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Uprchlická krize – celý rok se nesl ve znamení uprchlíků.
Evropa se v tomto roce musela potýkat se zatím největším množstvím uprchlíků od konce
druhé světové války. Podle oficiálních statistik požádalo o azyl v EU 980 tisíc lidí.
Nejčastěji v Evropě hledali ochranu lidé z válkou rozvrácené Sýrie,ale mnoho žadatelů o
azyl přišlo i z balkánských zemí, které jsou považovány za bezpečné. Postoj k uprchlické
krizi rozdělil politiky i veřejnost. Vedle vlny solidarity se objevil i strach o budoucí
podobu Evropy.
První zemí, která běžencům postavila do cesty plot bylo v červnu Maďarsko. V září
obnovilo kontroly na hranicích s Rakouskem a Maďarskem Slovensko a pohyb přes
hranici s Maďarskem začalo kontrolovat Rakousko. O znovuzavedení kontrol na
hranicích rozhodlo i Německo. Česká republika obnovila kontroly na hranicích
s Rakouskem v říjnu a do pohraničí bylo z důvodu nekontrolovatelné migrace přesunuto
650 vojáků.
Obavy, že úřady nemají tuto situaci pod kontrolou, vzrostly poté, co se ukázalo, že jeden
z pachatelů listopadových útoků v Paříži přicestoval do EU jako uprchlík.

Události ve světě

Krvavé útoky islamistů.
Když islamističtí teroristé v lednu v Paříži zabili celkem 17 lidí, otřáslo to celým světem.
Během roku však následovaly ještě krvavější útoky při kterých zemřelo 129 lidí. Koncem
října se pak nad Sinajským poloostrovem zřítilo dopravní letadlo plné ruských turistů
s 224 lidmi na palubě. Ke všem útokům se přihlásil takzvaný Islámský stát, proti němuž
Západ i Rusko podnikají nálety v Sýrii a v Iráku.
Hlavním podezřelým je Islámský stát i v řadě dalších masakrů mimo západní země. Platí
to například pro říjnový útok v turecké Ankaře, který zabil přes sto lidí.
Některé státy se v reakci na teroristické činy připojily do bombardování Islámského státu,
ale vůle k masivnímu vojenskému zásahu proti této organizaci zatím chybí.

Nižší cena ropy na trhu měla vliv na zlevňování pohonných hmot.

Zvýšily se roční slevy na druhé a další dítě a zavedla se nová sleva – školkovné.

Byly zrušeny poplatky u lékaře, kromě pohotovosti.

Po několikaletých odkladech byl otevřen pražský tunel Blanka. Sál 43 miliard korun.
O čtyři stanice se prodloužilo pražské metro – linka A končí zastávkou Nemocnice Motel.
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Události v Česku

Letošní rok a život v naší obci byl opět nejvíce ovlivněn stavbou splaškové kanalizace.
Projektem Čistá řeka Bečva II, který byl ukončen v termínu 31.8.2015, bylo zrealizováno
14913 m splaškové kanalizace a 375 ks napojovacích šachtiček pro napojení Vašich
nemovitostí. Po ukončení zemních prací byly zahájeny práce spojené s asfaltováním
povrchů komunikací. Nyní jsou již dokončeny všechny asfalty, které měly být v rámci
projektu zrealizovány. Jednalo se o pokládku 55 375 m2 asfaltů.
Díky projektu má obec Liptál nové asfalty již v každé ulici. Drobné práce
na komunikacích budou také ještě probíhat v příštím roce. Jedná se především o opravy
na hlavní silnici v horní části obce. V souběhu s realizací kanalizace bylo naplánováno
také několik akcí, které byly díky této akci vybudovány výrazně levněji. Nemalé finanční
prostředky byly vloženy do prodloužení vodovodů, kterých bylo zrealizováno 350 m
ve čtyřech lokalitách obce. Dále došlo k mnoha opravám dešťových kanalizací a
dešťových vpustí. Byly položeny nové příčné žlaby v komunikacích a také došlo
k opravám a vyčištění mnoha příkop podél komunikací.
Díky projektu Čistá řeka Bečva II. došlo k realizaci investic za cca 120 mil. Kč,
čímž se Liptál posunul v rozvoji obce zase o výrazný kus dál.
Napojení Vašich nemovitostí na splaškovou kanalizaci bude probíhat až
v příštím roce a to od měsíce března. Bohužel prodloužením dokončení realizace
kanalizace došlo také k prodloužení kolaudace stavby, která je potřeba k samotnému
připojování. Další problém, který se objevil při zaměření skutečné trasy kanalizace, bylo
zjištění, že je dotčeno dalších 67 nových pozemků. Nové dotčení pozemků bylo
způsobeno z důvodu změny trasy, ale také hlavně z důvodu digitalizace katastru naší
obce. V současné době má obec Liptál již podanou žádost o dodatečné stavební
povolení, což ale bohužel oddálilo termín kolaudace na březen 2016. Po této
kolaudaci již bude moci konečně dojít k samotnému napojování Vašich nemovitostí.
Na obecním úřadě je Vám také stále k dispozici trubní materiál na kanalizační přípojky.
V současné době odebrali občané již materiál za cca 130 tis. Kč a tím zbývá obci materiál
v hodnotě už pouze za cca 400 tis. Kč.
Z větších investičních projektů, které se ještě v roce 2015 podařilo zrealizovat,
byl projekt Revitalizace centra obce Liptál, kterým došlo především
k výstavbě dvaceti nových parkovacích míst v centru obce Liptál a k realizaci
odpočinkového místa s hracími prvky pro děti za 3,1 mil. Kč. Dále byly zrealizovány
nové parkovací místa u hasičské zbrojnice a byla zvětšena travnatá plocha v této části,
na které budou v příštím roce umístěny nové hrací prvky pro děti. Pozornost byla také
věnována výsadbě nových stromů a dalším menším projektům.
Další velmi důležitou součástí života v obci jsou kulturní akce, které výrazně
ovlivňují dění v obci. Jsem velice rád, že všechny složky působící v naší obci,
jsou v průběhu roku velice aktivní a každý svou akcí přispívá ke kvalitnějšímu
kulturnímu životu. I v letošním roce se uskutečnilo mnoho akcí, mezi které patří folklórní
festivaly, sportovní akce, jarmarky, koncerty, plesy, besídky, zábavy a další. Akcí během
roku je nespočet a každý, kdo chce, si svoji zábavu najde, protože akcí stále přibývá.
Chtěl bych všem organizátorům a dobrovolníkům poděkovat, že věnují svůj volný čas
těmto akcím a připravují kulturní zážitky pro ostatní. Za to Vám všem patří velký dík.
Uznání a poděkování dále patří všem, kteří se podíleli na rozvoji a dobré propagaci
naší obce a kteří byli ochotni pomoci. Jsou to tradičně členové organizací, spolků, církví,
jednotliví občané, ale taky místní firmy. Díky také patří všem zastupitelům a
pracovníkům obce, kteří přispívali ke zdárnému chodu obce. Poslední poděkování patří
všem občanům, kteří nás podporují.
Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
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Zhodnocení roku
starostou obce

Projekt „Revitalizace centra obce Liptál“. byl úspěšně dne 15. června 2015 dokončen.
Díky němu nově vzniklo 12 parkovacích míst za budovou obce, dále vznikla 4 nová
parkovací místa pod obchodem Jednota, 4 parkovací místa nad obchodem se rozšířila a
ostatní parkovací místa v centru obce dostaly nový asfaltový povrch.
Mimo rozšíření parkovacích míst v obci byly projektem řešeny i jiné záležitosti.
Zhotovil se bezbariérový vstup do zdravotního střediska, který se nachází z boční strany
budovy obecního úřadu. Dále se za obcí pod vzrostlými břízami vybudoval menší,
příjemný parčík, který není určený jen k odpočinku na nově vzniklých lavičkách, ale
rovněž k herním aktivitám našich nejmenších spoluobčanů, které zajišťuje pět kusů
dětských pružinových hracích prvků.
Projekt samozřejmě řešil i čistotu a podporu flóry, proto v samotném centru obce
přibyly i odpadkové koše a vysázely se nové okrasné květiny, keře a ovocné stromky.
Celkové náklady na celou akci činily cca 3,08 mil. Kč. Obec se na nákladech podílela
částkou 0,94 mil. Kč, zbylých 2,14 mil. Kč bylo financováno z dotačního titulu
Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava.
Záměrem projektu „Revitalizace centra obce Liptál“ bylo především vyřešit problém
s nedostatečným počtem parkovacích míst v našem centru a v druhé řadě esteticky a
pocitově naše centrum zvelebit. Myslím si, že oba záměry se podařily patřičně naplnit a
doufám, že i naši občané budou s novým vzhledem centra obce spokojeni.
Ing. Ondřej Vaculík, místostarosta obce

Projekt Revitalizace
centra obce

V letošním roce získala naše obec další velice významné ocenění. Po obrovském
úspěchu v roce 2006, kdy obec Liptál získala titul Vesnice roku České republiky, nyní
v roce 2015 získává Liptál další významný titul, a to cenu Zlatá Europea.
Jedná se o ocenění, které získáváme jako první vesnice v celé Evropě. Evropská unie
umění udělila naší obci cenu za příkladnou podporu kultury a dalších spolků.
Obec Liptál se může nyní pyšnit již dvěma významnými tituly, což má velký přínos
pro budoucnost a samozřejmě se jedná o velkou prestiž.
Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
Napsali o nás ve Valašském deníku:
Cenu Evropské unie umění Zlatá Europea dostane Liptál.
A to za dlouhodobý přínos v oblasti kultury a rovněž za pomoc spolkům.
Liptál je ve své kategorii první vesnicí v Evropě, která tuto cenu získá. Komise vesnici
podle jejího starosty Milana Dani (BEZPP) vybrala ze čtyř nominovaných kandidátů.
Mezi nimi bylo zastoupeno také Slovensko a Ukrajina.
Pro Liptalany je získání ceny překvapením. Oslovení obyvatelé vesnice se to dozvěděli
teprve od redaktorů Valašského deníku: „Slyším to poprvé.V každém případě je to ale
příjemná informace. Mám z ní radost,“ neskrýval radost třeba Miroslav Bařina.
Obhlédnout Liptál přijel už vloni v létě prezident Evropské unie umění Petr Vašíček.
Navštívil folklorní festival Liptálské slavnosti. „Jeho návštěva byla spojena právě
s nominací na tuto cenu. Nakonec jsme ji získali. K předání dojde letos právě
na Liptálských slavnostech,“poznamenal starosta Milan Daňa.
Ti, kteří o získání Zlaté Europey již vědí, mají z ceny velkou radost. „Pro nás je to
prestižní ocenění. Moc si jej vážíme. Vlastně, jakékoliv uznání je pro obec prospěšné.
Má významný vliv na její další chod,“ dodal starosta.
Pocity radosti neskrývá ani Ladislav Michálek, čestný předseda Folklorního sdružení
Lipta Liptál. Soubor si letos připomíná 85. výročí svého založení.
„Je potěšitelné, že jsme první v Evropě. Ocenění je Liptálu uděleno nejenom za podíl
na organizování Mezinárodního folklorního festivalu a podporu Folklorního sdružení
Lipta Liptál. Svoji významnou úlohu sehrála i péče o další organizace a spolky působící
ve vesnici,“ míní Michálek.

Cena Evropské únie
umění Zlatá Europea
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Jeho slova potvrdil také prezident Evropské unie umění Petr Vašíček. „Rozhodnutí o
udělení ceny Liptálu se opíralo mimo jiné také o doporučení členů prezidia Gennadiye
Bazayeva z Ukrajiny a Bernarda Luise Martina ze Švýcarska. Oba Liptál znají jako
vesnici s aktivním soužitím ve všech oblastech života,“ připomněl prezident
jeden z důvodů, proč se Liptál nositelemocenění Zlatá Europea od letoška stane.
Také on považuje Liptál za místo, které je ojedinělým příkladem vesnického života.
„Ocenění Liptálu je i dalším signálem pro veřejnost, co v současné době naše
mezinárodní společnost považuje za nejdůležitější,“ dodal prezident Petr Vašíček.
Zlatou Europeu zatím obdrželi:
Mikeli – Finsko
Stuttgart a Deidesheim – Německo
Žilina a Snina – Slovensko
Praha-Horní Počernice
Liptál – historicky první vesnice
Dušan Póč, Valašský deník, 10.3.2015

Evropská komise umění (EUU) se mimo jiné zabývá hodnocením i oceňováním
umělecké a kulturní činnosti osobností, institucí, firem, dobrovolných spolků i lidských
sídel. Za dobu své patnáctileté působnosti předala EUU v několika kategoriích přibližně
tři stovky Evropských cen do více jak čtyř desítek zemí světa všech kontinentů.
Tato mezinárodní společnost si všímá mimořádného kulturního přínosu nejen v oblasti
tradičně či akademicky pojímaných uměleckých odvětví, ale též kulturních aktivit a jejich
podpory v tom nejširším smyslu slova.
V měsíci září 2014 se presidium EUU zabývalo podanými návrhy svých členů
na ocenění v r.2015, mezi něž byla zařazena také obec Liptál.
Zkoumání a diskuze k tomuto návrhu vyústila k jednomyslnému přijetí Liptálu mezi
laureáty Evropské ceny za podporu umění a kultury. Ve zdůvodnění rozhodnutí komise
je uvedeno:
Vážíme si nejen Vaší dlouhodobé a účinné podpory zachování tradiční lidové kultury a
její prezentaci v celosvětovém měřítku, ale též podpory činnosti obecních spolků
s širokým záběrem aktivit i dobrovolným a obětavým zapojením se většiny občanů
Vaší obce do tohoto dění. Evropská civilizace a kultura je historicky postavena
na základech křesťanství. Rovněž z tohoto úhlu pohledu chceme vyzvednout jeden
z viditelných rysů života ve Vaší obci Liptál – nevšední náboženskou toleranci,
snášenlivost a kulturně tvůrčí soužití lidí různého vyznání, které může být aktuálním a
velkým příkladem jiným komunitám našeho „starého kontinentu“.
Jsme přesvědčeni, že právě v následujícím roce a zejména v souvislosti s připomínkou
600.výročí tragického konce reformačního úsilí mistra Jana Husa v Kostnici, může být
veřejné předání Evropské ceny obci Liptál významným signálem dalším společenstvím a
podnětem k hlubšímu zamyšlení nad současností i budoucností celé Evropy.
EUU je mezinárodní nezisková organizace, sdružující umělce, významné kulturní
aktivity a mecenáše kulturního života Evropy i dalších kontinentů.
EUU byla založena v Bruselu r.1999 a sídlí v Praze. Zvolené presidium řídí činnost EUU
a jsou v něm zastoupeny osobnosti České republiky, Švýcarska, Ukrajiny, Německa,
Slovenska, Konga, Brazzaville a Itálie.
Mezi laureáty Evropské ceny jsou např. španělský tenor Placido Domingo, německé
město Stuttgart, kytarista skupiny Rolling Stones Keith Richards, libanonská módní
návrhářka českého původu Blanka Matragi. Laureátem je také fenomenální slovenský
hokejista Jozef Golonka, ale i Pavlína Moskalyková – Solo, filmová režisérka žijící v Los
Angeles (dcera režiséra Antonína Moskalyka - „Četnické humoresky“).
Závěrem si dovolím citovat filosofii a poslání EUU citátem Johann Wolfganga von
Goetha: „Člověk je bohatý jedině tím, co učinil pro druhé“.
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Slavnostní akt předání Evropské ceny za podporu umění a kultury ZLATÁ EUROPEA
bude v naší obci Liptál uskutečněn v neděli 23. srpna 2015 v 15 hodin v rámci
galaprogramu Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti.
Bude to důstojné pokračování hodnocení naší obce – po ocenění v roce 2006,
Kdy se Liptál stal Vesnicí roku, nejlepší v České republice.
Z materiálů EUU a korespondence zpracoval Ladislav Michálek,červen 2015
Liptál je ve své kategorii první vesnicí v Evropě, která tuto cenu získala.
Komise vesnici vybrala ze čtyř nominovaných kandidátů. Mezi nimi bylo zastoupeno
také Slovensko a Ukrajina.
Předání této významné ceny bylo naplánováno na letošní folklorní festival Liptalské
slavnosti a to při jeho nedělním galaprogramu. Významné ocenění bylo obci Liptál
předáno prezidentem Evropské unie umění Petrem Vašíčkem a viceprezidentem
Bernardem Luisem Martinem ze Švýcarska.
Ocenění, které obec získala, bylo uděleno za dlouhodobou práci v oblasti kultury, proto
bylo na předávání ceny pozváno několik významných osobností, kteří mají také zásluhu
na této ceně.
Pozváni byli bývali starostové Zdeněk Gerža, Jiří Blanarčík, Miroslav Vaculík a Věra
Dostalová, včetně současného starosty.
Další pozvaní byli z řad představitelů církve v naší obci a to Jaroslav Voda, Mgr. Jan
Hudec, Mgr. Mária Jenčová, Tomáš Němeček a P. Ing. František Kuběna.
Za oblast kultury byl pozván dlouholetý předseda Folklorního sdružení Lipta Liptál
Ing. Ladislav Michálek.
Všem výše jmenovaným byl také předán pamětní list k tomuto významnému dnu.
Příloha č.1. (článek z tisku)

Již 20 let je udělován v České republice titul Vesnice roku. Vesnice jsou hodnoceny
v krajských kolech, po kterých následuje celostátní kolo soutěže.
V krajských kolech se udělují ocenění Zlatá stuha za vítězství v krajské kole, Bílá stuha
za společenský život, Modrá stuha za práci s mládeží, Zelená stuha za péči o zeleň a
životní prostředí a Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu.
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam
venkova.
Na konci srpna byla Obec Liptál pozvána do Českých Budějovic, kde se uskutečnil
galavečer všech dvaceti vítězů soutěže Vesnice roku. Při této příležitosti byl obci Liptál
předán pamětní list k této významné ceně. Cena byla předána obci Liptál z rukou
ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, ministra zemědělství Mariana Jurečky,
předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR Eduarda Kavaly a ředitele kanceláře Svazu
měst a obcí ČR Dana Jiránka.
Při této příležitosti byl také proveden křest nové knihy „20 let Vesnice roku v Programu
obnovy venkova 1995 - 2014“, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
(Tato publikace je nyní zájemcům k dispozici na obecním úřadě.)
Jednalo se o příjemnou akci a velice mě těší, že jsem si mohl popovídat se starosty
obcí, kteří získali titul Vesnice roku. Jsem rád a vážím si toho, že obec Liptál patří mezi
těchto 20 vítězů.
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20 let soutěže
„Vesnice roku“

Vítězové soutěže Vesnice roku 1995 – 2014:
1995 Telnice, Jihomoravský kraj, 1996 Vratěnín, Jihomoravský kraj, 1997 Svatý Jan nad
Malší, Jihočeský kraj, 1998 Jiřetín nad Jedlovou, Ústecký kraj, 1999 Olešnice,
Jihomoravský kraj, 2000 Sloup, Jihomoravský kraj, 2001 Kameničky, Pardubický kraj,
2002 Nečtiny, Plzeňský kraj, 2003 Vilémov, Vysočina, 2004 Kovářov, Jihočeský kraj,
2005 Bořetice, Jihomoravský kraj, 2006 Liptál, Zlínský kraj, 2007 Havlovice,
Královéhradecký kraj, 2008 Lidečko, Zlínský kraj, 2009 Tučín, Olomoucký kraj, 2010
Ratměřice, Středočeský kraj, 2011 Komňa, Zlínský kraj, 2012 Řepice, Jihočeský kraj,
2013 Jeseník nad Odrou, Moravskoslezský kraj, 2014 Kateřinice, Zlínský kraj.
Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Na Valašsku, kde je lidová kultura stále živá a předává se z generace na generaci.
Důkazem je i naše obec, neboť zde působí jeden z nejstarších folklorních souborů v
regionu: Lipta letos slaví 85. výročí svého založení.
Liptálští občané se vedle pracovitosti a zručnosti vyznačovali rovněž mimořádně
kladným vztahem ke společenskému životu, ke kultuře a poznání.
Na začátky dnešního folklorního souboru Lipta vzpomíná pan František Váňa na jubileu
50. výročí založení v roce 1980 v klubovně zámku:
,,V závěru roku 1925 jsem se s manželkou Emílii zúčastnil taneční zábavy ve staré
hospodě u Klesků. Tentokrát se platilo velmi malé vstupné a muzikanti byli odměňování
hlavně ze sól. To bylo hned – dva kamarádi sólo, hned tři odvedenci sólo, sólo
pro všechny a podobně. V tom kdosi z muzikantů zvolal: sólo pro ty, kteří umí valašské
tance!!! To s náma pohlo, stoupli jsme si s manželkou mezi dveře a dívali jsme se. První
začal tančit Škrabánek z Lůžka a k němu se přidaly ještě asi čtyři páry. A pro velký
zájem se mladí na místě rozhodli, že se budou každé pondělí u Klesků vyučovat valašské
tance pod vedením Pavla Škrabánka.“
A to byl vlastně prapočátek valašského krůžku, dnes Folklorního spolku Lipta Liptál.
Utvořit valašský kroužek však nebylo jednoduché, bylo nutné shánět krojové součásti
po lidech, kteří je dosud měli uschovány v truhlách. Sbíraly se staré písně a tance.
Hybnou silou společenského a kulturního dění byla místní jednota Republikánkého
dorostu, odnož agrární strany. Vedení této strany pod vedením Josefa Šimka č. 268
tvořilo současně i základ první taneční folklorní skupiny.
V roce 1928 se konala v Praze výstava a 6. - 8. června se této akce zúčastnilo z Liptálu
21 osob, z toho 19 krojovaných. Místním pořadatelem byl Pavel Tomana, okresním
František Váňa. Skupina jela do Prahy vlakem. První den si společně prohlédli výstavu
a druhý den se zúčastnili manifestačního průvodu Prahou. Třetí den liptálští navštívili
muzeum na Václavském náměstí a různá jiná památná místa. A jak vyplývá ze
vzpomínek Pavla Vaculíka (č.25), účastníci si na přilepšení pobytu vydělávali prodejem
obrázků od akademického malíře Jana Kobzáně (Ondráš a Juráš).
Před 85 lety bylo v Liptále v tomto období živo. Na dvoře u Matějů (č. 135 - Josef
Matějů 1913 - 2007) připravovali ogaři žebřiňák – leštili žebřiny, lušně, opravovali
spodnicu, u kovářa opravovali vály, držáky a šlajf. I postroje s chomůtem bylo potřeba
vyspravit, obnovit čabrály. No a samozřejmě dovézt z lesa mladé břízky, připravit
na vůz lavičky. 5. a 6. července 1930 se totiž na Vsetíně v Panské zahradě konaly
slavnosti Moravsko-Slezské, na které na žebřiňáku taženém koňmi dorazili ogaři a cérky
z Liptálu v krojích. Liptalané se předvedli se dvěma pásmy, a to Zbojníci (12 mužů
– ogarů) a Valašské hry (točené – 30 cérek - žen a 12 ogarů).
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85.výročí
založení
valašského krůžku
(1930 – 2015)

Na fotografiích jsou např. Bohuš Daňa – Kusů (prastaříček dnešního pana starosty),
Jan Daňa, Karel Gerža – Ševců, Josef Gerža – Pašků, Jan Mikulec – Matůšů, Jan Kachtík
- Budisků, Josef Matějů, Karel Chmelař - Bilovský, Pavel Filípek. Z cérek pak např.
Emilie Smilková - Kotrlová, Rozalie Smilková - Pavelová, A. Goláňová ze Lhoty.
Od tohoto data 5.- 6. července 1930 počínají dějiny organizovaného folkloru v Liptále.
Vystoupení a nácviky se dále prováděly pro různé příležitosti: dožínky, kácení máje,
valašské bály. Ale ani na divadlo se nezapomínalo. V roce 1934 byla uvedena hra
Mahenův Janošík, kterou liptálská veřejnost čekala, neboť byla blízká svým námětem
Kobzáňovu pojetí zbojnictví.
Liptalané se zúčastnili „Valašského roku“ v r.1934 v Rožnově pod Radhošťem, v roce
1935 na hanáckých dožínkách ve Štěpánově u Olomouce. Tradičně se v Liptále pořádaly
Valašské bály. Ani v průběhu II. světové války nebyla aktivita přerušena. Vedle zábav a
bálů (konaly se v Thonetově - Lukšově továrně – dnešní Čalounictví v Hořansku) slavily
se dožínky a výlety u Rybníčka. V r. 1946 vystoupili liptalané na 1. mírových dožínkách
ve Vsetíně. Protože tanečníci neměli tehdy svou cimbálovou muziku, doprovázela
je dechovka.
Po založení výrobního družstva Lipta Liptál byl valašský soubor začleněn do tohoto
podniku, kde působil až do 90-tých let. Asi deset let pracoval soubor Lipta
při Kulturním zařízení Obecního úřadu Liptál. Od roku 2000 je soubor samostatným
právním subjektem.
Dnes má folklorní spolek více než 100 členů, kteří pracují v 6 skupinách:
Malůšata – ved. Alena Maliňáková, Jana Vaculíková
Malí ogaři – Oldřich Štroblík, Ladislav Michálek
Malá Lipta – Jarmila Hrádková, Zuzana Řehánková
Základ Lipty – Andrea Čalová, spolupracující Pavla Kneblová, Pavel Tomeček
Senioři – Josef Lukáš, Jaroslava Mojžíšová, Alice Daňová
Pěvecký soubor Rokytenka – Hana Vaculíková, Mirka Jakubová
Vedení národopisného souboru v Liptále:
František Váňa 1930 – 1940
Emilie Váňová 1930 – 1940, 1961-1966
Jan Kobzáň, akadem. malíř a spisovatel 1928 – 1953
Karel Pecha 1955 – 1958
Stanislava Špačková (Kleinová) 1958 – 1961
Karel Mrlina 1956 – 1958, 1966 -1970
Radomír Sousedík 1970 – 1986
Ing. Ladislav Michálek 1986 – 2013
Mgr. Andrea Čalová 2013 – dosud
Soubor Lipta předvedl stovky programů v tuzemsku, zúčastnil se desítek zahraničních
zájezdů. Navštívil téměř všechny evropské státy, Afriku, Jižní a Severní Ameriku, Asii.
Tisíce lidí ve světě měli možnost poznat naši kulturu, tradice a zvyky.
Folklorní spolek je zakladatelem a realizátorem dvou významných festivalů:
− Dětských foklorních slavností (letos 28. ročník)
− Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti (letos 46.ročník)
U příležitosti „Liptálských slavností“ připravuje FoS Lipta Liptál slavnostní
galaprogram v sobotu 22. Srpna 2015 večer. Představí se zde všechny skupiny.
85 let práce ve folkloru spojené jak s udržováním tradic a zvyků, tak i v péči o mladou
generaci i využití energie seniorů si zaslouží ocenění a uznání. A to nejen liptálských
valachů, ale i celé obce Liptál.
Pro Liptálský zpravodaj napsal ing. Ladislav Michálek
Příloha č.2 (článek z Liptálského zpravodaje)
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V sobotu 6. června se dětský soubor Malá Lipta s cimbálovou muzikou ZUŠ Morava Liptál a Malí ogaři pod vedením staříčka Oldřicha Štroblíka zúčastnili folklórního
festivalu „XXXIII. Folklórny Púchov“.
Přes hranice jsme projeli docela snadno, celníci byli hodní, ani pasy nechtěli vidět.
Festival se konal na náměstí s fontánou, kterou děti využily ke svému osvěžení. A to tak,
že někteří přišli na prostorovou zkoušku jak vodníci. Počasí bylo opravdu nádherné, tak
to vůbec nevadilo. Cérky a ogaři si dobře zatancovali, zahráli a zazpívali, přestože v tom
velkém vedru na některé dolehla únava (Malí ogaři byli nejmladšími účastníky festivalu).
Dětem se vystoupení moc povedlo, potkali tam kamarády z místního souboru Biela voda,
který byl loni hostem v Liptále. Odjížděli jsme domů unavení, ale velice spokojení.
V neděli nás čekalo další vystoupení na domácím podiu - Dětské folklórní dny.
Pro děti i jejich rodiče to byl náročný víkend a já jim všem děkuji za spolupráci,
podporu a trpělivost. Společně se budeme těšit na další akce.
Jarka Hrádková,vedoucí skupiny Malá Lipta

Malá Lipta a Malí
ogaři v Púchově

V Přírodním kulturním areálu v Liptále se v neděli 7. června konal už 28. Dětský
folklorní den, plný tance, zpěvu, muziky a veselé zábavy.
Festival byl zahájen slavnostním přijetím hostů, zástupců účinkujících souborů
a sponzorů starostou obce Liptál.
V pravé poledne, za nádherného letního počasí, začal doprovodný program pro děti plný
zábavy, her a soutěží. „Veselý dvorek“ předvedl ukázku práce pasteveckých psů
s hospodářskými zvířaty i popletenou pohádku, spolek Líska připravil zábavné soutěže
a hry.V tvořivých dílnách si děti mohly udělat ozdoby a dárky nejen pro sebe z vlny,
korálků, ze skla nebo se naučit háčkovat. Hlavně chlapce zaujala střelba ze vzduchovky
nebo soutěž v zatloukání hřebíků do špalku, které připravilo Myslivecké sdružení Brdisko
a AVZO Liptál. Nechyběly ani klasické atrakce - kolotoče, skluzavky a skákací hrad.
Ovšem největším hitem odpoledne byl lanový mini park u myslivecké chaty.
Velkým překvapením pak bylo premiérové vystoupení Taneční skupiny ZŠ Liptál v hip
hopu pod vedením slečny Škrabánkové.
Napětí ale i radost zavládly na podiu ve 14 hodin v soutěži “O Liptálského ptáčka
zpěváčka”, ve které poměřily svůj pěvecký talent děti z účinkujících folklorních souborů.
V kategorii do 9 let získal první cenu Samko Tulek ze souboru Gerulata. Ve druhé
kategorii do 16 let zvítězila Veronika Révayová ze stejného souboru z Bratislavy.
Anička Mrlinová z domácího souboru Lipta získala v této velmi vyrovnané kategorii
druhou cenu.
V hlavním odpoledním programu „Zatočme sa spolu“ vystoupily soubory Vizovjánek
s Cimbálovu muzikou Ocún, Gerulata z Bratislavy, Klimentek z Osvětiman, Beskyďáček
a Malý Beskyd ze Zubří, Cimbálová muzika ZUŠ Morava – Liptál a domácí dětské
skupiny Malůšata, Malí ogaři a Malá Lipta.
Záštitu nad festivalem přijali pan Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje a pan Milan
Daňa, starosta obce Liptál.
Festival každoročně pořádají Folklorní sdružení Lipta Liptál, Obecní úřad Liptál, Zlínský
kraj, Valašské folklorní sdružení a ZUŠ Morava Zlín.
Ing. Miroslava Jakubová

28. Dětský folklorní
den

Příloha č. 3. (pozvánka, program, články z tisku)
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Již 46. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti se konal od 18. do 24.8. 2015
Zahraničními hosty letošního ročníku byly soubory z USA, Indie, Chorvatska, Mexika,
Slovenska, Bulharska, Polska,Indonésie a Nového Zélandu. Z České republiky pak
vystoupily soubory „Hold stáří“ s CM Kašava s primášem Petrem Králem z Kašavy a
sólovou zpěvačkou Lenkou Mrlinovou z Liptálu, Kunovjánek z Kunovic, Salajka z
Dambořic, Cimbálová muzika Jiřího Nechanického ze Vsetína, dechová hudba
Liptalanka, Cimbálová muzika ZUŠ Morava, a šest skupin Folklorního sdružení Lipta
Liptál - Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Lipta-základ, Lipta-senioři, ženský sbor
Rokytenka z Liptálu.
Letošní Liptálské slavnosti se nesly ve znamení 85. výročí založení FoS Lipta Liptál a
udělení ceny Zlatá Europea obci Liptál.
Významné výročí bylo připomenuto výstavou „ 85 let folklorního spolku v Liptálu.“
Návštěvníci mohli zhlédnout fotografie, pamětní listy a dary za dlouhé období existence
souboru. Součástí výstavy byla i Národní putovní výstava „Má vlast cestami proměn.“
Hlavní pořady festivalu se odehrávaly v sobotu a neděli v liptálském přírodně kulturním
areálu.
Od úterý do pátku navštěvovaly soubory okolní města a vesnice - Všemina, Seninka,
Hvozdná, Vizovice a Vsetín.
K tradicím festivalu patří i víkendové řezbářské a řemeslnické dny spojené s tradičním
jarmarkem, noční ohňostroj s taneční zábavou při cimbálu, nedělní bohoslužby,
slavnostní průvod obcí Liptál.
Záštitu nad 46. MFF Liptálské slavnosti převzali hejtman Zlínského kraje Stanislav
Mišák a starosta obce Liptál Milan Daňa.
Nedělní finální Galaprogram 46. ročníku MFF Liptálské slavnosti byl zahájen předání
významného ocenění obci Liptál a to cenou Zlatá Europea za uměleckou a kulturní
činnost.
Galaprogram nesl název „Lipta aj Liptál slaví“ a proběhl s účastí všech zahraničních a
domácích souborů pod slunečními paprsky a tím byly Liptálské slavnosti úspěšně
zakončeny.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě tohoto festivalu podíleli v čele s
panem starostou Milanem Daňou, s prezidentkou MFF Liptálské slavnosti paní Andreou
Čalovou, koordinátorkou zahraničních souborů Miroslavou Jakubovou a čestným
prezidentem MFF LS panem Ladislavem Michálkem.
Andrea Čalová, ředitelka festivalu

Pro Liptálský zpravodaj napsala Pavla Kneblová:
„Nevím, jsem-li ta pravá na psaní o výročním pořadu souboru Lipta.
Pod názvem „Lipta dnes“ je myšleno to, co je soubor schopen v současné době
prezentovat. V pořadu jsme předvedli jak ukázky velmi starých čísel jako např. "Zboják",
tak i starších tanců v choreografii Pepinka Londy, se kterým jsem měla tu čest si
o sobotním večeru zatancovat "Starodávný". Tento překrásný sólový tanec s ním
léta tancovala jeho manželka Věrka.
„Velkáči“, jak si říká naše nejstarší skupina v souboru, tančili Pepinkovo taneční číslo
„Rusavská točená - Jede valach na hody“ nebo z „Fojtovského“ točenou „Ani nejsu
Juháš“. Základní skupina souboru zatančila části z pásma „Veteráni“ a „Zvrtaný“ od
Zdenka Platzera. Soubor předvedl také úplně nová pásma a tance od Pavla Tomečka. Ten
pro Liptu vytvořil dvě nová čísla, jedno pro „Velkáče“- „Uvíznul forman“ (tato točená
prý pochází přímo z Liptálu) a pro základní soubor vytvořil novou „Uherskou točenou“.
Já jsem se snažila také přispět svojí "troškou do mlýna"! Pokusila jsem se oživit velmi
staré dívčí pásmo halekačkou „Ztratila sa kravárečka“. K tomu jsme přidali naše klasické
„Ogarské hry", do kterých jsem zapojila také naše nejmenší ogárky pod vedením Olina
Štroblíka.
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46.Liptálské slavnosti

Když jsem s tímto návrhem přišla, všichni si mysleli, že je to úplně bláznivý nápad,
prý toto spojení nebude fungovat!!! Jsem moc ráda, že jsme to nakonec dotáhli do konce
a že se to povedlo. Diváci se náramně bavili, ale úplně nejvíc si to užili malí ogaři!
Dále jsem oživila divácky velmi oblíbené „Liptálské vyšklébačky" a dovolila jsem si
vytvořit kratičkou točenou „Néní jak nám slobodným“. V programu samozřejmě nesměly
chybět ani naše děti – cérky z „Malůšat“ si společně zatančily se skupinou „Malí ogaři“.
Věřím, že do budoucna nám z nich vyrostou dobré taneční páry… Skupina větších
dětí "Malá Lipta" předvedla společně s cimbálovou muzikou ZUŠ Morava Liptál část
svého pásma "Jedeme na trh" a tematicky navázala na písničky ženského sboru
Rokytenka, který se představil ve dvou vstupech žertovných písní (diváky velmi
oblíbenými). V závěrečné části celého pořadu sbor zazpíval píseň „V téj liptálskéj
javořině" v hudební úpravě Janka Rokyty st.
Tak to je asi vše, co jsem chtěla o tomto výročním pořadu FS Lipta napsat. Na úplný
závěr bych však chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří se na tomto pořadu se mnou
jakýmkoliv způsobem podíleli - tanečnicím, tanečníkům, muzikantům a zpěvačkám.
Jmenovitě pak: Pepinkovi Londovi a jeho ženě Verunce, Zdeňkovi Platzerovi (jemu také
patří velká gratulace k jeho letošnímu životnímu jubileu), Pavlovi Tomečkovi, Aleně
Maliňákové, Jarušce Hrádkové, Hance Vaculíkové, Josefu Lukášovi, rodině Gojné,
Jirkovi Nechanickému a jeho muzice a hlavně Marušce Machalové za průvodní slovo
celým pořadem. Bez ní bych si náš pořad ani nedokázala představit, Maruška prostě
k Liptálkám neodmyslitelně patří!!!
Ještě jednou, všem velké díky.
Pavla Kneblová, autorka výročního programu
a dlouholetá členka souboru Lipta (již více, jak 40let)
Příloha č. 4. (pozvánka, plakát, brožura, program, články z reg. tisku)

Skutečnost rozpočtu 2015 – PŘÍJMY

POPIS ČINNOSTI

SCHVÁLENO

Stav 31.12.15

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

3 100 000,00
150 000,00
300 000,00
3 500 000,00
172 600,00
7 100 000,00
1 000,00
0,00
460 000,00
25 500,00
3 000,00
500,00
50 000,00

3 412324,31
405 263,48
381 029,20
3 723 135,36
505 780,00
7 203 855,69
728,18
32,00
469 590,00
23 500,00
5 400,00
0,00
62 923,49
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Hospodaření obce

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 13013 N53 Z5 Dot.na mzdu EU
ÚZ 13234 Dotace na mzdu ze SR
ÚZ13013 N 104 Z1 Dotace na mzdu ze SR
ÚZ 13234 N 33Z5 Dot. na mzdu VPP EU
ÚZ 33058N32Z1 ZŠ průtokový transfer na vzděl.
ÚZ 33058N32Z1 ZŠ průtokový transfer na vzděl.
ÚZ 90877 N54 Z1Dopl.dotace na zateplení KZ
ÚZ 90877 N54 Z1Dopl.dotace na zateplení KZ
ÚZ 87505 N038 Z5 Dotace na Revit.parkoviště
ÚZ 070 Práce s koněm
ÚZ 070 Výchova lesních porostů
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
ČŘB za projekt kanalizace
Kanalizace-příjem za prodej mater.občanům
Dotace FS N 54Z 5 ÚZ 15835 Zatepl.Sport.areál
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,nájem a služby
Požární ochrana,vyúčtování služeb
Ostatní služby, zasedačka
Úroky
Příjem z majetku ZŠ,pojistná událost
Pojistná událost
CELKEM

31 000,00
1 400 000,00
0,00
0,00
0,00
261 800,00
0,00
97 830,00
0,00
538 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 580 000,00
420 000,00
5 000,00
5 000,00
20 000,00
0,00
590 000,00
2 000,00
1 100,00
500,00
500,00
12 000,00
26 000,00
74 300,00
10 000,00
688 000,00
20 000,00
120 000,00
220 000,00
3 000,00
50 000,00
3 180,00
0,00
0,00
17 353 000,00

22 790,00
1 494 111,59
45 455,00
23 000,00
32 500,00
261 800,00
140 870,00
96 186,00
30 130,00
545 051,00
85 651,50
485 358,50
1 077,54
18 318,19
2 092 872,31
3 520,00
32 228,00
1 291 113,01
265 033,91
5 451,00
10 000,00
10 800,00
100 000,00
127 110,00
1 200,00
10 223,00
700,80
396,00
25 210,00
27 348,99
74 219,04
4 172,00
1 100 146,00
19 564,00
134 633,00
238 120,00
0,00
69 797,16
745,74
280 172,00
13 040,00
24 990 334,08

SCHVÁLENO

Stav 31.12.15

550 000,00
2 000,00
437 000,00
7 350 000,00
250 000,00

457 800,80
0,00
500 485,10
7 296 654,53
269 370,00

Skutečnost rozpočtu 2015 - VÝDAJE
POPIS ČINNOSTI
Lesní hospodářství
Informační centrum
Oprava místních komunikací, zimní údržba
Oprava MK po kanalizaci opční právo
Výstavba a údržba chodníků,projekt Dolansko
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Revitalizace centra obce-parkoviště u OU,mzda
Ostatní náklady
Dopravní obslužnost - KÚ Zlín, oprava čekáren
Skup. vodovod – splátka úroku a úvěru v DSO
Kanalizace-inv.transf.,projekt a přípojky
Úpravy drobných vodovodních toků
Mateřská škola příspěvek na provoz,opr. budovy
Základní škola příspěvek na provoz,opr.budovy
Ostatní náklady,čipový vstup,kabinka WC…
ÚZ 33058 Dotace – průtokový transfér
Knihovna
Kulturní zařízení
Zachování a obnova kulturních památek
Činnost registr.církví
Místní rozhlas
Liptálský zpravodaj
Kulturní areál
Vítání občánků, beseda s důchodci, narození dětí
Tělovýchova
Dětské hřiště revize
Ostatní zájmová činnost
Zdravotní zařízení
Ostatní nemocnice – Vizovice
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
Sociální pomoc občanům
16 BJ penzion
Péče o staré občany
Ostatní záležitosti sociálních věcí
Rezerva na živelnou pohromu
Jednotka sboru dobr.hasičů
Zastupitelstvo, komise, odstupné
Vnitřní správa
Peněžní fond 2015
Bankovní poplatky
Odvod daně obec
Org.343 Odvod DPH
Vratka za dotace
Člen.přísp. mikroregionům a sdružením, SOS
VÝDEJ CELKEM
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1 550 000,00
75 000,00
132 000,00
443 200,00
3 113 000,00
20 000,00
725 000,00
1 540 000,00
110 000,00
0,00
33 000,00
520 000,00
19 000,00
20 000,00
56 000,00
65 000,00
110 000,00
91 000,00
147 500,00
15 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
120 000,00
328 000,00
22 500,00
33 800,00
11 000,00
706 000,00
120 000,00
575 000,00
49 000,00
106 000,00
1 212 520,00
25 000,00
269 000,00
133 000,00
0,00
50 000,00
157 000,00
1 586 000,00
2 804 000,00
52 000,00
24 000,00
172 600,00
700 000,00
6 000,00
130 880,00
26 759 000,00

3 159 179,00
113 737,64
146 800,00
539 245,26
3 034 420,40
9 836,00
725 030,00
1 808 290,00
140 494,00
571 010,00
17 513,31
306 704,44
0,00
20 000,00
22 794,80
70 254,00
139 676,93
74 244,00
167 545,61
10 029,00
0,00
50,00
10 000,00
91 933,61
198 453,42
24 952,25
40 804,00
5 417,00
605 181,10
95 068,00
463 176,00
197 304,00
97 150,00
1 120 259,50
0,00
216 844,17
143 071,04
35 000,00
0,00
126 439,95
1 523 007,00
2 875 562,01
38 380,00
19 935,60
505 780,00
350 090,99
1 832,00
110 962,62
28 493 769,00

Skutečnost rozpočtu 2015 Obec Liptál Financování
Paragraf, popis činnosti
Počáteční stav 2015
Úvěr Opel Corsa
Plynofikace obce – úvěr 2001
Splátka úvěru Opel Corsa
Daň DPH 2015
CELKEM

Schváleno
6 280 000,00
0,00
-563 000,00
0,00
0,00
5 717 000,00

Stav 31.12.15
0,00
233 100,00
-558 115,80
-21 915,00
17 186,47
-329 744,33

Příloha č. 5 (hospodaření i se změnami)

Z mateřské školy
První velkou akcí na začátku nového roku byl Karneval v kulturním zařízení Obecního
úřadu, který jsme připravovali spolu se Sdružením rodičů Základní školy Liptál.
Zúčastnila se ho asi stovka dětí se svými rodiči a prarodiči. Veselou zábavu a dobrou
náladu podpořilo perfektní vedení paní učitelky Darinky, hudební doprovod paní Jarky
Salisové, výborné občerstvení rodičů SRPŠ a určitě také bohatá tombola.
V polovině února jsme i přes velkou nemocnost mladších dětí oslavili Masopust. Děti
obou oddělení se vzájemně představily v maskách a po různých masopustních hrách si
pochutnaly na koblížkách.
Vynášením Moreny jsme pak přivítali jaro a starší děti se zapojily do velikonočního
tvoření nejen ve školce, ale i v Alcedu na Vsetíně.
Na konci dubna proběhla „čarodějnická škola“ plná úkolů a zakončená čarodějnickým
vysvědčením. Pak jsme spolu s dětmi základní školy pod vedením pana učitele Sobotky
dodatečně oslavili Den Země. Předškolní děti procházely vzorně připravená stanoviště na
zahradě školky a plnili různorodé úkoly. Odměnou byla nejen sladkost, ale i dobrý pocit
ze vzájemné spolupráce malých a velkých kamarádů.
Svátek maminek jsme oslavili na Den rodiny v každé třídě zvlášť. Děti ze třídy
Kuřátek připravily scénku s paraplíčkem na louce mezi „pampeliškami a mravenečky“, a
děti ze Sluníček nacvičily Májový květinový karneval. Ten pro velký úspěch zopakovaly
pro seniory z celé vesnice.
Asi jako první z okolí jsme v polovině května ve spolupráci se SRPŠ ZŠ a téměř všemi
místními složkami připravili oslavu Dne dětí – „Cestu přes pohádky se skřítky Fandou
a Tázinkou“. Děti motivovány příběhem skřítků, kterým se uzavřely dveře zpět do říše
Fantazie, obcházely pohádková stanoviště, plněním úkolů připravovaly své klíče
k odemknutí a do látkové tašky si dávaly různé odměny.
Na konci cesty od pohádky k pohádce svolali skřítci Fanda a Tázinka všechny děti, aby
zkontrolovali počet získaných razítek na klíčích a společně pak svět Fantazie odemkli.
Odměnou byl šitý skřítek pro každého na památku.
Při volné zábavě a pochutnávání na domácím cukroví od maminek si děti ve výtvarné
dílničce pohádkově vyzdobily své tašky, zatancovaly při živé hudbě, prohlédly si
vybavení hasičského auta a taky pozorně poslouchaly vyprávění s ukázkou dravých
ptáků. K dobré náladě „pohádkového odpoledne“ přispělo nejen krásné počasí, ale hlavně
řada obětavých lidí, kteří věnovali této akci hodně svého času.
Místo tradičního výletu do ZOO jsme v tomto roce navštívili ranč Všemina. V rámci
programu „Cesta za Indiány a kovboji“ se děti dozvěděly mnoho zajímavých věcí, svezly
se na poníkovi a prohlédly si celý ranč. Indiánský týden ve školce pak doplnili
předškoláci tvořením pískovaných obrázků a zábavným odpolednem na zahradě
s opékáním špekáčků, vozením na koních a pak přespáním.
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Poslední společenskou akcí školního roku bylo Rozloučení s předškoláky v zasedací
místnosti obecního úřadu. Slavnostně oblečené děti předvedly rodičům, prarodičům i
panu starostovi co všechno umí, a tak kromě odpovědí na otázky nechybělo ani zpívání a
tanec. Dárečky na památku a výborné občerstvení z připraveného rautu bylo opravdu
zasloužené.
Poslední týden v srpnu se opět konala školka v přírodě na Hájence v Semetíně. Přes
dny plné pohádek a pohádkových úkolů provázeli děti skřítkové Fanda a Tázinka.
Nechyběla ani večerní pohádková stezka odvahy, se kterou pomohly obětavé maminky a
taky projížďka na koních díky jednomu tatínkovi. Výjimečné bylo jedno dopoledne se
zázračnými bubny v programu „Rytmus pro život“ a děti si ho opravdu užily. Tak, jako
celý týden díky učitelkám Darince Geržové a Hance Červenkové.
První větší akcí nového školního roku byla Drakiáda, a nad středem obce se, tak jako
každý rok, vznášelo hejno draků. Děti z mateřské školy, školní družiny a jejich rodiče
neodradila ani zamračená obloha, a tak přehlídka snad padesáti draků stála za to.
Větrné počasí drakům tak přálo, že se dokonce třem přetrhly provázky a odletěli
na vzdálenou louku nebo dokonce na strom.
Na čtvrtek 8. října 2015 se mnoho maminek a babiček předem domlouvalo: „Jak
ze starých receptů připravit to nejlepší na ochutnávku do školky“?
Tento den odpoledne si totiž všichni společně představili „Jak to bylo dříve“, a tak nejen
ochutnávali z téměř zapomenutých receptů, ale hlavně společně s dětmi vyráběli hračky,
se kterými si možná hráli naši předkové. S velkou trpělivostí maminek a tatínků
slepováním dřívek vznikaly modely aut, z březových polínek kouzelné panenky,
z chomáčků surové vlny ovečky, ze svazku příze robotničky a z papíru a látky holubičky.
Děti si spolu s rodiči také mohly vyzkoušet práce, kterými se „bavili“ naši předkové
místo televize a počítačů, a tak tkaly na stolním stavu, česaly vlnu nebo ručně malovaly
na sklíčka. Díky dobré spolupráci s rodiči se nám podařilo připravit zajímavé odpoledne
a děti budou určitě dlouho vzpomínat, že tuto hračku si společně vyrobili. Z receptů
našich babiček jsme sestavili kuchařku, a tak snad osvědčené staré recepty nebudou
zapomenuty.
Lucerničková slavnost se zamykáním lesa má v mateřské škole již dlouholetou tradici.
Tento rok se konala přímo ve středu 11.11. na svátek Martina.
Děti se na ni ve školce důkladně připravily. Vyrobily a vyzdobily si papírové klíče a
naučily se básničky k zamykání lesa. Po setmění se v doprovodu svých rodičů a se
zapálenými lucerničkami shromáždily před mateřskou školou.
Přivítala je paní ředitelka a přečetla dopis od poustevníka Martina, ze kterého se všichni
dozvěděli, co je během cesty k lesu čeká. A pak už se mohlo vyrazit.
Cestou čekala na děti tři zastavení s plněním úkolů v nalezených dopisech, a tak děti
zpívaly, opakovaly básničky a říkadla o lesních zvířátkách, hádaly hádanky a odpovídaly
na různé otázky o přírodě. Všechny úkoly byly splněny na výbornou a na louce pod lesem
u zapáleného ohně již čekal poustevník Martin.
Byl rád, že se s dětmi opět po roce setkal a poděkoval za dobroty přinesené pro lesní
zvířátka. Suchý chleba, rohlíky, jablíčka, mrkvičku, žaludy, kaštany, kukuřici a jiné
dárky, které nesly děti ve svých batůžcích. Každému pak jako poděkování podal ruku a
z velkého koše sladké jablíčko. Děti pak společně přednesly naučené básničky a
symbolicky s papírovým klíčem v ruce les zamkly.
Všichni se pak plni nevšedních zážitků vydali na zpáteční cestu k tanečnímu kolu, kde
čekalo bohaté občerstvení. A na minidiskotéku dokonce přiletěli papíroví netopýři
s lízátky za odměnu.
I letos jsme se jako mateřská škola zapojili do prodeje na Vánočním jarmarku, který
pořádalo SRPŠ ZŠ ve spolupráci s OÚ Liptál. Po dobré zkušenosti z loňska jsme opět
vyzvali maminky a babičky, aby doma připravily různé drobnosti na prodej, a jedno
odpoledne jsme i v mateřské škole společně vyráběli adventní věnce. Výsledek předčil
naše očekávání. Do příprav se zapojily téměř všechny maminky a krásné výrobky se nám
téměř nevešly na připravené stoly v prodejním stánku.
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Velkou změnou letošního jarmarku bylo místo pořádání. Po loňsku, kdy jsme si nemohli
vynachválit prodej v teple kulturního domu, jsme se obávali o úspěšnost jarmarku
v kulturním areálu. Díky zdařilé organizaci pořadatelů, a taky příznivému počasí se ale
vše vydařilo a příjemnou atmosféru začínajícího adventu navodilo právě toto prostředí.
Ve čtvrtek 26. listopadu jsme opět uspořádali Adventní slavnost, kde si rodiče spolu
s dětmi vyrobili svícínek z jablíčka. Po vyslechnutí vánočního příběhu o narození Ježíška
prošly děti dlouhou cestu po adventní spirále, aby rozsvítily své světýlko. Pak ho přinesli
svým rodičům, protože pro ně jsou tím světýlkem.
Další předvánoční akcí byla Mikulášská besídka s návštěvou Mikuláše, tentokrát
uspořádaná v kulturním zařízení. Mladší děti předvedly pásmo sněhových vloček a
čertíků, starší děti hudební pohádku o Péťovi, který se ve snu ocitnul v pekle.
Krásné vystoupení dětí, působivá výzdoba i dobré občerstvení zpříjemnilo přítomným
dobu adventu, dobu čekání na Vánoce.
A pak děti připomenutím vánočních tradic a rozbalováním dárečků oslavily Vánoce u
stromečku ve školce. Starší děti byly ještě ozdobit stromeček seniorům v penzionu a
navodit i jim vánoční atmosféru krátkým programem.
Příloha č. 6. (článek z regionálního tisku, z Liptálského zpravodaje)

V letošním školním roce se žáci základní školy zapojili do několika projektů.
O některých jsem Vás již informovali. Z těch ostatních si dovolíme upozornit
na soutěž jazyka anglického Mini First Certificate, v níž získal Lubomír Hrbáček
5. místo a jeho spolužačka se také umístila v první desítce.
Velkou radost všem přineslo oznámení výsledků testování žáků 7. a 9. třídy, kterou ve
Zlínském kraji prováděla Společnost pro kvalitu školy. Naši deváťáci byli tak šikovní, že
v kraji předčili svými výsledky 98 % zapojených škol v matematice, 37 % škol je lepších
v jazyku českém. Podobné výsledky prokázali i sedmáci. V jazyku českém jsou lepší než
75 % testovaných škol a v matematice byla jejich úspěšnost dokonce 100 %. Nabízíme i
„domácí vzdělávání“, naším žákem je i třeťák žijící ve Španělsku a 3 děti žijící v Kanadě.
Záleží nám na tom, aby i žáci méně nadaní nebo s poruchami učení dosahovali takových
výsledků, které odpovídají jejich schopnostem. I oni pak nacházejí dobré uplatnění
v životě, neboť jsou vedeni ke každodennímu plnění přiměřeně náročných úkolů
a ve škole či mimoškolních aktivitách nacházejí dostatek možností, jak vyniknout
a zažít pocit úspěchu.
Ne všechny projekty jsou u konce. Výtvarně nadaní žáci zpracovávají panely
pro prezentaci školy v rámci projektu Nové přístupy k realizaci praktického vyučování
ve Zlínském kraji. Žáci se učili počítačově zpracovávat fotografie, vytvářet prezentace a
výsledkem jejich práce je zpracování firemní prezentace a prezentace školy. Myslíme si,
že i tato dovednost jim bude v životě užitečná.
Prostřednictvím projektu Moderní učitel 21. století škola získala i tablety do výuky.
I když máme ve všech třídách umístěny interaktivní tabule, budeme dbát na to, abychom
i nadále usilovali o dokonalejší vybavenost. Tyto tablety jsou toho příkladem.
Příležitostí využití angličtiny u nás v Liptále není mnoho. Také proto jsme usilovali
o zapojení do mezinárodních projektů Erasmus+. V příštím školním roce je schválen
dvouletý projekt mezinárodního partnerství, v němž žáci budou nejen plnit úkoly
schváleného projektu, ale budou moci také sami své kamarády v cizině navštěvovat.
Podali jsme také žádost na MŠMT, realizaci studijního pobytu pro žáky ve Velké
Británii a čtenářské dílny na 1. stupni. V prvním kole žádost nebyla podpořena, ale bylo
nám sděleno, že všechny školy by měly být podpořeny v kole druhém.
V oblasti výchovného působení byly novinkou tzv. etické dílny, které v naší škole
realizovala paní Renata Zajíčková. Nejen že žáky nenásilnou cestou vedla k přemýšlení
o současných etických otázkách, ale diskutovala s nimi o problémech, které je trápí.
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Ze základní školy

Celostátně známý je i náš keramický kroužek navštěvovaný malými i velkými z Liptálu i
okolí.
Málokterá škola nabízí např. tolik zájmových útvarů jako naše. K nejoblíbenějším patří
pohybové aktivity, zejména florbal. S vysokým počtem zájemců se pomalu rozbíhají i
dva kroužky stolního tenisu, které jsme mohli otevřít poté, co Sdružení rodičů zakoupilo
tři herní stoly. Letos se otevřel také kroužek šachů pod vedením pana Čokavce, zumba
paní Baťové /dříve Šťastné/ přilákala děvčata zejména z 1. stupně, kroužek módního HIP
HOPu Aničky Škrabánkové nadchl spíše starší děvčata.
Letos jsme otevřeli také angličtinu pro nejmenší. V nabídce byl také kroužek Věda nás
baví, za jehož průběh se zaručila zlínská univerzita, která dodá materiál k pokusům a
další pomůcky. Připočteme-li aktivity místního fotbalového klubu, zdejších hasičů,
valašského kroužku a zejména obory Základní umělecké školy Morava, je patrné, že snad
všichni žáci si mohli vybrat.
Ceny většiny kroužků se pohybují v nejnižší možné cenové sazbě, většinou připadá na
jednu lekci cena 10,- Kč. Navíc jsme ochotni u rodin s více dětmi přistoupit i na splátky.
Rádi bychom, aby děti svůj volný čas trávily smysluplně, aby měly dostatek pohybu a
možností stýkat se se svými kamarády. Také je velmi pravděpodobné, že ve zvolených
aktivitách nabývá dítě patřičné sebedůvěry, zažívá pocit úspěchu a radosti. A to je velmi
důležité zejména u dětí, které přes veškeré snažení nedosahují výborného prospěchu.
Při závěrečném hodnocení je třeba zmínit spolupráci se Sdružením rodičů při ZŠ Liptál,
které nemalými částkami podpořilo naše aktivity.
Pro Liptálský zpravodaj napsala Věra Halová, ředitelka školy
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili
se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí
prohlubující se mezikulturní bariéru. Název projektu je tvořena jako zkratka těchto slov:
Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.
V letošním roce jsme se rozhodli realizovat projekt poprvé. Jsme si vědomi toho, že
pro výuku cizích jazyků stále mnoha žákům schází motivace. Většina dětí nemá
příležitost si své znalosti ověřit v praxi, mnoho našich absolventů vykonává profese, v
nichž dosud nenachází uplatnění cizího jazyka. Vstupem tří studentů vysokých škol se
situace rázem změnila. Studenti z Tchaj-wanu, Číny a Gruzie měli pro děti připraveny
prezentace svých zemí, byli připraveni odpovídat na dotazy, hovořili s dětmi o svých
létech povinné školní docházky, ale i o svých důvodech, proč si vybrali ke studijnímu
pobytu právě Českou republiku. Na chodbách je provázely zástupy dětí a každý je chtěl
pozdravit, každý zkoušel promluvit. Žáci nejvyšších ročníků většině rozuměli a byli rádi,
že jsou natolik zdatní, že mohou vzájemně diskutovat. Mnozí je provázeli v odpoledních
hodinách na sportovní utkání i neformální posezení. Jedna ze studentek chce také
studovat na Masarykově univerzitě v Brně v příštím školním roce. Je z Gruzie, rozuměla
rusky, a tak i někteří rodiče se mohli pochlubit svou znalostí ruského jazyka. Někteří
stážisté byli překvapeni vysokou úrovní nejen technické vybavenosti školy, hovořili
dokonce o přepychu.V protikladu k tomuto zjištění je udivoval malý zájem o učení,
nezájem dosahovat vyšších cílů. Byli překvapeni, že v takovýchto podmínkách se děti
chtějí vzdělávat jen tolik, co musí, aby se dostali na školy. Nechtějí být nejlepší, stačí jim
průměr, nechtějí si plnit své sny, chtějí jen splnění cílů dosažitelných za minimální
námahy. A možná to je také důvodem, proč v současné době žáci asijských škol
v mnohém předčí žáky naše, i když se jejich podmínky k učení diametrálně liší.
Chceme naše žáky i nadále motivovat zejména pro učení cizím jazykům. Z toho důvodu
je možné, že studenti jiných zemí budou našimi hosty v příštím školním roce. V tomto
měsíci jsme také podali projekt na dvouletou spolupráci s několika evropskými zeměmi.
Kromě společné práce nad tématem projektu jsou v plánu také návštěvy partnerských
zemí, v tomto případě i dětí. Počítáme, že asi 20 dětí by se mohlo účastnit týdenních
pobytů a procvičit anglickou konverzaci.
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V letošním školním roce se rodiče s učiteli rozhodli opět uspořádat zahradní slavnost.
Naším záměrem bylo využití prostranství před školou, které je k takovým aktivitám
vhodné. Nepřízeň počasí nás přinutila změnit stanoviště a většina aktivit se odehrála
v budově školy. Dětští návštěvníci mohli batikovat, vyrábět zvířátka z přírodnin, zdobit
dýně, zjistit, kolik druhů ovoce a zeleniny poznají podle chuti a pohybové hry jsme mohli
realizovat v tělocvičně.
Maminky přinesly spoustu dobrot na ochutnání i na prodej – džemy, marmelády, leča,
pomazánky, buchty a taky štrúdle do soutěže o nejlepší.
Zvláštní cena byla udělena třem žačkám, které do soutěže připravily vlastní jablkový
závin. Zájemci mohli také ochutnat čerstvou šťávu z jablek nebo v ohni pečené brambory.
Přes nepřízeň počasí si všichni přišli na své.
Základní škola v Liptále dle zájmu žáků nejvyšších tříd pořádá ve spolupráci s Taneční
školou A. & A. Mědílkovi ze Zlína kurzy tance a společenské výchovy.
Děti se neučí jen tancům klasickým a moderním, učí se i společenskému chování a
vystupování. Své umění pak předvedou na závěrečném večírku, kde se svým rodičům,
přátelům a učitelům představí mladí lidé úplně jinak, než je známe ze školy.
Děvčata ve slavnostních večerních šatech, chlapci v oblecích a kravatách, všichni
slavnostně naladěni předváděli své taneční umění. A věru bylo na co se dívat! Pohybově
nadanější bez trémy se uvolněně oddávali tanci, ti druzí zpočátku nesměle, ale později
s chutí a radostí ukázali, že ani nedostatek nadání nebo hudebního sluchu je nemůže
omezit v tom, aby se ve vybrané společnosti ani v budoucnu neztratili.
K výjimečné slavnostní atmosféře přispěli i rodiče, kteří se postarali nejen o to, aby se
všichni měli čím občerstvit, výborně naladěni tancovali se svými dětmi a přispěli ke
zdaru večírku. Dobře bavící se rodiče a ostatní hosté jsou vždy základem úspěšnosti
podobných aktivit. Patří jim za to veliký dík.
Poděkování patří i paní Salisové, která obstarala hudební doprovod, a učitelům,
kteří stačili obsluhovat, hodnotit a starat se o občerstvení.
Věra Halová, ředitelka školy
Památník Lidice a Vzdělávací institut Středočeského kraje pořádal v květnových
dnech 4. ročník mezinárodní výstavy zájmových zařízení s názvem Zájmové činnosti ve
školních družinách. Na výstavě se prezentují jednotlivá školská zařízení výsledky svých
výtvarných a rukodělných činností, které děti rozvíjí a smysluplně naplňují jejich volný
čas. Družiny ukazují to, v čem jsou nejlepší, co děti baví, čím jsou výjimečné v nabídce
volnočasových aktivit. Byli jsme osloveni hlavní organizátorkou a kurátorkou výstavy,
paní Annou Holeyšovskou, metodičkou pro ŠD a ŠK okresu Kladno, zda bychom
nechtěli zopakovat náš úspěch z minulého ročníku a přímo na přání organizátorů
reprezentovat naši družinu hejnem slepic, které viděli na fotografiích v naší internetové
galerii. A tak jsme v únoru šili z odpadového textilního materiálu opravdu celé hejno,
ze kterého část slepiček putovala k dětem domů a část do Lidic, spolu s proutěným košem
od paní Langové a pravým liptálským senem od paní kuchařky Švachové. Celý komplet
jsme nazvali „Na našem dvoře, všecko to krákoře!“ a naše výstavní kousky jsme ještě
doplnili Průvodcem Liptálu – knihou s obrázky z našeho okolí, vesnice a místních tradic.
Škoda, že jsou Lidice tak daleko, ale díky účastníkům slavnostní vernisáže výstavy a
našim lidickým kamarádům jsme skoro v přímém přenosu po telefonních linkách věděli,
že naše hejno bylo velmi hojně fotografováno a Průvodcem Liptálu si všichni se zájmem
listovali. Děkujeme všem, kteří se na úspěchu podíleli a jsme moc rádi, že slepice zůstaly
v Lidicích – několik putovalo do škol v regionu jako vzorek a střih na šití pro další děti,
několik zůstalo organizátorům a všechny ostatní jsme poprosili rozdat mezi naše
kamarády v Lidicích. Průvodce Liptálem putuje lidickými domky mezi rodinami
Zelenkových (u kterých je i proutěný koš a seno pro želvy), Kachlíkových, u paní Slávky
Kopecké a dalších. To je myslím největší pochvala ze všech!
Petra Pilná, vychovatelka ŠD při ZŠ Liptál
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Naše děti ze Školní družiny při ZŠ Liptál uspěly v mezinárodní soutěžní přehlídce
Kniha je kamarád, kterou pod záštitou Obce spisovatelů pořádala ZŠ Sychrov Vsetín,
spisovatelka Š. Junková a Muzeum regionu Valašsko p. o.
Pod vedením paní vychovatelky P. Pilné děti vytvořily plakát ke knize Žofka ředitelkou
ZOO a za svou pozvánku ke čtení získaly speciální cenu poroty.
Petra Pilná, vychovatelka ŠD při ZŠ Liptál
Příloha č. 7. ( článek z regionálního tisku)

Základní umělecká škola Morava vznikla v roce 2003. Tři obory, hudební, výtvarný a
literárně-dramatický, nabízí v krajském městě Zlíně, kde má i své sídlo, a v jeho okolí.
Cílem školy je posilování hudebních souborů, které měly velký vliv na živou kulturu.
V menších obcích zaměřuje svou výuku zejména na dodržování hudebních, řemeslných
a místních kulturních tradic. Ve městě Zlíně rozvíjí především souborový život zaměřený
na dechové hudby, cimbálové muziky, univerzální orchestry apod. Škola však neopomíjí
ani péči o talentované žáky, kteří mohou pokračovat ve studiu na vyšších uměleckých
školách. Ve výtvarném oboru směřuje v rámci obecných osnov k posílení tradičních
lidových řemeslných dovedností. V dalším časovém horizontu plánuje škola i pořádání
výtvarných, hudebních kurzů a přednášek pro dospělé a studenty třetího věku.
V obci Liptál existuje pobočka ZUŠ Morava od roku 2008. V následujících letech se
nabídka oborů rozšířila o výtvarný a lidově dramatický. Ke své výuce využívá prostory
v levém křídleZákladní školy Liptál. Ve školním roce 2015/2016 dojíždí na pobočku
deset učitelů, kteří zde učí dohromady 73 dětí.
V hudebním oboru nabízí škola hru na klavír, zobcovou a příčnou flétnu, trubku,
harmoniku, kytaru, kontrabas, cimbál a housle. V roce 2012 vznikla zde též dětská
cimbálová muzika, která kromě sólových vystoupení doprovází taneční soubor Malá
Lipta.
Kromě vlastních besídek, které se konají pravidelně dvakrát do roka v Kulturním domě
v Liptále, vystupují děti z liptálské pobočky i na koncertech školy ve Zlíně.
Jedním z hlavních záměrů školy je, aby učitel dojížděl za žákem a ne naopak. Škola
chce poskytnout veřejnou službu tam, kde je dopravní dostupnost do města složitá.
Vytváří se tak rovné podmínky základního uměleckého vzdělání dětí a školní mládeže.
Vedení školy předpokládá, že bude dobře spolupracovat nejen s vedením obcí, kulturními
institucemi, ale i školami a farnostmi v místě svého působení.
Radek Cahlík, ZUŠ Morava
Rádi bychom Vám představili také další obory naší ZUŠ, a to výtvarný a literárnědramatický. Ve výtvarném oboru máme v Liptále 13 žáků. Žáci se učí základní malířské
techniky (kresba, malba, grafika, prostorová tvorba, plošná tvorba, keramika a další).
Mezi dětmi je nejvíce oblíbena právě keramika.
Ve výtvarném oboru dosahuje naše ZUŠ Morava výborných úspěchů. Na Mezinárodni
dětské výtvarné výstavě LIDICE 2015 získala naše ZUŠ medaili LIDICKÁ RŮŽE za
mimořádně úspěšnou kolekci prací. V této soutěži odborná porota posuzovala 21 380
prací od dětí ze 71 zemí světa. Výborných úspěchů dosahuje výtvarný obor naší ZUŠ také
v mezinárodních soutěžích (např. Polsko) Vyučujícím výtvarného oboru v Liptále je pan
učitel Oldřich Krajíček. Vedle výtvarného oboru vyučuje naše ZUŠ také literárnědramatický obor. V tomto oboru máme v Liptále 10 žáků pod vedením paní učitelky
Veroniky Slovákové. Náplň literárně-dramatického oboru je založena na improvizaci
žáků a rozvíjení pohybových, mluvních, hudebních, rytmických, dramaturgických
a scénáristických dovedností.
Práce se ve všech oborech daří i díky dobré spolupráci s obecním úřadem a vedením
ZŠ v Liptále.
Jaroslava Krajčová, ZUŠ Morava Liptál
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Projekt „Ve zdravém těle zdravý duch“ se konal dne 25. 2. 2015 v Základní škole
Praktické. Celé projektové vyučování bylo zaměřeno na správnou životosprávu, a podle
toho byly vybrány i úkoly, které žáci během celého dne plnili. Během středečního
dopoledne se děti seznámily se zásadami zdravého životního stylu, a v soutěži družstev se
snažili své nově získané vědomosti uplatnit. Svou roli také sehrála fyzická zdatnost týmu,
protože některé úkoly byly vyloženě sportovního charakteru. Krájení ovoce a zeleniny
zase ukázalo praktické dovednosti soutěžících při přípravě zeleninového a ovocného
salátu, o který mohly družstva bojovat. Každý tým měl svůj specifický název. Originalitě
se meze nekladly, a tak vznikly názvy jako „Banánovci“ , „Sportovci“ nebo „Jablkovci“.
Žáci pracovali společně ve dvojicích, které tvořili žáci různých tříd, věku a schopností.
Projektového vyučování se zúčastnila celá škola, čili třídy základní školy praktické a třída
speciální. Při plnění úkolů byla ve škole příjemná pracovní atmosféra. Žáci spolu v týmu
spolupracovali, radili si a poznávali sebe i svoje schopnosti.
Projektový den byl jistě pro děti zábavný, a žáci tak mohli netradiční formou získat
vědomosti o tom, jak zdravě pečovat o svůj vlastní život.
Mgr. Michaela Pavlíčková,učitelka v DD a ZŠ Liptál

6. června 2015 se v Liptále již po několikáté konala akce, nazvaná LIPTÁLSKÉ
KUFROVÁNÍ. Soutěžní klání organizuje Dětský domov a Základní škola Liptál a je
určen dětským domovům Zlínského kraje. Letošního ročníku se účastnilo 6 dětských
domovů a opětovně nám přálo krásné počasí. Po deváté hodině se jednotlivá družstva
vydala na trasu po okolních kopcích, kde postupně na sedmi stanovištích děti plnily úkoly
netradičních disciplín. Jednalo se o soutěžení na čas i přesnost a mezi disciplíny patřily
skoky v pytlích, škrábání brambor, přenos vody z místa na místo, poznávání květin a
rostlin, hod šiškou na cíl, překonávání překážek v gumákách či běh s vajíčkem do kopce.
Vítězným družstvem se stalo družstvo „domácích“, tedy dětí z Dětského domova Liptál,
které nasbíraly nejvíce bodů a také trať zvládly v nejkratším čase. Jako druhý skončil
Dětský domov Uherské Hradiště a třetí děti z Dětského domova ve Valašském Meziříčí.
Odměnou byly poháry, diplomy, medaile vyrobené v keramickém kroužku a také drobné
věcné odměny. Doprovodnou akcí byla tvořivá dílnička tety Aničky, kde děti dle své
fantazie vyráběly logo svého dětského domova.
Mgr. Eva Solařová, vychovatelka DD Liptál

Projekt „Hudební nástroje jinak“ se konal dne 28. 5. 2015 v Základní škole Praktické.
Projektové vyučování bylo zaměřeno využití a výrobu hudebních nástrojů z přírodních
materiálů. Projektového vyučování se zúčastnila celá škola, čili třídy základní školy
praktické i třída speciální. Projektový den byl rozdělený na část teoretickou
a praktickou. V teoretické části se žáci dozvěděli o možnostech výroby vlastních
hudebních nástrojů, o druzích materiálů a způsobech zpracování, a v praktické části už
sami tyto nástroje vyráběli. Samotnou tvorbu nástrojů si žáci vyzkoušeli ve třídách a
v prostorách školní dílny. Ve třídách se zhotovovaly nástroje jako dešťová hůl, chřestidla
z ořechů i mušlí, zvonkohra z květináčů a různá štěrchadla. Ve školních dílnách zase děti
pomocí pracovního nářadí vytvářeli ozvučná dřívka, a drhla různých velikostí, i způsobů
provedení. Jednotlivci byli rozděleni do dvojic, ale oba členové týmu se na výrobku
museli aktivně podílet. Třeba tak, že první z dvojice vyráběl například drhlo, a druhý už
k němu zhotovoval paličku.
Žáci díky projektovému vyučování mohli poznat, že na hudební nástroje nemusí hrát
pouze umělci, ale i obyčejní lidé, kteří si své nástroje mohou dokonce i sami vyrobit, a to
dokonce z materiálů, které najdou kolem sebe v přírodě.
Mgr. Michaela Pavlíčková,učitelka v DD a ZŠ Liptál
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Nabitý prázdninový program dětí v DD Liptál započal hned 1. července, kdy jsme jako
skupinka šestnácti dětí a pěti dospělých vyrazili třemi po střechu naplněnými auty vstříc
novým zážitkům na týdenní ozdravný pobyt na Malou Morávku. Počasí nám skutečně
přálo, a tak naše kroky doprovázelo sluníčko po celý týden. I díky tomu si týden
v Jeseníkách mohli užít všichni zúčastnění plnými doušky.
Krásy Jeseníků vybízí především k túrám, proto bylo samozřejmostí poznat terén
nejenom poblíž hotelu. Denně jsme vyráželi do okolních lesů, které zde nabízí mimo jiné
mnoho dobrodružství pro příznivce Geocachingu, což byla pro naše děti velmi atraktivní
zábava, a každou vycházku si tak zpříjemňovaly hledáním pokladů pomocí GPS.
Nebyl by to ozdravný pobyt bez pořádného sportování, a tak kdo nebyl po celodenních
aktivitách příliš unavený, zvládl si spolu se sportu pozitivně nakloněným strýčkem
zaběhat. Takových dětí sice nebylo mnoho, ale ani ostatní nezahálely – hrál se
badminton, házelo frisbee, čutalo na hřišti s míčem. Přes všechny nabízené aktivity se
největším lákadlem pobytu však stal bazén na zahradě hotelu, kde byly děti ochotné
trávit celé hodiny. Zatímco zdatní plavci zdokonalovali rekordy v potápění, začátečníci se
snažili pochytit plavecký styl. A snaha přinášela své ovoce, některé děti se díky pobytu
naučily nebát potápění, a zvládly dokonce pár plaveckých temp. Pobyt na Malé Morávce
znamenal pro všechny krásné zahájení toho pravého, prázdninového, léta, a všechny děti
na něj dodnes rády vzpomínají.
Adéla Tataláková, vychovatelka
V druhé polovině července se díky sponzorskému daru dvacet jedna dětí v doprovodu
čtyř dospělých vydaly objevovat krásy Chorvatska. Po noční jízdě autobusem nás přivítal
krásný pohled na moře a pohoří Biokovo. Během 10 ti denního pobytu v Baško Polje
jsme si každodenně užívali sluníčka a slané vody. Super byly i pravidelné večerní
procházky po nábřežní promenádě do nedaleké Bašky Vody.
Jeden večer se z nás – aspoň na chvíli - stali námořníci, to když jsme lodí pluli
do Makarské. Prohlédli jsme si mořské muzeum, a snažili se utratit kapesné - koupit si
něco na památku.
A. Fürbachová,vychovatelka DDZŠ
Ve dnech 18. a 19. listopadu 2015 proběhly v rámci vyučování v Základní škole praktické
v Liptále projektové dny s názvem Recyklujeme.
První den se všichni žáci s pedagogy zúčastnili edukačního programu „Brána recyklace“
ve Zlíně, kdy závěrem akce proběhlo i tvoření z recyklovaných materiálů. Doplňkovým
programem pak byla návštěva Zámku ve Zlíně, kde probíhala výstava „Svět stavebnic“.
Žáci si mohli vyzkoušet stavebnice všeho druhu za posledních několik let, nejenom
oblíbené LEGO, ale také staršího předchůdce MERKUR, různé elektro stavebnice,
dřevěné stavebnice, logické stavebnice atd.
Druhý den se recyklovalo ve škole, nejdříve teoreticky, poté prakticky. Žáci shlédli
prezentaci k recyklaci, jak to vypadá s jednotlivými recyklovatelnými materiály
po vhození do kontejneru a poté si žáci sami vyzkoušeli prakticky, jaký odpad kde patří.
Na závěr tohoto projektu žáci vytvářeli oblečení z recyklovaných materiálů a předvedli
nám malou módní přehlídku.
Hlavní myšlenkou bylo, uvědomit si nutnost třídění odpadů pro sebe, pro nás všechny,
pro naši budoucnost.
Mgr. Eva Solařová, učitelka DD a ZŠ Liptál
Vánoční besídka se konala 10.12. 2015 v prostorách Kulturního sálu v Liptále. Děti si
pod vedením tet připravily krásný a bohatý program s tématikou: „Vánoce v ZOO“.
Jakjiž název napovídá, zvířátka se v přestrojení dětí, při vystoupení hojně střídala.
Dynamiku všemu dodával nápaditě zvolený hudební doprovod a vtipné slovo
moderátorek v podání Slona a Zebry. K vidění byly humorně pojaté scénky, ze života
našich dětí v rodinných skupinkách. Vánoční voňavou a uvolněnou atmosféru dotvořilo
občerstvení a drobné dárečky pro všechny návštěvníky, kteří svou přítomností podpořili a
ocenili velké úsilí vystupujících. Silné emoce, nejen z nadcházejícího vánočního období,
pocítil každý, při závěrečném nástupu všech našich dětí, doprovázeného písní Tichá
zimní noc.
Mgr. Dagmar Škubníková, vychovatelka DD Liptál
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V neděli 7. června 2015 jsme v Evangelickém sboru v Liptále prožívali nádhernou a
radostnou slavnostní událost. Devět mladých lidí při konfirmační slavnosti vyznalo svoji
víru v Boha a dva z nich přijali křest svatý.
Byli to: Aneta Vaculíková, Sára Šromová(z Opavy), Darina Londová, Simona Řezníková,
Irena Tkadlecová, Lubomír Hrbáček, Pavel Mrlina, Silvio Salis a Petr Valchář.
Na tuto velkou chvíli svého života se připravovali dva roky. I ke konfirmačním
bohoslužbám přistupovali velice odpovědně. Pilně se učili a sami si napsali své vyznání
víry, modlitby a poděkování. Připravili si krásné písně. V sobotu večer si na svoji
slavnost vyzdobili kostel krušpánkem a pivoňkami.
Pro mě bylo zásadní, že sami za sebe vyznali svůj hřích před Bohem, a zároveň se potom
přiznali k víře v Pána Ježíše, našeho jediného Spasitele. Byl to pro mě velice hluboký
okamžik, na který ráda vzpomínám. Snad nám Bůh dá, abychom se dožili ještě mnoha
takových duchovně krásných chvil v našem sboru. A konfirmandům přeji, ať dále rostou
a žijí jako milované děti Boží.
Mária Jenčová, farářka ČCE Liptál

Stalo se již tradicí, že u příležitosti Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské
slavnosti patří mezi doprovodné programy návštěva zahraničních souborů v
liptálských kostelech. V Českobratrském kostele evangelickém po čtení písma a kázaní
sestry farářky Marii Jenčové pozdravil přítomné vicepresident Evropské unie umění (dále
jen EUU) a evangelický bratr farář Bernard Louis Martin ze švýcarské Basileje. Ve svém
pozdravu, který v českém a anglickém jazyku vzpomněl na 600. výročí mučednické smrti
Mistra Jana Husa, kazatele, reformátora, učitele a filozofa.
Mnohým z účastníků těchto bohoslužeb jistě probleskly hlavou vzpomínky např. na
shromáždění evangelíků i ze širokého okolí v Kubíkovém žlebě v r. 1780 (mezi Seninkou
a Liptálem stojí od r. 2010 památník), kterých se zde sešlo na 4000, aby se, ještě před
vyhlášením Tolerančního patentu, přihlásili k evangelickému náboženství. Anebo pokora
a úcta před generací, která během let 1905 – 1907 dokázala vystavět liptálský chrám.
Nebyly míchačky na beton ani žádné mechanismy, štěrk vozili formani na vozech
tažených koňskými a kravskými potahy ze vsetínské Bečvy. Jistě by bylo možné
vzpomenout i další události, které místní obyvatelstvo dokázalo stmelit a vyhloubit tak
hlubokou rýhu v dějinách obce Liptál.
Po panu vicepresidentovi Martinovi (byl přítomen i president EUU p. Petr Vašíček a pan
Igor Chramink z polské Poznaně) zazpívaly své písně v rodných jazycích soubory z USA,
Indie, Bulharska, Chorvatska, Nového Zélandu. Slovenské děti z Partizánského neměly
kroj a tak nenastoupily, ale po bohoslužbách zazpívaly před kostelem a jak řekly ústy své
vedoucí, i na počest narozenin naší paní farářky Marie Jenčové, která právě v těchto
dnech slavila malé životní jubileum.
V závěru bohoslužeb pronesl modlitbu zahraniční účastník z Nového Zélandu p. Frank
Grapl, křesťan (po mamince Maor, po otci Moravák) a to v angličtině a češtině:
„Všemocný Bože, skláníme se před Tebou s díky za tyto dny, které trávíme v malebné
obci Liptál s mnoha národy celého světa. S úctou, láskou a pokorou sledujeme tradice
mnoha lidských pokolení a regionů. Klid a mír, které nás provází, ani možná nevnímáme.
Není to však automatické. Ve světě se lidé nenávidí, vyvolávají války, sklízí utrpení
a smrt. Prosím Tě, dej nám sílu, ať svou prací šíříme lásku, mír a pohodu na Zemi.
Amen“
Ing. Ladislav Michálek
V neděli 25.10.2015 měl v evangelickém kostele v Liptále bohoslužby bratr farář Jan
Hudec (Liptál 2004 - 2010) nyní v Hrabové na Šumpersku. Při ohláškách bylo p. faráři
Hudcovi předáno ocenění u příležitosti předání ZLATÉ EUROPEI.
Ocenění předal president Evropské unie umění p. Miroslav Vašíček, starosta obce Liptál
p. Milan Daňa a čestný president Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti
p. Ladislav Michálek. Bratr farář nemohl totiž ocenění obdržet na podiu v kulturním
areálu 23.8.2015 při Liptálských slavnostech z důvodu zahraniční cesty. Jan Hudec byl
mezi jedenácti oceněnými.
L. Michálek
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600 let od upálení Mistra Jana Husa.
Dne 5. července 2015 se na evangelické farní zahradě v Liptále uskutečnila vzpomínka
na mučedníka a svědka víry Mistra Jana Husa. Hlavním řečníkem byl luterský farář
v Brně a redaktor Radia Proglas Rev. Jaroslav Kratka.
Promluvil o Husově odkazu pro dnešek. Husův nadčasový životní odkaz nás nemá
rozdělovat, ale spojovat ve společném zápasu o opravdové lidství, o hledání smyslu
života, ne v materiálních věcech, ale v tom, co náš život přesahuje, v Bohu.
A k tomu samému nás povzbudil ve svém pozdravu i senátor a starosta města Vsetín Jiří
Čunek, který přijal pozvání na toto setkání a převzal nad ním záštitu. Ve svém velice
srdečném projevu zavzpomínal na jak evangelickou, tak katolickou zbožnost svých
předků, díky kterým dostal do vínku nejenom víru v Boha, ale i výchovu ekumenizmu.
Ve stejném duchu zazněla i slova bratra faráře Jaroslava Vody, který přítomné povzbudil
ke vzájemné lásce a snášenlivosti, což je svědectvím opravdového křesťanství.
Místní evangelická mládež vystoupila s krásným programem, hudebním i dramatickým.
Svým zpěvem nás doprovázel také místní pěvecký sbor pod vedením p. Hany Vaculíkové
a dechová hudba Liptalanka.
I když bylo velmi horko, nechybělo ani symbolické zapálení hranice. Kéž by takto hořelo
i naše srdce ohněm Boží lásky a neslo by tak dále křesťanské hodnoty a naději pro náš
národ, Europu, i celý svět. Dnes jsme to my, kdo píše dějiny našeho národa – a jaké
budou, to záleží na každém z nás.
Mária Jenčová, farářka ČCE Liptál
Příloha č.8. (Zpravodaje Farního sboru ČCE)

Rok se s rokem sešel a liptálským hasičům už je 110 let. Nutno říct, že letošní oslavy byly
vskutku extrémní. Když jsme vloni plánovali termín oslav, nikdo z nás netušil, že zrovna
v půlce srpna bude vrcholit výjimečně teplé a suché léto a že finišovat budou také práce
na dokončení kanalizace. Narozeninový den jsme zahájili již v dopoledních hodinách
slavnostní schůzí. Nový starosta sboru, Karel Tkadlec, přivítal přítomné hasiče i zástupce
místních spolků, sponzorů a církve. Ve svém projevu zmínil historii sboru a pochlubil se
také našimi současnými úspěchy, mezi něž bezesporu patří nedávná rekonstrukce
hasičské zbrojnice a hlavně rekonstrukce staré stříkačky na koňský potah. Svými
zdravicemi přispěli kolegové z okolních sborů i kamarádi z Bělé pod Pradědem, starosta
obce Ing. Milan Daňa i evangelická farářka Mgr. Mária Jenčová.
Po obědě začalo v horní části obce námětové cvičení, při kterém zúčastněné sbory
předvedly diváků dálkovou dopravu vody. Vzhledem k tomu, že již delší dobu platil
zákaz čerpání vody z potoka – a ono by opravdu ani nebylo co čerpat – nám vodu
dopravili kolegové v cisterně.
Po skončení cvičení dva naši uniformovaní členové položili kytici na hrob zakladatele
sboru, bratra Františka Plachého. Poté se všichni seřadili do dvojstupů, aby se hromadně
odebrali do kulturního areálu. Jak už bylo řečeno, počasí a situace na silnici nám velmi
nepřály, a tak se přihlížející stali svědky průvodu, jaký se v Liptále jen tak nevidí. Po
rozfrézované silnici, flekaté od čerstvě nalitého a uhlazeného asfaltu, se ubíralo procesí
hasičů všech věkových kategorií, v uniformách i pracovních mundúrech, následované
řadou požárních aut. Pokus o jednotný krok jsme vzdali již po prvních metrech a každý
z nás nerovný terén a rozpálený asfalt překonával po svém. Průvod, v čele s novým
praporem, vítala u vstupu do kulturního areálu dechová kapela Liptalanka.
Stejně jako před deseti lety po oficiálním ukončení průvodu následovala ukázka zásahu
koňskou stříkačkou v provedení hasičů ze Semetína. Poté měli hosté možnost vidět
v akciakci naši historickou stříkačku zářící „novotou“, jako obvykle taženou
Valchářovými koňmi. Opratě tentokrát držela pevně v rukou Terezka Valchářová.
Následovala ukázka práce našich mladých hasičů, a poté mohli diváci shlédnout zásah
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profesionálů u havarovaného automobilu, ze kterého museli vyprostit a ošetřit dva
zraněné. I pro ty nejmenší jsme měli něco připraveno.
V koutku s malováním na obličej, tvorbou pískových obrázků, nafukovacími balónky a
skákacím hradem bylo neustále plno.
Po zbytek odpoledne nám hrála dechovka z Liptálu a k večeru ji přišla vystřídat kapela
1+1, která nám měla zpestřit pokračující zábavu na tanečním kole. Ale, jak se říká, větru
a dešti neporučíš, a tak jsme se večer dočkali – po týdnech úporného sucha a horka –
velké bouřky a vysněného deště. A nebyli bychom to my hasiči, abychom si neporadili i
s takovým problémem, jako byl výpadek elektrické energie. Světla jsme nahradili
svíčkami, kapela aparaturu harmonikou, později agregátem a mohli jsme pokračovat
ve veselení s návštěvníky, kteří nás ani kvůli bouřce neopustili. Přestože jsme byli
nuceni zrušit noční překvapení v podobě ohnivé show, neboť vystupující patří taktéž mezi
dobrovolné hasiče a měli zrovna kvůli bouřce výjezd, pevně věříme, že i tak se všem naše
oslavy líbily a všichni si tento den užili tak jako my.
Výbor SDH Liptál

Původní hasičskou stříkačku od firmy R. A. Smekal měl sbor k dispozici již od roku
1905. Byla na svou dobu moderní a velmi výkonná, v roce 1924 byla navíc opatřena
motorem. V současnosti bohužel stříkačka včetně doplňků vzhledem ke svému stáří,
způsobu garážování a provozu vykazovala značné poškození. Jednalo se zejména
o zkorodované ocelové části, poškozené dřevěné části a sedlářskou práci.
V roce 2012 se výbor odhodlal k odvážnému kroku stříkačku svépomoci zrekonstruovat.
Nelehkého úkolu se ujali manželé Pavlína a Tomáš Geržovi, kteří provedli většinu prací.
Hlavním záměrem bylo zrekonstruovat stříkačku trvanlivým způsobem tak, aby vydržela
dalším generacím a byla plně funkční. Rozhodli jsme se proto, že i přes její historickou
hodnotu půjdeme cestou, která spojí původní barvy s novým nátěrem, a poškozené
prvky vyměníme. Cílem náročné rekonstrukce bylo nejen zlepšit technický stav, ale
hlavně zachránit historické dědictví, které nám naši předchůdci zanechali. Věřme, že
opravená stříkačka bude sloužit dalším generacím jako připomenutí časů dávno minulých.
Děkujeme manželům Geržovým za jejich nesmírnou obětavost, se kterou 2,5 roku
ve svém volném čase, kterého jako rodiče malých dětí jistě mnoho nemají, bez
jakéhokoliv finančního ohodnocení pracovali na opravě. Proměnili naší starou stříkačku
v klenot, který má pro nás nevyčíslitelnou hodnotu.
Výbor SDH Liptál

V sobotu 11.7. 2015 se na místním fotbalovém hřišti konal jubilejní 30. ročník soutěže
hasičských družstev „O pohár starosty obce“ a soutěž velitelů „O pohár starosty sboru“.
Jako obvykle se soutěžní družstva potýkala s nástrahami naší neobvyklé tratě. Proto mezi
nás zavítaly jen ty nejodvážnější týmy z okrsku, mezi ně se zařadili také naši kamarádi
z Bělé pod Pradědem. I když to závodníkům občas i uklouzlo, celé odpoledne se obešlo
bez zranění.
Z vítězství se v kategorii velitelů radoval Miroslav Jančík z SDH Lutonina,
pohár za první místo od starosty obce získalodružstvo mužů z SDH Neubuz.
Velkým překvapením bylo vítězství SDH Liptál v kategorii žen, a to i u velitelek,
kde zlato vybojovala Kristýna Šťastná.
Letošní ročník však byl přece jen v něčem výjimečný – starosta obce přijal výzvu hasičů
a vyzkoušel si náročný překážkový běh, který musí absolvovat každý velitel družstva.
Za svůj výkon sklidil od přihlížejících velký aplaus.
Příloha č.9. ( pozvánka na oslavu 110.výročí, foto z oslavy)
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Na konci května ve dnech 30. 5.- 1.6.2015 proběhla v Pozděchově okresní výstava
loveckých trofejí za rok 2014. Mezi vystavovanými trofejemi bylo i 13 ks srnčích,
7 ks dančích a 2 ks jeleních trofejí z naší honitby. Široká myslivecká i laická veřejnost
mohla obdivovat celkem 661 kusů srnčích, 61 dančích, 124 jeleních, 11 mufloních trofejí,
ale i 7 kusů lišek, 2 jezevce a 5 zbraní divočáka.
Na výstavě byly rovněž vystaveny i trofeje z dřívějších období oceněné mezinárodní
komisí v Lysé nad Labem z let 2009 - 2014. Mezi oceněnými byl vystaven i stříbrný
srnec ulovený naším členem Josefem Valchářem v naší honitbě. Na této mezinárodní
výstavě nazývané NATURA VIVA, pořádané jednou za 5 let jsou vystavovány
nejkrásnější trofeje z ČR ale i celého světa.
K vidění byla i výstavka kreseb a maleb s mysliveckou tématikou z místní základní a
mateřské školy. Ke shlédnutí byli viděni i výr ušatý, sojka obecná, poštolka obecná a
další zachráněná zvířata ze Záchranné stanice v Hošťálkové.
Bohaté občerstvení bylo zajištěno členy místního Mysliveckého sdružení Trubiska
Pozděchov. Ke zdárnému úspěchu přispělo i slunečné počasí.

Myslivecké sdružení
Brdisko

V polovině prázdnin v sobotu 25. 7. pořádali myslivci u myslivecké chaty v Liptále již
tradiční myslivecké odpoledne určené pro širokou veřejnost. Od rána se vše připravovalo
pro návštěvníky akce. V kuchyni panoval čilý ruch při přípravě bohatého občerstvení,
jako byl guláš či pečený divočák se zelím. Pro příchozí bylo rovněž přichystáno čepované
pivo, kofola a víno. A pro děti již tradičně soutěž v malování obrázků a střelba
ze vzduchovky, nově pak chůze na chůdách či přetahovaná lanem. Pro dospělé pak soutěž
v hodu sekyrou, kterého se letos zúčastnily i dvě ženy. Soutěž v řezání pilou hrbaňou se
letos nekonala kvůli zhoršení počasí, i když v plánu byla.
Letní odpoledne při poslechu muziky v podání kapely 1+1, Jany a Josefa Vráblíkových
z Liptálu, rychle ubíhalo. Pro šťastlivce byla připravena i bohatá zvěřinová tombola.
Pro Zpravodaj napsala Mirka Klubalová,,kronikářka MS Liptál Brdisko

Letošní již pátý ročník se uskutečnil v sobotu 13. Června 2015 za krásně slunečného
odpoledne. Z důvodu velkého zájmu mladých fotbalistů o fotbal v Liptále byl na program
zařazen turnaj mladších a starších přípravek. Turnaje se zúčastnily čtyři týmy a to Liptál,
Jasenná, Březová a Zlín. Po urputných bojích si vítězství v mladší přípravce odvezl tým
Březové a ve starší přípravce vyhráli kluci z Jasenné. Turnaj proběhl s nadšením hrajících
dětí i fanoušků, proto si myslím, že příští rok bude podobný turnaj opět uspořádán.
Po zápasech dětí nastoupil na řadu zápas mužů Hořansko vs. Dolansko. Jelikož dosavadní
čtyři zápasy mužů skončily po dvou vítězstvích pro každou stranu, bylo letos opět o co
hrát. Oba týmy nastoupily do utkání s odhodláním vyhrát a strhnout počet celkových
vítězství na svou stranu. Mnohem lépe si vedl tým z horní části obce, který nakonec
zvítězil vysoko 6:2.
I letos byl opět připraven doprovodný program pro děti, který ve večerních hodinách
vystřídala taneční zábava se skupinou Kosovci. Myslím si, že až na noční déšť proběhla
akce dobře a mohli jsme prožít příjemné odpoledne na fotbalovém hřišti v Liptále.
Po celou letošní sezonu se 28 družstev nejmladších fotbalistů střetávalo na miniturnajích
vždy po čtyřech účastnících.
Těchto turnajů proběhlo po celém okrese přes stovku, přičemž každé družstvo uspořádalo
dva turnaje. Celou sezónu se hrálo bez hlášení výsledků, pouze pro radost ze hry, proto
není vedena žádná tabulka s pořadím.
Ing. Milan Daňa,předseda FK Liptál
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Druhá sezóna mladší a starší přípravky se stala minulostí a tak se pojďme ohlédnout,
jak se dařilo našim nejmladším členům FK Liptál.
Od září chodily děti každou středu na tréninky a o víkendech hrály podzimní část soutěže,
mladší přípravka turnaje se 3 soupeři a starší přípravka zápas s 1 soupeřem. Od prvního
tréninku měly děti velkou chuť na sobě pracovat a na zápasech se vždy snažily o co
nejlepší výsledky. Také trenéři si všimli zlepšování u dětí, jsou si jistější ve svých
pozicích a více si věří. Největší radost mají, když je přijdou podpořit rodiče, prarodiče
nebo kamarádi a mohou se předvést. Někdy se dařilo více, někdy méně, to ale naše
nejmladší neodradí, naopak někdy i více namotivuje.
V zimních měsících chodily děti trénovat do tělocvičny ZŠ v Liptále, kde čas od času
místo tréninku proběhl zápas se Lhotou, kteří rovněž přes zimu navštěvují tělocvičnu.
Bylo to takové zpestření pro všechny děti. Od dubna začali zase trénovat venku na hřišti a
také se rozběhla jarní část fotbalové soutěže obou družstev. Sezonu jsme završili turnajem
na akci „Hořansko-Dolansko“, kde se zúčastnilo po 4 družstvech v každé kategorii.
Po posledním tréninku 17.6.2015 měly děti slavnostní zakončení v restauraci u Klesků,
kde dostaly večeři a pohár. Pak se dozvěděly od svých trenérů, že se Liptál rozšíří o další
skupinu a to budou mladší žáci, a kdo ve které kategorii bude příští rok hrát.

Již 2 rokem jsou v našich fotbalových řadách starší a mladší přípravky také dívky, které
se velkou měrou podílejí na výsledcích našich nejmladších družstev. A tak se stalo, že se
ozvaly hráčky z 1. FC Slovácko a pozvaly dívky, aby si přijely zatrénovat do Starého
Města na stadion ŠIRŮCH a podívaly se, jak trénují české reprezentantky.
Tuto lákavou nabídku jsme přijali s nadšením a po příjezdu jsme byli mile překvapeni
vstřícností a organizovaností mladých hráček. Tréninku se účastnilo 120 děvčat z celé
střední Moravy, které byly dle věku rozděleny do 5 kategorií. Trénink probíhal za účasti
hudebního doprovodu v živém vysílání rádia Kiss Publikum moderovaném Vlasťou
Macíkem.
Také naši trenéři se zájmem sledovali různé metody a průběh tréninku. Myslím, že se
dívkám tato akce velice líbila a mají motivaci do dalších zápasů. Zúčastnily se Darča
Běhulová, Míša Melichaříková, Nika Daňová, Ema Langová a Adélka Běhulová.
Na závěr proběhla autogramiáda s českými reprezentantkami.
Děkujeme Monice Cvernové (hráčka 1. FC Slovácko) za pozvání, byl to zážitek nejen
pro děvčata.
Radana Daňová

V sobotu 11. dubna 2015 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Liptál 9. ročník tradičního jarního
turnaje ve volejbale. Sešli jsme se po velikonočním hodování, abychom se rozhýbaly, v
pohodě si zahrály a také trochu poklábosily, co je nového.
Turnaje se zúčastnilo 5 týmů: z Ústí, Ratiboře, Vsetína, Bystřičky a také domácí z
Liptálu. Hrály jsme na dva sety do 20 každý s každým. Sety byly vyrovnané, každý se
snažil do posledního bodíku, i když se to pokaždé nepovede.
A tak není důležité zvítězit, ale mít ze hry radost a vypnout od všedních starostí.
Všem děkuji za účast, doufám, že při tom 10. ročníku se sejdeme v té samé přátelské
pohodě. Také děkujeme paní Věrce Dostálové, která nám zachovala přízeň i letos a přišla
se na nás podívat a popřát zdraví a SPORTU ZDAR!
Za KVN Liptál Radana Daňová
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Zumba Fitnes + Tabata+ kondiční, posilovací a kruhový trénink
probíhá každý čtvrtek od 18:00 v Kulturním zařízení Liptál.
Zumba je fitness program v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky
aerobicu a tance. Ve španělském slangu slovo „zumbare“ znamená "rychle se hýbat, bavit
se, nebo pozvat někoho na party". V tomto duchu je sestavena lekce - nepřipadáte si jako
v tělocvičně, nepočítáte, kolik ještě kterého cviku musíte udělat a dokonce si můžete
přidávat i své vlastní prvky. Zkrátka se bavíte a s úsměvem si užíváte na taneční party.
Přitom však účinně cvičíte a spalujete kalorie. Na lekcích zapojíte celý svalový korpus,
především pak nohy, břicho a hýždě.
Zumbu zvládne každý - nemusíte být tedy tanečníkem, nepotřebujete také žádný speciální
kurz. Začíná se jednoduchými kroky a postupem času se přidávají trochu náročnější
kombinace. Všechny taneční kroky jsou ale i tak oproti běžné podobně zjednodušené. Při
Zumbě se vůbec nepočítá, tančí se zcela podle rytmu hudby. Na věku a pohlaví vůbec
nezáleží.
Nedávno jsem se vrátila z USA a byla jsem mile překvapena z jejich kladného postoje
ke sportu a ke zdravému životnímu stylu. Zumba se tam stále drží mezi oblíbenými
fitness programy, její hodiny jsou plné energie, dobré nálady a usměvavých tváří.
Lidé se dokáží bez předsudků uvolnit a užít si hodinu plnou tance a rytmické hudby, což
se velmi pomaličku dostává i k nám. Pohyb a zdravý způsob života je nezbytný pro nás
všechny, nikdy není pozdě začít. A dobrý pocit z nás samotných je k nezaplacení.
Důležité je hýbat se, Zumba je jen jedna z příjemných variant.
Tímto bych také ráda poděkovala vedení obce Liptál za poskytnutí prostorů.
Na všechny se těší licencovaná instruktorka Michaela Baťová (Šťastná).

V pondělí 7. 12. 2015 v restauraci Salis proběhl historicky první šachový turnaj našeho
Šachového kroužku.Původní myšlenka byla uspořádat pro děti z kroužku Vánoční
besídku s posezením, povídáním a vším co k tomu patří. A jak už to tak s nápady bývá,
tak na začátku je myšlenka, která se dále rozvíjí, hodnotí, tepe a vůbec různými způsoby
zpracovává, až se z ní vybere to nejlepší možné, co lze. A tak vniklo spojení Vánoční
besídky a šachů a vzešel z toho Vánoční šachový turnaj.
Tento turnaj byl primárně určen pro děti navštěvující šachový kroužek, aby si vyzkoušely
a zažily atmosféru šachových zápasů, ale byl otevřen i pro další zájemce. Nakonec se
sešlo 8 dětí, které stylem každý s každým, v časovém limitu 10 minut, prověřily své herní
schopnosti. Zpočátku se turnaj vyvíjel velmi emotivním způsobem, kdy došlo i na emoce
vzteku a i nějaká ta slzička ukápla. Ale nakonec se vše srovnalo a děti pochopily, že
prohraná hra neznamená automaticky prohraný celý turnaj.
Turnaj nám ukázal, že zatím nemáme jednoznačného hráče, který by všechny válcoval,
ale naopak všichni jsou velmi dobří a vyrovnaní. Střídaly se jak výhry, tak prohry, ale
došlo i na remízy! Takže bodové hodnocení bylo velmi srovnané a do posledního
zápasu nebylo možné určit, kdo bude vítězem.
Nakonec na bedně stáli Filip Fojtík (1. místo), Martina Jehlářová (2. místo) a Michal
Trochta (3. místo). O vyrovnanosti zápasu nejlépe vypovídá to, že bodové rozdíly byly
jen o bod a už na čtvrtém místě jsme měli dva hráče, kteří se o tento post museli podělit.
Za nás všechny mohu říci, že se nám turnaj, i následné posezení a občerstvení, moc líbil a
užili jsme si to. Pro děti to byla cenná zkušenost, jak takové šachové zápolení vypadá, a
trenérům to dalo zpětnou vazbu, kdy jsme odhalili, kde mají děti slabiny a co je potřeba
potrénovat.
Celé toto emočně vypjaté odpolednenám zpříjemnil medovník od paní Jehlářové,
občerstvení a pizza v příjemném prostředí restaurace Salis. Chtěl bych jim touto cestou
ještě jednou vyjádřit dík, stejně jako děkuji všem rodičům a Spolku rodičů a přátel
Základníškoly Liptál, kteří přispěli sponzorskýmdarem a umožnili nám tím tento
Vánoční turnaj uspořádat!
Radim Chmelař
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Když jsem téměř před třemi lety začala rekreačně běhat, abych odbourala každodenní
stres a trávila i více času na čerstvém vzduchu, netušila jsem, že i přes jisté zdravotní
handicapy, se mi podaří zúčastnit nějakého závodu. Je pravdou, že řadu let jsem již
členem běžeckého klubu Valachiarun.cz, se kterým organizujeme běžecké závody,
ale sama jsem za něj dříve v běhu nikdy nezávodila.
Zvrat nastal v loňském roce, kdy jsme se s kamarádkou, Kateřinou Zbožínkovou,
rozhodly zúčastnit nultého ročníku Vitasana run na 5km ve Zlíně. Výsledkem jsme byly
mile překvapeny, ač do třetího místa jsme příčky neobsadily. Navnadilo nás to, abychom
běhaly ještě více. Mne samotnou čekal v dubnu další závod, a to NOMENRUN
(již z názvu lze pochopit, že jsou zde jen ženy – běžkyně), který se konal na Vysočině.
Pod záštitou běžeckého klubu jsme běžely čtyři ženy štafetu na 88km. Když ale počátkem
roku Katka přišla s tím, že ji sestra přihlásila na závod Spartan Race (dále jen SR) a že
beze mě nepoběží, zježily se mi vlasy hrůzou na hlavě. Myslela jsem si, že se zbláznila.
Jedná se o náročný terénní běh s překážkami. Nic se ale nemá vzdát jen tak, proto jsme se
pustily do náročného tréninku. Nyní už nestačilo jen běhat. Bylo nutné posilovat všechny
svaly v těle, a také trénovat tzv. burpees (angličáky), kterých se na SR při nezdolání
překážky dělá 30 trestných. Samotný SR má více úrovní, základní jsou ale 3 (sprint –
min. 5km + min. 15 překážek, super – min. 13km + min. 20 překážek, beast – min. 20km
+ min. 25 překážek), za které můžete získat i speciální medaili, tzv. Trifectu. První závod
jsme absolvovaly úspěšně dne 6.6.2015 v Litovli pod záštitou Spartan Race Training
Group Prostějov, a to úroveň sprint, kde jsme odběhly kolem devíti kilometrů
s překážkami. Poprvé jsme si vyzkoušely, jaké je to skákat do řeky, o které člověk neví,
jak je hluboká, nechat se unášet proudem, zapadnout v bažině, plazit se v bahně
pod ostnatým drátem, proskakovat ohněm, aj.
Opět jsme byly plné nadšení a začaly brzy trénovat ještě více, neboť před námi bylo
Mistrovství Evropy v Tatranské Lomnici, kde nás čekal závod vůbec nejtěžší - beast. Dne
6.9.2015 jsme zdolaly více jak 30 náročných kilometrů včetně překážek v Tatrách, kde
jsme se nevyhly jak ledové vodě, tak šplhání mezi skalami, dešti, větru, ani sněhu a
mrazíku, mezi tím vším jsme museli např. nosit pytle s pískem, šplhat, házet oštěpem, aj.
Stoupání náročné, překážky extrémní; po několika hodinách zápřahu a mnoha šáhnutích
na samé dno našich sil jsme úspěšně a v časovém limitu dorazily do cíle. Již nic nás
nemohlo odradit, abychom se nepokusily získat Trifectu.
Dne 10.10. 2015 jsme se zúčastnily posledního závodu SR v Koutech nad Desnou.
Člověk si myslí, že po Tatrách už Vás nic nepřekvapí, ale věřte, že o měsíc později je už
opravdu velká zima, obzvláště na koupání! Navíc, pokuste se vyběhnout třikrát Jeseníky.
Úroveň super nakonec měřila 16km a my zde dosáhly třetí medaile a s radostí si domů
odvážely Trifectu. „AROO!!!“ tento hrdý sparťanský pokřik nám neustále zněl v hlavě.
Ten pocit euforie po závodě, to, že jste překonali sami sebe, to je k nezaplacení.
V Tatranské Lomnici se navíc poprvé zapojil do závodů i můj syn Matyáš, který zde
překonal SR Kids, 750m s překážkami, překvapivě doběhl i do 10. místa.
Mnozí z Vás nás jistě zahlédli při běhu po místních kopcích a komunikacích. Jak už jsem
se ale zmínila, není trénink jen o běhu, proto bych touto cestou poděkovala i paní
ředitelce ZŠ v Liptále, paní Věře Halové, za to, že nám v období prázdnin pomohla a
podpořila nás. Dále patří také velké poděkování našim rodinám a kamarádům
za podporu. SR sice je extrémním závodem, ale jeho organizátoři (a nejen ti, ale i
organizátoři jiných závodů) mají především snahu změnit návyky dnešní společnosti.
Bohužel dnes mnoho lidí, a především dětí, tráví více času u počítače, tabletu, apod. a
nevěnují pozornost pohybu, který je pro zdraví důležitý. I my tuto myšlenku
podporujeme. Díky již nabytým zkušenostem a patřičné certifikaci můžeme i v Liptále
vytvořit vlastní Spartan Race Training Group (zkr. SRTG), tzn. můžeme oficiálně
společně trénovat, a to nejen dospělí, ale i děti.
Budeme se na Vás s kolegyní Katkou těšit.
Bc. Jana Blanarčíková
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Dne 16. října 2015, se dožila velmi významného životního jubilea – 100 let naše
spoluobčanka, paní Julie Miková – z Výpusty.
Narodila se v roce 1915 v Liptále rodičům Pavlu Mikovi a Rozíně, za svobodna
Němcové, pochází ze šesti sourozenců.
Z toho dva mladší (93 a 95 let) ji přijeli osobně popřát.
Paní Julii Mikové byli popřát k tomuto obdivuhodnému jubileu 100 let i zástupci obce,
starosta Ing. Milan Daňa, místostarosta Ing. Ondřej Vaculík.
Dále pak členka komise pro občanské záležitosti při ZO Liptál, a zároveň také neteř paní
Mikové, slečna Zdeňka Miková.
S gratulací neopomněli přijít na tuto významnou událost ani zástupci města Vsetína.
Za Okresní správu sociálního zabezpečení přijely paní Mikové popřát paní Jaroslava
Martinková, vedoucí důchodového oddělení, a paní Ludmila Pekarová, pracovnice téhož
oddělení.
Paní Miková se zkušeně a bez zaváhání podepsala i do pamětní knihy obce spolu
s gratulanty a jen si s elánem posteskla, že už jí tak neslouží zrak a sluch, jako dřív.
A se svou přirozenou skromností poděkovala za dary, které gratulanti přinesli, slovy:
„To jste si neměli dělat škodu.“
Jana Vráblíková,

100.let Julie Mikové

Jménem Obecního úřadu Liptál, Zastupitelstva obce Liptál, komise pro občanské
záležitosti, a jistě i všech občanů, popřáli paní Miková, hodně pohody, životního
optimismu, a aby se ve své velké skromnosti těšila co nejdéle dobrému zdraví
a spokojenosti i na stránkách Liptálského zpravodaje.
„K životnímu jubileu Vám přejeme náruč plnou květů a blahopřání na tisíc,
vždyť co je štěstí v lidském věku, to je zdraví a nic víc.
Radost a štěstí ať Vás provází, zdravíčko ať Vám neschází,
rodina ať Vás miluje a na oplátku Vy zas je.
Ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj ve Vaší duši,
co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí.
A Váš milý úsměv na tváři, ať se denně rozzáří.“
Příloha č.10. ( Blahopřání z Liptálského zpravodaje)

Zlínský kraj ocenil mistry tradiční rukodělné výroby a my jsme velmi rádi, že mezi
nominovanými na toto ocenění byli i dva
řemeslníci, které znáte z naší obce.
Jedním z nich je pan Zdeněk Matyáš, řezbář z Valašských Klobouk, který je
pravidelným účastníkem Liptálských slavností a svou dokonale zvládnutou
technikou vyřezávání valašských motivů patří ke špičce v tomto oboru.
Jeho Strom života zdobí centrum Liptálu a je obdivovaným uměleckým dílem místních
občanů i návštěvníků z dalekého okolí.
Na udělení titulu byla nominována i paní Petra Pilná ze Vsetína, vychovatelka
Školní družiny ZŠ Liptál. Ve svém volném čase se věnuje textilním technikám a
na ocenění byla navržena za udržování tkalcovského řemesla - tradičního tkaní koberců
na tkalcovském stavu. V loňském roce získala ocenění za rukodělnou výrobu
v rámci projektu Lísky z.s. Poctivě vyrobené – podpora udržitelné místní ekonomiky
ve Zlínském kraji a s naší Mateřskou školou Liptál spolupracuje i na projektu Lísky z.s.
Jak učit POLY.
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Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se v 14/15 Baťova institutu ve Zlíně konal 15. ročník
Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji.
Během konference byly předány i ceny za přínos k rozvoji EVVO a jsme rádi, že mezi
nominované pedagogy patří i naše paní vychovatelka Petra Pilná, vychovatelka Školní
družiny při ZŠ Liptál. Dlouhodobě pracuje s dětmi, vede je k úctě k přírodě, všemu
živému i tradicím a řemeslům regionu.
Sama je oceněným regionálním výrobcem, byla nominována na mistra řemeslné výroby.
V roce 2014 i 2015 získala titul regionální výrobce podporující místní udržitelnou
ekonomiku ve Zlínském kraji. Vede kroužek keramiky pro děti základní školy i mateřské
školy Liptál, rodiče s dětmi, dospělé i programy o tkaní. Aktivně se zapojuje do kampaní
a soutěží.
Mezi oceněné pedagogy v kategorii „ředitel školy nebo školského zařízení“ patří i paní
Eva Krausová, ředitelka MŠ Liptál, která se významně zasloužila o rozvoj EVVO
v MŠ i obci, včetně vytvoření podmínek pro výuku, realizaci projektů a mimoškolních
aktivit. Svými postoji a přístupem motivuje děti i dospělé.
Jana Vráblíková

Paní vychovatelka Petra Pilná získala významné krajské ocenění za rok 2014.
Tato skutečnost je příležitostí k ohlédnutí za její prací jak v ZŠ Liptál, tak mimo ni.
Na naší škole působí od roku 1993 jako vychovatelka školní družiny.
Do školy přichází často už ráno, aby se stačila připravit na práci s dětmi. Školní
družina, to pro ni není prostor pro hlídání dětí. Jednotlivé dny mají přesně stanovenou
náplň a dohromady tvoří celoroční projekt zaměřený na zdraví a bezpečnost, vztah
k přírodě. Děje se tak formou hry, která umožňuje vštěpovat dětem nenásilnou formou
znalosti a dovednosti důležité pro celý život.
Spolupracovala např. se Sdružením Líska v rámci kampaně Ptáci – žijí tady s námi.
Se svými dětmi vyhrála výlet do ekologické vesničky Hostětín. Vyrobili budky
pro sýkorky, zahradní pítka, sledovali hnízdění ptáků. Pro Sdružení středisek ekologické
výchovy Pavučina v Praze zpracovala a s dětmi realizovala projekt o řemeslech
a polytechnické výchově nazvaný Tkaní na destičce.
Za činnost na výše uvedených projektech získala ocenění Lektor a pedagog EVVO ve
Zlínském kraji.
Keramika je její velkou láskou. Ve své keramické dílně je schopna tvořit nejen
upomínkové předměty, ale i tematické soubory, které pak posílá na výstavy.
Svou prací zaujala i redaktory specializovaného čtvrtletníku Golem, kteří již několikrát
uveřejnili její nápady. Veřejnosti zpřístupňuje každoročně soutěžní přehlídku „Souboj
hrnků“ o nejkrásnější výrobek s možností vyhrát tvoření v keramické dílně zdarma.
Pro okolní školy připravuje keramické tvoření.
V rámci spolupráce s metodickým sdružením vychovatelů Středočeského kraje byla
pozvána na celostátní 2012) a letos i k účasti na mezinárodní výstavě o činnostech
školních družin a zájmového vzdělávání, která se koná ve výstavních prostorách
Památníku Lidice v Lidicích, kde spolupracuje si pamětníky tragických událostí vypálení
obce.
Letos oslaví 10 let od založení dílny „ Ručně tkané koberce a ubrusy“, která vrací
tradiční řemeslo do našeho kraje. Pravidelně se zúčastňuje přehlídek řemesel ve
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm i jinde. Několikrát tkalcovské
řemeslo představila i v Českém rozhlase a na akcích muzeí Zlínského kraje.
Je členkou Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, jehož úkolem je snaha o zachování
tradičních postupů a zpracování řemeslných výrobků pro budoucí generace s důrazem
na výběr výrobců, kteří zvládají a reprezentují své řemeslo na vysoké úrovni.
V rámci projektu Poctivě vyrobené získala 1. místo v soutěži regionálních výrobců a
získala titul Regionální výrobce Zlínského kraje v roce 2014 v kategorii rukodělný
výrobce.
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Úspěchy nejen našich
občanů

Svými výtvarnými výrobky děti pod jejím vedením několikrát vyzdobily prostory Baťovy
univerzity ve Zlíně.
Práce ve škole i pro veřejnost ji baví a nedovede si představit, že by tomu mělo být jinak.
Svou spokojenost většinou vyjadřuje slovy: „Mě to tak baví a ještě mě za to platí.“
Přejeme jí, aby jí chuť do práce, optimismus a dobrá nálada neopouštěly ani v budoucnu.
Věra Halová, ředitelka Základní školy Liptál

Ne každý má to štěstí, že navštíví ledový kontinent. Jaroslavu Geržovi se to podařilo.
Nebyl tam jako turista, ale na Antarktidu odletěl jako technik na stanici Johanna Gregora
Mendela, kterou na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě provozuje Masarykova univerzita
v Brně.
A to není všechno. Od jeho pobytu tam má obec Liptál umístěnu směrovou tabulku –
kudy a jak daleko (14 184 km) z Antarktidy k nám do Liptálu! Výroby se velmi aktivně
zúčastnily děti ze Školní družiny ZŠ Liptál s jejich paní vychovatelkou Petrou Pilnou.
Zde je několik postřehů z pobytu Jaroslava Gerži:
„Osm týdnů trávila naše patnáctičlenná expediční skupina na stanici, která se nachází
kousek od břehu mořského zálivu, který byl skoro celou dobu našeho pobytu pokryt
ledem, nebo se po něm proháněly ledové kry. Vědci se mohou pochlubit škálou
vědeckých úspěchů. My technici zase řadou úspěchů technických. Díky dobrému počasí,
které bylo po většinu ledna a na počátku února, jsme intenzivně pracovali. Vědci v terénu
a náš technický tým na zabezpečení chodu stanice a instalaci nových technologií.
Výsledky vědeckých měření potvrdily ochlazení a zpomalení úbytku ledovců za poslední
tři roky. Teprve delší sledování dokáže odpovědět na otázku, jak je to s globálním
oteplováním klimatu. Hydrologický výzkum byl zaměřen na vodní toky, transport a
ukládání sedimentů v letním období a sledování 15 jezer. Výsledky budou porovnány
s výzkumy na jiných místech Antarktidy. Přítomní biologové nasbírali množství
vzorků rozsivek, řas, sinic, mechů a lišejníků z více než 150 odběrových míst. Zkoumali
organickou hmotu především v okolí mrtvých tuleňů, jejichž těla se jen pomalu rozkládají
a jsou zdrojem živin pro rostliny. Celkový počet mumií uhynulých tuleňů, které jsem
viděl, jde do stovek. Nasbírané vzorky budou vědci zkoumat v laboratořích v České
republice. Biologové odebírali vzorky i ze zobáků a kloak ptáků, hlavně tučňáků a
chaluh. Výsledky výzkumu jsou pak využitelné třeba i ve farmaceutickém průmyslu.
Zjišťovali i obsah rtuti v prostředí Antarktidy, těžkého kovu, který ohrožuje naše životní
prostředí. Na své si přišel i lékař výpravy. Získal data o vlivu fyzické zátěže a chladu na
člověka, lidské orgány a imunitu.
Všichni jsme se cítili skvěle a sledování potvrdilo příznivý vliv antarktického prostředí.
Ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky Akademie věd měřili vědci v Antarktidě úroveň
radioaktivního gama záření. Výsledky by měly prozradit více o šíření radiace na Zemi i
ohrožení Antarktidy (např. zářením z havarované jaderné elektrárny ve Fukušimě).
My technici jsme na stanici také nezaháleli. Instalovali jsme panely pro zkoumání vlivu
slunečního záření na plasty, testovali nový typ větrné elektrárny a získali cenné informace
na další vylepšení její konstrukce. Byl zásadně přebudován systém výroby a rozvodu
elektrické energie a nainstalováno 90 fotovoltaických panelů. Tím byla výrazně snížena
spotřeba nafty pro výrobu energie pomocí dieselového generátoru. Když svítí slunce, není
nutné generátor vůbec spouštět, protože výroba energie je větší než spotřeba. Česká
stanice se dostala na absolutní špičku ve využívání obnovitelných zdrojů energie
v Antarktidě. Usadili a zprovoznili jsme nový kontejner pro úpravu a skladování pitné
vody o objemu 4,5 tis. litrů, které stanici zabezpečí pro dny, kdy zamrzne potok, který je
zdrojem vody.
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Jaroslav Gerža
členem expedice
na Antarktidu

Vědci i technici testovali terénní čtyřkolky, které se osvědčily na výbornou. S jejich
pomocí byly dopraveny vědecké přístroje do odlehlých částí ostrova. Byly použity i
pro vytyčení tras pohybu po krajině, citlivé na erozi. Tyto trasy se stanou závaznými
pro všechny vědecké výpravy, které obvykle čtyřkolky využívají (Velké Británie,
Argentiny, Brazílie ...).
Po celou dobu jsme se těšili pevnému zdraví a měli dobrou náladu, přestože práce bylo
víc jak dost. 20. února 2015 nás helikoptéry argentinské armády přepravily na 80 km
vzdálenou argentinskou základnu Marambio na ostrově Seymour Island, po dvou dnech
jsme pokračovali v cestě nákladním letadlem do Rio Gallegos na jihu Argentiny a dále
linkovými letadly do Buenos Aires, Amsterdamu, Vídně, autobusem do Brna a vlakem
do Vsetína“.
Ve středu dne 17. června 2015 proběhla v sále restaurace U Klesků v Liptále beseda
s inženýrem Pavlem Kaplerem, vedoucím vědeckých expedic Masarykovy univerzity
v Brně. Přítomným návštěvníkům přiblížil slovem i obrazem zkušenosti z pobytu
na České stanici Johanna Gregora Mendela, kterou provozuje Masarykova univerzita
na ostrově Jamese Rosse.
Beseda trvala bezmála tři hodiny a diváci měli v rámci diskuse připraveno mnoho otázek,
na které inženýr Kapler zasvěceně odpovídal. Neformální posezení malé skupiny
zvědavců se protáhlo až do pozdních nočních hodin a stále bylo nač se ptát.

1000 mil dobrodružství - tak by se dal charakterizovat 5. ročník závodu, který byl
odstartován 5. července 2015 v obci Nová Sedlica na Slovensko-Polsko- Ukrajinském
trojmezí. Tento extrémní nonstop ultramaraton je právem nazýván za nejtěžší svého
druhu v Evropě. Otevřen je pro chodce, běžce, cyklisty a všechny, co se pohybují vlastní
silou. Závod o délce 1 623 km s převýšením téměř 40 km, vede převážně složitým
horským terénem napříč Česko-Slovenskem s cílem v obci Skalná v Chebu. Trasa je
pevně stanovená a závodníci se řídí pomocí přístroje GPS. Cílená podpora účastníků je
zakázaná. V praxi to znamená, že každý si veze nebo nese všechny věci sám. Přespává,
kde se mu to hodí a stravuje se tím, co zrovna sežene. Předepsaná je pouze základní
výbava, do které patří spacák, nůž, lékárnička, buzola atd.
Na startu se sešlo 152 závodníků ze sedmi států starého kontinentu. Mezi nimi ani letos
nechyběl zástupce z naší obce Aleš Melichařík, který jel na horském kole. Při tréninku
pro tento závod najel od ledna přes 4000 km. Do přípravy zařadil např. trasu kolem
Taterza 3dny (510 km) nebo přejezd Liptál-Praha nonstop za 19 hodin (365 km).
Tento závod je kromě fyzické náročnosti obtížný především psychicky. Vždyť v podstatě
2 týdny se za sebe otáčíte, zda za vámi neběží medvěd nebo jiné zvíře. V dešti raději
nezastavujete, aby vám nezchladlo mokré oblečení, protože na převlečení stejně žádné
nemáte. A když si nakonec večer lehnete do opuštěné stavby v horách, musíte se vyspat
za 4 hodiny tak, abyste zítra mohli šlapat dalších 20 hodin naplno. A to všechno sám
při teplotách od 0°C do +50°C .
I přes všechny nástrahy, které si pro závodníky připravil pořadatel, extrémní biker Jan
Kopka, letos dojelo do cíle rekordních 92 dobrodruhů. Aleš Melichařík pak na 45. místě
s časem 12 dní a 16 hod. Z výsledkové listiny je možné také vyčíst, že v průběhu závodu
zhubnul o 9,5 kg. Pro úplnost je nutné dodat, že první přijel do cíle Jan Tyxa v čase 8 dní
a 3 hod. Poslední pak koloběžkář Petr Ozogán v čase 26 dní a 18 hod.
Mnozí ze startujících tento závod nezvládli. Nepodařilo se jim najít v srdci tolik sil, aby
se vypořádali mnohdy s bolestivým zraněním nebo složitou opravou kola. Jiní byli natolik
vyčerpaní, že prostě dál už jet nemohli. Většina ale dokázala, že tento závod je pro ně
především výzvou, která se nejezdí na vítězství, ale pro poznání sama sebe, nových přátel
a přírody.
Na závěr musím uznat, že všichni ti, co se postavili na start, zaslouží obdiv. A těm, co se
nakonec podařilo dojet do cíle, náleží velký respekt. Pro Liptálský zpravodaj Jarda Kužel.
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Aleš Melichařík,
1000 mil napříč
Česko-Slovenskem

V neděli 21. června 2015 jsme v naší obci společně s panem starostou Ing. Milanem
Daňou slavnostně přivítali jedenáct nových občánků.
Nevšední okamžiky nedělního odpoledne svým krásným vystoupením zpříjemnily
Malúšata a rodiče dětí se pak podepsali do kroniky.
Po převzetí tradičních dárků - pamětní knížky, hračky, květiny, finančního daru a
bryndáčku s nápisem „Občánek Liptálu“, se rodiče vyfotografovali u kolébky.

Vítání občánků.

V sobotu 5.12.2015 odpoledne se v Kulturním zařízení OÚ Liptál konalo tradiční
posezení se seniory. Mikulášský termín této akce vhodně doplnil program dětí z mateřské
školy, které pohádkou o Péťovi zavedly všechny přítomné mezi čertíky do pekla.
Malí ogaři z Lipty předvedli, co všechno umí, a navíc speciálně pro naše seniory
nacvičili maorský tanec.
Pohodový čas adventu pak navodilo vystoupení žáků Základní umělecké školy Morava
Liptál zakončené koledami v podání cimbálové muziky.
Všechny přítomné určitě potěšila návštěva Mikuláše, který se tu se svou početnou
družinou zastavil při „Mikulášské jízdě“ obcí.
Nechybělo ani tradiční bohaté občerstvení a pozdrav pana starosty s přípitkem.
K dobré zábavě i k tanci pak až do konce hrály „Veselé harmoniky“ z Jasenné.
Za Komisi pro občanské záležitosti Eva Krausová

Posezení se seniory.

Ten, kdo si udělal 29.11.2015 odpoledne volno a přišel na půl čtvrté do evangelického
kostela, zaručeně nelitoval. I když venku bylo pošmourno a sychravo a vlezlá zima se
otevřenými dveřmi před koncertem snažila dostat do kostela, určitě to nepokazilo
atmosféru a výkon účinkujících.
Sváteční náladu se snažily navodit cérky z Rokytenky, s novými koledami vystoupila
dětská cimbálová muzika místní pobočky ZUŠ Morava. Líbil se i letošní host – vokální
kvintet Magna Mysteria. I když bylo avizováno pět zpěváků - mužů, vůbec nevadilo, že
byli jen dva a pětici doplnily tři ženy. Jejich zpěv gotických, renesančních a barokních
písní byl velmi příjemný a vtipné slovní komentáře k některým z nich určitě obohatily
mnohé posluchače. Jak sami říkali, z koncertu odcházeli s vánoční náladou a teplem
v duši, s přáním slov z poslední písničky: „Šťastné a veselé, ať naše hvězda je tu
a tisíc let ať nezhasíná, ať láska vládne světu.“
Hana Vaculíková

Adventní koncert

V neděli 29. listopadu 2015 začal první adventní nedělí ADVENT.
V mnoha domovech jsme zapálili první svíčku na adventním věnci. V předvečer,
v sobotu, jsme rozsvítili vánoční strom a betlém v naší obci.
Slavnostnímu okamžiku předcházel již tradiční školní Vánoční jarmark, který připravil
Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál, Základní škola a Mateřská škola Liptál
s podporou obce.
Vzhledem k rozsáhlému programu i předpovědi dobrého počasí jsme zvolili Kulturní
areál obce. Na jarmarku proběhl benefiční prodej výrobků dětí mateřské a základní školy,
který se těšil velkému zájmu a děti tak na své školní i mimoškolní aktivity získaly cca
30.000 Kč.
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Vánoční jarmark

Součástí byl i prodej regionálních výrobků a návštěvníci tak mohli pořídit svíčky,
Lukášovy šité hračky, textilní výrobky, trdelníky, med, vánočky, fairtradovou kávu,
čokoládu a čaje, jmelí, cínové ozdoby, ovoce, zeleninu,sušené plody i zdravé dobroty.
Pro děti připravila školní družina a maminky tvořivé dílny a ukázky řemesel.
Více než 50 dětí navštívilo v kolibě zvonečkovou, andělskou, vločkovou a vlněnou
dílničku a zkusilo si práci s plstí a ovčí vlnou, výrobu korálkových andílků i zdobení
zvonečků.
K milé atmosféře přispěly koledy, Andělská pošta i bohaté občerstvení.
K páté hodině jsme poprvé vypravili z areálu zvonečkový průvod. Následovalo zpívání
koled dětí základní školy s paní učitelkou Gajdošíkovou, pozdrav pana starosty Ing.
Milana Dani a společné rozsvícení vánočního stromu a betlému. A kdo se dobře díval,
viděl, jak z oblohy spadlo i pár sněhových vloček.
Děkujeme učitelům obou škol, školní družině i jídelně, rodičům a vedení obce za přípravu
a pomoc. Veškerý výtěžek z akce jde do pokladny Spolku na rozvoj dalších školních a
mimoškolních aktivit.
Za pořadatele Iva Koutná,předsedkyně SRPŠ ZŠ Liptál

Letošní 5. ročník benefičního festivalu jsme se rozhodli udělat místo na konci, tak
na začátku prázdnin, a to v pátek 26. června 2015. I když i v tomto termínu není o akce
nouze, ukázalo se, že nám tato změna prospěla. Přece jen léto začíná, a i když počasí
ovlivnit nemůžeme, tak nám vyšlo parádně a slunce nám slůnilo.
A jelikož dětem končil školní rok, tak jsme se rozhodli udělat i něco pro ně.
Pozvali jsme ochotnický divadelní spolek Slušovice, který v 15:00 hodin zahrál pohádku
„Kluk z plakátu“. Přišly děti z místní školky a školy, ale jak se říká, i přespolní. Děti
vytvořily výbornou atmosféru a herci podali perfektní výkon. Navzájem všichni
spolupracovali a doplňovali se.
Pro všechny bylo připraveno občerstvení, jak pro děti tak pro jejich doprovod a ostatní
návštěvníky. Ale to už mezitím přijel zvukař Dušan Trličík a začal chystat zvuk
pro samotný festival, který měl začít v 18:00 hodin. Vše se stihlo a tak chvíli po šesté
spustila svůj heavy metal skupina Donor. I přes zatím malý počet návštěvníků sklidila
potlesk od pár nadšenců. Po nich nastoupila skupina Shape the Cat, která hrála na Slůnění
již po čtvrté v různých sestavách a bylo poznat, že stálí návštěvníci už je znají.
A v tom je i podstata celého festivalu. Lidé pochopili, že když přijdou a svou účastí a
konzumací podpoří dobrou věc, tak se u toho mohou dobře bavit. Ale letos se objevilo i
hodně nových lidí z okolí. Za to můžeme poděkovat dalším skupinám a to Cimentu a
Vysokému Napětí. Cimenti jsou prostě legenda valašského rocku a opět nezklamali své
početné fanoušky.
Po nich se areál ponořil do tmy, aby svou ohňovou show předvedl Zdenek Minařík alias
„Ohně Helmer“ a lidi jeho vystoupení povzbuzovali potleskem a jásotem. Jakmile
se světla opět rozsvítila, tak spustilo svůj ska-punk Vysoké Napětí a opravdu celý parket
poskakoval. Prostě tato hudba nemůže nechat nikoho chladným. A na závěrečný set
nastoupil DJ Puclík, jinak zpěvák skupiny Black Adder z Valmezu. Ten svými
reprodukovanými songy roztančil různé skupinky návštěvníků. Na různorodosti hudby je
koneckonců postavená celá dramaturgie festivalu. Ale nejen hudby ale i jídla a pití.
No, prostě snažíme se připravit toho co nejvíc, aby si každý vybral a i konzumací nás
podpořil ve prospěch úspěchu akce.
A budeme se o to snažit zas příští rok v podobném duchu i termínu.
No a nakonec to HLAVNÍ o co šlo. I letošní zisk věnujeme vsetínské organizaci
NADĚJE, která provozuje denní stacionáře pro různě postižené lidi ve střediscích
Rokytnice a Sychrov. Letos se jedná o částku 35 400 Kč, kterou si rozdělí mezi obě
střediska rovným dílem.
Jara Londa
Příloha č. 11. (plakát)
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Liptálské slůnění
pro NADĚJI

V současné době se provádějí v naší obci jedny z posledních prací na kanalizaci
v rámci projektu ČŘB II. Vzhledem k tomu, že se jedná o doposud největší investiční
akci naší obce, kdy její rozsah značně po dobu téměř dvou let omezovala ještě chvíli bude
omezovat klidné soužití v naší obci, rozhodlo se vedení obce, že uspořádá pro všechny
občany za jejich trpělivost společenskou akci, při které by příjemně strávili svůj čas,
I. Liptálský gulášfest, samozřejmě s gulášem zdarma a s vyhlášením nejlepšího
liptálského guláše v roce 2015.
Pro co možné nejpříznivější počasí se stanovil termín na třetí sobotu v září. Oslovili
jsme několik známých „gulášníků“ a poté, co se mezi občany rozkřiklo, že se akce chystá,
sami se přihlásili další odborníci na vaření guláše. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o první akci tohoto charakteru a netušili jsme, jaká bude účast a celkový zájem, stanovila
se kapacita „gulášníků“ na sedm s podmínkou, že každý mistr navaří plný kotel.
Po zhodnocení celé akce nás mrzí, že se soutěže nakonec nezúčastnili všichni, kteří zájem
projevili. Věřím, že v dalším ročníku se vyhoví všem zájemcům, kteří budou moci
předvést své kuchařské umění.
O hudební a taneční zábavu se postarala dechová hudba Liptalanka a ve večerních
hodinách hudební skupina 1+1.
Pro děti byl připraven skákací hrad a jízda na koních. Těm, co nestačily guláše, bylo
možné dosytit své žaludky párkem v rohlíku a dalšími pochutinami. Samozřejmě
nechybělo ani pivo.

I.Liptálský gulášfest

A teď už k samotné akci. I přesto, že její začátek byl v 15:00 hodin, připravovali se
někteří mistři společně se svými pomocníky u svých kotlů již od osmi hodin rána.
Počasí bylo přívětivé, mírně pod mrakem a mezi „rivaly“ panovala přátelská nálada,
která se podporovala slivovičkou a pivem. Jak jsem již uvedl, soutěžilo sedm gulášníků.
Jednalo se o Jana Vaculíka, Vladimíra Škrabánka st., Mirka Chmelaře s Pavlem
Výchopněm, Pavla Londu, Jiřího Kašpárka, Filipa Tomance a Ladislava Kováče.
Jako první viděli dno svého kotle Mirek Chmelař a Pavel Výchopeň a to už kolem
sedmnácté hodiny. I dalších míst pro ochutnání guláše velice rychle ubývalo a kolem
18:30 už téměř žádný guláš nebyl.
Během ochutnávky měl možnost každý dát svůj hlas svému favoritovi. Po sečtení hlasů
proběhlo kolem devatenácté hodiny oficiální vyhlášení historicky prvního nejlepšího
liptálského gulášníka, nejen za rok 2015. I když rozdíly při součtech hlasů jednotlivých
mistrů byly velice malé, nakonec se vítězem stal Ladislav Kováč.
Vzhledem k přívětivému počasí, pokračovala volná zábava za doprovodu hudební
skupiny 1+1 až do jedné hodiny rána.
Jsem velice rád, že účast byla na I. Liptálském gulášfestu hojná a že i ohlasy byly
pozitivní. Pokud bude v příštích letech o pokračování akce zájem, myslím si, že by se
mohla do Liptálu dostat další pravidelná kulturní akce, která bude nám všem
zpříjemňovat životy.
Ing. Ondřej Vaculík, místostarosta obce Liptál

Pravidelně probíhaly během roku v kulturním zařízení tyto zkoušky:
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:
Ne:

FoS Malá Lipta (17-19 hod.)
FoS Senioři (19-21 hod.)
FoS Lipta-Malůšata (16.30-17.45 hod.) FoS Senioři (19-21 hod.)
FoS Lipta základ (19-21 hod.)
Zumba (18.30 - 19.30 hod. - od září)
FoS Lipta-Základ (19-21 hod.)
Dechovka Liptalanka (19-22 hod.)
Dechovka Liptalanka
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Akce roku

V kulturním zařízení obecního úřadu se v roce 2015 konaly tyto akce:

Karneval ZŠ
Výroční schůze SDH
Hasičský ples
71.Valašský bál
Myslivecký ples
Seminář Starodávný
Koncert cimbálovek ZUŠ Morava
Taneční kolona
28.Dětský folklorní festival
Žákovský koncert ZUŠ Morava
Absolventský večírek
MFF 46.Liptálské slavnosti
Soustředění mažoretky Zlín
Seminář - odzemek
Beseda se seniory
Vánoční posezení u cimbálu
Mikulášská besídka MŠ Liptál
Besídka DD a ZŠ Liptál
Vánoční koncert ZUŠ Morava
Štěpánská zábava FK TJ Start Lipta Liptál

17.1.2015
24.1.2015
24.1.2015
7.2.2015
14.2.2015
13.-15.3.2015
26.3.2015
24.4.2015
7.6.2015
18.6.2015
25.6.2015
18.-24.8.2015
6.-8.11.2015
14.11.2015
5.12.2015
6.12.2015
8.12.2015
10.12.2015
17.12.2015
26.12.2015

Během roku se v kulturním zařízení konaly tři soukromé akce – oslavy.

V kulturním areálu obecního úřadu se v roce 2015 konaly tyto akce:

Dětský den Cesta přes pohádky
28. Dětský folklórní festival
5.Liptálské slůnění s divadlem
Hasičská pohárová soutěž SDH Liptál
10. Finální rozstřel - KVN Liptál
110 let SHD Liptál, soutěž, zábava
MFF 46. Liptálské slavnosti
Gulášová soutěž- akce Obce Liptál
Vánoční jarmark

16.5.2015
7.6.2015
26.6.2015
11.7.2015
17.8.2015
15.8.2015
18.8.-24.8.2015
19.9.2015
28.11.2015

Příloha č.: 12. ( Plán kulturních akcí, pozvánky na akce)
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Ke dni 31.12.3015 bylo v naší obci 1 474 obyvatel.
Z toho 1 244 dospělých
230 dětí
754 žen
720 mužů.

Přehled obyvatel

Čísla popisná a evidenční:
Ke dni 31.12.2015 je v obci je registrováno:
531 čísel popisných
44 čísel evidenčních (chaty).
160 objektů je neobydlených – nikdo není přihlášen na trvalý pobyt.
Za rok 2015 se narodilo 18 dětí,
zemřelo 22 občanů
přihlásilo se 23 obyvatel
odhlásilo se 17 obyvatel.

Údaje o nezaměstnanosti v Liptále - ke 31.01.2016:
Evidovaní uchazeči: 57.
Podíl nezaměstnanosti: 5,72 %
Podíl nezam. v okrese Vsetín – nejvíce Val. Senice – 10,42 %,
nejméně Val. Příkazy – 2,91 %. (Zdroj: Úřad práce)

Nejsušší za 55 let, nejteplejší za 165 let, tedy od roku 1850, kdy začali vědci měřit
teplotu na zeměkouli. Takový byl rok 2015 - plný extrémů počasí.
Často se měnil tlak vzduchu, rychle se střídala období teplotně výrazně nadprůměrná
s chladnějšími. Teplota zkrátka létala z extrémů do extrémů.
Kromě října byly všechny měsíce teplotně nadprůměrné. Největší odchylky od průměru
dosáhly leden, srpen a prosinec.
Vysoké teploty však nebyly tím největším problémem, problémem začínají být zimy
bez sněhu. Již tento rok na některých místech republiky vysychaly studně.
Do historie se tento rok zapíše jako nejsušší minimálně za posledních 55 let.
Srážkově podprůměrných měsíců bylo celkem sedm. Nejvýrazněji únor, červenec a září.
Nový rok začal sněžením a zimními teplotami pod nulou, ale již v polovině se oteplilo,
teploty stoupaly nad bod mrazu a občas padající sníh nevydržel. Změna nastala na konci
měsíce, kdy husté sněžení a mokrý sníh po několik dnů komplikovaly dopravu.
Únor byl sice teplotně studenější, ale od 10.v měsíci již bez sněhu.
Březen byl měsíc s velkými rozdíly mezi minimálními ranními a maximálními
odpoledními teplotami a na konci se přehnal naším krajem silný vítr, který shazoval
stromy a ničil střechy.
V dubnu na Velikonoční svátky (5.,6.4.) mírně padal sníh, ale na konci již byly teploty
téměř letní. Květen byl průměrně jarní, „zmrzlí“ však přišli až v druhé polovině měsíce.
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Počasí

O to větší byl rozdíl, když 3.června byl první tropický den s teplotami nad 30 stupňů C a
takových bylo až do poloviny měsíce několik.
Vysoké teploty pokračovaly pak i v průběhu července (na začátku a na konci) a 7.srpen
byl vyhlášen jako nejteplejší den roku (ve Vsetíně naměřili 36,7 stupně Celsia) a tropické
počasí pokračovalo až do poloviny měsíce, kdy konečně trochu zapršelo, ale vysoké
teploty přetrvaly až do začátku září.
Již 6.9. se však velmi ochladilo (na Sněžce poprvé sněžilo), ale v druhé polovině měsíce
teploty opět stouply ke 30 stupňům Celsia.
V říjnu bylo počasí teplotně průměrné, v polovině měsíce se dokonce objevil první sníh,
ale ne přímo u nás. Na přelomu října a listopadu převažovalo slunečné počasí s mírnými
nočními mrazíky a v druhé polovině občasný déšť někdy i se sněhem.
Prosinec pak byl teplotně nadprůměrný, nejtepleji bylo na Štěpána (v Děčíně naměřili
16,8 a u nás 9 stupňů Celsia). Ochlazení jsme zaznamenali až poslední dva dny v roce.
Příloha č.13. ( články o počasí z regionálního tisku)
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Rekapitulace 2015:

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

Události ve světě
Události v Česku
Zhodnocení roku starostou obce
Projekt Revitalizace centra obce
Cena Evropské únie umění Zlatá Europea
20 let soutěže Vesnice roku
85.výročí založení valašského kroužku
Malá Lipta a Malí ogaři v Púchově
28. Dětský folklorní den
46. Liptálské slavnosti
Hospodaření obce
Z Mateřské školy Liptál
Ze Základní školy Liptál
Základní umělecká škola Morava
Dětský domov a Základní škola Liptál
Česká církev evangelická Liptál
Sbor dobrovolných hasičů Liptál
Myslivecké sdružení Brdisko
Fotbalový klub Liptál
Klub volejbalových nadšenců Liptál
Zumba fitnes
Šachový kroužek
Trifecty sport v Liptále
Životní výročí 100 let Julie Mikové
Mistři tradiční rukodělné výroby
Úspěchy nejen našich občanů
Jaroslav Gerža členem expedice na Antarktidu
Aleš Melichařík, 1 000 mil napříč Česko-Slovenskem
Vítání občánků
Posezení se seniory
Adventní koncert
Vánoční jarmark
Liptálské slůnění pro NADĚJI
I.Liptálský gulášfest
Akce roku
Přehled obyvatel
Počasí
Rekapitulace
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