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Češi si poprvé přímo volili prezidenta. Veřejnost 26.ledna s napětím sledovala ostře
vyhrocený boj, při kterém Miloš Zeman v druhém kole porazil Karla Schwarzenberga.
Při prezidentském slibu řekl, že chce bojovat proti kmotrům, neonacistům a podstatné
části médií.

Nejdůležitější události
v Česku

Poprvé v historii schválil Senát žalobu na prezidenta Václava Klause pro velezradu.
Důvodem byla kontroverzní amnestie a otálení s podpisem smluv a jmenování soudců.
Řízení 27.března zastavil Ústavní soud, jelikož Klausův mandát vypršel.

Poslanec David Ráth byl stíhán za korupci, a tím začal mimořádně sledovaný proces.
Obžalováno bylo dalších deset lidí.
Premiér Petr Nečas v červnu oznámil, že se rozvádí, pak rezignoval na svou funkci
a skončil i jako šéf ODS. (V září si vzal bývalou spolupracovnici Janu Nagyovou.)
Novým předsedou vlády se stal 25.června Jiří Rusnok.
V červenci prezident Miloš Zeman jmenoval jeho úřednickou vládu.
V srpnu se splnilo dlouhodobé přání ČSSD: poslanci schválili rozpuštění Sněmovny,
které otevřelo cestu k předčasným volbám.
Předčasné sněmovní volby v říjnu vyhrála ČSSD, avšak s minimálním náskokem.
Získala 20,45 procent hlasů.
Druhé skončilo hnutí ANO s 18,65 procenty.
Do Sněmovny se dostaly ještě KSČM, TOP 09, ODS, Úsvit a KDU-ČSL.
Deštivý červen poznamenaly záplavy, které zasáhly 970 obcí a měst.
Nouzový stav byl vyhlášen v sedmi krajích, zemřelo patnáct lidí.



Investiční a neinvestiční akce

Zpráva paní starostky

Největší investiční akce v letošním roce byly: „Zateplení obecního úřadu“ a „Hasičské
zbrojnice“, kde jsme využili možnosti dotačních programů ze Státního fondu životního
prostředí. Zateplení by mělo přinést energetické úspory na vytápění a obě budovy dostaly
rovněž novou fasádu. V hasičské zbrojnici byla provedena výměna zdroje vytápění, byl
instalován plynový kotel. Prostory tak budou moci být využívány hasiči ke své činnosti
po celý rok. Jistě nikdo nepochybuje, že právě hasiči si takovou investici zasloužili.
Z dalších větších investičních akcí byla oprava sociálního zařízení v základní škole
Liptál, na kterou jsme získali dotaci z programu rozvoje venkova ze Zlínského kraje.
Celkové náklady, podíly dotace a spoluúčast obce jsou uvedeny níže v tabulce.
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Důstojné sociální zázemí, včetně bezbariérového přístupu, bylo vybudováno
ve zdravotní ordinaci pro dospělé, které byly hrazeny v celém rozsahu z rozpočtu obec
a činily 210 374,- Kč.
V letošním roce jsme velkou pozornost věnovali veřejnému osvětlení v obci. Zastaralé,
poškozené a neekonomické osvětlení nás donutilo se tímto problémem zabývat
a postupně bylo opraveno veřejné osvětlení v celé obci. Opravy – výměna svítidel,
poškozených a nebezpečných sloupů, bylo provedeno v částce cca 470 000,- Kč.
Bylo vybudováno nové osvětlení v rozsahu cca 73 000,- Kč. Stav není ještě zdaleka
optimální. Některé úseky by potřebovaly osvětlení posílit. Nicméně věříme, že finanční
úspory přinesou jak ekonomicky úsporné žárovky, tak i neustále náklady na opravy.
Na podzim začal projekt „Revitalizace veřejné zeleně“. Vzrostlé stromy kolem nás
potřebují ošetření nebo skácení a proto jsme tomuto problému věnovali velkou pozornost.
Byl zpracován přehled – pasport velké části stromů a návrhy na jejich ošetření. Projekt
začal na podzim, byly skáceny některé stromy, další budou následovat. Samozřejmě,
že bude i řada nových stromů vysázena. Celkové náklady na celý projekt po výběrovém
řízení jsou 837 854,- Kč. Podíl obce je cca 20%. Projekt bude ukončen v příštím roce.
Pro zlepšení kvality ovzduší a snížení prašnosti v obci jsme žádali o dotaci na zametací
techniku z dotačních titulů SFŽP. Byli jsme úspěšní a jistě mnozí vás zaregistrovali
zametací stroj, který provádí údržbu chodníků nebo komunikací.
Podíl obce na zakoupení tohoto stroje byl natolik příznivý, že věříme, že i taková
technika najde v životě obce uplatnění a zlepší životní podmínky pro občany.
Přínosem do rozpočtu obce bylo nové rozpočtové určení daní (RUD). Zvýšené daňové
příjmy nám umožnily dofinancování investičních akcí a plnění finančních závazků –
splátky úvěrů a půjček (plyn – 596 192,- Kč, vodovod Syrákov – 116 600,- Kč,
kanalizace – 2 198 000,- Kč).
Přehled získaných dotací a podíl obce 2013
Název dotace :
JSDH - Neinv.opravy
požární techniky,
ochranné oděvy atd.
Hasičský dům
zateplení,a výměna
zdroje vytápění
Zateplení Obecního
úřadu
Zametací technika
Rekonstrukce
sociálního zařízení ZŠ
Volba prezidenta ČR
Volby do Poslanecké
sněmovny ČR
Výpočetní
technika,software Veřejná knihovna
Celkem:

Poskytovatel: Dotace

Obec

Celkem Kč :

KÚ Zlín

25 000,00

0,00

25 000,00

SFŽP,FS

1 500 738,00

599 202,00

2 099 940,00

SFŽP,FS
SFŽP,FS

974 339,64
2 381 400,00

711 222,44
358 850,00

1 685 562,08
2 740 250,00

KÚ Zlín
KÚ Zlín

226 883,00
17 161,00

342 319,00
0,00

569 202,00
17 161,00

KÚ Zlín

27 100,00

MK ČR

13 000,00
5 165 621,64
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27 100,00

6 400,00
2 017 993,44

19 400,00
7 183 615,08

Co nás čeká v následujícím roce 2014
To, o čem již několik let informujeme, je již skutečně tady. Začíná výstavba splaškové
kanalizace. Již v letošním roce by měly být zahájeny práce v některých částech obce.
Hlavní pracovní činnost bude ale v následujícím roce a v roce 2015, kdy by měly probíhat
dokončovací práce, včetně povrchových úprav komunikací. Byly dokončeny projekty
domovních přípojek a většina občanů je tak již připravena na následné napojení na hlavní
kanalizační řady. Informace budou pravidelně předávány občanům prostřednictvím
rozhlasu, webových stránek obce i pracovníků obecního úřadu.
Z dalších investičních akcí by se mělo provádět zateplení Kulturního zařízení. Úspěšní
jsme byli při podání žádosti o dotaci z programu ROP na akci: „Revitalizace centra obce
Liptál“ což představuje vybudování parkovacích míst, bezbariérových přístupových cest
a odpočinkových míst kolem obecního úřadu, zdravotního střediska a obchodu Jednoty.
V letošním roce budou probíhat administrativní přípravy, realizace projektu je v roce
2015. Dokončen bude projekt budování chodníků v Dolansku, jehož výstavba by měla
následovat po dokončení kanalizace. Mimo toho nás čeká oprava mostu k hasičské
zbrojnici, břehové úpravy toku Rokytenky. Velkou snahou je i řešení přestěhování
mateřské školy do volného pavilonu základní školy. Rozjetí celého projektu naplno brání
církevní restituce, které se týkají pozemků kolem areálu školy.

Společenský, kulturní a sportovní život
Akce, které mají své místo v životě obyvatel obce, se uskutečnily i v letošním roce.
Folklórní festivaly, sportovní akce, trhy i jarmarky, koncerty a besídky, zábavy, to vše
nás provázelo po celý rok. Kdo se chtěl pobavit nebo setkat se s přáteli, určitě měl dost
příležitostí.
Chtěla bych poděkovat všem organizátorům, dobrovolníkům a nadšencům, že takovým
akcím věnovali svůj čas, nasazení a obětavost. Jen díky jim všechny tyto akce mohly být
uskutečněny a většinou byly úspěšné. Ty, kteří říkají, že se v Liptále nic neděje,
tak ty zvu, aby příště přišli, nebo se mohou i aktivně zapojit do jejich organizování.

Poděkování starostky
Uznání a poděkování patří všem, kteří se i v letošním roce podíleli na rozvoji a dobré
propagaci naší obce, a kteří byli ochotni pomoci a přispět k dobré věci. Jsou to tradičně
členové organizací, spolků, církví, jejichž činnost patří neodmyslitelně k životu obce,
a také jednotliví občané. Mezi nejspolehlivější partnery patří - mateřská a základní
škola, umělecká škola Morava, hasiči, sportovci – fotbalisté a volejbalisté, členové
Folklórního souboru Lipta Liptál, hudebníci, zpěváci, dechovka Liptalanka, myslivci
a členové občanské komise. Poděkování patří také občanům, kteří úspěšně reprezentují
naší obec jak v České republice, tak i v zahraničí, stejně jako firmám, které jsou ochotny
pomoci finančně i organizačně při některých akcích.
Velké poděkování patří členům rady, zastupitelstva obce a pracovníkům obecního úřadu,
protože úspěchy obce jsou dány pouze dobrou prací celého týmu. Zvlášť poděkovat bych
chtěla nejbližšímu spolupracovníkovi, Ing. Milanu Daňovi, místostarostovi obce.
Poslední poděkování patří občanům, kteří jednoduše „fandí“ naši obci a naši práci,
u kterých cítíme podporu, bez které se některé věci jen těžko prosazují a dělají.
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První přímá volba prezidenta České republiky se konala ve dvou kolech. 11.a 12.1.2013
I. kolo a 25.a 26.1.2013 II. kolo.

Volby prezidenta ČR

Výsledky voleb v naší obci potvrdily výsledek celorepublikový.
V prvním kole přišlo k volbám 708 voličů, což je 59% z celkového počtu 1 197 voličů
v obci a platných hlasů bylo 697.
Na prvním místě se umístil Ing. Miloš Zeman s počtem 166 hlasů, což bylo 24%,
na druhém místě byl Ing Jan Fischer, CSc. se 146 hlasy a 21%, na třetím místě pak
Karel Schwarzenberg se 100 hlasy, 14%.
Dále pak byli kandidáti : Jiří Dienstbier, profesor JUDr. Vladimír Franz, MUDr. Zuzana
Roithová, MBA, Tatiana Fischerová. Ing. Jana Bobošíková a MUDr. Přemysl Sobotka.
V druhém kole přišlo k volbám 635 voličů, což je 53,5% z celkového počtu 1 188 voličů
v obci a platných hlasů bylo 629.
Na prvním místě se umístil Ing. Miloš Zeman se 389 hlasy
a na druhém Karel Schwarzenberg s počtem 240 hlasů.
Dne 8.března 2013 složil Miloš Zeman ústavní slib a byl uveden do úřadu.
Příloha č.1 (volební lístky, Výsledky – volba prezidenta Liptál)


Volby do Poslanecké sněmovny PČR se konaly ve dnech 25. a 26.10.2013 jako předčasné
podle Zákona č.247/1998 Sb.

Volby do Poslanecké
sněmovny PČR

K volbám se v naší obci dostavilo 633 voličů z 1 188, což bylo 53,3%.
Platných hlasů bylo 626 hlasů.
Na prvním místě se umístila strana ANO 2011 se 115 hlasy a 18,4%,
na druhém místě ČSSD s 99 hlasy a 15,8 %.
Celostátně vyhrála předčasné sněmovní voly ČSSD, i když s minimálním náskokem.
Získala 20,45 % hlasů. Druhé skončilo ANO s 18,65%.
Do Sněmovny se dostaly ještě KSČM, TOP 09, ODS, Úsvit a KDU-ČSL.
Příloha č. 2 (Výsledky voleb)


Projekt veřejné splaškové kanalizace se ani v tomto roce nedočkal zahájení.
V této veliké a administrativně složité akci došlo k dalšímu zdržení.
Na konci roku 2012 bylo zahájeno výběrové řízení, které mělo určit zhotovitele stavby
kanalizace. Hodnotící komise pro výběrové řízení doporučila firmu, která splnila všechny
podmínky dotace a také zároveň nabídla nejnižší cenovou nabídku. S touto firmou měla
být uzavřena smlouva o dílo. Bohužel ve lhůtě pro odvolání bylo na adresu zadavatele
přijato odvolání firmy, která se umístila na druhém místě. Z toho důvodu se odvoláním
začal zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který určuje, zda bylo odvolání
opodstatněné.
Tento krok stavbu kanalizace zase oddálil a teprve koncem roku došlo k posunu.
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Kanalizace

PŘÍJMY rozpočtu 2013 - Obec Liptál
Daň závislá činnost
Daň z příjmu F.O.
Srážková daň
Daň právnických osob
Daň právnických osob-obec
Daň z přidané hodnoty
Znečištění ovzduší
Převod za odnětí půdy
Odvoz domovního odpadu
Poplatek ze psů
Užívání veřejných prostor
Poplatek za vstup na pozemek
Místní poplatek VHP
Správní poplatky
Odvod výtěžku VHP
Daň z nemovitosti
ÚZ 98008 Volba prezidenta
ÚZ 98071 Volby do PS
Dotace Krajský úřad Zlín
Dotace na mzdu UP
Dotace na mzdu ze SR
ÚZ 13234N 33Z5 Dotace na mzdu VPP EU
ÚZ 34053 Dotace na knihovnu
ÚZ 33123 N32Z1 průtokový transfér ZŠ – finance SR
ÚZ 33123 N 31Z 5 průtokový transfér ZŠ finance EU
ÚZ N53 Z1 Dotace zametací stroj FS 10%
ÚZ 15833 N53 Z5 Dotace na zametací stroj EU 80%
Dotace na zateplení OÚ
Dotace na zateplení Hasičáku
Investiční dotace KÚ na rekonstrukci WC ZŠ
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
Pojistná událost
knihovna
Nájem – kulturní zařízení
Obecní rozhlas hlášení
Liptálský zpravodaj
Ostatní příjmy Kulturní areál
Nájem nebytových prostor zdrav. střediska
Nájem nebytových prostor Dům služeb, vratka plynu
Pohřebnictví
Vizovické vrchy, prodej a nájem pozemku
Prodej popelnic, odvoz PDO org.
Třídění odpadu EKO KOM
Dům s pečovatelskou službou, vratka plynu
Požární ochrana
Nájem zasedačky, vratka plynu
Úroky
CELKEM
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Hospodaření obce
3 256 609,49
207 132,72
325 698,55
3 139 717,87
172 520,00
6 808 082,36
606,82
51,00
461 825,00
24 075,00
4 560,00
500,00
0,00
22 460,00
67 148,22
1 253 962,42
17 161,00
27 100,00
261 100,00
0,00
502 310,85
88 643,15
13 000,00
63 137,58
357 779,62
132 300,00
2 249 100,00
974 339,64
1 500642,00
226 883,00
393 657,41
57 739,77
2 448,00
5 000,00
93 600,00
53 137,00
1 460,00
17 039,00
180,00
500,00
20 623,00
42 846,14
88 980,43
5 560,00
258 413,00
19 992,00
129 081,50
235 186,86
6 989,00
120 981,39
10 249,12
23 747 109,91

VÝDAJE rozpočtu 2013 Obec Liptál
Lesní hospodářství
Informační centrum
Oprava místních komunikací, zimní údržba
Snížení imisní zátěže z dopravy podíl obce
Snížení imisní zátěže z dopravy 80% FS ÚZ 15833
Snížení imisní zátěže z dopravy 10% SFŽP ÚZ 90877
Výstavba a údržba chodníků, projekt Dolansko
Dopravní obslužnost KÚ Zlín
Skupinový vodovod-splátka úroku a úvěru v DSO
Kanalizace-inv. transf., projekt a přípojky
Oprava břehu a propustku Kopřivné
Mateřská škola příspěvek na provoz, oprava budovy
Základní škola příspěvek na provoz, spoj.krček,voda
ZŠ rekonstrukce sociálního zařízení
ZŠ průtokový transfér dotace ZK- Modernizace vzdělávání
Knihovna, dotace na PC a program
Ostatní činnost v kultuře
Zateplení Kulturního domu Liptál, PD a energet.audit
Zachování a obnova kulturních památek
Činnost registr. církvím
Místní rozhlas
Liptálský zpravodaj
Kulturní areál
Vítání občánků, beseda s důchodci, narození dětí
Tělovýchova
Dětské hřiště, revize
Ostatní zájmová činnost
Zdravotní zařízení
Sociální zařízení v ordinaci
Ostatní – nemocnice Vizovice
Nebytové prostory – otop, voda, el. energie Dům služeb
Veřejné osvětlení, oprava osvětlení, nové lokality osvětlení, projekt
Pohřebnictví
Úrok plynofikace, zástavy
Územní plán
Územní rozvoj- příspěvek na digitální mapu
Ostatní služby Místního hospodářství, odvod FÚ
Odvoz nebezpečného odpadu
Odvoz domovního odpadu
Sběrný dvůr, výběrové řízení, PHM, pojištění IVECO
Odvoz tříděného odpadu
Péče o vzhled v obci + mzda VPP
Sociální pomoc občanům
Humanitní pomoc na povodně 2013
16 BJ penzion
Péče o staré občany
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Zateplení Hasičského domu + dotace
Drobný nákup dotace ZK
Zastupitelstvo, komise
Volby do Parlamentu ČR
Volba prezidenta
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223 218,65
399,00
696 026,11
310 850,00
2 249 100,00
132 300,00
32 353,00
104 936,00
117 516,00
2 318 155,00
24 220,00
718 350,00
1 577 436,00
573 202,00
420 917,20
44 237,97
204 718,08
138 666,00
3 809,00
22 000,00
5 359,00
62 559,50
135 892,26
75 522,50
84 429,00
6 116,00
1 257,00
18 523,00
210 374,23
17 000,00
97 944,82
744 603,94
18 046,80
110 520,10
47 190,00
10 834,00
561 038,60
104 795,00
422 856,88
57 688,00
132 945,15
1 067 779,72
25 000,00
30 000,00
189 664,69
86 696,00
107 644,15
2 161 587,00
25 000,00
1 265 216,00
21 609,00
17 161,00

Vnitřní správa
Zateplení obecního úřadu Liptál, spoluúčast obce
Zateplení budovy OÚ - Dotace
Peněžní fond 2013
Bankovní poplatky
Odvod daně obec
Org.343 Odvod DPH
Vratka za dotace
Členské příspěvky mikroregionům a sdružením, SOS
VÝDAJE CELKEM

2 439 561,22
1 132 098,85
974 339,65
36 860,00
26 011,96
172 296,00
23 618,00
5 058,00
185 177,70
22 830 284 73

Příloha č. 3 (Skutečnost rozpočtu 2013 Obec Liptál)


26. Dětské folklorní slavnosti, které se konaly 9.června 2013, byly letos poprvé
jednodenní, ale program se od předešlých let příliš nezměnil.
Dopoledne byla v kulturním zařízení zahájena výstava výtvarných prací ZUŠ Morava,
v kulturním areálu probíhala Valašská olympiáda, ČSOP Hošťálková předváděla ukázku
dravých ptáků, Občanské sdružení Líska lákalo přítomné do tvořivých dílen a zpestřením
byly i šermířské souboje a ukázka stromolezectví.
Odpoledne pak proběhla pěvecká soutěž „O liptálského ptáčka zpěváčka“.
V 1. Kategorii sólového zpěvu zvítězil Ondra Vychopeň z Liptálu a v 2. Kategorii
Dorota Irglová z Hradišťánku z Uherského Hradiště.
V hlavním festivalovém programu s názvem „U nás na dědině“ pak vystoupil
Hradišťánek, Děcka z Hošťálkové, Děcka ze Skoronic, Malý Beskyd a Beskyďáčci
ze Zubří, Vizovjánek, domácí Malá Lipta a Malůšata, CM Kotula Nový Hrozenkov,
CM ZUŠ Morava Liptál a finalista soutěže Zpěváček 2013 Vojtěch Pelka.
Festival společně organizovali Folklorní sdružení ČR, Zlínský kraj, Obecní úřad Liptál,
Valašské folklorní sdružení, Základní škola Liptál, ZUŠ Morava a Folklorní sdružení
Lipta Liptál. Záštitu převzal senátor Jiří Čunek. Počasí tomuto tentokrát nejen
folklornímu dnu výjimečně přálo, takže si všichni společně všechno užili.

Dětské folklorní
slavnosti

Příloha č. 4. ( novinové výstřižky, Program 26.ročníku DFD)


44. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti se konal od 22.do 26.srpna 2013.
Pořadateli slavností byli Obec Liptál, Zlínský kraj, Folkorní sdružení ČR a Folklorní
sdružení Lipta Liptál. Záštitu nad festivalem převzali 1. místopředsedkyně Senátu
Parlamentu ČR Alena Gajdůšková, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a český
hudební mistr Felix Slováček.
Folklorní festival zahájily v polovině týdne „představenky“ zahraničních souborů
po okolí. To hlavní se pak odehrálo v sobotu a v neděli v kulturním areálu.
Zahraničními hosty byly soubory z Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Mexika, Ruské
federace, Slovenska a Turecka.
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Z České republiky pak vystoupily soubory Bajdyš a Bajdýšek Třebíč, Sedmikvítek
Frenštát pod Radhoštěm, Beskyd Zubří, mužský pěvecký sbor Bratříčci ze Slovácka,
dechová hudba Liptalanka, Mažoretková skupina SDOM Zlín, Cimbálová muzika Kotula
Nový Hrozenkov, Cimbálová muzika Jadernica Valašské Meziříčí, Marta Gerlíková,
sólová zpěvačka a pět skupin Folklorního sdružení Lipta Liptál – Malůšata, Malá Lipta,
Lipta-základ, Lipta-senioři a ženský sbor Rokytenka.
Divákům se také naskytla možnost vychutnat si muzikantské mistrovství známého
klarinetisty, saxofonisty a hudebního skladatele Felixe Slováčka. Rodák ze Zlína slavil
v tomto roce kulaté jubileum a jak se ukázalo, tak na své valašské kořeny nezapomněl.
Doprovodnou akcí festivalu byly tradičně řezbářské dny spojené s jarmarkem, noční
ohňostroj, taneční zábava u cimbálu, nedělní bohoslužby a slavnostní průvod obcí.
Zajímavá byla i výstava fotografií z Liptálu Josefa Londy doplněná výstavou květin,
dřevěnými modely aut Petra Marka a loveckými trofejemi Stanislava Smilka.

TISKOVÁ ZPRÁVA:
Ve valašské obci Liptál, známé bohatou folklorní tradicí, se koná od 22. do 26. srpna
44. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti, na kterém budou účinkovat stovky
tanečníků, zpěváků a lidových hudebníků z domova i mnoha zemí. Zveme vás na lidové slavnosti,
které si získaly prestiž nejen pro krásu valašského folkloru, ale i velkou účastí zahraničních
souborů.
Zahraničními hosty letošního ročníku budou soubory z Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Itálie,
Mexika, Rakouska, Ruské federace, Slovenska a Turecka. Z České republiky vystoupí Bajdyš a
Bajdyšek Třebíč, Sedmikvítek Frenštát pod Radhoštěm, Beskyd Zubří, mužský pěvecký sbor
Bratříčci ze Slovácka, dechová hudba Liptalanka, Mažoretková skupina SDOM Zlín, Cimbálová
muzika Kotula Nový Hrozenkov, Cimbálová muzika Jadernica Valašské Meziříčí, Marta
Gerlíková, sólová zpěvačka, Eliška Hasalíková, absolutní vítězka dětské kategorie mistrovství
světa v interpretačním umění ve hře na akordeon a pět skupin Folklorního sdružení Lipta Liptál Malůšata, Malá Lipta, Lipta-základ, Lipta-senioři, ženský sbor Rokytenka. Divákům se naskytne
možnost vychutnat si muzikantské mistrovství známého klarinetisty, saxofonisty a hudebního
skladatele Felixe Slováčka. Rodák ze Zlína má letos kulaté jubileum a jak se ukáže, na svoje
valašské kořeny nezapomněl.
Hlavní pořady festivalu se odehrávají v sobotu a neděli v liptálském přírodně kulturním areálu,
ve čtvrtek a pátek pojedou soubory účinkovat také do Všeminy, Seninky a Vsetína. K tradicím
festivalu patří i víkendové řezbářské a řemeslnické dny s pojené s tradičním jarmarkem, noční
ohňostroj s taneční zábavou při cimbálu, nedělní bohoslužby, slavnostní průvod obcí Liptál.
Doprovodnou akcí je výstava fotografií Josefa Londy, spojená s výstavou květin.
Organizátoři přejí všem návštěvníkům Liptálských slavností příjemnou pohodu a hluboký
kulturní zážitek. Festival se koná v rámci oslav Českého rozhlasu 90. výročí zahájení pravidelného
rozhlasového vysílání u nás.
Záštitu nad 44. MFF Liptálské slavnosti převzali 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
Alena Gajdůšková, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a hudebník Felix Slováček.
Pořádají Folklorní sdružení Lipta Liptál, Folklorní sdružení ČR a Obecní úřad Liptál za
podpory Zlínského kraje. Mediálními partnery jsou Český rozhlas, Rádio Proglas, Mediatel, TV
NOE, Dětská tisková agentura, www.borovice.cz, Literární noviny, časopis FOLKLOR, TV
BESKYD a týdeník JALOVEC.
Kontakt:
Ladislav Michálek
Ředitel festivalu
Tel. 603 196 350
Email: fosliptal@email.cz
www.lipta.liptal.cz
www.facebook.com/liptalskeslavnosti

Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 218, fax: 224214647
Email: foscr@foscr.cz
www.folklornisdruzeni

Příloha č. 5. (pozvánka, brožura, program, plakát, vstupenka-náramek, novinové
výstřižky)
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Koncem roku 2013 předal ing. Ladislav Michálek téměř po třech desítkách let funkci
předsedy FoS Lipta Liptál paní Andrei Čalové.
Před 28 lety převzal ing. Ladislav Michálek vedení národopisního souboru Lipta Liptál
od pana Radomíra Sousedíka. Od té doby prošel soubor Lipta „právními změnami“,
a to od zřizovatele v. d. Liptál, přes Kulturní zařízení obce Liptál, až po ustanovení
samostatného subjektu Folklorní sdružení Lipta Liptál.
V tomto období FoS Lipta Liptál pokračoval v tradicích pořádání Mezinárodního
folklorního festivalu „Liptálské slavnosti“ a Valašských bálů, založeny byly Dětské
folklorní dny apod.
Dnes má Fos Lipta Liptál téměř 100 členů a pěti skupinách (Malůšata, Malá Lipta,
základní soubor, Senioři a Rokytenka – ženský pěvecký sbor).

Nová předsedkyně
FoS Lipta Liptál


V letošním roce se uskutečnil již 10.ročník Ceny Salvator. Jde o projekt studentů UTB,
který si klade za cíl ocenit záslužné činy členů integrovaného záchranného systému
a občanů. Dne 20.3.2013 se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnil galavečer
moderovaný Janem Čenským, na kterém byla z rukou významných představitelů
Zlínského kraje předána ocenění.
V kategorii „zdravotník“ byl spolu se svými kolegy, Mudr. P. Koňaříkem, R. Bednaříkem
a L. Weintritem, DiS., oceněn i náš občan Petr Cedidla, DiS.
Tato skupina rychlé pomoci si sáhla na dno svých sil, když zachraňovala v nepřístupném
zasněženém terénu pasek pacienta s akutním infarktem myokardu. Zásah letecké
záchranné služby byl kvůli nepříznivému počasí nemožný. Zdravotníci se proto brodili
místy až po pás ve sněhu, obtěžkáni svým vybavením. Pacienta zpět k sanitce museli
transportovat na saních. Celý zásah i s převozem do nemocnice trval 5 hodin.
V úterý 16.4.2013 se sjeli do Prahy čelní představitelé českého fotbalu a funkcionáři
z celé republiky. Slavnostně zde byly totiž osobnostem, které se zasloužily o rozvoj
fotbalu, předány Ceny JuDr. Václava Jíry. Mezi laureáty byl i zástupce FK Liptál
dvaašedesátiletý Karel Březáček. Rodák ze Vsetína působí již téměř čtyři desítky let
u nás v Liptále. Nejdříve za Fotbalový klub Lipta Liptál hrával a později se stal
funkcionářem. Nyní působí i ve Sportovně technické komisi okresního fotbalového
svazu.
Cenu v podobě plakety a pamětního listu tak obdržel za celoživotní zásluhy o rozvoj
fotbalu. „Ocenění mne velmi potěšilo, i když znám hodně funkcionářů, kteří by si je také
zasloužili. Je to pro mě motivace, abych se fotbalu dál věnoval. Člověk se v důchodu
navíc musí něčím bavit a fotbal je moje celoživotní láska“, řekl pro týdeník Jalovec Karel
Březáček. Navíc přiznal, že do Liptálu pravidelně dojíždí ze Vsetína na kole a na stejném
dopravním prostředku absolvuje i venkovní zápasy svého mužstva.

V roce 2013 zaznamenala velký úspěch liptálská občanka, slečna Lucie Burdíková.
A to nejen na Mistrovství ČR WRC, ale také na European Paint Horse Championship,
Bavarian Summer Show a také Czech Paint Horse Show.
Na začátku sezony startovala Lucie se svou desetiletou klisnou Smiling Sunny Day
v Německém Kreuthu na Bavarian Summer Show, což je hned do ME nejprestižnější
Evropská show. Tam se jí podařilo vyhrát disciplínu Western Horsemanship Amateur
Slušně rozjetý začátek sezony měl hned pokračování na Czech Paint Horse Show
s americkým a německým rozhodčím, kde si Lucie odvezla 4 prvenství a 2 třetí místa.
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Úspěchy našich
občanů

Další zastávkou byl Německý Kreuth na European Paint Horse Championship
(Mistrovství Evropy Paint Horse). Na této největší Evropské show vloni Lucie získala 4x
titul Mistr Evropy. Letos pod dohledem hned pěti amerických rozhodčí a v konkurenci
největších Evropských špiček získala 2x titul druhý Vícemistr Evropy a jedno prvenství.
Na konci sezony se jelo už jen Mistrovství ČR WRC, kde několikanásobná mistryně ČR
Lucie potvrdila své kvality a tak završila úspěšnou sezonu. Získala 2x titul Mistr ČR a 1x
titul druhý Vícemistr ČR.


Nový rok zahájili v mateřské škole novou tradicí a s pomocí pracovnic Lísky,
Občanského sdružení pro environmentální výchovu ve Zlínském kraji uspořádali
„První školkový Masopust“.
Za celý rok viděly děti ve školce hodně divadelních představení, ale na jedno se v březnu
zajely podívat do velkého divadla ve Zlíně. Pěkným zážitkem tak byla nejen pohádka
„Maxipes Fík“, ale i atmosféra velkého divadla a společná cesta autobusem.
V předjarní době obě třídy pro posílení zdraví dětí absolvovaly několik návštěv solné
jeskyně na Vsetíně. Starší děti se pravidelně každé úterý zábavnou formou pod vedením
pana Radima Přímala seznamovaly s anglickými slovíčky a jednou za měsíc je paní
vychovatelka Petra Pilná zaměstnávala v keramické dílně.
I když se tento rok jaro někde zatoulalo a místo vynášení Moreny stavily děti sněhuláky,
program „O mravenečkovi“ z Centra environmentální výchovy Žabka ze Starého Města
první jarní den jaro doslova přičaroval.
„Den řemesel“ se pak kvůli nepříznivému počasí nemohl uskutečnit na zahradě, přesto
odpoledne předvelikonoční „škaredé středy“ prožili všichni s úsměvem a v dobré náladě
při různém tvoření. Mohli si uplést tatar, vytvořit slepičku ze sena, přírodně ozdobit
vajíčko, dekorovat věneček, vyrobit plstěnou ozdobu z vlny, vyřezat ptáčka nebo vajíčko
ze dřeva, vyrobit zápich z pedigu nebo se podívat na tkaní koberečku a spřádání vlny.
O tom, že děti spolu s rodiči byly moc šikovné svědčilo množství výrobků, které si
společně vyrobili. Mnozí také neodolali a koupili si keramické ozdoby z dílny
„Šikovných oveček“ nebo dřevěné drobnosti manželů Hutěčkových. Nechybělo
ani výborné občerstvení připravené provozními zaměstnanci školky.
Mezi další vydařené akce patřil výlet do ZOO v Lešné, který se tentokrát uskutečnil
již v polovinu dubna. Nakonec však vyšlo lepší počasí, než bylo pak v červnu a děti
si den mezi zvířátky opravdu užily.
Den Země oslavily děti až na konci dubna, kdy si spolu s rodiči při jarním úklidu zahrady
opekly i špekáčky. Hned druhý den se pak na krásně uklizené zahradě konala
„Čarodějnická škola“.
Na svátek matek malé děti zahrály pohádku O budce, na pohoštění připravily „jarní
sluníčka“ a spolu s maminkami si pak vyrobily prostírání z čajových sáčků. Starší děti
předvedly krásné pásmo o životě na louce. V maskách broučků, motýlků, včelek a květin
maminkám přednášely, zpívaly a tancovaly. Všichni si pak společně k poseděli
u připravených dobrot.
Velmi pěkný a poučný byl program Přírodovědného centra Trnka z Uherského Hradiště
„Pohádka z popelnice“. Děti zaujal nejen příběh o vyhozené knížce, ale i názorné
zpracování starého papíru a výroba nového.
Kvůli nepříznivému počasí oslavili v mateřské škole Den dětí až 20. června.
Pod názvem „Máme rádi zvířata aneb U nás na dvorku“ připravili zaměstnanci spolu
s rodiči na zahradě školky sedm stanovišť a děti spolu s rodiči u domácích zvířátek plnily
dané úkoly, aby dostali razítka. Odměnou byl přívěšek s dřevěným zvířátkem a plno
dobrot. O zábavu se pak svým vystoupením postaral „Balónkový klaun“. Děti si nejen
vyzkoušely různé varietní kousky, ale také si odnášely zvířátko vytvořené z nafouknutého
balónku.
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V indiánském týdnu se opět uskutečnila „Indiánská noc“, ale tentokrát se jí i „válečné
výpravy za indiánským pokladem“ zúčastnily i děti z družební školky z Mikulůvky.
Pro nepříznivé počasí se nevypravili až na Vartovnu, ale po splnění všech úkolů našli
poklad v nedalekém lese. Po opékání špekáčků pak děti prošly večerní stezku odvahy.
Byla náročná, ale zvládli ji všichni a talisman, který byl na jejím konci získali.
Poslední slavnost školního roku „Rozloučení s předškoláky“ se tradičně konala v zasedací
místnosti obecního úřadu. Kromě Malé maturity, která prověřila znalosti dětí, slyšeli
všichni přítomní ukázku výuky angličtiny, několik básní, písní a dvě sóla na flétny.
Děti si na památku odnesly pohádkovou knihu, CD s fotkami, odznáček sluníčkové třídy
a květinu. Všichni společně pak ochutnali z připraveného rautu.
V posledním srpnovém týdnu se opět konala školka v přírodě na Hájence v Semetíně.
Děti při putování pohádkovou cestou se skřítkem Štístkem plnily různé úkoly a nakonec
se jim podařilo vysvobodit princeznu Jasanku.
Hned na začátku nového školního roku absolvovaly nejstarší děti deset lekcí plavání
a jezdily do solné jeskyně. Kromě několika pohádkových představení viděly děti
ve školce i vzdělávací program Dítě a pes. Na tradiční Lucerničkovou slavnost se počasí
vydařilo. Martin sice nepřijel na bílém koni, ale čekal na děti u ohně pod lesem, vyprávěl
jim o životě lesních zvířat v zimě a poděkoval za dobroty pro ně.
Den stromů letos děti poprvé neoslavovaly zasazením nového stromku, ale bohatá úroda
jablek vyprovokovala „Jablíčkování“. Maminky a babičky vybraly ten nejlepší recept
na jejich zpracování, dobrotu vyrobily a donesly. Sešlo se jich velké množství a děti
společně s rodiči je pak ochutnávaly a hodnotily. Výsledkem byla Jablíčková kuchařka
s fotografiemi a recepty.
Místo tradiční vánoční slavnosti se tento rok konala jen slavnost adventní, ale byla
doplněna i programem dětí. Mladší děti předvedly pásmo zajíčků a veverek, starší pak
překvapily rodiče nejen pásmem básní a písní, ale i ukázkou svých znalostí angličtiny.
Předvánoční tradice připomněli dětem členové Občanského sdružení Lísky Adventním
programem. Děti se tak v průběhu zapalování čtyř svíček setkaly s rybářem Ondřejem
i bílou Luckou a dozvěděly se proč se třešňovým větvičkám říká barborky.
Taky přišel Mikuláš s andělem i čertem a jedno odpoledne si děti spolu s rodiči vyrobily
různé vánoční dekorace. Velké děti byly ještě nazdobit stromeček důchodcům v Penzionu
A pak už byla jen ta poslední slavnost v roce a pod vánočními stromečky ve třídách bylo
díky přispění rodičů hodně hraček.
Příloha č.: 6 ( Zpráva o činnosti MŠ Liptál)



Pro tento školní rok byly charakteristické čtyři významné aktivity:
1. V září oslavila naše škola 35. Výročí otevření této školní budovy. V rámci oslav
se konala výstava fotografií ze života školy, výstava vysvědčení významných osobností
regionu a výstava dětských časopisů vydávaných od 60. Let. Zajímavostí se staly kroniky
školy. Slavnostní program připravili učitelé se svými žáky.
2. Byl zahájen projekt EU Modernizace vzdělávání v ZŠ Liptál. Z provozních
prostředků a darů sponzorů byly zasíťovány téměř všechny učebny a kabinety školy.
Z prostředků grantu byla pořízena moderní vyučovací technika a vyučující začali
pracovat na digitálních učebních materiálech, které postupně ověřují v praxi.
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3. Z ministerstva životního prostředí jsme získali grant na Přírodní učebnu ZŠ Liptál.
Z takto získaných finančních prostředků za přispění obce a sponzorů jsme začali
upravovat prostranství před školou. Byly vysázeny nové stromy a keře, budujeme keltský
stromový kalendář, sluneční hodiny, bylinkovou spirálu a hřbitov odpadků, hmyzí hotel.
Významnou měrou se na projektu podílí žáci školy. Nad stanovený rámec projektu bude
instalována informační tabule, která bude informovat veřejnost o jednotlivých prvcích
zahrady. Předpokládáme, že se prostranství před školou stane skutečnou přírodní učebnou
a svým uspořádáním přispěje k estetickému vzhledu středu obce.
4. Národní agentura pro evropské vzdělávání schválila naší škole projekt
multilaterálního partnerství škol. Získali jsme finanční prostředky na realizaci projektu
Healthy Life, Healthy World a společně se školami z Itálie, Turecka a Rumunska učíme
žáky zdravému způsobu života, zdravému stravování a poznání způsobu života
v partnerských zemích. První setkání představitelů partnerských škol se uskutečnilo
v Liptále a druhé na partnerské škole v Turecku.
Projekt by měl pokračovat i v dalším školním roce prací na projektu a návštěvami Itálie
a Rumunska.
Pro Výroční zprávu napsala ředitelka školy Věra Halová

Letošního kurzu tance a společenské výchovy se účastnili žáci 8. i 9. třídy. Téměř
všichni úplně poprvé ve svém životě oblékli společenský oděv. V jednotlivých lekcích
se učili nejen základním společenským tancům, ale i společenskému chování.
Na závěrečné koloně, které se účastnili rodiče a pozvaní hosté, ukázali, že se naučili
mnohému. Také většinu z nich tanec zaujal, tancovali rádi a s chutí. Dá se předpokládat,
že mnozí z nich v tanci našli svou životní zálibu.
Tak jako každý jiný rok jsme i letos volili nejlepší taneční pár. Ve vyrovnaném souboji
nakonec zvítězil pár Michaela Cedidlová a Matěj Poláček před Lenkou Gřešákovou
a Michalem Řádkem a Marií Vaculíkovou a Petrem Vaculíkem. Loňská Miss sympatie
Anička Vaculíková pak předala korunku letošní Miss Soni Červeňákové, za chlapce
získal tuto cenu Lubomír Hrbáček. Na druhém místě se umístila Anička Škrabánková
a Lukáš Frýdl, třetí místo obsadila Tereza Valchářová a Pavel Surý.
Každoročně je závěr kurzu velkou slávou nejen pro všechny absolventy a jejich rodiny,
ale také pro rodiče, kteří pomáhají večírek organizovat, a pro učitele, kteří mají radost,
když se vycházející žáci něčemu naučí. Letošní absolventi nám připravili příjemné
překvapení. Celý večírek se nejen vzorně chovali, ale také se upřímně radovali z pohybu
a jen neradi opouštěli taneční parket. Jejich radostné skandování „Přidat! Přidat!“
bylo zároveň odměnou pro všechny organizátory.
Pro Liptálský zpravodaj napsala Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál

Tradiční akcí základní školy je pohádková Noc s Andersenem a tento rok již byla
po osmé. V pátek 5.dubna se sešlo 46 dětí I. stupně, aby plnily úkoly Princezny na hrášku
a prověřili si tak své znalosti pohádek H. Ch. Anderena.

13.října 2013 proběhlo slavnostní otevření „přírodní učebny“ před základní školou.
Projekt dotovaný Ministerstvem životního prostředí umožnil vytvořit keltský stromový
kalendář, hřbitov odpadků, hmyzí hotel, pěšinu pro hmatový chodníček, bylinkovou
spirálu i sluneční hodiny. Jeho prostřednictvím se tak nejen upravilo okolí školy
z hlediska estetického, ale především se vytvořilo inspirativní prostředí pro výuku.
Neméně důležitá je skutečnost, že se na budování učebny pod vedením paní učitelky
Cedidlové podíleli především žáci. Plánovali, co všechno by zde chtěli mít, podle pokynů
odborníků sázeli stromy, vyráběli informační tabule apod.
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Tato nedělní zahradní slavnost byla krásnou tečkou za celým snažením a všichni
návštěvníci si mohli nejen prohlížet výsledek náročné práce, ale také ochutnávat výrobky
z jablek nebo si zakoupit různé tvary dýní.

V pátek 8. listopadu se v naší škole konal již tradiční Halloween. O zábavu
se jako obvykle starali žáci 9. tř. K poslechu a tanci hrál úžasný DJ Michal. Celý večer
byl plný her. Vystoupily také dívky z taneční skupiny ASU. Jako velké překvapení
si skupina žáků z 9. třídy připravila taneční vystoupení na píseň Best song ever.
Pro všechny byla připravena strašidelná stezka odvahy, na které byla k vidění spousta
strašidel. Každý, kdo měl na něco chuť, si mohl dát nějakou dobrůtku ve školní jídelně,
kde bylo připraveno malé občerstvení. Budeme se těšit na příští rok.
Pro školní časopis napsala Lenka Gřešáková

Jak už je v Liptále dobrým zvykem, tak se i letos 1.12.2013 pořádal Vánoční jarmark,
tentokrát na „tanečníku“. Sice nebyl skoro žádný sníh, ale zato jste si zde mohli koupit
vánočního kapra nebo jinou rybu. Bylo zde velké množství vánočních i nevánočních
dekorací, výrobky z vlny, ze skla, vykrajovátka na perníčky všech možných tvarů
a velikostí a v neposlední řadě i velmi chutné cukroví. Kdo zrovna neměl chuť
naslaďoučké pochutiny, mohl si dopřát domácí sýry či něco ostřejšího. Myslím, že tato
akce přispěla k vytvoření vánoční atmosféry už na začátku prosince.
Pro školní časopis napsal Ivo Žaludek

V práci Školní družiny si zaslouží pozornost uveřejněné povídání ve čtvrtletníku
pro keramiky Golem o tvoření s dětmi MŠ Liptál a v dalším čísle tohoto časopisu budou
zveřejněny keramické studánky pro ptáčky, kterými se školní družina prezentovala
i v projektu Občanského sdružení EVVO – Líska.
Jako jediné zařízení Zlínského kraje dostala školní družina pozvání k účasti na regionální
výstavě Sondy do školních družin, kterou pořádal Vzdělávací institut Středočeského kraje
v Kladně. „Ukázali jsme mnohým školám z okolí Prahy, že i u nás „na venkově“
pracujeme s dětmi aktivně a někteří z pedagogů nám záviděli domácí prostředí a pohodu,
která vyzařovala z našich informačních panelů, kterými jsme zaujali dospělé i děti z řad
návštěvníků výstavy,“ uvedla vychovatelka ŠD Liptál Petra Pilná.
Inspirací a důkazem spolupráce na dálku byla i přehlídka „Záložky do knížky“, kterou
vyhlásila Obecní knihovna v Lidicích. A tak od tohoto roku půjčují knihy ze svého fondu
i s obrázky ptáčků, zlatých rybek a tulipánů a místní čtenáři se dozvídají, že někde v dálce
je Škola a školní družina Liptál.
Naše škola, ale není pro občany Lidic úplně neznámá, protože i ve Zpravodaji OÚ Lidice
byly v červenci 2013 zveřejněny výsledky „Cyklistické jízdy zručnosti žáků 1.stupně ZŠ
Liptál O MEDAILI LIDICKÉ TRNKY“ včetně fotografií. Konala se k uctění památky
lidických dětí umučených nacisty v roce 1942.
Příloha č.: 7 (Výroční zpráva o činnosti školy, výstřižek z Jalovce, plakát)
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„Škola vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Kombinuje speciálně pedagogické postupy a alternativní metody
s modifikovanými metodami, postupy a formami používanými ve vzdělávání běžné
populace. Využívá kompenzační, rehabilitační a speciální učební pomůcky i speciální
didaktický materiál.
Zajišťuje služby asistenta pedagoga. Organizuje vzdělávání s ohledem na individuální
potřeby jednotlivých žáků,“ ve Výroční zprávě uvedla ředitelka Mgr. Eva Žůrková
„Vyšším požadavkům ŠVP odpovídají kvalitně zařízeny učebny odborných předmětů –
interaktivní učebna s audiovizuální technologií, učebna IKT s výpočetní a projektovou
technikou z prostředků EU zmodernizovaná, školní dílny rozdělené na dřevodílnu
a kovodílnu, keramická dílna s vlastní vypalovací pecí. Žákům je k dispozici také cvičná
kuchyně s kompletním pracovním zařízením a kuchyňskými přístroji. Jednotlivé třídy
jsou vybaveny nastavitelným školním nábytkem.
Samozřejmou součástí každé třídy je relaxační zóna opatřená kobercem, oddechovým
nábytkem a dalšími pomůckami sloužícími k uvolnění žáků. Nově doplněno sedačkami
a rytmickou soupravou drumbenů.
V hodinách se využívají pozemky v prostorách kolem školy a nedalekého DD, u něhož
se nachází i rekreační areál.
Dominantou celého areálu je venkovní krytý bazén 10x4m, který je využíván jak
v hodinách tělesné výchovy, tak při odpočinkových aktivitách žáků. Základní škola
praktická nemá vlastní tělocvičnu, proto využívá cvičební sál v budově velkého domova
a tělocvičnu obecní ZŠ.
Ke sportovním činnostem slouží celý rekreační areál s travnatým hřištěm a pevně
zabudovanými prvky pro volnočasové aktivity. Byla pořízena velká trampolína.
Součástí školního prostranství je skalka, jejíž důležitou funkci oceňují žáci při výuce
přírodovědných předmětů během pozorování přírody a pracovního vyučování. Dalším
významnou složkou celého prostoru je venkovní ptačí voliéra.

Jarní prázdniny jsme jako obvykle trávili na Lesním domově v Dobrnicích, Leština
u Světlé. Pobyt nám zorganizovala humanitární asociace pro mezinárodní pomoc,
TARIA.
Vedoucí Michal a Bára nám připravili zábavný program a nezapomenutelný týden.
Tak, jako vždy jsme si užívaly různé zábavné činnosti (přehazovaná a ragby ve sněhu,
malování na bubny, malování na sníh, relaxační chvilky a všichni jsme si odvezli nejen
zážitky, ale také vlastnoručně namalované tričko), ale také jsme pracovali (otřepávali
jsme stromky od těžkého sněhu, čistili les od spadaných větví a nosili krmení zvířátkům
do lesa). Na Lesním domově byla jako vždy velká legrace.
Pro Liptálský zpravodaj napsali Lukáš, Radimek a Františka.

Na „Nejmilejší koncert“, na přehlídku zájmové umělecké činnosti dětí z dětských
domovů do Přerova jsme letos jeli s mizivou nadějí na výhru nebo jakýkoliv úspěch.
Po přehlídce jednotlivých vystoupení jsme ale byli překvapeni, naše vystoupení
„Kelímkový orchestr“ vyhrál. Postoupili jsme na celostátní přehlídku na Karlštejn.
Už teď se tam moc těšíme a děkujeme tetě Jarušce za trpělivost a ochotu při nácviku
Našeho vystoupení.
Pro Liptálský zpravodaj napsala Simča, Kikča a Zdeněk
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Dětský domov
a Základní škola
Liptál

OUT OF HOME v Praze jsme se zúčastnili poslední květnový víkend společně s tetou
Jarkou a Kájou. Soutěžili jsme v různých disciplínách a vyzkoušeli jsme si i povolání
barmana a herce. Mimo jiné jsme se také podívali na památky našeho hlavního města,
navštívili voskové muzeum a zažili spoustu legrace a zábavy. Tato akce se nám všem
velmi líbila a to nejen proto, že jsme ji nakonec celou vyhráli, ale i proto, že jsme
si z ní odvezli spoustu nových zážitků.
Mezi nejlepší akce celého školního roku již pravidelně patří „OFROADění“ v Jihlavě.
Opět jsme si parádně zajezdili na čtyřkolkách, v džípech a v tancích. Soutěžili jsme
o přežití v různých nejen vojenských disciplínách. Velmi se nám líbilo střílení z luku,
pistolí a třeba ještě jízda na běžkách. Vyzkoušeli jsme si různé rytířské oblečení,
ale hlavně jsme se po roce opět setkali s kamarádem Ondrou, který nás opět trochu
„protekčně“ povozil na čtyřkolkách, víc než ostatní.
Ve středu 11.12.2013 pořádal Dětský domov a Základní škola Liptál pro své přátele,
známé a příznivce vánoční besídku s netradičním názvem „Vánoční mejdan na hradě“.
V hlavních rolích vystupovaly děti z dětského domova a společně s hosty se ponořili
do pohádkového světa. Celým programem provázeli král a královna. Dále jste mohli
potkat postavičky Pat a Mat, princezny, loupežníky, čerta, anděly, čaroděje, trpaslíky.
O legraci mezi jednotlivými vystoupeními se postarali Kašpárek a hradní strašidlo.
Pro Liptálský zpravodaj napsala vychovatelka Jana Baranová.


Konfirmace bývala velkou slavností – v dobách, kdy byli konfirmováni prakticky
všichni a na fotkách napočítáme desítky chlapců v prvních tmavých šatech a děvčat
v úhledných bílých šatičkách.
Dnes se taková událost týká většinou jen několika mladých lidí, ale není o nic méně
slavnostní.
Dva roky se ke konfirmaci společně připravovali letošní osmáci a deváťáci z Liptálu
a Jasenné. Učili se znát bibli, církevní dějiny, rozumět křesťanské víře i tomu, jak funguje
sbor. V neděli 23.června 2013 pak nastal den konfirmační slavnosti. Při bohoslužbách
se kromě rodin konfirmandů sešel v Liptále liptálský i jasenský sbor. Konfirmandi
připravili a vedli celé bohoslužby. Mohli jsme vidět nejenom to, jak jim to sluší,
ale také slyšet, že svou víru berou vážně. Nejenom pro jejich rodiče a prarodiče,
ale i pro staršovstva a pro sbor je to důvod k vděčnosti a radosti i k naději, že Boží dílo
s námi lidmi v tomto světě pokračuje.
Pro Liptálský zpravodaj napsala Radka Včelná, farářka
Ve čtvrtek 26.září se uskutečnil v evangelickém kostele kytarový recitál Slávka
Klecandra, výborného muzikanta, kytaristy, skladatele, textaře, učitele, kapelníka
skupiny Oboroh.
Jako malé přivítání a samozřejmě i pro všechny příchozí otevřely koncert svým
vystoupením naše místní mladé hudební naděje: Anička Mrlinová a Věrka a Tomáš
Gojní, pod vedením Hany Vaculíkové. Však je také Slávek pochválil, že on tak krásně
zpívat neumí.
Napsala Jana Vráblíková
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ČCE Liptál

„Staršovstvo farního sboru ČCE v Liptále sděluje, že při sborovém shromáždění
tohoto sboru byla ve volbě na dobu určitou ve smyslu Řádu pro kazatele čl. 4 odst. 1
zvolena Mária Jenčová, jako farářka tohoto sboru na dobu od 1. 2. 2014
do 31. 8. 2019.
Volební shromáždění se konalo dne 8. 12. 2013 v 10.00 hod. v Liptále za účasti 74 členů
(voličů) zapsaných v seznamu členů sboru s hlasovacím právem (JVŘ čl. 9, odst. 4 a 5),
Volebnímu shromáždění předsedala farářka (JVŘ čl. 9, odst. 6) Radmila Včelná ze sboru
v Jasenné.“
Z Protokolu o volbě kazatele uveřejněného na nových stránkách ČCE Liptál
Příloha č.: 9 ( Zpravodaj, Jeronýmova jednota, Co připravujeme, plakát)


SDH Liptál
V sobotu 25.května v odpoledních hodinách proběhlo v horní části naší obce taktické
cvičení zásahových jednotek hasičů z okolních obcí. Přestože nebylo Krajským
ředitelstvím Hasičského sboru Zlínského kraje povoleno využití výstražných signálů,
vše proběhlo v naprostém pořádku, a to jen díky ukázněnosti všech účastníků provozu
na pozemních komunikacích. Při tomto cvičení se prověřila akceschopnost jednotlivých
zásahových jednotek.

Každoroční stavění i kácení „máje“ je již v tradici hasičů a tak se i tento rok poslední
květnovou neděli pořádalo „Kácení máje“ u hasičské zbrojnice.
„Přestože nám počasí vůbec nepřálo, bylo zima a občas i vydatně poprchalo, většinu
návštěvníků to neodradilo a celé rodiny se přišly podívat jak se k zemi kácí bezmála
třicetimetrová májka, na které si i letos všichni nenechavci vylámali zuby. Naštěstí
se neopakoval scénář z roku 2005, kdy nám někdo naši chloubu podetnul. Tentokrát jsme
se z chyb poučili a zapracovali na lepším zabezpečení májky, takže nic nebránilo tomu,
abychom si ji s velkou slávou pokáceli letos sami. K tomu nám jako už obvykle hrála
dechová kapela Liptalanka, po výborném guláši se jen zaprášilo a pivo teklo proudem.
Dospělí, ale i děti, pro které byly připraveny soutěže, hry a spousta dobrot, si snad přišli
na své,“ uvedla pro Liptálský zpravodaj Jana Kašpárková

Soutěž hasičských družstev „O pohár starostky obce“ a soutěž velitelů hasičských
družstev „O pohár starosty sboru“ se konala první prázdninovou sobotu na fotbalovém
hřišti a sjelo se tu několik nadšených družstev hasičů a hasiček, aby změřili své síly
v netradičním požárním útoku. V tomto roce však čekalo na závodníky malé překvapení
v podobě zcela nové překážky, která měla prověřit sehranost družstev.
Oproti jiným soutěžím v požárním útoku u nás samotnému útoku předchází běh velitele
jednotlivých družstev, který na 100 metrech musí překonat nejprve velkou bariéru,
následně se vybaví hadicemi, s nimiž překoná kladinu a nakonec spojí hadice dohromady,
napojí je na rozdělovač a proudnici. V cíli svého běhu ještě musí spustit sirénu,
která je startovním pokynem pro zbývající část mužstva. Ostatní členové se na základně
musí vybavit potřebným materiálem a i s ním překonat několik překážek.
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Již dlouhá léta byly dané překážky pro oba proudaře, a to okno a lávka, které musely
být překonány ještě před sražením terčů proudem vody. V letošní sezóně jsme se rozhodli
přidat jen z části průchodné dveře, kterými se museli téměř všichni členové družstva
protáhnout.
Ještě před zahájením soutěže odstoupila některá družstva kvůli tomu, že pro zvýšení
bezpečnosti nejen soutěžících, ale i diváků používáme předepsané tlakové ventily.
Nebo odstoupili z důvodu, že podle svých vlastních slov na to prostě nemají,
že jsou zvyklí běhat jen klasický požární útok bez překážek. Naštěstí se většina družstev
držela hesla „Nikdy se nevzdávej“ a šli do toho s obrovskou vervou. Není tak důležité,
kdo byl na bedně a kdo ne. Všichni, kteří se nezalekli nečekaných překážek, jsou vítězi
a zaslouží si náš neskonalý obdiv, neboť jsou to skuteční hasiči, nikoli jen sportovci.
A právě takových pravých hasičů se správným přístupem je mezi námi čím dál méně
a je to obrovská škoda.
Náš sbor bude i nadále podporovat ve svých členech zdravého hasičského ducha
a ze svých svěřenců se bude snažit vychovat nikoli špičkové sportovce, ale zejména
hasiče tělem i duchem.

Výsledky pohárové soutěže ze dne 6.7.2013:
Družstva mužů:
Družstva žen:
1.SDH Vsetín, město
1.SDH Liptál
2.SDH Seninka
2.SDH Vsetín, město
3.SDH Rokytnice
3.SDH Bělá pod Pradědem
Velitelé:
Velitelky:
1.SDH Liptál – Tomáš Blažo
1.SDH Liptál – Kristýna Šťastná
2.SDH Rokytnice – Miroslav Karola 2.SDH Vsetín, město – Pavlína Kozmíková
3.SDH Seninka – Tomáš Švirák
3.SDH Bělá pod Pradědem – Andrea Smyčková
Pro zpravodaj napsal starosta SDH Liptál Martin Kašpárek

Třetí zářiovou sobotu čekaly v Jarcové mladé hasiče Závody v hasičské všestrannosti.
I když počasí závodníkům nepřálo a vydatně pršelo, zúčastnilo se celkem 52 hlídek po 5
členech, což je 260 jednotlivců. Bylo to tedy náročné nejen pro soutěžící,
ale i pro rozhodčí. Štěstím pro závodníky bylo rozhodnutí o zrušení tříkilometrové trasy
v náročném kopcovitém terénu a všechna stanoviště byla přenesena na louku
u fotbalového hřiště. I tak daly úkoly na jednotlivých stanovištích pořádně zabrat.
Kromě střelby ze vzduchovky a uzlování čekalo na závodníky i určování vhodných
hasebních prostředků, ošetřování zraněného kolena a ruky, orientace v topografických
značkách, práce s mapou a orientace v terénu pomocí buzoly.
„A jak to naše mužstva zvládla? I přes malé kotrmelce skončili mladší žáci v konkurenci
23. Družstev na osmém místě a nově složená hlídka starších žáků obsadila taktéž osmé
místo z 29 možných pozic. Po rozdělení okresu na 2 soutěžní obvody budeme na jaře
startovat ze 4. A 5. Místa, což je velice krásná startovní pozice v nové sezóně,“ uvedla
Jana Kašpárková, vedoucí mladých.
Příloha č.:

18

10 (plakát, výstřižek ze Zpravodaje)

Trochu z historie od Miroslavy Kubalové (roz. Frýdlové), kronikářky MS Liptál
Brdisko:
„První zmínka o ustanovení mysliveckého sdružení padla v roce 1947.
Prvním předsedou se tehdy stal v roce 1948 pan Karel Matoška, č.p. 142. V té době
se však myslivost stala odvětvím zemědělské a lesní prvovýroby.
V roce 1971 byla předána MNV Liptál chata – bývalé zdravotní středisko, poté kanceláře
JZD, kterou myslivecké sdružení odkoupilo a byla postavena v anglické zahradě
Pod Smrkem. V roce 1975 byla rozšířena a do dnešní doby slouží pro společenské
potřeby mysliveckého sdružení.
V roce 1976, na základě hospodářsko-technických úprav zemědělské půdy, bylo
toto sdružení sloučeno s mysliveckým sdružením Lhota u Vsetína. Po revoluci na členské
schůzi 11.4.1990 bylo toto sdružení opět rozděleno na dva samostatné spolky – Liptál
Brdisko a Lhota u Vsetína.
V dnešní době myslivecké sdružení obhospodařuje honitbu o výměře 1 634,67 ha a náplní
práce je dodržovat normované stavy zvěře, hlavně zvěře srnčí a redukovat zvěř černou.
V honitbě se objevují také daňci, jeleni, vrací se i zajíc, ze škodné zvěře liška, kuna
nebo jezevec. V zimním období pomáháme zvěři přikrmováním. Během letního
a podzimního období se pak snažíme počty zvěře redukovat plánovaným odlovem,
aby nevznikaly škody na lesním nebo polním porostu. Bývaly doby, kdy po společných
honech byl výřad bohatý, ale nastalo i hubené období.
V současnosti má naše sdružení 33 členů (včetně dvou žen) s průměrným věkem 48,4 let.
Členové chovají 8 lovecky upotřebitelných psů, nepostradatelných pomocníků při honech
a dohledávkách zvěře. Obhospodařujeme 68 krmelců, 12 zásobníků sena, 12 kazatelen,
29 posedů, 10 krmelišť a 2 ha políček.
Pro veřejnost pořádá naše sdružení každoročně dvě známé akce. Myslivecký ples
v kulturním sále Obecního úřadu a také stejně oblíbené Myslivecké odpoledne, pořádané
u myslivecké chaty. Výdělek z těchto akcí je určen pro nákup krmiva a soli pro zimní
období.“
V sobotu 27.7.2013 proběhlo Myslivecké odpoledne u myslivecké chaty. Členové MS
Brdisko Liptál již od časných ranních hodin připravovali posezení, bohaté občerstvení
i zábavný program.
Pro děti bylo přichystáno poznávání stop zvěře, vybarvování obrázků zvířat nebo kreslení
podle vlastní fantazie. Mohli si také zastřílet ze vzduchovky na terč nebo nafouknuté
balónky.Za své úsilí si děti odnášely drobné dárky.
Pro dospělé byl připraven hod sekyrkou na terč, nebo letos poprvé soutěž v řezání pilou
hrbaňů. Nešlo o vítěze, ale o dobrou zábavu.
Pro poslech i k tanci hrála kapela 1+1 Jany a Josefa Vráblíkových. K občerstvení
bylo zajištěno pivo, limo, vínko, ale i gulášek, či pečený divočák. Připravená byla
i bohatá tombola.
Akce se za velmi horkého letního dne vydařila a spokojenost návštěvníků
byla toho důkazem.
Dne 5.7.2013 proběhlo v Liptále, místní části Háj, slavnostní odhalení a posvěcení
památníku sv. Huberta
Tuto dřevořezbu vytvořil řezbář pan Jan Brlica z Francovy Lhoty. Památníku požehnal
otec František Kuběna SJ za přítomnosti členů MS Brdisko Liptál, myslivců ze Všeminy
i manželů Aloise a Zdislavy Kovařčíkových, kteří památník věnovali u příležitosti
životního jubilea, myslivcům MS Brdisko Liptál.
Pro přítomné bylo zajištěno bohaté občerstvení i možnost tance a zpěvu. Akce proběhla
za krásného počasí a pomníček bude všem kolemjdoucím připomínat pokoru a úctu,
kterou myslivci věnují svému patronu sv. Hubertovi.
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MS Brdisko Liptál

Přípravy na letošní třetí ročník fotbalového utkání Hořansko vs. Dolansko nezačínaly
vůbec dobře. Pokazilo je velmi chladné a deštivé počasí, a proto byla akce nakonec
odložena z původního termínu 1.6. na nový termín 15.6.2013.
I letos byla odehrána dvě fotbalová utkání, a to zápas mužů o pohár starostky obce
a zápas žen o pohár místostarosty obce. V letošním ročníku byla provedena změna
v pořadí zápasů, a proto ve 14.hod. nejprve vběhly na zelený trávník týmy žen.
Holky obou mužstev vzaly zápas velice odpovědně. Utkání se hrálo ve velice vysokém
tempu, i když sluníčko neúprosně hřálo. Do utkání lépe vstoupil tým Hořanska, který měl
také během zápasu více šancí a také se mu za celý zápas podařily vstřelit tři branky.
Tým Dolanska měl také několik velice slibných gólových příležitostí, ale ani jedna
neskončila v soupeřově síti. Po loňském vítězství týmu Dolanska tak letos vyhrál utkání
žen tým Hořansko konečným výsledkem 3:0.
Po ukončeném zápasu žen byl odehrán zápas mužů. Kapitáni Aleš Melichařík a Petr Daňa
se svými týmy hráli s velkým nasazením a rivalitou až do poslední minuty, a proto byl
zápas velmi vyrovnaný. Až v druhém poločase tým Dolanska vstřelil branku a ani jedna
šance bojovného Hořanska neskončila gólem.
„Po celý den vládla úžasná atmosféra, počasí přálo a návštěvnost celé akce
byla také velice slušná. Nechyběly bubny sirény, frkačky a děti povzbuzující tatínky
i maminky.
V rámci celého odpoledne byly v prostorách fotbalového hřiště zajištěny atrakce pro děti.
Děti si mohly zajezdit na ponících, elektrických čtyřkolkách, zaskákat si na trampolíně
nebo ve skákacím hradě či sklouznout se v 7,5m vysoké skluzavce.“ - pro Zpravodaj
napsal ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál.

FK Liptál

V sobotu 22.6.2013 proběhl tradiční turnaj v malé kopané. Turnaj se tak jako každý
rok hrál na čtyřech hřištích o rozměru 40 x 20 metrů a počet hráčů byl 4+1. Po ukončení
turnaje následovala diskotéka.
Z důvodu velmi malého počtu dětí, kteří by mohli hrát v kategorii žáků, byl Fotbalový
klub Liptál nucen nepřihlašovat žáky do další fotbalové sezony. Po dohodě s fotbalovým
oddílem Lhoty u Vsetína hráli žáčci sezonu 2013/2014 za tým Lhoty.
„Je doopravdy smutné, že jsme se dočkali doby, kdy rodiče přestávají vést své děti
k fotbalu. Každý rok je malých fotbalistů míň a míň. Doufám, že se alespoň někteří
rodiče zamyslí a v další sezoně budou na hřišti v Liptále opět hrát fotbal naši nejmenší,“
uvedl ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál.
Jaká byla odezva a výsledky náboru žáků do fotbalového oddílu, který probíhal
od 8.4.2013 každé pondělí nebo středu od 17.hod. na fotbalovém hřišti, uvidíme v příští
sezoně.
Příloha č: 11 (plakát na utkání Hořansko – Dolansko, na Turnaj v malé kopané, výstřižek
z Jalovce- sestava „starší žáci Liptál“ a „návštěva utkání Liptál-Leskovec, tabulka
sezóny 2012/2013)


Dne 27.4.2013 se v tělocvičně ZŠ Liptál uskutečnil již tradiční jarní babský volejbalový
turnaj. Tento rok se ho zúčastnily 4 týmy: Ústí u Vsetína, Bystřička, Ratiboř a Liptál.
Hrálo se na dva hrané sety do 20 bodů systémem každý s každým.
Utkání proběhla ve výborné bojovné atmosféře a všechny týmy byly nesmírně vyrovnané.
Po sečtení bodů se na 4.místě umístilo družstvo z Bystřičky, 3. Místo patřilo Ratiboři,
stříbrnou pozici vybojovaly domácí volejbalistky a zvítězilo družstvo z Ústí.
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KVN Liptál

Jubilejní 10.ročník mikulášského volejbalového turnaje se uskutečnil v sobotu
7. prosince 2013. Hrálo pět smíšených družstev systémem každý s každým na dva hrané
sety do 20.
Boj byl tradičně lítý, každý chtěl zvítězit a nakonec na čestném 5.místě skončil tým
Liptalaňky, 4.místo obsadila Rychlá rota z Liptálu jen o bodík za 3.týmem URNA
z Bystřičky, 2.příčka patřila Vlkům z Ústí a zvítězilo družstvo MASTER TEAM
ze Vsetína.
S poděkováním paní starostce Věrce Dostálové za zahájení turnaje a ředitelce ZŠ Liptál
Věře Halové za možnost pořádat turnaje v tělocvičně napsala za KVN Liptál
Radana Daňová.
Příloha č.12 (výstřižek z Jalovce z volejbalového turnaje žen v Ústí u Vsetína.)


Liptálský tis – jeden ze tří památných stromů v naší obci roste v lesním porostu v údolí
Hluboké. Tisy rostou velmi pomalu a jedná se o dlouhověké dřeviny. Věk liptalského tisu
se odhaduje na cca 250-300 let.
Přestože o něm většina místních lidí slyšela, málokdo zná jeho přesnou polohu. Okolí tisu
i samotný strom bylo již několik let zanedbané – na strom nebylo vidět přes nálety
a v koruně tisu bylo větší množství zlomených či suchých větví. Proto byl strom v říjnu
tohoto roku ošetřen. Stromolezeckou technikou byly odstraněny suché, zalomené či jinak
poškozené větve. Ošetření provedli odborníci, konkrétně certifikovaný arborista Antonín
Ambros s kolegou. Okolí stromu vyčistili od náletů členové občanského sdružení.
Veškeré práce proběhly na základě získané dotace z Projektu péče o krajinu, který
vyhlašuje Ministrstvo životního prostředí.

ČSOP Vartovna
Liptál

Pro Liptálský zpravodaj napsala Věra Jašková, ČSOP Vartovna Liptál


Slavnostní vítání nových občánků proběhlo v tomto roce v zasedací místnosti obecního
úřadu dvakrát.
Poprvé 26.5.2013 jsme přivítali deset dětí a podruhé 24.11.2013 šest dětí. Při obou
slavnostech přivítala děti, rodiče i prarodiče předsedkyně Komise pro občanské záležitosti
paní Jitka Koutná, paní starostka Věra Dostálová mile přivítala všechny malé občánky
v obci a děti z Malúšat pod vedením paní Aleny Maliňákové předvedly krátké pásmo.
Všichni pak využili možnost vyfotit se u kolébky.

V sobotu 30.11.2013 se konala tradiční Beseda se seniory. Ve vyzdobeném sále
kulturního zařízení, s vánoční náladou u stromečku poslouchali přítomní hudebně literární
pořad o životní cestě Karla Hašlera „Po starých zámeckých schodech“. V podání žáků
pěvecké třídy doc. Drahomíry Míckové z Múzické školy v Ostravě si všichni připomněli
krásné staré písně i dobové oblečení.
Po tradičně dobrém občerstvení kuchařek ze Školní jídelny ZŠ Liptál a při poslechu
příjemné hudby a zpěvu paní Jaroslavy Salisové si všichni poseděli a popovídali s přáteli.
Příloha č.: 16 (pozvánka)
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Komise pro občanské
záležitosti

Ve dnech 31.5. až 3.6.2013 proběhl další ročník projektu pod názvem FOX Downhill
camp, určený pro mladé ridery. Jedná se o tréninkové soustředění pro mladé závodníky
s individuálním přístupem k jednotlivci a trénování na míru s maximální bezpečností.
Camp sloužil k poradenství, jak v tomto sportu postupovat při jednotlivých krocích tak,
aby se pro mladé jezdce stal velkou, ale hlavně bezpečnou zábavou a pokročilým
jezdcům poradil, jak by měli postupovat v přípravě na větší závody.
Pořadatelem a garantem projektu byl liptálský elite jezdec dawnhill týmu Maloch DH
racing Radomil Staněk.
Příloha č.: 13 (plakát na FOX Downhill camp)

Biker Radomil Staněk


„Ojedinělou podívanou shlédli třetí červnovou sobotu návštěvníci přírodního amfiteátru
v Liptále. Tamní pódium obsadili přední čeští závodníci dřevorubeckého sportu –
Timbersport,“ zveřejnil 30.7.2013 v č.31, týdeník Jalovec.
Výjimečnou exhibici připravili pro fanoušky domácí borci – osminásobný mistr ČR
Jan Svoboda a jeho kolega René Skalický.
Vedle nich se představilo dalších šest špičkových českých dřevorubců. Závodníci
rozděleni podle bydliště na týmy Čech a Moravy proti sobě bojovali po dvou štafetovým
způsobem ve čtyřech disciplínách. Za úkol měli sériově vyráběnou motorovou pilou
na čas uříznout dva kotouče ze 40 cm kmene. Poté se chopili seker při přesekávání
stojícího i ležícího kmene. Tečkou za soutěžním kláním byl speciální souboj v divácky
nejatraktivnější disciplíně Springboard. Závodníci během ní postupně vysekali
do stojícího kmene dvě kapsy, do nich zasunuli prkna a ve výšce zhruba tří metrů měli
za úkol přeseknout blok o průměru 27 cm. Z vítězství 10:8 na body se nakonec radovali
borci z Moravy.
„S průběhem akce jsme byli spokojeni, hlavně díky kladnému ohlasu diváků. Naším
cílem je příští rok uspořádat v Liptále Valašský šampionát a usilovat o jeho zařazení
do seriálu mistrovství republiky,“ přiblížil na závěr René Skalický

Timbersport

Příloha č.: 14 (výstřižek z týdeníku Jalovec)


Dne 31.8.2013 proběhl v kulturním areálu třetí ročník benefičního hudebního festivalu
„Liptálské slůnění“, tentokrát ve prospěch občanského sdružení Naděje Vsetín,
Rokytnice. (Slovní hříčka názvu: „Ve slunci hledej naději, ve slonu zase sílu“.)
„Opět jsme se pomocí hudby a bohatého občerstvení pokusili získat nějaké finanční
prostředky pro lidi, kteří to potřebují víc. Potěšilo nás, že klienti Naděje mají nacvičenou
divadelní hru „Tož zbojníci…“, se kterou na festivalu vystoupili a sklidili velké ovace
publika,“ uvedl pro Zpravodaj jeden z pořadatelů Jara Londa.
Vystoupení řady kapel, bohaté občerstvení, tradiční soutěž v pití piva, ale hlavně lidé,
kteří na akci přišli, dobře se bavili…, ti všichni přispěli ke kladnému výsledku akce.
Na konto o. s. Naděje Vsetín byla zaslána částka 22 580,-Kč
„Také bych rád uvedl, že všichni, kdo se na pořádání akce podílí (a je nás v ten den min.
22-26), přispívají nejen svým časem, ale sami si platíme vstupné, většinu svojí spotřeby
jídla a pití. Jedinými sponzory akce je obecní úřad a Pavel Hruška, který nám pokaždé
věnoval kabanos do udírny. Víme všichni, že se sháněním nějakých sponzorů je to těžké,
ne každý má na to náturu a navíc těch, kteří něco potřebují je hodně. Proto se snažíme
vystačit si nějak sami.“ Za všechny pořadatele Jara Londa.
Příloha č.: 15 (výstřižky z novin)

22

„Liptálské slůnění“

Po záštitou obecního úřadu proběhl v sobotu 16.3.2013 v restauraci U Klesků
již 9.ročník Liptálského koštu slivovice. Tentokrát se sešlo 24 vzorků v kategorii trnek
a 10 vzorků v kategorii ostatní pálenky.
V kategorii „trnka“ si odnesli ceny:
1. Zdeněk Mrlina, Liptál 402
2. Libor Obadal, Liptál 428
3. Laďa Zapalač, Jasenná
V kategorii „ostatní pálenky“ si odnesli ceny:
1. Zdeněk Mrlina, Liptál 57
2. Miroslav Malčík, Liptál 97
3. Miroslav Bařina, Liptál 441
Svůj vzorek v obou kategoriích si poznalo 9 soutěžících. Po vyhlášení vítězů se celý
večer nesl v doprovodu hudební produkce Petra Obadala. Pro soutěžící i ostatní hosty,
kteří se přišli podívat, byla díky sponzorům připravena bohatá tombola.

Liptálský košt
slivovice

Pro Liptálský zpravodaj napsala Hana Klesková.


V neděli 8.12.2013 proběhl v evangelickém kostele v Liptále adventní koncert.
Ti, kteří se přišli podívat, měli možnost se zaposlouchat do známých i neznámých
lidových koled a vánočních písní v podání mužského folklorního sboru Mužáci ze Zlína,
místního ženského sboru Rokytenka, cimbálových muzik ZUŠ Morava z Liptálu a Běliny
ze Zlína. Jejich krásné melodie nám pomohly zastavit se alespoň na chvíli, zapomenout
na všechen ten spěch kolem a vklouznout do země Vánoc. Že se koncert líbil,
to posluchači dali najevo nejen potleskem, ale i slovy chvály. Všichni odcházeli
spokojeni a ti, kteří tam nebyli, mohou jen litovat, že o tento hudební zážitek přišli.

Adventní koncert

Pro Liptálský zpravodaj napsala Hana Vaculíková, vedoucí sboru Rokytenka.
Příloha č.: 16 (program koncertu)


Náš spoluobčan, třicetiletý Jan Evják letos na čtyřměsíční expedici (od ledna do dubna)
ujel 4 289 km osmi středoamerickými státy.
„Již dříve jsem procestoval Bolívii, Argentinu, Chile, Venezuelu či Mexiko, ale i severní
a východní Evropu, takže nějaké zkušenosti mám. Protože preferuji kolo, rozhodl jsem
se pro tento styl cestování Střední Amerikou, a jelikož jsem chtěl poznat i historii těchto
států, musel jsem během přípravy projít i množství literatury,“ řekl Jan Evják.
Během cesty přes Mexiko, Belize, Guatemalu, Salvador, Honduras, Nikaraguu, Kostariku
a Panamu nechyběly ani dramatické momenty. „Už na začátku expedice jsem musel
tři dny čekat na to, až mi z New Yorku doručí kolo. S ohledem na bezpečnostní situaci
panující například v Hondurasu nebo Guatemale měla má cesta také poměrně dramatický
průběh. Jedna skupinka mi dokonce chtěla ukrást kolo. Nakonec jsem se s nimi
ale domluvil a všechno dopadlo dobře. Výhodou bylo, že jsem cestoval sám a místní
na mě proto lépe reagovali. K běžnému inventáři cestování po tropech patří
ale také moskyti, krokodýli, hadi a další poměrně nebezpeční živočichové. Většinu zemí,
kterými jsem projel, navštěvují turisté jen sporadicky a v předem daných resortech.
Díky kolu jsem se ale dostal i na místa, kam je obtížné či úplně nemožné dojet autem.
Ze států pro mě byly nejzajímavější Kostarika a Belize, za návštěvu ale rozhodně stojí
i mayská města, například Tikal v Guatemale. Kultura tamních lidí je proti Evropě
odlišná. Expedice Střední Amerikou byla zatím mou nejdelší. Přinesla hodně
dobrodružství i neočekávaných okamžiků. Musel jsem se přizpůsobovat okolnostem
a během chvilky dělat zcela zásadní rozhodnutí, uvedl Jan Evják pro týdeník Jalovec.
Příloha č.: 17 ( článek ze Zpravodaje)
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Jan Evják na kole
středoamerickými
státy

Roční přehled
obyvatel

Ke dni 31.12.3013 bylo v naší obci 1 479 obyvatel.
Z toho 1 198 dospělých
281 dětí
750 žen
729 mužů.
Čísla popisná a evidenční:
V obci je registrováno
525 čísel popisných
44 čísel evidenčních (chaty).
150 objektů je neobydlených – nikdo není přihlášen na trvalý pobyt.
Za rok 2013 se:
narodilo 10 dětí,
zemřelo 12 občanů
přihlásilo se 33 obyvatel
odhlásilo se 15 obyvatel.
Příloha č.: 18 ( Statistika – ročenka ze Zpravodaje)


V kulturním zařízení obecního úřadu se v roce 2013 konaly tyto akce:
Výroční chůze SDH
Hasičský ples
69.Valašský bál
Myslivecký ples
26.Dětské folklórní dny
Absolventský večírek ZŠ a SR při ZŠ Liptál
MFF 44.Liptálské slavnosti
Sraz Lipťáků
Seminář Starodávný
Taneční kolona ZŠ Liptál
Žákovský koncert ZUŠ Morava Liptál
Soustředění ZUŠ Morava – mažoretky
Beseda se seniory
Besídka DD a ZŠ Liptál
Vánoční zpívání a koledování u cimbálu
Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál

26.1.2013
26.1.2013
9.2.2013
16.2.2013
9.6.2013
21.6.2013
21.8.-26.8.2013
5.10.2013
9.3.-10.3.2013
3.5.2013
30.5.2013
18.10.-20.10.2013
30.11.2013
11.12.2013
15.12.2013
26.12.2013

Během roku se v kulturním zařízení konalo pět 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.)
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V kulturním areálu obecního úřadu se v roce 2013 konaly tyto akce:
26. Dětské folklórní dny
Hasičská pohárová soutěž SDH Liptál
Stihl Timbersports Series – Čechy - Morava
8. Finální rozstřel - KVN Liptál
MFF 44. Liptálské slavnosti
Liptálské slůnění
Farmářský trh
Vánoční jarmark ZŠ Liptál

9.6.2013
6.7.2013
20.7.2013
16.8.2013
21.8.-26.8.2013
31.8.2013
22.9.2013
1.12.2013

Příloha č.: 19 ( Plán kulturních akcí, pozvánky na plesy)


První týden roku 2013 začal mírnými mrazy. Až ve druhém týdnu trochu nasněžilo
a ranní teploty se pohybovaly od 0 do -7 stupňů C. Na začátku února však sníh roztál
a dokonce pršelo. Největší příval sněhu napadl 14.února a místy to bylo až 30 cm.
Časem trochu odtálo a zase nasněžilo, ale ještě v polovině března bylo bílo a foukal silný
vítr se sněhem. Bílá pokrývka vydržela celý měsíc a dokonce na velikonoční svátky
(31.3.2013) byla fujavice a sněžilo jako o Vánocích.
Sníh vydržel asi do 10.dubna a pak se hodně oteplilo, sníh roztál a od poloviny dubna
bylo jarní, někdy až letní počasí.
Ochlazení v druhé polovině května přineslo i časté deště. Ty přetrvávaly až do poloviny
června a u nás, na rozdíl od západních a severních Čech, nezpůsobily žádné záplavy.
První slunečný víkend 15.a 16. června 2013 začala přímo tropická horka a padaly teplotní
rekordy. Poslední červnový týden pak přinesl bouřky, déšť a ochlazení.
Celý červenec pak byl teplotně nadprůměrný a bez srážek.
Podle meteorologů byl tento rok rokem extrémů – povodňový červen a vyprahlý červenec,
neboť takové sucho Česko nepamatuje za posledních 60 let.
Ochlazení a trochu vláhy přišlo až v polovině srpna a mírně deštivé počasí přetrvávalo
po celé září.
První mrazík byl již 3.října 2013 (ráno -2,7 stupňů C), ale pak převažovalo slunečné
podzimní počasí. Na konci října dokonce padaly teplotní rekordy.
Listopad přinesl občasné deště, ale velká a náhlá změna nastala 24.11.2013,
kdy se ochladilo až pod bod mrazu a napadl první sníh.
Malá sněhová pokrývka i přes mírné oteplení a velký vítr (17.12.) vydržela
až do předvánoční doby. Pak se oteplilo a Vánoce i další dny do konce roku byly deštivé
a větrné.
Z Jalovce z 31.12.2013:
Silný vítr dosahující síly vichřice (přes 103 km/h) komplikoval během vánočních svátků
život obyvatel našeho okresu.
Počasí přes svátky u nás ovlivňoval jev zvaný alpský fén, který na Valašsko přinesl silný
vítr a vysoké teploty. (V sobotu rtuť teploměru na meziříčské hvězdárně vyšplhala
až na 11.8 stupňů C ve stínu, což tady hodně dlouho nepamatují.)
Zatímco nebývalé teplo pouze utlumilo iluzi Vánoc, větrný živel páchal nemalé škody.
Vítr měl na svědomí i výpadky elektrického proudu, a tak domácnosti na mnoha místech
okresu zůstaly přes Štědrý večer jen při svíčkách.
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Počasí

Rekapitulace 2013:

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.

Nejdůležitější události v Česku
Zpráva paní starostky
Volby presidenta ČR
Volby do Poslanecké sněmovny PČR
Kanalizace
Hospodaření obce
26. Dětské folklorní slavnosti
Liptálské slavnosti
Nová předsedkyně FoS Lipta Liptál
Úspěchy našich občanů
Z Mateřské školy Liptál
Ze Základní školy Liptál
Dětský domov a Základní škola Liptál
Česká církev evangelická Liptál
Sdružení dobrovolných hasičů Liptál
Myslivecké sdružení Brdisko Liptál
Fotbalový klub Liptál
Klub volejbalových nadšenců Liptál
Český svaz ochránců přírody Vartovna Liptál
Komise pro občanské záležitosti
Biker Radomil Staněk
Timbersports
Liptálské slůnění
Liptálský košt slivovice
Adventní koncert
Jan Evják na kole středoamerickými státy
Roční přehled obyvatel
Akce roku 2013
Počasí
Rekapitulace
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