína, CM Jiřího Nechanického
a v neposlední řadě domácí soubor Malůšata a Malá Lipta.
Součástí programu byla i tradiční soutěž „O Liptálského ptáčka zpěváčka“.
Netradiční však byla večerní zábava, neboť trochu „z jiného soudku“ Fos Lipta
uspořádala 1.venkovní rockovou zábavu.
Na neděli dopoledne připravilo SR při ZŠ Liptál vystoupení leteckých modelářů, kde se
pobavily nejen děti, ale i jejich tatínkové. Poté následoval zásah policejních psů a ukázka
zásahového vozidla. Na pódiu se pak představily soubory: Malá Rusava z Bystřice pod
Hostýnem, Vizovjánek z Vizovic, Děcka z Hošťálkové, Valášek z Horního Lidče, CM
Kyčerka z Velkých Karlovic, CM Kotula z Nového Hrozenkova a samozřejmě nesměly
chybět děcka z Malůšat a Malé Lipty.

24.Dětské folklorní
slavnosti

Účastníky folklorních dnů byli i hosté z maďarské vesničky Kazár a ze slovenské
Liptovské Tepličky. V obou vesnicích strávili Liptalané v minulých letech několik dní
a zůstaly jim krásné zážitky a vzpomínky.
Zájem poznat Liptál přilákal v letošním roce starosty obou obcí, jejich spolupracovníky
a zástupce základních škol k návštěvě. Po celou dobu jejich pobytu měli díky ředitelce ZŠ
Liptál Věře Halové připraven zajímavý program, ale nadšeni byli i programem dětských
Folklorních slavností, výstavou dětských prací a celou organizací festivalu.
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Na obecním úřadě se diskutovalo o možnostech společných kulturních a vzdělávacích
programů dotovaných z evropských fondů.
Příloha č. 6 (plakát, pozvánka, vstupenka)

Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti byl uspořádán tradičně poslední
srpnový víkend a záštitu nad festivalem převzala paní Alena Gajdůšková,
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, pan Stanislav Mišák, hejtman zlínského kraje,
paní Jana Bobošíková, emeritní poslankyně Evropského Parlamentu a pan Radim Uzel,
předseda SPRSV.
Zahraniční soubory, které se do Liptálu začaly sjíždět již v úterý 23.8.2011, měly
připravený vyčerpávající program, skládající se jak z vlastních vystoupení, tak i z návštěv
okolních měst, spojených s prohlídkou muzeí či skanzenu ve Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm.
Letošní Liptálské slavnosti se nesly ve znamení 650.výročí od první písemné zmínky
o Liptálu a toto výročí bylo připomenuto výstavou „Liptál v obrazech i dokumentech“.
Návštěvníci mohli shlédnout dokumenty a cenné předměty, které mapují historii obce.
Vzácné archiválie byly zapůjčeny Státním okresním archívem ve Vsetíně a muzejní
exponáty poskytlo Muzeum regionu Valašsko.
Součástí festivalu byly řezbářské a řemeslnické dny. Letos své řemeslo předvedli
Roman Mikuš, Jan Brlica, Zdeněk Matyáš, manželé Adamcovi a další.
42. Mezinírodní folklorní festival navštívilo celkem sedm zahraničních souborů, např.
z Mexika, Ruska, Chorvatska či Itálie. Divákům se však představilo také dvacet souborů
z celé ČR.
Součástí doprovodného programu byly také dvě besedy se sexuologem a předsedou
Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Radimem Uzlem.
Významnou sobotní událostí byl křest prvního CD Ženského sboru Rokytenka.
„Cérky“ ve spolupráci s cimbálovopu muzikou Vizovický Juráš letos v červnu natočily
první CD s písněmi z Liptálu a blízkého okolí, a tím také přispěly k oslavám 650.výročí
obce. Křest CD proběhl v sobotním programu s názvem „Pokaď tancujem, žijem!“
a pokřtil ho Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Věra Dostálová, starostka obce
Liptál, Josef Londa, choreograf a bývalý vedoucí FoS Lipta.
Nedělní finální Galaprogram 42.ročníku MFF Liptálské slavnosti proběhl s účastí všech
zahraničních a domácích souborů pod slunečními paprsky a úspěšně zakončil celý
festival.
Příloha č. 7 (plakáty, brožury, pozvánka, vstupenky)

42.MFF Liptálské
slavnosti


Před 20 lety – krátce po „sametové revoluci“ byla při Liptálských slavnostech otevřena
výstava Liptál včera a dnes. Pamětníci si vzpomenou na sál plný uspořádaných fotografií,
stavebních plánů, obrazů apod. Cílem této výstavy však bylo především upozornit na to,
co do té doby nikdy nebylo zveřejněno, na to, co naši předkové dokázali, čím žili, jak se
radovali. Atmosféru dokreslovala stará dřevěná kuchyně zapůjčená rožnovským muzeem
a moderní kuchyňský a sedací nábytek místních firem.
Letošní výstava neměla být konfrontací s minulostí, ale především připomínkou
významných událostí.Materiály byly zapůjčeny Státním okresním archívem ve Vsetíně
a Vlastivědným muzeem ve Vsetíně a dalšími institucemi.
Cenné materiály zapůjčila též rodina Laštovicova žijící dnes ve Vsetíně.

Výstava 650 let obce
a fotografická soutěž
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Počáteční obavy, zda výstavu vůbec někdo navštíví, se ukázaly jako zbytečné. Opět sem
lidé přicházeli nejdříve jen tak nahlédnout, posléze přivedli další příbuzné a přátele.
Také pro děti školou povinné byla cenným zdrojem poznání obce.
Při slavnostním otevřením této výstavy proběhlo i vyhodnocení soutěžních fotografií
a předání knižních cen. Do fotografické soutěže se přihlásilo 19 fotografů s celkem 53
snímky.
S hodnocením fotografií i předáváním cen pomáhal pan Zdeněk Hartinger, který určil toto
pořadí:
Kategorie LIPTÁL:
1.místo Josef Londa
„Evangelický kostel v zimě“
„Mlhy“
2.místo Petr Jungman „Vartovna ponořená v mlze před východem slunce“
3.místo Radka Sachrová „Pohled z Pustého“
Kategoie OSTATNÍ:
1.místo Pavla Valchářová „Letní“
„Duhová“
2.místo Eliška Marečková „Vlaštovičky“
3.místo Věra Dostálvá
„Sušení sena v Háji“
4.místo Radomil Staněk „Západ slunce“
Nejlepší dokumentární fotografii pořídil Josef Londa „Divoká Rokytenka“.

Základní škola navázala na tradici jarmarků a v tomto roce uspořádala jarmark
Velikonoční. Protože se v minulosti již jeden v období velikonoc konal, bylo náročnější
připravit program, který by překvapil, ale povedlo se.
Slavnostně vyzdobená škola přivítala asi 150 hostů a krátký kulturní program žáků
uvedla cimbálová muzika Vizovický Jurášek pod vedením pana učitele Bambucha.
V závěru programu vyhlásila paní vychovatelka Petra Pilná absolutního vítěze soutěže
ve sběru vyfouklých vajíček. Stala se jím Eva Šťastná, žákyně 3.třídy, která nasbírala 365
vajíček a zajímavostí je, že doma nechovají slepice a rodina neprovozuje žádný podnik,
ve kterém by se dala vajíčka spotřebovat.
Tak jako na každém jarmarku se pak všichni rozešli po škole a v připravených „dílnách“
vyráběli velikonoční ozdoby, pletli tatary, zdobili perníčky, ale také nakupovali
a ochutnávali tradiční velikonoční občerstvení od šikovných kuchařek.

Velikonoční jarmark
ZŠ Liptál


Místo obvyklé zábavy na oslavu svátku všech Josefů uspořádala Základní škola
a Sdružení rodičů zabíjačkovou veselici.
Pro Liptálský zpravodaj o tom napsala Věra Halová, ředitelka školy:
„K přípravě akce bylo pozvání asi 15 zvolených zástupců tříd, ale přípravné schůzky se
zúčastnili pouze 4 z nich.
Přesto zejména díky obětavým kuchařkám ze školní jídelny se dlouho připravovaná akce
uskutečnila. Děti vyzdobily sál, kuchařky napekly frgály a připravily spoustu vynikajících
zabíjačkových dobrot. K tanci a poslechu zahrály zdarma cimbálová muzika ZUŠ Morava
a paní Jarka Salisová. Někteří rodiče přispěli do tomboly, ale její významnou část tvořily
čerstvé produkty vepřové zabíjačky.

Zabíjačková veselice
ZŠ Liptál
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Obrovské poděkování si zaslouží paní kuchařky, které pečlivě připravovaly a do detailu
promýšlely, co a jakým způsobem budou připravovat, aby všem chutnalo stejně jako
vloni.
Na rozdíl od loňského roku se však pocit, že se stovky hodin příprav vyplatily, nedostavil.
Sál byl poloprázdný a ti, kteří přišli, mohli stěží vykoupit množství pokrmů, které byly
k prodeji připraveny.
Poděkování si zaslouží také děda Burján, který s celou svou rodinou pomáhal od rána
do večera. Však také jeho originální klobáska „burjánka“ byla vydražena za 100,-Kč.
Medaili za věrnost a pomoc škole by měla dostat také celá rodina Vaculíkova z Lůžka.
K dlouholetým obětavým pracovníkům patří i paní Eva Šťastná. Více než 15 let
se účastní prakticky všech akcí, které rodiče pořádali.
Jak jsem již výše zmínila, většina rodičů zůstala doma, tak děkuji všem, kteří přišli
a pochopili, že se nejedná jen o zábavu, ale i o pomoc škole.
A na závěr jen pár vět na zamyšlení. Když jsem byla malá, maminky se před plesem
scházely a pekly zákusky, které se do jednoho prodaly – ne proto, že by lidé nevěděli kam
s penězi. Prodaly se proto, že výtěžek z akce byl věnován škole. A sál byl vždycky plný,
ačkoli měli lidé mnohem hlouběji do kapsy. Zkrátka a dobře oblékli to nejlepší, co doma
měli a přišli se pobavit. Byli to rodiče, kteří plesy, karnevaly, dětské dny a další akce
iniciovali, zajistili a realizovali. Vím, že se doba změnila a je naprosto jasné, že maminky
nebudou péct před plesem zákusky, ale to ostatní, to by rodiče mohli, ne?“


Základní škola v Liptále je známa řadou tradičních akcí a mezi ně patří i kurz tance
a společenské výchovy Taneční školy Mědílkovi, který měl slavnostní ukončení 15.dubna
2011. „Tuto první společenskou událost zvládli všichni absolventi na jedničku a možná
byli i oni sami překvapeni tím, jaká se s nimi stala změna. Společenské šaty, příjemné
vystupování a milý úsměv, to se u dnešních patnáctiletých moc nenosí. Doufejme,
že na svoji proměnu nezapomenou.“ uvedla ředitelka školy Věra Halová.

Tradiční akce
ZŠ Liptál

O další tradiční akci „Noc s Andersenem“ napsala žákyně 8.třídy Eva Urbanová :
„Nebyl to apríl! Ve škole se 1.dubna opět po roce sešly pohádkové bytosti tentokrát
z knížek Václava Čtvrtka, aby oslavily svátek všech příběhů s dobrým koncem. Křemílek
a Vochomůrka nás převedli přes bedlový les a teď to ví už celá naše ves!!!
Téhle akce se zúčastnila spousta makových panenek, víl, motýlů Emanuelů, vodníků,
Rumcajsů a oddíl pracovitých paní učitelek. Myslím si, že si to každý užíval, jak se patří.
Všichni se „vyřádili“ na stanovištích, na kterých čekaly pohádkové bytosti.
Já si osobně myslím, že se většina návštěvníků těšila především na noc! Každá skupina
popadla baterky a šla se podívat, co je čeká v bedlovém lese. Museli vozit Křemílka
a Vochomůrku na sáňkách, spočítat Rumcajsovi vosy, vozit se na jelenovi, aby lesem
prošli. Každá skupina byla samozřejmě úspěšná a pak zalehla do svých vyhřátých
spacáků a všichni usnuli vyčerpáním.“

O pořádání Halloweenu napsal pro Liptálský zpravodaj žák 9.třídy Daniel Tučník:
„Stejně jako každý rok, i letos padlo na deváťáky pořádání Halloweenu.
Nejprve se práce ujala děvčata. Začala vymýšlet program, hry, a co je nejdůležitější,
zajistila skvělou kapelu ze Vsetína s názvem Criminal Colection. Objednaly též balónky,
pásky na ruky a mnoho dalšího. Pak se však do toho obuli kluci. Vymysleli velký nadpis
na zadní stěnu tělocvičny, který výtvarně zpracoval náš třídní grafik a umělec Roman
Lukáš.
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Dalším skvělým nápadem byla diskokoule. Všichni jsme přemýšleli nad tím, kde vzít
tolik kelímků, z kterých jsme ji chtěli udělat. To však vyřešil Lukáš Vrlíček, který daroval
500 kelímků jako sponzorský dar. Vše bylo připraveno a všichni jsme čekali na den, kdy
to mělo vypuknout.
A je to tady. Protože však na stejný den připadl i Orion florbal cup, zůstaly přípravy
na panu učiteli Sobotkovi a zbytku třídy. Plni pocitů z vyhraného turnaje jsme se
po návratu do školy přesvědčili, že výzdoba je krásná, balónky nafoukané a hned jsme se
zapojili do posledních úprav. Nemůžu říct, že to bylo nějak synchronizované. Spíš jsme
všichni tak různě pobíhali, křičeli po sobě, každý někoho hledal.
S Mell, se kterou jsem akci moderoval, jsem taky nechtěl nic nechat náhodě. Kolegyně
si vzala krásné, do modra zbarvené šaty, tak jsem si musel vzít oblek. Odbila třetí hodina
a halloveenská strašidla byla vpuštěna na párty. Vzali jsme si mikrofony a mohli začít.
Mnoho textu jsme připraveno neměli, domluvili jsme se spíše na improvizaci. Zjistili
jsme ale, že zpacifikovat všechny děti je opravdu fuška. Vedoucí jednotlivých družstev
nám moc nepomáhali, a tak to byl někdy oříšek posunout se v programu dopředu. Ale
postupem večera se nám to dařilo. Začalo to mít dobrý náboj. Velké poděkování patří
Láďovi, který s dětmi tancoval a dováděl. Komu ubývaly síly mohl se letos osvěžit a
doplnit kalorie v bufetu, kde se prodávaly chutné výrobky nejen našich děvčat –
deváťaček, ale i paní Věrky Vaculíkové.
Pomalu ale jistě se blížila šestá hodina. Všichni věděli, co znamená. Kapela zahrála
poslední písničku. Naposledy jsme předstoupili před děti, abychom se rozloučili. Zazněla
poslední věta, vylétly konfety a byl konec. Všichni jsme byli rádi, že to máme za sebou,
ale zároveň smutní, že už vše skončilo.
Začali jsme uklízet. kapela odjela a my, pořadatelé, jsme se loudali ke vchodu. Chvíli
jsme si o všem ještě povídali. Na jednom jsme se shodli – letošní Halloveen se nám
vydařil.“

Tradiční akce Den otevřených dveří byla uspořádána v sobotu 26.března 2011 a kromě
místních přijali pozvání i děti se svými rodiči z okolních obcí. Některé děti se pak přímo
rozhodly zapsat k pokračování ve školní docházce na této škole.

Novou tradici netradičního vyučování zahájila oslava Dne Země. Po první vyučovací
hodině se třídy prvního stupně rozešly na předem připravená stanoviště a tam se jich ujali
jejich starší spolužáci. Pod jejich vedením třídili odpad, poznávali zdravá jídla nebo se
zapojili do soutěže Sahara. Celou akci řídil školní koordinátor EVVO Tomáš Sobotka.

10.června 2011, v den 69.výročí vyhlazení středočeské obce Lidice, uspořádala
vychovatelka ŠD při ZŠ Liptál Petra Pilná cyklistické závody zručnosti nejmenších
cyklistů z prvního stupně školy. Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhlo u „Lidické
trnky“ v átriu školy.
Společně si tak připomněli, že stejná švestka roste od června 2007 pod Růžovým sadem
v Památníku Lidice, kousek od sousoší lidických obětí – Památníku dětských obětí války.

Zdařil se i poznávací výlet do Londýna. Skupina žáků, studentů a dospělých
pod vedením ředitelky školy Věry Halové spolu s průvodkyní cestovní agentury
z Nového Hrádku Janou Hrudkovou prošla řadu pamětihodností a pozoruhodností.
Své kouzlo mělo i ubytování v soukromí, ale po celodenním putování již na rozhovory
v angičtině nezbývalo dost sil.
Příloha č. 8 (plakát na Velikonoční jarmark a slavnostní kolonu,
výroční zpráva z hospodaření, časopis Školáček)
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Nepříznivé zimní počasí a málo sněhu k zimním radovánkám dětem částečně nahradilo
několik divadelních představení ve školce, návštěva velkého divadla ve Zlíně
s představením „Zachraňte pohádky“ a také Korálkový karneval na konci února.
Větší nemocnost dětí způsobila posunutí Jarní slavnosti až na polovinu dubna a pěkné
jarní počasí umožnilo uspořádat ji na zahradě. Děti předvedly krátký program k přivítání
jara a spolu s rodiči se pak zapojily do různého tvoření. Vyráběly zajíčky a slepice ze
sena, malovaly jarní louku na plátno a na studnu, pomáhaly tkát rohož z prutů a sledovaly
jak se plete pomlázka. Starší děti se pak den na to zúčastnily velikonočního tvoření na
vsetínském zámku, kde v programu Alceda zdobily vajíčka, pekly i ochutnávaly jidáše
a vyrobily si velikonoční přáníčko.
Ve spolupráci s ČSOP Vartovna se děti spolu s rodiči v dubnu zapojily do výsadby lip
před mateřskou školou a v říjnu na Den stromů vysadily na zahradě třešeň.
Na začátku května připravila každá třída malou oslavu pro maminky a babičky k jejich
svátku a nechyběly ani dárečky a občerstvení.
Svátek dětí oslavily všechny děti na Hájence v Semetíně, kde pro ně pracovníci Alceda
připravili pestrý program a dobré náladě nevadilo ani ne příliš příznivé počasí.
Hlavní oslavu Dne dětí pak připravili zaměstnanci školky spolu s rodiči a zástupci
místních spolků jako „Pohádkovou cestu s vyprávěním starého stromu“.
Na začátku cesty - u mateřské školy dostalo každé dítě „lipový list“, kde se pak postupně
značilo plnění úkolů a rodiče „Průvodce“ s popisem všech stanovišť. „U starého stromu“
– pod červeným bukem před zámkem poznávaly děti různé druhy stromů a jejich plody,
„U dráčka Hasíka“ zkoušely zkrotit vodu a namířit na cíl, „U vodníka“ poznávaly, co
do vody nepatří a chytaly rybičky. „U smutné princezny“ měly za úkol rozveselit ji
písničkou, „U myslivce a Karkulky“ poznávaly druhy ptáků a také si prohlédly různá
vycpaná zvířátka, „U Rumcajse a Manky“ házely šiškou na cíl a zkoušely chodit
v Rumcajsových botách, „U čarodějnic“ musely posbírat a roztřídit odpadky
a „U loupežníků“ poznávaly zvířátka, která žijí v lese a také co všechno je vyrobeno ze
dřeva.Na konci cesty na zahradě školky měly děti poslední úkol – nasadit starému stromu
nového kamaráda, a tak si děti v květináčku odnášely smrček, o který se budou starat
a někde si ho doma zasadí. Za splnění všech úkolů si děti z pytle vytáhly odměnu. Další
odměnou pak byla zábava s klaunem Bembelínem a kocourkem Matýskem, kteří
k poslechu i tanci na zahradě hráli a organizovali soutěže pro děti.
Další akcí v červnu byla exkurze starších dětí do skláren ve Vizovicích a dlouho
očekávaný Indiánský týden, který doplnila „Indiánská pohádka“ loutkového divadla
z Hodonína a Indiánská noc ve školce pro předškoláky s vycházkou na rozhlednu
Vartovna. Zajímavá byla i didaktická pohádka Princ Bajaja, kterou děti viděly na zámku
ve Vizovicích. Byl tam princ na opravdovém koni a děti si mohly vyzkoušet mletí obilí
mezi kameny, česání lnu, praní na valše a jiné neznámé činnosti.
S patnácti předškoláky se učitelky a paní starostka slavnostně rozloučily v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Poslední akcí školního roku bylo kratičké vystoupení dětí na oslavách 650.výročí obce
1.července. Pásmem písní a básní v kulturním areálu děti zahájily oslavy.
První velkou akcí nového školního roku byla Lucerničková slavnost, která se tentokrát
díky dobrému počasí vydařila a děti spolu s rodiči mohly jít až na kopec k lesu, kde je
čekal svatý Martin. Slavnost pak byla ukončena občerstvením a minidiskotékou
u tanečního kola.
Tradiční Adventní slavnost si připravila každá třída zvlášť, ale tvoření rodičů a dětí
pak probíhalo po celé školce a každý si mohl vybrat, co si vyrobí, ochutnat vánoční
perníčky, bylinkový čaj a fair traidovou kávu.
Mikuláš přišel jako obvykle s andělem a čertem, ale tentokrát donesl každému dítěti
balíčky dva. Jeden s ovocem a jinými dobrotami a druhý s překvapením od občanského
sdružení Líska (cukrovinky bez chemie a tradiční šitá hračka). Nákupem tohoto balíčku
se mateřská škola zapojila do spravedlivého obchodu Fair Trade.
Nejstarší děti se pak zúčastnily vánočního tvoření na vsetínském zámku a důchodcům
v penzionu v Liptále nazdobily stromeček a zazpívaly koledy.

Z Mateřské školy
Liptál
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Poslední akcí roku byla Slavnost vánoční. Proběhla v posledním předvánočním týdnu ve
dvou dnech – každá třída zvlášť. Mladší děti kromě písní a básní předvedly pohádku
O stromečku a starší Vánoční pohádku. Obě třída pak čekalo překvapení pod stromečkem
– hračky zakoupené s finančním přispěním rodičů a bohaté vánoční občerstvení.
Příloha č 9 ( výstřižek z regionálního tisku Jalovec)

Děti z Dětského domova a Základní školy Liptál dostaly od obecně prospěšné
společnosti na podporu handicapovaných a začínajících umělců a projektů
pro handicapované děti „Nuts production a Nadace T – Soft eternity“ pohádkové knihy
s názvem Pohádky ze stříbrného města.
S poděkováním za knihy uvedla vychovatelka Pavla Valchářová pro Liptálský zpravodaj:
„Název této obecně prospěšné společnosti v sobě zahrnuje prostou skutečnost, která platí
již od samého začátku lidské existence na této planetě, a to, že slabým a nemocným by
měl každý slušná člověk pomáhat.
V duchu této životní filosofie se snažíme vychovávat i děti našeho dětského domova.
Vedeme je k úctě k dárcům a sponzorům, kteří přispívají k tomu, aby mohli žít životem,
který usnadňuje handicap absence vlastní rodiny. Často s nimi hovoříme o tom, že
ve světě jsou na tom děti daleko hůře, často umírají na následky hladu a nedostatečnou
lékařskou pomoc. Mají povědomí o tom, že mnohé děti mají těžké tělesné nebo duševní
postižení. Je překvapující, jak děti na tuto skutečnost citlivě reagují a jsou ochotny podle
svých možností a schopností pomáhat.
Doufám, že alespoň tímto způsobem naše děti společnosti vrátí to, co do nich vložila!“

Z Dětského domova
a Základní školy
Liptál

Dalším ze sponzorů byla nadace Grado a hlavně JUDr. Cach, díky kterému se děti DD
a ZŠ Liptál 27.3.2011 zúčastnily dětského programu skupiny Maxim Turbulenc ve Zlíně.
5.11.2011 se šestičlenné družstvo DD a ZŠ Liptál zapojilo do soutěže „Hra o zlatý puk“
v PSG aréně ve Zlíně. Mezi dalšími družstvy dětských domovů zaslouženě vybojovalo
druhé místo.
O činnosti, která děti DD a ZŠ Liptál velmi zaujala napsal žák Mário Dunka:
„A protože i v ZŠ praktické v Liptále třídíme odpad, rozhodli jsme se v rámci
dvoudenního projektu s názvem „Plasťáčci“ dokázat, že máme šikovné ruce.
Místo důkladného sešlapávání lahví jsme naopak dbali na to, aby byly láhve co nejméně
poničené a dokonce jsme nejenom lahve, ale i kelímky od jogurtu i jiné umělohmotné
drobnosti nosili z domu. První den projektu jsme se vrhli do vytvoření něčeho, co by
mělo vypovídající hodnotu a co nejvíce se přiblížilo skutečné věci. Byla to „fuška“, proto
jsme pokračovali v započaté práci druhý den. Ale nakonec se povedlo. Vyrobili jsme
stoličku, robota, kvetoucí keř, vláček, kosmickou raketu, chobotnici, kočárek s miminkem
a další drobné předměty.
Abychom si po náročné práci oddychli, v rámci plnění školního plánu EVVO jsme shlédli
DVD, abychom se přesvědčili o tom, že třídění odpadků není nějaký módní výmysl, který
nám někdo nařídil, aby nám ztížil život, ale že třídění odpadků má opravdu smysl,
protože velká část odpadu, který my vytřídíme, se znovu použije pro výrobu něčeho
jiného. Když si koupíte teplou zimní bundu, možná se právě oblékáte do PET lahví.
Vycpávka v bundě, která slouží jako tepelná izolace a dělá naši bundu teplou
a naducanou, se vyrábí právě z PET lahví. A my už víme, že PET lahve se rozemlely
a vyrobily se z nich vlákna, kterými se vyplnila. A to je pouze jediný příklad druhotného
zpracování. Už je nám jasné, proč má třídění odpadu takový význam!“
Příloha č. 10 (výstřižky z regionálního tisku Jalovec)
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Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za jejich přínos
pro výchovu a vzdělání mladé generace se dne 31.března 2011 uskutečnilo za účasti
hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, radního pro oblast školství, mládeže
a sportu Josefa Slováka a dalších představitelů kraje v Muzeu Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě. Tato slavností událost navazuje na tradici oceňování práce pedagogů
regionálního školství při příležitosti Dne učitelů.
Z dětského domova a Základní školy ve Vizovicích bylo toto významné ocenění, jako
jedné z dvaceti vyznamenaných pedagogů Zlínského kraje, uděleno Mgr. Marii
Machalové z Liptálu.
Ředitelka Dětského domova a Základní školy Mgr. Eva Čapková uvedla:
„V tomto zařízení pracuje již 36 let. Původně nastoupila jako vychovatelka dětského
domova, kde díky svým pracovním výsledkům a profesním znalostem v oblasti
problematiky dětí s nařízenou ústavní výchovou byla jmenována do funkce vedoucí
vychovatelky. V roce 1989 začala v našem zařízení pracovat jako učitelka základní školy
praktické, kde vyučuje dodnes a v současnosti zastává vedoucí funkci.
Při své pedagogické práci uplatňuje řadu moderních metod pro podporu vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami. Je příkladem vysokého nasazení a úsilí, které
věnuje své práci. Výrazně se podílí na prezentaci školy navenek, na rozvoji vztahů se
spolupracujícími organizacemi. Pravidelně je autorem a organizátorem kulturních akcí
nejen pro žáky, jejich rodiče, ale i veřejnost, jako jsou vánoční besídky školy, výstavy
výtvarných a rukodělných prací žáků, vernisáží v domě pro seniory, nácviků pro zájmově
uměleckou činnost speciálních škol. Podílí se i na organizaci sportovních akcí, zejména
akcí přesahujících rámec školy, např. sportovní hry žáků speciálních škol.
Pravidelně se jako členka přípravného výboru podílí na organizaci mezinárodního
folklorního festivalu Liptálské slavnosti, vánočních koncertů a jiných akcí FoS Lipta
Liptál. Aktivně působí v ženském sboru Rokytenka.
Několik let vedla dětský folklorní soubor Malůšata v Liptále a pracovala v obecním
zastupitelstvu.
Mgr. Marie Machalová je uznávaným a váženým pedagogem nejen u svých kolegů,
ale také žáků a rodičů. Vážíme si jí jako člověka, vážíme si její práce, a proto jí k tomuto
významnému pedagogickému ocenění blahopřejeme a přejeme ještě hodně úspěchů
do další práce!“

Oceněný pedagog
Mgr. Marie
Machalová



Čtyřiadvacetiletý Jan Svoboda z Liptálu se stal pošesté v řadě mistrem České republiky
v dřevorubeckém sportu. Zlato vybojoval 29.května 2011 před třemi tisícovkami diváků
v amfiteátru v Mikulově.
Stejně jako v minulých letech se závodilo v řezání speciální motorovou i ruční pilou
a v přesekávání stojícího i ležícího kmene. Novinkou bylo tentokrát přesekávání stromu
z prkna umístěného v třímetrové výšce. Na zdolání jednotlivých disciplín závodníkům
obvykle stačí jen pár vteřin.
„Vyhrát bylo těžší než v předchozích letech. Borci, které jsem porazil, totiž trénovali
dost usilovně. Bylo to znát,“ pro Valašský deník uvedl Jan Svoboda.
„Obvyklý šampión se prosadil v konkurenci dalších jedenácti siláků a jeho vítězství
bylo jednoznačné – naprosto dominoval již v polovině soutěže.“ Uvedl mluvčí
organizátorů soutěže Kryštof Šabacký.

Nejlepší dřevorubec
Jan Svoboda

Příloha č. 11 ( výstřižek z regionálního tisku Valašský deník)

20

Ke konci roku 2011 vykazuje sbor Českobratrské církve evangelické v Liptále 949 členů.
Byl vykonán jeden křest,13 členů zemřelo. Konfirmace se nekonala. Církevní sňatek
nebyl žádný.
Největší a nejnáročnější akcí bylo zateplení fary a výměna oken.
Současně byla provedena rekonstrukce topení a výměna plynového kotle.
Kromě toho byla z daru od Nadace Děti- kultura a sport a za pomoci mnoha ochotných
lidí zřízena v suterénu fary dětská klubovna.

Českobratrská církev
evangelická

O životě sboru do farního zpravodaje napsal kurátor Tomáš Němeček:
„Nejvíce navštěvovaným setkáním jsou bohoslužby. Od 1.10.2010 se ujala administrace
sboru sestra farářka Radka Včelná, která jednou až dvakrát v měsíci slouží také
při bohoslužbách. Dále pak u nás v roce 2011 kézali bratři faráři Miloslav Gregar, Otakar
Mikoláš, Jaroslav Voda, Vladimír Kopecký a sestra vikářka Michnová.
Na bohoslužbách se aktivně podílejí i další členové sboru čtením a přímluvnou
modlitbou, bratr Miroslav Vaculík také několikrát posloužil při bohoslužbách se čteným
kázáním. Svatá večeře Páně byla vysluhována sedmkrát.
Dětské bohoslužby se konaly po většině roku pod vedením sester Ivety Pečeňové, Věry
Navrátilové a Romana Vaculíka. V současné době nebývá v nedělní škole mnoho dětí,
pokud účast neposílí ještě i konfirmandi. Ostatní křtěné děti přicházejí se svými rodiči jen
výjimečně.
Podařilo se nám utvořit skupinu maminek s malými dětmi, které se pravidelně jednou
týdně scházejí v nové klubovně naší fary.
Ke konfirmaci se na podzim začalo připravovat pět mladých lidí z našeho sboru se
dvěma konfirmandy z Jasenné. Mládež se schází v pátek večer na faře a podařilo se tak
utvořit stabilní skupinku.
Při shromážděních, pohřbech a svátečních bohoslužbách jsme si zvykli slýchat hlasy
členů pěveckého sboru pod vedením sestry Hany Vaculíkové. I když jich není mnoho,
schází se pravidelně a rádi, také proto, že cítí užitečnost této služby.
Biblické hodiny se v roce 2011 kvůli rekonstrukci liptálské fary konaly ve Lhotě.
Neztratily však nic na svém významu, naopak účast byla ještě větší a v srdečnějším
prostředí docházelo k mnoha rozhovorům, i když nebyly vždy jen o bibli.
Staršovstvo se scházelo pravidelně jednou za měsíc a několikrát i mimořádně.
Má osmnáct členů a čtyři náhradníky, kteří se pravidelně účastní schůzí staršovstva,
konají služby při bohoslužbách a navštěvují starší členy sboru při jejich životním
jubileu.“
Příloha č. 12 ( Zpravodaje Farního sboru ČCE )

Nedělní odpoledne 17.dubna 2011 patřilo výsadbám nových dřevin v obci.
Podél cesty v centru obce u mateřské školy se sadilo 8 nových lip srdčitých.
Výsadba těchto dřevin vyla realizována v rámci projektu „Úprava návsi v obci Liptál“,
na jehož realizaci získalo občanské sdružení ČSOP Vartovna Liptál finanční prostředky
z grantového programu Nadace Partnerství. Veřejné výsadby se účastnili obyvatelé obce.
Budovu školky během výsadby vyzdobily obrázky stromů, které malovaly děti.
Další dřevina byla vysazena také u zámku a byl to liliovník tulipánokvětý.
Dva duby letní byly vysazeny místo odstraněné konstrukce letního kina v kulturním
areálu. Výsadbu těchto dřevin finančně zajistila obec Liptál.
Lesy ČR, Správa Vsetín pak podpořila výsadbu dvou javorů u koliby.
Celkem bylo samotnými obyvateli naší obce vysazeno 13 nových dřevin.

ČSOP Vartovna

Státní svátek 17.listopad si měli žáci ZŠ Liptál připomenout sázením stromu, který
by byl nejen připomínkou historických událostí, ale stal se také součástí oslav 650.výročí
od první písemné zmínky o obci.
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Členové ČSOP Vartovna zajistili strom na výsadbu – buk letní, žáci ZŠ Liptál navrhli
informační tabuli a pan Mrnuštík vyrobil ozdobnou stříšku.
Buk je umístěn uprostřed trávníku před školou a bude tak trvalou připomínkou nejen
tohoto dne, ale i významných historických událostí.
„Žáci ZŠ Liptál budou pokračovat v mapování historie památných stromů v Liptále.
Přes zimní období vyrobí informační tabule stromů, které byly vysázeny při různých
příležitostech, takže mladší generace i návštěvníci budou mít možnost i prostřednictvím
těchto informačních tabulí nahlédnout do historie obce,“ uvedla při slavnostním sázení
před školou ředitelka Věra Halová.
Příloha č. 13 ( plakát k sázení lip „Úprava návsi v obci Liptál“)

Jen co roztál zbytek sněhu a trochu oschla cesta, sešli se malí hasiči před zbrojnicí, aby
začali trénovat na blížící se obvodové kolo Hry Plamen. Pravidelně každou sobotu
a úterý se mladší i starší žáci scházeli, aby se buď naučili novým dovednostem, nebo se
zdokonalili v tom, co už uměli.
Pro mladší žáky to nebylo nic jednoduchého, protože do kroužku přišli teprve v létě
loňského roku. Na podzim se sice leccos naučili, ale při zimní pauze většinu věcí
zapomněli. A tak pilně běhali s proudnicemi, rozhazovali a motali hadice, překonávali
různé překážky a hlavně si užívali spoustu srandy, která k hasičině prostě patří.
Co se týká starších žáků, tak ti už mají všechny disciplíny, jak se říká „na háku“. Jak by
taky ne, když trénují doslova od malička. A tak si zjistili nejlepší výkony v jejich
kategorii a snažili se je překonat. Nebylo to nic lehkého, ale mnohokrát na trénincích
přepsali, alespoň své vlastní rekordy.
Jarní trénování uteklo jako voda a než jsme se nadáli, měli jsme tu sobotu 7.května
a první závody letošní sezóny. Ráno, už před sedmou hodinou někteří mladí hasiči
netrpělivě přešlapovali před hasičskou zbrojnicí a čekali na ostatní členy družstva. Pak už
nám nezbývalo nic jiného, než naše malé hasiče obléct do dresů, posadit do hasičského
auta a vyrazit do nedalekého Semetína.
Po příjezdu naši nejmenší vyrazili na dráhu, aby si naposledy prošli každou z disciplín,
ujistili se, kde se mají postavit a kde budou co dělat. Pak už jen rozcvička, nástup, krátká
porada vedoucích a dlouho očekávané odstartování prvního družstva.
Čekání na každou disciplínu bylo vždy dlouhé, ale malí hasiči se bavili různými hrami
nebo sledováním ostatních družstev. Když ale konečně přišli na řadu, tak nezklamali.
Čas sice nebyl mistrovský, ale bylo vidět, že se snažili a nikde neudělali chybu. Po všech
čtyřech disciplínách, které běhají mladší žáci se ta naše drobotina umístila na 6.místě.
Co se týká starších žáků, zaslouží si potlesk. I přes nenadálé onemocnění jedné z žákyň
a doplnění družstva mladšími žákyněmi se se vším nebojácně poprali a obsadili krásné
3.místo, které jim zajistilo postup do okresního kola v Horním Lidči. Takto úspěšně naši
mladí hasiči odstartovali tento rok a nezbývá, než jim popřát sezónu bez úrazů, plnou
radosti a úspěchů.
Pro Liptálský zpravodaj napsala instruktorka MH Tereza Obadalová

Sbor dobrovolných
hasičů Liptál

Dne 24.září 2011 proběhlo v naší obci v rámci školení a výcviku největší hasičské
cvičení SDH ve Zlínském kraji v roce 2011.
Taktického cvičení k prověření součinnosti jednotek při dálkové dopravě požární vody
pomocí požárních stříkaček a čerpadel cisternových automobilových stříkaček
na Vartovnu – k rozhledně – se zúčastnilo 26 jednotek SDH a na 140 hasičů.
Celé akci mohli přihlížet i zájemci z řad veřejnosti za dodržení bezpečnostních podmínek.
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Proto byla od 12.30 hod. pro veřejnost uzavřena cesta z Obory k rozhledně v obou
směrech pro všechny – tedy i chodce, mimo cvičící jednotky do ukončení cvičení – asi
do 15.hod. Cesta od Syrákova byla přístupná po celou dobu.
Po zakončení cvičení byl proveden nástup cvičících JSDHO v Kulturním areálu v Liptále,
kde byl zároveň podáván guláš a občerstvení.
Celou akci hasiči hodnotili jako zdařilou a velmi potřebnou. Její význam spočívá hlavně
v možnosti ověřit si součinnost sborů např. při zásazích v těžko dostupných terénech,
při lesních požárech apod. Zde je velmi důležitá spolupráce jednotlivých sborů a jejich
techniky. Z akce mohou účastníci pro příště čerpat mnoho nabytých zkušeností, a to byl
hlavní cíl této výjimečné a ojedinělé akce.
Příloha č 14 (plakát, výstřižek z regionálního tisku Jalovec)

Historicky první utkání mezi Hořanskem a Dolanskem se sehrálo v sobotu 14.května
2011 k výročí 650.let obce Liptál.
Fotbalový tým Hořanska pod vedením kapitána Milana Gavendy se utkal s týmem
Dolanska pod vedením kapitána Aleše Melichaříka o pohár starostky obce.
Hranice, která dělí Hořansko od Dolanska, je restaurace U Klesků.

Fotbalový klub Liptál

Průběh utkání pro Liptálský zpravodaj popsal předseda FK Liptál Ing. Milan Daňa:
„Utkání začalo v 15.00 hod. hvizdem hlavního rozhodčího Viléma Axmana. První
minuty utkání byly opatrné, oba týmy se seznamovaly s terénem i s míčem. Po tomto
klidním začátku zavelel kapitán Hořanska Mila Gavenda do útoku a Hořansko začínalo
získávat na převaze a zbytek prvního poločasu už byl v jejich režii. I proto skončil první
poločas 3:1 ve prospěch Hořanska.
Do druhého poločasu udělal kapitán Dolanska Aleš Melichařík velké změny v kádru.
Přeskupil své hráče a hned to bylo znát na hře. Dolansko se pomalu začínalo dostávat
do útoku a brzy převzalo otěže zápasu. Nakonec po devadesáti minutách byl stav
nerozhodně 3:3 a o vítězi tedy musely rozhodnout penalty.
Kapitán i rozhodčí se domluvili na jedenácti pokutových kopech každého týmu. Jako
první se postavili k míči hráči z Dolanska. Kopání pokutových kopů bylo velice napínavé,
po skončení jedenácté série byl stav nerozhodný 6:6 a muselo se kopat dál. Opět se
postavil k míči hráč Dolanska, který svůj pokutový kop proměnil a Dolansko vedlo 7:6.
Poté se postavil k míči hráč Hořanska a ten svůj pokutový kop nedal. Bylo rozhodnuto!
Vítězem historicky prvního utkání mezi Hořanskem a Dolanskem se stalo Dolansko
a krásný pohár se jménem vítěze je umístěn v restauraci U Klesků ve vitríně „vpravo“.“
Příloha č. 15 ( plakát, výstřižek z Jalovce, kopie výstřižku z Valašský deník )
Fotbalová sezóna 2010/2011:
Po loňském suverénním postupu liptálských žáků do okresního přeboru i tentokrát
bojovali o nejvyšší příčky v tabulce. Vstup do nové sezóny byl velice vydařený a hned
první dvě utkání skončily vítězstvím. V dalších zápasech vítězství výrazně převyšovaly
zápasy se ztrátou bodu. Nakonec sezóny měli na kontě 10 vítězství, 1 remízu a 5 proher
s celkovým skóre 53:27 a umístili se na druhém místě!
I v této sezóně vedli tým žáků trenéři Ladislav Gerža a Zdeněk Fojtů.
Pro tým mužů byla tato fotbalová sezóna velmi těžká. Podzimní část nedopadla zas tak
špatně neboť Liptál měl na kontě 7 výher, 1 remízu a 6 proher a nasbíral celkem 22 bodů.
Jarní část sezóny už nebyla tak úspěšná a Liptál dokázal uhrát jen 10 bodů. O konečném
umístění v tabulce rozhodlo až poslední kolo soutěže. Ale vítězství nad Semetínem 1:0,
gólem Davida Londy zajistilo umístění na konečném desátém místě a rozhodlo o setrvání
ve III.třídě.
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Nejúspěšnější turnajové utkání sehrál Klub volejbalových nadšenců na Velikonočním
turnaji 16.dubna 2011 v tělocvičně při Základní škole v Hošťálkové.
Toto klání si nenechalo ujít sedm družstev z blízkého okolí, jejichž zástupkyně bojovaly
o co nejlepší umístění. Turnaj se hrál systémem každý s každým. Po napínavých zápasech
si pro prvenství nakonec došly naše volejbalistky.
Konečné pořadí: 1. Liptál, 2. Vsetín, 3. Hošťálková, 4. Jablůnka. 5. Ratiboř, 6. Bystřička,
7. Valmez.

Klub volejbalových
nadšenců

Na dalších turnajích (Noční, Sokolský aj.) se již KVN Liptál tak nedařilo, ale vždy byla
důležitější účast než přímo výhra!
Příloha č. 16 ( výstřižky z regionálního tisku Jalovec )

Sportovní klub policie Vsetín a Alcedo – středisko volného času Vsetín hostily
19.února v tělocvičně Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně karatisty z celé
republiky. Zúčastnili se tam druhého kola Národního poháru České asociace tradičního
karate.
V sobotu 14.května 2011 se uskutečnilo mistrovství České republiky v tradičním karate.
V konkurenci oddílů z celé naší vlasti se dobře umístnili závodníci z Valašska.
Liptál v těchto soutěžích reprezentovali Radomír Ostruška, Filip Goláň, Klára Goláňová
a Eliška Bělíčková.
Příloha č. 17 ( výstřižky z regionálního tisku Jalovec )

Klub tradičního
karate


Komisi pro občanské záležitosti začala od tohoto roku vést nová předsedkyně Jitka
Koutná.
Vítání občánků bylo v tomto roce dvakrát – 15.května a 9.října 2011 a přivítáno bylo
celkem 13 dětí. S milým programem vystupovaly tradičně Malůšata a rodiče využívali
možnosti společného fotografování u vyřezávané kolébky.
Tradiční posezení seniorů se konalo 26.listopadu 2011 a v programu paní starostka
připomněla 650.výročí obce. Děti ze základní školy zahrály Vánoční pohádku
a k poslechu i tanci pak hrála paní Salisová.
Příjemné posezení doplnilo výborné občerstvení od kuchařek ze Základní školy Liptál.

Komise pro občanské
záležitosti


V sobotu 30.července 2011 od 14.hod. pořádalo Myslivecké sdružení Brdisko
u myslivecké chaty poprvé „Myslivecké odpoledne“.
Připravili soutěžní hry pro děti, přehlídku loveckých psů i výstavku trofejí. Velký zájem
byl o soutěž v hodu sekyrkou nebo střelbu ze vzduchovky. Nechybělo bohaté občerstvení
a myslivecké speciality, lákavá byla i bohatá tombola.
K poslechu i tanci hrála hudební skupina „Može byď band“ z Liptálu.

Myslivecké sdružení
Brdisko
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Ve dnech 5.-8.záží 2011 proběhl v počítačové učebně Základní školy Liptál kurz práce
na počítači pro seniory. Pořádal jej nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou na Vsetíně, místní knihovnou v Liptále
a Základní školou v Liptále.
Pro Liptálský zpravodaj napsal jeden z absolventů kurzu:
„Sešlo se nás deset účastníků – důchodců. Velmi dobře organizačně zabezpečený kurz
vedla lektorka Masarykovy knihovny paní Krajčová, která velmi citlivě a erudovaně
vysvětlovala problematiku a základy počítačové gramatiky, takže žáci důchodového věku
se při tom naučili základní funkce pro používání počítače v oblasti internetu, posílání
emailů a vytvoření emailových adres.
Tak jsme mohli na závěr kurzu poslat poděkování Nadačnímu fondu Klausových, který
nám poté odpověděl :
Velice mne těší Váš milý mail a mnohokrát děkuji za Vaše slova chvály. Věřím, že své
nové vědomosti budete i nadále rozvíjet a práce s PC Vám přinese potěšení a užitek.
Se srdečným pozdravem a přáním hodně zdraví Mgr. Kamila Kraštofová, tajemnice
Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, Praha 1 – Hrad, 119 08.
Poděkování patří i paní starostce Věře Dostálové, paní ředitelce Věře Halové i dětem
Základní školy Liptál, kterým jsme na týden zabrali počítačovou učebnu.
Pro žáky školy jsme byli asi trochu i atrakcí pro náš zájem se něco naučit. Věříme, že
se pro seniory ještě něco podobného připraví, a tak ještě jednou díky!“
Zdeněk Gerža, senior

Senioři a počítače


V sobotu 2.dubna 2011 se v Restauraci U Klesků uskutečnil již 7.ročník Liptálského
koštu slivovice.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – trnková a ostatní pálenky.
„Dobrá nálada provázela i letošní ročník, během celé akce bylo zajištěno bohaté
občerstvení, hodnotná tombola a po vyhlášení výsledků se mohli účastníci pobavit
v rytmech diskotéky“, pro Liptálský zpravodaj uvedla hlavní organizátorka Hana
Klesková.
Výsledky kategorie „Trnková“: 1. Obadal Libor, Liptál Dolansko
2. Škabraha Josef, Vsetín
3. Zapalač Vladimír, Jasenná
Kategorie „Ostatní“ : 1. Matonoha Jan, Liptál Dolansko
2. Vaculík Petr, Liptál Hořansko
3. Kubíček Vladimír, Liptál Pod Hranicí
Pět soutěžících poznalo svůj vzorek.

Košt slivovice

Poděkování patří všem sponzorům, kteří podpořili tuto akci a Obecnímu úřadu Liptál.

V sobotu 12.února 2011 se konal v pražském nákupním centru Paláce Flóra prestižní
závod Downmall ve sjezdu na horských kolech. Mezi čtyřiceti pozvanými elitními jezdci
byl i reprezentant LARDS DH rating Radomil Staněk z Liptálu.
Start byl ve vestibulu multikina ve čtvrtém patře, poté účastníci projížděli po ochozech
jednotlivých pater nákupního centra a nechyběly ani oblíbené skoky, eskalátory a cílový
pětimetrový drop z druhého do prvního patra.
Byl to určitě nezapomenutelný adrenalinový zážitek s extrémními výkony jezdců.
Příloha č. 18 (výstřižek z regionálního tisku Jalovec)
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V sobotu 3.září 2011 se uskutečnil nultý ročník hudebního festivalu Liptálské Slůnění.
Cílem bylo přilákat co nejvíc lidí na dobrou hudbu, jídlo a pití a tak je formou zábavy
získat finanční prostředky pro těžce zraněného kamaráda.
Tento úkol nebo spíš přání se pořadatelům podařilo splnit a na rehabilitaci Petra Valcháře
získali neuvěřitelných 56 700,-Kč.

Liptálské slůnění

Za všechny pořadatele do Liptálského zpravodaje napsal Jara Londa:
„Co říci na závěr? Bylo by toho hodně, ale hlavně je třeba poděkovat. Poděkovat všem
účinkujícím, že hráli za minimální honorář, zvukaři za skvělý zvuk, Řeznictví U Hrušků
za výborný kabanos, dodavatelům piva Zubr s cenami do soutěže, OÚ Liptál a FK Liptál
za pochopení a hlavně moc, moc, moc díky všem spolupořadatelům.
Hlavní je, že se celá akce podařila a měla smysl.
My jsme se po letošním zdařeném „nultém“ ročníku rozhodli jít do toho příští rok zase
se stejným zápalem a stejnou myšlenkou.“
Příloha č. 19 ( výstřižky z regionálního tisku Jalovec)

Spolu s opravou Základní školy byla upravena i knihovna, která sídlí v pravé části
budovy v přízemí.
V knihovně je zdarma zřízen přístup i internetu – dvě místa u počítače.
V říjnu 2011 bylo zakoupeno 42 nových knih a k dispozici bylo i 100 knih
z „cirkulačního souboru“.

Obecní knihovna

„V období od 1.září do 30.listopadu 2011 si čtenáři z knihovny vypůjčili 340 knih
beletrie i naučné literatury pro děti i dospělé.
Zaregistrovalo se 6 nových čtenářů (2 děti, 1 student, 2 zaměstnaní a 1 důchodce).
Registraci si obnovilo 10 čtenářů,“ uvedla knihovnice Alena Malčíková.
Registrační poplatek je ročně: - mládež, důchodci 20,-Kč
- zaměstnaní
40,-Kč
Knihovna je otevřena vždy ve středu a v pátek od 15.00 do 17.00 hod.
Další informace o knihovně
na www.liptal.knihovna.info.

i

aktuálních

knihách

můžou

čtenáři

získat


V roce 2011 měla naše obec 1 479 obyvatel, z toho 727 mužů a 752 žen, 6 cizinců.

Roční přehled
obyvatel

V tomto roce se narodilo 18 dětí.
zemřelo 11 občanů.
K pobytu se přihlásilo 21 občanů.
odhlásilo 7 občanů.
V tomto roce se konalo 6 sňatků.
V obci je registrováno 516 čísel popisných
44 čísel evidenčních /chaty/
153 objektů je neobydleno (nikdo není přihlášen na trvalý pobyt)
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Míra nezaměstnanosti :
- dosažitelní uchazeči o zaměstnání (mohou ihned nastoupit) : 68 osob
- ekonomicky aktivní obyvatelstvo : 652 osob
- míra nezaměstnanosti v obci
: 10,4 %
Příloha č. 20 („Roční přehled obyvatelstva v Liptále 2011“ z Liptálského zpravodaje)

V kulturním zařízení obecního úřadu se v roce 2011 konaly tyto akce:

Akce roku

Plesy : Hasičský ples, Myslivecký ples, Valašský bál
Zábavy: Velikonoční zábava – SDH Liptál
16.4.2011
Mikulášská zábava – SDH Liptál
3.12.2011
Štěpánská zábava – FK TJ Start Lipta Liptá
26.12.2011
Soukromé akce : 4
Výroční valná hromada SDH
29.1.2011
Valná hromada – FoS Lipta Liptál
11.3.2011
Seminář starodávný –FoS Lipta
12.-13.3.2011
Zabíjačková veselice – ZŠ Liptál a SR
19.3.2011
Závěrečná taneční kolona - ZŠ Liptál
15.4.2011
Dětské folklorní dny – Výstava výtvarných prací dětí ZŠ Liptál 10.- 12.6.2011
Besídka dětí - ZUŠ Morava
16.6.2011
Absolventský večírek – ZŠ a SR při ZŠ Liptál
24.6.2011
MFF 42. Liptálské slavnosti – FoS Lipta Liptál, Obec Liptál
24.-30.8.2011
Soustředění brněnský Valášek
30.9.-2.10.2011
Sraz Lipťáků
8.10..2011
Liptalské vinobraní – Beránek Miroslav
15.10.2011
Beseda s důchodci
26.11.2011
Vánoční posezení u cimbálu – FoS Lipta
11.12.2011
Vánoční besídka - DD a ZŠ Liptál
15.12.2011
Cesta do Betléma – divadlo ZŠ Liptál
16.12.2011
Vánoční koncert ZUŠ Morava
19.12.2011

V kulturním areálu obecního úřadu se v roce 2011 konaly tyto akce:
Sázení lip u MŠ a v KA – 650 let obce
Dětské folklorní dny – zábava – FoS Lipta Liptál, OÚ Liptál
Sousedské posezení k 650 výročí obce – OÚ Liptál, spolky
Zábava Promile – skupina Promile
Farmářský trh – obec, ZŠ Liptál
Zábava – KVN Liptál
Myslivecký výlet u chaty _ MS Brdisko
VI. Finální rozstřel – zábava – KVN
42.Liptálské slavnosti – FoS Lipta Liptál, OÚ Liptál
Liptálské slůnění – Londa Jaroslav
Cvičení hasičů – dálková doprava vody na Vartovnu

17.4.2011
11.6.2011
1.7.2011
16.7.2011
17.7.2011
23.7.2011
30.7.2011
19.8.2011
24.-30.8.2011
3.9.2011
24.9.2011

Příloha č. 21 (Plán kulturních akcí v Liptále, pozvánky na plesy )
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Hned na začátku roku roztály poslední zbytky sněhu, pršelo a teploty nad nulou
ukazovaly spíš na jaro. Teprve od 20.ledna klesly mírně pod nulu a zimu připomínala
jemná sněhová pokrývka. Větší mráz byl jen od 28.ledna do konce měsíce
(až -16 stupňů C). V únoru se teploty pohybovaly opět nad nulou a sníh roztál.
Až po 20.únoru se mrazy vrátily, ale pak následovalo opět oteplení a 5.března už to opět
připomínalo jaro. Sníh, který pak napadal dlouho nevydržel. Od poloviny března byla
teplota většinou nad nulou a déšť převládal nad sněžením.
Dubnové aprílové počasí se ohlásilo až teplotními rekordy a ty způsobily, že již koncem
měsíce kvetly trnky a třešně.Hned na začátku května však přišly mrazíky, ledový vítr
i sníh a bylo po úrodě. Celý květen i červen se pak střídalo slunečné počasí s ochlazením,
deštěm i bouřkami. Celkově byl červen teplotně podprůměrný a deštivý.

Počasí

Nejsilnější déšť zasáhl náš kraj v noci ze čtvrtka 30.6. na pátek 1.7.
Již večer nás překvapovaly proudy vody, které z cest tvořily potoky a razily si cesty i tam,
kde nikdy voda nebyla. (I hlavní cesta od Všeminy v horní části obce nad Špicí díky
různým přítokům připomínala spíš potok a přestávala být sjízdná.) Se stmíváním pak
přicházely obavy, kam až voda stoupne a které dvorky a zahrady zaplaví.
Neuvěřitelně vypadalo koryto Rokytenky jindy pomalu prázdné, jak jsme si později
mohli prohlédnou na dokumentující fotografii na výstavě.
Největší problémy proto byly až v dolní části obce. U Hrádků se potok vylil až na cestu
a zcela zastavil provoz, u Kneblů hrozilo zatopení domu a most u dolního obchodu už
téměř „plaval“. Níž po toku pak byly více nebo méně zaplavené všechny zahrady podél
toku. Již druhý den déšť přestal, největší voda odtekla a hrůzy minulého dne připomínaly
jen koryta z kamení , nánosy bahna a slehlá tráva.
Celý červenec byl pak teplotně podprůměrný a deštivý.
Až od srpna se počasí zlepšilo a bylo víc „letní“. Tropické teploty byly v posledním
srpnovém týdnu a letní počasí bylo s menšími výkyvy po celé září.
První mrazík byl již 15.října, ale i pak byly teploty spíš nad nulou.
Až 16.prosince silný vítr, který polámal i několik silných větví na stromech (způsobil
půldenní výpadek elektřiny v obci) možná způsobil to, že těsně před vánoci mírně
nasněžilo a Štědrý den byl bílý, ale hned na druhý den pršelo a bylo po sněhu.
Do konce roku pak ještě střídavě pršelo a sněžilo, na Silvestra byl i mráz (-7 st. C).
Příloha č. 22 (výstřižek z novin Mlada fronta Dnes)
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Rekapitulace 2011:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Rok 2011 v česku - rok odchodů
Zemětřesení, tsunami a jaderná katastrofa v Japonsku
Přátelské posezení k 650.výročí obce
Zpráva starostky obce za rok 2011
Strategický rozvojový dokument 2011-2014
K zateplení základní školy a opravě tělocvičny
Kanalizace
Sčítání obyvatel ČR
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