2002
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Tento rok vejde do české historie hned několikrát.
Jako rok ničivých povodní.
Jako rok odchodu jedné generace politických vůdců.
A také jako rok, kdy byla naše země pozvána do Evropské unie, a kdy se v Česku
rozšiřovalo NATO.

Hodně pršet začalo 6.8.2002 a v jižních Čechách vytrval nepřetržitý déšť po celý
týden. Povodňová vlna postupující od jihu na sever, nechávala za sebou stovky
poničených měst a obcí. Přišlo to nečekaně a v takové síle, která každého
zaskočila.
Čechami se povodeň řítila jako smršť a ničila všechno, co jí stálo v cestě.
Lidé byli připraveni na stoletou vodu, přišla však pětisetletá.
Zatímco na jihu Čech bořil domy, silnice a mosty především silný proud, který
brzy opadl, od Prahy na sever zaplavovala voda několikakilometrové pásy v okolí
Vltavy, Labe a Ohře a držela se tu několik týdnů.
Přesto byly České Budějovice několik dnů odříznuty od světa a historické
centrum Českého Krumlova bylo úplně pod vodou.
Na severu vyplavila voda čtrnáct chemických továren a do řek se tak dostaly
desítky tun chemikálií a jedovatých látek.
V Praze byl nejvíce zasažen Karlín / přes noc bylo zaplaveno přes tisíc domů a
bezprostředně po záplavě se již tři zřítily /, chyběly centimetry, ale na poslední
chvíli postavené zábrany zachránily historické centrum.
Neodolalo však metro, které mělo být bezpečným úkrytem a několik minut poté,
co je stihli opustit poslední cestující bylo zaplaveno.
Kvůli velké vodě muselo své domovy opustit téměř čtvrt miliónu lidí.
Ve více než 500 obcí bylo zničeno přes 1000 domů a celková škoda se odhaduje
na více než 90 miliard korun.
Sedmnáct lidí však srpnové záplavy nepřežilo.

Pětisetletá voda

Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu se konaly 14. a 15. června .
Zvítězila ČSSD a prezident Václav Havel pověřil předsedu ČSSD Vladimíra
Špidlu jednáním o sestavení vlády.

Volby do
Poslanecké
sněmovny,
Parlamentu
a Senátu

25.a 26.října proběhlo první kolo voleb do Senátu a Parlamentu.
V naší obci se zúčastnilo voleb 159 občanů, což je 14,3 % a počtem 62 hlasů
zvítězila Irena Ondrová. I celostátně vyhrála ODS / 9 křesel / před ČSSD
/ 7 křesel /.
Ve čtvrtek 31.října navštívil naši obec ministr práce a sociálních věcí a
místopředseda ČSSD ing.Zdeněk Škromach za doprovodu PeadDr. Aleny
Gajdůškové.
Na toto setkání byli pozváni Zastupitelé obce, místní podnikatelé a starostové
okolních vesnic. Pro všechny přítomné však bylo milým překvapením, když přijel
i bývalý předseda vlády ČR ing. Miloš Zeman se svým doprovodem.

Setkání s vládními
činiteli

85

Všichni hosté se zajímali o problémy našeho regionu a o vliv nového
přerozdělování financí přímo na život obce.
Souhlasili s tím, že velmi důležitý pro rozvoj podnikání je stav komunikací a
slíbili uplatnit svůj vliv při přípravě budování dlouho slibované nové silnice mezi
Vsetínem a Valašským Meziříčím.
Zdůraznili, že je nutné, aby si obce připravily své budovatelské záměry
na investiční akce, neboť po vstupu do Evropské unie v roce 2004 budou finančně
podporovány.
Starosta obce Miroslav Vaculík hovořil nejen o současných investičních akcích a
zadluženosti obce, ale i o podpoře kultury a kulturního dění ve vesnici a věnoval
hostům nově vydanou knihu Liptál včera a dnes i videokazetu.

Současně s komunálními volbami ve dnech 1. a 2.listopadu proběhlo i II.kolo
Voleb do Senátu a Parlamentu.
Těchto voleb se zúčastnilo 378 voličů, což je 37 %, a opět zvítězila
Irena Ondrová / 56 hlasů / před Alenou Gajdůškovou / 44 hlasy /.

II. kolo voleb do
Senátu a
Parlamentu

Komunálních voleb ve dnech 1.a 2.listopadu se zúčastnilo 684 voličů,
což činí 61,6 % .
Na hlasovacím lístku a letácích s volebním programem se představilo voličům
61 kandidátů v pěti sdruženích nebo stranách.

Komunální
volby

Výsledkem bylo zvolení zástupců těchto kandidátek :
1. Sdružení nezávislých kandidátů – Liptál.
Miroslav Vaculík
počet hlasů 341
Ivana Zbranková,ing.
151
Eva Krausová
385
Vítězslav Čech,MUDr.
332
Marie Machalová,Mgr.
266
2. Sdružení nezávislých kandidátů – Nezávislí 2002.
Lubomír Vaculík
počet hlasů 199
Zdeněk Mrlina
198
3. Česká strana národně sociální.
Hynek Kovařík
počet hlasů 209
4. Sdružení nezávislých kandidátů – Liptál II.
Petr Vaculík
počet hlasů 205
Jiří Hala,ing.
249
Jaroslav Hruška
295
Věra Dostálová
211
5. Sdružení nezávislých kandidátů – Liptál I.
Věra Halová
počet hlasů 328
Jaroslav Daňa,ing.
177
Hana Blanarčíková,MUDr.
289
/ Archív č.: ….. – kandidátky, volební lístky, výsledky voleb /
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Na ustavující veřejném zasedání Zastupitelstva obce dne 18.11.2002
byli tajným hlasováním v souladu s § 84 zákona č.128/2000Sb. o obcích
zvoleni :

Starosta,
místostarostka,
Rada obce

starosta :

Miroslav Vaculík,
s tím, že bude pro výkon funkce uvolněn ze zaměstnání
místostarostka : Věra Dostálová,
s tím, že bude pro výkon funkce uvolněna ze zaměstnání
dalšími členy Rady obce Liptál : MUDr.Vítězslav Čech
Lubomír Vaculík
Petr Vaculík
/ Archív č. : … Zpráva návrhové a volební komise /



Dne 18.3 2002 se konalo 28. veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
Nezvyklé bylo už tím, že se poprvé pořizoval zvukový záznam z jednání
/ schválilo jej 11 zastupitelů /, ale také vysokou účastí občanů.
Podle programu jsme očekávali bouřlivé jednání o rozboru nákladů na
mateřskou školu v současné budově- v porovnání s jejím případným
přestěhováním do volných prostorů v základní škole. / Občané byli v posledním
Liptálském zpravodaji seznámeni se stanoviskem kontrolního výboru, který se
snažil kladně vyhodnotit ekonomický dopad přestěhování, ale také se stanoviskem
starosty obce, který na základě jednání s Radou obce a ředitelkou mateřské školy
na této akci nevidí nic ekonomického./
Ještě před schválením programu zasedání byl však tento bod na žádost pana
Jaroslava Hrušky / člena kontrolní komise / vyřazen.
Na žádost ředitelky základní školy p.Halové byl bod o rozpočtu obce na rok
2002 doplněn projednáním dopisu zaměstnanců ZŠ.
/Archív č………/
S touto peticí se zaměstnanci přímo na tomto zasedání obrátili na zastupitele obce
s žádostí o navýšení rozpočtu pro základní školu. Upozornili na to, že již řadu let
nedostávají dotace v požadované výši, nemohou tedy obnovovat vybavení učeben,
ani pořizovat pomůcky a ve srovnání s ostatními školami označili svou situaci za
kritickou. / Návrh rozpočtu ZŠ ve výši 1 694 540,-Kč Rada obce snížila na
1 550 000,-Kč /
Rozvinula se bouřlivá diskuse přítomných zaměstnanců školy, zastupitelů
i občanů. Výsledkem bylo schválení navýšení rozpočtu na požadovanou částku na
úkor zadluženosti obce, ale také neschválení odhalení pamětní desky panu
Františku Váňovi. Část zastupitelů byla také proti vydávání dlouho rozpracované
knihy Liptál ve fotografii.
Výdaje v rozpočtu obce na rok 2002 byly tedy zvýšeny a vzhledem k tomu, že ani
příjmy nemusí být naplněny v předpokládané výši byl pověřen starosta obce
zajištěním finančních prostředků na vyrovnání rozpočtu v případě nutnosti.

Zasedání
Zastupitelstva obce
dne 18.3.2002
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Toto mělo za následek i to, že Rada obce zadala nezávislému finančnímu poradci
k posouzení oprávněnost rostoucích finančních požadavků právního subjektu ZŠ.
/ Výsledkem byla zpráva ing Jiřího Turoně, která potvrzuje původně určenou
částku 1 550 000,-Kč za dostačující.
archív :……………….
/
V závěru zasedání Zastupitelstva obce dne 18.3.2002 se diskuse zaměřila na
mateřskou školu. Pan Petr Vaculík se dotazoval proč nejsou přijímáni všichni
zájemci o docházku i během roku /kapacitně byla mateřská škola naplněna/ a
ing.Halu zajímalo, co bude se stěhováním MŠ do ZŠ.
Tento bod programu však byl na žádost člena kontrolního výboru vyloučen a
nemohl tak být podrobně projednáván.
Na toto nepřiměřeně reagoval pan Petr Vaculík a ing.Jiří Hala prohlášením, že
všechna jejich práce je zbytečná, a proto odstupují ze všech funkcí v komisích a
výborech.

Na dalším veřejném zasedání Zastupitelstva obce dne 13.5.2002 informoval pan
starosta přítomné o odstoupení paní Věry Halové z Komise pro občanské
záležitosti a jejím zastoupením ve funkci předsedkyně pověřil Evu Krausovou.
Hosty na tomto zasedání byli přednosta OkÚ p.Miroslav Mírný a vedoucí referátu
školství ing.Jana Janovská.
Po informaci pana starosty o výsledcích posouzení hospodaření ZŠ se k tomu oba
vyjádřili a spolu se Zastupiteli obce konstatovali, že stav ZŠ Liptál není kritický.

Zasedání ZO
13.5.2002


Mezinárodní festival XV. Dětské folklorní dny se konal 7.,8.a 9.června
na počest učitele národů Jana Ámose Komenského / 1592 – 2002 /.
Záštitu nad festivalem převzala Jaroslava Přibylová, náměstkyně ministra obrany
České republiky.
Součástí programu byla výstava výtvarných prací dětí Mateřské školy v Liptále
připravená v zasedací místnosti Obecního úřadu a tradiční přehlídka malých
zpěváčků „O Liptálského ptáčka zpěváčka“.
Na poslední chvíli se počasí umoudřilo a umožnilo účinkujícím ze širokého
okolí i ciziny předvést své umění na pódiu v kulturním areálu.
/ Archív : č. :…. brožura – XV. Dětské folklorní dny, letáček – program,
čestná vstupenka,
„Folklorní slavnosti a významné folklorní festivaly ČR“./

XXXIII. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti se letos konal ve dnech
21.- 26.8.2002
Záštitu nad festivalem převzal Ivan Havlíček, místopředseda výboru Senátu
Parlamentu České republiky.
Tradiční součástí festivalu jsou vždy řezbářské dny s ukázkou řemeslných prací
v přírodním kulturním areálu a výstava na obecním úřadě.
Tam svá díla letos představil fotograf, muzikant, písmák a náturista, rodák

XV.Dětský
folklorní festival

XXXIII. Liptálské
slavnosti
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ze sousední vesnice – Jasenné pan Vladislav Jurčák.
Na pódiu v kulturním areálu viděli návštěvníci, kterých je rok od roku víc a víc,
mnoho souborů z Čech a Moravy, ale také z okolních i vzdálených zemí jako jsou
Nový Zéland, Mexiko, Litva, Ukrajina, Hercegovina a Egypt.
Myslím, že nejvíce upoutala svou nevšedností japonská skupina – Bubeníci z IPC
studující na Novém Zélandu. Tato skupina dvaceti mladých lidí, z nichž dvě
třetiny jsou dívky, šíří japonskou bubenickou kulturu po celém světě a do Evropy
přijeli poprvé.
/ Archív č.:…..brožura „33 Liptálské slavnosti“, plakát, čtyři pohlednice,
prodávaná vstupenka, čestná vstupenka./

Pro domácí soubor Lipta je tento ročník MFF Liptálské slavnosti zvlášť
významný, neboť od února roku 2001 je samostatným právním subjektem
/ FoS Lipta Liptál / a tudíž nese nad festivalem i ekonomickou odpovědnost.

FoS Lipta Liptál

Dne 24.10.2001 bylo registrováno Ministerstvem vnitra sdružení „Tradice ČR“.
Je to dobrovolná organizace sdružující fyzické i právnické organizace, které mají
společné zájmy a všestranně podporují rozvoj a propagaci tradičních hodnot,
zejména hudbu, zpěv, tanec, řemesla a jiné na bázi národních tradic.
/ Archív č.:….. Sdružení „Tradice ČR“./



V sobotu 26.října se konala velká oslava v Základní škole Liptál .
Otevřena byla totiž před dvaceti pěti lety a od té doby doznala mnoha změn.
Tou poslední byla rozsáhlá rekonstrukce vnitřního zařízení, která proběhla v době
letošních letních prázdnin.
V tento slavnostní den byly otevřeny všechny prostory návštěvníkům, ať již
hostům, bývalým absolventům nebo spolupracovníkům.
Připraveny byly výstavky prací dětí, ale i výrobky bývalých žáků, promítány byly
záznamy ze školních akademií apod.
Na slavnostním shromáždění v tělocvičně školy přivítala paní ředitelka
Mgr.Věra Halová všechny přítomné hosty a zvláště ty, kteří se zasloužili
o uskutečnění a provedení této poslední velké rekonstrukce.
Děti předvedly pásmo písní a básní pod vedení paní učitelky Hany Vaculíkové,
program doplnily mažoretky a taneční vystoupení skupiny Domino /děvčata
druhého stupně ZŠ /. Milovníky folklóru potěšilo pásmo Malé Lipty za doprovodu
dětské muziky Vsacánek. S jejich pomocí zde pokřtil starosta obce Miroslav
Vaculík právě vydanou knihu fotografií „Liptál včera a dnes“ a videokazetu
o Liptále.
Završením těchto oslav byl podvečerní „Pochod broučků“ – lampiónový průvod,
ohňostroj a absolventský večírek v kulturním zařízení při Obecním úřadě Liptál.
/ Archív č. : ….. – pozvánka /

25.let ZŠ Liptál
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V tomto roce byla vydána dlouho připravovaná kniha „Liptál včera a dnes –
historie ve fotografii“, která na 400 stranách křídového papíru s použitím více než
tisícovky fotografií zobrazuje život naší obce od počátku minulého století až po
současnost.
Nápad na vydání této knihy se zrodil již při přípravě knihy „Liptál“,vydané
v roce1994, v níž autor Ladislav Baletka zachytil dějiny obce od jejího vzniku až
po devadesátá léta minulého století. K této publikaci se díky přispění místních
občanů podařilo nasbírat velké množství unikátních fotografií z různých období,
které však již nebylo možno do knihy zařadit a panu starostovi Miroslavu
Vaculíkovi bylo líto jen tak je vrátit majitelům. Ve spolupráci s pracovníky
obecního úřadu se tak ve volném čase pustil do náročné a zdlouhavé práce, která
byla s přispěním řady sponzorů letos dokončena.
Vznikla však ojedinělá obrazová publikace, zachycující naši vesničku v různých
ročních i historických dobách a jejích proměnách.
Doplňuje ji stejnojmenná videokazeta, která dokumentuje prostřednictvím
starých snímků minulost Liptálu a formou videozáběrů zachycuje současný život,
jak jej v různých ročních dobách natočila kamera Zbyňka Popa z nedaleké
Jarcové.
Zcela určitě je na místě poděkovat autorskému týmu, jejich nadšení, odvaze a
cílevědomosti, neboť nám i našim potomkům vytvořili knihu na kterou jsme
všichni pyšní.

Kniha „Liptál včera
a dnes“

To dokazuje i tento článek zveřejněný v „Liptálském zpravodaji“ v prosinci
tohoto roku.
„ Tak jako já, tak mnoho dalších bylo obdarováno tímto dárkem : velkou krásně
zpracovanou knihou se spoustou krásných a vzácných fotografií. Tato kniha se
nazývá :Liptál včera a dnes. Musím s upřímností říci, že se opravdu vydařila –
JE KRÁSNÁ. Dík !
Dalším dárkem byla videokazeta s názvem – jak jinak než : Liptál včera a dnes.
Po shlédnutí tohoto dokumentu jen málo slov :
Liptalané by měli být pyšní na SVUJ /můj/ DOMOV, svou obec. Dvě obyčejná
slova, která však znamenají pro každého mnoho.
Myslím, že by každá rodina v Liptále měla mít tuto krásnou knihu spolu
s videokazetou doma.Určitě by bylo dobré pokračovat dál do budoucna, a zase za
několik let vydat další svědectví o životě lidí, rozvoji obce a mnoha dalších
událostech.
I když nejsem rodačka z Liptálu, musím přiznat, že se mi tu líbí a že se ráda
počítám mezi Liptalany. A děkuji všem, kteří tyto dokumenty pro nás ostatní
připravili.“
Eva Šťastná, Liptál
/Dopis zveřejněný v Liptalském zpravodaji v lednu roku 2003 /
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Hospodaření obce

Konečný rozpočet obce :

Daň závislá činnost
Daň srážková
Daň z příjmu práv.osob
Daň z příjmu fyz.osob
Daň DPH
Odvoz domovního odpadu
Daň z nemovitostí
Daň z příjmu obce
Správ.popl.hrací autom.
Místní poplatky psi
Znečištěné ovzduší
Užívání veřejného prostranství
Příjem za akcie ČS
Dotace OkÚ Vsetín
Volby do parlamentu
Volby do zastupitelstva
Dotace ÚP na mzdu
Dotace ŠÚ na ZŠ
Dotace na rekonstrukci ZŠ
Dotace ŠU na MŠ
Dotace na dopravní soutěž
Dotace Mze na obnovu lesů
Příspěvek na dojíždějící žáky
Dotace na individuální dopravu
Vrácení půjčky Baťa
Oprava místních komunikací
Zimní údržba komunikací
Příjem za opravu komunikace
Prodej,výkup pozemku,SOS
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
Skup.vod.-místní rozvody
Členský příspěvek Syrákov
Úvěr- realizace stavby
I.splátka úvěru voda 02
Investiční úroky 2002
Mateřská škola
Školní jídelna MŠ
Dotace ZŠ hrazena obcí
FOS Lipta Liptál
Opatř.ke sniž.freon.plynů
Beseda s důchodci
Dotace -oprava zámku
Archív.materiálu,kniha Liptál
Příspěvek na knihu Liptál
Příjem za prodej knihy Liptál
Příspěvek na knihu Kobzáň

Příjmy :
1 581 000
113 000
1 664 000
785 000
2 439 000
368 000
397 000
557 000
89 000
21 000
10 000
12 000
71 000
229 000
18 000
50 000
56 000
4 598 000
4 400 000
6 000
3 000
54 000
178 000
6 000
- 500 000

Výdaje :

450 000
557 000

18 000
50 000
56 000
4 598 000
4 400 000
6 000
3 000
54 000
33 000
6 000
200 000
272 000

30 000
206 000
52 000

2 360 000
-59 000
60 000
155 000
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198 000
159 000
35 000
65 000
202 000
2 205 000
35 000
475 000
168 000
1 570 000
115 000
41 000
26 000
138 000
730 000

434 000
120 000
5 000
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Příjem za prodej knihy Kobzáň
Obecní knihovna,inf.centrum
Tělovýchova
Bytovka čp.433
Prodej majetku
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Dotace kotelny-doúčt.
Plynofikace obce,úvěr
Vrácení úroku za úvěr 01
Kotelna OÚ splátka půjčky
Kotelna MŠ splátka půjčky
Kotelna ZŠ splátka půjčky
Úroky za kotelny
Členský přísp.SO Vsacko
Úrok z úvěru za plyn
Investice-stavby úvěr
Autorský dozor PRINS
Ostatní nedaňové příjmy
Ostatní příjem obce
Ostatní služby MH
Čistírna
Ochrana přírody
Sociální výpomoc
16 Bj-penzion
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo,komise
Vnitřní správa
Územní plán
Povodňové konto
Spoření obce
Nájem nebyt.prostor
Úroky v bance
Převod z lesů na účet obce
Převody mezi účty S.F.
CELKEM

10 000
2 000
72 000
11 000
5 000
92 000
- 230 000
200 000
-32 000
-52 000
-196 000

1 200 000

205 000
43 000
51 000
139 000
53 000

200 000

11 000
14 000
274 000
800 000
92 000

118 000
33 000
22 000

179 000

-161 000
340 000
1 000
905 000
105 000
23 335 000

389 000
24 000
9 000
11 000
49 000
48 000
515 000
3 092 000
34 000
20 000

99 000
23 047 000

/archív : č. …… Rozpočet obce
č…….. Přezkoumání hospodaření obce/
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Život dětí v Dětském domově je dost odlišný od života dětí v rodině.
Při vyslovení názvu dětský domov si každému vybaví opuštěné děti, které
vyrůstají bez svých rodičů a ostatních příbuzných.Tento nepříznivý fakt se snaží
zmírnit všichni zaměstnanci domova, zejména však tety a strýcové, kteří se o své
svěřené děti starají denně a po celý rok.Všichni se snaží o to, aby se děti vyvíjely
rovnoměrně po psychické i fyzické stránce. Děti se zúčastňují nejrůznějších
kulturních akcí, navštěvují divadelní představení, jezdí na výlety, kde se
seznamují s nejvýznamnějšími památkami v našem okolí.
Snaží se také začlenit mezi děti z vesnice, a proto navštěvují pěvecký a folklórní
kroužek, chodí do mažoretek. Starší dívky navštěvují cvičení aerobiku, starší hoši
jsou členy střeleckého kroužku.
Děti jsou také vedeny k práci, a k tomu, aby si vážily práce druhých. Pravidelně
pracují na pozemku, v domově mají přiděleny drobné práce, při kterých
si osvojují základy sebeobsluhy a podílejí se podle svých schopností na provozu
domova.
Uvědoměním si, že i za tou nejběžnější věcí se skrývá práce a úsilí druhých lidí
získávají představu o životě, který je očekává po odchodu z dětského domova.

Z Dětského domova

Svědectví o tom, jak tráví děti v domově volný čas, předvedly na své vánoční
besídce 18.12.2002.
Měla jsem to štěstí, že jsem patřila mezi pozvané hosty a velmi jsem litovala, že
víc našich obyvatel nemůže spatřit, co všechno tyto děti dovedou.
Děvčata, nejen že napekla vánoční cukroví, ale i obsluhovala hosty jako
„hostesky“.Program si děti připravovaly ve svých rodinných skupinách a byl
opravdu různorodý. Více než hodinu se bez přestání střídala vystoupení pěvecká,
taneční i pohádková a všichni jsme žasli nad dlouhými texty, obdivovali nápadité
kostýmy i rytmus tančících dětí.
Přejme jim mnoho úspěchů a nejen při takových vystoupeních. Přejme jim
všechny dary všech sponzorů s vědomím, že to, co by nejvíc potřebovali, jim
nemůžeme dát.
/archív č. …….“Liptaláček“-časopis DDSŠ /


V tomto roce jsme začali pracovat podle nového Rámcového programu
předškolního vzdělávání.Tento dokument klade důraz na všechno, co je přirozené.
Staví do středu dítě s jeho přirozenými potřebami a jeho postupně se rozšiřující
komunikací se světem. Odbourává uměle vytvořené „výchovné složky“, klade
důraz na prožitek dítěte a na celkové klima školy.
Podle tohoto programu a na základě zkušeností z práce podle projektu „Zdravá
mateřská škola“jsme si vytvořili náš školní vzdělávací program s názvem:
„Školka plná pohody“.
Podle hesla :“Jen v pohodě se může dítě zdravě rozvíjet a všemu se učit“,
postupujeme tak, aby se dítě v přirozením prostředí skupiny cítilo bezpečně a
vyrovnaně, rozvíjelo svou samostatnost, zdravé sebevědomí a zvídavost.

„Školka plná
pohody“
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Pro takové vzdělávání jsme se snažili vytvořit vhodné prostředí,
pro děti podnětné, zajímavé a obsahově bohaté a to formou pracovních a hracích
koutků, které stále vylepšujeme a doplňujeme.
Pobyt v mateřské škole vidíme jako jedinečnou a neopakovatelnou příležitost
dítěte ke zkoušení, opakování, hledání, hernímu předstírání a napodobování.
Kromě pohody však pobyt zde zprostředkovává dětem i množství zážitků, neboť
seznam aktivit konaných během roku byl tradičně bohatý.
Novou a dlouhodobější akcí pro rodiče s dětmi byla soutěž o výrobu „maskota“
třídy / veverku nebo kuřátko/ a výtvarná soutěž „Mámo, táto, maluj se mnou“.
Sešly se moc pěkné práce, ale největším oceněním byl pocit sounáležitosti dítěte a
jejich pýcha na své rodiče, když předávali výrobek.
Další novou akcí, kterou umožnily dobré sněhové podmínky již v lednu, byl
závod ve sjezdu na sněhovém tobogánu. Postavili ho pořadatelé „Závodu o pohár
Štěpána Kováře“, který se každoročně koná pro žáky základní školy a letos
přizvali k účasti i nás.
Při jarním terénním programu Alceda jsme se letos podívali na Pulčínské skály
a pak již vyvrcholily přípravy „Pohádkové besídky“, věnované maminkám a
dětem k svátku. V pohádce „O zvířátkách a loupežnících“a „O Popelce“ se
předvedla obě oddělení v působivých kostýmech, před krásnými kulisami a
připravili tak pro všechny diváky nezapomenutelný zážitek.
Ale dalším velkým zážitkem byla určitě i výstava dětských výtvarných prací na
obecním úřadě, pořádaná u příležitosti Dětského folklórního dne.
Všichni návštěvníci hodnotili nejen krásné výrobky dětí, ale i vkusné a nápadité
aranžmá výstavy.
V závěru školního roku jsme uspořádali „Týden v ZOO“. Děti si o zvířátkách
nejen povídaly, ale si na ně v převlecích od maminek i hrály. Vyvrcholením byl
„sportovní den zvířátek“, kdy děti na zahradě plnily různé úkoly v maskách.
Na toto téma navázal i tradiční výlet do ZOO v Lešné.
S předškoláky jsme se rozloučili malou „Hravou maturitou“.
Po letních prázdninách jsme zahájili nový školní rok s plně naplněnými třídami
/ kapacita školy je 50 dětí /, novou paní učitelkou a novým topičem.
V MŠ pracuje jako ředitelka Krausová Eva,
jako učitelka : Maňáková Ludmila, Škývarová Miroslava a Zemánková Jitka,
jako uklizečka : Vaculíková Jana,
jako kuchařka Frýdlová Miluše a pomocnou kuchařkou je Burjánová Jarmila .
Vedoucí stravování je Mikesková Svatoslava a topičem Valchář Josef.
Dlouholetý topič Mikšík Jaroslav zemřel 7.června tohoto roku.
Ke konci roku jsme se s pomocí pracovníků Obecního úřadu připravovali na
přechod do právní subjektivity, který byl již povinný pro všechny mateřské i
základní školy, které byly ještě pod obcemi.
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Při Základní škole pracuje od 11.10.2001 Rada školy, která má 12 členů a
taky Sdružení rodičů.
Toto sdružení organizuje pro děti zábavné aktivity, společně se školou organizuje
plesy, zábavy, rodiče sbírají železný šrot. Členové pomáhají při organizaci večírku
na rozloučenou se žáky 9.třídy. Finance získané z těchto akcí jsou použity
na vybavení počítačové učebny, dárky pro vycházející žáky, odměny pro děti
na konci školního roku, platí autobus na zájezdy do divadla ve Zlíně, hradí
cestovné na dětské soutěže. Nemalou položku ve výdajích je hrazení poloviny
nákladů na zimní lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.třídy.

Ze Základní školy

Jedna učitelka na škole, paní Hejtmánková Jindra, je pověřena výchovným
poradenstvím. Pod jejím vedením se učitelé zaměřovali na práci s problémovými
žáky, byla vedena evidence talentovaných žáků a vytvářeny podmínky pro rozvoj
jejich talentu. Těžištěm práce výchovné poradkyně byly individuální konzultace a
pohovory se žáky a jejich rodiči. Bylo provedeno 68 individuálních konzultací.
Rodiče vycházejících žáků i žáci samotní byli průběžně seznamováni
s informacemi z IPS při Úřadu práce Vsetín a s materiály o jednotlivých typech
škol. Postupně byla rozvíjena i profesionální orientace žáků ze VI.,VII. a VIII.
třídy. Vycházející žáci se účastnili Veletrhu vzdělávání a zaměstnání, žáci se
svými rodiči navštěvovali dny otevřených dveří na středních školách a učilištích.
Školu navštívilo 8 zástupců škol a učilišť, kteří měli možnost hovořit se žáky a
předat jim informační materiály.
Jedna učitelka, Mgr.Vlasta Janečková, pracuje jako preventista sociálně
patologických jevů. Zpracovala Minimální preventivní program a podle něj a ve
spolupráci s učitelem přírodopisu, Mgr.Jaroslavem Markem, učitelem tělesné
výchovy, Petrem Navláčilem a učitelkou praktických činností Hanou
Vaculíkovou, pořádala různé akce.
Na podzim byli pedagogicko psychologickou poradnou proškoleni peer-aktivisté,
žáci VIII.třídy, kteří pak pro žáky VII.třídy připravili program pod názvem
Drogám a násilí říkáme ne. Učitelkou i žáky byl hodnocen kladně.
Pro žáky VII.,VIII. a IX.třídy byla uspořádána beseda s názvem Stíny minulosti.
Žáci měli možnost setkat se s lidmi, kteří se ze závislosti vyléčili. Pro většinu
z nich to byl velký zážitek.
Další aktivity tohoto minimálního preventivního programu směřují především na
využití volného času dětí.
Osvědčila se spolupráce s Dětským domem Alcedo ve Vsetíně. Pracovníci
Alceda pomáhají zajišťovat zájmové kroužky : hru na flétnu, aerobik a mažoretky.
Ve spolupráci se Svazem technických sportů byl zřízen kroužek střelecký.
V lednu se 22 žáků zúčastnilo třídenního výletu do Prahy v rámci celostátní akce
Ledová Praha. V den pololetních prázdnin a o následujícím víkendu byly pro děti
zapojené do této akce některé vstupy a jízdné po Praze zdarma. Taktéž ubytování
na školách bylo zdarma. Počasí nám přálo a děti poznaly nejen různé
pamětihodnosti, ale naučily se orientovat v plánu Prahy, kupovat si lístky, jezdit
po Praze metrem apod.
Každý třídní učitel se svou třídou absolvoval poznávací jedno-třídenní školní
výlet nebo víkendový pobyt. I letos měli žáci zakoupeno předplatné do divadla
ve Zlíně, dalších představení se účastnili ve Vsetíně nebo přímo ve škole.
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Po dlouhá léta v naší obci aktivně pracovali jako členové Dohlížecího výboru
Jednoty pan Jaroslav Tkadlec / +1995 /, paní Marta Gavendová / +2001 /, paní
Marie Geržová /č.p.88/ a předsedkyně paní Vlasta Sládečková.
Zastupovali obec i ostatní členy Jednoty na okresních shromážděních a starali se
o potřeby a opravy prodejen ke spokojenosti nás, občanů.
Např. v roce 2000 byla jejich přičiněním vylepšena prodejna v dolní části obce
/ vyměněny regály, vyčištěn sklad, vymalováno apod./. Po nástupu nové vedoucí a
jedné prodavačky se obohatil sortiment nabízeného zboží a zákazníci se opět
navraceli. Jsou tu ale další nedostatky, jako např. špatný kotel na topení a rozvod
vody. Velmi také chybí žaluzie, které jsou nyní prvořadým problémem, neboť
slunce svítí na cukrovinky a tím se znehodnocují.
U prodejny ve středu obce paní Sládečková již delší dobu bojuje o natření střechy
a výměnu rýn. Tato prodejna je nejvíce navštěvována, je dobře zásobena zbožím a
zákazníci jsou zde spokojeni. Velmi zde však chybí větší sklady, kancelář a šatna.
Přístavba byla žádána i Dohlížecím výborem, ale v současné době se postupně
plynofikují prodejny po celém okrese a chybí finanční prostředky.
Chybou je taky zrušení „údržby“, opravy se tak vlečou a často si je musí vedoucí
zajistit sama. / Instruktoři byli vyměněni za managery, kteří nemají zájem
o údržbu prodejen./ Přes všechny nesnáze a konkurenci Jednota Vsetín obstála a
řadí se v tomto roce na 5.místo mezi družstvy.
I přesto, že jsou v obci dvě soukromé prodejny potravin a hodně obyvatel
nakupuje ve velkých supermarketech na Vsetíně nebo ve Zlíně, jsou tyto prodejny
Jednoty hojně navštěvované a zajišťují našim občanům rychle dostupné a čerstvé
zboží.
Určitě je to i zásluhou paní Sládečkové, které patří poděkování za všechno její
starání a péči. Příkladem může být i střecha na dolním obchodě, která byla
přestavována v roce 1989.
Z jejího vyprávění :
„Střecha byla zhotovena v rovné poloze a špatně pokryta Ovnipolem. Zatékalo
po zdích a plesnivělo to. Rozhodla jsem se zajišťovat hranoly a desky v Liptě
/za přímluv pana Vychopně/ dle zhotovených výkresů. Pak již Jednota slíbila
poslat tesaře a Dohlížecí výbor že zajistí brigádníky. Když konečně přišli a
pracovali již druhý den, šla jsem se při nákupu podívat, jak se jim daří. Zjistila
jsem ale, že chtějí ušetřit dřevo a začali znovu dělat rovnou střechu. Jelikož jsem
znala výkresovou dokumentaci, tak jsem udělala poprask. Musel přijet technik
z Jednoty, zašli jsme i na MNV, ale nešlo mnoho udělat. Jeli jsme tedy do Stavby
a tam jsem jim řekla, že to stojí mnoho peněz a zase to bude jen na chvíli, protože
opět chtěli rovnou střechu zakrýt Ovnipolem. Měla jsem s sebou žádost o pokrytí
plechem. Neprošla ani jejich odpověď, že plech nemají, protože já jsem o něm
věděla. Tak se napsal zápis, aby se pokračovalo v práci, ale se spádovou a
oplechovanou střechou. Taky desky na podbití štítů jsem zajistila, včetně
ohoblování. Tesařům jsem slíbila dobrou svačinu po dokončení práce, za to, že to
tak dobře dopadlo a peníze nebyly zbytečně vyhozeny.“

Jednota-spotřební
družstvo
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Tělovýchovná jednota Start má 99 členů.
Po nástupu nového trenéra Viléma Axmana došlo k hernímu oživení mužstva.
Po sérii vítězství a porážek největších soupeřů došlo v tomto roce k postupu
z IV.třídy do Okresního přeboru.
Na oslavu byla uspořádána slavností večeře u Klesků a každý hráč dostal od pana
starosty videokazetu se záznamem posledního utkání a knihu o Liptále.

Z činnosti
Fotbalového klubu

Fotbalový klub, jak se Tělovýchovná jednota Start zatím ještě neoficiálně nazývá,
prošel za poslední dva roky oživením a zasloužil se o to předseda oddílu Jaroslav
Mrnůštík. Stará se o organizační záležitosti, stmelil mužstvo a vylepšil vybavení
prodejní místnosti u hřiště. Tady léta aktivně pracovala a občerstvení zajišťovala
Irena Gavendová a Jana Geržová, nyní Radana Hejtmánková.
Dalším neopomenutelným členem je vedoucí mužstva Karel Březáček, obětavý
trenér mužů i dorostu a dlouholetý hráč.
Dlouholetým členem výboru je Jan Mrnuštík, který jako jediný vytrval z minulých
let a dál předává své zkušenosti z doby, kdy sám hrál a trénoval.
Velmi aktivním členem výboru je Milan Gavenda, který kromě hraní pečuje
o hřiště – seče, válí, shrnuje sníh apod.
Pokladníkem je ing. Jiří Hala.
Z důvodu nedostatku hráčů zanikl letos dorost, ale zájem o kopanou podporují ve
dvou skupinách žáků trenéři Jan Mrnuštík, Ladislav Gerža, Josef Vráblík a
Miroslav Malčík.
V dobách, kdy TJ Start působila pod záštitou Výrobního družstva Lipta Liptál
dařilo se fotbalu po finanční stránce velmi dobře. Na veškerá utkání měli
k dispozici autobus, každý hráč dostával za účast na tréninku a úspěšné utkání
finanční příspěvek a o sportovní oblečení také nemělo družstvo nouzi.
Po roce 1990, kdy Lipta Liptál přestala všechno sponzorovat chyběly finanční
prostředky. Bylo nutno si i půjčovat a hledat jiné možnosti příjmů jako např.
organizování zábav, hledání drobných sponzorů ap.
Mezi pravidelné sponzory patří např. MAVE a.s., Čalounictví Vaculík,
G.O.M.a.s., Řeznictví Hruška, Kuchyňské studio J.M., ZD Liptál.
Při organizování zábav bývá velmi úspěšnou tradiční Štěpánská zábava.
Letos poprvé pořádal Fotbalový klub Maškarní ples, který měl velký ohlas
v širokém okolí.
Úspěšnou letní akcí se stal Noční turnaj v malé kopané, který se konal v tomto
roce po druhé.
příloha č.:………../novinový výstřižek /
Letos také poprvé fotbalisté pořádali Dětský den v obci. Spolupracovali
se Sdružením rodičů při ZŠ, Kinologickým klubem a Hasiči.
Mezi další akce patří : Turnaj starých pánů – Memoriál Vojtěcha Billa
Vánoční turnaj v malé kopané apod.

V poslední době, díky celkovému oživení, jako jedna z mála organizací, přitahují
fotbalisté pozornost široké veřejnosti, a to jak mládeže, maminek s kočárky,
tak i důchodců. Návštěvnost 250 diváků na domácím utkání není výjimkou.
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Vedení Fotbalového klubu má velké plány do budoucna, ale všechny jsou závislé
na finančních prostředcích.
I pravidelný roční rozpočet převyšuje dotace z obce.
/ vis příloha č.:………/
Hledají nové možnosti příjmů a budeme jim určitě všichni fandit, aby se jim
podařilo : - koupit novou sekačku, vybudovat nové hřiště na tenis, volejbal a
nohejbal, rekonstruovat horní travnaté hřiště a časem snad i přestavit šatny, které
jsou ve špatném stavu.


Po lovecké stránce byl tento rok velmi úspěšný. Celkem bylo uloveno :
srnčí zvěř – 78 ks, dančí zvěř – 4 ks, černá zvěř – 24 ks, zajíc polní – 5 ks,
liška obecná – 18 ks, kuna lesní i skalní – 5 ks.
U zvěře černé byl dosažen nejvyšší odlov za loveckou sezónu v historii liptálské
myslivosti. Před pěti lety došlo u této zvěře k rozšíření nemoci moru prasat a její
stavy významně poklesly. Během poměrně krátké doby se tato zvěř z této rány
vzpamatovala a díky své vitalitě a rozmnožovacích schopnostech se její stavy opět
výrazně zvýšily.
Od 1.července vešel v platnost nový Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb.
Přinesl řadu významných změn na všech úsecích myslivecké činnosti.
Na úseku lovu je to označení každého uloveného kusu spárkaté zvěře plombou
ihned na místě ulovení a vyplnění lístku o původu zvěře, který musí mít každý u
sebe při dopravě zvěře.Bez těchto náležitostí je zvěř považována za vypytlačenou.
Tato praxe se používá ve státech EU, USA /Kanadě/.
Podle nového zákona musela být provedena rovněž transformace Honebního
společenstva Liptál, které je vlastníkem honitby a MS Liptál má od něj honitbu
pronajatu. Spočívala v upřesnění členů, výměru jejich honebních pozemků,
přípravě nových stanov, svolání valné hromady a volbě nového výboru.
Na této náročné činnosti se podílelo několik myslivců. Na valné hromadě
Honebního společenstva Liptál, konané v listopadu 2002 se podařilo prosadit, že
tato honitba bude na příštích 10 let s platností od 1.4.2003 pronajata
Mysliveckému sdružení Liptál. Hájemné bylo stanoveno ve výši 10 Kč za 1 ha
honební plochy.
Péče o přikrmování zvěře a její zdravotní stav byla standartní a na dobré úrovni
jako v minulých letech. Již několik roků myslivci prováděna akce – roznášení
návnad pro lišky proti vzteklině, bude od roku 2003 uskutečněna rozhozem
z letadla.
Na výroční schůzi MS Liptál došlo ke dvěma změnám ve funkcích.
Ze zdravotních důvodů se vzdal funkce mysliveckého hospodáře ing.Jan Evják a
do této funkce byl stanoven Městským úřadem Vsetín pan Karel Štrbík – bývalý
předseda MS. Novým předsedou MS Liptál byl zvolen pan Stanislav Smilek.
/ příspěvek pana ing. Evjáka /

Myslivci
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V sobotu 7. prosince pořádala Komise pro občanské záležitosti v Kulturním
zařízení Obecního úřadu tradiční Besedu s důchodci.
Starosta obce pan Miroslav Vaculík představil přítomným členy zastupitelstva a
v programu vystoupily se svými pásmy děti Valašského souboru Lipta Liptál, děti
Základní školy v Liptále a děti z Dětského domova a Speciální školy v Liptále.
Na závěr byla občanům promítnuta nová videokazeta o naší obci.
K dobrému posezení, k občerstvení i k tanci hrála místní skupina „2+1“
Příloha č. ……. /pozvánka/

Beseda s důchodci



V neděli 15.prosince uspořádalo Folklorní sdružení Lipta v kostele
Českobratrské církve evangelické v Liptále „Vánoční zpívání koled“.
Zúčastnily se tři skupiny – základní soubor, senioři a Malá Lipta.
Tento koncert se stal již tradicí, ale letos zpěváci podcenili přípravu,
což se zde projevilo.

Vánoční koncerty

V neděli 22.prosince uspořádaly v Kulturním zařízení Obecního úřadu „Vánoční
koncert“ děti Základní školy. Program byl pěkný a zpívání dětí doplňovalo vtipné
průvodní slovo jedné žákyně.
Příloha č……../Pozvánky/


V Kulturním zařízení Obecního úřadu se v tomto roce pořádaly :
Plesy – Sportovní ples
Hasičský ples
Valašský bál

Akce roku

Příloha č. …./pozvánka/
Příloha č…../pozvánka/

Zábavy - Josefovská zábava – pořádali Hasiči
Štěpánská zábava – pořádal Fotbalový klub
Další uskutečněné akce :
Divadelní vystoupení „Mrazík versus Baba Jaga“- Sokol Hošťálková
Seminář Starodávný
Pohádková besídka Mateřské školy
Dětské folklorní dny
Liptálské slavnosti
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Ukončení školního roku IX.třídy Základní školy
Společenský večer absolventů při oslavě 25.výročí Základní školy.
Valná hromada honebního společenstva.
Osmkrát bylo Kulturní zařízení využito občany pro soukromé akce.

V Kulturním areálu se uskutečnily zábavy :
- „Hurá na prázdniny“
- Myslivecká zábava
- Zábava Sdružení rodičů při ZŠ
- IV.Valašský bigbeat fest
Na hřišti TJ a v zařízení Fotbalového klubu se konal
- Dětský den
- Hasičská soutěž
- a jiné akce FK
V zasedací místnosti Obecního úřadu se konaly:
- třikrát za rok volby /červen, říjen, listopad/
- výstava výtvarných prací dětí Mateřské školy při Dětských folk.dnech
- výstava z díla Vladislava Jurčáka při Liptálských slavnostech
- vítání nových občánků
Na začátku prosince se uskutečnila tradiční Mikulášská jízda vesnicí
Letní kino se již v tomto roce nepromítalo.
Výčepní stánek v kulturním areálu provozovala přes letní sezónu Restaurace Salis.


V toto roce bylo narozeno 7 dětí, z toho 4 chlapci
3 dívky.

Narození,úmrtí

Zemřelo 20 občanů, z toho 14 mužů a 12 žen.
Dne 29.června jsme se rozloučili s místostarostkou naší obce paní
Anežkou Evjákovou, která zemřela po těžké nemoci ve věku nedožitých 53 let.
Pro všechny občany i pracovníky obecního úřadu je to velká ztráta.
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Do obce bylo přihlášeno 29 občanů, z toho 14 mužů a 15 žen.

V tomto roce se uskutečnilo 8 občanských sňatků a 4 rozvody.

Mezi nejstarší spoluobčany patří :
Obadalová Veronika 92 let
Žurková Rozálie
93 let
Geržová Marie
99 let
Polášek Pavel
85 let
Mika Antonín
89 let
Matějů Josef
90 let
Věková struktura občanů:
Věk 0-5 let
72 občanů
6-9 let
69 občanů
11-20
198
21-30
211
31-40
205
41-50
202
51-60
154
61-70
127
71-80
126
81 a více let
37 občanů
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Zima s velkým množstvím sněhu pokračovala z minulého roku a hned začátkem
ledna přinesla nejen nový sníh a teploty až pod 20 stupňů C, ale i silný nárazový
vítr, který komplikoval situaci na silnicích.
Koncem ledna se však počasí změnilo a vlivem teplot kolem 5 stupňů nad nulou,
sníh roztál. Během února hodně pršelo, trochu i sněžilo, ale slunečné a teplé
počasí od začátku března uspíšilo příchod jara a všech jarních prací.
24.března však znovu napadl sníh / 15 cm / a sněhová pokrývka vlivem mírných
mrazíků, větrného, ale slunečného počasí vydržela až do konce dubna.
Pak však již místo jara přišlo rovnou léto / květen byl o 4,1 stupňů C vyšší než
dlouhodobý normal / a v polovině června nastala tropická vedra.
Červenec však byl teplotně normální a v srpnu všechny překvapil vydatný déšť
- před první povodňovou vlnou napadlo na některých místech Šumavy téměř
300 mm za 48 hod. U nás nezpůsobil téměř žádné škody, jen jsme nevěřícně a
s účastí sledovali zpravodajství o situaci v Čechách.
Září již bylo chladné / teplota klesla až o 11 stupňů C / a v říjnu padal první sníh /
s deštěm /. V polovině listopadu se však oteplilo a dokonce i večerní teploty
zůstaly okolo 11 až 15 stupňů C.
Na začátku prosince přišly holomrazy / až 17 stupňů C pod nulou /a vítr. Půda
hodně zamrzla, ale sníh napadl až těsně před vánocemi.

Počasí
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Rekapitulace 2002

1. Pětisetletá voda
2. Volby do poslanecké sněmovny, Parlamentu a Senátu
3. Setkání s vládními činiteli
4. Druhé kolo voleb do Senátu a Parlamentu
5. Komunální volby
6. Volba starosty, místostarostky a Rady obce
7. Zasedání Zastupitelstva obce dne 18.3.2002
8. Zasedání Zastupitelstva obce 13.5.2002
9. Dětské folklorní dny
10. 33.Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti
11. FoS Lipta Liptál
12. 25. výročí Základní školy
13. Kniha „Liptál včera a dnes“
14. Hospodaření obce
15. Z Dětského domova
16. „Školka plná pohody“
17. Ze Základní školy
18. JEDNOTA – spotřební družstvo
19. Z činnosti Fotbalového klubu
20. Myslivci
21. Beseda s důchodci
22. Vánoční koncerty
23. Akce roku
24. Narození, úmrtí
25. Věková struktura obyvatel
26. Počasí

85.
85.
85.-86.
86.
86.
87.
87.-88.
88.
88.
88.-89.
89.
89.
90.
91.-92.
93.
93.-94.
95.
96.
97.-98.
98.
99.
99.
99.-100.
100.
101.
102.
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