2014

6.března 2014 jednali lídři států a vlád EU na mimořádném sumitu o Krymu a o krizi
mezi Ukrajinou a Ruskem. V závěru vyzvali Rusko, aby neprodleně stáhlo své síly
z Krymu.
21.března prezident Vladimír Putin podpisem smlouvy formálně završil připojení
Krymu k Ruské federaci. Většinou – 97 procenty hlasů se pro vyslovili občané Krymu
v referendu, které však bylo podle Západu a ukrajinské vlády vyhlášeno v rozporu
s mezinárodním právem.
Ruský prezident v dopisu evropským státníkům pohrozil, že zastaví dodávky zemního
plynu na Ukrajinu.

Na konci ledna 2014 prezident Miloš Zeman po 95 dnech od voleb jmenoval koaliční
vládu ČSSD, ANO a KDU-ČSL v čele s Bohuslavem Sobotkou. Místopředsedy vlády se
stali Andrej Babiš (ANO) a Pavel Bělohrádek (KDU-ČSL).

Mezi vítěze komunálních voleb (10.-11.října) patřilo hnutí ANO, které vyhrálo
v polovině z 26 statutárních měst. ČSSD i ODS zvítězily ve třech městech, v šesti vyhrála
lokální seskupení.

Senátní volby (17.-18.října) znovu vyhrála ČSSD, přestože z obhajovaných 23 míst
získala jen deset senátorů. KDU-ČSL získala pět senátorů a ANO čtyři, což v Senátu
zajistí vládní koalici většinu 46 hlasů. Po dvou křeslech obsadí senátoři za ODS, hnutí
Starostů a Stranu zelených, jedno bude mít Strana práv občanů a Strana soukromníků.

16.října 2014 vybuchl muniční sklad v části obce Vlachovice ve Vrběticích na Zlínsku a
dva zaměstnanci zemřeli. Explodovaly desítky tun munice, letecké pumy, dělostřelecké
granáty i náboje do samopalů. Detonace v dalších dnech pokračovaly ( jeden z objektů
s municí vybuchl i 3.prosince) , obyvatelé okolních obcí byli několikrát evakuováni.
První velký výbuch byl dobře slyšet i u nás v obci.

Vláda zrušila od ledna roku 2015 třicetikorunové poplatky v ambulancích a lékárnách.
Dál budou pacienti platit jen devadesátikorunový poplatek za návštěvu pohotovosti.
Prezident Miloš Zeman novelu podepsal 6.listopadu.

1.prosince 2014 zkolabovala kvůli ledovce na tři dny doprava ve velké části republiky.
V Praze a v Brně nejezdily tramvaje, dráhy zrušily stovky spojů a některé vlaky zůstaly
přes noc s cestujícími na trati.
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Události ve světě
a doma

Volby do Evropského Parlamentu proběhly ve dnech 23.a 24.5.2014.
U nás v obci se k volbám dostavilo 145 voličů ( z 1 218), což je 11.9 % a z toho bylo 143
platných hlasů.
Pořadí

Zkratka
strany

Název strany

1-2

KDU-ČSL

1-2
3-4

ODS
Koal.TOP09,
STAN
Úsvit
ANO 2011
Svobodní
Piráti
ČSSD
SZ
KSČM
Rozumní

Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová
Občanská demokratická strana
Koalice TOP 09 a STAN

3-4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ND
Koal.DSSS a
SPE

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
ANO 2011
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Česká strana sociálně demokratická
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Str.zdravého rozumu-NECHCEME EUROzaEvropu sv.st.
NE Bruselu- Národní demokracie
Koalice DSSS a SPE

Volby do Evropského
parlamentu

Počet %
hlasů
18
12,6
18
12,6
15
10,5
15
14
12
11
10
9
6
5

10,5
9,8
8,4
7,7
7,0
6,3
4,2
3,5

3
2

2,1
1,4

Příloha č.:1. – Sada hlasovacích lístků pro volby do Evropského parlamentu
Volby do Senátu
Parlamentu ČR

Volby do Senátu Parlamentu ČR se konaly ve dvou kolech.
1.kolo proběhlo ve dnech 10.a11.10.2014.
Zúčastnilo se 339 voličů (z 1 214), což je 27,9% a z toho bylo 312 platných hlasů.
Pořadí

Jméno kandidáta

Za stranu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PaedDr.Alena Gajdůšková
Doc.Ing.František Čuba,CSc.
Ing.Jan Bravenec
Mgr.Aleš Dufek
MUDr.Jiří Sýkora
JUDr.Aloisie Jurkovičová
Mgr.Petr Žůrek,S.T.D.
Mgr.Vlastislav Anolák
Ing.Luděk Maděra
PaedDr.Olga Křížová
JUDr.Ing.Karel Nedbálek,Ph.D.
JUDr.Jan Zlínský

ČSSD
Strana Práv Občanů
Úsvit přímé demokracie
Koalice KDU-ČSL a Zlín 21
ODS
ANO 2011
Starostové a nezávislí
KSČM
Česká pirátská strana
Republika
Česká suverenita
Nezávislí

Získané
hlasy
112
97
23
20
17
15
14
4
4
4
2
0

2. kolo voleb proběhlo ve dnech 17.a18.10.2014.
Zúčastnilo se 175 voličů (z 1 213), což je 14,4% a z toho bylo 174 platné hlasy.
Pořadí

Jméno kandidáta

Za stranu

1.
2.

Doc.Ing.František Čuba,CSc.
PaedDr.Alena Gajdůšková

Strana Práv Občanů
ČSSD
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Získané
hlasy
109
65

Volby do Zastupitelstva obce Liptál se konaly ve dnech 10.a11.10.2014.
Voleb se zúčastnilo 353 voličů (z 1 214), což je 29% a z toho bylo 308 platných hlasů.
Voličům byla poprvé v historii svobodných voleb nabídnuta jedna kandidátní listina
„Sdružení nezávislých kandidátů“, a tak všech patnáct kandidátů bylo do Zastupitelstva
obce zvoleno.
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Liptál dne 5.11.2014 byli hlasováním
zvoleni níže uvedení členové do vedení obce.
Pořadí
po
volbách

Jméno

Počet
hlasů

Poř.na
Zvolená funkce
kandidátce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Daňa Milan,Ing.
Mlina Zdeněk
Hrádek Miroslav,Ing.
Vaculík Zdeněk
Čech Vítězslav,MUDr.
Evják Jan.DiS.
Jašková Věra,Ing.
Geržová Darina
Vaculík Ondřej,Ing.
Tomanec Filip
Vaculík Lubomír
Smilek Lumír
Trochtová Jana
Jurásková Veronika
Kögler Radim

284
245
236
233
232
230
219
215
212
210
209
203
197
197
186

1
6
4
9
5
13
2
12
7
10
3
11
8
14
15

Starosta obce
Člen Rady obce
Člen Rady obce
Člen Rady obce

Místostarosta
Člen Rady obce

Vážení členové zastupitelstva a vážení občané.
Blíží se konec roku 2014, ale zejména konec volebního období 2010 -2014.
Je tedy čas na bilancování a hodnocení uplynulého období, zamyšlení co se podařilo i
nepodařilo.
Volební období bylo zahájeno na podzim 2010, v době kdy se projevovaly důsledky
ekonomické krize a pro obec to znamenalo propad inkasa daňových příjmů.
To se projevilo i v následujícím roce 2011, k částečnému zlepšení došlo v roce 2012.
V roce 2013 se naděje v novém rozpočtovém určení daní stala skutečností a pro naši obec
to znamenalo viditelné zvýšení inkasa daňových příjmů. To byl jeden z nejdůležitějších
faktorů, který nám umožnil plnit finanční závazky z minulých let (splátky úvěrů na
plynofikaci,vodovodních rozvodů, splátky na kanalizaci), ale i plnění volebních záměrů.

Investiční a neinvestiční akce
Vyhlášené dotační tituly na zateplování veřejných budov jsme se snažili i v letošním roce
využít co nejvíce. I přes prvotní neschválení dotace na Zateplení kulturního zařízení jsme
opakovaně o dotaci žádali a dotace nám byla přiznána, i když finanční podíl obce se
musel zvýšit. V současné době realizace již probíhá a výsledkem bude zateplení budovy,
stropu, výměna oken, nová vzduchotechnika a nová fasáda. Rovněž nám byla schválena
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Zpráva starostky obce

dotace na Zateplení budovy sportovního areálu (budova fotbalových šaten) a do konce
2014 by měla mít i tato budova novou fasádu.
Z dotačních titulů byl letos dokončen projekt Revitalizace veřejných prostranství,
zaměřen na vykácení nebo ošetření poškozených a nebezpečných vzrostlých stromů, a
následně na výsadbu nové zeleně.
Bez dotací jsme museli zahájit opravu havarijního stavu mostu k Hasičské zbrojnici.
Současně jsme provedli nutné opravy mostů ke kulturnímu areálu a na ulici Sadovou.
Úpravy probíhaly i na místním hřbitově. Byly vybudovány nové chodníky, osvětlení,
k celkově lepšímu dojmu zajisté přispělo jiné umístění plechové nádrže na vodu.
Postupně se investovalo i do drobných, ale neméně důležitých akcí.
Bylo nutné provést opravu propustku v Kopřivném, kdy konečné náklady byly cca
43 tis. Kč.
Každoročně je věnována pozornost kulturnímu areálu. Letos byla provedena oprava
elektrických rozvodů, byl proveden nátěr střech všech přístřešků a koliby. Celkové
náklady do těchto oprav jsou cca 125 tis.Kč.
V rámci výstavby kanalizace bude provedeno i rozšíření vodovodních rozvodů
v nákladech pro obec cca 290 tis. Kč.
V letošním roce je dokončen projekt výstavby Chodníků v Dolansku.
Po dokončení výstavby kanalizace bude obec administrativně připravena projekt
realizovat.
Výstavba splaškové kanalizace
Zcela určitě největší stavební akce, která letos začala, je výstavba splaškové kanalizace.
Zpočátku pomalu se rozjíždějící akce je nyní v plném proudu a obec se postupně mění
v jedno velké staveniště. Termín dokončení je pevně dán – do 30.6.2015, včetně
konečných úprav komunikací, a tak se dá očekávat, že stavební práce budou pokračovat
bez přerušení i v zimním období.
V současné době splácí obec úvěr v celkové výši 35,2 mil., po uhrazení částky 2,3 mil.
Kč v letošním roce zbývá ještě úhrada ve výši 28,6 mil. Kč.
Stav místních komunikací po výstavbě je katastrofální a dá se očekávat, že to bude jeden
z největších problémů, které bude občany obtěžovat. Zastupitelstvo proto již letos
schválilo vyčlenění finančních prostředků ve výši cca 4 mil. Kč pro následující období,
které bude určeno pro opravu komunikací. Tato částka však nebude konečná, společně
s opravou komunikací se provádí také úpravy, které občany delší dobu trápí a v této fázi
je vhodné je provést. Jedná se hlavně o úpravu odvodnění.
Školství
K základním úkolům vedení obce je i podpora školských zařízení. I v uplynulém
období byly v základní škole prováděny investice, které vedly ke zlepšení podmínek
výuky žáků.
Vedení školy je velice aktivní při získávání finanční prostředků z dotací a to vše pomáhá
ke zkvalitňování výuky. Samotní občané mohou vidět krásný projekt úpravy veřejného
prostranství před školou.
Ani v tomto volebním období se nepodařilo uskutečnit projekt přestěhování mateřské
školy do volného pavilonu základní školy. Zásadní překážkou byly státem nedořešené
církevní restituce a tím také nedání kladného stanoviska státní instituce pro stavební
povolení. Přesto se na mateřskou školku nezapomínalo, nutné opravy a drobné investice
udržují školku v přijatelném stavu.
Letos byla odstraněna havarijní budova č.p. 79, byla opravena boční fasáda.
Přesto pro stávající zastupitelstvo bylo prioritou řešit další osud mateřské školy, zejména
z důvodu,že celkový technický stav budovy se zhoršuje.
V současné době dochází k úpravě projektové dokumentace, aby se vyloučilo dotčení
pozemků, které stát pro výstavbu blokuje. Projekt řeší také umístění základní umělecké
školy v podkroví volného pavilonu. Současná politika státu podporující výstavbu
mateřských škol snad dá také naději získat dotaci na realizaci projektu.
5

Společenský, kulturní a sportovní život
Obec po celé volební období podporovala spolky i církve v obci. Odměnou je to, že
spolky po celou dobu organizovaly společenské, kulturní a sportovní akce, které mají
svou tradici a patří k životu obyvatel. Poděkování patří všem organizátorům a
dobrovolníkům, kteří se na přípravě a organizaci podílí.
Na vysoké úrovni se doposud dařilo udržet největší kulturní akci v Liptále, Mezinárodní
folklorní festival Liptálské slavnosti. Je to zejména díky členům Folklorního sdružení
Lipta Liptál. Tradici folkloru udržují nejen organizováním festivalů, ale po celý rok
všechny skupiny sdružení reprezentují obec na vystoupeních doma i v zahraničí.
Letos nás všechny určitě zaujalo vystoupení nové skupiny Ogarů.
Aktivní jsou také fotbalisté a je dobře, že se v letošním roce podařil nábor malých
fotbalistů. Budoucnost fotbalu snad bude zajištěna i na další léta, tak, jak se to až do
letošního 100. výročí fotbalu dařilo.
Obec se zapojila do projektu „Bezpečná branka“ a snad jsme tím vyloučili nepříjemné a
nepředvídané události v oblasti bezpečnosti dětí na fotbalovém hřišti.
Tradiční oporou v činnosti obce jsou dobrovolní hasiči. Práce s mládeží i starost
o techniku patří k jejich velkým přednostem a patří jim za to velký dík.
I ostatní spolky udržovaly svou aktivitu, ať to jsou volejbaloví nadšenci či klub
radioamatérů. Potěšující bylo zvýšení aktivity myslivců, kteří pořádali každoročně ples
nebo akce pro děti, zlepšila se i spolupráce s obcí.
Poděkování patří také církvím,Farnímu sboru ČCE Liptál a Římskokatolické farnosti
Liptál za korektní vztahy a vzájemnou spolupráci.

Co se nám v uplynulém volební období nepodařilo
Jedním z největších nesplněných slibů je zajisté chybějící víceúčelové hřiště – sportoviště
pro školní i mimoškolní využití. Bylo to zejména z důvodu, že nebyly k dispozici žádné
dotační tituly a k financování projektu z vlastních prostředků jsme neměli dost odvahy.
Podobně je to i s projektem vybudování nového sociálního zařízení v kulturním areálu.
Velkým problémem zůstává i pro další období budova zámku. Byla zpracována studie
využitelnosti a projekt na opravu střechy, ale náklady na realizaci jsou tak vysoké, že
bez dotace nelze na zahájení prací ani pomýšlet

Co čeká obec v následujícím roce 2015
K realizaci je připraven projekt úpravy veřejného prostranství kolem obecního úřadu,
který bude z části financován z dotačního titulu ROP.
Bude pokračovat oprava koryta Rokytenky v toku nad Špicí.
Nejdůležitější je ale zcela určitě dokončení výstavby kanalizace, napojení jednotlivých
rodinných domků a úprava komunikací.
Další rozvoj obce a nové projekty bude schvalovat nově zvolené zastupitelstvo obce.

Poděkování starostky
Vážení spoluobčané, končící volební období je pro mě osobně i ukončením práce
na obecním úřadě. Celé období, 8 let jako místostarostka a 4 roky ve funkci starostky,
bylo pro mě velmi cenným, a to jak po stránce získání vědomostí z různých oborů, tak
i poznáním mnoha lidských osobností. Jsem ráda, že jsem poznala spoustu lidí, kteří byli
ochotni nezištně, ale pro dobrou věc a pro dobro obce, pracovat. Jen si přeji, aby jich bylo
více a to zejména u mladší generace.
Říká se, že práce na obci není nikdy hotova. A sama poznávám, že tomu tak je.
Vybudováním nové silnice, opravou veřejných budov a dalšími investicemi dostala obec
novou tvář, oživla květinami a čistotou. Povzbuzující byly vždy ohlasy těch, kteří do
Liptálu zavítali a byli potěšení příjemným prostředím, úpravou obce a tvrzením, že
v Liptále se pořád něco děje.
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Dnes je obec rozkopaná a o čistotu sice usilujeme, ale není to ono. Jsem přesvědčena, že
většina z nás si uvědomuje, že je to nutné a jen tak se posuneme dále. Je to ale velká
práce, výzva pro nové zastupitelstvo.
Přeji nově zvoleným zastupitelům, aby se jim v nadcházejícím období dařilo jejich
záměry uskutečnit.
Děkuji za pomoc a podporu členům rady obce, zastupitelstva obce a zejména
místostarostovi obce Ing. Milanu Daňovi.
Velké poděkování patří zaměstnancům obce, těm, kteří vykonávají svou každodenní
práci na úřadě, nebo ti, kteří pracují venku, a to v zimě nebo v létě. Děkuji všem, občan
ům, firmám i podnikatelům, kteří usilovali o dobré jméno Liptálu a byli ochotni finančně
přispět na rozvoj obce. Poslední poděkování patří občanům, za pomoc, podporu, toleranci
i pochopení, že se věci daří i nedaří.
Hodně štěstí, zdraví a spokojený život v obci Liptál Vám všem přeje Věra Dostálová,
starostka.

Přehled dotací, největších investičních a neivestičních akcí
za období 2011 -2014:

Rok
2011

Název projektu
Čistá Bečva – příspěvek na
realizaci

2012
2013
2014

Dotace
0

Podíl obce
951 000

Celkem
951 000

0
0
0

1 487 000
2 198 000
2 300 000

1 487 000
2 198 000
2 300 000

1 920 757,60
967 011,95
178 000
199 000,00

213 418,40
107 445,70
45 200,00
125 095,00

2 132 176,0
1 074 457,65
223 200,00
324 095,00

50 000,00
188 494,00
2 381 400,00 358 850,00

238 494,00
2 740 250,00

1 500 642,00 781 948,00

2 282 590,00

1 154 741,00
0
226 883,00
1 110 439,00

2 106 438,50
210 374,23
573 202,00
1 395 177,00

INVESTIČNÍ AKCE
2011
2011
2011
2011

Separace odpadů
Protipov. ochrana obce - rozhlas
Studie Zámku
Veřejné osvětlení směr KA a hřiště
I.
2012 PD na opravu střechy zámku
2011- Zametací a čistící technika
2013
2013 Zatepl a výměna zdroje vytápění
Hasičský dům
2013 Zateplení budovy Obecního úřadu
2013 Rekonstr.soc.zař.-Zdrav. středisko
2013 Rekonstr.soc.zař.- Základní škola
2014 Zatepl. fotb.šaten,audit,výměna
oken
2014 Zatepl kult.zař.,výměna oken-část
2014 Projekt chodníky Dolansko
2014 Rozš.vod. řady Dolansko -projekt

951 697,10
210 374,23
346 319,00
284 738,00

1 775 734,00 1 209 118,00 2 984 852,00
0
250 000,00
250 000,00
0
290 000,00
290 000,00
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NEINVESTIČNÍ AKCE
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
20112013
2013
2013
2013
2013
2013

Oprava tělocvičny ZŠ Liptál
Farmářské trhy
Nadace Děti-kultura-sport
650 let obce Liptál
Hospod. v lesích, stromkyvýsadba
Sčítání domů, bytů a lidu
Oprava MK Amerika
Oprava šaten ZŠ Liptál
Hosp.v lesích,stromky,
výsadba
Volby do KZ Zlín
JSDH nákup
v.prosř.,opr.stříkaček
Sanace minerálních vláken ZŠ

200 000,00
106 881,00
15 000,00
30 000,00
28 350,00

302 288,00
12 140.00
0
70 868,00
263 280,00

502 288,00
119 021,00
15 000,00
100 868,00
291 630,00

7 819,00
412 000,00
400 000,00
13 950,00

0
176 728,00
395 244,00
68 928,00

7 819,00
588 728,00
795 244,00
82 878,00

18 142,00
128 000,00

0
63 733,60

18 142,00
191 733,60

0

78 329,00

78 329,00

Územní plán
Volba prezidenta ČR
Volby do PS ČR
Věcné vybavení JSDH
VISK 3 PC, program knihovna
Výměna osvětl.v obci,
rozšíření

0
17 161,00
21 609,00
25 000,00
13 000,00
0

107 190,00
0
0
12 442,00
6 400,00
543 722,00

107 190,00
17 161,00
21 609,00
37 442,00
19 400,00
543 722,00

248 252,04

907 904,79

23 000,00
0

0
763 483,00

23 000,00
763 483,00

0
0
0

118 580,00
301 866,00
350000,00

118 580,00
301 866,00
350 000,00

20132014 Revitalizace veřejného
prostranství
2014 Volby do EP
2014 Oprava mostu u Hasičského
domu
2014 Odstranění Mrlinovo
2014 Oprava chodníků hřbitov
2014 Oprava mostu Sadová a směr
KA
CELKEM

659 652,75

16 664 940,70 16 562 884,07 33 227 824,77

Příloha č.: 2. ( výstřižky z Jalovce „Jak se u nás v Liptále žije“)

Vážení spoluobčané,
v letošním roce proběhly volby do obecních zastupitelstev. V komunálních volbách
v obci Liptál sice kandidovalo 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.
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Úvodní slovo starosty
obce

Chtěl bych také poděkovat paní Věře Dostálové za čtyři roky společné práce pro obec
Liptál a přeji jí mnoho úspěchů v další pracovní činnosti, hodně spokojenosti a pevné
zdraví.
Letošní rok 2014 a dění v naší obci je asi nejvíce ovlivněno stavbou splaškové kanalizace.
Jedná se finančně a samozřejmě taky realizačně o nejnáročnější akci v historii obce
Liptál. Rozsah prací v rámci této stavby a ovlivňování každodenního života všech občanů
nemá srovnání s žádnou z předešlých akcí a troufám si říct ani s budoucími akcemi.
Rok 2015 bude především zaměřen na dokončení stavby splaškové kanalizace a na
realizaci kanalizačních přípojek 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 dalším rozvoji.
Dalším velkým projektem, který obec Liptál již dlouho připravuje, je přestěhování
Mateřské školy Liptál do volného pavilonu Základní školy Liptál.
Zdlouhavé přípravy projektu, následná nemožnost získání stavebního povolení z důvodu
církevních restitucí a nynější další nutná úprava projektové dokumentace, udělala
z tohoto projektu dlouholetou záležitost. Jsem rád, že jsme konečně těsně před získáním
stavebního povolení. Nyní se bude tento projekt připravovat na samotnou realizaci.
I když se také jedná o finančně náročný 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 bohužel zdlouhavá příprava projektové
dokumentace a pracnost získání souhlasů nám nedala možnost získání potřebných
povolení. Z těchto důvodů budeme připravovat projekt k podání žádosti o dotace 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 obce Liptál“.
Jedná se o realizaci nových parkovacích míst kolem obecního úřadu a přilehlého obchodu
Jednota. Dále bude v rámci tohoto projektu zrealizován 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 které by měly být
zrealizovány. Tyto tři projekty, které byly jmenovány výše, jsou ale pro obec dost zásadní
a finančně nejvíce zatěžující. Obec Liptál samozřejmě připravuje mnoho dalších projektů
a jmenovat je v tuto chvíli by bylo předčasné.
Pro Liptálský zpravodaj po svém zvolení do funkce napsal Ing.Milan Daňa,
starosta obce Liptál.

V pátek 7. března 2014 proběhlo v naší obci slavnostní zahájení projektu „Čistá řeka
Bečva II – část A“. Součástí staveb náležejících do části A je výstavba stokových sítí
Pro splaškovou kanalizaci včetně dalších objektů – čerpací stanice, křížení s vodními
toky, komunikacemi, dále také nutných přeložek ostatních inženýrských sítí a následně
úprava ostatních souvisejících objektů, např. úpravy povrchů komunikací, úpravy
koryt a břehů vodních toků, chodníků, zeleně, apod.
V obci Liptál bude vybudována kanalizace v celkové délce 14 508,10 m a v celkových
nákladech za stavební práce 98 093 948,- Kč bez DPH.
Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci zúčastněných obcí, zástupci Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko, projektanti, zástupci dotčených organizací,
zástupci provádějící firmy a řada dalších hostů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unii – Fondem soudržnosti a Státním fondem
životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.
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Kanalizace v obci

Po dokončení výkopových prací bude 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
dotčených ulicích včetně hlavní komunikace. První asfaltovací práce budou zahájeny již
pravděpodobně v dubnu.
Obec Liptál se taky zapojila do výběrového řízení na nákup materiálu 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 nakoupí trubní materiál v celém sortimentu délek trubek a
úhlů kolen, uskladní je v obecních prostorech a poté bude materiál přeprodáván občanům
dle jejich požadavků.
Samotné napojení rodinných domů na kanalizaci může vlastník zrealizovat až po
kolaudaci hlavní splaškové kanalizace. Kolaudace splaškové kanalizace v rámci projektu
ČŘB II se předpokládá v červnu. Po kolaudaci provede občan výkopové práce, uloží
potrubí a před jeho zásypem přizve zástupce provozovatele (Vodovody a kanalizace
Vsetín) k převzetí.

V průběhu měsíce července tohoto roku proběhla oprava chodníků na místním hřbitově.
Stávající povrch byl nahrazen novou dlažbou, taky vznikl nový „boční“ chodník. Součástí
oprav bylo i nové osvětlení.

V průběhu měsíce září a října bylo prováděno zateplování kulturního zařízení a současně
s tím byla realizována výměna vzduchotechniky a dosud nevyměněných oken ve všech
vnitřních prostorách (celé přízemí a I.patro – v klubovně).

Skutečnost rozpočtu 2014 – PŘÍJMY

Chodník na hřbitově

Zateplení
domu

kulturního

Hospodaření obce

POPIS ČINNOSTI

SCHVÁLENO

Stav 31.12.14

Daň závislá činnost
Daň z příjmu F.O.
Srážková daň
Daň právnických osob
Daň právnických osob - obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek znečišťování ovzduší
Převod za odnětí půdy
Odvoz domovního odpadu
Poplatek ze psů
Užívání veř. prostranství
Poplatek za vstup na pozemek
Odvod výtěžku VHP za hazard

3 000 000,00
200 000,00
300 000,00
3 100 000,00
172 600,00
6 500 000,00
1 000,00
0,00
460 000,00
25 500,00
3 000,00
500,00
50 000,00

3 306 137,05
175 767,72
376 370,34
3 601 889,23
136 610,00
7 262 682,00
849,54
50,00
460 880,00
25 600,00
6 750,00
0,00
55 722,54
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Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Vratka půjčky 2013 MAS
ÚZ 98348 Dotace na volby do EP
ÚZ 98187 Dotace na volby do ZO …
Dotace Krajský úřad Zlín
ÚZ 90001 N53 Z 1 Dot.ze SR Revit zel.
13101 Dotace na mzdu VPP ze SR
13234 N33Z 1 Dotace na mzdu ze SR
ÚZ 13234 N 33Z5 Dot. na mzdu VPP EU
ÚZ 15319 N 33Z5 Dotace na revitalizaci zeleně
N54 Z1 ÚZ 90877 Dopl.na zateplení OÚ v 13
N 54 Z5 ÚZ 15835 Dopl.na zateplení OÚ v 13
Dotace SR N54 Z1 ÚZ 90877 Zatepl.kult.zařízení
Dotace SR N 54 Z1 ÚZ 90877 Zatepl Sport areál
Dotace FS N 54Z 5 ÚZ 15835 Zatepl kult. zaříz.
Dotace FS N 54Z 5 ÚZ 15835 Zatepl.Sport.areál
Tržba v lesním hospodářství
Odvod DPH Lesní hospodářství
Ostatní příjem v Infocentru
Ostatní příjmy MK Zimní údržba před Jednotou
Kanalizace-příjem za projekt od občanů
Knihovna
Nájem,služby Kulturní zařízení
Obecní rozhlas hlášení
Liptálský zpravodaj
Ostatní příjmy Kulturní areál
Za poskytnuté služby zdrav.střediska
Nájem nebytových prostor, Dům služeb
Pohřebnictví
Vizovické vrchy,prodej a nájem pozemku
Prodej popelnic,odvoz PDO org.
Třídění odpadu EKO KOM
Dům s peč.službou,vratka plynu
Požární ochrana,vyúčtování služeb
Ostatní služby, zasedačka
Úroky
Vratka příspěvku MASKA
CELKEM

19 000,00
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
258 800,00
0,00
67 500,00
94 830,00
528 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
60 000,00
2 000,00
1 100,00
500,00
500,00
15 600,00
26 000,00
74 300,00
10 000,00
361 000,00
21 400,00
90 000,00
218 180,00
3 000,00
68 500,00
10 000,00
0,00
17 353 000,00

31 240,00
1 457 054,21
48 000,00
23 000,00
32 500,00
258 800,00
42 144,94
0,00
112 103,60
566 184,40
590 029,22
10 022,31
170 379,43
78 280,28
60 666,89
1 330 765,04
1 031 337,21
1 269 847,00
266 350,59
6 023,00
5 000,00
48 600,00
1 280,00
19 794,00
300,00
600,00
24 412,00
23 623,00
82 158,83
42 244,00
1 441 348,00
24 995,00
161 496,50
223 661,00
6 168,00
85 243,49
4 178,09
195,63
24 990 334,08

SCHVÁLENO

Stav 31.12.14

350 000,00
2 000,00
601 000,00
850 000,00
235 000,00
210 000,00

427 229,43
0,00
300 189,23
1 187 957,58
11 300,00
142 950,00

Skutečnost rozpočtu 2014 - VÝDAJE
POPIS ČINNOSTI
Lesní hospodářství
Informační centrum
Oprava místních komunikací, zimní údržba
Oprava mostu u hasičské zbrojnice, most Sadová
Výstavba a údržba chodníků,projekt Dolansko
Příprava PD,VR,administ.,reptal., parkov.u OÚ
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Dopravní obslužnost - KÚ Zlín, oprava čekáren
Skup. vodovod – splátka úroku a úvěru v DSO
Kanalizace-inv.transf.,projekt a přípojky
Oprava břehu a propustku kolem potoka
Mateřská škola příspěvek na provoz,opr. budovy
Základní škola příspěvek na provoz,opr.budovy
Terénní úpravy ŠD,čidla na chodb.,doprac.PD
Základní umělecká škola – příspěvek na klavír
Knihovna
Ostatní činnost,opr. kanalizace
Zateplení Kult.zařízení,podíl obce,vícepráce +DPH
Dotace na zateplení Kulturního zařízení
Zachování a obnova kulturních památek
Činnost registr.církví
Místní rozhlas
Liptálský zpravodaj
Kulturní areál
Projekt WC v KA
Vítání občánků, beseda s důchodci, narození dětí
Tělovýchova
Nezpůsobilé výdaje hrazeno obcí, vícepráce
Zateplení sport.areálu spoluúčast obce 10%
Dotace SR 5% a 85% FS Zateplení KA
Dětské hřiště revize
Ostatní zájmová činnost
Zdravotní zařízení
Ostatní nemocnice – Vizovice,LDN Vsetín
Nebyt. prostory-otop,voda,el.energie Dům služeb
Veřejné osvětlení,oprava osvětl.,posílení,rozšíření
Pohřebnictví,oprava chodníků na hřbitově
Úrok plynofikace,zástavy MŠ,Dům služeb
Územní rozvoj-příspěvek na dig.mapu
Ostatní služby Míst.hospod.,odstr. domek Mrlinovo
Odvoz nebezp.odpadu
Odvoz domovního odpadu
Sběrný dvůr,výběr,řízení,PHM,pojištění IVECO
Odvoz tříděného odpadu
Péče o vzhled v obci+ mzda VPP
Revitalizace Veř.prostranství, kácení stromů
Sociální pomoc občanům
Ost.soc.péče a pomoc obč., přísp.na rehabilitaci
16 BJ penzion
Péče o staré občany
Rezerva na živelnou pohromu
Jednotka sboru dobr.hasičů
Zastupitelstvo, komise, odstupné
ÚZ 98187 Volby do ZO a Senátu
ÚZ 98348 Volby do EP
Vnitřní správa
Peněžní fond 2013
Bankovní poplatky
Odvod daně obec
Org.343 Odvod DPH
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177 000,00
334 900,00
2 419 000,00
40 000,00
750 000,00
1 616 000,00
500 000,00
15 000,00
30 000,00
627 000,00
770 000,00
0,00
64 000,00
20 000,00
20 000,00
65 000,00
215 000,00
100 000,00
95 000,00
187 500,00
150 000,00
7 000,00
15 000,00
45 000,00
20 000,00
125 000,00
365 000,00
298 500,00
95 000,00
11 000,00
813 200,00
120 000,00
650 000,00
45 900,00
170 000,00
1 188 520,00
520 000,00
25 000,00
0,00
274 000,00
97 000,00
100 000,00
222 000,00
1 811 000,00
0,00
0,00
2 850 000,00
46 000,00
24 000,00
172 600,00
50 000,00

133 547,00
137 503,00
2 328 166,00
77 608,00
750 893,00
1 540 000,00
316 494,00
15 000,00
27 404,00
582 434,86
1 916 792,42
1 332 938,06
0,00
20 000,00
42 292,00
51 446,00
145 671,91
0,00
71 975,50
188 199,00
487 782,10
121 333,80
1 092 004,10
8 066,40
0,00
33 589,90
20 000,00
79 971,55
206 214,97
368 270,74
85 995,80
5 417,00
737 153,01
84 970,00
448 782,77
38 711,00
87 487,11
1 049 451,00
849 977,00
25 000,00
3 000,00
222 515,63
109 670,03
0,00
210 312,41
1 396 244,00
30 668,00
23 000,00
2 418 580,59
37 260,00
18 219,60
136 610,00
444 930,79

Vratka za dotace
Člen.přísp. mikroregionům a sdružením, SOS
VÝDEJ CELKEM

6 000,00
98 280,00
20 712 000,00

5 491,00
81 361,30
22 716 032,62

Schváleno
3 578 400,00
-532 200,00
312 800,00
3 359 000,00

Stav 31.12.14
0,00
-532 186,20
551 701,25
19 515,05

Skutečnost rozpočtu 2014 Obec Liptál Financování
Paragraf, popis činnosti
Počáteční stav 2014
Plynofikace obce-úvěr (2001)
Daň DPH 2014
CELKEM

Příloha č.: 3. Rozpočet včetně 4.změny a rekapitulace.

Ke Dni dětí byla v parku před zámkem rozmístěna dřevěná zvířátka.
Záměrem bylo, aby byl park více využíván veřejností, sloužil k regeneraci
a přilákal k odpočinku také maminky s dětmi.
Obecní úřad děkuje panu Jankovi Mrnuštíkovi a panu Milošovi Žůrkovi,
kteří je pro děti zhotovili.
K poděkování se určitě připojují i děti, kterým udělaly radost a již od prvního
umístění v parku je „testovaly“.
Pro Liptálský zpravodaj napsala Věra Dostálová,starostka

Dřevěná zvířátka
v parku

V kulturním areálu v Liptále se za velmi teplého a slunečného dne konal v neděli
8. června 2014 již 27. Dětský folklorní den, plný tance, zpěvu, muziky a veselé zábavy.
Festivalový den začal za nádherného počasí zábavou a soutěžemi pro děti. Letos jsme
přichystali pro dětské účastníky spoustu zábavných programů a netradičních soutěží.
Záchranná stanice Českého svazu ochránců přírody Hošťálková, která pečuje
o handicapované živočichy a jejich návrat do volné přírody, předvedla lety dravých
ptáků. V žonglérské dílně (Fryšták) si děti vyzkoušely, jak vypadá správné žonglování,
naučily se také práskat bičem a vytvořily si dárky ze skla, z vlny a písku.
Součástí programu byla pěvecká soutěž “O Liptálského ptáčka zpěváčka“,v níž poměřilo
svůj talent 17 dětí v sólovém zpěvu lidových písniček. Všechny děti byly oceněny a
z vítězství se radoval v I. Kategorii (do 9 let) Ondřej Výchopeň ze ZUŠ Morava z Liptálu
a ve II. kategorii (do 16 let) Barbora Kučíková ze souboru Biela voda z Púchova.
V hlavním odpoledním programu s názvem „Poďme všeci dokola“, jehož autorkou byla
slečna Lenka Mrlinová, se předvedly dětské folklorní soubory Brněnský Valášek z Brna,
Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem, Markovička z Postřelmova, FS Biela voda a LH
Lachovček z Púchova, Trombitáši Štefánikovci z Nimnice, CM Malý Vsacánek Vsetín,
domácí Malá Lipta, Malůšata a nová ogarská skupina s CM ZUŠ Morava Liptál.
Záštitu nad XXVII. ročníkem převzali pan Ladislav Kryštof, člen Rady Zlínského kraje a
paní Věra Dostálová, starostka obce Liptál.
Za FoS Lipta bych chtěla velmi poděkovat vedení obce Liptál a jejím zaměstnancům za
každoroční podporu, cérkám v kuchyni ZŠ Liptál za výborný oběd a všem členům Lipty
za organizaci tohoto dne.
Pro Liptálský zpravodaj napsala Andrea Čalová

Dětský folklorní den

Příloha č.: 4. ( plakát, pozvánka, tisková zpráva, program)
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Prvé dva, sluncem prozářené, májové dny strávily děti Folklorního sdružení Malá Lipta
z Liptálu na Slovensku.
Cílem třicetičlenné výpravy bylo Partizánske se svým 4. Ročníkem festivalu Já som malý
remeslník. Spoluúčinkujícími byly soubory Žochárik z Topolčan, Štvorlístok
z Trenčianske Ture a domácí Fialka. Vše pod patronací místního souboru Janošík a
dalších institucí. Prvomájové dopoledne se všechny zmíněné dětské folklorní soubory
vystřídaly na podiu v centru města, Malá Lipta mimo jiné ukázala tance Grumle, Čí je
děvče, Ševcovské, Kalamajka, Trnka. Doprovázelo je pro tento účel složené trio
zkušených muzikantů z Kunovic, Rožnova pod Radhoštěm a Vsetína.
Odpoledne si mladí prokazovali na hřišti a v sálech školní tělocvičny svoje umění ve
vybíjené, florbalu, fotbalu a dalších disciplínách.
Druhý májový den se dva soubory přesunuly na městské rekreační středisko Salaš
s výhledem na široké údolí kolem Partizánského. Po oficiálním vystoupení došlo
k nácviku tanců. Malá Lipta uvedla tanec Špaček a Hulan. Nácvik se zalíbil
i přihlížejícím dospělákům, kteří se pohotově přidávali.
Zájezd na Slovensko přinesl zejména kladný dojem i výsledky. Naše děti tančily a
zpívaly uvolněně. Jednali jsme i s protějšky s předběžnou dohodou, že jejich Fialka
přijede do Liptálu příští rok na tradiční slavnosti. Naše děti čeká v příštích týdnech
vystoupení v Zubří na Metlářském jarmarku. Pozvánku na Zemplínské dny do
Michalovců jsme museli oželet. Jsou těsně před naším srpnovým festivalem.
Pro Liptálský zpravodaj napsala umělecká vedoucí Andrea Čalová.

FoS Malá Lipta

Letošní 45. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti se konal ve dnech od středy
20.srpna do pondělí 25.srpna.
Liptálský festival patří mezi lidové slavnosti, které si získaly prestiž nejen pro krásu
valašského folkloru, ale i velkou účastí zahraničních souborů.
Zahraničními hosty letošního ročníku byly soubory z Itálie, Korey, Kanady, Maďarska,
Ruské federace a Slovenska. Z České republiky jsme přivítali soubory Olešnica
z Doloplaz, Šardičan ze Šardic, Bartošův dětský soubor ze Zlína, Leluja z Provodova a
vsetínskou Jasénku. Účinkovala také dechová hudba Liptalanka, valašský gajdoš Petr
Sovják, Lukáš Pišoja, práskač bičem, a všechny skupiny domácího souboru Lipta –
Malůšata, Malá Lipta, základní soubor, senioři, ženský sbor Rokytenka a rovněž nová
skupinka malých ogarů. FoS Lipta doprovodila CM Kotula z Nového Hrozenkova.
V letošním roce slaví ženský sbor Rokytenka 10. výročí založení, a tak byl jeden z pořadů
věnován tomuto jubileu.
Vystoupila v něm Bělina ze Zlína, CM Jiřího Janouška z Prahy se sólistkou Markétou
Janouškovou, krásné hlasy předvedli Vlasta Grycová, Ludmila Vašková a Josef Laža.
Přes nepříznivé sobotní počasí posledním programem a určitě taková třešnička na
folklorním dortu byl „Zbojnický večer“, ve kterém se předvedli jak valašští, tak i
slovenští zbojníci.
Hlavní pořady festivalu se odehrávaly v sobotu a neděli v kulturním areálu, ve středu,
čtvrtek a pátek jely soubory účinkovat také do Všeminy, Seninky a Vsetína.
K tradicím festivalu patří i víkendové řezbářské a řemeslnické dny spojené s tradičním
jarmarkem, noční ohňostroj s taneční zábavou při cimbálu a nedělní bohoslužby.
Doprovodnou akcí byla výstava fotografií k 100. výročí založení tělovýchovy
v Liptálu, spojená s výstavou květin.
Záštitu nad 45. MFF Liptálské slavnosti převzali pan Marian Jurečka, ministr zemědělství
České republiky a pan Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje.
Nedělní slavnostní průvod obcí a závěrečný Galaprogram 45. ročníku MFF Liptálské
slavnosti proběhl s účastí všech zahraničních a domácích souborů již pod slunečními
paprsky a tím byly Liptálské slavnosti úspěšně zakončeny.

45.Liptálské slavnosti

Příloha č.: 5. ( brožurka s programem, plakát, vstupenky, výstřižky z novin)
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Základní soubor Lipta Liptál se ve dnech 18.7. až 23.7 vystupoval na mezinárodním
folklorním festivalu v městě Ugljevik v Bosně a Hercegovině. Doprovod mu dělal
pěvecký sbor Rokytenka a cimbálová muzika Kotula.
Valachy pozval na návštěvu do Bosny a Hercegoviny tamější soubor KUD Rudar, který
se loni účastnil festivalu Liptálské slavnosti. Na festivalu vystoupili po boku souborů ze
Srbska, Makedonie, Ruska a Běloruska.
V rámci tohoto festivalu zvládli naši valaši i vystoupení v asi 200 km vzdáleném srbském
městě Vlaška.

Valaši na Balkáně

Nový rok v Mateřské škole začal několika pohádkami, hudebním pořadem a kanisterapií
s labradorem. Rodiče předškolních dětí se také sešli s vedoucí PPP Vsetín PaedDr.
Koňaříkovou k diskusi o školní zralosti.
Čtyřicet dní před Velikonocemi se děti sešly na Druhém školkovém Masopustu.
Rodiče připravili dětem vhodnou masku, a tak se ten den sešlo ve třídách několik nevěst a
princezen, zvířátek, černokněžníků, vodníků, hasičů a jiných postav. I paní učitelky se
předvedly coby bába s nůší, černokněžnice, muzikant s harmonikou a kravička.
Nechyběly ani soutěže a masopustní občerstvení.
Po návštěvě velkého divadla ve Zlíně, kde děti viděly pohádku „Velbloud, ryba, slepice
aneb námořní historie“, pak vynesly Morenu a připravovaly se na jarní úklid zahrady. Při
něm pak rodiče zavezením jednoho pískoviště připravili vyvýšený záhon, natřeli dřevěný
plot a nohy laviček, uhrabali trávník, vypleli záhonky, zametli hřiště a
u ohníčku společně oslavili příchod jara.
Svátek maminek oslavily děti spolu s tatínky v polovině května na slavnosti „Den pro
rodinu“. Ve třídě Kuřátek předvedly děti krátké pásmo motýlků na louce pampelišek a
předaly maminkám vyrobené květiny a přáníčko. S pomocí rodičů si pak děvčátka
vyrobila větrník a chlapci auto. Ve třídě Sluníček kromě dramatizace pohádky O zlé koze
děti rodičům zazpívaly a přednesly řadu básní. V obou třídách pak rodiče spokojeně
poseděli a ochutnali z připraveného občerstvení.
Dlouho plánovaný karneval pro děti k jejich svátku se uskutečnil již v pátek 23. května.
Děti se ustrojily do krásných masek a spolu s rodiči vyrazily do vyzdobeného kulturního
zařízení. Zde mělo Alcedo, středisko volného času ze Vsetína připraveno zábavný pořad
s názvem „Začarovaný karneval“. Děti si zahrály spoustu her, zatančily si a spolu
s rodiči si vybíraly z bohatého občerstvení.
Protože dramatizace pohádky O zlé koze, kterou nacvičily děti ze třídy Sluníček, byla
opravdu povedená, zahrály ji děti ještě jednou pro důchodce z penzionu i z celé obce.
V pátek 6.června se konečně uskutečnila na duben plánovaná a kvůli počasí odložená
vycházka na Vartovnu „Malá a velká šlápota“. Všichni účastníci se sešli se v Oboře
u rybníčku, kde si od pana Blanarčíka poslechli něco o historii tohoto místa a pak,
vybaveni pomůckami k plnění úkolů, se vydali na cestu. Všechny děti dostaly papírovou
„šlápotu“, na kterou překreslovaly symboly ze šlápot na cestě, a také „paletku“ na lepení
barviček z přírody. Sladké startovné, nadšení dětí k plnění úkolů a krásné slunečné počasí
přispělo k tomu, že cesta rychle uběhla a brzy byly v cíli u rozhledny. Odměnou za
splněné úkoly byl zajíček s kinder vajíčkem, kterého si však děti musely najít v blízkém
lesíku a také opečený špekáček. Pak přišla na řadu výstavka paletek, které zásluhou
rodičů zářily všemi barvami, ale protože děti hned tak něco neunaví, čekal na ně další
úkol – vyzdobit nakreslenou siluetu stromu frotáží kůry a nalepením správné koruny. I ty
se nakonec všechny povedly.
Po individuálních diskusích s rodiči o stravování v mateřské škole a o iniciativě
občanského sdružení „Skutečně zdravá škola“ proběhl v mateřské škole „týden zdravé
stravy“ se zařazením nových jídel. Jedno odpoledne se také rodiče sešli s výživovou
poradkyní Ivetou Škrabánkovou a kromě ochutnávání „zdravých jídel“ hovořili o
možnostech změn ve školním stravování.

Z Mateřské školy

15

Předposlední týden školního roku si děti při hře na Indiány vyráběly čelenky, amulety,
učily se střílet z luku, ale také hledaly indiánský poklad. Starší děti se za pokladem
vydaly na opravdu dlouhou cestu a předškoláci pak před spaním ve školce na stezku
odvahy.
Ve středu 26. června odpoledne se předškolní děti spolu s rodiči a sourozenci sešly
v zasedací místnosti obecního úřadu k Slavnostnímu rozloučení s mateřskou školou.
Všem přítomným i paní starostce Věře Dostálové přednesli školáci několik básní,
zazpívali písně a při Malé maturitě zodpověděli vybranou otázku. Na památku pak dostali
odznáček sluníčko, pamětní list, knihu pohádek, CD s fotkami ze školky a pastelky
s omalovánkou. Na závěr všichni ochutnali z připraveného rautu.
V týdnu od 25.do 29. srpna se předškolní děti vydaly na školku v přírodě do Semetína,
a pak už to nebyly děti, ale Indiáni. Pod vedením hlavních náčelnic tábora Bílé orlice a
Zpívajícího vodopádu proběhla velká indiánská výprava.
Hned na začátku nového školního roku absolvovala skupina předškoláků deset lekcí
předplavecké výuky.
Den stromů oslavily děti s členy Lísky, občanského sdružení pro EVVO ve Zlínském
kraji. Na zahradě mateřské školy při programu „Stromy kolem nás“ si zopakovaly své
znalosti a hravou formou objevovaly stromy plné života a barev. Počasí přálo, program
byl výborně 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 – aktivizační cvičení pro děti. Tento „masážní“ program zaměřený na
děti se u rodičů se setkal s tak příznivým ohlasem, že kromě tří lekcí výuky „masážních“
prvků instruktorkou ve třídě starších dětí, byla uspořádána i jedna lekce ve třídě mladších
dětí, kdy se navzájem učili „masírovat“ rodiče se svým dítětem.
Lucerničková slavnost uzavřela krásné počasí podzimu. S obavou z deště se rodiče
s dětmi vydali na cestu za Svatým Martinem. Všechno se však vydařilo, počasí se
umoudřilo a Martin čekal u velkého ohně pod lesem. Za dobroty pro zvířátka rozdával
dětem krásná jablíčka a společně pak zamkli les. Občerstvení u tanečního kola 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 Pedagogickopsychologické poradny, 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
pracovat. Poradila rodičům vhodné hry a zdůraznila nutnost hovořit s nimi a pravidelně
jim číst.
Adventní slavnost začala v obou třídách výrobou svícnu a ochutnávkou netradičních
polévek. Požadavek ohodnotit nejlepší polévku, přinutil rodiče ochutnat všechny čtyři a
k velkému překvapení nebyl výsledek jednoznačný. Všichni rodiče si však vzali recepty a
možná se již nebudou obávat připravit si polévku z červené řepy, dýně nebo z jiných
nezvyklých kombinací. Výborný byl i domácí chleba na „srovnání“ chutí. Na závěr
slavnosti po adventní pohádce prošly děti „adventní spirálou“ a přinesly rodičům
„vánoční 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 háčkovaly, šily, drátkovaly, lepily a pekly. Sešlo se tolik krásných věcí, že se
na stůl v kulturním domě ani nevešly, ale prodalo se téměř všechno! Za překvapivě
vysokou tržbu dostaly děti krásnou novou stavebnici pod stromeček.
Bez Mikuláše si to děti ve školce ani nedovedou představit. A že přišel zase ten hodný
se dvěma anděly a dokonce bez čerta, to se všem líbilo. Malým „zlobílkům“ se však
nelíbilo, že všechno věděl, a tak museli slíbit, že se polepší. Nadílka od andělů všem
spravila náladu, a nejlepší byl perníkový čert.
Velkým kulturním zážitkem bylo zcela jistě milé vystoupení starších dětí na Besedě
pro seniory v kulturním zařízení obecního úřadu s „Vánoční pohádkou“.
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Pod vedením svých učitelek předvedly děti přestrojené za zvířátka před kulisou Betlému
dojemný příběh starosti o narozeného Ježíška.
Vánoční besídka ve školce se stromečkem a množstvím dárků byla tečkou
za celým uplynulým rokem a ozdobení stromečku seniorům v penzionu rok úplně
ukončilo.
Příloha č: 6. ( články z Liptálského zpravodaje,…)

Letošní Den otevřených dveří v ZŠ Liptál se konal opět v sobotu. Zajímavé bylo, že
do školy přišli téměř všichni žáci. A tak nejen třídy na prvním stupni vítaly své
návštěvníky. Chápeme, že starší žáci své rodiče příliš nezvali, zato ti malí se doslova
těšili, až svým blízkým předvedou, jak si ve škole vedou.
Do školy zavítali i hosté z okolí. Většina z nich se přišla podívat nejen do vyučování, ale
chtěli si také prohlédnout školu a ředitelka odpovídala na dotazy. Týkaly se zejména
kroužků, mimoškolních aktivit, organizace výuky a návaznosti na linkové autobusové
spoje.
Cílem učitelů naší školy je ukázat rodičům a příbuzným, v jakém prostředí tráví jejich
dítě nemalou část dne, jak si rozumí s ostatními dětmi. Částečně mohou získat také
představu, jak si dítě stojí prospěchově ve srovnání s ostatními dětmi.
Chceme také doporučit naši školu těm, kteří se rozhodují, na kterou školu pošlou své dítě
k pokračování ve školní docházce. Tyto děti v každém případě odcházejí ze svých škol,
protože tyto školy nemají třídy druhého stupně. Zdá se nám vhodné nabídnout rodičům
možnost srovnání a výběru. Bohužel jsme v okolí jediní, kteří takovéto dny otevřených
dveří pořádají, a proto záleží na iniciativě rodičů, jak získají adekvátní informace
z ostatních škol.
Tradiční setkání žáků 5. tříd ZŠ Liptál, Jasenná a Všemina se letos konalo v pondělí
17. 3. 2014. Aby se žáci poznali nejen navzájem, ale aby představili i své obce, připravili
jsme úvodní aktivitu,v níž měli žáci vyhledávat obrázky ze své obce a přiřazovat
k obecnímu znaku. Postupně jsme přecházeli na seznamování podle jmen, poslední
seznamovací aktivitou bylo představování ve dvojicích a prezentace zjištěných údajů.
První hodina uběhla dřív, než by si všichni zúčastnění přáli a v dalších hodinách žáci
soutěžili a srovnávali své znalosti v matematice a jazyku anglickém.
Za využití interaktivní tabule opakovali známé učivo, využili jsme i starších spolužáků,
kteří pomáhali při soutěžích. V jazyku anglickém panovala stejně dobrá nálada a důležité
bylo, že děti si vzájemně nejen rozuměly, ale rozuměly i angličtině.
Zajímavý blok netradičního vyučování ukončila hodina tělocviku, na kterou se všichni
moc těšili.
Setkání žáků bylo příležitostí i pro učitele a ředitele škol k neformální diskuzi a výměně
názorů. Dopoledne hodnotili kladně malí i velcí. Některým z pozvaných se naše škola
natolik zalíbila, že se s nimi po prázdninách setkáme jako s našimi žáky.
V sobotu 8. března připravilo Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Liptál
Karneval s klaunem Bembelínem. Sál kulturního zařízení zaplnilo téměř sto menších i
větších dětí, kterým rodiče a prarodiče připravili pestré masky a převleky. V programu
karnevalu bylo ocenění masek, taneční vystoupení ALL STYLE UNIIT, soutěže a
dovádění s klaunem Bembelínem a jeho družinou pomocníků z řad čarodějnic, klaunů,
hmyzáčků a pralidí.
Karnevalové veselí vyvrcholilo pěveckými výkony v karaoke. Pro malé i velké
návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, které bezplatně dodala Verunka
Jurásková s Tomášem, za což jim oběma patří velké poděkování.
Velkou radost dětem udělaly perníčky i malé dárečky, které dostali ke svým vstupenkám.
Ceny do soutěží a ke vstupenkám dodali rodiče i škola.
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Ze Základní školy

Poděkování patří všem rodičům, kteří přispěli finančně již ve třídách.Velké poděkování
pak těm, kdo poskytli nápady, svůj čas i vybavení při přípravě a uskutečnění karnevalu.
Byla to nadmíru podařená akce, která potěšila pořadatele i návštěvníky, přispěla
k posílení dobrých sousedských vztahů i kontaktu se školou a přinesla potřebné finance
na zájmové aktivity dětí. Věříme, že podobných akcí v naší vesnici bude přibývat.
Za členy sdružení rodičů napsala pro Liptálský zpravodaj Mgr. Iva Koutná
Závěr dvouletého mezinárodního projektu Zdravý život, zdravý svět se uskutečnil na
partnerské škole v kraji Valcea. Díky projektu jsme mohli porovnávat nejen znalosti žáků
v angličtině, realizovali jsme aktivity stanovené projektem porovnávali jsme dotazníky
týkající se stravovacích návyků, denního režimu, porovnávali, co se kde dá nejlépe
pěstovat, vytvořili jsme mezinárodní kuchařku, kalendáře, ...
Pro nás učitele bylo nejzajímavější porovnávání technického vybavení škol, způsob
výuky, hodinové dotace jednotlivých předmětů, povinnosti vyučujících, formy spolupráce
s rodiči, formy hodnocení, přístupy nadřízených orgánů a inspektorů, testování žáků,... .
Rumunští partneři byli vždy se svými aktivitami hotovi co nejdříve přesto, že jejich
podmínky, co se týká technického vybavení, nejsou ideální. Díky tomu jsme byli zvědavi,
v jakém prostředí své úkoly plní. První naše hlavní spolupracující škola nás přivítala
nástupem všech žáků, učitelů, starosty obce i mnoha rodičů. Viděli jsme, že se na naši
návštěvu pečlivě připravovali. Před projevy zástupců jednotlivých delegací vystupovaly
děti mateřské školy až po žáky 5. třídy.
Měli jsme možnosti prohlédnout si školu. Skromně vybavená, žádné počítače ani
interaktivní tabule – jen klasická křída, papír, tužka. Porovnávali jsme učebnice
angličtiny, ta jejich se nám zdála těžká s ohledem na věk žáků. Učitelé tvrdili, že těžká
není. Snad právě proto i děti naší asi 5. Třídy byly schopny se s námi domluvit.
Dále jsme mohli vidět modernější školu, nicméně naší se nevyrovnala. Její součástí byla
mateřská škola, první i druhý stupeň základní školy. Děti zde měly uniformy, chlapci
ve společenských šatech s kravatami. Prý to tak nosí běžně. Opět společenství lidí
ochotných udělat cokoli, jen aby hosté byli spokojeni. Školním zaměstnancům většinou
pomáhali dobrovolníci nejen z řad rodičů, ale celé obce. Prý je to při takových
příležitostech běžné. Cestování mezi jednotlivými školami nebylo jednoduché. Cesty
prašné, v období deště musí být plné bahna.Udivovala nás široká vyschlá koryta řek,
uprostřed nich jen malý potůček. Když prší, koryta se zcela zaplní. Při přejezdu do školy
jsme museli projet i vyschlým korytem řeky, protože most se opravoval a provizorní
náhradní mosty se zde asi nestaví.
Co říci na závěr. V zemi poměrně chudé jsme se setkali s dětmi, jimž v očích planuly
ohníčky radosti, že s námi mohou mluvit anglicky. Byli šťastní, že nám mohou ukázat,
co umí, že mohou mluvit anglicky. Zdálo se nám, že děti stejného věku umí víc než naše
děti. Možná proto, že doma nemají počítače ani internet, ve škole jen tabuli, křídu a sešity
s učebnicemi. Možná proto, že rodiče vedou děti k tomu, že úkoly zadané učiteli se musí
nejdříve splnit, pak teprve následuje práce doma a možná i zábava.
Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál
V pátek 9.5. proběhl na naší škole v rámci environmentální výchovy a vzdělávání
projektový den s názvem „Poklad z hlubin“.
Tento projektový den byl zaměřený na ropu jako základní surovinu, bez které si dnes
nelze představit každodenní život a souvisí téměř se vším.
Žáci 5.-9.ročníku byli rozděleni do šesti smíšených skupin podle barev (MODRÁ,
ČERVENÁ , ŽLUTÁ, ZELENÁ, FIALOVÁ a BÍLÁ). Skupiny během dopoledne
postupně absolvovaly sedm dílen, v nichž zkoumaly ropu z různých úhlů pohledu.
Poslední osmá dílna posloužila jako reflexe a zhodnocení celého dne.
Každá skupina získávala v jednotlivých dílnách bodové ohodnocení za aktivitu,
pracovitost, spolupráci i chování. Největší počet 53 bodů nakonec získaly dvě skupiny,
MODRÁ a ČERVENÁ.
Tomáš Sobotka (koordinátor EVVO)
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Žákyně Míša Smilková, Dorotka Ostrušková a Kristýnka Zgarbová se ve volném čase
věnují tanci. Trénují zpravidla dvakrát týdně a ve své dětské kategorii hip hopu se mohou
pochlubit skvělými výsledky. Letos v květnu se zúčastnily se svým oddílem Mistrovství
Moravy a získaly první místo, čímž si zajistily postup do celostátního kola. V celostátním
kole se radovaly ze stříbra a těšily se na Mistrovství Evropy 2014 v hip hopu, které se
uskutečnilo v Chorvatsku. V přímořském městě Poreči strávily 6 dnů a s napětím
očekávaly výsledky, které byly vyhlášeny až poslední den pobytu. Jaká radost a jaké
dojetí všech zúčastněných muselo nastat, když se dozvěděly, že získaly první místo
v Evropě!
Velkou zásluhu na jejich umístění mají bezesporu jejich vedoucí Kateřina Janotová a
Klára Machálková z TJ Sokol Vsetín. Velké poděkování patří také rodičům, kteří věnují
svůj čas svým dětem, vozí je na soutěže, na soustředění a nacházejí ve svém domácím
rozpočtu peníze na pokrytí výdajů.
Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál
Jako na všech školách v naší zemi byl i na naší škole zahájen nový školní rok. V letošním
roce se ponese ve znamení dokončení dvouleté práce na projektu EU školám s názvem
Modernizace vzdělávání na ZŠ Liptál.
Získali jsme nové možnosti vzdělávání pro učitele a nezapomínáme ani na naše žáky a
jejich zájmové aktivity. Seznam kroužků děti již obdržely a věříme, že připočtemeli
aktivity zdejší Základní umělecké školy /obor hudební , výtvarný a dramatický/, aktivity
zdejších spolků /hasiči, fotbalisté, valašský kroužek/ může si každé dítě vybrat podle
svých zájmů. Za všechny učitele prosím rodiče, aby výběru mimoškolních aktivit
věnovali pozornost, nenechali se odbýt, že jejich dcera – syn nemají zájem. Každé dítě
může v něčem vyniknout a zažít pocit úspěchu mnohdy pomůže i ve škole. Dítě získá
sebejistotu, ví, že i když ve škole není vše na jedničku, mimo školu v daném oboru je
šikovný. Naši vycházející žáci i jejich rodiče budou v tomto školním roce rozhodovat,
čemu se syn – dcera budou věnovat již v dalším školním roce. Neustále roste zájem získat
středoškolské vzdělání s maturitou. Rozhovor s mladým podnikatelem /asi 40 let/ mě opět
utvrdil v tom, že řemeslo je pro naše žáky a možná i jejich rodiče považováno za něco
nedostačujícího pro další život. Najít však šikovného a odpovědného elektrikáře, zedníka,
či instalatéra je čím dál větší problém. Podnikatelé nacházejí zručné a odpovědné
řemeslníky v generaci, která je dnes téměř důchodového věku. Obávají se, že za 10 let
nebude možné sehnat šikovného řemeslníka vůbec. Při vědomí vysoké nezaměstnanosti,
při vědomí, kolik absolventů – maturantů i vysokoškoláků nemůže najít práci, zvažuji,
zda by skutečně nebylo na čase oprášit rčení o řemeslu a zlatém dnu.
Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek v pátek 28. 3. 2014 v pražském
Lichtenštejnském paláci udělil u příležitosti Dne učitelů - který byl letos poprvé zařazen
mezi významné dny ČR – Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 51
vynikajícím pedagogům všech stupňů vzdělávací soustavy.
Třicet pět pedagogů obdrželo Medaili 2. stupně, což je medaile bronzová, udělovaná
za vynikající pedagogickou činnost. Šestnáct pedagogů obdrželo medaili stříbrnou, za
dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se udělují od roku 1997 jako
nejvyšší ocenění působení v resortu školství. Je oceněním významné pedagogické,
výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení
v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování
podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.
V letošním roce Medaili MŠMT obdržela také ředitelka ZŠ Liptál, předání medaile
bylo odůvodněno takto: paní Věra Halová – obětavá pedagožka a ředitelka školy vytváří
podnětné prostředí nejen pro vzdělávání, ale i pro mimoškolní aktivity svých žáků, často
ve svém volnu, vymýšlí nové pracovní postupy i vyučovací pomůcky, letos oslaví 35 let
působení na ZŠ Liptál.
Příloha č: 7. ( články z Liptálského zpravodaje, výstřižek z jalovce)
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V dětském domově v Liptále se máme všichni velmi dobře, mimo normální každodenní
radosti i strasti života se často účastníme zajímavých akcí a soutěží. Mezi nejzajímavější
v tomto roce patří určitě Nejmilejší koncert v Olomouci, soutěžní odpoledne „Out of
Home“ v Praze nebo „Ofroade“ v Jihlavě. Za zmínku také stojí naše zábavné dopoledne
pro kamarády nazvané „Liptálské kufrování“. Dále pak ve volném čase společně s tetami
a strejdou objevujeme krásy okolí. Jarní prázdniny jsme trávili na Lesním domově
a na Tesáku. Na všech akcích zažíváme spoustu legrace a odvážíme si nezapomenutelné
zážitky. Musíme se pochlubit a zároveň pochválit, že jsme vyhráli jak Nejmilejší koncert,
tak soutěž Out of Home.
Velké poděkování patří především tetám, za trpělivost a nápady, bez nich bychom
nevyhrávali.
Mário a Tom z RS5
Ve čtvrtek 19.6.2014 se všechny děti ZŠ praktické vypravily na jednodenní školní výlet
do ZOO Lešná. K přepravě do Zlína jsme využili linkovou dopravu (autobus, MHD),
aby se děti naučily cestovat běžnými dopravními prostředky, věděly, kde si zakoupí lístky
na MHD, jak mají přestupovat.
Výlet byl zaměřený na seznamování se s volně žijícími zvířaty a způsobem jejich života.
Děti se zaujetím sledovaly chovatele žiraf při denní péči o tyto dlouhonohé krasavice.
Stejně významným prvkem výletu bylo poučení dětí o chování v ZOO a bezpečném
pozorování zvířat chovaných v zajetí.
za DD a ZŠ, Z. K.
Letní tábor v Medlově
Všechny děti z dětského domova, které nemohly o prázdninách odjet k rodině měly
velkou radost, když se dozvěděly, že pojedou na tábor do Medlova.
Trávily pohodový týden (14. – 18. 7.2014) v krásném prostředí u medlovských rybníků.
Společně s tetami jsme hráli různé pohybové, hudební i vědomostní hry v lese. Soutěžili
v pořádku na pokojích. Navštívili jsme pohádkovou vesničku v Podlesí na Vysočině, hrad
Perštejn a Tři studně. Koupali jsme se v rybníce, závodili na lodičkách. Tábor byl super,
odvezli jsme si spoustu zážitků a zažili mnoho legrace.
Michal a Radim
Letní pobyt v Třeboni
Vetší děti z dětského domova v Liptále jeli v červenci a srpnu dvakrát na týdenní letní
pobyt do Třeboně. Společně se strejdou Laďou jsme navštívili a prohlédli si pivovar
v Třeboni. Ochutnali různé druhy piva. Podívali se do ZOO v Borovanech.
Prozkoumávali jsme hranice s Rakouskem. Také jsme byli v hrobce Schwarzenberků
kousek od třeboňského zámku a v Pískovně Tušť. Krásný byl také rybník v Chlumu
u Třeboně. Pobyt byl super.
Mário a Enki

Díky dlouhodobé spolupráci mezi dětským domovem a firmou Baťa se ve druhé polovině
září opět uskutečnil prodloužený outdoorový víkend pod vedením několika nadšených
dobrovolníků z řad managmentu firmy. Ve čtvrtek ráno jsme vyrazili vstříc zábavě a
novým zážitkům. Cesta byla poměrně dlouhá s malou zastávkou na snězení svačinky
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 zbožím. Po dlouhém hledání jsme konečně
zasedli ke stolům a dali si pořádnou dobrotu. Jako příjemné ochlazení v tomto podzimním
odpoledni jsme brali návštěvu 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 ubytování, večeře a pak už zasloužený
odpočinek u televize a v postýlkách.
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Ze Základní školy a
Dětského domova

Druhý den ráno jsme vyrazili, posilněni vydatnou snídaní, na celodenní turistický výlet
po Pálavských vrších. Začali jsme procházkou od Sirotčího hrádku až ke zřícenině
Dívčího hradu. Pochod to byl sice dlouhý, ale v závěru byla naše námaha odměněna
krásnými výhledy na Novomlýnské nádrže, Pavlov a Dolní Věstonice. Sestoupili jsme
do Dolních Věstonic, kde jsme poobědvali a navštívili 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 výkony. 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 domovu.
Velmi příjemná byla delší zastávka v aquaparku v Uherském Hradišti. Děti se mohly
vydovádět na skluzavkách, tobogánech, ve vyhřívaném venkovním bazénu 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 sponzorů vysadili u Dětského domova, kde se
s nimi děti s poděkováním rozloučily.
Bc. Kateřina Kamasová, vychovatelka
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 třídy.
Cílem tohoto dne bylo seznámit žáky nenásilnou formou s tradicemi 6. prosince, adventu,
Vánoc a učit je vytvářet si k těmto tradicím kladné postoje. Do aktivit předcházejícím
projektovému dnu se zapojili všichni žáci školy, vyráběli si masky a podíleli se na
výzdobě školy. Ve všech třídách byla navozena sváteční atmosféra samotnou výzdobou,
ale i poslechem písní a četbou 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 seznámeni s historickou
postavou sv. Mikuláše a tradicemi spojenými s datem 6. prosince.
Potom se celá škola zaplnila maskami 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 taneční rej pekelníků i andělů.
Projektový den byl pro žáky zajímavý a proběhl v příjemné, pohodové atmosféře.
Příloha č.: 8 ( články a foto ze Zpravodaje)

V neděli 23.3.2014 v 15.00 hod. proběhla v kostele Českobratrské církve evangelické
Instalační slavnost, na které byly uvedena sestra Mária Jenčová do služby farářky sboru.
Kurátor liptálského sboru br. Tomáš Němeček pronesl:
„Bratři a sestry z liptálského sboru, raduji se spolu s Vámi, že pro nás skončilo
několikaleté hledání, a že dnes slavnostně stvrzujeme sestru farářku Márii Jenčovou
za farářku našeho sboru.
Zároveň zde vítám našeho bratra seniora (a seniorátního kurátora..) a všechny hosty
z okolních sborů a zvláště Vás, kteří jste přijeli z Mořkova a z hodslavského sboru.
Zatím co Vy na sestru farářku vzpomínáte, my zde spolu s ní hledíme do budoucnosti
našeho sboru.
S Vámi, sestro farářko, jsme už zde prožili několik společných týdnů a teď zde ještě
jednou přejeme Vám i celé Vaší rodině, aby Vám zde mezi námi bylo dobře.
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Česká církev
evangelická

Jméno liptálské obce bývá vykládáno jako „Údolí lásky“, ale to neznamená, že bychom tu
byli jen samá dokonalost a láska a že by tu šlo vždycky všechno snadno a lehce a nebylo
třeba hodně trpělivosti. Plná a věrná je však Boží láska, která k nám přišla v Pánu Ježíši
Kristu, a kterou jste už začala zvěstováním Božího Slova potvrzovat nám všem: dětem i
rodičům, mladým i starým, zdravým i nemocným. A na tu Boží lásku všichni spolu
s Vámi spoléháme.
Přejeme si pro Vás i pro sebe hodně Boží pomoci a síly od našeho Spasitele a Pána.
Ať se rozhojňuje radostná a smělá víra, provázená trpělivostí, nadějí a vstřícným
porozuměním. Ať tu všechno slouží k Boží slávě a k dobrému nás všech.“
Kázání s. farářky Márie Jenčové při instalaci v Liptále
"Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali,
jako já jsem miloval vás i vy se milujte navzájem.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budeteli mít lásku jedni k druhým."
Jan 13, 34-35
„Drahí liptálski,
dnes, keď stojím pred vami jako vaša nová farárka, ktorú ste si povolali – s veľkou
bázňou, ale úprimne a vrúcne aj ja vyjadrujem svoju hlbokú túžbu, byť láskou medzi
vámi, čerpať spolu s Vami lásku od Krista a dávať ju ďalej. A ďakujem vám za vašu
lásku, ktorú pri vás od prvej chvíle smieme zakúšať. Ďakujeme za to, že nás prijímáte
takých, akí sme, s našim obdarovaním i nedokonalosťou. Aj my vás takto chceme
milovať. Lebo nás všetkých Boh miluje takých, akí sme a prijíma nás vždy znova a
znova. Nesľubujem vám zázraky, ale vyznávam, že chcem milovať Krista a Vás
všetkých! Od Neho chcem čerpať silu k tomu a učiť sa to od Neho. Na modlitbách Vás
denne prinášam a budem prinášať na Kristovo dobré a milujúce srdce, protože tam je naša
sila, náš pokoj, náš život. A nesmierne tužím po tom, aby sme z tohoto zdroja VŠETCI
čerpali lásku, ktorá je motorom nášho života. Teším sa, že sa to spolu budeme učiť, že sa
k tomu budeme vzájomne povzbudzovať a pomáhať si. A to samozrejme – na pode zboru,
ale i v rovine ekumény, obce a ostatných medziľudských vzťahov. A chcem v tejto chvíli
poďakovať i tým z Vás, ktorí sa v tejto službe darovali a namáhali predo mnou, a ktorých
plody lásky a práce dnes možeme zbierať.
Ďakujem br. farárovi Vodovi a jeho manželke za ich dlhú a obetavú službu v tomto zbore,
za všetku ich lásku, dobrotu, ľudskosť a pracovitosť. Ďakujem br. farárovi Hudcovi a
manželke za ich požehnanú a obetavú službu v tomto zbore, a sestre farárke Včelnej za
všetko úsilie a prácu administrátorky zboru. Boh nech Vám to mnohonásobne odmení!
Dnes, s pokorou a s vďačnosťou, vstupujem do brázdy, ktorú ste, svojou láskou k Bohu i
k blížím na tomto mieste spoločne vyorali. A ďakujem Bohu i vám, liptálsky zbor, že
nám bola darovaná táto vzácna příležitost, ísť spoločne nejaký kus cesty nášho
pozemského života. Života, ktorý je prípravou na život večný, na večné stretnutie s
láskou a večné prežívanie lásky. Kiež sa nad nami Boh zmiluje a požehná nám, aby sme
tu, v Liptáli, v tomto milom údolí, či údolí lásky – ako stojí v preklade názvu vesnice –
aby sme tu spoločne zanechali nádhernú, hlbokú, životodárnu a večnú stopu lásky.
Ku tomu nech nám pomáha Hospodin… Amen.
Poprvé se noc kostelů konala v Německu v roce 2001. V ČR se organizuje každoročně
od roku 2009. Organizátoři měli a mají na mysli nejen umožnit širším vrstvám lidí setkání
s křesťanstvím, chtěli a chtějí zpřístupnit kostely různých církví tak, aby se veřejnost
mohla podívat tam, kam se normálně nedostane. V roce 2011 se k Noci kostelů připojilo
939 kostelů, v roce 2012 jich bylo téměř o třetinu víc a v loňském roce se připojilo 1 365
kostelů.
Letošní Noc kostelů v Liptále konaná 23.5. se velmi vydařila. Kromě hudebních a
dramatických vystoupení mohli návštěvníci zhlédnout výstavu fotografií pana Josefa
Londy a dokumenty svědčící o historii a budování kostela.
Příloha č: 9. ( článek z Liptálského zpravodaje: „Noc kostelů“,
Zpravodaje „My kážeme Krista“)
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První červencové sobotní odpoledne, jak už je u nás tradicí, patřilo dobrovolným hasičům
a jejich soutěži družstev „O pohár starostky obce“ a soutěži velitelů družstev „O pohár
starosty sboru“.
Je pravdou, že naše soutěž nepatří v okolí mezi nejnavštěvovanější akce. Cílem
pořadatelů je totiž v rámci možností co nejvíce přiblížit požární útok reálné situaci. Jen
málo okolních sborů sebere odvahu vyslat svůj tým, aby čelil naší náročné trati. Jednak je
součástí závodu překážkový běh velitele, jednak jsou pro zbytek družstva přichystány
záludné překážky v podobě „okna“ a „dveří“ a také neoblíbený přetlakový ventil, který
„znevýhodňuje“ týmy s výkonnější technikou. Z tohoto důvodu se letos zúčastnilo velmi
málo týmů. Ovšem drtivá většina těch, kteří dorazili, akci hodnotila velmi kladně.
Vítězové si kromě krásných pohárů letos odváželi i věcné ceny. Letos poprvé
po oficiálním skončení soutěže proběhlo ještě jedno kolo, tentokrát o finanční odměnu.
Nemůžeme se nepochlubit úspěchem domácího týmu mužů, kteří si doběhli pro první
cenu – pětistovkovou bankovku. Sportovní odpoledne zakončili nejmladší liptálští hasiči
se svou ukázkou požárního útoku. Jedná se o děti ve věku 4 – 15 let, kteří se pod vedením
svých vedoucích a instruktorů připravují na celoroční Hru PLAMEN.
Výsledky:
Soutěž družstev - muži:
1. Lutonina
2. Vsetín – Jasenka
3. Vsetín – město

Soutěž družstev - ženy:
1. Jasenka
2. Domašov
3. Liptál

Soutěž velitelů – muži:
1. Lutonina
2. Vsetín – město
3. Lužná

Soutěž velitelů – ženy:
1. Jasenka
2. Domašov
3. Liptál

V sobotu 16. srpna jsme se s našimi mladými hasiči zúčastnili šedesátek v Oznici.
Vyjeli jsme v odpoledních hodinách od hasičské zbrojnice a skvěle naladění jsme dojeli
až na místo konání. Po příjezdu jsme se šli společně rozcvičit a vyzkoušet si závodní
dráhy. Počasí bylo všelijaké, chvílemi vypadalo, že bude pršet, ale naštěstí počasí
vydrželo a nezapršelo. Děti byly nervózní před svými prvními závody a měly respekt
ze skvěle připravených soupeřů.
Závody zahájila kategorie minipřípravky a přípravky, ale v těchto kategoriích jsme
neměli své zastoupení. Jako první z našich řad promluvila do boje o medaile Míša
Melichaříková v kategorii mladších žákyň. Svým časem 22,08 obsadila pěkné 12. místo.
Po ní odstartovala, také druhá naše bojovnice a to Valentýna Zadrobílková, která zaběhla
krásný čas (19,42) a obsadila 5. místo. V závodě jsme měli také zastoupení z řad chlapců.
Kluci se už nemohli dočkat svých pokusů, a tak někteří trénovali i mimo trať. Kategorii
mladších žáků zahájil Filip Kögler, jenž velmi překvapil a svým úžasným výkonem
(16,88) vybojoval krásné 4. místo. Dále také své pokusy úspěšně absolvovali Tkadlec Jiří
s časem 18,78 v konečném pořadí 8. místo, Ondřej Vychopeň s časem 26,44 v konečném
pořadí 18. Místo a Tomáš Bzonek s časem 28,88 v konečném pořadí 20. místo. Měli jsme
i zástupce v kategorii starších žáků, a to Michala Bzonka, ale díky technickým
problémům musel bohužel ze závodů odstoupit. Nicméně byl velmi důležitým členem
týmu a pomáhal svým kamarádům s přípravou jejich závodního vybavení. Po skončení
závodů jsme jeli nazpět domů. Soutěž se dětem opravdu povedla a věřím, že i nadále se
jim bude dařit. Tímto chci poděkovat i skvělému řidiči (Karlu Tkadlecovi), že nás
spolehlivě a bezpečně dopravil na místo a také nám pomohl s přípravou soutěžního
materiálu.
Pro Liptálský Zpravodaj napsala Kristýna Šťastná
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Hasiči

Předposlední listopadovou sobotu se členové výjezdové jednotky SDH Liptál zúčastnili
společně se zbytkem okrsku námětového cvičení v hledání pohřešované osoby.
Naše jednotka se sešla v osm hodin ráno před zbrojnicí, zkontrolovaly se důležité věci
pro případnou první pomoc a mohlo se vyrazit.
Sraz všech výjezdových jednotek byl určen na Dušné u buku. Nastala porada velitelů,
kde se upřesnilo, jak by se mělo postupovat a jak by se měly všechny indicie ohlašovat.
Nesmím zapomenout, že náš okresek doplnili také kynologové s čerstvě vycvičenými
psy, kteří nám přijeli pomoci až z Ostravy.
Kolem deváté hodiny jsme se přesunuli ke dvěma lesům, které jsme museli propátrat.
Rozdělili jsme se tedy na dvě průzkumné čety a řidiče, kteří čekali u vozidel, aby
případně mohli transportovat zraněnou osobu k sanitnímu vozu, jelikož cesta byla samé
bahno a sanitka by určitě zapadla.
Obě čety se vydaly v rojnici prohledat 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 zavalena kmenem stromu a byla zraněna. Každý z nás to bral zodpovědně,
tak jako by šlo opravdu o skutečnou událost. Velitel čety volal řidiče k místu nálezu, aby
mohla být osoba transportována k sanitnímu vozu. Zdravotníci kontrolovali životní
funkce, zlomeniny atd. Po ošetření byla zraněná osoba naložena na nosítka a přenesena
k hasičskému autu a dále pak přepravena k sanitnímu vozu u hasičské zbrojnice
v Růžďce. Poté se všichni přemístili k tamní zbrojnici, kde následoval nástup jednotek,
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.
Pro Liptálský zpravodaj napsal Tomáš Blažo, preventista SDH Liptál
Příloha č: 10. (článek „Letní tábor mladých hasičů“)

Dne 10.5.2014 se členové MS Brdisko Liptál setkali jako každoročně před zahájením
odlovu spárkaté zvěře na cvičných střelbách na střelnici v Pozděchově. Na této střelnici si
mohli vyzkoušet své zbraně a přesnou mušku, stejně jako i střelbu na asfaltové holuby.
Příjemné počasí a slušná účast členů, včetně návštěvy kamarádů z Hladkých Životic,
přispěla k dobré náladě a úspěchům při nástřelu zbraní.
Další akcí v měsíci květnu byla již tradiční přehlídka trofejí za rok 2013, která se
uskutečnila ve dnech 17.-19.5.2014 v Kelči. Návštěvníci zde mohli shlédnout trofeje
z celého okresu Vsetín a zároveň porovnat kvalitu zvěře v daných oblastech našeho
okresu. Z naší honitby bylo k vidění 20 trofejí srnčí zvěře a 5 trofejí zvěře dančí.
Pro návštěvníky byl přichystán i bohatý kulturní program.
Poslední květnovou sobotu 25.5.2014 proběhla kolem naší chaty brigáda. Část členů
vyrazila do lesa, umístit 3 nové krmelce na určená místa. Zbývající členové se chopili
lopat, košťat a sekyrky, aby uklidili střechu a připravili dřevo na zimní přitopení. Někteří
pracovali venku, jiní uklízeli uvnitř, abychom se v naší chatě cítili jako doma. Výsledkem
byla uklizená chata a její okolí.
Miroslava Klubalová, kronikářka MS Liptál Brdisko

Uprostřed prázdnin se v sobotu 26.7.2014 konalo u myslivecké chaty v Liptále již tradiční
myslivecké odpoledne určené pro širokou veřejnost.
Od samého rána se vše připravovalo pro návštěvníky akce. V kuchyni panoval čilý ruch
při přípravě bohatého občerstvení: guláš, pečený divočák se zelím či smažený řízek
s bramborem.
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Myslivecké sdružení
Brdisko

Pro příchozí bylo rovněž přichystáno čepované pivo, kofola a víno. Pro děti již tradičně
soutěž v malování obrázků a střelba ze vzduchovky. Pro dospělé pak soutěž v hodu
sekyrou, kterého se letos premiérově zúčastnily i dvě ženy. Soutěž v řezání pilou hrbatou
se letos nekonala pro nedostatek zájemců.
Během odpoledne se zakabonilo a letní bouřka zahnala nejmladší i s rodiči do útrob naší
chaty. Zde jsme se snažili nejmenší formou hádanek a vyprávění zabavit po dobu této
sprchy. Po bouřce ovšem opět vysvitlo sluníčko a my se mohli dále bavit při poslechu
muziky v podání kapely 1+1 Jany a Josefa Vráblíkových z Liptálu, kteří přispěli k dobré
náladě. Pro šťastlivce byla připravena i bohatá zvěřinová tombola.
Věřím, že i přes nepřízeň počasí odcházeli návštěvníci naší akce spokojeni
a příští rok o prázdninách se s nimi sejdeme opět při mysliveckém odpoledni.
Miroslava Klubalová, kronikářka MS Liptál Brdisko
Dříve, než zemi pokryla první sněhová peřina, vydali se členové MS Brdisko Liptál
na společný hon. V sobotu 15.11.2014 se od brzkých ranních 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 zvěře škodné, byl povolen odstřel zajíce, lišky i divočáka. Všem bylo
připomenuto obezřetné zacházení se střelnými zbraněmi a dodržování bezpečnosti
při jejich používání.
V podzimním počasí, které bylo poněkud větrnější a pod mrakem, se skupina 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 příjemné náladě přispělo i vyhlášení
,,Krále honu" p. Michala Špačka ze Lhoty u Vsetína. V družné zábavě poseděli myslivci
do večerních hodin.
Miroslava Klubalová, kronikářka MS Liptál Brdisko

V letošním roce si Tělovýchovná jednota v Liptále připomíná 100. Výročí od jejího
založení. V roce 1914 byla v Liptále založena tělocvičná jednota Sokol jako pobočka
vsetínského Sokola. Zakladatelem byl pan učitel František Plachý, který ji také vedl až
do své smrti.
V roce 1956 byl vstupem do výrobního družstva název změněn na Tělovýchovná jednota
Lipta Liptál a od roku 1981 se užívá současný název, tj. Tělovýchovná jednota Start Lipta
Liptál.
Z důvodu tohoto krásného kulatého jubilea připravuje Tělovýchovná jednota Liptál
několik akcí, kterými si toto výročí připomene a zároveň ho oslaví.
První akcí fotbalového klubu je již 4. ročník tradičního fotbalového utkání „Hořansko vs.
Dolansko“, které se uskuteční v sobotu 14.6.2014. V rámci akce je připraven bohatý
doprovodný program zaměřený především pro děti. Ve večerních hodinách vystřídá
dětský program taneční zábava se skupinou KOSOVCI. Taneční zábava se také uskuteční
v prostorách fotbalového hřiště.
Další tradiční akcí bude turnaj v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 28.6.2014,
který vedle zápasů mužských týmů, bude mít také vlastní kategorii ženských týmů.
Turnaj bude zakončen diskotékou. Vítěz turnaje si odnese peněžitou cenu.
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100.výročí:
Sportovní klub Liptál

V letošním roce se předpokládá, že semifinálové a finálové utkání bude odehráno
ve večerních hodinách za umělého osvětlení, což zvýší prestiž tohoto turnaje.
100. výročí tělovýchovy v Liptále si budeme moci také připomenout výstavou
fotografií, která se uskuteční v rámci Liptálských slavností v prostorách Zámku.
Výstavou fotografií se budeme snažit ukázat průřez celých 100 let existence
tělovýchovy v Liptále. Za přispění našich občanů se podařilo dát dohromady mnoho
krásných fotek z naší minulosti.
Na podzim roku 2014 se uskuteční v restauraci U Klesků výroční Valná hromada
Tělovýchovné jednoty. Touto valnou hromadou bychom chtěli znovu obnovit pravidelné
setkávání příznivců sportu v Liptále. Valné hromady snad přispějí k lepším zítřkům
sportu v Liptále. Na podzimní valné hromadě bude také představena nová publikace
„knížka“, která se snaží mapovat celých sto let tělovýchovy v naší obci.Bude se jednat
o publikaci základních dat, které budou doplněny o dochované fotografie.
V souvislosti s tímto výročím si nechal fotbalový klub Liptál zpracovat nové logo
fotbalového klubu. Vzhled nového loga vychází z dochovaných písemností.
Například barvy loga jsou inspirovány barvami dresů prvního fotbalového mužstva
v Liptále (modrobílá). Nyní již bude nové logo reprezentovat liptalský fotbal.
Další větší změnou bude změna názvu naší organizace. Nynější název„Tělovýchovná
jednota Start Lipta Liptál“, je v dnešní době již neaktuální. Ke změně názvu nás taky
mimo jiné donutil v letošním roce přijaty občanský zákoník. Nový název naší organizace
bude „Sportovní klub Liptál (SK Liptál)“, který bude mít pod sebou dvě složky,
a to „Fotbalový klub Liptál (FK Liptál)“ a „Volejbalový klub Liptál (VK Liptál)“.
Dále Vás chci informovat o snaze fotbalového klubu Liptál obnovit v naší obci znovu
oddíl žáků tak, aby na podzim mohli žáčci zase hrát soutěžní utkání.
V letošní fotbalové sezoně 2013/14 bohužel žáci nehráli, z důvodu malého počtu dětí.
Děti proto v této sezóně hráli v okolních fotbalových klubech. Obnovení týmu žáků
v Liptále se ale neobejde bez pomoci rodičů. Věřím tedy, že za pomoci Vás rodičů a
slíbené pomoci okolních fotbalových klubů, bude opět v Liptále založen oddíl žáků.
Z důvodu velkého zájmu se v Liptále začal částečně organizovat fotbalový oddíl žen.
Z toho důvodu bude uskutečněn také nábor do ženského fotbalového oddílu. Vedení
fotbalového klubu tuto aktivitu velice vítá a doufá, že se na hřišti v Liptále budou hrát
zápasy ženských týmů, a to buď ve formě amatérských, nebo soutěžních utkání.
Ing. Milan Daňa předseda TJ Start Lipta Liptál

V sobotu 14.6.2014 se uskutečnil jubilejní čtvrtý ročník fotbalového utkání „Hořansko vs.
Dolansko“. Akce byla zahájena našimi nejmenšími, a to fotbalovým týmem žáků.
Žáci hráli své utkání na třech hřištích. Rozdělení žáků bylo nakonec provedeno podle
věkových kategoriích a ne podle místa bydliště v obci. K utkání žáků nastoupilo
neuvěřitelných 28 fotbalistů a fotbalistek. Hrajícím dětem a samozřejmě i jejich rodičům
patří velké díky za odehrané fotbalové minuty. Doufejme, že po rocích útlumu přichází
opět roky, kdy budou v Liptále hrát týmy žáků.
Po zápasech žáků nastoupily ke svému třetímu střetnutí týmy žen. Jelikož byly ženy
velice nažhaveny na své utkání, byly hned na začátku utkání skropeny z nebe hustým
deštěm. Horší počasí naštěstí neovlivnilo jejich fotbalové výkony a diváci mohli sledovat
velice kvalitní a bojovně naladěné utkání. V letošním ročníku utkání žen měly více ze hry
holky z Dolanska. Dolansko mělo během zápasu mnoho šancí, ale ani jediná šance
neskončila gólem díky kvalitnímu výkonu brankářky Hořanska. Utkání nakonec skončilo
remízou 0:0 a šly se kopat penalty. V penaltovém rozstřelu byly nakonec lepší holky z
Hořanska, které vyhrály4:0. Hořansko si teda připsalo již třetí výhru v utkání žen.
Dalším fotbalovým zápasem sobotního odpoledne bylo utkání mužů. Po již odehraných
třech ročnících má mužský tým Hořanska na svém kontě jedno vítězství a mužský tým
Dolanska dvě vítězství. Hořansko, s vidinou srovnání série, vstoupilo do utkání velice
aktivně a během celého zápasu bylo lepším týmem. Po 90. minutách byl vítězem
fotbalového utkání mužů tým z Hořanska, který zvítězil 3:0.
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Jako již v minulých ročnících byl během odpoledne připraven bohatý doprovodný
program pro děti. Letošní ročník byl mimo jiné obohacen o malování na obličej a dětskou
diskotéku. Dětský program byl ukončen přeletem letadla, které shodilo dětem bonbóny.
Ve večerních hodinách byla na programu taneční zábava se skupinou Kosovci. Po mnoha
letech opět tato známá kapela zavítala do naší obce. Počasí během dne nebylo sice
nejlepší, ale i tak jsme mohli prožít příjemné odpoledne na fotbalovém hřišti v Liptále.
Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál

Napsali o nás v Jalovci 2.9.2014:
„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 plocha, a to na panských
loukách. Místní ji označují jako „horní hřiště“, protože od konce sedmdesátých let mají
zdejší fotbalisti k dispozici také hřiště „spodní“.
Největších úspěchů dosáhl fotbalový 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 ženy.
K doprovodnému programu patřily dětské atrakce a večer zahrála k tanci i poslechu
skupina Kosovci.
S nadšením se sportu věnují také zdejší 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 tancům jako je Hip Hop nebo street dance. Celá rodina se může společně
protáhnout ve cvičení rodičů s dětmi. Příznivci bojových umění trénují dvakrát týdně
karate pod vedením Radka Kleibla, jehož svěřenci získali 12 mistrovských titulů.“
Příloha č.: 11. (ukázka starých fotografií, výstřižky z reg.tisku Jalovec,
z Liptálského zpravodaje)

Dne 22. března 2014 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Liptál osmý ročník jarního
turnaje ve volejbale. Letos se zúčastnilo 5 týmů: Vlčice z Ústí, Hvězdy z Ratiboře,
Rodinka ze Vsetína, URNA z Bystřičky a domácí Liptálaňky.
Hráli jsme na dva sety do 20 každý s každým. Jako každý rok, vládla na hřišti
pohodová nálada a chuť si zahrát.
Po vyrovnaných výkonech jsme sečetli body a na prvním místě se umístila Rodinka
ze Vsetína, druhé místo obsadily Vlčice z Ústí, bronz uhájila URNA z Bystřičky,
4. místo patřilo Hvězdám z Ratiboře a čestné 5. místo získaly domácí z Liptálu.
Za KVN Liptál Radana Daňová

V sobotu 13.12.2014 jsme se již po jedenácté sešli pod sítí v tělocvičně v Liptále, aby se
6 smíšených družstev utkalo v Mikulášském turnaji ve volejbalu.
Hrálo se na 2 hrané sety do 20. Po vyrovnaných soubojích se týmy 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 spoluhráčům za pomoc při organizaci, Radana Daňová.
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Bezmála 1500 lidí z širokého okolí dorazilo na dřevorubeckou exhibici v timbersportu,
která proběhla 9.8.2014 v Liptále. Publiku se v místním amfiteátru představila takřka
kompletní česká špička včetně dvou domácích borců René Skalického a Jana Svobody.
Ač nešlo o body do šampionátu, vzali dřevorubci liptálský podnik s veškerou vážností a
předváděli výkony na hranici svých možností.
Zatímco loni proti sobě zápolily týmy Moravy a Čech, letos byly startující kvůli
geografickému nepoměru rozděleni na černé a bílé mužstvo. To první nakonec vyhrálo
hodnocení všech šesti disciplín, druhé zase ovládlo štafetu, která patří ke specialitám
liptálského podniku. Součástí akce byly i divácké soutěže v zatloukání hřebíků, řezání
velkou ruční pilou či dětské klání v napodobování zvuku motorové pily.
„Lidí přišla spousta a podle ohlasů se dobře pobavili. Přálo nám i počasí. Celé odpoledne
bylo krásně, a přestože už ke konci nad Liptálem visely temné mraky, pršet začalo až pár
minut po skončení akce. My jsme určitě spokojeni,“ řekl nám za organizátory moderátor
akce Jonáš Novotný.
Podle článku z Jalovce, napsal Jiří Koňařík
Příloha č.:

Dřevorubecká exibice
v timbersportu

( Plán kulturních akcí, pozvánky na plesy)

V sobotu 5. dubna 2014 se uskutečnil v restauraci U Klesků již 10. Ročník Liptálského
koštu slivovice. Tentokrát se sešlo celkem 34 vzorků, z toho v kategorii trnek 24 a 10
vzorků v kategorii ostatní pálenky. A jak to dopadlo?
V kategorii trnka si odnesli ceny:
1. Petr Vaculík, Liptál, Sadová
2. Petr Valchář, Liptál, Nad Špicí
3. Antonín Studeník, Jasenná
Vzhledem k vynikající vyrovnanosti si nikdo nepoznal svůj vzorek.
V kategorii ostatní pálenky se umístili:
1. Petr Vaculík, Liptál, Sadová
2. Roman Šťastný, Liptál, Hořansko
3. Ladislav Kučera, Všemina
Svůj vzorek si poznali Petr Vaculík, Miroslav Malčík, Roman Šťastný.
Celé soutěžní odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře, večer potom zprostředkoval
hudbu k tanci i poslechu DJ Petr Obadal. Pro soutěžící i ostatní hosty, kteří se přišli
podívat, byla připravena bohatá tombola i občerstvení.
Chtěla bych tímto poděkovat všem svým spoluorganizátorkám Nadi Kolajové,
Markétě Obadalové, Janě Potěšilové, Radaně Daňové, Evě Vrlové.
Velký dík patří sponzorům. Bez všech těchto by se tato tradiční akce nemohla
uskutečnit.
Hana Klesková

Obec Seninka vyhlásil v červenci 2014 fotografickou soutěž „Pět let valašské
Eiffelovky“. Podmínkou bylo, že soutěžní fotografie musí zachycovat rozhlednu
Vartovna, nebo pohledy z ní a bylo ustanoveno několik kategorií.
Fotografie po uzavření soutěže koncem září hodnotila odborná komise ve složení dvou
zástupců Fotoklubu Vsetín – panem Janem Hrubým, prezidentem a prvním
viceprezidentem, panem Františkem Novotným, dále fotografem Zdeňkem Hartingerem,
Ing. Vítězslavem Študentem a starostkou obce Seninka, paní Marií Řezníčkovou.
V kategorii A – fotografie barevné, černobílé nebo smíšené, vyvolané nebo v tištěné
podobě - zvítězil pan Josef Londa z Liptálu.
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Josef Londa, vítěz
fotografické soutěže

V kategorii B – fotografie barevné, černobílé nebo smíšené v elektronické podobě obsadil pan Josef Londa.
3. místo za fotografii „Ranní červánky“. A do třetice bylo Josefu Londovi uděleno Čestné
uznání za cyklus fotografií „Jak vznikala“.
Autoři vítězných fotografií byli oceněni u příležitosti vernisáže 14. Listopadu 2014
v prostorách Masarykovy knihovny ve Vsetíně, kde byly fotografie účastníků
vystavovány do 30.11.2014.
Obecní úřad Liptál děkuje za spolupráci a gratulujeme k takovému úspěchu mezi tolika
jistě zdařilými fotografiemi. Do budoucna přejeme hodně podobných a těšíme se na další
setkávání „s objektivem“ nejen v přírodě, ale i při liptálských akcích.
Pan Josef Londa mimo jiné letos vydal ze svých fotografií kalendář Liptál 2015.
Pro Liptálský zpravodaj napsala Jana Vráblíková,Obecní úřad Liptál

V sobotu 30.8.2014 proběhl čtvrtý ročník benefičního festivalu, který se konal
ve prospěch sdružení Naděje Vsetín-Sychrov. I tentokrát byla hlavní myšlenka pomoci
těm, kteří potřebují prostředky na svůj provoz. A to tím, že lidi, kteří příjdou tuto akci
podpořit pobavíme, nakrmíme a napojíme. K tomu bylo připraveno bohaté občerstvení
a kapely, mezi kterými si snad každý vybral. První zahrálo duo No Sisters s písněmi
známých interpretů. Po nich zahrála už i mezinárodně známá Beata Bocek se svým
přítelem ze Švédska Christopherem své autorské písně a pak následovala skupina LÍHeň
se svým veselým folkrockem. Všichni sklidili potlesk od prvních pár příchozích, načež se
areál začal plnit rockověchtivými návštěvníky. Večer začal trochu přitvrzovat a to díky
kapele Black Adder z Valmezu a jejich hardcore metalu. Ale dočkali se i vyznavači
klasiky a to v podání Schelinger revivalu, kteří nechali zavzpomínat na staré dobré časy
hardrocku. Ale závěr patřil nové generaci skupiny Right Reason, která lidi nenechala
odpočinout svým tvrdým metalem.
Nicméně tohle byla zábava pro všechny návštěvníky, kteří přišli a tím, že se bavili a
tancovali, tak měli chuť něco sníst a vypít a aniž by na to museli myslet, tak pomohli
vydělat peníze, které pomohou tam, kde mají. K tomu jim pomohli všichni pořadatelé
ve stáncích, za což jim patří velký dík. Skupinám díky za hudební zážitky a také za
rozumné honoráře. Taktéž dík za podporu TJ Liptál a OÚ Liptál. A nelze zde neuvést, že
i díky existenci Slůnění zareagoval podnik Irisa Vsetín a daroval šek na 5000 Kč ve
prospěch Naděje Vsetín-Sychrov. Poděkovat musíme hlavně všem, kteří se zúčastnili,
protože hlavně díky nim se získaly prostředky ve výši 27 774 Kč! Tyto peníze byly
poslány na účet nadace Naděje a věříme, že je použijí co nejlépe ve prospěch klientů.
A na závěr jen přání, jež vyjadřuje název festivalu: Slunce v duši a sílu slona v srdci.
To všem lidem přejí pořadatelé a věříme, že se vždy najdou lidi, kteří takové akce rádi
podpoří. Takže se na všechny těšíme snad i příští rok, ale nejspíš v jiném termínu už
z konce jara. Uvítáme tím léto a opustíme přeplněný závěr prázdnin.
Za všechny pořadatel Jara Londa.

Vítání nových občánků se v letošním roce konalo dvakrát. Poprvé 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
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V sobotu 6. prosince 2014 odpoledne se konalo tradiční posezení se seniory.
Program si tentokrát připravily děti z mateřské i základní školy a pěvecký sbor
Rokytenka. Nejmenší děti zahrály „Vánoční pohádku“, v tradičním pojetí a děti
ze základní školy předvedly zpracování modernější.
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 známých melodií harmonikáře si všichni pochutnali na připraveném
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

Posezení se seniory

O první adventní neděli 30.11.2014 proběhl v evangelickém kostele již třetí adventní
koncert, který spolupořádal ženský pěvecký sbor Rokytenka. Hosty byli Dětská
cimbálová muzika ZUŠ Morava – Liptál a manželé Moravetzovi. Pan Ladislav Moravetz
působí jako celocírkevní 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 podpořili 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.
Za sbor Rokytenka Hana Vaculíková
Příloha č.: 13. ( Tisková zpráva, program)

Adventní koncert

Z
e Základní školy L
V letošním školním roce převzalo záštitu nad pořádáním jarmarku Sdružení rodičů při ZŠ
Liptál. Za pomoci učitelů a dětí se podařilo vytvořit 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 vánoční medovinou, pro děti byla
v nabídce horká čokoláda.
Zejména mladší děti uvítaly možnost si samy něco vyrobit. Prodejem doma šitých hraček
jsme přispěli postiženým dětem. Celé odpoledne se
tomuto stánku pečlivě a zodpovědně věnovali Tomáš Vavřička a Jakub Frýdl z VIII.
třídy. Nechyběla ani andělská pošta.
Sváteční odpoledne vyvrcholilo slavnostním rozsvícením vánočního stromu, jemuž
předcházelo vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ Liptál.
Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli
na vybudování zázemí, obsluze stánků i závěrečném úklidu. Děkuji také rodičům, kteří
věnovali dary jednotlivým 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 úsměvy
na tvářích všech dětí.
Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál
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Akce roku
V kulturním zařízení obecního úřadu se v roce 2014 konaly tyto akce:
Výroční chůze SDH
Hasičský ples
Hasičská okrsková schůze
70.Valašský bál
Myslivecký ples
Karneval ZŠ
Valná hromada FoS Lipta Liptál
Seminář Starodávný
Dětský den MŠ Začarovaný karneval
Žákovský koncert ZUŠ Morava
Taneční kolona ZŠ
27.Dětský folklórní den
Absolventský večírek ZŠ a SR při ZŠ Liptál
MFF 45.Liptálské slavnosti
Soustředění FoS Lipta Liptál
Beseda se seniory
Besídka DD a ZŠ Liptál
Vánoční zpívání a koledování u cimbálu
Vánoční koncert ZUŠ Morava
Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál

25.1.2014
25.1.2014
2.2.2014
8.2.2014
15.2.2014
8.3.2014
14.3.2014
15.3.2014
23.5.2014
28.,29.5.2014
30.5.2014
8.6.2014
20.6.2014
20.8.-25.8.2014
15.11.2014
6.12.2014
11.12.2014
14.12.2014
18.12.2014
26.12.2014

Během roku se v kulturním zařízení konalo deset soukromých akcí – oslav.

Pravidelně probíhaly během roku v kulturním zařízení tyto zkoušky:
Po:
FoS Malá Lipta (17-19 hod.)
FoS Senioři (19-21 hod.)
Út:
Karate (15-16 hod.)
FoS Senioři (19-21 hod.)
St:
FoS Lipta Malůšata (16.30 - 17.45 hod.)
Čt:
Karate (15-16 hod.)
Zumba (18.30 - 19.30 hod. - od září)
Pá:
FoS Malá Lipta (17-19 hod.)
FoS Lipta základ (19-21 hod.)

V kulturním areálu obecního úřadu se v roce 2014 konaly tyto akce:
27. Dětský folklórní festival
Hasičská pohárová soutěž SDH Liptál
Stihl Timbersports Series – Čechy - Morava
9. Finální rozstřel - KVN Liptál
MFF 45. Liptálské slavnosti
4.Liptálské slůnění

8.6.2014
5.7.2014
9.8.2014
15.8.2014
20.8.-25.8.2014
30.8.2014

Příloha č.: 14. ( Plán kulturních akcí, pozvánky na plesy)
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Ke dni 31.12.3014 bylo v naší obci 1 476 obyvatel.
Z toho 1 256 dospělých
220 dětí
754 žen
722 mužů.

Přehled obyvatel

Čísla popisná a evidenční:
Ke dni 31.12.2014 je v obci je registrováno:
527 čísel popisných
44 čísel evidenčních (chaty).
113 objektů je neobydlených – nikdo není přihlášen na trvalý pobyt.
Za rok 2014 se:
narodilo 22 dětí,
zemřelo 21 občanů
přihlásilo se 23 obyvatel
odhlásilo se 33 obyvatel.

Údaje o nezaměstnanosti v Liptále - ke 31.01.2015:
Evidovaní uchazeči: 74.
Podíl nezaměstnanosti: 7,36
Podíl nezam. v okrese Vsetín – nejvíce V. Senice - 13,02 %,
nejméně Kladeruby – 4,93 %. (Zdroj: Úřad práce)

Rok 2014 byl teplotně nad normální a podle měření v pražském Klementinu bylo počasí
tento rok nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota pro celé území ČR byla 10,1 stupňů
Celsia (v roce 2007 to bylo 10 stupňů Celsia).
(Meteorologové, kteří předpovídají počasí pro nejbližší budoucnost však připouštějí, že
rekord by mohl padnout. V historii meteorologických měření není výjimečné jen Česko.
Překvapivě vysoké teploty zaznamenali na všech kontinentech.)
Tento fakt dokládá i skutečnost, že zima u nás byla jen ročním obdobím, ale ne
skutečná, neboť sněhu bylo velmi málo a teploty více pod nulou byly jen několik dnů na
konci ledna. V tuto dobu vydržela také souvislá sněhová přikrývka. Před tím se střídal
mírný déšť s téměř jarním počasím. Sníh však již na začátku února odtál a občas pršelo.
Trochu sněhu napadlo ještě v polovině února a pak se již teploty pohybovaly spíše nad
nulou a počasí na konci února bylo téměř jarní, a takové již zůstalo.
Změna přišla až na začátku května. Teplé a slunečné počasí vystřídaly přeháňky, bouřka a
dokonce průtrž s kroupami.Častý a prudký déšť způsobil řadu potíží v okolí.
Z regionálního tisku Jalovec:
„I když lidé s obavami sledovali rostoucí vodní hladiny a II. povodňový stav byl vyhlášen
na Rožnovské Bečvě, potoku Bystřičce či Zašovském potoku, největší škody napáchal
silný vítr. Hasiči tak v našem okrese zasahovali u popadaných stromů, poškozených
střech či porušených elektrických vedení.“
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Teplé slunečné počasí měsíce června vystřídalo ochlazení a častý déšť v průběhu
července. Časté střídaní dnů slunečných a deštivých pokračovalo i další měsíce.
Podzim byl ale v průměru teplý a slunečný, v polovině října bylo několik dnů téměř
letních. Ochlazení s první teplotou pod nulou jsme zaznamenali již na konci října, ale
ještě 11.listopadu bylo počasí opět téměř letní.
První sníh napadl 28.listopadu, a i když roztál, tvořila se další dny ledovka a znovu
sněžilo. Prosincové střídání teplot pod a nad nulou, déšť, vítr a občasné sněžení způsobilo
problémy řidičům, ale Vánoce opět „bílé“ nebyly. Až od 26.prosince zůstaly teploty
trvale pod nulou a malá vrstva napadaného sněhu vydržela do konce roku.
Příloha č.: 15. ( výstřižek z novin)

Rekapitulace 2014:
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.

Události ve světě i doma
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Senátu a Parlamentu
Zpráva starostky Obce
Úvodní slovo starosty obce
Kanalizace v obci
Chodník na hřbitově
Zateplení kulturního domu
Hospodaření obce
Dřevěná zvířátka před zámkem
Dětský folklórní den
FoS Malá Lipta
45. Liptálské slavnosti
Z Mateřské školy Liptál
Ze Základní školy Liptál
Dětský domov a Základní škola Liptál
Česká církev evangelická Liptál
Sbor dobrovolných hasičů Liptál
Myslivecké sdružení Brdisko
100.výročí Sportovní klub Liptál
Fotbalový klub Liptál
Volejbalový klub Liptál
Dřevorubecká exibice v timbersportu
Liptálský košt slivovice
Josef Londa, vítěz fotografické soutěže
Liptálské slůnění
Vítání občánků
Posezení se seniory
Adventní koncert
Vánoční jarmark
Akce roku
Přehled obyvatel
Počasí

33

str. 2
str. 3
str. 3 - 4
str. 4 - 8
str. 8 - 9
str. 9 - 10
str. 10
str. 10
str. 10 - 13
str. 13
str. 13
str. 14
str. 14 - 15
str. 15 - 17
str. 17 - 19
str. 20 - 21
str. 22 - 22
str. 23 – 24
str. 24 - 25
str. 25 - 26
str. 26 - 27
str. 27
str. 28
str. 28
str. 28 - 29
str. 29
str. 29
str. 30
str. 30
str. 30
str. 31
str. 32
str. 33 - 34

