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Olympijské zlato pro Kateřinu Neumannovou.
Divoké počasí a ve světě i u nás.
Titul nejkrásnější dívky světa pro Taťánu Kuchařovou.
Nový silniční zákon.
Dvojnásobné porodné.
Volební remíza a sedm měsíců hledání vlády. Komunální volby.
To byly hlavní události, které ovlivnily „život“ v tomto roce.

Události roku


Jednoznačně a zcela určitě byly pro všechny naše obyvatele největšími událostmi
roku výsledky soutěží „Vesnice roku ve Zlínském kraji“a „Vesnice roku 2006“
v České republice.
Tuto soutěž vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Soutěže o titul „Vesnice roku ve Zlínském kraji“ se zúčastnilo 31 obcí ze všech
čtyř okresů Zlínského kraje.
Výsledky soutěže byly vyhlášeny 4.července v sídle Zlínského kraje – Baťově
mrakodrapu za účasti hejtmana Libora Lukáše, jeho statutárního náměstka
Vojtěcha Jurčíka a členů hodnotící komise.
Podle hodnocení ve všech kategoriích vyšlo toto rozdělení :
Liptál – Zlatá stuha za celkové vítězství ve Zlínském kraji
Újezd – Modrá stuha za společenský život
Suchá loz – Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Babice – Bílá stuha za činnost mládeže
Mimo hlavní kategorie udělila komise i speciální ocenění obci Suchá Loz
za vzorné vedení obecní knihovny a obci Prusinovice za vzorné vedení obecní
kroniky, Zvláštní ocenění bylo uděleno také starostovi Valašských Příkaz jako
osobnosti Programu obnovy venkova 2006 a obci Vysoké Pole za dynamické
využití rozvojového potenciálu obce.

Vesnice roku

Liptál vesnice roku 2006
ve Zlínském kraji

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2006 ve Zlínském kraji
se konalo ve středu 23.srpna od 10.00 hod.v kulturním zařízení Obecního úřadu
a zúčastnili se ho zástupci všech přihlášených obcí.
Předáváním stuh byl pověřen hejtman Libor Lukáš spolu se zástupci Ministerstva
pro místní rozvoj a představiteli Spolku pro obnovu venkova.
Programem provázel konferenciér Tomáš Gros a zpestřením bylo kulturní
vystoupení dětí od folklorního souboru Malá Lipta až po děti z Dětského domova
a Základní školy Liptál. Nejvíce však zapůsobil Ženský pěvecký sbor Rokytenka,
který kromě jiných písní zazpíval naši hymnu.
„Třešničkou na dortu“ pak byla nová píseň „Liptál je ráj“, kterou na počest našeho
vítězství složil Stanislav Migdál a zahrála Liptálská dechovka pod vedením
Zdeňka Mrliny.
Každý z účastníků tohoto slavnostního vyhlášení dostal na památku keramický
hrníček s nápisem „Liptál 2006“.
Pro všechny občany Liptálu bylo na oslavu vítězství v odpoledních hodinách
u tanečního kola připraveno občerstvení a k tanci zahrála místní skupina 1+1.
/příloha č. 1 -text písně, výstřižky z novin, pozvánka na vyhlášení, apod./
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Komise u naší vítězné obce ocenila vzhled i pospolitý život obyvatel.
„Naši občané mají ke své obci velmi dobrý vztah a většinou se podílí na jejím
rozvoji. Rovněž spolkový život je na velmi dobré úrovni a tradičně se nám daří
práce s mládeží“ potvrdil starosta Miroslav Vaculík. Zároveň zdůraznil, že v obci
bylo v posledním období dokončeno několik významných investičních akcí, které
výrazně zvýšily její úroveň.
„Jsem rád, že mohu Liptálu a jeho občanům poblahopřát k tomuto vítězství. Obec
si zlatou stuhu zaslouží. Oceňuji, že dbá o svůj rozvoj a žije bohatým spolkovým
životem. Příkladem jsou Liptálské slavnosti, které proběhnou tento víkend.“ uvedl
hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
/ z deníku Právo, srpen 2006 /

Vítězové krajských kol postupují do celostátního finále kterého se účastní
13 vítězných obcí. Před celostátní hodnotitelskou komisí tak stojí nelehký úkol –
vybrat vesnici, která bude prohlášena Vesnicí roku 2006.
K nám přijela tato dvanáctičlenná komise pod vedením ředitele soutěže Pavla
Hrocha 7.září 2006.
Důkladně jsme se na to připravili a to nejen úklidem a úpravou veřejných
prostranství, ale i slavnostně vyzdobeným sálem, přípravou důležitých dokumentů
a výstavkou knih a propagačních materiálů k poznání obce a života občanů.
Nejdůležitější informace o obci poskytl komisi starosta obce Miroslav Vaculík a
pak již jednotliví účastníci jednání představili ten úsek činnosti, který zastupovali.
Mateřskou školu představila ředitelka Eva Krausová, která hovořila o
vzdělávacím programu “Zdravé školky“. Základní školu zastupovala ředitelka
Mgr.Věra Halová a vyzvedla množství mimoškolních aktivit pro děti i veřejnost
ze širokého okolí. S velmi pěkným projevem vystoupila ředitelka Základní školy
při Dětském domově Mgr. Eva Žůrková, která ocenila dobrou spolupráci školy a
obce a vyjádřila názor, že se jejich zařízení stalo součástí obce, ve které se cítí
doma.
Sportovce zastupoval René Smilek, který ocenil práci fotbalového klubu a uvítal,
že obec je nápomocna při zajišťování opravy šaten a zázemí pro sportovní činnost.
Ing. Ladislav Michálek hovořil o dlouholeté tradici valašského krůžku a zejména
o Liptálských slavnostech, které jsou hojně navštěvovány vystupujícími soubory
z domova i ciziny, ale také o tom, kolik práce a úsilí věnují občané jejich
pořádání.
Sté výročí Hasičského záchranného sboru připomněl starosta hasičů pan Fiala,
který rovněž kladně hodnotil spolupráci s obcí. Starosta obce také vyjádřil svůj
obdiv nad prací hasičů s dětmi. Podotkl, že jiné obce mají problémy donutit děti
zajímat se o takovouto činnost, kdežto v Liptále několikrát týdně ožije prostor
před hasičským domem právě dětmi, které se připravují na budoucí dráhu
dobrovolného hasiče.
Knihovník Jaroslav Marek zmínil možnost internetu v místní knihovně a rostoucí
počet výpůjček si vysvětluje vysokými cenami knih.

Hodnocení
v celostátním kole
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Pak se slova ujala Mgr.Helena Petroušková, která představila projekt – přestavbu
zámku v léčebnu pro nemocné Alzheimerovou nemocí.
Ing.Pešlová zastupovala soukromé i družstevní zemědělství a hovořila o dobrých
výsledcích přesto, že se systém hospodaření v posledních letech hodně změnil.
Martin Vrla zaujal členy komise výrobou ekologických vozidel a Petr Marek
odpovídal na dotazy týkající se dřevěných replik aut, které si přítomní mohli
prohlédnout.
Místostarostka obce Věra Dostálová seznámila přítomné s Územním plánem a
Plánem obnovy venkova.
O činnosti dvou místních pěveckých sborů a pěti kapel se zmínila Jana
Vráblíková.
Členové komise všechny přítomné pečlivě vyslechli, pořizovali si poznámky a
vznášeli dotazy. Po vyčerpávající diskuzi pak usedli do autobusu a v doprovodu
pana starosty začali s podrobnou prohlídkou obce.
Hostům se líbily upravené rodinné domky se zahrádkami, na hranici se Všeminou
obdivovali výhled na rázovitou valašskou krajinu.
Na cestě zpět se zastavili na hřbitově, kde je zaujala kamenná zídka i rozkvetlé
květiny na hrobech.
Další zastávkou byl evangelický kostel. Všichni se posadili do lavic a pan farář
Hudec vyprávěl o historii kostela i církve i o sborovém životě. Prohlídka
pokračovala v kulturním areálu, kde se před necelými čtrnácti dny konaly
Liptálaské slavnosti a na Strom života z mohutného kmene lípy byl vyřezán první
reliéf.
Na hřišti zastihla delegace dělníky pracující na opravě šaten a obdiv si vysloužil
dokonale upravený trávník.
V katolickém kostele hosté vyslechli několik údajů o kostelu i farnosti od pana
faráře Wnuka.
Následovala prohlídka staré zbrojnice a ruční hasičské stříkačky.
Prohlídka obecní knihovny a základní školy byla pro nedostatek času urychlena,
ale v nové školní kuchyni se komise zastavila a pohotové kuchařky jim nabídly
čerstvě upečený frgál. Také nesměla chybět návštěva ve školní družině, kde paní
vychovatelka Petra Pilná prezentovala úspěchy dětí v celostátních soutěžích
včetně cen, které dostali.
Cestou zpět do kulturního zařízení si ještě všichni prohlédli stylově vyzdobenou
restauraci Salis.
Plni dojmů a zážitků si členové hodnotitelské komise pochutnali na valašské
kyselici a klobáskách od místního řezníka Pavla Hrušky. Během obědu mohli
sledovat videozáznamy o Liptálu a Liptálských slavnostech.
A pak již odjeli hodnotit jinou obec a my jsme čekali na konečný verdikt
o umístění.
/příloha č. 2 .- prospekt firmy Mave – ekologický autobus, brožura
spol.Pomněnka- realizace projektu revitalizace liptálského zámku/
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Vůbec poprvé za dvanáct let existence soutěže Vesnice roku se na prvním místě
v celorepublikovém hodnocení umístila obec ze Zlínského kraje.

Vesnice roku 2006

Nejkrásnějším venkovským místem je naše obec Liptál !!!
Porota nás ocenila za plán rozvoje obce, folklór a spolupráci s dětmi a mládeží.
Na své projekty tak získáme miliónový příspěvek z dotačního fondu programu
ministerstva pro místní rozvoj.
„Do soutěže Vesnice roku jsme se poprvé přihlásili v roce 1997. Získali jsme
modrou stuhu za společenský život. Pak jsme začali budovat plynofikaci, vesnice
byla rozkopaná a nemělo smysl dál soutěžit,“ vysvětluje Vaculík.
Liptál se o nejvyšší ocenění znovu ucházel až loni. Podařilo se mu získat modrou
stuhu za práci s mládeží. Období několika let, kdy v obci probíhaly rozsáhlé
stavební úpravy, považuje starosta za rozhodující a investice se vyplatily.
„Střed Liptálu se úplně změnil. Dříve vedla přes vesnici úzká cesta lemovaná
stromy. Ty už byly přestárlé a museli jsme je pokácet. Teď jezdíme po nové,
široké silnici. Stavba chodníků a okolní úpravy nás stály deset miliónů
korun,“říká Vaculík.
Stavba se podle něho stala pro většinu lidí impulsem k tomu, aby se začali podílet
na zlepšení vzhledu obce.
„Začali stavět nové ploty podél silnice, opravovat fasády a vysazovat na zahrady
okrasné keře i rostliny.Chtěli mít své bydliště pěkné,“vysvětluje Vaculík.
„ Mnoho lidí mi říkalo, že letos máme šanci zvítězit, ale moc jsem tomu nevěřil.
Pěkných vesnic je v celé republice hodně,“ poznamenal starosta Vaculík, který
stojí v čele Liptálu již od roku 1990.
Úspěchu se podle něho podařilo dosáhnout především proto, že místní obyvatelé
drží při sobě a mají o svou obec zájem.
/ z deníku Právo, září 2006 /
Je to tak, titul Vesnice roku 2006 získala z 334 obcí ze třinácti krajů valašská
vesnice s čtrnácti sty obyvateli - Liptál !
I když na rozdíl od jiných obcí se nemůže pochlubit žádnou turistickou atrakcí,
žádnou hodnotnou historickou památkou a ani okolní příroda nenabízí žádné
zvlášť úchvatné scenérie.
„Kouzlo Liptálu je třeba hledat jinde. Odborně se tomu říká společenský život
obce. Ten tady byl vždycky bohatý a dokládají to i kroniky z minulého
století,“poznamenává Ladislav Michálek, šéf kulturního spolku a ředitel
Liptálských slavností. „Slavnosti jsou cosi jako zdejší rodinné stříbro, patří mezi
největší folklorní festivaly v České republice a bez přestávky se konají již
bezmála čtyřicet let.“
/ Hospodářské noviny, září 2006 /
Výčet kulturních aktivit vesnice tím ale nekončí.
Když komisaři soutěže Liptál navštívili, do svých bloků si poznačili: funguje tady
pět hudebních těles, dva pěvecké spolky, několik mládežnických sportovních
týmů, obec spolupracuje s dětským domovem, školy jsou hezky vyzdobené a
v kostele se scházejí i mladí lidé.
„Liptál jsme vybrali opravdu hlavně kvůli jejímu kulturnímu životu a pospolitosti
místních,“potvrzuje ředitel soutěže Vesnice roku Pavel Hroch.
/ Hospodářské noviny, září 2006 /
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Svou váhu u hodnotitelské komise měla určitě i historie naší obce.
Jen když zmíníme název, který je patrně odvozen z německého Liebental, tedy
milé údolí a k tomu ještě náš znak a prapor vytvořený podle obecní pečeti z roku
1748, kde je srdce protknuté šípem a pět kvítků lučního zvonku / jako by to srdce
kvetlo! /.
První zmínka o naší vsi byla již v letech 1361-1362 ve sporech o majetek mezi
cisterciáckým klášterem Smilheim ve Vizovicích a jeho sousedy, pány ze
Šternberka. Do roku 1666 byl Liptál součástí vsetínského panství, ale pak se stal
samostatným panstvím hraběte Bedřicha z Oppersdorfu. Ten zřídil dvůr, založil
palírnu, vrchnostenský šenk a usedlost přestavěl na zámek.
V držení zámku se vystřídalo několik majitelů, posledním byl od roku 1930 hrabě
Maxmilián Brandestein- Zeppelin /příbuzný vzduchoplavce Zeppelina /, jemuž
byl v roce 1945 zkonfiskován.
Nejslavnějším liptálským rodákem je Jan Kobzáň. Maloval zdejší lidi a krajinu,
sbíral lidová vyprávění, vydával i své autorské knížky. Je autorem světoznámého
loga obuvnických závodů firmy Baťa. U nás byl jedním ze zakladatelů
Výrobního družstva Lipta a taky Valašského krůžku /dnes Folklorní sdružení
Lipta Liptál /.
„Liptál je jednou z těch krásných obcí, které jsou jako korálky rozesety po naší
vlasti. Je klenotem valašských hor a ocenění Vesnice roku 2006 jí náleží plným
právem. Jak jsem se sám mohl přesvědčit, těch kvetoucích srdéček zde vůkol bude
jistě neustále přibývat, a to je moc dobře. Náš venkov si takové rozkvetlé louky
zaslouží…“
/ Oldřich Koudelka,z článku Halo magazín, 13.10. 2006 „Kvetoucí srdce
v milém údolí“/
/příloha č. 3 - výstřižky z novin a časopisů /

Rok 2006, ale hlavně 13.říjen tohoto roku, kdy jsme obdrželi ocenění „Vesnice
roku 2006“, se výrazně zapíše do historie naší obce.
Zapíše se však i do našich srdcí, neboť právě v této době jsme si všichni
uvědomili, jak rádi žijeme a bydlíme právě zde, a jak jsme hrdi na toto ocenění.

Slavnostní
vyhlášení Vesnice
roku 2006

Slavnostnímu předávání zlaté stuhy za 1. místo v soutěži „Vesnice roku 2006“
byli přítomni i zástupci ostatních dvanácti vesnic, které zvítězily v krajských
kolech a pozvaní hosté, mezi kterými byla řada ministrů, senátorů a poslanců.
Již dopoledne od 9.00 hod. se k Obecnímu úřadu začali sjíždět první hosté a
vítala je kromě transparentu nad cestou dechová hudba Liptalanka.
Na chvíli ji vystřídaly i děti z Mateřské školy se svými písněmi.
V tuto dobu také předváděli své pravidelné cvičení v parku před zámkem mladí
hasiči .
U vchodu do kulturního zařízení nabízely první občerstvení ve formě štamprličky
dvě usměvavé valašky, ale nejsrdečnějšího přijetí se všem dostávalo od pana
starosty Miroslava Vaculíka a paní místostarostky Věry Dostálové.
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Všichni příchozí si na panelech před Obecním úřadem mohli prohlédnout
prezentaci vítězných obcí z krajských kol a na stolech v kulturním zařízení různé
prospekty, tiskoviny a knihy o Liptálu.O životě v naší obci se hosté něco
dozvěděli i z fotografií na nástěnkách v sále a přísálí nebo z videa na chodbě před
sálem.
Po 10.00 hod., kdy již byli všichni usazeni u krásně připravených stolů a někteří
i ochutnali z připraveného rautu výrobky řeznictví „U Hrušků“ nebo naše
tradiční frgály, začal písní „Liptál městečko“ v podání Sboru žen oficiální
program.
Starosta obce Miroslav Vaculík přivítal všechny přítomné a v krátkosti naši
obec představil.
Krásným úvodem k dalšímu programu byla hymna ČR, kterou zazpíval Sbor žen
a přidala se i část přítomných.
Konferenciér Tomáš Gross pak přivítal přítomné hosty, z nichž nejvýznamnější
byli : místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas,
ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, ministryně zemědělství Milena
Vicenová, senátorka Alena Gajdůšková.¨, senátoři Josef Zoser a Jiří Stodůlka.
Z poslanců se tohoto slavnostního předávání zúčastnili: Vítězslav Jandák, Ludvík
Hovorka, Miloš Melčák, Zdeněk Škromach, Josef Smýkal, Michaela Šojdrová,
Tomáš Ulehla.
Velmi srdečně byl také přivítán hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
Za vyhlašovatele soutěže Vesnice roku se pak ujal slova předseda Spolku
pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala, který hovořil o smyslu setkání v rámci
soutěže a o tom, že tím ukazujeme, že venkov má ještě svou soudržnost. A hlavně
v tomto předvolebním období je velkou „jistotou“ venkov, neboť tu není tolik
soupeření, kauz apod.
Také ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič kladl důraz na význam života
na venkově a jeho kvalitu. Poděkoval organizátorům za tuto soutěž a vyzvedl její
význam v boji o to, do jaké míry zůstane venkov venkovem.
Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš projevil radost nad vítězstvím naší obce
jako „své“ a řekl, že je to tou vesnickou – valašskou pohostinností, pospolitostí a
spoluprácí všech, z čehož pak vyplývá společenský prospěch. Vzpomněl
na Tomáše Baťu a citoval jeho slova :“Chceš-li pomoci sobě i jiným, opusť dobré,
abys pomohl sobě i jiným“.
Místopředseda vlády Petr Nečas chválil naši obec, protože už ji dlouho zná
z různých setkání na slavnostech apod. a řekl, že ocenění si tu zaslouží práce
všech.
Malým zpestřením bylo taneční vystoupení Malé Lipty s doprovodem cimbálové
muziky Jiřího Nechanického.
Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš
pak předali ocenění všem vítězným obcím z krajských kol. Byly to :
Brozany nad Ohří
- Ústecký kraj, okr.Litoměřice
Heřmanice
- Liberecký kraj, okr.Liberec
Jankov
- Středočeský kraj, okr.Benešov
Jílovice
- Jihočeský kraj, okr.České Budějovice
Kasejovice
- Plzeňský kraj, okr.Plzeň-jih
Kobylí
- Jihomoravský kraj, okr.Břeclav
Liptál
- Zlínský kraj, okr.Vsetín
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Lubná
Mikolajice
Podbřezí
Střítež nad Ludinou
Šabina

- Pardubický kraj, okr.Svitavy
- Moravskoslezský kraj. okr.Opava
- Královehradecký kraj, okr.Rychnov nad Kněžnou
- Olomoucký kraj, okr.Přerov
- Karlovarský kraj, okr.Sokolov

Po krátké hudební vložce cimbálové muziky nastalo vyhlašování nejúspěšnějších
obcí v republikovém kole.
Ocenění předávali : místopředseda vlády Petr Nečas, ministr Petr Gandalovič,
předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala, Vítězslav Jonáš a
ministryně zemědělství Milena Vicenová.

Na 3. místě se umísnila obec Heřmanice,
na 2. místě Střítež nad Ludinou
1. místo obsadila obec LIPTÁL .

Následovalo nezbytné fotografování všech zástupců vítězných obcí a nakonec
projev našeho pana starosty s poděkováním.
Po krátké přestávce vyplněné hudbou cimbálové muziky se ke slovu přihlásili
hosté.
Mezi jinými určitě přítomné zaujal pozdrav paní senátorky Aleny Gajduškové,
která k nám přijela „jako ke známým“, protože se tu má již s kým pozdravit a to
je to důležité: „mít se s kým pozdravit“. To znamená, že se lidé znají, spojí se,
spolupracují a tato pospolitost by se měla přenést i do měst a vysoké politiky.
Dále pak blahopřáli naší obci k úspěšnému umístění : ministryně zemědělství
Vlasta Vicanová, senátor Josef Lousar, poslankyně Michaela Šojdrová a poslanec
Josef Smýkal.
Na folklórní slavnosti pozval všechny přítomné ing.Ladislav Michálek
a na projížďku po vesnici upraveným autobusem nebo elektromobilem pan Josef
Vychopeň z firmy Mave.
Dechová hudba Liptalanka pak ještě zahrála a zazpívala píseň „Liptál je ráj“
složenou na počest vítězství naší vesnice v krajském kole.
Následoval přípitek všech přítomných a oběd připravený kuchařkami Základní
školy a servírovaný učnicemi ze Střední integrované školy Valašské Meziříčí.
Na památku všichni dostali keramický hrníček s naším znakem a nápisem „Liptál
- vesnice roku 2006“ a byli pozváni na odpolední program a setkání s místními
občany do kulturního areálu.
Hosté pomalu z kulturního zařízení odcházeli, někteří se rozloučili, někteří zůstali
do odpoledne a někteří dokonce chtěli recept na ty výborné frgály. Všichni si
ještě poslechli dechovku před vchodem a někteří si zazpívali i zatancovali.
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Počasí našim oslavám přálo a na odpolední kulturní program přišlo poměrně
hodně občanů.
Na tanečním kole se vystřídaly se svým pásmem děti z Dětského domova,
pěvecký sbor Základní školy s paní učitelkou Krchňákovou a všechny skupiny
FoS Lipta Liptál od Malúšat až po Seniory.
K poslechu i tanci pak až do pozdních večerních hodin hrála hudební skupina 1+1
manželů Vráblíkových.
Na občerstvení všichni dostali výborný guláš a pivo.
Sešli se tu staří i mladí, poseděli a popovídali si.
Na tvářích všech byla vidět spokojenost a radost a vnímali jsme ji o to víc, že
pěkné počasí sem přilákalo hodně maminek s kočárky a malými dětmi.
Vědomí, že my starší máme komu tento „odkaz“ předat a pro koho dál
„budovat“ nás hřálo u srdce.

Velké poděkování za to všechno patří starostovi naší obce panu Miroslavu
Vaculíkovi a všem jeho spolupracovníkům.
Nejen za vedení obce, organizaci všech „akcí“, které zlepšují život zde, nebo
zkrášlují obec, ale i za přihlášení do této soutěže, vyplňování spousty papírů a
také její organizaci.
Díky Vám můžeme nyní zažívat ty krásné pocity.
/ Liptálský zpravodaj, říjen 2006 /
/příloha č. 4 -pozvánka na vyhlášení výsledků soutěže, nové pohlednice,
z časopisu Obec a finance, Liptálský zpravodaj /

Začátkem prosince byli pozváni všichni starostové vítězných obcí se svými
manželkami do Prahy, aby se setkali s nejvyššími představiteli našeho státu.
Účelem setkání bylo ukončení letošního ročníku soutěže Vesnice roku a také
poděkování představitelům vítězných obcí za jejich aktivitu na rozvoji a podpoře
venkova. Za naši obec se setkání zúčastnil starosta obce Miroslav Vaculík se svou
manželkou.
Setkání bylo zahájeno v dopoledních hodinách v Rytířském sále Valdštejnského
paláce, kde přítomné pozdravil předseda senátu Mudr. Přemysl Sobotka.
Jako upomínku všichni přítomní obdrželi pamětní medaili deset let českého
Senátu a krásnou publikaci o Valdštejnském paláci.
Poté následoval přejezd na Pražský hrad. Po prohlídce reprezentačních prostor
přijal hosty prezident republiky Václav Klaus. V bezmála hodinové besedě se
prezident pozdravil osobně se všemi přítomnými a v neformální besedě se zajímal
o problémy obcí.
Po přípitku a společném fotografování se všichni rozloučili a v autobuse se
většina účastníků shodla, že to byl pro ně jeden z nejhezčích okamžiků v životě.
Následoval příjezd do Lichtenštejnského paláce, kde již čekal předseda vlády
Mirek Topolánek. I on se s každým osobně pozdravil a v následující besedě se
nejvíce hovořilo o problémech malých obcí.

Přijetí v Senátu, na
Hradě a ve vládě.
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Všem třem představitelům předal starosta naší obce láhev valašské slivovice
s nápisem „Liptál- vesnice roku 2006“. Prezident Václav klaus navíc obdržel
barevnou publikaci o naší obci, kde ho zaujala zejména fotografie z roku 1996,
kdy mu jako tehdejšímu předsedovi vlády starosta obce Liptál předává na Vsetíně
„valašku“, jako symbol boje valachů za svobodu.
Velmi náročný, ale krásný den pak byl ukončen ve večerních hodinách společnou
návštěvou Stavovského divadla, kde dávali představení Don Giovanni.
Poděkování za vzorně připravený program patří také organizátorům této akce –
Spolku pro obnovu venkova ČR, Svazu měst a obcí ČR a ministerstvu pro místní
rozvoj.
Miroslav Vaculík, starosta obce Liptál



Volby do Parlamentu ČR – Poslanecká sněmovna
se konaly ve dnech 2. a 3.června 2006.

Volby do
Parlamentu ČR

V naší obci, kde je 1 125 voličů se k volbám dostavilo 690 voličů, což je 61.3 % !
Velkým náskokem zvítězila ODS, počtem 327 hlasy, což je 48 %,
druhá byla Česká strana sociálně demokratická s 176 hlasy / 26 % /
třetí dokonce Komunistická strana Čech a Moravy s 55 hlasy / 7,9 % /.
/ příloha č.5 -„Výsledky voleb“- Obecní úřad Liptál /
Ještě nikdo nevyhrál sněmovní volby s takovým ziskem, jako Mirek Topolánek
/ získal 35,5 % /, ale nebylo to nic platné, protože ani do konce roku se mu
nepodařilo sestavit vládu.
Jiří Paroubek /ČSSD / získal o 3 % méně hlasů, ale porážku neuznal a
v emotivním projevu zpochybnil výsledky voleb.
Následovala zdlouhavá a bezvýsledná jednání premiéra Mirka Topolánka
o sestavení koalice s vyloučením komunistů.
Zvrat nastal až v prosinci, kdy byl do čela KDU-ČSL zvolen vsetínský starosta
Jiří Čunek / sbíral hlasy tvrdým postojem vůči Romům /.
A jednání se tak vrátila na samý začátek – ve hře zůstala zase vládní sestava ODS,
KDU-ČSL a Strana zelených.
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Volby do Zastupitelstva obce Liptál se konaly ve dnech 20. a 21.10. 2006.
V obci bylo registrováno 1137 voličů a k volbám se dostavilo 622 voličů,
což je 54,7 %.
Ze dvou sestavených kandidátek sdružení nezávislých kandidátů bylo zvoleno
Zastupitelstvo obce Liptál a na ustavujícím zasedání dne 3.11.2006, kde složili
slib, byl zvolen starosta, místostarostka a Rada obce.

Komunální volby

Starosta obce Liptál : Miroslav Vaculík
Místostarostka
: Věra Dostálová
Rada obce Liptál
. Mudr.Vítězslav Čech
Lubomír Vaculík
Ing. Michal Trochta
Další členové ZO : Eva Krausová
Mgr. Marie Machalová
Milan Bořuta, st.
Ing.Miroslav Hrádek
Ing. Jiří Hala
Josef Fiala
Ing. Ivana Zbranková
Ing. Jaroslav Daňa
Jan Mrnuštík
Jaroslav Kirchner,ml.
/příloha č. 6 - Pořadí podle získaných hlasů, hlasovací lístek /


Hospodaření obce

Rozpočet roku 2006
Půjčka na rekonstrukci ŠJ – KB Vsetín
Účelová dotace na rekonstrukci ŠJ
Čerpání z úvěru na ŠJ
Půjčka na vodu SOS – KB Vsetín
Splátka půjčky ŠJ; SOS
Plynofikace obce – úvěr
Splátka půjčky plynofikace přes KB
Daň závislá činnost
Daň z příjmu F.O.
Srážková daň
Daň právnických osob – obec
Daň z přidané hodnoty
Popl.znečišťování ovzduší
Správní poplatky
Odvoz domovního odpadu
Poplatek ze psů
Užívání veřejných prostor

Příjmy :
1 501 099,7 700 000,1 501 099,2 498 901,-60 000,-386 132,70
- 711 996,1 905 713,501 382,128 214,384 800,3 730 109,5 351,46 460,448 925,23 300,14 340,-

Výdaje :
7 700 000,-
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Poplatek za vstup na pozemek
Místní poplatek VHP
Odvod výtěžku VHP
Daň z nemovitosti
Dotace na volby do parlamentu
Dotace na komunální volby
Dotace Krajský úřad Zlín
Dotace na občany
Dotace prevence drog
Dotace na mzdu ÚP
Dotace na uč. MŠ – ÚP
Účelová dotace na knihovnu
Vybavení knihovny- účelová dotace
Dojíždějící žáci – Lhota
Dojíždějící žáci – Jasenná
Dojíždějící žák – Lutonina
Dotace na obleky SDH
ÚZ na opravu MK
Výchova lesních porostů
Neinvest.dotace na vesnici roku 2006
Oslava VR čerpání z rozpočtu obce
Neinv.dotace – šatny
Převod z HČ 2005 LES
Účelová dotace na rekonstrukci šaten
Rekonstrukce šaten
Rekonstrukce šaten /vesnice roku /
Účelová dotace na rekonstrukci KA
Účelová dotace na opěrnou zeď Dědkovi
Převod SO Vsacko za plynofikaci
Tržba v lesním hospodářství
Vodní hospodářství
Knihovna
Nájem nebytových prostor
Pohřebnictví
Čistírna
Vizovické vrty
Prodej nemovitostí
Prodej majetku
Prodej akcií
Třídění odpadu, prodej popelnic, odvoz…
Třídění odpadu EKO KOM
Dům s pečovatelskou službou
Ostatní příjem
Dividenty
Příspěvek obnovy venkova na VR 2006
Příjem za pojistnou událost
Úroky
DPH 2006

500,20 000,6 502,403 089,22 754,20 000,328 000,21 500,20 000,214 323,18 000,30 000,75 718,107 540,2 195,24 800,1 981 000,18 520,100 000,100 000,459 283,99
300 000,-

400 000,1 051 000,2 521 943,12 090,142 677,73
1 160,431 773,30
4 580,21 543,56 986,4 447,3 000,395 123,63 995,50
34 889,50
247 947,13 213,84
2,100 000,339 602,8 3222,61
1 471,40

21 308,10
15 840,30

20 000,18 000,36 566,80
47 500,-

1 981 000,18 520,100 000,254 847,52

300 000,925 225,40
100 000,400 000,1 051 111,-

20 760,20
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Příjmy :

Výdaje :

Opravy budov-pojistná událost
74 849,40
Mzda 12/2005
-2 806,Výst a oprava místních komunik.,zimní údržba
793 035,Údržba chodníků v zimním období
87 936,Dopravní obslužnost, nové čekárny
80 919,Vodní hospodářství, nákup vody,Vak Vsetín
273 610,Skupinový vodovod- realizace místní rozvody
2 239 631,40
Úroky za úvěr
54 888,84
Návratná finanční výpomoc- vodovod I.etapa
401 000,Kanalizace
357 837,50
Mateřská škola příspěvek na provoz
553 000,Základní škola příspěvek na provoz
1 667 000,Rekonstrukce ŠJ z obecních prostředků
427 462,Ostatní činnost v kultuře
665 000,Zachování a obnova kulturních památek
7 028,Činnost registr.církvím
16 000,Oprava rozhlasu
28 367,40
Vítání občánků,beseda s důchodci, narození dětí
51 736,30 000,Tělovýchova
Zdravotní zařízení
12 756,30
Veřejné osvětlení
156 106,10
Úrok plynofikace,geom.plán Eršil
385 752,53
Finanční podíl na digitální mapu
10 566,Ostatní služby MH
1 303 739,59
Rekonstrukce areálu
336 000,odvoz nebezpečného odpadu
189 883,50
Odvoz domovního odpadu
517 617,00
Ochrana přírody
521,15 000,Sociální dávky občanům
Dotace na dopravu
6 500,16 BJ penzion
98 792,60
Péče o staré občany-rozvoz obědů
53 943,04
Finanční příspěvek na dítě –Naděje Vsetín
58 425,89 756,57
Sbor dobrovolných hasičů
Opěrná zeď Dědkovi
17 964,Zastupitelstvo, komise
1 123 063,10
Vnitřní správa
2 324 688,15
Bankovní poplatky
42 828,30
Odvod daně obec
278 720,00
Člen.pčísp.Vsacko-Val.Polanka,mikroreg.ap.
12 445,50
CELKEM
30 012 673,17
29 352 231,04
/ příloha č. 7 – Skutečnost rozpočtu /
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V souladu s projektovou dokumentací se pokračovalo v budování místních
vodovodních rozvodů do bočních ulic.
Do konce července byly hotovy všechny výkopové práce, položeno potrubí a
provedeny tlakové zkoušky.
Pak pokračovaly úpravy povrchu všech dotčených komunikací.
Původně se počítalo s rozsáhlejším prováděním asfaltového povrchu, ale finančně
náročnější úpravy /srovnání terénu a frézování/ způsobily, že se konečná úprava
prováděla pouze v místě výkopu.

Místní vodovodní
rozvody

Financování 2.stavby Skupinového vodovodu Syrákov :
Lhota u Vsetína
12 mil.Kč
Liptál
22 mil. Kč
Všemina
10 mil. Kč
Ublo
8 mil. Kč
Celá akce byla financována z prostředků Evropské únie / 75% /, z národních
zdrojů / 15% / a z vlastních prostředků jednotlivých obcí / 10% /.
Což pro naši obec znamenalo :
75 % EU
16,6 mil.Kč
10 % SFŽP,MF ČR 2,2 mil.Kč
5 % SFŽP
1,1 mil. Kč
Zbývajících 10 %, tj. 2,2 mil. Kč uhradila maše obec.
příloha č.8 / výstřižek z novin /


V tomto roce se prováděla celková oprava kulturního areálu.
Oprava jeviště si vyžádala 180 000,-Kč /z toho 100 000,-Kč přispěl Krajský úřad
Zlín – po loňském ročníku liptálského festivalu, kdy se pod tanečníky jeviště
propadlo/.
Také v hledišti, ve stáncích a v kolibě se vyměnily prohnilé dřevěné části. Bylo
rekonstruováno nadbití nad pódiem a zastřešen prostor pro nástup účinkujících.
U tanečního kola byl opraveno a doplněno zastřešení do tvaru „klobouku“.
Zároveň se pokácely staré stromy v okolí a vysadily nové.
Celkové náklady přesáhly částku 700 000,-Kč, ale 400 000,-Kč byla dotace
od Ministerstva pro místní rozvoj za „bílou stuhu“ za práci s mládeží v soutěži
Vesnice roku v loňském roce.

Opravy v kulturním
areálu


Na téměř jeden a půl milionu korun přišla rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště.
/ Z toho 300 000,-Kč byla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. /
Tato budova byla postavena v šedesátých letech /většinou brigádnicky/ a
slavnostně otevřena v roce 1972. Od té doby se neprováděla žádná větší oprava a
její stav byl již delší dobu špatný. Problémy byly hlavně s rovnou střechou, skrz
kterou zatékalo.

Rekonstrukce šaten
fotbalistů
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Proto se zastupitelstvo rozhodlo pro větší rekonstrukci.
Bylo přistaveno ještě jedno patro a vybudována šikmá střecha.
Nutná byla i výměna elektroinstalace, nové vnitřní omítky a další stavební úpravy.
Tato rekonstrukce byla dokončena na podzim tohoto roku /jen fasáda počká do
roku příštího/.
/ Příloha č.9 – výstřižek z novin /


Ve dnech 9.-11.června se konal již 19.ročník Mezinárodního folklorního festivalu
Dětské folklorní dny. Záštitu nad festivalem převzali senátorka Alena
Gajdůšková, poslanec Josef Smýkal a radní Zlínského kraje Jindřich Ondruš.
Již pátek odpoledne byla v kulturním zařízení otevřena výstava výtvarných prací
dětí základní školy pod názvem „Malované písničky“. V sobotu pak proběhla
tradiční pěvecká soutěž „O Liptálského ptáčka zpěváčka“.
V hlavním sobotním a nedělním programu vystoupily kromě Malůšat a Malé
Lipty i dětské soubory z blízkého i dalekého okolí jako např.z Vyškova, z Brna,
z Postřelmova, z Fryštáku, z Lipníku nad Bečvou, ale také z Venezuely a
z Arménie.
Během hlavních pořadů se představily i účastnice celostátní přehlídky zpěváčků
ve Velkých Losinách – Anetka Juřičková z Lidečka a Lenka Mrlinová z Liptálu.
Právě Lenka Mrlinová získala na této soutěži cenu Jaroslava Juráška za citlivý
výběr písní a jejich přednes.

Dětské folklorní
dny

Z dopisu každoroční návštěvnice našich folklorních slavností paní Věry
Haluzové, čestné prezidentky festivalu „Písní a tancem“ Luhačovice :
„Na co se vždy každoročně nejvíce těším? Na přátelské přijetí, skvělou a
krásnou výstavu výtvarných prací dětí i díla lidových řezbářů. Na opět zlepšený
vzhled obce, kterou udržujete ve stálém pořádku, na předzahrádky plné květů a
ovocné sady s bohatou úrodou. Na vzorně upravené chodby v základní škole,
přívětivé a usměvavé paní kuchařky, které ochotně přidávají jídlo všem
účinkujícím dětem i jejich vedoucím. Na krásné zahájení festivalu i na velmi
vkusnou úpravu scény. Každým rokem objevujeme vždy něco nového, čím nás
překvapuje nejen pódium, ale také drobná zlepšení a krásná květinová výzdoba
v areálu slavností.
Svět se neustále mění, ale krása lidového umění, zpěvu, hudby a tance má
nadčasovou platnost. Jsou v ní zakódovány základní etické a estetické principy
myšlení našeho lidu a také naší mladé generace a dětí, které nás vystřídají v nesení
štafety krásy, lásky a též vzájemného porozumění mezi národy právě
prostřednictvím folkloru.“
Příloha č.10 / plakáty, pozvánka, brožura /
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Mezinárodní folklorní festival – 37. Liptálské slavnosti se konal tradičně poslední víkend v srpnu, tj. ve dnech 23. – 28. 8 2006.
Záštitu nad nimi převzal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR
pan Zdeněk Škromach, poslanec PS Parlamentu ČR pan Josef Smýkal a hejtman
Zlínského kraje pan Libor Lukáš.
Stovky diváků zaplnily hlediště a sledovaly ukázky kultur z různých míst celého
světa. Na pódiu vystoupili např. Bulhaři, Portugalci, Litevci, Srbové, Rusové a
Italové, ale i zástupci exotičtějších států jako Kolumbie či Cookovy ostrovy.
Mezi návštěvníky z blízkého okolí zaujal Bartošův soubor ze Zlína, ale líbil se i
Rusavjan a Radhošť. Celým programem se prolínala vystoupení všech našich
souborů včetně Ženského sboru Rokytenka.
Tradičně se velké oblibě těšil slavnostní nedělní průvod souborů a hudeb všech
účastníků z horní části obce včetně vyzdobeného koňského povozu s
„žebřiňákem“a sobotní ohňostroj „Liptálské slunce“.
K poslechu i tanci nakonec hráli : Cimbálová muzika Jiřího Nechanického,
Hudební skupina „1+1“ a Liptálská dechová hudba.

Liptálské slavnosti

Součástí těchto slavností byla výstava obrazů „Plynutí“ z díla Josefa Bartoloměje
Krále v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Příloha č. 11 / plakáty, brožura, pohlednice, vstupenky, výstřižky z novin /


Dne 12.října 2006 se uskutečnilo v budově Senátu Parlamentu České republiky
v Praze setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů, starostů a primátorů
festivalových měst a obcí s představiteli Senátu Parlamentu ČR.
Smyslem tohoto setkání bylo zhodnocení folklorní sezóny, která množstvím a
zejména obsahem a kvalitou slavností, festivalů a akcí patřila k nejúspěšnějším,
ale také vyhlášení výsledků soutěže „folklorní vesnice roku“.
První místo v tomto ročníku získala Obec Liptál a na dalších místech skončily
obec Kobylí a Lubná.
Starosta naší obce Miroslav Vaculík přebral od Václava Jehličky, předsedy
výboru pro vzdělávání, vědu a kulturu, lidská práva a petice, ocenění „folklorní
vesnice roku 2006“.
S folklorem se v tomto roce mohli obyvatelé a návštěvníci setkat ve stovkách
měst a obcí ve všech regionech naší republiky. Vystoupilo na nich několik tisíc
souborů, skupin, lidových muzik a sólistů včetně 250 souborů a skupin ze
zahraničí. Nejvzdálenějšími hosty byly letos soubory z Cookových ostrovů,
Indonésie, Kolumbie, Mexika a Venezuely. Český a moravská folklor v cizině
reprezentovalo téměř 300 souborů, které se vydaly do 56 zemí.
Folklorní sdružení ČR je občanským sdružením dětí a mládeže, zaměřeným
na uchovávání a rozvíjení lidových tradic a národních hodnot. Je nejpočetnější
organizací zájemců o lidové umění v ČR. Sdružuje 415 členských souborů,
působících v 17 autonomních regionálních sdruženích.

„folklorní vesnice
roku 2006“
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V tomto roce se díky velkému úsilí a za přispění poslance Parlamentu ČR Josefa
Smýkala podařilo získat šestimiliónovou dotaci od MF ČR na generální opravu
pavilonu stravování v základní škole.
Jednalo se o úplnou rekonstrukci školní kuchyně, pořízení nového zařízení a
vybavení včetně nového dispozičního uspořádání. Bylo potřeba udělat nové
podlahy, stropy, odpady, elektroinstalace i vzduchotechnika, takže tyto
prostředky nestačily a až do výše 9.miliónů chybějící finance zajistila obec.
Tak mohla být 10.října za přítomnosti rodičů, žáků, veřejnosti a pozvaných
hostů slavnostně přestřižena páska.
Slavnostnímu otevření předcházel krátký program žáků školy a projev ředitelky,
která děkovala všem, kteří se na realizaci stavby podíleli. Slova se ujal i starosta
obce Miroslav Vaculík, který přítomným nastínil, jak obec získala prostředky a
s jakými úskalími se zainteresovaní lidé museli vyrovnávat, než bylo dílo
dokončeno.
Kuchařky školní kuchyně byly překvapeny i potěšeny zájmem početných
návštěvníků o jejich práci a pak všechny pozvaly na malé občerstvení
s vyhlášenými frgály.
Příloha č.12 /pozvánka /

Rekonstrukce
školní jídelny


Do mateřské školy se od září minulého roku přihlásilo méně dětí, a proto došlo
ke změně organizace provozu. S dětmi pracovaly už jen tři učitelky. Dvě
dopoledne a jedna odpoledne.
Největším zážitkem na začátku tohoto roku – kromě obrovského množství sněhu,
kvůli kterému jsme ani nemohli chodit na zahradu dokud jsme si neprošlapali
cestičky, byl pro všechny děti a snad i rodiče „Knoflíkový karneval“.
Všichni si tu užili hodně tancování a soutěžení s knoflíky, ale úspěch měla i
bohatá tombola, kde byl dokonce knoflíkový dort. Dobrou náladu dětí a rodičů
nepokazilo ani společné přišívání knoflíků na filcové květiny a výsledkem byl
„knoflíkový obrázek“.
Dlouhou zimu dětem zpestřila i řada pohádek. Velkým zážitkem byla návštěva
divadla ve Zlíně a pohádka „O perníkové chaloupce“, ale líbily se i pohádky
se kterými za námi herci přijeli do školky. Byla to Loupežnická pohádka, Africká
pohádka a pohádky O pejskovi. Společně se základní školou jsme se také byli
na koncertě Pavla Nováka ve Vizovicích.
Spolu s rodiči jsme oslavili příchod jara na „Velikonočním tvoření“ ve školce a
den dětí na minidiskotéce „Zpíváme a tančíme s Míšou“. Pro nepříznivé počasí
jsme tento pořad museli ze zahrady přesunout do kulturního zařízení obecního
úřadu. Školní rok jsme tradičně zakončili výletem do ZOO v Lešné a Malou
maturitou předškoláků.
Se začátkem nového školního roku přišlo do školky hodně malých – tříletých dětí,
ale přesto jsme se spolu s rodiči zúčastnili všech tradičních akcí jako např.
Drakiáda nebo Pochod broučků s ohňostrojem.
Velkou událostí bylo vyhlášení naší obce vesnicí roku a ani na této akci naše děti
nechyběly. Zpívali jsme před kulturním zařízením hostům přijíždějícím
na slavnostní vyhlášení a připravili pro ně malé dárečky.
Velmi zajímavé bylo tvořivé setkání maminek při malování na hedvábí, ale i
společné večerní zamykání lesa doplněné pohádkou Začarovaný les.

Z mateřské školy
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A pak již začal advent. Zahájili jsme ho malou slavností s Adventní spirálou
ve školce, pokračovali vystoupením na Adventním koncertě v Evangelickém
kostele, ale také zpíváním v Charitě na Horním městě na Vsetíně a zdobením
stromečku se zpíváním koled našim důchodcům v penzionu.
Nejlepší však určitě bylo „Čertovské koledování a vánoční zpívání“
na předvánoční besídce ve školce. Čertování chlapců čertíků a sněžení děvčátek –
sněhových vloček nakonec odměnil Mikuláš. Společně pak všichni poseděli
u sladkostí a ovocného salátu, který pomáhaly vyrobit děti a zkusili si vykrojit
vánoční ozdoby z voskových pláství, ozdobit polystyrénový zvoneček nebo se
učili skládat vánoční hvězdu.
Pod vánočním stromečkem ve školce měly děti tento rok hodně dárků a to nejen
díky tradičním finančním darům rodičů na hračky, ale i díky darování sbírky
z adventního koncertu /děti dostaly koloběžky a odrážedla/.
/ Příloha č.13 /


V tomto roce se v základní škole velmi vydařil projekt „My jsme valaši“.
Během tří dnů získaly děti informace o tom, kdo byli Valaši, odkud sem přišli,
jak dříve žili. Vyvrcholením projektu pak byl nedělní valašský jarmark, který
ukázal, jak to ve valašských chalupách vypadalo dříve. Děti si mohly vyzkoušet
draní peří, viděly jak se stloukalo máslo a mohly si je namazat na chleba, učily se
dělat metličky, krájet lokše, tkát na stavu i příst na kolovrátku. Také kovář měl
před školou plné ruce práce a při kování koní odpovídal na dotazy diváků.
Ve školním atriu se proháněla koza s kůzlaty a největší atrakcí bylo dojení mléka
/na zapůjčeném výukovém zařízení /. Uznání získal i řezbář a zejména chlapce
zaujala stavba dřevěnic. Školní družina se proměnila v manufakturu modrotisku,
v jiných třídách to vonělo senem, protože se zde vyráběly hračky a postavičky
ze sena a panenky z lýka, jinde se tvarovalo vizovické pečivo. Na Valašsku
bývaly i sklárny, a proto byla jedna dílna zaměřena na ohýbání skla. Protože bylo
před Velikonocemi, zdobily se perníky i vajíčka různými způsoby a pletly se
tatary.
Pozadu nezůstaly ani paní kuchařky. Kromě pověstných frgálů, mazanců, jidášků
a velikonočních věnců a beránků připravily spoustu typických valašských jídel :
jáhelník s jablky, praskáče, podlesníky, pohanku s rozinkami, jáhlovou kaši
s cibulkou, pohanku se škraky i s trnkami, zelové pagáčky, suchárky z ovesných
vloček a další zapomenutá jídla. Návštěvníci nejen ochutnali, ale také si odnášeli
recepty pro domácí přípravu.
Jarmarky mají v naší základní škole již svou tradici, vždy jsou vzorně připravené
– od výzdoby až po zajímavé výrobky. S jejich realizací stráví zaměstnanci školy
mnoho hodin, jen je škoda, že hodně obyvatel naší obce na ně ještě nenašlo cestu
a setkáváme se tu s návštěvníky z okolí.

Valašský jarmark
v základní škole

Ze zápisů návštěvníků : „ Jezdíme do Liptálu pravidelně, vždy se moc těšíme a
vždy nás překvapíte.Nádherná výzdoba, skvělé dobroty z kuchyně, bezvadní lidi
kolem. Vydržte! Moc děkují Zvardoňovi.“
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Další akce ZŠ
Nový projekt v tomto roce měl název „Napříč profesemi“.
Děti byly rozděleny do dvanácti věkově nestejnorodých skupin a poznávaly
12 profesí / učitelka, kuchařka, číšnice, zdravotní sestra, kovář, chovatel koní,
kadeřnice, policista, bagrista, zedník, truhlář, prodavačka /.
Téměř každou profesi představovali rodiče – profesionálové, kteří o svém
povolaní vyprávěli, odpovídali na dotazy a nechali děti něco si vyzkoušet.
Aby si děti z tohoto dne odnesly co nejvíc, měly za úkol vyplnit pracovní list.
Skupina dětí s paní zástupkyní se zúčastnila koncertu „Stonožky“ v Praze a díky
pohostinnosti ZŠ Londýnská tak strávili v hlavním městě hezký předvánoční
víkend. Do Prahy se dostalo i 40 žáků na „Ledovou Prahu“.
Děti z prvního stupně se zúčastnily tradiční noci s Andersenem a setkání
s pohádkovými postavami s plněním různých úkolů pro ně připravili společně
všichni učitelé.
S velkým úspěchem se setkala výstava pořádaná u příležitosti
19. Mezinárodních folklorních dnů s názvem Malované písničky.
Pro rodiče a malé muzikanty byl významný klávesový a flétničkový koncert.
Vynikající program představili také letošní absolventi na absolventském
večírku.
Další velký úspěch měly žákyně naší školy ve vědomostní a literární soutěži
Lidice pro 21.století. V konkurenci 545 dětí ze základních a středních škol získaly
tři naše žákyně významná ocenění. / Petra Pilná druhé místo a zvláštní cenu
poroty za literární esej, Alena Machalová třetí místo a Iva Machalová místo
desáté./ Kromě diplomů a věcných cen si dívky přivezly spoustu zážitků
ze setkání s pamětníky tragických událostí a z pietního aktu, který se konal
na základech staré lidické školy. Odměnou byl i vyhlídkový let nad regionem
středních Čech.
Literární esej Petry Pilné:
„Co pro mě znamená, když se řekne Lidice.
Je jaro roku 1942. Krásné zelené jaro jako každý rok. Stromy v zahradě kvetou
a já usedám do trávy mezi sedmikrásky a laskám je pohledem. Babička říká, že
sedmikrásky jsou dušičky mrtvých. Možná má pravdu. A tak sedím tu s vámi a
myšlenky mi letí hlavou.
Náš táta zase řádil, bratr zapomněl zavřít slepice a ty hrabalky nezbedné našly
maminčiny záhony. Kdyby nepřišla sousedka prosit o boty, schytal by pěkných pár
pohlavků. Náš tatík je švec. Vyhlášený švec v celém širokém okolí Lidic a chodí si
k nám dávat míru na nové boty i velcí páni. Ale táta má radši, když přijdou ti
ze sousedství. Poklábosí, domluví obchod, proberou politiku, ale tajně, aby je
nikdo cizí nezaslechl. Táta říká, že dnes člověk nikdy neví. Nevím, co tím náš otec
myslí. Maminka jen tiše stojí u kamen a velké modré oči utírá do kapesníku.
Když se ptám, proč pláče, svádí to na cibuli, ale já vím, že žádnou cibuli
do brambor nekrájela. Ve světničce vedle kuchyně tiše leží Barča. Pořád kašle a
horečka s ní mele. Ale ani babské ani doktorské odvary nepomáhají. Já až budu
velká, budu určitě doktorkou a naši Barči připravím lék, který ji zaručeně pomůže.
Půjdu do Prahy na školy a budu nejlepší ze všech. Uvidíte! Když jsem to řekla
mamince, zase měla oči plné slz. Asi štěstím, že mám už ve všem jasno.
Moje maminečka zlatá, ať se jen nebojí, už jí nebudou ruce bolet od práce a hlava
od starostí. Já budu doktorka a můj lék jí pomůže. Určitě se také dobře vdám a
můj muž musí umět devatero řemesel. Musím hledat někoho jako je náš tatík.
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Silný, statečný, pracovitý, moudrý a hodný. Budeme každý večer sedávat
na zápraží a povídat si. Budeme žít šťastný život…
Je jaro 2006. Krásné zelené jaro jako každý rok. Stromy v zahradě kvetou,
voňavá tráva je všude kolem nás a já si s vámi povídám, moji milí.
Už přes šedesát let jsem jedna z vás. Sedmikráska. Babička měla pravdu, jsme
dušičky zemřelých. Kdyby do Lidic nepřišli nacisti, byla bych lékařkou. Určitě.
A kvetlo by nás o mnoho méně…“
V minulých letech značně klesla porodnost v naší obci, a proto se učitelé
základní školy rozhodli uspořádat víkendový pobyt pro žáky pátých tříd
z okolních obcí.
Kromě našich 15 žáků přijalo pozvání i 13 dětí z Jasenné a Všeminy.
Po úvodních seznamovacích hrách se děti střídaly v nejrůznějších aktivitách a
poznávaly tak, že : „Naše škola není žádná obyčejná, ale škola zábavná!“
/Možná se k nám od příštího školního roku tyto děti přihlásí./
Vydařený byl i letošní prázdninový pobyt 22 žáků v Roudnici nad Labem.
Díky realizaci projektu Začít spolu, který finančně podporoval Zlínský kraj si děti
mohly dovolit cestovat a navštívit všechny pamětihodnosti v okolí.
Mezi další oblíbené aktivity dětí základní školy patří různé kroužky.
Největší zájem je o práci na počítačích, kde 68 žáků navštěvuje čtyři kroužky.
Velký zájem je i o výtvarný kroužek rozdělený na mladší a starší žáky.
Mezi další patří např. Sportovní hry, Hra na klávesy, Hra na flétnu, Anglický
jazyk pro nejmenší, Psaní na klávesnici, Sportovní aktivity, Basketbal nebo
Dramatický kroužek

Součástí školy je Školní družina, která je pro zajímavé aktivity paní
vychovatelky hojně navštěvována. /Zapsáno je maximum 30 dětí a průměrná
docházka 28 dětí./
Velmi úspěšné byly děti v soutěži Asociace odpovědného vztahu ke zvířatům
nazvané Já a pes, kde v konkurenci 200 škol zvítězili.
Odměnou byl videorekordér, každému dítěti školní batoh a všem balík sladkostí.
Dále se děti zapojily do projektu Zdravé zuby a Dětství bez úrazu. V soutěži
společnosti Iberia získaly děti diplom a knihu za účast. Na pozvání zámecké
galerie Celebra ve Vizovicích děti vystavovaly výtvarné práce na téma Strašidla a
bubáci a získali 1. a 3. místo.
Školní družina patří tradičně k pořadatelům zářiové drakiády a významně se
podílí na všech akcích školy.
Při školní družině pracuje také keramický kroužek, který navštěvují i dospělí.
Příloha č. 14 – / pozvánka, výroční zpráva
/
.
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Základní škola praktická je součástí školského zařízení, které kromě školy
sdružuje i dětský domov. Z tohoto důvodu navštěvují základní školu z větší míry
děti z dětského domova, tedy s nařízenou ústavní výchovou. Ostatní děti docházejí
nebo dojíždějí do školy z blízkého či vzdálenějšího okolí z rodin.
Základní škola praktická umožňuje vzdělání v klidné, přátelské a téměř rodinné
atmosféře žákům s různým stupněm mentálního postižení a klade velké
požadavky na organizaci a efektivnost výuky při zajištění individuálního přístupu
k žákům.
Žáci základní školy praktická se účastní celé řady aktivit. Prolínají s aktivitami
dětského domova, který je součástí školského zařízení. Škola se na veřejnosti
prezentuje prostřednictvím příspěvků do místního či regionálního tisku a
pořádáním výstavky rukodělných výrobků na Vsetíně.
Dětský domov se 6ti rodinnými skupinami byl ve školním roce 2005/06
v souladu se zákonem 109/2002 Sb. vybaven, takže materiálně technické zázemí
je na velmi dobré úrovni. Problémy se vyskytly na budovách obou domovů,
jejichž stáří je 100 let, kdy po zimním období začalo do budov ze střech zatékat a
opadávala fasáda. Havarijní stav byl ihned řešen se zřizovatelem, jímž je Krajský
úřad Zlínského kraje.
Jednotlivé rodinné skupiny jsou vybaveny tak, aby mohly bez problémů
uplatňovat prvky rodinného typu dětského domova – např. víkendová příprava
všech jídel. Děti mají dostatečné prostory na relaxaci, přípravu na vyučování,
uložení oblečení, sezónních potřeb, sportovního nářadí apod.

Základní škola
praktická a Dětský
domov Liptál

Jednou z nejvýznamnějších akcí školy bylo setkání jejích zástupců s legendou
světového obuvnického průmyslu panem Tomášem Baťou. Díky jeho pomoci
mohou mnohé děti absolvovat lyžařské kursy, navštěvovat zájmové kroužky, ve
středních školách zvyšovat svoji kvalifikaci odbornými kursy apod.
Za to vše děti poděkovaly perníkovým srdcem s věnováním a vedení dětského
domova a Základní školy přidalo pravou „valašskou medicínu“ s přáním, aby
panu Baťovi i nadále sloužilo jeho pevné zdraví.
Příloha č 15 /výstřižky z novin /


Tradiční slavností v životě evangelického sboru byla konfirmace, která se
konala v neděli 18.června a zúčastnilo se jí pět děvčat a čtyři chlapci.
Této slavnosti předcházela roční intenzivní příprava. Nejprve se konfirmanti
pod vedením pana faráře seznámili s Biblí, v lednu absolvovali zkoušku
ze Starého zákona a v dubnu z Nového zákona. Závěrečná zkouška je součástí
konfirmační slavnosti. Dnes se však (na rozdíl od dřívějšího drilu množství otázek
a odpovědí) zdůrazňuje vyznání víry konfirmantů a slavnostní požehnání, a tak
zkoušky probíhají ve formě kvízu. Cílem je, aby chlapci a děvčata získali osobní
vztah k Bohu, přijali sbor jako svůj duchovní domov a uvědomili si vlastní
odpovědnost za svá rozhodování mezi dobrem a zlem.

Z života církve
evangelické
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Pohodovou atmosféru za velkého zájmu posluchačů navodila svými písněmi
zpěvačka Eva Henychová na koncertě ve sborovém sále na konci března.
Svými vlastními písněmi za doprovodu kytary zasáhla srdce lidí všech generací a
nahléla pod povrch skutečností všedního života.
Oslava svátku M.J.Husa s pálením hranice se opět uskutečnila na Baťkové
v podvečer 6.července.
V září se uskutečnila návštěva sednáctičlenné skupiny z evangelického sboru a
základní školy v protestantském sboru v Beilen v Nizozemí, kde pro ně připravili
bohatý program. Navštívili kromě větrných mlýnů a několika zemědělských
statků i hrob J.A.Komenského v Nardenu a projeli se lodí po amsterodamských
kanálech. Přínosná byla návštěva dvou škol v Beilen, která završila několikaletý
korespondenční styk mezi žáky.
Na setkání s holanskými přáteli se můžeme těšit příští rok, při výročí 100.let
posvěcení evangelického kostela.
Velký ohlas návštěvníků sklidil a příjemným zpestřením první adventní neděle
byl adventní koncert. Netradičně a pod vedním pana faráře Jana Hudce a paní
místostarostky obce Věry Dostálové to byl koncert „z vlastních zdrojů“.
Vystoupili v něm postupně Liptálská dechovka, Pěvecký sbor ČCE Liptál, děti
MŠ Liptál, sbor žen Rokytenka FoS Lipta Liptál, kytarové duo Honza Gerža a
Jara Londa, pěvecký sbor ZŠ Liptál, Evangelická mládež Liptál a vše bylo
prokládáno čtením Evangelia podle Lukáše z ekumenistické Bible.
Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován mateřské škole na zakoupení
hraček a koloběžek pro děti.
Vánoční atmosféra vyvrcholila na Dětské vánoční slavnosti v podvečer
17. prosince. U nazdobeného vánočního stromu jsme slyšeli krásné vánoční říkání
od těch nejmenších až po „divadelní výstupy herců v kostýmech“.
Však také všechny děti byly nakonec za svou snahu odměněny balíčkem.
Symbolem českých vánoc je píseň Narodil se Kristus pán a zpívá se od
nepaměti. Její duchovní podtext se však měnil léty a pro ilustraci čtyři příběhy
z různých rodin, jak je podle skutečných událostí volně zpracoval pan farář Jan
Hudec.
Štědrý večer 1780 u Hrušků na pasekách.

Čtyřikrát „Narodil se
Kristus Pán…“

V dřevěné chalupě je příjemně vytopeno, v lese najdeš dřeva dost. U pece se hřeje
stařenka, v rohu na posteli leží nemocný staříček. Na stole mísa vařených zemáků a
ošatka sušených jablek a trnek. Matka předčítá ze staré Bible proroctví o vysvobození,
které přinese narozený Kristus. Sedm dětí u stolu poslouchá, osmá Anička si něco brouká
v kolébce. Otec chybí. Tomáš Hruška, jeden z vůdců valašského evangelického povstání,
prošel hradišťským vězením a teď je kdoví kde v Uhrách na robotě.Těžko se žije bez
hospodáře. Proto se matka Rozína modlí : Narozený Kriste, zachovej otce při životě a dej
nám v příštím roce požehnané shledání. A nejstarší Janek dodává:…a až se taťka vrátí,
abychom mohli svobodně vyznávat naši víru. Na to matka : Však sa neboj, Janíčku, strýc
Blizňáků z Hošťálkové teď došel z Těšína. Tam se potkal s rádcem ruského cara a ten
slíbil, že sa jeho pán přimluví u našeho císaře Josefa. Než sleze sníh, dá Pán Bůh
svobodu… Pak se společně pomodlili Otčenáš a jak babka od pece zanotovala, všichni se
přidali : Narodil se Kristus Pán, veselme se…
Štědrý večer 1944 u Vališů na liptálské faře.
Pečlivě nazdobený stromeček s pravými svíčkami nesměl chybět ani v těžkých
válečných letech. Pan farář přečetl vánoční evengelium, a pak měl dlouhý výklad, skoro
kázání. Děti už netrpělivě posedávaly na židlích a tejně pohlížely pod stroměček. I když
maminka varovala, že tam nic nebude, protože je bída, přece se tam bělalo několik
balíčků. Maminka ve své lásce vždycky dokázala něco sehnat.
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Zvláště když štědří farníci nezapomínali na svého pastýře a jeho rodinu a vždycky donesli
na faru něco dobrého na zub, i když sami moc neměli. A tak na bílém ubruse voněla
vánočka a z kuchyně dokonce něco od masa. Než se rozdaly dárky řekl tatínek: Dnes
musíme Pánu Bohu poděkovat za dva americké letce. Teď už vám to mohu prozradit.
Němci je sestřelili u Brodku a oni došli až sem, zmrzlí, unavení. U Mrnuštíků na
Bařinách se o ně postarali; Fanynka přece byla v Americe, a tak se s nimi dobře
domlouvala. Před pár dny je tajně dovedla k nám do kostela. Poradil jsem jim, aby se
Němcům vzdali; partyzáni by je nepřijali, a kdyby se skrývali po chalupách, ještě by
přivedli mnoho lidí do neštěstí. Němci mají z Američanů strach a s válečnými zajatci
zacházejí dobře. A já myslím, že to už do konce války nějak vydrží.; vždyť Rusové i
Američané teď Němce tlačí a na jaře musí přijít vítězství. – Pomodlili se, ale na dárky
ještě nedošlo. Alice zazpívala anlickou koledu o dobrém králi Václavovi a Daník ji při
tom doprovázel na harmonium. A pak si ještě maminka přála píseň Narodil se Kristus
Pán, veselme se…
Štědrý večer 1952 u Gojných v Liptále.
V prosté světnici rozzářený vánoční strom. Pod ním praktické dárky, na které se šetřilo
celý rok: ponožky, papuče, košile. K večeři smažená ryba a zemáky. Matka, otec a dvě
dcery prožívají sváteční večer ve stísněné náladě. Ještě vloni jich tu sedělo šest, dnes tu
však Eda a Ota chybí. Za údajnou protistátní činnost byli zjara odsouzeni k několika
letům vězení, každý „sedí“ jinde. Eda v Jáchymově, Otík v Zámrsku. Myšlenky všech
u stolu se nesou za nimi. Kdyby jim aspoň mohli poslat něco k jídlu! Ve vězení je jídla
stále nedostatek, zvlášť pro mladé hladové chlapy. Režim je ale krutý. Otu chce rodina
navštívit po svátcích – budou spolu hovořit jen na dálku přes velkou místnost. Ale u Edy
návštěva není možná. Když si píšou dopisy, přečte si je napřed cenzor a vyškrtá všechno,
co se mu nezdá. Domácí v Liptále si teď čtou Otíkův dopis: Drazí, škoda, že nemůžu být
o Vánocích s Vámi…Smutný Štědrý večer. A kolik jich ještě bude? Jestlipak se vůbec
ještě někdy shledáme? Rodina se modlí Otčenáš a pak se každý ještě v duch přidává
s jedinou prosbou: Bože, ochraňuj ty naše drahé a přiveď je zase mezi nás. Amen.
Nikomu není moc do zpěvu. Pak otec vstane, vytáhne jindy nepoužívané housle a spustí,
jak se to naučil jako malý kluk: Narodil se Kristus Pán… Ta píseň má v sobě sílu, které se
nedá odolat. Jistě jizpívají také naši ogaři ve vězení. Kéž je narozený Kristus s nimi a dá
jim radost a pokoj.
Štědrý večer 2006 v jedné rodině v Liptále.
Maminka dosmažuje v kuchyni kapra, salát má hotový už od rána, aby se pěkně
rozležel. V obýváku rozsvícený vánoční stromek, pod ním hafol dárků. Děti s tatínkem
sedí u televize. Přetahují se o dálkový ovladač. Hanička chce vidět pohádku, Jarek
rockový koncert. Nervěte se a neřvěte!, rozčiluje se tatínek u rozpitých lahví slivovice a
piva…přepněte mně to na „Ordinaci v růžové zahradě“. Hanička brečí a Jarek si dává
na uši sluchátka od diskmena. Do toho maminka z kuchyně volá, že večeře je hotová.
Nikdo se tu sice nepostil a neviděl zlaté prasátko, takže hlad nepociťují, ale k jídlu se
dvakrát pobízet nedají. Na stole pokrytém svátečním ubrusem hoří čtyři svíčky
adventního věnce. Stůl je přeplněn mísami se sladkostmi, jižním ovocem a láhvemi s alko
i nealko nápoji. Matka přináší vrchovatý talíř nejdřív otci. Tak se do toho dejme, praví
otec a bere do ruky příbor. Ale Hanička ho přeruší. A to se ani nepomodlíme? Vloni u
dědy jsme se před večeří modlili Otčenáš a zpívali koledy. A bylo to pěkné.- A proč by se
to mělo dělat? Snad ještě nevěříš na Ježíška! Ten je dobrý tak akorát na to, aby si
obchodníci nacpali kapsy a lidé se najedli a napili. Já si teda Štědrý večer nějakým
modlením kazit nebudu! Tak dobrou chuť. – Do dusné rodinné atmosféry zpívá z televize
Karel Gott koledu Narodil se Kristus Pán…

Příloha č. 16 / zpravodaje farního sboru ČCE /
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Naši hasiči nejen že trénují, vylepšují a pomáhají v obci kde jen to jde, ale také
nás velmi dobře reprezentují.
Největší úspěchy slavili na soutěži 15.července v družebním Domašově.
Obsadili neuvěřitelné první místo v soutěži družstev mužů /soutěžilo jich devět/ a
třetí v soutěži žen. Těm se ještě navíc podařilo získat druhé místo v soutěži
o finanční odměnu. Ale to nebylo všechno, čím Liptál šokoval přítomné. Kromě
věcného daru, kterým byla časomíra věnovaná domašovským hasičům, liptálský
sbor si s sebou přivezl i živou hudbu – skupinu 1+1 manželů Vráblíkových,
která bavila všechny přítomné až do pozdních nočních hodin.
Zaslouženou odměnou na druhý den byla prohlídka přečerpávací vodní elektrárny
Dlouhé stráně.
Na začátku prázdnin se mladí hasiči opět zúčastnili tábora na starém fotbalovém
hřišti v Huslenkách. Sešlo se 17 hasičů z naší vesnice, 9 z Huslenek a
23 z Jarcové. Čtyři dny turistiky, koupání, ale hlavně „cvičení v hasičských
disciplínách“ uběhly jako voda a nové kamarády budou naši mladí hasiči potkávat
už jen na soutěžích nebo zase až za rok.

Sbor dobrovolných
hasičů Liptál

„Tradiční soutěž hasičských družstev O pohár starosty obce Liptál a soutěž
velitelů hasičských družstev O pohár starosty sboru se konala v sobotu 8.července.
Liptálská soutěž je specifická tím, že se nesoutěží jen v požárním útoku, který je
zpestřen lávkou s bariérou s „oknem“, ale také tím, že celý závod rozbíhá vždy
velitel soutěžícího družstva, který musí absolvovat 100 m s překážkami.
Čas se měří jak celému družstvu, včetně velitele, tak pouze veliteli, který je
vyhodnocován zvlášť.
Na start letošního, již 26.ročníku této hasičské soutěže se postavilo celkem
16 družstev, z toho 3 družstva žen a 13 družstev mužů. Za domácí Sbor
dobrovolných hasičů Liptál startovalo jedno družstvo žen a dvě družstva mužů.
Mimo družstev z okolních obcí se tradičně dostavili také hasiči z Bělé pod
Pradědem.
Nejrychlejším se letos stalo v kategorii žen družstvo Huslenek, druhé místo
obsadil Prlov a třetí skončily ženy z Liptálu. V kategorii mužů zvítězilo mužstvo
Lhoty u Vsetína, před Seninkou a Hovězím. Domácím družstvům se letos příliš
nedařilo.Družstvo mužů Liptál II.skončilo na 9.místě družstvo Liptál I. dokonce
na 11.místě.“
( Článek do Liptálského zpravodaje napsal Pavel Vaculík )


V roce 2006 nedošlo k žádné změně, jak ve smlouvě mezi MS a honebním
spolkem, tak i ve složení výboru MS.
Členská základna se zvýšila o jednoho člena, který absolvuje 1. rok zkušební doby
– jedná se o pana Miroslava Chmelaře ml., který absolvoval v prosinci zkoušku
na myslivost.
Mimořádně silná a extrémní zima 2005/2006 měla za následek jak ztráty na zvěři,
tak i velké a mimořádné úsilí a zodpovědnost členů při přikrmování zvěře.
Ztráty na zvěři byly zjevné a konečné až v jarním období. Tento stav měl vliv
na nesplnění plánu odlovu spárkaté zvěře v r. 2006.

MS –Brdisko Liptál
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Veškeré zakoupené krmivo bylo bezezbytku vykrmeno. Také bylo poničeno
mnoho krmného zařízení a loveckých žebříků.
Myslivecké sdružení již tradičně uspořádalo mysliveckou zábavu a mylivecký
ples. Obě tyto akce se zdařily.
V oblasti kynologie došlo ke změně. Po úhynu psa pan Stanislav Smilek
zakoupil drsnosrstého jezevčíka s platnámi loveckými zkouškami. Taktéž byli
zakoupeni dva mladí psi borderteriéři panem Valchářem a panem Londou.
Tito psi budou v následujícím roce připravováni ke zkouškám.
V odlovu zvěře byl úspěšný pan Radomil Staněk, kterému se podařilo odlovit
srnce s dosaženým bodovým ohodnocením 112, 33 B, což je bronzová medaile.
Po mnoha letech bude tento srnec reprezentovat naši honitbu na mezinírodní
výstavě v Lysé nad Labem.
Za MS-Brdisko Liptál zpracoval Radomil Staněk, jednatel.


Klub volejbalových nadšenců Liptál se pravidelně schází, trénuje a také nás
reprezentuje na různých turnajích v rámci okresu.
První byl jarní turnaj ve volejbalu žen, pořádaný koncem března v tělocvičně
Základní školy v Liptále. Zúčastnilo se pět týmů a liptálské „Kočičky“ se
umístnily hned za vítěznými „Fifinkami“ ze Vsetína.
Další turnaje určené již pro smíšená družstva proběhly v červnu a to na Vsetíně
a v Ústí. Obou se zúčastnily dva týmy : KVN Liptál a Ready Liptál.
Zakončením roku byl Mikulášský turnaj smíšených mužstev pořádaný
v tělocvičně Základní školy Liptál. Ze sedmi zúčastněných mužstev se po řadě
velmi vyrovnaných zápasů naše „Rychlá rota“ umístnila na šestém místě.
V závěru popřál všem hodně sportovních úspěchů starosta obce Liptál pan
Miroslav Vaculík a předal dary a odměny zúčastněným.
Příloha č.17 / výstřižky z novin /

Volejbalový klub


Fotbalový oddíl TJ Start Lipta Liptál dobře reprezentoval naši obec na
výjezdních utkáních i na domácím trávníku.
Velkým úspěchem bylo získání Poháru OFS Vsetín (po 33 letech) , kdy 8.srpna
naši fotbalisté využili domácího prostředí a rozhodující úder si schovali na
poslední desetiminutovku.
15.července uspořádal fotbalový oddíl již VI.ročník turnaje v malé kopané.
„Letošní ročník se vydařil. Přálo nám počasí a přijeli kvalitní hráči. K potřebnému
klidu přispěli i rozhodčí Kopecký, Teter a Rovenský, kteří odřídili sedmatřicet
utkání. V předcházejících letech jsme sice měli větší obsazení, ale tentokrát se náš
turnaj křížil s dalšími akcemi. Na organizaci se podílela řada členů našeho oddílu
včetně hráčů A mužstva. Dobré jméno turnaje, oddílu i obce Liptál chceme
zachovat i pro příští ročníky,“ říkal řídící turnaje a tajemník oddílu Karel
Březáček, který pracuje v oddíle již úctyhodných třicet let.
Příloha č 18 /výstřižky z novin /

Fotbalový klub
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V sobotu 14.října se uskutečnilo na ukončení sezóny, tentokrát na novém místě
– v areálu za horním kravínem několik závodů v různých kategoriích v motokrose.
Letošní již čtvrtý ročník byl opět velmi úspěšný. Jednak obsazením motorkářů
(závodících bylo celkem 95 – od juniorů až po seniory), ale i co se týká
návštěvnosti diváků. Domácí pořadatelé se činili a kromě vzorně připravené a
přístupné trati připravili i dostatek občerstvení.
Zájem o tento sport se v poslední době v naší obci rozmáhá a určitě se dočkáme
dalších zajímavých ročníků.

Motokros


V první polovině července se uskutečnil u Orlické přehradu tréninkový kemp
završený národním finále Stihl Timbersports, tedy v dřevorubeckém sportu.
Výborně si tam vedl Jan Svoboba – náš spoluobčan, který v součtu pěti finálových
disciplín zvítězil
Kempu se letos zúčastnilo 34 odvážných siláků a 14 nejlepších se během pěti dnů
probojovalo do finále. Tam se soutěžilo v pěti disciplínách, kdy nerozhoduje jen
fyzická síla, ale také přesnost a především rychlost.
Liptálský Jan Svoboda získal v součtu 63 body a vyhrál před Janem Wawrů
(54 body) a Jiřím Jankovským (44 body).
Nejlepší české vyznavače dřevorubeckého sportu čeká ještě mistrovství Evropy
ve Švýcarsku a pak mistrovství světa v Německu.
Příloha č.19 / výstřižek z novin /

Jan Svoboda- náš
dřevorubec


V tomto roce se výjmečně konalo vítání občánků dvakrát do roka – na jaře a
na podzim. Narodilo se celkem dvacet dětí !
Program tradičně připravily nejmenší děti souboru Lipta Liptál – Málůšata
pod vedením Aleny Maliňákové. Písničky a říkadla malých dětí v krojích
u kolébky – to je to, co vždy vytváří tu správnou atmosféru pro přivítání nově
narozených děti.
Po slavnostním projevu pana starosty Miroslava Vaculíka a předsedkyně Komise
pro občanské záležitosti paní Marie Machalové se rodiče zapsali do kroniky a
proběhlo předávání malých dárečků včetně příjemné pozornosti v podobě
tisícikorunového příspěvku. A ještě nezbytné focení, aby byla památka.
Takhle probíhá vítání nových občánků vždy, a to díky členkám Komise pro
občanské záležitosti, které všechno připraví a zajistí. Vůbec by jim nevadilo,
kdyby to bývalo stále dvakrát do roka!

Vítání nových
občánků
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Jako každoročně se i v sobotu 2.prosince uskutečnilo v Kulturním zařizení obce
Liptál tradiční posezení s důchodci. Všechny přivítal starosta obce, byli
představeni i někteří noví členové Zastupitelstva obce zvolení v podzimních
volbách. V připraveném programu vystoupil Sbor žen Rokytenka FoS Lipta
Liptál, a již při vstupu a potom k volné zábavě hrála paní “revizorka“ Jarmila
Billová se svým triem. Perlou programu bylo vystoupení pravého valašského
odzemkáře Luboše Oravce, který si jistě zaslouží obdiv.
Vždy potěší i návštěva Mikuláše s družinou, který všem připomene, jak to bývalo
kdysi dávno…
Pro Liptálský Zpravodaj napsala Jana Vráblíková.
Příloha č. 20 / plakát, pozvánka /

Beseda s důchodci


Je již tradicí, že Liptálem Mikuláš nechodí pěšky, ale vozí se se svou družinou
na voze. I letošní Mikulášská jízda nabyla vyjímkou. Mikulášská družina vyrazila
tentokrát již v sobotu 2. prosince na voze plném dárků pro hodné děti a pytlem
uhlí pro ty zlobivce. Sotva to koníci Míša a Pejoš staříčka „Baronkového“ (Pavla
Valcháře) utáhli. Během dlouhé cesty ze Špice až do Dolanska navštívil Mikuláš
mnoho dětí, ale také se zastavil na besedě s důchodci v Kulturním zařízení Liptál,
kde si společně zazpívali koledu. Doufáme, že Mikuláš přinesl všem všechno, co
si přáli a už se těší na příští rok.
Pro Liptálský Zpravodaj napsala za členy FoS Lipta Liptál Andrea Čalová
Příloha č. 21 / plakát, vánoční přání /

Mikulášská jízda


Již na začátku tohoto roku se Sněmovně podařilo prosadit novelu zákona o státní
sociální podpoře, což v důsledku znamenalo, že :
- Od ledna 2006 se zvýšilo životní minimum pro jednotlivce o 120,- Kč
na 4 420 korun. Dlouhodobě nezaměstnaní dostali na sociálních dávkách
o pár stokorun navíc a o desetikoruny se zvýšily přídavky či rodičovský
příspěvek. Taky se zvýšila nemocenská pro lidi s výdělkem vyšším
než 14,5 tisíce korun.
- Od dubna 2006 se zvýšilo porodné z 8 600 na 17 500 korun na jedno dítě.
Na dvojčata rodiče dostali 52 500 korun.
- Na podzim roku 2006 dostali rodiče prvňáčků jednorázový příspěvek
„na pastelky“ ve výši 1000 korun.
Podstatou změn bylo zlepšit postavení rodin s dětmi, protože v současné době
bylo nejvýhodnější děti vůbec nemít.
Soudným lidem však bylo jasné, že je to „politika“ před volbami, a že tyto
úpravy přijdou státní pokladnu na desítky miliard korun, které bude nutné
někde vybrat.

Ekonomika
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Průměrná mzda ve Zlínském kraji v prvních třech čtvrtletích tohoto roku činila
16 889 korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o šest procent
více.
V celé zemi však rostly platy o něco rychleji, průměrná mzda v ČR byla 19 635
korun.
Stále se však zvyšovaly nevyhnutelné výdaje domácností.
/Již v minulém roce se zvedly ceny plynu o 11 %, elektřiny o 9%, tepla o 8% a
vodného a stočného o 7% ./
Ceny ropy a ropných produktů od kterých se odvíjí cena zemního plynu vzrostly
na světových trzích od roku 2005 až o 80%, a proto i v tomto roce opět ceny
stouply.
Zdražila se i elektřina /o více než 10 procent/, nahoru však šly i ceny dřeva a uhlí.
Přesto bylo dřevo nejlevnějším topivem. /Např. patrový domek vytápěný dřevem
spotřeboval ročně palivo asi za deset tisíc, domek na plyn vyšel po lednovém
zdražení na více než 36 tisíc korun. /
Lidé se však snažili ušetřit kromě změny paliva i zateplováním domů. Je to dobrá
cesta při hledání úspor, ale zateplení patrového domku vyjde minimálně na 150
tisíc korun, a proto se vyplatí hlavně těm, kdo mají drahá paliva.
Více jsme zaplatili od ledna tohoto roku i za léky – v průměru o 6 procent.
Některé léky sice zlevnily, ale víc bylo těch, které zdražily. Každý člověk, včetně
kojenců zaplatil letos průměrně 1000 korun za léky.
Z toho 368 korun byly doplatky na léky předepsané na recept. Nejhůř dopadá
spoluúčast na důchodce. /Ti vloni dopláceli na předepsané léky v průměru 1 833
koruny./


V Kulturním zařízení Obecního úřadu se konaly tyto akce :
5 plesů : Hasičský ples, Rodičovský ples, Myslivecký ples, Valašský bál a
Maškarní sportovní ples.
5 zábav : Josefovská zábava /pořádalo ji SDH/, Diskotéka /TJ Start Lipta Liptál/,
zábava Fokus /Sdružení rodičů při ZŠ Liptál/, Mikulášská zábava /SDH
Liptál/, Štěpánská zábava /FK TJ Start Lipta Liptál/
12 soukromých akcí občanů / svatby, oslavy apod./
Víkendový „Seminář Starodávný“ – FoS Lipta Liptál
19. Dětské folklorní dny, Výstava výtvarných prací dětí ZŠ Liptál
Absolventský večírek – ZŠ a SR při ZŠ Liptál
Vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2006 ve Zlínském kraji
Vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2006
Závěrečné zasedání ZO
Beseda s důchodci
Vánoční besídka ZŠ a DD Liptál
Vánoční besídka Malé Lipty /FoS Lipta/

Akce v KZ
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V Kulturním areálu se konaly tyto akce :
8.valašský big-beat fest
Myslivecká zábava
Taneční zábava KVN Liptál /Klub volejbalových nadšenců/
Taneční zábava SR při ZŠ Liptál
19.Dětské folklorní dny
Vyhodnocení Vesnice roku 2006 ve Zlínském kraji
MFF 37.Liptálské slavnosti
Vesnice roku 2006
Příloha č. 22/ pozvánky na plesy, plán akcí /

Akce v KA


Velké množství sněhu již od předcházejícího roku / od začátku prosince 2005 /
charakterizuje zimu po celý leden i únor tohoto roku.
A to ještě hodně nasněžilo! Např. dopoledne ve čtvrtek 19.ledna nasněžilo
20 cm sněhu! Výška sněhové pokrývky se pohybovala od 1,2 až do dvou metrů.
I když ranní teploty se během ledna i února držely hodně pod nulou
/24.1. až -25°C a 6.2.až -23°C/ občas přes den mrholilo. Mrznoucí déšť nejen
komplikoval dopravu, ale také víc zatížil nasněžené množství sněhu.
Problémy byly nejen na cestách, ale i v lesích /polomy a úhyn zvěře/.
Velké škody vznikaly i poškozením střech. Šlo většinou o starší domy, stodoly a
kůlny, ale obavy byly i u velkoplošných střech zatížených váhou sněhu. A tak se
shazovalo a odklízelo i ze střech – hlavně těch rovnějších, kde velké zledovatělé
vrstvy sněhu dlouho zůstávaly / základní škola, mateřská škola, obecní úřad /.
Z šikmých střech sněhové kry sice sjížděly samy, ale braly s sebou často i okapy.
Velká škoda vznikla např.obci Janová, kde se zřítila celá střecha sokolovny.
V naší obci k větším škodám nedošlo. Většinou to nevydržely jen střechy starších
stodol /u Mrlinů- vedle MŠ, apod./ a pak hlavně okapy.
Situaci komplikovaly i výpadky proudu, neboť pod tíhou mokrého svěhu padaly i
dráty elektrického vedení.
Nejhorší ale bylo, že si velké mrazy vyžádaly i několik životů.
V naší obci na ledovou noc doplatil 62 letý důchodce, pan Lubomír Mikšík, který
umrznul u svého domu v Sadové ulici.
Tato zima byla mimořádně dlouhá a krutá – nejdelší za uplynulých 35 let!
Ještě na začátku března se mrazy pohybovaly pod -10 °C a vítr tvořil sněhové
jazyky a závěje až do poloviny března. Pak nastal velký zlom, mírně se oteplilo,
občas pršelo, sníh tál a začalo hrozit nebezpečí povodní..
Duben i květen pak byl slunečný a teplý, jen občas pršelo. Květnoví „zmrzlí
muži“ přišli až 22.5. kdy je už nikdo nečekal.
V první polovině června se hodně ochladilo – na Šumavě dokonce sněžilo – u nás
jen padaly kroupy. Později se oteplilo a po 19.červnu byla dokonce tropická horka
s bouřkami.

Počasí
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Podobné počasí vydrželo po celý červenec, který byl teplotně nadprůměrný a
teploty se často pohybovaly kolem 30°C.
Tak dlouhé období tropických veder nebylo už nejméně pětačtyřicet let!
Již začátek srpna však přinesl velký zlom, ochladilo se a hodně pršelo. Vyprahlá
zem nestačila vsakovat velké množství vody a vodní toky se rozvodnily.
Opět hrozilo nebezpečí záplav.
Až září přineslo oteplení a slunečné počasí, dokonce i večery byly teplejší než
v srpnu – večer 3.října jsme naměřili 17°C ! Hned na to však přišlo ochlazení a
17. října první mrazík.
Na začátku listopadu již sněžilo a teploty klesly pod bod mrazu, ale deset dnů
na to bylo úplně jinak. Rtuť teploměru se vyšplhala k 15°C a bylo slunečno.
Příjemné podzimní počasí bylo až do 8.prosince, pak přes noc napadlo velké
množství sněhu – padaly stromy, nešla elektřina, nebyly sjízdné silnice –
kalamita! Nejvíce zasažena byla Morava.
Sníh však byl mokrý a brzy stál. Vánoce byly bez sněhu, spíše pršelo.
Až těsně před Silvestrem napadal sníh a bylo bílo.
Tento rok nám opravdu počasí ukázalo, co umí a bylo plné protikladů.
Takovou zimu nepamatovali ani naši dědové. Byli jsme doslova zapadaní jako
broučci a sníh už nebylo kam odhazovat. Ploty u domů byly zapadané, zafoukané
nebo zaházené při oklízení sněhu. V nejhorším období nám pomáhali s odvážením
sněhu z cesty i vojáci. A taky byla moc dlouhá!
A pak nám chybělo jaro. Jako kdyby hned přišlo léto, ale ani to nebylo takové,
jak jsme byli zvyklí. Tropické teploty v červenci nás přes den omezovaly
„v práci“, země vysychala, ani v potoku voda téměř netekla a přestávali jsme
zalévat zahrádky. A pak to srpnové deštivé počasí ! Přineslo zase takové
ochlazení, že se z většiny komínů navečer kouřilo.
Podzim byl ale krásný – prostě „babí léto“!
Jen ty vánoce „na blátě“ se nikomu nelíbily, ale počasí neporučíme!!!
Příloha č. 23 / výstřižky z novin /
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Rekapitulace
1. Události roku 2006
2. Vesnice roku
3. Liptál – vesnice roku 2006 ve Zlínském kraji
4. Hodnocení v celostátním kole
5. Vesnice roku 2006
6. Slavnostní vyhlášení Vesnice roku 2006
7. Přijetí v Senátu, na Hradě a ve vládě
8. Volby do Parlamentu ČR, Poslanecká sněmovna
9. Komunální volby
10. Hospodaření obce
11. Místní vodovodní rozvody
12. Opravy v kulturním areálu
13. Rekonstrukce šaten fotbalistů
14. Dětské folklorní dny
15. 37. Liptálské slavnosti
16. „Folklorní vesnice roku 2006“
17. Rekonstrukce školní jídelny.
18. Z mateřské školy
19. Valašský jarmark v ZŠ a jiné akce
20. Základní škola praktická a dětský domov
21. Ze života církve evangelické
22. Čtyřikrát – „Narodil se Kristus Pán…“
23. Sbor dobrovolných hasičů
24. Myslivecké sdružení – Brdisko
25. Volejbalový klub
26. Fotbalový klub
27. Motokros
28. Jan Svoboda – náš dřevorubec
29. Vítání nových občánků
30. Beseda s důchodci
31. Mikulášská jízda
32. Ekonomika
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