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7.července 2005 ochromila Londýn série výbuchů v metru a v autobusech.
Desítky mrtvých a stovky zraněných má na svědomí neznámá buňka organizace
Al-Kajda.
Zdá se, že svět byl odsouzen do nechtěné a nevyžádané role „společného života“
s terorismem. Neboť New York 2001, Bali 2002, Madrid 2004 a Londýn 2005
budou mít asi pokračování.
Někteří experti říkají, že terorismus pramení z povýšenosti a přehlížení Západu,
z nepochopení muslimských tradic a zvyklostí, z chudoby a frustrace, jež se
v mnoha islámských státech projevuje na každém kroku.
Odborné studie však hovoří o něčem jiném. Dnešní terorismus /zejména
zaštiťovaný islámem a krytý větami z Koránu/, který za pomoci zpráv z televize
proniká k nám, se ale liší od terorismu minulosti zejména tím, že už to nejsou
projevy zoufalství. Naopak. Jde často o velmi dobře promyšlené, finančně
zajištěné a dlouhodobě připravované akce vzdělaných lidí, které mají vyvolat
zděšení a chaos v západním světě.
Příloha č. 1/2005
/ Čtyři údery teroru ./

Čtvrtá akce teroristů
v západním světě.


Na západní svět spolu s teroristy útočí i příroda.
První hurikán vyděsil na začátku července oblast Karibiku a vyžádal si i několik
životů.
Velkou pohromou byl pak nebývale silný hurikán Katrin, který 29.srpna zcela
zpustošil New Orleans /uprchnout muselo milion lidí a mnoho přišlo o život/ a
napáchal škody za dva biliony korun ve státech Alabama, Louisiana a Mississippi.
Příloha č. 2/2005 / Hurikán Katrin…, Krvavá planeta 2005/

Ničivé přírodní
živly ve světě.


Stanislav Gross byl nucen v dubnu v souvislosti se svou „ bytovou aférou“
rezignovat /nedokázal vysvětlit původ 2,5 milionu korun jako zálohy na byt
v r.1999/ a na premiérskou funkci byl dosazen ministr pro místní rozvoj
Jiří Paroubek.
Nový předseda vlády v krátké době stmelil sociální demokracii tak, že
v preferencích začala úspěšně stíhat ODS. Nahrál mu i nečekaně příznivý vzestup
ekonomiky, který dovolil ještě větší předvolební štědrost. Jeho kritickým místem
se však ukázala slábnoucí citlivost na to, co občané tradičně považují
za aroganci moci.
První na žebříčku popularity byl celý rok president Václav Klaus, i když například
v dubnu doporučil odmítnout euroústavu. Za nejzásadnější však lze považovat
presidentovy střety s premiéry, jejich předmětem nebylo nic menšího než
formování českého ústavního systému.

Nový premiér
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V roce 2005 vzrostly platy v České republice o 4 procenta, ale podle průzkumu
stoupla i zadluženost obyvatel.
/ Hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře ve Zlínském kraji za druhé čtvrtletí
roku 2005 byla : 16 162,-Kč /

Ekonomika

Vzrostl také počet lidí, kteří získali vlastní bydlení /díky hypotékám/ a tím stoupla
i jejich vazba k domovu.
Stoupl průměrný věk : u mužů 72,5 roku
u žen 79 let
Na jednu ženu ale připadá jen 1,23 dítěte, i když přibylo narozených dětí.
Největším problémem je však nezaměstnanost.
Okres Vsetín 10,21 %
Liptál
9,20 %
/v měsíci 11/2004 - 10,12 %/
Počet uchazečů o zaměstnání z Liptálu : 60 osob / v měsíci 11/2004 66 osob /



PŘÍJMY :
Převod zůstatku
Plynofikace obce
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.znečiš.ovzduší
FÚ Ostatní poplatky
Správní poplatky
Odvoz domovního odpadu
Poplatek ze psů
Užívání veřejného prostranství
Místní poplatek
Daň z nemovitosti
KÚ Zlín- fin vypoř. min.let
Dotace KÚ Zlín
Dotace MěÚ Vsetín-Tomanovi aj.
KÚ Zlín Dotace na chodníky
Dotace na individ.dopravu
Dotace na mzdu ÚP
Dojíždějící žáci – Lhota

VÝDAJE:

Rozpočet obce

299 000
- 316 734,12
- 711 996
1 905 820
891 164
106 906
2 216 791
407 680
3 472 927
4 800
150
38 820
443 485
23 550
16 077,90
12 905
410 181
6 000
300 000
12 000
225 000
6 000
254 677
49 542

3

Dojíždějící žáci – Jasenná
29 9
Dotace na Vesnici roku
20 000
Převod z HČ 2005 LES
344 196,94
Obratiště autobusů – účelová dotace
1 431 000
Účelová dotace chodníky II.III.etapa
3 013 000
Vodní hospodářství
173 043
Knihovna
1 400
Nájem nebytových postor
411 080
Pohřebnictví
5 008
Čistírna
15 433
Vizovické vrty
42 739
Třídění odpadu,odvoz PDO organizace
75 551
Prodej popelnic
16 788
Dům s pečovatelskou službou
203 095
Prodej ARA Hasiči
10 000
Ostatní příjem
26 359
Ostatní –změna územního plánu
17 865
Prodej pozemku
117 030
Úroky
5 188
DPH IV.IV.2005
600
Mzda 12/2005
Výst.a oprava místních komunikací
Bud.chod.VO,MR,úprava oplocení,ostatní
Budování chodníků II.etapa /krytí ÚZ/
Budování chodníků II.a III.etapa ÚZ KÚ Zlín
Budování chodníků II.a III.etapa ÚZ
Obratiště autobusů ÚZ
Dopravní obslužnost, nové čekárny
Vodní hospodářství, nákup vody, Vak Vs.
Skupinový vodovod-realizace II.etapa
Úroky 2005 voda KB
Návratná fin.výpomoc-vodovod I.etapa
Kanalizace
Mateřská škola
Základní škola
Knihovna
Ostatní činnost v kultuře
Zachování a obnova kulturních památek
Příspěvek na mládež – církví
Vítání občánků,beseda s důchodci
Tělovýchova
Zdravotní středisko
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Úrok plynofikace
Ostatní služby M.H.
Odvoz nebezpečného odpadu
Odvoz domovního odpadu
Sociální výpomoc na dopravu
Soc. výpomoc obč.-rozvoz obědů Tomanová

-51 521
798 645
234 489
637 279
225 000
3 013 000
1 431 000
210 350
267 465
399 881
125 838
402 000
2 075
465 000
1 235 000
46 757
504 000
4 584
2 000
38 250
40 000
10 606
142 318
4 404
352 223
920 695
107 127
419 105
6 000
20 054
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Čerpání dotace-Tomanovi,Malčík
16 BJ penzion
Fin,příspěvek na dítě-Naděje Vs
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo obce
Vnitřní správa
Služba peněžních ústavů
Odvod daně obec
Fin.vypořádání minulých let- vratka
Člen.přísp.Vsacko-Val.Polanka
Člen.pčísp.Syrákov
Člen.přísp.Mikroregion Vsetínsko

12 000
51 445
10 000
124 851
1 096 421
2 164 143
24 795
393 120
3 199
3 507
156 500
1 000

Na začátku roku /v březnu/ schválilo Zastupitelstvo vyrovnaný rozpočet, kdy
příjmy i výdaje činily 13 291 000 Kč.
Do příjmů se mimo jiné počítalo i s prodejem domu č.43, ve kterém je umístěna
prodejna Řeznictví u Hrušků. Vzhledem k tomu, že se podařilo zajistit mimořádné
finanční prostředky z jiných zdrojů, nebylo nutné tento prodej uskutečnit.
V závěru roku tak byl vyrovnaný rozpočet ve výši 16 055 000 Kč.
Příloha č. 3. „Skutečnost rozpočtu v roce 2005“


Změny v ZO
Na veřejném zasedání Zastupitelstva dne 15.června 2005, v rámci dodržení
zákona o střetu zájmů, rezignovaly na své členství p.Mgr.Věra Halová, ředitelka
základní školy a Eva Krausová, ředitelka mateřské školy.
Slib nového zastupitele složili náhradníci : p. Radek Mikulec, Liptál č.p. 42 a pan
Jan Mrnuštík



V tomto roce proběhla III.etapa největší investiční akce tohoto roku – dokončení
chodníků, včetně autobusových zastávek, obratiště autobusů „Na špici“ a úprav
vjezdů a oplocení podél silnice III.třídy směrem na Všeminu.
Rekonstrukce silnice v takovém rozsahu /výstavba dvou mostů, stavby opěrných
zdí apod./, jako byla provedena u nás, není tak častá, a tak se hlavní prováděcí
firma Stavby silnic a železnic, a.s.Zlín chtěla svým dílem pochlubit.
Společně s naším Obecním úřadem připravili ve středu 3.srpna slavnostní
otevření.

Slavnostní otevření
rekonstruované
silnice
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Zúčastnili se ho představitelé Zlínského kraje, zástupci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, stavebního úřadu Vsetín a ředitelé dodavatelských firem,
které se na stavbě podílely.
Slavnostní otevření se uskutečnilo u Evangelického kostela za přítomnosti občanů
naší obce. Přestřižení pásky provedli společně hejtman Zlínského kraje pan Libor
Lukáš, starosta obce Liptál pan Miroslav Vaculík a ředitel hlavní provádějící
firmy pan Martin Borovka. Po krátkých proslovech si všichni přítomní prošli část
rekonstruovaného úseku.
Slavnostní ráz celé akci dodala Liptálská dechovka vedená kapelníkem panem
Zdeňkem Mrlinou a „malí valášci“ – sourozenci Mrlinovi.
Příloha č. 4. / článek z Jalovce „Průtah Liptálem otevřel hejtman“/



V září, v rámci II.etapy „Skupinového vodovodu Syrákov“ se začaly budovat
místní vodovodní rozvody v Dolansku a ve středu obce na Pustém.
Předcházela tomu dlouhá a nakonec úspěšná jednání o získání finančních
prostředků na tuto akci.
Stavbu provádí firma COBBLER Zašová a náklady pro naši obec jsou ve výši
22 mil. Kč. Z toho tvoří 75 % dotace ze strukturálních fondů EU,
10 % dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím SFŽP Praha, 5 % je půjčka na
10 let s úrokem 1,5 % a 10 % jsou vlastní prostředky obce.
Zatím bylo proinvestováno 1,5 mil. Kč a pokračovat se bude v příštím roce.

Místní vodovodní
rozvody



Také v tomto roce se naše obec přihlásila do soutěže Vesnice roku.
Vyhlašuje ji Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí České republiky
s ministerstvem pro místní rozvoj.
„V obcích žije takřka polovina obyvatel regionu. Proto je třeba podporovat lidský
potenciál, který je nezbytný při jejich rozvoji a zvelebování. To je, dá se říct,
hlavním mottem naší soutěže,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Vojtěch
Jurčík.
Pracovníci Obecního úřadu a především Jana Vráblíková se na vyhodnocování
pečlivě připravovali. Pro komisi, která měla navštívit všech 18 přihlášených obcí
připravili objemný a zajímavý materiál, který informoval o všem , co se v obci
děje.

Bílá stuha v soutěži
„Vesnice roku“
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Sedmičlenná komise složená ze zástupců Zlínského kraje, Svazu měst a obcí,
Ministerstva pro místní rozvoj, Spolku pro obnovu venkova a starostů loňských
vítězných obcí navštívila naši obec 7.července v dopoledních hodinách.
Setkání se zúčastnili kromě starosty obce Miroslava Vaculíka a místostarostky
Věry Dostálové i ředitelky mateřské a základní školy, ing Ladislav Michálek a
starosta hasičů pan Josef Fiala.
Po krátké informaci o událostech v obci během posledních let od pana starosty,
následoval neformální rozhovor, do kterého se zapojili všichni přítomní.
Slova všech dokumentovala i výstavka fotografií ze života obce připravená
v zasedací místnosti. Pak se komise vydala na prohlídku obce. Zastavili se
v základní škole, prohlédli si místní knihovnu, kulturní areál, pomníky a okolí
zámku. Celkový dojem si pak vytvořili projížďkou po obci.
Oznámení výsledků krajského kola této soutěže se konalo 13.července v Baťově
mrakodrapu ve Zlíně. Naše obec se umístila na 3.místě a získala Bílou stuhu za
práci s mládeží.
Celostátní vyhlášení výsledků proběhlo v říjnu v obci Bořetice na Břeclavsku,
kde starosta naší obce převzal z rukou ministra pro místní rozvoj pana Radka
Martínka Bílou stuhu k obecnímu praporu a symbolický šek na 400 000 Kč, které
budou použity na zvelebení obce.
Příloha č. 5 /článek z deníku Naše Valašsko a týdeníku Jalovec /



Osmnácté Mezinárodní dětské folklorní dny a šestá Moravskoslezská zemská
přehlídka se konala v kulturním areálu od pátku 10. do neděle 12. června.
Záštitu nad festivalem převzali : Alena Gajdušková, senátorka Parlamentu ČR,
Josef Smýkal, předseda podvýboru pro mládež Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR a Jindřich Ondruš, radní Zlínského kraje pro kulturu.
Součástí folklorních dnů byla výstava dětských prací dětí místního dětského
domova, která byla slavnostně otevřena v pátek.
Hlavní program však začal až v sobotu. Dopoledne měly děti čas na prostorové
zkoušky a pak se mohly zúčastnit různých her. Po obědě odstartovala soutěž
O liptálského ptáčka zpěváčka. V kategorii do deseti let vyhrála Žaneta
Benedělová z místního souboru Malúšata, v kategorii do patnácti let byla nejlepší
Lenka Křálová z Malé Rusavy. Další část sobotního programu patřila přehlídce
dětských folklorních souborů z okolí a oživením byla prezentace balalajkového
souboru Karavan z ruského Permu.
V neděli diváci shlédli šestou Moravskoslezskou zemskou přehlídku dětských
folklorních souborů, na které měl každý kraj dvojí zastoupení,
Bohatý program však sledovalo málo diváků kvůli velmi studenému počasí.
Příloha č. 6 / program, plakát /

18.ročník Dětských
folklorních dnů
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V tomto roce byla založena Obecně prospěšná společnost „Pomněnka“, která
sdružuje Občanské sdružení Letokruhy a Obec Liptál. Cílem je získat finanční
prostředky na rekonstrukci historicky cenné budovy zámku a na plánovanou
přístavbu pro zajištění komplexní služby nemocným Alzheimerovou chorobou.
Založení této společnosti však vyvolalo mnoho dotazů a pochybností mezi
Zastupiteli ohledně vybudování ale i provozování zamýšleného centra hlavně
z obavy velkého finančního závazku pro naši obec.
Příloha č. 7 / otázky a odpovědi JUDr.Stradějová a Mgr.Petroušková,
zástupkyně občanského sdružení Letokruhy /
V této obecně prospěšné společnosti má obec Liptál v patnáctičlenné správní radě
zastoupení šesti členy a jeden člen je v revizní komisi.

Obecně prospěšná
společnost
„Pomněnka“



Oslavám kulatého výročí založení sboru dobrovolných hasičů předcházelo
slavnostní vysvěcení sochy sv.Floriána – patrona hasičů.
V neděli 7.srpna, po mši svaté, která se uskutečnila v sousedním chrámu církve
římsko-katolické, se celé shromáždění hasičů i občanů přesunulo za doprovodu
dechové hudby Liptalanka k rekonstruované „staré“ zbrojnici, kde byla soška
umístěna do vitríny v čelní zdi. Pan farář Petr Wnuk připomenul zúčastněným
život a poslání této osobnosti dějin a provedl samotné slavnostní vysvěcení.

100 let Sboru
dobrovolných
hasičů

V sobotu 13.srpna oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Liptále sté výročí svého
vzniku. Pro návštěvníky si připravili bohatý program, ve kterém nechyběl průvod
obcí s historickou stříkačkou, námětové cvičení s ukázkami zásahů ani hasičská
veselice.
Jménem všech místních hasičů položil velitel Zdeněk Smilek a Josef Šimek věnec
na hrob zakladatele sboru pana učitele Františka Palackého.
Těmto oslavám předcházelo vydání zajímavé památeční brožury „100 let Sboru
dobrovolných hasičů v Liptále“, kterou připravila Štěpánka Bořutová a Martin
Kašpárek. Kromě zajímavé historie požární ochrany v Liptále v ní najdeme
všechny starosty a předsedy sboru, velitele sboru a dokonce i seznam některých
větších zásahů v obci.
Zajímavostí je např. budování požární zbrojnice : /cituji…/
„Stísněné podmínky staré zbrojnice nutily hasiče přemýšlet o stavbě nové
budovy. Zpočátku se uvažovalo, že zbrojnice bude postavena společně
s kulturním domem v jednom objektu nad lesní správou proti dnešní mateřské
škole. Objevil se i názor, že by mohla být pod jednou střechou se zdravotním
střediskem. Stavba byla zahájena v březnu 1965 na pozemku panské zahrady.
9.května, v den 20. výročí osvobození naší vlasti, byl slavnostně položen základní
kámen. Kámen do betonu na stavbu zbrojnice bylo nutno zajistit z místních
zdrojů.
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JZD Liptál dalo k dispozici kamenolom v Hlubokém. Více než 60 m3 kamene si
členové sami nalámali. Rovněž všechno potřebné dřevo bylo nutné získat zdarma
od soukromých majitelů lesů. Ti darovali přes 10 m3 hranolů na vazbu a více než
6 m3 kulatiny na řezivo, všechny tyče na bednění a lešení. Prací se účastnili nejen
členové ČSPO, ale i ochotní občané Liptálu a poslanci MNV vedení předsedou
Bělíčkem.
Nejvíce kamene nalámal Josef Obrodovský a Josef Mrnuštík, nejvíc dřeva od
soukromníků získal Josef Hrbáček, nejvíc brigádnických hodin odpracoval a
převážnou část zednických prací provedl Jan Juřica.
Hasiči odpracovali 6 923 hodiny,ostatní občané 8 613 hodin, celkem tedy 16 000
hodin.
Do konce roku 1966 byla stavba pod střechou a prováděly se venkovní omítky.
Dne 13. října 1967 po předchozí kolaudaci byla budova předána požárníkům do
užívání. Hodnota budovy byla vyčíslena na 430 000 Kč.“
Velmi významnou je práce s místními dětmi a mládeží, které zajišťuje mnoho
příležitostí, jak účelně trávit volný čas.
Jejich činnost začala již v roce 1912, kdy se sdružil kolektiv 40 chlapců a
pokračovala s přestávkami až do roku 2000, kdy se po složení instruktorské
zkoušky ujaly vedení „sestry“Jana Kašpárková a Štěpánka Bořutová.
Pilná příprava i sbírání zkušeností na různých soutěžích přinesly největší úspěchy
v roce 2003, kdy postoupili do okresního kola. V následujícím roce pak kromě
tohoto postupu ještě umístění v soutěžích OL většinou těsně pod stupni vítězů a
dvakrát dokonce na 3.místě.
Příloha č. 8. / brožura, novinový výstřižek /

V říjnu tohoto roku proběhlo ve Zlíně v Baťově mrakodrapu slavnostní ocenění
dobrovolných pracovníků za dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Mezi dvaceti oceněnými / ze 120 navržených / byl i náš občan, pan Josef Fiala,
kterého obec Liptál navrhla za dlouholetou činnost s hasičskou mládeží.
Ocenění pracovníci převzali od představitelů Zlínského kraje - hejtmana Libora
Lukáše a náměstka Josefa Slováka pamětní listy a věcné dary.

Ocenění pana Fialy
hejtmanem
Zlínského kraje.


Obětavý zásah našich dobrovolných hasičů i hasičských sborů z okolí si vyžádal
již 22. listopadu tohoto roku požár části domu u Tomanů č.336.
Tragédií bylo, že při něm uhořel osmatřicetiletý obyvatel domu Pavel Tomana,
který v této části domu spal a s největší pravděpodobností i požár způsobil.
Poděkování patří především těmto členům SDH :
Milan Bořuta st., Milan Bořuta ml., Josef Mrnuštík, Miroslav Malčík,
Zdeněk Smilek, Jiří Kašpárek, Roman Šimara, Miroslav Mikulec,ml.,
Jaroslav Hruška ml.,Milan Gavenda, Josef Fiala.
Příloha č. 9. / Naše Valašsko, 6.12.2005 – výstřižek /

Požár části
rodinného domu
u Tomanů
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Šestatřicátý ročník Liptálských slavností proběhl tradičně v posledním
srpnovém víkendu. Na tuto mezinárodní přehlídku folklorních souborů se sjeli
hosté z různých částí světa, ale největší pozornost upoutali Peruánci a Rusové.
Bohatý sobotní program byl kromě „dětského“programu a pozdravů přátel
doplněn vystoupením valašskobystřického divadelního souboru Chaos, který
sehrál hru „Čí je to svatběnka?“
Po startu horkovzdušného balonu vyvrcholila přehlídka domácích i zahraničních
souborů a pozdě večer, před ohňostrojem, měli diváci možnost sledovat
vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna. Předvedli lidové
taneční divadlo „Čertovinky“.
Kuriozitou tohoto odpoledne bylo „pracovní vystoupení“ liptálských valachů
mezi představováním jednotlivých souborů. Narychlo totiž s motorovou pilou
zpevňovali novými kousky prken chátrající podium.
Velký potlesk diváků v závěru večera sklidil hejtman Zlínského kraje Libor
Lukáš, který přislíbil finanční výpomoc na rekonstrukci pódia.
Nedělní část slavností byla poznamenána silným deštěm, který způsobil časový
posun slavnostního průvodu i začátku programu, ale hlavně odradil velké
množství diváků. Vystoupení souboru z Číny, Francie, Itálie, Peru, Řecka,
Slovenska, Turecka a domácí Lipty tak nebylo přijato v takové atmosféře jako
v sobotu.

Mezinárodní
folklorní festival
36.Liptálské
slavnosti

Součástí slavností byla i výstava obrazů a loutek v zasedací místnosti Obecního
úřadu s názvem „Sami doma 3“. Představila se nám tu díla našeho spoluobčana
Josefa Dubšíka, jeho dcery Mileny Dubšíkové a Jana Ignáce Říhy.
Své nezastupitelné místo měli v kulturním areálu tradičně řezbáři se svými
výrobky a přímou ukázkou práce.
Příloha č. 10 / program, plakátky, pohlednice, novinové výstřižky, vstupenky /



V pátek 4.listopadu zaplnili příznivci folkloru velký sál kulturního domu na
Vsetíně – své pětasedmdesáté narozeniny zde právě oslavoval náš soubor Lipta
Liptál.
Na zajímavě upraveném podiu s dobovými rekvizitami vystoupilo za doprovodu
cimbálové muziky Jiřího Nechanického všech pět skupin Folklorního sdružení
Lipta Liptál : Malúšata, Malá Lipta, Lipta základ, Lipta senioři a Sbor žen Liptál.
Působivá vystoupení sklidila velký potlesk a mnoho hostů popřálo souboru hodně
štěstí a hlavně dlouhou budoucnost.
Příloha č.11 / plakátek, novinový výstřižek /

75.výročí založení
Folklorního
sdružení Lipta
Liptál
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Dlouhou zimu tohoto roku zpříjemnila dětem v mateřské škole řada pohádek.
Mezi nejlepší určitě patřila „Tři prasátka“ ve zlínském divadle a snad i pohádka
„Tři medvědi“, hraná učitelkami při karnevalu ve školce.
Velké množství sněhu využili jedno únorové odpoledne děti spolu s rodiči ke
„Hrám na sněhu“.Tvořili sněhuláky, sněhové lucerny a jiné stavby, které pak
pomalovali barvami. Ještě než skončila zima navštívily děti hvězdárnu na Vsetíně
a výstavu „Indiáni na Valašsku“ve vsetínském zámku.
Na „Jarní besídce“ předvedly děti pásmo písní a básní a spolu s rodiči se
zapojily do „jarního kutění“při tvoření z keramické hlíny nebo malování
slupovacími barvami.
Na „Slet čarodějnic“ se maminky připravovaly jedno dubnové odpoledne výrobou
čarodějnic na koštěti.
Svůj svátek pak oslavily děti „Týdnem dětských radostí“. Každý den je čekaly
jiné zábavné a nezvyklé činnosti a vyvrcholením byla „Dětská show“na zahradě,
kde pod vedením Leny Freyové soutěžily, tancovaly a řádily – občas i s rodiči.
Do konce školního roku si ještě děti celý týden hrály na Indiány, zajely na výlet
do ZOO v Lešné a „Hravou maturitou“ se rozloučily s předškoláky.
Po letních prázdninách čekala děti řada změn. Asi největší změnou byl odchod
paní učitelky Zemánkové a nové uspořádání dětí ve třídách /v jedné byly jen děti
starší/ z důvodu ranního a odpoledního spojování oddělení.
Hned v září děti spolu s rodiči a dětmi ze základní školy pouštěly na kopci
draky. Později pak sledovaly tři pohádky v mateřské škole a koncert v základní
škole. Vydařenou akcí bylo i „Zamykání lesa“, kdy děti s rozsvícenými
lucerničkami spolu s rodiči donesly zvířátkům do lesa dobroty na zimu.
Po „Adventní spirále“ přišel mezi děti Mikuláš, který díky štědrosti rodičů přinesl
dětem nové skládačky, labyrinty, puzzle a jiné hračky.
Všem dětem se líbilo „Vánoční kutění“ v Alcedu na Vsetíně a všem rodičům zase
„Vánoční besídka“ s pohádkou o stromečku, básničkami, koledami, vánočním
mlsáním a opakováním vánočních zvyků.

Z mateřské školy



Na základní škole proběhla v průběhu roku řada akcí a aktivit ať již jako projekt
v rámci vyučování nebo mimoškolně.
Tradiční a rodiči využívaný je Den otevřených dveří, v poslední době pořádaný
v sobotu. Kromě našich obyvatel ho tentokrát využili i přespolní – rodiče dětí
pátých tříd z Jasenné a Všeminy a někteří již nechali své děti zapsat tady.
Škola získala v tomto roce prostředky na nákup počítače a nákup „Školy za
školou“. Žáci se tak mohli prostřednictvím této vzdělávací organizace vyučovat
pomocí internetu denně od 8.00 do 16.00 hod. V celostátní soutěži získala škola
diplom a čestný titul „Záškoláci roku 2005“ za 16. místo v soutěži používání online e-learningu ve výuce.
Z mimoškolních aktivit byly nejnavštěvovanější kroužky „Práce na počítači“ a
„Pohybové hry“, zájem ale byl také o výtvarný kroužek, hru na klávesy, na flétnu,
přírodovědný kroužek, kroužek výpočetní techniky, informatiky a jiné.

Ze základní školy

11

Trvale je velký zájem o umístění dětí do školní družiny, ale její kapacita je jen 30
dětí. Paní vychovatelka pro děti i letos připravila celoroční hru a tentokrát je
provázel kamarád Ferda Mravenec, všeuměl z knihy O.Sekory.
Děti z družiny se také zapojily do celostátního vzdělávacího projektu Výchova
k zodpovědnému vztahu ke zvířatům. Jeho úkolem je seznámit děti se psy jako
součástí života lidské společnosti a naučit je správnému a odpovědnému přístupu
nejen ke psům, ale i k přírodě a životnímu prostředí. Celé psí hraní pak
vyvrcholilo soutěží všech základních škol a za zdokumentované splněné úkoly
postoupily děti až do finále. Odměnou jim bylo nové video, plná taška sladkostí a
pro každého žáka družiny ještě nový školní batoh.
Hlavním bodem lednových hrátek s Ferdou byla úspěšná pěvecká soutěž „Zlatý
mravenec“ a také si pak volili „Miss a missáka drůži“.
Na velkolepou a dějinách školy první Noc s Andersenem se družina proměnila
v hlavní stan pohádkových bytostí a dobrot.Bylo těžké rozpoznat, kdo si pohádek
užíval víc, jestli děti nebo dospělí, ale radovali se všichni.
A to zdaleka nejsou všechny aktivity jejichž prostřednictvím si děti odnášejí
do života praktické rady. Za zmínku jistě stojí ještě Soutěž Paragraf 11/55,
Den Země, Dopravní soutěž, Atletická soutěž, Olympijský den, Drakiáda,
Pochodování s broučky nebo Vánoční koncert.
Každé dva roky požádá základní škola kurz tance a společenské výchovy.
Děvčata a chlapci z 8.a 9.třídy tak získali nejen povědomí o tom jak se chovat ve
společnosti, ale naučili se několik společenských tanců a předvedli své umění na
závěrečné koloně, které se zúčastnili i jejich rodiče, sourozenci a ostatní
příbuzenstvo.
Významnou výchovně vzdělávací aktivitou je vydávání školního časopisu, který
vychází čtvrtletně.
Velmi kladně hodnotila naši školu inspekce:
„Personální zabezpečení výuky sledovaných předmětů dovoluje škole realizovat
v celém rozsahu přijatý vzdělávací program. Pedagogický sbor je poměrně mladý,
mnozí teprve získávají zkušenosti. Jsou však ochotni se dále vzdělávat, pracovat
s dětmi i mimo školní výuku a svou práci promyšleně inovovat.
- Školní prostory i vnitřní vybavení dovolují škole realizovat zvolený vzdělávací
program v plném rozsahu. Používané učebnice jsou vybírány uvážlivě. Vedení
školy má jasnou představu o potřebách dalšího vybavování školy. Jeho snaha
získat pro realizaci potřebné finanční prostředky prostřednictvím zpracovaných
projektů je nadstandardní.“
Příloha č. 12 / „Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál“,
pozvánka na Vánoční akademii /

12

Nejrůznější nadace a občanská sdružení oslovují tento domov s nabídkou akcí
kulturního, společenského i sportovního charakteru. Mezi neznámější patří
Nadace Terezy Maxové a tradičními sponzory zajišťujícími těmto dětem kvalitní
vyplnění volného času jsou zaměstnanci firmy Baťa.
Všichni hosté z řad sponzorů, příznivců i širokého okolí byli jako poděkování za
jejich přístup pozváni na vánoční besídku, pořádanou v prostorném kulturním
zařízení Obecního úřadu, kde vystoupily děti se svým programem.
Příloha č.13
/ pozvánka na Vánoční besídku /

Dětský domov a
Základní škola


Od doby uzavření smlouvy o nájmu honitby od honebního společenstva nenastaly
žádné změny, ale došlo ke změnám v normovaných a minimálních stavech u zvěře
dančí a srnčí. Rozhodnutím Městského úřadu Vsetín Odboru životního prostředí
ze dne 23.3.2005 na základě této změny mohlo naše sdružení plánovat odlov
dančí zvěře II.věk.třídy. Veškerá zvěř srnčí a dančí, která je v naší honitbě zvěří
plánovanou na základě minimálních a maximálních stavů byla úspěšně odlovena
dle zákona o myslivosti. Z neplánované zvěře bylo uloveno 9 kun, 9 lišek, 12 ks
černé zvěře.
Sdružení obhospodařuje 56 krmelců, z toho 11 zásobníkových, 2 zásypy, 5
krmelišť, 12 kazatelen a 28 posedů.
V tomto roce bylo zajištěno a nakoupeno 700 kg krmiva. /600 kg ovsa a 100 kg
kukuřice./ Objemové krmivo /seno / si zajistil každý člen sám. Taktéž byla
zajištěna sůl, která se předkládá zvěři celoročně.
V dubnu proběhla letecky vakcinace lišek a u srnčí zvěře bylo předloženo
ozdravovací krmivo.
V kynologii našeho sdružení došlo ke změně. Chovatel Radomír Staněk se svým
Welschsprigršpanělem uspěl při Barvářských zkouškách v Hošťálkové a jeho pes
se tak stal lovecky upotřebitelný pro MS.
Ke změně došlo i v členské základně. Novými členy se stali Jan Svoboda a Tomáš
Mrlina, do kurzu myslivosti na Vsetíně se přihlásil Miroslav Chmelař ml.
Ve složení výboru nenastaly žádné změny.

Myslivci


O tom, že na Valašsku se rodí chlapi jako z ocele se mohli přesvědčit na začátku
července nejlepší čeští vyznavači Stihl Timbersports /dřevorubeckého sportu /.
Dva zástupci našeho okresu se ve finálovém turnaji v Lipně prosadili na samotnou
špici. Jan Svoboda z naší obce všech pětatřicet soupeřů pokořil a vyhrál, Jiří
Vrablík ze Vsetína odsadil výbornou čtvrtou příčku.
Příloha č. 14
/ Jalovec- 26.7.2005 – výstřižek z novin /

Valašský
dřevorubec
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V sobotu 3.prosince se v kulturním zařízení při obecním úřadě konala již tradiční
beseda s důchodci. V programu vystoupil Sbor žen Liptál pod vedením Hany
Vaculíkové a „Babky mažoretky“ z Valašské Polanky spolu se svou mladší
odnoží. Veselá pásma : Mažoretky, Kankánistky a Pepíci nadchla všechny diváky
a připravila tak pěkný a dlouho vzpomínaný zážitek
K poslechu i k tanci pak zahráli manželé Vráblíkovi a nakonec všechny svou
návštěvou potěšil Mikuláš se svou družinou andělů a čertů.
Příloha č. 15
/ pozvánka /

Beseda s důchodci


4.března tohoto roku uplynulo již 11 let. Kdy začalo v naší obci cvičení rodičů
s dětmi pod vedením Hanky Řehánkové.
Každý pátek v podvečer se na hodinu naplní tělocvična základní školy jásotem
nejmenších dětí a spolu se svými rodiči zde tráví krásné chvilky.
Pro zpestření cvičení se pořádají různé doplňkové akce jako např. plavání
v lázních na Vsetíně, návštěva divadla ve Zlíně, výlety do přírody apod.
Jen je škoda, že v poslední době tvoří většinu cvičenců rodiče a děti ze Lhoty.

Cvičení rodičů a
dětí


Letošní „Noční turnaj v malé kopané“ proběhl tradičně poslední víkend v červnu.
Zúčastnilo se ho 24 družstev, ale širokou veřejnost od návštěvy hodně odradilo
studené a nakonec i deštivé počasí.
V sobotu 10.prosince se v tělocvičně základní školy uskutečnil již 2.ročník
Mikulášského volejbalového turnaje smíšených družstev. Letos turnaji přálo
opravdu“mikulášské“ počasí, ale přesto se sjelo osm družstev. Nejen vítězům
z Milovic, ale i všem ostatním předala malé odměny naše místostarosta, paní
Dostálová.

Fotbalový klub

Ve vedení Fotbalového klubu nastaly v listopadu tohoto roku změny ve vedení.
Funkce předsedy se vzdal Jaroslav Mrnůštík a novým byl zvolen ing.Jiří Novotný.
Problémy s budovou šaten přetrvávají a zatékání přes rovnou střechu se stále řeší
jen provizorně.Je rozhodnuto zpracovat plán rekonstrukce, ale v první řadě se řeší
pozemkové vztahy a zapsání do katastru.
Příloha č.16 / výstřižek- fotbalisté –„Jalovec vám představuje“,
výstřižek z Lipálského zpravodaje/

14

Evangelický sbor v Liptále tvoří už po mnohá desetiletí důležitou součást života
obce. Kostel z roku 1907 je jednou z liptálských dominant. I v tomto roce se
v něm velcí i malí scházeli k nedělním a svátečním bohoslužbám, konaly se v něm
křty, svatby i pohřební rozloučení. Stále ovšem přibývá lidí, kteří při těchto
svátečních příležitostech do kostela nepřicházejí, a účast na životě sboru je stále
méně záležitostí tradice a více otázkou uvědomělého rozhodnutí jednotlivce,
manželů nebo rodiny.
K bohoslužbám v běžnou neděli se shromažďovalo kolem osmdesáti lidí,
o svátcích a pohřbech i několikrát více. Jednou měsíčně se konal odpolední nešpor
ve Lhotě. Prostá evangelická bohoslužba klade důraz na čtení a výklad Bible,
modlitbu a jednohlasý zpěv s doprovodem varhan. Při svátečních bohoslužbách a
pohřbech zpívá čtyřhlasně nepočetný pěvecký sbor. S příchodem faráře Hudce zní
téměř při každých bohoslužbách i jedna píseň mládeže s kytarou. Zpočátku si
zejména starší členové sboru nemohli na tuto změnu zvyknout, dnes už jim
mládežnické zpívání chybí, když se někdy vynechá. Šestkrát do roka se
při bohoslužbách vysluhuje i svatá večeře Páně. Na bohoslužbách se vedle faráře
aktivně podílejí i obdarovaní členové sboru.
Uprostřed pracovního týdne se ve sboru koná zvláště práce s mladou generací.
Farář vyučuje náboženství v základní škole, přihlášeno je asi třicet dětí. Na faře se
připravují konfirmandi, dospívající děti třinácti až čtrnáctileté. Seznamují se
s Biblí a věroukou, aby koncem školního roku při konfirmačních bohoslužbách
potvrdili svůj křest a spolu se svými rodinami a ostatními členy sboru přistoupili
poprvé ke svaté večeři Páně. Vloni bylo pět konfirmandů. Mládež po konfirmaci
se schází ke schůzkám se vzdělavatelným i zábavným programem. Sbor zakoupil
zejména pro potřeby mladé generace video a DVD přehrávače.
O letních prázdninách připravil liptálský sbor ve spolupráci se sbory v Jasenné a
v Ratiboři týdenní tábory pro mladší a starší děti. Mládež vyrazila na cyklopuťák
do jižních Čech a za týden projela trasu České Budějovice – Lipno a zpět.
Kromě práce s mladou generací se v týdnu konají biblické hodiny, schůzky
střední generace a zkoušky sborového zpěvu. Čas od času se schází i čtyřčlenný
tým učitelek nedělní školy. Ten zajišťuje program bohoslužeb pro děti konaných
souběžně s bohoslužbami dospělých. Občas zajde farář do mateřské školy,
vypráví dětem biblické příběhy a zpívá s nimi.
Tradiční shromáždění k připomenutí Husovy památky se uskutečnilo v neděli
3. července na Baťkové. Díky krásnému počasí se tam shromáždilo téměř dvě stě
lidí, také hosté ze sousedního ratibořského sboru. Na programu byly zpěvy,
hudební doprovod dechové hudby, výklad o Husově osobnosti a také pohoštění
připravené sborovými dobrovolníky.
V prosinci uspořádal sbor adventní
koncert rockového oratoria Juda
Makabejský v provedení zpěváků gymnázií ze Vsetína a Valašského Meziříčí.
Těsně před Vánocemi proběhla dětská vánoční slavnost připravená učitelkami a
dětmi z našeho sboru.
Správním orgánem sboru je dvacetičlenné staršovstvo zvolené sborovým
shromážděním na šest let. Schází se desetkrát do roka, aby jednalo o věcech
duchovních, personálních i hospodářských. Předsedou staršovstva je farář Jan
Hudec, místopředsedou kurátor Tomáš Němeček ze Lhoty. Vloni byla činnost
sboru ve staršovstvu vizitována seniorem Vladimírem Kopeckým ze Stříteže. Ten
spolu s dalšími členy seniorátního výboru nezjistil žádné závažné nedostatky.
Kromě podstatné části platu faráře, kterou financuje stát, zajišťuje sbor svůj
provoz z příspěvků členů. Jejich výše je dobrovolná; víc přispívají ti, pro něž je

Z činnosti
Českobratrské
církve evangelické
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víra neodmyslitelnou součástí života. Vloni přispěly sboru menšími částkami také
obce Liptál a Lhota, a tím vyjádřily svoji podporu zvláště práci s mladou generací
a kulturním akcím. Sbor se však stále neobejde bez práce četných dobrovolníků,
kteří pracují a slouží bez nároku na odměnu.
Jan Hudec, liptálský farář


V říjnu 2005 zrealizoval Zdeněk Vaculík a Radovan Michálek v naší obci
bezdrátové připojení k síti internet, které je finančně výhodnější než připojení
k internetu poskytované jinými společnostmi.
K přenosu dat je použito technologie WiFi (IEEE802.11a,b,c).
K realizaci bylo potřeba vybudovat spoj ze Zlína, což představuje 4 retranslační
stanice. Z toho stanice V Zádveřících a na Sirákově – Jasenná jsou majetkem
firmy Linux Vizovice, která poskytuje internet v těchto a dalších obcích.
Jako nejlepší místo pro hlavní vysílač byla zvolena lokalita na Hraničkách (vedle
televizního zesilovače).Do konce roku již bylo zapojeno 33 stanic.
Nejlevnější připojení je poskytováno za 290,-Kč/měsíc / což je asi 1,7 %
průměrné mzdy/.
Zájem je velký, protože v dnešní době internet nahrazuje jiné sdělovací prostředky
jako jsou např. noviny, rádio a televize.
Příloha č.17 / brožura Internet obcím s dotacemi EU/

Internet v obci


V tomto roce se v Kulturním zařízení Obecního úřadu konalo:
- 5 plesů : Myslivecký, Hasičský, Rodičovský, Valašský a Maškarní
- zábavy : Disko Salis, Štěpánská zábava, zábava Nero a zábava Fokus
- výroční schůze SDH Liptál
- valná hromada Honebního společenstva Liptál
- seminář „Starodávný“
- Taneční kolona ZŠ a SR Liptál
- Klávesový koncert
- Přednášková akce Mikušové Dany,ZS Liptál
- beseda s důchodci
- besídka DDaZŠ Liptál
- Vánoční koncetr FoS Lipta Liptál
a také 12 soukromých akcí občanů

Akce roku
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V kulturním areálu se konalo :
- Dětské folklorní dny
- Zábava SR při ZŠ Liptál
- Myslivecká zábava
- Oslava 100 let SDH Liptál
- MFF 36. Liptálské slavnosti
Příloha č. 18 / pozvánky na plesy /



V tomto roce se narodilo 19 dětí, z toho 7 chlapců a 12 děvčat.

Narození, úmrtí

Rozloučili jsme se s 18 spoluobčany.



Od začátku roku až do poloviny ledna převažovalo slunečné počasí, bez sněhu,
s teplotami mírně pod nulou. Až pak mírně nasněžilo a větší mrazy /pod 10 st.C/
byly jen tři dny na konci ledna. Od února až do poloviny března často sněžilo,
teploty byly stále pod nulou a místy se vlivem silného sněžení i větru tvořily i
závěje.
Od poloviny března způsobilo slunečné počasí přes den velké tání, ale noční
mrazíky vydržely až do poloviny května. Teplotně byl celý květen dost chladný,
hodně pršelo / 8.května padal trochu sníh i kroupy / a byly i bouřky.
Jen na konci května na pár dnů stouply teploty až „na tropické“.
První polovina června byla opět studená a velká změna přišla až po 13.6.,
ale zase jen na pár dnů.
Velké výkyvy v teplotách se projevily i v červenci, ale v průměru byl teplý a
slunečný. Tropická vedra s teplotami nad 30 st.C byla jen poslední červencový
víkend. V srpnu přišlo opět ochlazení /9.srpna byly ráno jen 3 st.C a večer 8 st.C/
s občasným deštěm.
Pak ale celé září a říjen až do poloviny listopadu převažovalo slunečné počasí
– krásné „babí léto“. První mrazík byl sice již 19.října /ráno -4 st.C/, ale i po něm
byly pak ranní teploty i +7 st.C až do 18.listopadu, kdy napadl první sníh a teploty
se pak již držely pod nulou.

Počasí
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Od 6.prosince „udeřila“ na vsetínsko sněhová kalamita nebývalou silou.
Velké množství mokrého a těžkého sněhu způsobilo řadu problémů, ale nejhorším
bylo vyřazení desítek trafostanic z provozu.
I u nás spadlo elektrické vedení /v dolní části obce/ a po několik dnů „nešly
všechny fáze“, což způsobilo problémy školám, obchodům, firmám i
domácnostem.
Energetici se s opravami v nepřístupném terénu potýkali celý týden a obyvatelům
Karolinky, Velkých Karlovic či Huslenek musela nakonec přijet na pomoc armáda
s dieselovými agregáty.
Velké sněžení se silným větrem přišlo opět 16.prosince. Síla větru dosahovala
místy /v republice/ až 144 km/h, vichřice strhávala stromy i střechy, padaly
dokonce i sloupy elektrického vedení. Vozovky byly kvůli sněhu s deštěm kluzké.
Další sněhová kalamita přišla ještě koncem roku 30.prosince, kdy se vlivem
velkého větru tvořily hodně závěje.
Příloha č. 19 / výstřižky z novin /
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Rekapitulace

1. Čtvrtá akce teroristů v západním světě
2. Ničivé přírodní živly ve světě
3. Nový premiér
4. Ekonomika
5. Rozpočet obce
6. Změny v ZO
7. Slavnostní otevření rekonstruované silnice
8. Místní vodovodní rozvody
9. Bílá stuha v soutěži „Vesnice roku“
10. 18.ročník Dětských folklorních dnů
11. Obecně prospěšná společnost „Pomněnka“
12. 100 let Sboru dobrovolných hasičů
13. Ocenění pana Fialy hejtmanem Zlínského kraje
14. Požár části domu u Tomanů
15. Mezinárodní folklorní festival 36.Liptálské slavnosti
16. 75.výročí založení Folklorního sdružení Lipta Liptál
17. Z Mateřské školy Liptál
18. Ze Základní školy Liptál
19. „Dětský domov a Základní škola v Liptále“
20. Myslivci
21. Valašský dřevorubec
22. Beseda s důchodci
23. Cvičení rodičů a dětí
24. Fotbalový klub
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