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Rok 2004 můžeme nazvat rokem živelných pohrom. Začaly zemětřesením
v íránském Bamu a končily v jihovýchodní Asii.
Zemětřesení z 26.12.2004 v hlubinách Indického oceánu poblíž západního pobřeží
severní Sumatry vyvolalo vlnu tsunami, která zabila nejvíce lidí v historii
/asi 155 000/ . Její sílu američtí geologové přirovnali k ničivé energii 23 tisíc
bomb svržených na Hirošimu.
Příloha č. 1/2004- Nejničivější tsunami v dějinách / z tisku/

Rok živelných
pohrom

Českou republiku zasáhla 18.a19.listopadu ničivá vichřice. Poryvy větru se
sněhem dosahovaly na některých místech rychlosti až 150 km/h /na Šumavě/
porážely stromy a ničily střechy domů.
V našem regionu nebyl nárazový vítr tak silný /60 km/h /, ale jeho ničivá síla byla
v tom, že neustále měnil směr.
V naší obci poškodil jen krytinu několika střech včetně mateřské školy.
Příloha č. 2/2004 - / Z tisku /

Velkou pohromu způsobila tato vichřice na Slovensku obrovskými polomy
smrkového porostu v Nízkých i Vysokých Tatrách.


1.5.2004 jsme se stali členy Evropské únie, spolu s devíti novými tedy jednou
z 25 zemí EU. Únie tak překročila všechny dosavadní meze a hranice / i hraniční
línii „železné opony“ / a spojila to, co bylo desítky let rozdělené.
Vzniká tak nejlidnatější útvar na planetě / po Číně a Indii / s 450 milióny lidí a
také největší hospodářský prostor na světě.
Ne všechny změny s tím spojené budou k lepšímu. Začala cenová revoluce, neboť
cenami zboží a služeb pohly změny daní a jiná pravidla obchodu.
Nejrychleji se naše členství projevilo na dražších banánech, rýži a cukru, ale také
levnějším víně či ovoci a zelenině.
Dohnat životní úroveň Evropy, nám ale bude trvat hodně dlouho /odhadem 30 let/.
Např. na německý průměrný plat / 80 000,-Kč/ by Čech musel pracovat bezmála
půl roku a za náš průměrný plat si dnes koupíme sotva polovinu toho, co západní
sousedé, a to ještě musíme nakupovat doma v českém supermarketu.
Příloha č. 3/2004 Nová Evropa
č. . 4/2004 Jak se mění ceny

Rok vstupu do
Evropské únie
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11.a12.června 2004 byly první volby do Evropského parlamentu.
Zvítězila v nich ODS, ČSSD byla až třetí a tím začala krize vlády Vladimíra
Špidly, který pak podal demisi.
Prezident Václav Klaus svěřil vládu Stanislavu Grosovi.

Volby do
Evropského
parlamentu

U nás, v obci, se voleb zúčastnilo 228 občanů, což je 20,3%.
Nejvíce hlasů /94/ získala ODS, druhé v pořadí bylo SNK – sdružení nezávislých
a Evropských demokratů s počtem 31 hlasů. Již na třetím místě / 24 hlasů/ byla
KSČM /Komunistická strana Čech a Moravy/
Příloha č. 5/2004 Volební lístky
č. 6/2004 Výsledky hlasování v obci


5.a 6.listopadu 2004 proběhly volby do zastupitelstev krajů.
Senátní a krajské volby skončily vítězstvím ODS v čele s Miroslavem
Topolánkem a porážkou ČSSD se Stanislavem Grossem.

Volby do
zastupitelstev krajů

U nás se voleb zúčastnilo 259 voličů, což je 23 % a zvítězila ODS s 142 hlasy.
ČSSD byla na druhém místě s 30 hlasy.
Přílohy č. 7/2004 Hlasovací lístky
č. 8/2004 Výsledky hlasování v obci


Velmi důležitou a také problematickou byla v naší obci v tomto roce akce
„Skupinový vodovod Syrákov“.
Problémy začaly již před rokem, neboť na doporučení ministerstva zemědělství
rozdělily obce tuto rozsáhlou stavbu na dva projekty. Změnou metodiky
v přidělování dotací v průběhu realizace jsme se ocitli v situaci, že jsme měli
projekt i dodavatele, ale nemohli dosáhnout na přidělení státních dotací.
Zlom nastal v květnu tohoto roku, kdy po složitém jednání a díky připravenosti
Sdružení, byla rozhodnutím ministra ŽP ČR přidělena dotace ve výši 75 %
z fondů EU, 10 % dotace ze Státního fondu životního prostředí, 5 % půjčka
s úrokem 1,5 % a zbytek tj. 10 % jsou vlastní zdroje Sdružení.
Tato poměrně vysoká podpora je však podmíněna splněním některých velmi
náročných požadavků.
Zahájení stavebních prací se předpokládá v průběhu roku 2005 a dokončení
v listopadu 2006.

Skupinový vodovod
Syrákov
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Další velkou akcí, která se v naší obci realizuje je rekonstrukce silnice III.třídy
směrem na Všeminu.V tomto roce se realizovala velká část prací v úseku
od evangelického kostela až k lokalitě Pod hranicí.
Podařilo se kompletně opravit celou vozovku, vybudovat most /u Gojných / a
postavit několik opěrných zdí podél potoka. Současně s tím probíhala výstavba
chodníků včetně vjezdů a sjezdů na pozemky, přeložky veřejného osvětlení a
místního rozhlasu.
Vybudovány byly dvě autobusové zastávky a obratiště autobusů na Špici.
Druhá etapa výstavby začala v červenci a skončila v listopadu.
Celou dobu se pracovalo průběžně na celém úseku a dostat se z horní části obce
do centra bylo velmi obtížné. Obyvatelé v domcích podél cesty si užili hodně
prachu, ale zase díky suchému a dlouhému podzimu bylo zvládnuto hodně práce.
Akce je z větší části hotova, chybí jen celkový povrch asfaltového koberce a část
chodníků.

Rekonstrukce
silnice III.tř.

Z důvodu rozšíření vozovky bylo nutno pokácet tady hodně stromů a jako náhrada
byla provedena výsadba zeleně ve středu obce, v areálu základní školy a
v kulturním areálu.
Zprvu bylo všem obyvatelům líto pokácených stromů, ale časem většina uznala,
že šlo o stromy staré a často ohrožující bezpečný provoz, hlavně při silnějších
větrech. Chvíli však bude trvat, než si zvykneme na zcela jiný vzhled silnice a
okolí. Věříme však, že tato nová, rozšířená silnice nebude lákat neukázněné řidiče
k rychlé a nebezpečné jízdě, ale naopak, že přispěje k plynulosti a bezpečnosti
silničního provozu.
Celkové náklady akce se přibližují částce 80 miliónů korun, z toho obec uhradí
více než 10 miliónů. Zatím je uhrazena částka 2,5 miliónu korun, zbytek až
v příštích třech letech.


V závěru roku bylo využito spolupráce se stavebními firmami, které se podílely
na rekonstrukci silnice, při opravě a rozšíření komunikace ve Škurňovém dvoře.
Po dlouholetém majetkovém vypořádání se konečně obci podařilo vykoupit
potřebné pozemky a přistoupit k rozšíření a opravě celého úseku. Byla
vybudována dešťová kanalizace, nová opěrná zeď a celý povrch komunikace
pokryl asfaltový koberec. Na místě, kde dříve stála stodola paní Černouškové
/ ta byla vykoupena a zbourána / byla vybudována parkovací plocha pro účastníky
bohoslužeb nebo pohřebních shromáždění v evangelickém kostele.
Celková hodnota díla je jeden milión, ale díky této spolupráci akce vyšla levněji.

„Škurňův dvůr“
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Na začátku tohoto roku, ještě před započetím rekonstrukce silnice v Hořansku,
bylo snahou obce pokusit se využít této příležitosti a uložit současně kanalizační
potrubí, aby se v budoucnu nemusel narušovat nový povrch. I přes počáteční
příslib a podporu některých orgánů včetně investora celé akce se nakonec
nepodařilo tento záměr realizovat. Celá akce byla velmi složitá a při plném
provozu natolik nebezpečná, že nakonec ani obec, ani prováděcí firmy nechtěly
vzít na sebe riziko, které z toho mohlo vyplynout. Navíc nebyla připravena
projekčně ani finančně. To všechno nakonec vedlo k rozhodnutí tyto dvě akce
nespojovat.
Obec však pokračuje v přípravách, už proto, že jsme zařazeni do druhé etapy
projektu Čistá Bečva / spolu s dalšími patnácti obcemi okresu Vsetín / a její
realizace se předpokládá kolem roku 2010.
Neúčast obce v tomto projektu by mohla znamenat, že splašková kanalizace by
po další dlouhá léta v obci nebyla, především z důvodu obrovských finančních
nákladů. Avšak připravovaná legislativa v oblasti vodohospodářského zákona
naznačuje, že vypouštění odpadních vod do potoků bude postihováno finančními
poplatky a pokutami, a to jak pro obce, tak i pro občany.
Všechno však bude záležet na finančních prostředcích, na celkové připravenosti i
na tom, jak se k tomuto projektu postaví sousední obec Lhota, přes kterou by byly
odpadní vody z naší obce vedeny k čistírně na Vsetíně.
Máme připravenu projektovou dokumentaci, vyřizujeme územní rozhodnutí, ale
velmi znepokojujícím je rozpočet na vybudování této oddílné / tedy pouze
splaškové, nikoliv dešťové / kanalizace, který se odhaduje na 105 miliónů korun
jen pro naši obec.

Kanalizace


I tento rok pokračovaly a byly dokončeny práce na další významné akci s názvem
„Oprava horské bystřiny Rokytenka“. Jednalo se o regulaci potoka v horní části
obce. Bylo provedeno očištění toku od nánosů, zpevněny břehy kamenným
opevněním a po celé trase bylo vybudováno 13 kamenných stupňů.
Celou akci v hodnotě 9 miliónů investovaly Lesy České republiky.

Regulace potoka


Novou nadějí pro chátrající liptálský zámek může být zajímavý projekt
občanského sdružení Letokruhy. Historickou budovu zámku chce opravit a
přistavit k ní dva pavilony. V areálu by tak vzniklo centrum pro lidi postižené
mozkovými poruchami, hlavně Alzheimerovou nemocí.
Samotná budova zámku by měla být jakýmsi integračním centrem a sloužit nejen
nemocným, ale i široké veřejnosti.

Studie využití
zámku
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S projektem, studiemi i maketou stavby byli Zastupitelé obce seznámeni na
14.veřejném zasedání a vyjádřili podporu tomuto záměru.
Finančně však obec projekt podporovat nemůže, takže předpokládané finanční
náklady / 60 miliónů / se snaží z různých fondů, grantů a dotací získat sdružení
Letokruhy.
Držíme jim palce a těšíme se, že to všechno nebude jen sen.
Náš zámek by si to zasloužil, neboť by se po dlouhých letech nouzových oprav
dočkal pořádné rekonstrukce a využití.
V majetku obce je od konce 2.světové války a za tu dobu se zde vystřídala řada
organizací. Chvíli v něm byla škola, pak i obchody a kanceláře firem. Před sedmi
lety se z bezpečnostních důvodů zde působící subjekty musely vystěhovat a od té
doby se obci podařilo realizovat jen několik dílčích nouzových oprav.
Stát a samozřejmě ani naše obec nemá finanční prostředky na rekonstrukci,
a je otázkou, co bude dál s našim zámkem?
Příloha č. 9/2004 Zachraňme zámek v Liptále


17. Mezinárodní dětské folklorní dny se konaly ve dnech 11. až 13. června
pod záštitou náměstkyně ministra obrany ČR Jaroslavy Přibylové a člena Rady
Zlínského kraje Jiřího Severina, v úzké spolupráci s armádním folklorním
festivalem Rožnovská valaška.
Bohatý program tradičního folklorního setkání začal již v pátek slavnostní
vernisáží výstavy různých zapůjčených loutek a prací dětí mateřské školy.
V hlavním programu po další dva dny vystoupilo patnáct českých i zahraničních
souborů a proběhla tradiční dětská pěvecká soutěž „O liptálského ptáčka
zpěváčka“.
Na pět stovek lidí tak využilo krásné počasí při programu v kulturním areálu,
obdivovalo zajímavé, ze dřeva vyřezané loutky brněnského divadla na výstavě
nebo nakupovalo od řemeslníků, kteří prezentovali lidovou tvorbu.
Příloha č.10/2004 publikace, plakát,pozvání

17.Mezinárodní
dětské folklorní dny


Poslední srpnový víkend patřil tradičně folklóru a to letos již po pětatřicáté.
Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti se konal ve dnech 25.-29.8.
pod záštitou premiéra Stanislava Grose a hejtmana Zlínského kraje Františka
Slavíka.

35. Mezinárodní
folklorní festival
Liptálské slavnosti
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I letos na něm byly zastoupeny soubory z takřka celého světa, jako například
Mexika, Konga, Argentiny, Indonésie, Srbska, Rakouska, Maďarska. Nechyběly
samozřejmě ani tělesa z České republiky a Slovenska.
Součástí slavností byla i výstava řezbářských prací významných řezbářů z celé
České republiky a malovaných obrázků na skle valašské malířky Jany Dočkalové
– Kobzáňové z Velkých Karlovic.
Poprvé zde na festivalu vystoupil liptálský Ženský sbor pod vedením Hany
Vaculíkové. Vznikl během minulého roku a tvoří ho většinou bývalé tanečnice
souboru Lipta. Svým zpěvem již oslovily nemálo diváků při vánočních koncertech
/ v Liptále, na Hovězí /, ale také v programu v Rožnově pod Radhoštěm,
kde sklidily velký úspěch i u takového muzikanta jako je pan Rokyta.
Přílohy č. 11/2004 /publikace,pozvání,plakát /
č .12/2004 /kopie článku z tisku, vstupenky,pohlednice /

Vyrovnaný rozpočet na tento rok byl schválen v březnu a příjmy i výdaje činily
17 575 000,- Kč. V průběhu roku však docházelo ke změnám. Oblast příjmů
nejvíce ovlivňovaly daně ze státního rozpočtu, prodej nemovitostí a dotace na
školství. U výdajů to bylo budování chodníků, plánovaný příspěvek na skupinový
vodovod a zvýšení daně z přidané hodnoty od 1.5. 2004.
Na konci roku tak byly příjmy ve výši 20 259 833,- Kč a výdaje 19 942 703,- Kč.
PŘÍJMY
Převod zůstatku – Hlavní účet
Příjem za spoření – ukončení smlouvy
Spoření obce
Plynofikace – úvěr
Splátka půjčky – voda
Daň závislá činnost
Daň z příjmu F.O.
Srážková daň
Daň právnických osob
Daň právnických osob – obec
Daň z přidané hodnoty
Popl. znečišťování ovzduší
Přev. za odnětí půdy
Správní poplatky
Odvoz domovního odpadu
Poplatek ze psů
Užívání veřejného prostranství
Místní poplatek VHP
Poplatek ZD Liptál za půdu
Odvod výtěžku VHP
Daň z nemovitosti
Dotace na volby
Dotace Krajský úřad Zlín
Dotace Krajský úřad Zlín soc.dávky občanům
Dotace na mzdu ÚP

Hospodaření

640 000
355 980
- 34 476
- 269 085
- 711 996
1 729 662
1 023 072
122 889
2 036 035
444 270
2 951 012
10 100
44 912
40 250
389 755
23 820
16 431
10 000
65
7 880
387 235
42 700
303 000
26 000
99 465
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Dojíždějící žáci – Lhota
Dojíždějící žáci _ Jasenná
Dotace Krajského úřadu Zlín na školství
Převody mezi účty ČMHB úvěr plynofikace
Převody vlastních fondů
Investiční dotace na chodníky I.etapa
Vratka z minulých let Vsacko – plynofikace
Mýtné, prodej řeziva
Vodní hospodářství
Mateřská škola, školkovné, stravné
Knihovna
Ostatní – hlášení
Vyúčtování elektrické energie 2003- uč. Bytovka
Nájem nebytových prostor
Pohřebnictví
Čistírna
Vizovické vrty
Třídění odpadu
Dům s pečovatelskou službou
Ostatní příjem
Prodej popelnic, Hup skříně apod.
Prodej pozemku, nemovitostí
Ostatní ned.příjmy,změna územního plánu, vratky 04
Úroky
Odvod DPH na výstupu

86 160
3 667
6 690 000
707 380
90 250
210 000
542 400
26 374
131 502
53 070
2 057
930
5 168
360 256
6 512
16 854
28 630
55 808
188 538
16 760
17 795
1 300 509
24 000
5 791
446

VÝDAJE :
Proúčtování platů 12/2004
Výstavba a oprava místních komunikací,zimní údržba
Budování chodníků I.etapa
Dopravní obslužnost, nové čekárny
Vodní hospodářství, nákup vody, Vak Vsetín
Skupinový vodovod, úroky 2004 KB
Návratná finanční výpomoc
Kanalizace, projekt
Mateřská škola-příspěvek na provoz od obce
Mateřská škola-příspěvek KÚ Zlín
Základní škola- příspěvek na provoz od obce
Základní škola- příspěvek KÚ Zlín
Knihovna
Ostatní činnost v kultuře
Vítání občánků, beseda s důchodci
Tělovýchova
Lano na sjezdovku-přísp.mládeži
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Úrok plynofikace
Příspěvek na digitální mapu
Ostatní služby M.H.

- 4 561
605 832
2 707 960
70 350
202 442
186 515
401 000
326 060
501 000
1 516 000
940 000
5 174 000
37 498
107 500
24 703
25 000
7 397
106 901
6 829
435 295
3 522
763 875
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Odvoz nebezpečného odpadu
96 269
Odvoz domovního odpadu
437 840
Ochrana přírody
9 461
Sociální výpomoc občanům
26 000
Dotace na individuální dopravu
6 000
16 BJ penzion
34 604
Finanční příspěvek na dítě - Naděje Vsetín
10 000
Finanční příspěvek na požár – Tomanovi
10 000
Sbor dobrovolných hasičů
72 041
Zastupitelstvo, komise
1 017 141
Čerpání dotace na volby 2004
23 108
Čerpání dotace na volby Evrop.parlament
19 501
Vnitřní správa
2 351 220
Zaplacení sankce za předčasné ukončení spoření
137 901
Odvod DPH
75
Převod mezi účty
797 706
Odvod daně obec
369 210
Členský příspěvek Vsacko Val. Polanka
1 000
Člen.příspěvek Syrákov
375 000
Člen.příspěvek Mikroregion stř.Vsetínsko /Jablůnka/
3 511
Příloha č. 13/2004 /rozpočet obce/


Dne 29.června tohoto roku uplynulo 100 let od položení základního kamene
kostela Českobratrské církve evangelické v naší obci.
Připomenuto to bylo při bohoslužbách v neděli 4.července 2004, kdy zde spolu
s naším farářem kázal i farář Daniel Ženatý z Nového Města na Moravě.
Připomněli s jakým úsilím přistoupil ke stavbě nového kostela tehdejší farář
Bohumil Dobiáš spolu se staršovstvem a celým sborem, a co všechno přineslo
uplynulé století, které zahrnuje dvě světové války, údobí fašismu a komunismu a
jiné hluboké proměny v životě sborovém , veřejném i rodinném.

100 let od položení
základního kamene
kostela ČCE


V neděli 26.září 2004 se s námi při bohoslužbách rozloučil pan farář Jaroslav
Voda, který odešel se svou ženou na zasloužený odpočinek do Leskovce.
Za celý sbor a staršovstvo a za celou patnáctiletou práci mu poděkoval kurátor
liptálského sboru Tomáš Němeček a také starosta obce Miroslav Vaculík.
O jeho laskavém působení a porozumění při všech setkáních svědčí i velká účast
věřících při tomto rozloučení.

Rozloučení
s farářem
Jaroslavem Vodou
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Od 1.října nastoupil na místo faráře v evangelickém sboru farář Josef Hudec.
Jeho žena Pavla slouží jako farářka sboru ČCE v Ratiboři.
Mají dvě děti, syna Martina a dceru Milenu a vnuka Šimona.
Bratr Jan Hudec se narodil v roce 1950 v Šumperku, vyrůstal ve sboru v Zábřehu
na Moravě. Po studiu strojní průmyslovky pracoval jako technik v několika
podnicích. V roce 1978 přijal presbyterskou ordinaci a od roku 1981 jej synodní
rada ustanovila diakonem v Uherském Hradišti.
Při sborové službě na jižní Moravě v letech 1981- 1987 studoval teologii na
Komenského ev. Bohoslovecké fakultě v Praze. Od roku 1996 byl farářem
Horního sboru ve Vsetíně, odkud přišel k nám.
Slavnostní ustanovení našeho nového faráře se konalo při bohoslužbách
v neděli 24.října 2004 za přítomnosti seniora Vladimíra Kopeckého.

Pan farář Josef
Hudec


Každý rok pořádají v Základní škole v Liptále různé mimoškolní aktivity a
je jich čím dál víc. Některé jsou hojně navštěvovány nejen dětmi, ale i rodiči a
obyvateli obce, o jiných se dozvídáme od dětí nebo z Lipálského zpravodaje.
Mezi tradiční patří výlet do ledové Prahy, pobytový zimní lyžařský výcvik žáků
7.třídy, závod ve slalomovém sjezdu na lyžích o pohár Štěpána Kováře,
olympijský den, zářijová drakiáda , říjnové pochodování s broučky a listopadová
oslava Halloweenu. Také letos sbíraly děti starý papír, účastnily se mnoha
sportovních školních i mimoškolních soutěží, navštívily řadu divadelních a
koncertních vystoupení.Ve všech třídách se uskutečnila beseda s policií
o bezpečnosti v silničním provozu a žáci 8.a 9.třídy absolvovali speciální kurz
první pomoci, který byl organizován ve spolupráci s Červeným křížem.
Na úspěšný loňský středověký jarmark navázaly v tomto roce jarmarky dva –
velikonoční a vánoční. Oba byly pečlivě připraveny od slavnostního zahájení, přes
aktivní tvoření a kutění všech návštěvníků ve třídách až po občerstvení podle
starých receptů ve školní jídelně. Návštěvníci /i z okolních vesnic/ využili i
nákupu u prodejních stánků s výrobky žáků.
Novým byl poslední únorový „Týden evropské kuchyně“, který pro děti
připravily paní kuchařky a jednodenní projekt „Den evropských jazyků“. Děti
během tohoto dne „navštívily“ mnoho států Evropy a zábavnou formou získávaly
takové poznatky o jednotlivých zemích, jaké v učebnicích nenajdou.
Vydařil se také závěrečný absolventský večírek pořádaný pro žáky a rodiče.
Velmi nás potěšila zpráva, že všichni byli přijati na učební obor nebo školu,
kterou si vybrali a u přijímacích zkoušek se umístnili na předních místech, což
svědčí o dobré úrovni naší školy.
Řada těchto aktivit by se nemoha uskutečnit, kdyby se na organizaci a
financování nepodílelo Sdružení rodičů při ZŠ Liptál. Velkou mírou však přispěli
i učitelé, kteří formou projektů získali potřebné finanční prostředky.
Myslím, že jako občané si můžeme blahopřát k takovému vedení ZŠ a jen litovat,
že se my do školních let nemůžeme vrátit.
Příloha č. 14/2004 – / časopis, plakát, pozvánky/

Ze základní školy
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Také v mateřské škole pořádali v tomto roce řadu akcí pro děti i rodiče.
Zimní měsíce si zpříjemnili závody na bobech, relaxačním odpolednem
při společném malování mandalů a „brýlovým“ karnevalem. Nechyběla ani
návštěva velkého divadla ve Zlíně a pak již děti vynášením Moreny vítaly jaro.
Maminkám k svátku předvedly pásmo písní a říkadel a pak je pozvaly na
vlastnoručně připravené jarní hodování se zdravými pomazánkami.
Připravovanou „Hradní slavnost“ na zahradě museli pro nepřízeň počasí rozdělit
na dvě části, tak, že šermířské vystoupení herců divadla Tília se uskutečnilo
v tělocvičně MŠ a volné hry u „krabicového hradu“, včetně „Hravé maturity
předškoláků“ až při pěkném počasí na vyzdobené zahradě.
Úspěšnou akcí pedagogů mateřské školy byla výstava při Dětském folklorním
festivalu. Netradičním pojetím, se záměrem představit návštěvníkům něco jiného,
vypůjčili metrové vyřezávané loutky v brněnském divadle Líšeň a maňásky i
marionety ve vsetínském Kohútku. Doplněním o výrobky dětí mateřské školy
vznikl pohádkový svět, který se líbil nejen dětským návštěvníkům.
Školní rok tradičně zakončil výlet do ZOO v Lešné.
V novém školním roce počet dětí mírně poklesl /z 52 na 48 /, ale vedle tradičních,
/jako např. Drakiáda, Adventní spirála a návštěva Mikuláše/ se konala řada
nových akcí. Velmi pěkné a s velkou účastí rodičů bylo „Zamykání lesa“, kdy děti
s lucerničkami a batůžky plnými dobrot pro zvířátka zamykaly les na zimu.
Zdařilou a hlavně dobrou akcí byla „Jablíčková slavnost“.Na ní si rodiče
navzájem ochutnali výrobky z jablek a výsledkem pak byla Jablíčková kuchařka
s vyzkoušenými recepty. Nejpůsobivější však byla určitě vánoční besídka
s „Betlémem“ a zpěvem koled dětmi – andělíčky.

Z mateřské školy


Sbor dobrovolných hasičů Liptál má za sebou bohatou a poměrně dlouhou
historii. Vždyť již v příštím roce oslaví své 100. výročí založení. Během této
dlouhé řádky let se v organizaci vystřídalo mnoho lidí. V naší vesnici snad nežije
člověk, jenž by neměl u hasičů nějakého příbuzného, či právě on sám nebyl
aktivním členem. SDH Liptál v dnešní době čítá přes 100 řádně registrovaných
členů, ale je mezi nimi i mnoho takových, kteří se aktivně podílejí na činnosti
této složky a přitom nejsou jejím členy.
„V naší obci po několikaleté odmlce v roce 2000 opět vznikl kroužek mladých
hasičů. Jakožto každý začátek, i tento byl velice těžký, ale první neúspěchy nás
neodradily. Ba naopak nás motivovaly k ještě větší píli na cestě k vysněnému cíli.
Rok od roku jsme stoupali výš a výš ke stupňům vítězů a letos se nám také
konečně podařilo na ně dosáhnout. Píle a vytrvalost přinesla své ovoce v letní
části, kde se nám v lize podařilo 2x /z pěti soutěží, kterých jsme se zúčastnili/
dosáhnout na stupně slávy a odváželi jsme si bronzové poháry za 3. místa.
I ve zbývajících třech soutěžích jsme obsadili velice slušná místa
/2x 5. místo, 1x 7. místo/.
Avšak koncem sezóny neskočily naše úspěchy. Nový ročník 2004/2005 jsme
zahájili ještě lépe. Čtrnáct dnů před odstartováním se zformovalo zcela nové
družstvo mladých hasičů v kategorii mladších žáků a díky své píli a během těchto

Úspěšný rok
mladých hasičů
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dvou týdnů dokázali zvládnou to, co si jiní osvojují i několik měsíců a
v podzimním závodě hasičské všestrannosti obsadili 7.příčku /startovalo 15
hlídek této kategorie/.
Ještě jednoho úspěchu jsme se dočkali u naší již ostřílené hlídky, která tentokrát
ale startovala v kategorii starších žáků. Nečekaný úspěch tohoto družstva zaskočil
nejednoho vedoucího a rozhodčí, neboť z 34 soutěžících hlídek obsadili
neuvěřitelné 5. místo.
Po všech soutěžích se nacházíme v období relativního klidu, ale každý týden se
scházíme v klubovně, nebo když nám to počasí dovolí i venku před hasičským
domem a dopilováváme všechny disciplíny, abychom příští rok –na jarní část Hry
Plamen vytáhli v plné zbroji.“
Z příspěvku Jany Kašpárkové do Liptálského zpravodaje.


Již téměř deset let máme v obci, v pavilonu Základní školy 16 malometrážních
bytů, kde tráví svůj zasloužený odpočinek naši starší spoluobčané.
Zpočátku nebyl velký zájem o toto bydlení, ale rok od roku se zájem zvyšuje a
v současné době je na Obecním úřadě pět přihlášek od zájemců.
A to i přes to, že Zastupitelstvo obce na svém 14.zasedání schválilo vstupní
příspěvek občanů ve výši 10 000,- Kč s platností od 1.7.2004.

Vstupní příspěvek v
Penzionu


Cenu JUDr. Václava Jíry za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu převzal
28.4.2004 v Praze z rukou předsedy Českomoravského fotbalového svazu Jana
Obsta dlouholetý člen fotbalového oddílu v Liptále Jan Mrnuštík.
Ten se ve své rodné obci kopané upsal doslova na celý život. První kopačky
obul už ve svých deseti letech jako žáček. Prošel všemi mládežnickými mužstvy a
po dvaceti letech skončil s aktivním fotbalem a dal se na dráhu fotbalového
činovníka.
„Začátky byly těžké. Pomáhal jsem budovat hřiště, stavět šatny, psal plakáty,
prostě vše, co bylo třeba. Založil jsem tým žáků a jako trenér i vedoucí mužstva
jsem stále s nimi, i když mi bude v lednu 70 let,“ vzpomíná Jan Mrnuštík.
Byl v celé historii liptálského fotbalu opravdu u všeho. Zažil vzestupy i pády
mužstva, pomáhal rekonstruovat hřiště, stará se o výstroj a jak všichni kolem
potvrzují, je na hřišti denně i několik hodin.
„Mám radost z toho, že se fotbal v Liptále stále hraje, i když na okresní úrovni.
Máme pěkné hřiště, máme pokračovatele v mládeži. Do fotbalu jsem přitáhl i
svého syna a nyní se starám i o své dva vnuky, kteří u nás zkouší své první
fotbalové krůčky. Musím přiznat, že jsem si nemyslel, že se takového ocenění

Ocenění Janu
Mrnuštíkovi
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dočkám a moc mě to těší,“ přiznává držitel ceny, která je pojmenovaná po
dlouholetém trenérovi národního mužstva a pozdějším místopředsedovi UEFA.
Před zraky domácího publika, před nedělním utkáním pogratulovali Janu
Mrnuštíkovi předseda OFS Antonín Žamboch, člen výkonného výboru OFS
Vilém Axman, který je současně trenér mužstva Liptálu a starosta obce Miroslav
Vaculík.


Již po deset let probíhá v naší obci cvičení rodičů s dětmi pod vedením Hanky
Řehánkové. Každý pátek od 16. do 17. hod. se naplní tělocvična liptálské školy
jásotem nejmenších dětí a spolu se svými rodiči zde tráví krásné chvilky. Pro
zpestření cvičení pořádají různé doplňkové akce, např.hry na zahradě MŠ, plavání
v lázních na Vsetíně, návštěva divadla ve Zlíně, výlety do přírody apod.

Cvičení rodičů
s dětmi


Klub volejbalových nadšenců KVN Liptál uspořádal 11.12.2004 Mikulášský
turnaj smíšených družstev ve volejbale. Šest týmů /z toho dva domácí / se utkalo
v zápasech podle systému „každý s každým“. Vyhrálo družstvo z Ústí, ale
družstvo „Liptál A“ je jako jediné dokázalo v jednom setu porazit.
„Škoda, že turnaje ve volejbalu, nebo nohejbalu může Liptál pořádat jen v zimě
a v tělocvičně ZŠ, protože venku v Liptále hřiště na volejbal chybí.“poznamenal
na adresu Zastupitelů obce vedoucí FK a jiných sportovních aktivit Jaroslav
Mrnuštík.
Škoda to je, ovšem při plnění velkých investičních akcí podle volebního programu
opravdu na nic jiného nezbývá. Přesto se zastupitelstvo obce na své prosincovém
zasedání rozhodlo zabývat se opravou šaten na fotbalovém hřišti.
Nejprve je nutné uvést do pořádku právní vztahy týkající se budovy, zpracovat
projekt a pak žádat o poskytnutí dotace. Tuto variantu zvolilo i pro úctu ke všem
starší spoluobčanům a sportovcům, kteří svou prací, svým nadšením a z velké
části zadarmo vybudovali zázemí pro sportovní vyžití. V současné době většina
z nás je si vědoma, že toto již dosluhuje a oprava je nutná, aby to co naši předkové
vybudovali, nepřišlo nazmar.
Nezbývá než věřit, že celá rekonstrukce proběhne brzy a vedle opravených šaten
bude jednou i volejbalové hřiště.

Klub volejbalových
nadšenců
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V roce 2004 se základna členů nezměnila.
Dne 24.1.2004 byl uspořádán první myslivecký ples po 30 letech. Tato akce byla
velmi úspěšná.
V únoru tohoto roku byla podána žádost na OÚ Liptál na odkoupení pozemku
u myslivecké chaty. Po jednání s OÚ byl tento pozemek MS pronajat na základě
smlouvy. Myslivecká chata byla zapsána do vlastnického listu a bylo jí přiděleno
č.p. 037. V době konání Liptálských slavností propůjčilo MS chatu valašskému
kroužku.
Začátkem dubna proběhla vakcinace lišek. Na podzim bylo dovezeno krmivo
pro přikrmování zvěře : 60q ovsa, 8q kukuřice, 2q pšenice, 40q řepy.
Koncem roku bylo dovezeno ještě 30q kukuřice II.jakosti na přikrmování prasat.
Do vichřice, která se prohnala přes honitbu Liptál v polovině roku mělo MS
56 krmelců, 2 zásypy, 14 kazatelen. Po vichřici zůstalo v honitbě 23 posedů a jen
9 kazatelen. Tímto vznikla MS velká škoda na mysliveckých zařízeních.
Odlov spárkaté zvěře /srnčí/ byl plněn podle plánu chovu a honu a byl splněn.
Po mnoha letech byli uloveny 2 ks jelení zvěře II.věkové třídy. Z ostatní zvěře
bylo uloveno : 12 ks lišek, 6 ks kun, 15 ks černé zvěře. Hony na drobnou zvěř
nebyly pro rok 2004 plánovány, ale uskutečnily se dvě natláčky na černou zvěř a
lišku. V tomto roce nebyla odlovena žádná výjimečná trofej, která by se dostala
do bodování na mezinárodní výstavu Naturaviva 2005 pořádaná v Lysé nad
Labem.
Z příspěvku jednatele MS Radomila Staňka
Příloha č. 15/2004

Myslivecké
sdružení Brdisko



Tělovýchovná jednota Lipta Liptál pořádala 28.2.2004 již podruhé Maškarní ples,
který měl velký ohlas a účast, zúčastnilo se ho rekordně 60 masek.
Oddíl mužů se na jaře zúčastnil Okresního přeboru a umístnil se na 3. místě.
Žáci byli v soutěži poprvé, umístnili se na posledním, 12.místě, ale získali
10 bodů.
26.června proběl noční turnaj v malé kopané. Zúčastnilo se ho 16 týmů a vítězem
bylo Dynamo Dolní Bečva.
26.12. uspořádala TJ Start již tradiční a hodně navštěvovanou Štěpánskou zábavu.
Příspěvek Jaroslava Mrnůštíka, předsedy TJ Start Lipta Liptál

TJ Start Lipta Liptál
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Na jaře tohoto roku byla u hlavní cesty, pod Cedidlovou pilou otevřena benzínová
pumpa Aral s velkým parkovištěm hlavně pro kamiony firmy Valatrans.
V areálu pumpy je také pneuservis, myčka, restaurace a čerpací stanice pro auta,
která jezdí na plyn.

Benzínová pumpa



Náš rodák Luboš Černota /24 let / se na „cestu čaje vydal před osmi lety.
Pro normální lidi je příprava čaje otázkou několika minut. Jinak se však na tento
úkon nahlíží v Japonsku, kde z něj udělali samostatnou školní disciplínu
ukončenou sérií zkoušek. Tuto školu v Urasenke v Kjótu absolvoval i Luboš
Černota a nyní má oprávnění v České republice školit své následovníky.
Je profesionální fotograf specializující se především na Japonsko, student a
učitel čaje. Místopředseda české pobočky japonské čajové školy Urasenke.
Dlouholetý člen Česko-japonské společnosti. Vystudoval střední školu se
zaměřením na výrobu nábytku. Zajímá jej vše japonské, především pak gejši a
čajový obřad. Studoval kaligrafii, výrobu japonské keramiky. Po šesti letech
studia čaje odjel do Japonska, kde rok studoval a fotil.
Má za sebou několik televizních pořadů, výstav a publikuje v několika našich i
zahraničních časopisech, prezentuje a přednáší o čajovém obřadu.
Příloha č. 16/2004 - článek z časopisu

Čajový mistr
Luboš Černota



V kulturním zařízení se v roce 2004 konalo :
- 5 plesů – Rodičovský ples
- Myslivecký ples
- 60.Valašský ples
- Hasičský ples
- Maškarní sportovní ples
/ příloha č. 17/2004 - pozvánky /
- 3 zábavy - dvě diskotéky pořádné Salisovými
- Štěpánská zábava
- 3 přednášky o bylinkách p. Mikušové Dany
- 5 soukromých akcí občanů
- Beseda s důchodci
/ příloha č. 18/2004- pozvánka /
- Vánoční koncert – FOS Lipta Liptál
/ příloha č. 18/2004 - pozvánka/

Akce roku 2004

- Valná hromada
volebního
společenstva
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-

Výroční hasičská schůze
Soustředění – FOS Lipta Liptál
Seminář Starodávný FOS Lipta Liptál
17. Dětské folklorní dny, výstava
Mezinárodní folklorní festival 35 Liptálské slavnosti
Absolvenrský večírek ZŠ Liptál

V kulturním areálu se v roce 2004 konalo :
-

-

17.Dětské folklorní dny
35 Liptálské slavnosti
4 zábavy - Zábava Promile – TJ Start
- Zábava SR při ZŠ Liptál
- Myslivecká zábava
- Srpnová noc – zábava Fokus – TJ Start Lipta Liptál
3 festivaly : Romský dětský minifestival OS Balvan, Vsetín
Valašský beat fest Tublatanka - Petr Vaculík
Valašský bigbeat fest - Petr Vaculík
Příloha č. 19/2004 Plán kulturích akcí v Liptále 2004


Počasí

Zima byla již od začátku tohoto roku s teplotami pod bodem mrazu, ale jen
do poloviny ledna, kdy se na pět dnů oteplilo, začalo tát a dokonce i pršet.
V druhé polovině ledna opět nastoupily mrazy, až k -17 st.C.
Na začátku února zima polevila tak, že dokonce část sněhu odtála.
Na to ale přišla pravá zima s mrazem a sněžením až do poloviny března.
Pak již sníh odtál, počasí bylo slunečné a teploty stále nad bodem mrazu.
I přes velikonoce / 11.a 12.4. / bylo ještě pěkně / trochu větrno /, ale pak přes noc
na 14.4. napadlo až 10 cm sněhu.
To byl poslední „sněhový den“. Poslední mrazík byl 15.května.
Počasí však bylo stále spíše chladnější / hlavně rána a večery / po celý červen i
červenec. Až v srpnu se začalo oteplovat a konečně přišly letní až tropické dny.
První, ale mírný mrazík byl 9.září a přinesl krásné a teplé „babí léto“. Slunečné
počasí střídané deštěm vydrželo až do konce listopadu, kdy začalo sněžit.
Těsně před vánoci se však počasí pokazilo, po oteplení sníh roztál a hodně pršelo
až do konce roku.
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Narozeno :
7 dětí / z toho 6 chlapců, 1 dívka /
Přehled obyvatel
Zemřelo :
14 občanů

/ z toho 10 mužů, 4 ženy /

Přihlášeno do obce :
24 občanů / z toho 10 mužů, 14 žen /
Odhlášeno z obce :
23 občanů / z toho 10 mužů, 13 žen /
Počet obyvatel : 1411 / z toho 706 mužů, 705 žen /

V obci Liptál je v současné době na budovách 490 čísel popisných
a 42 čísel evidenčních / chaty /.

Četnost příjmení v obci :
1. Vaculík
2. Vaculíková
3. Gerža
4. Mrnuštík – Mrnůštík
5. Geržová
6. Mrnuštíková- Mrnůštíková
7. Valchář
8. Smilková
9. Smilek
10. Valchářová

45 osob
41 osob
29 osob
28 osob
26 osob
24 osob
21 osob
20 osob
17 osob
17 osob
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REKAPITULACE 2004

1. Rok živelných pohrom
str. 185
2. Rok vstupu do EU
185
3. Volby do Evropského parlamentu
186
4. Volby do Zastupitelstev krajů
186
5. Skupinový vodovod Syrákov
186
6. Rekonstrukce silnice III.třídy
187
7. „Škurňův dvůr“
187
8. Kanalizace
188
9. Regulace potoka
188
10. Studie využití zámku
188-189
11. 17. Mezinárodní dětské folklorní dny
189
12. 35. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti
189-190
13. Hospodaření obce
190,191,192
14. 100 let od položení základního kamene kostela ČCE
192
15. Rozloučení s farářem Jaroslavem Vodou
192
16. Pan farář Jan Hudec
193
17. Ze základní školy
193
18. Z mateřské školy
194
19. Úspěšný rok mladých hasičů
194-195
20. Vstupní příspěvek v Penzionu
195
21. Ocenění Janu Mrnuštíkovi
195-196
22. Cvičení rodičů s dětmi
196
23. Klub volejbalových nadšenců
196
24. Myslivecké sdružení Brdsko
197
25. TJ Start Lipta Liptál
197
26. Benzínová pumpa Aral
198
27. Čajový mistr Lubomír Černota
198
28. Akce roku 2004
198-199
29. Počasí
199
30. Přehled obyvatel za rok 2004
200
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