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Orkán Kyril zasáhl naši republiku v polovině ledna tohoto roku a způsobil
rozsáhlé škody na domech, elektrickém vedení i životech lidí./ Smetl více stromů
než při katastrofě v Tatrách./

Události roku
2007 v Česku

V mezinárodní soutěži o projekt nové Národní knihovny v Praze na Letné
vyhrál futuristický projekt archtekta Jana Kaplického, který vzbudil vášnivé
debaty. Budova, pro svůj vzhled pokřtěná na „chobotnici“, se stala předmětem
politických tlaků.
Na tento rok určitě nezapomene Jiří Čunek, šéf lidovců a donedávna druhý muž
Topolánkovy vlády.
Senát zbavil senátora a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka imunity a začalo
tak oficiální vyšetřování kauzy, která hýbala českou politikou po celý rok. Čelil
totiž obvinění, že jako starosta Vsetína vzal úplatek. Nic se nakonec nepotvrdilo,
ale o ministerstvo stejně přišel. Ukázalo se totiž, že v době, kdy pobíral sociální
dávky, ukládal do banky milióny.
Americká žádost o výstavbu stanice protiraketové obrany v Česku názorově
rozdělila nejen Česko, ale i celou Evropu.
Má nás chránit, ale většina Čechů ho vnímá jako hrozbu. Bojí se zdravotních
rizik, pozornosti teroristů i ruské odplaty.
Vláda představila soubor reformních opatření. Od příštího roku se mají změnit
daně, ceny bydlení i sociální dávky. Sníží se porodné i přídavky na děti, počítá se
s polatkem u lékaře i při vyzvednutí léku. Novinkou je zavedení ekologické daně,
vzroste snížená pětiprocentní daň, v níž jsou potraviny či léky, na devět procent.
Tři dny před Vánocemi vstoupila Česká republika do Schengenského prostoru.
Lidé tak mohou jezdit do většiny evropských zemí jen s občanským průkazem a
bez celních kontrol.



Velmi důležitou a významnou událostí pro naši obec byla návštěva
prezidenta republiky.

Návštěva prezidenta
Václava Klause

Na své třídenní návštěvě ve Zlínském kraji ve středu 14.3.2007 se prezident ČR
Václav Klaus s manželkou Livií zastavil i u nás v Liptále.
Tomuto setkání předcházela řada příprav. Nejen že se uklízelo – a k jarnímu
úklidu lákalo i počasí, ale pro setkání bylo nutné připravit i dané podmínky.
Nejvíce starostí měli pracovníci obecního úřadu, od pana starosty, na kterém
ležela celá odpovědnost a paní místostarostku zajišťující praktickou stránku věci,
až po „úklidovou četu“ pilně uklízející cestu a okolí.
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My ostatní jsme se jen těšili a sledovali, jak je všechno hezčí a hezčí, jak se před
kulturním zařízením připravuje pódium, a jak krásně jarně „rozkvetly“ osázené
kameninové mísy a truhlíky.
Konečně nadešel ten očekávaný den.
Před Obecním úřadem již před 16.00 hodinou vyhrávala krojovaná liptálská
dechovka a pomalu se scházeli obyvatelé a hosté. Na pódiu seznamoval
s programem a aktuální situací všechny přítomné konferenciér pan Petr Horký a
v sále kulturního zařízení se scházeli starostové okolních obcí a naši zastupitelé.
Napětí vyvrcholilo, když konferenciér oznámil, že vládní limuzína právě
přijíždí. Dechovka vyhrávala a pana prezidenta, paní Livii Klausovou, hejtmana
Zlínského kraje Libora Lukáše a jeho manželku šel k autům přivítat pan starosta
Miroslav Vaculík s manželkou. Doprovázeli je tři malí valášci s velkou kyticí
tulipánů a valašský pár a tradičním občerstvením – štamprlkou a frgálem.
Konferenciér z pódia komentoval uvítání včetně toho, jak pan prezident
“umí obrátit kalíšek“, za což sklidil potlesk přítomných.
Pan starosta přivedl prezidenta na pódium, krátce představil obec a vyslovil přání,
aby naše „milé údolí“ se i pro pana prezidenta a jeho doprovod stalo milou
zastávkou na cestě po Zlínském kraji.
Pan prezident poděkoval za přivítání a vyjádřil radost nad pozváním právě do naší
vesnice. Řekl, že se mu tu u nás i v celém našem kraji moc líbí, a že jsou tyto
návštěvy velmi důležité pro správné „fungování“ hlavy státu. Pochválil získání
titulu „Vesnice roku 2006“ s přáním, aby to již nebyl jen titul, ale pocit, že se nám
tady žije dobře.
Pan prezident pak s úsměvem prozradil zajímavost nejen pro nás, ale i pro svůj
doprovod. Během cesty k nám totiž telefonoval se svým osobním očním lékařem,
který měl vlivem médií informace o „utajované oční operaci“ pana prezidenta
ve Zlíně. Měl obavy o jeho zdraví a chtěl okamžitě přijet.
Tato fáma však vznikla jen z plánované návštěvy u pana primáře Stodůlky na jeho
oční klinice a pan hejtman ihned vše uvedl na pravou míru doplňujícími
informacemi.
Paní Livie Klausová reagovala na překlad názvu naší obce „milé údolí“.
Řekla, že milých lidí je tady každopádně hodně a poděkovala přítomným
za podporu pana prezidenta . Nezapomněla také pochválit frgály a vzkázat
pozdrav těm, kdo je pekl.
Hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš vyzvedl pospolitý život u nás,
folklorní tradice a každoroční festivaly, které zná z osobní účasti. Vysvětlil také
filosofii této prezidentské cesty – navštívit spíš malé komunity – vesnice našeho
kraje.
Prostřednictvím přenosných mikrofonů pak přítomní položili panu prezidentovi
několik otázek.
O slovo se přihlásila pani MarieVaculíková. Ukázala panu prezidentovi staré
fotografie ze setkání s prezidentem Masarykem, popřála mu i celé rodině hodně
zdraví a vyjádřila velkou podporu.
Pan prezident poděkoval a konstatoval, že i když má naše malá republika
podobných vesnic hodně, stejně ale neví, co předcházející prezidentové dělali,
že se 80 let nikde žádný neukázal.
Pan Čala pak vysvětlil svůj problém s malým důchodem manželky a pan prezident
slíbil spolu s panem hejtmanem, že tuto věc prošetří.
Padla také otázka na vhodnost umístnění radaru. Pan prezident podpořil potřebu
diskutovat o tomto problému a zvážit všechna pro i proti.
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Na otázku pana Petra Vaculíka „co by dělal jinak za celé období po revoluci“ pan
prezident odpověděl, že ho asi zklame, ale že si nemyslí, že by něco
fundamentálního dělali špatně.
Že by žádnou „velkou věc“ z minula nedělal jinak, i když všechno od revoluce
nebylo ideální. Žijeme však v demokratické společnosti a řadu věcí nemohl sám
ovlivnit.
Závěrečným slovem poděkoval pan starosta panu prezidentovi, paní Livii
Klausové i všem přítomným za účast i za dotazy.
Pan prezident se rozloučil a spolu s doprovodem odešel na setkání se
samosprávou naší i okolních obcí do kulturního zařízení.
Po představení všech přítomných v sále a společném přípitku vyzval pan
prezident k užšímu diskusnímu kruhu a „popovídání si“.
Kromě obligátních slov o počasí, které „vyšlo“ a prý „bylo objednáno“, se pak
paní starostka Ratiboře Bc.Jiřina Sklenská zeptala, jak pan prezident hodnotí
změny na vesnici od 90 let.
Pan prezident si netroufl konkrétně hodnotit, ale odpověděl, že vidí, že „tady ty
vesnice žijí“ – v porovnání s českými.
Paní Klausová doplnila, že ještě i na jižní Moravě je ten „život“ vidět.
Paní starostka doplnila otázku povzdechem, že po rozdělení Česka a Slovenska
jsme se vlastně stali pohraničím.
Pan prezident ale s úsměvem odpověděl, že ne koncem, ale začátkem naší
republiky.
K polistopadovému vývoji také poznamenal, že život se vyvíjí a není pravda, jak
se nám původně zdálo, že s koncem baťovské obuvnické tradice zanikne průmysl
ve Zlíně. Prostě se jen vyvíjí jiným směrem.
Pan starosta se pak ujal předávání připravených dárků.
Pan prezident dostal model pivovarského auta ze dřeva vyrobeného naším
občanem Petrem Markem a vzorek místní slivovice, která byla oceněna jako
nejlepší na „Koštu“.
Paní Lívii Klausové byla předána ručně malovaná hedvábná šála a „uzel“
s frgálem a vdolečky.
Pan hejtman Libor Lukáš a jeho manželka také dostali slivovici a frgál.
Po tomto kratičkém setkání odcházel již pan prezident Václav Klaus s manželkou
Lívií k připravenému autu a cestou rozdávali fotografie s podpisem a zdravili se
s lidmi. Působivé bylo i pozdravení paní Marie Vaculíkové s paní Lívií Klausovou
a poslání polibku panu prezidentovi s dovětkem, že na ni nemusí žárlit, protože
má již 81 let.
Pro všechny přítomné byla tato půlhodinka určitě velkým zážitkem, vždyť vidět
prezidenta na vlastní oči a pozdravit se s ním, to je něco docela jiného než jen
v televizi.
A pak se již černé limuziny rozjely a mezi nimi i ta prezidentská s vlaječkou.
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O vzácných návštěvách v naší obci napsala studentka Střední školy obchodu a
služeb ve vsetíně Michaela Šťastná :
/uveřejněno v „Liptálském zpravodaji“ - součást přílohy č 1../
„Píše se 24. červen 1928 a první československý prezident Tomáš G.Masaryk se
při své návštěvě Valašska zastavuje také v Liptále.
Na přivítání prezidenta se připravovala celá obec. Staré ploty se nahrazovaly
novými, zděné domy se bílily, dávaly se do pořádku zahrádky, hnojiště se
pokrývala nazdobeným zeleným chvojím. V siročinci se pletly věnce a zdobila se
všechna okna.
Odpledne 24.června 1928, kdy Liptálem projel prezidentův průvod, byla obec
jako znovuzrozená. Na ulici vlály prapory. Špalíry školních dětí, členů Sokola,
hasičů a mládeže v lidových krojích lemovaly silnici od hasičské zbrojnice až
po školu. Před sirotčincem se shromáždily děti ve valašských krojích a řádové
sestry a mávaly prezidentovi. Tehdejší představená sirotčince Aquinata Bačíková
podala prezidentovi k podpisu pamětní knihu, v níž je dodnes Masarykův
autogram spolu s podpisem jeho dcery Alice Masarykové.
Poblíž hasičské zbrojnice prezidenta Masaryka pozdravil starosta obce Jan
Tomana a malíř Jan Kobzáň daroval prezidentovi svou knihu O zbojníkoch a
pokladoch a „tatíčka“ Masaryka pozdravila také žačka obecné školy Juřicová,
jež mu podala kytici.“
Při této příležitosti byl položen i základní kámen zemědělského domu.
Tak taková byla návštěva prvního československého prezidenta v Liptále,
o které se dočítáme v knize Liptál a která byla na dlouhou dobu jedinou.
Na další návštěvu prezidenta si musela naše obec počkat celých 79 let.
Ve středu 14.3.2007 naši obec navštívil prezident České republiky Václav Klaus
společně se svou manželkou Livií Klausovou při cestě Zlínským krajem
v doprovodu hejtmana Libora Lukáše.
A jak sám řekl pan prezident: „Nevím, co ti prezidenti dělali, když všude slyším,
že zde byl prezident naposledy v roce 1924,1927 atd.“
Na tuto událost se tak jako před 79 lety připravovala celá obec. Byli jsme mile
potěšeni zprávou, že si prezident se svým doprovodem najde ve svém plně
nabitém programu čas navštívit Vesnici roku 2006.
V přesně určeném čase, tedy v 16.30 hod. přijel do Liptálu prezidentský doprovod
s manželským párem.
Pan prezident, paní Klausová i pan hejtman měli asi 20 minut na setkání s občany.
Náš pan starosta Miroslav Vaculík přivítal naše milé hosty a seznámil je s naší
vesnicí. Paní Lívia Klausová při svém projevu nezapomněla pochválit naše
valašské frgály a svěřila se nám, že velice ráda doprovází svého manžela na těchto
cestách po České republice. Tato sympatická paní nám prozradila, že se
s potěšením setkává s milými občany, kteří jí dodávají energii, zvláště je-li v tak
milém údolí jako Liptál.
Pan prezident působil velmi seriózním dojmem elegantního pána s notnou dávkou
humoru. Všichni jsme se zasmáli, když nám pan prezident vypravoval příhodu,
která se mu stala před příjezdem do Liptálu.
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Po návštěvě naší obce, měl pan prezident navštívit oční studio Geminy ve Zlíně,
ale tato velice mediálně sledovaná návštěva Zlínského kraje vyvolala mezi
novináři bum. Pražští novináři otiskli ve svých novinách zprávu, že prezident se
má podrobit tajnému očnímu zákroku ve Zlíně…
Pan prezident nám řekl slova, která zahřála u duše a pochválil naši práci a
vzájemnou spolupráci v Liptále. Pan prezident odpověděl i na dotazy našich
spoluobčanů.
Pan hejtman Libor Lukáš zase připomněl, že je třeba ukázat panu prezidentovi i
jinou stránku života našich občanů, než jen v okresních městech našeho kraje.
Vyzvedl taky zásluhy naší obce a folklorní tradice u nás.
Celou akci moderoval Petr Horký, jenž pana prezidenta doprovázel slovem
po celém Zlínském kraji.
Nakonec náš pan starosta poděkoval prezidentskému páru za jejich příjemnou
návštěvu u nás pozval je na 10 minutové setkání se zastupitelstvem a starosty
okolních vesnic.
Poté se prezidentský pár odebral v doprovodu svých boyquardů a v zástupu našich
občanů do svých vozů. Při této cestě stačil pan prezident rozdat několik podpisů a
paní Livia nám darovala své fotografie s podpisem.
Celou slavnostní atmosféru podtrhovala Liptálská dechová hudba.
Tato návštěva je dnes už historií, ale velice příjemnou.
Snad nebudeme muset čekat dalších téměř 80 let na další.
Návštěva pana prezidenta v naší vesničce byla velkou odměnou pro všechny
občany aktivně se podílející na životě v ní, což vlastně dokazuje i získání titulu
vesnice roku 2006 v České republice.
Příloha č. 1.(A,B,C,D,E) / pohlednice, Pozvánka na setkání, výstřižky z novin /



Další velkou událostí tohoto roku bylo výročí 100 let evangelického chrámu..
Slavnostní shromážění se konalo v neděli 1.7.2007 a na bohoslužby navazovalo
posvěcení nového zvonu, jeho vyzdvižení na věž kostela a první zvonění.
Současně byla ve sborovém domě připravena výstava „Chrám Páně v Liptále
1907 – 2007“ jako součást projektu, který finančně podpořil Zlínský kraj.

100 let
evangelického
kostela

Jak to bylo před 100 lety ?
Slavnostní shromáždění u příležitosti otevření chrámu Páně v Liptále se konalo
5.července 1907 za přítomnosti ohromného množství lidí z blízka i ze širokého
okolí. A jak vlastně vznikla myšlenka na stavbu nového kostela? Starý kostel i
s farou byl postaven roku 1783. Byla to stavba kamenná, krytá šindelem,
s bočními pavlačemi. Uvnitř bylo málo světla, protože přísné předpisy
nedovolovaly opatřit stavbu velkými okny. Také vchod do kostela byl zezadu.
Zvonice byla přistavěna, až to předpisy dovolily.
6

Brzy kostel přestal vyhovovat poměrům, proto se už v roce 1876 sešlo
89 církevních zastupitelů a měli odpovědět na tyto otázky :
Má se stavět nový chrám, či ne? – Všichni povstáním odsouhlasili stavbu chrámu.
Má se stavět na stejném místě? – Zde už tak jednoznačná odpověď nebyla dána.
Padl návrh, aby se stavělo ne na místě zastrčeném, ale na náměstí.
Má mít církev nějaký kapitál připravený ke stavbě? – Kladně a shodně odpověděli
všichni zastupitelé, že každá rodina je povinna uhradit do církevní pokladnice
na stavbu chrámu 1 zlatý.
V červenci téhož roku byl ustaven stavební výbor a začaly dobrovolné sbírky.
Chrám byl postaven díky obětavosti mnoha lidí. Majitelé lesů přispívali dřevem,
ti, co měli koně, vozili zdarma materiál, bohatší přispěli penězi, jiní svou prací.
Snad v každé rodině se našel někdo, kdo svým dílem přispěl.
Ke stavbě kostela bylo vybráno dílo architekta Josefa Zlatohlávka z Vídně.
Celkový rozpočet na stavbu činil 54 640 Kč a 12 haléřů, na vnitřní zařízení
se počítalo s 12 350 Kč a 80 haléři.
Se začátkem stavby byly ve stavebním fondu jenom peníze na vybavení, zbytek
bylo třeba posbírat ve sbírkách nebo půjčit v bankách.

Důležitým mezníkem v dějinách chrámu bylo také pořízení zvonů.
První zvon sem byl přemístěn ještě ze starého kostela a říkalo se mu Mozgův
podle jeho mecenáše. Nápis na něm zněl : Samému Bohu chvála, čest.
Ve dvacátých letech - za pana faráře Vence vznikla myšlenka vybavit kostel
novými zvony. Po sbírce – v roce 1929 sbor přikoupil dva nové zvony.
Z velebného trojzvuku svých zvonů se však Liptál dlouho netěšil.
10.dubna 1942 nacisté dva větší zvony násilně odebrali a od té doby zvonil
jen jeden – malý zvon.
Po válce pan farář Vališ vynaložil veškeré úsilí, aby zvony vypátral, ale všechno
bylo marné.
Z příspěvku „Jak to bylo před sto lety“ Věry Halové

Tak jako tenkrát ve dvacátých letech i v roce 2007 se konala sbírka na zvon.
Během několika měsíců se podařilo posbírat od téměř čtyřech stovek dárců
bezmála čtvrt miliónu korun na zaplacení výroby a instalace nového zvonu.
Ten bude opět s pomocí malého historického zvonu plnit úkol, který předkové
vyjádřili slovy :
„V dům Boží nás svolávejte, vy drahé zvony naše.“

Nový zvon
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Posvěcení nového zvonu „Samému Bohu chvála, čest“ bylo jistě nejvýznamnější
částí oslavy 100. výročí posvěcení liptálského chrámu Páně.
Konalo se po dopoledních slavnostních bohoslužbách na schodišti před kostelem
za přítomnosti Alko Hekmana, faráře protestantského sboru v Beilen v Nizozemí,
synodního seniora Joela Rumla, zpěvu sboru dětí a mládeže z Liptálu a snad víc
než tisíce přihlížejících.
Synodní senior Joel Ruml ve své promluvě před vyzvednutím nového zvonu
do chrámové věže pak připomenul, že zvony slouží svým voláním především
k pozvednutí mysli z pozemské vázanosti k nebeské.
Jeřáb pak zvon vyzvednul a montéři na věži jej během polední pauzy připevnili
na pevnou dubovou stolici, která podle odborníků kampanologů přečká i samotný
kostel.

První zvonění nového zvonu svolalo odpoledne obyvatele i hosty
k „slavnostnímu rozjímání“, ale hlavně k připomínce důležitých událostí
z minulosti.
S příspěvkem „Evangelický chrám včera, dnes a v budoucnosti“ vystoupila
synodní kurátorka Mahulena Čejková, Jiří Dobiáš zavzpomínal na svého dědečka,
pana faráře Bohumila Dobiáše, který se zasloužil o postavení tohoto chrámu,
pan farář Jaroslav Voda vzpomněl na nesnadnou práci faráře Jana Vališe, kterého
komunistický režim tvrdě pronásledoval, římskokatolický farář Petr Wnuk uvedl,
že i když jsou evangelíci a katolíci odděleni, můžou společně sloužit svými zvony
– katolíci pro dolní konec a evangelíci pro horní konec obce, a to „Jak to bylo
před sto lety“nám přiblížila Věra Halová.
Vyslechli jsme pozdravy zástupců Zlínského kraje, obcí Seninka, Lhota, Liptál, a
partnerského sboru z Beilen z Holanska.
Celou slavnost doplnilo koncertní vystoupení Mileny Hudcové na housle a
Vladimíra Novotného ml. na varhany, zpívaly pěvecké sbory ČCE Liptál a
Rokytenka a většinou před kostelem pak hrál žesťový soubor Liptalanka.

Jménem hejtmana Zlínského kraje promluvil Dr.Tomáš Mikuláštík :
„Zvláštní a mimořádný hudební nástroj – zvon – nemůže měnit tóny a zahrát
melodii. Jeho vznešený hlas však zní stabilně a jistě, trvale a stejnorodě. Vznosný
hlas zvonu, který předává svůj rytmus dnům obce a ohraničuje, posvěcuje a určuje
i rytmus života a lidského času, je hlasem domova, hudbou, která dává duchovní
rámec společenství shromážděné obce. Ať údery jeho srdce potěší duše živých a
vzdají úctu duším zesnulých.“
Z textu pana faráře Jana Hudce ve Zpravodaji farního sboru ČCE v Liptále :
„Zvony udávají rytmus života. Rozhodnutí zvonit novým zvonem denně ráno
v sedm, vpoledne a večer v šest poslouží vedle časové orientace i k probuzení
myšlenky na přítomnost a působnost Boha v lidském konání.
Při zvuku zvonu se tedy každý na chvilku zastavme, poděkujme za dobré,
poprosme o ochranu a požehnání, odevzdejme se do vůle Nejvyššího.
V této překotné době může takové zastavení pomoci vnášet do života světlo a
sílu.“
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Z textu pana faráře Jana Hudce v Liptálském zpravodaji:
„Neděle pomalu končí. V kostele to trvalo přes dvě hodiny. Ale ještě se
nerozcházíme. Slunné odpoledne zve k posezení v blízkosti kostela.
Lidé spolu hovoří, kromě češtiny a holandštiny zní i němčia a angličtina.
Liptálské a Lhotské kuchařky se překonávají v nabídce chlebíčků, vdolků a řezů.
Káva se čepuje z objemné várnice, později zprvu nesměle, ale čím dál zřetelněji
proniká vůně pravé trnkové. Lidé jsou spokojeni a my všichni, kdo jsme slavnost
připravovali prožíváme štěstí z toho, že se mnohá námaha bohatě zúročila.
Radost máme hlavně z toho, že myšlenka nového zvonu lidi tak sjednotila,
že se podařilo shromáždit čtvrt milionu korun na jeho pořízení!
Ještě existuje láska k rodné obci, k jejím obyvatelům, láska k vlasti i láska k Pánu
Bohu.
A proto nám všem bude třikrát denně připomínat zvuk zvonu z věže
evangelického chrámu „Samému Bohu chvála, čest. A všem lidem dobré vůle.“
Příloha č . 2. (A,B) /pozvánka na slavnostní shromáždění,
prosba Obecnímu úřadu o přispění na sbírku na nový zvon,
Zpravodaje farního sboru ČCE
Historie – Jak to bylo před sto lety.
Pohlednice - Evangelický chrám Páně v Liptále /


Další významnou událostí v obci bylo 100.výročí založení Dětského domova.
„Dne 13.září 2007 jsme všichni oslavovali stoleté výročí našeho založení.
Na tento slavnostní a významný den jsme se dlouho připravovali a těšili. Děti
malovaly kalendáře, vyráběly se tužkovníky a chystalo se občerstvení. Dorazila
celá řada hostů: tím nejváženějším byl legendátní podnikatel Tomáš Baťa junior.
Mezi další významné hosty patřil hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, náměstek
hejtmana Mgr.Josef Slovák a vedoucí odboru školství Zlínského kraje Mgr.Petr
Pavlůsek.
Kulaté výročí jsme oslavili Dnem otevřených dveří s programem. Každý, kdo měl
zájem se mohl přijít podívat, jak naše děti bydlí, kde se učí, kde tráví volný čas,
jaké mají pokojíčky, hračky apod.
Od založení ústavu pro sirotky a opuštěné děti katolickým farářem
P.Františkem Štěpánem v roce 1907 tedy uběhlo již 100 let. Za tu dobu našlo
v tomto krásném prostředí dočasný domov nemalé množství dětí, které se ocitly
v těžké životní situaci. Je třeba mít na mysli, že tu byl a je pro děti, které potřebují
domov, pocit bezpečí a také lásky. O to se starají nejen všichni zaměstnanci
tohoto zařízení a Krajský úřad Zlín, ale také další lidé a firmy, kterým patří velký
dík.“
Příspěvek vychovatelky Pavly Valchářové
Příloha č. 3. /fotografie z oslavy, fotokalendář/

100 let Dětského
domova
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Na 3.veřejném zasedání Zastupitelstva obce ve středu 21.3. 2007 se mimo jiného
projednával i návrh Strategického rozvojového dokumentu na léta 2007 – 2010.

Strastegický
rozvojový
dokument

Tento program uvádí priority pro čtyřleté funkční období v těchto oblastech :
- Investiční akce – výstavba kanalizace, oprava havarijního stavu DPS,
oprava budovy základní školy, využití budovy zámku, oprava chodníků
kolem základní školy, projektová dokumentace pro výstavbu chodníků
v Dolansku, rozšíření kolumbária na hřbitově
- Doprava – oprava havarijního stavu MK v Lopuníku, opravy, údržba a
odvodnění místních komunikací, pasport místních komunikací,
vybudování autobusové zastávky Na hranici
- Životní prostředí – oprava koryta a břehu Rokytenky v Dolansku,
demolice domku „Mrlinovo“, oprava části fasády a využití plochy pro
parkoviště, zvýšit péči OÚ i občanů o pořádek a vzhled obce (veřejné
plochy, chodníky, sklad OÚ, zeleň, skládky, kejdové a odpadové
hospodářství.
- Bytová výstavba – územní plán obce – dle požadavku nového stavebního
zákona vypracování nového ÚP, podpora výstavby RD
- Školství a zdravotnictví – udržení lékařské péče v obci, zachování
provozu obou školských zařízení (mateřské a základní školy), v návaznosti
na zachování obou školských zařizení rozhodnout : zda zachovat MŠ ve
stávajících prostorách a jakým způsobem využít volné prostory v ZŠ
- Kultura a sport – vybudování víceúčelového hřiště (sportoviště pro
školní i mimoškolní využití, kulturní areál (řešit sociální zařízení, zařízení
stánků dle potřeb hygieny a osvětlení), sportovní areál (dokončit
rekonstrukci fotbalových šaten včetně výměny oken a dveří, podlah
apod.), obnova vybavení kulturního zařízení (židle, stoly, vybavení
kuchyně), podpora spolků a organizací (hasiči, církve), vydání propagační
brožury, CD, DVD o Liptálu, dokončení stromu života v KA, zřízení stálé
expozice Liptálské slavnosti, vesnice roku v klubovně v I.patře OÚ,
příprava publikace „Liptál na přelomu století 1994-2010
- Další – obnova vozového parku OÚ (PICKUP, Multikára), oprava budovy
OÚ (sociální zařízení, okna, střešní krytina), obnova veřejného osvětlení
v Dolansku, rozšíření veřejného osvětlení do odlehlých částí obce, výměna
rozhlasové ústředny na OÚ a přechod na bezdrátový veřejný rozhlas,
optimalizace spotřeby tepla a energií v budovách ve vlastnictví obce
Liptál, snížení energetické náročnosti budovy ZŠ – zateplení, výměna
oken, využití alternativních zdrojů elektřiny, rozvoj cestovního ruchu
(rozhledna Vartovna ve spolupráci s okolními obcemi), spolupráce
s vesniví Vlachovo (dědina roku 2005 v SR), pokačování řešení
majetkoprávních vztahů (obec-občané, obec-Lesy, obec-stát), příprava
obce na Evropské hodnocení vesnice v roce 2008.
Zastupitelstvo obce ve znění Strategického rozvojového dokumentu
neschválilo bod „příprava publikace Liptál na přelomu století 1994-2010“.
V živé diskusi zazněly názory, že : „historii jsme se v minulých letech
věnovali dost a tuto publikaci ať napíšou až „po nás“. Čas, úsilí a investice
potřebné k realizaci tohoto bodu je vhodné věnovat důležitějším akcím.“
Strategický rozvojový dokument,
/ příloha č . 4.
Rozpočtový výhled obce na období 2008-2011 /
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Výrazem poděkování naší obci za důstojné přivítání prezidenta bylo osobní
pozvání starosty a jeho manželky na slavnostní recepci konanou na Pražském
hradě dne 28 října u příležitosti 89.výročí vzniku samostatné republiky.
I přes velké množství pozvaných hostů se starostovi podařilo setkat se osobně
s panem prezidentem a předat mu malý dárek – repliku nového liptálského
zvonu z dílny Marie Dytrychové z Brodku u Přerova, kterou nechal vyrobit
evangelický sbor v Liptále u příležitosti 100. výročí posvěcení Chrámu páně.
Příloha č. 5. Foto – /ze zpravodaje /

Návštěva starosty
obce na Pražském
hradě



Za titul „Vesnice roku 2006“ dostala naše obec milión korun.

Akce z Programu
obnovy venkova

S rozhodnutím Zastupitelstva obce a přidáním tří set tisíc se uskutečnily tyto akce:
- na obecním úřadě se rekonstruovalo sociální zařízení a vyměnila všechna
okna
- u základní školy se přestavěl chodník a přispělo se na vybavení
počítačové učebny novými stoly a židlemi
- dokončila se rekonstrukce fotbalových kabin
Budova obecního úřadu – radnice prošla rekonstrukcí před třiadvaceti lety.
Největším problémem byla okna, která nejen že netěsnila, ale nešla ani otevírat.
Výměna všech oken za plastová vylepšila vzhled a zamezila úniku tepla. Tato
rekonstrukce přišla na tři sta tisíc korun.
Nutná byla i rekonstrukce sociálního zařízení, které již neodpovídalo současným
trendům. Moderní sociálky přišly na dvě stě tisíc korun.
Původní betonový chodník kolem základní školy k zastávce byl již dlouho
v havarijním stavu. Byl nebezpečný pro chodce a nezapadal do upraveného centra
obce. Celých sto metrů dlouhý úsek byl proto od základu přebudován a položena
byla zámková dlažba. Přestavba přišla na čtyři sta tisíc korun.
Vybavení počítačové učebny nábytkem v zakladní škole neodpovídalo
požadovaným výškovým parametrům dětí, a proto byly zakoupeny výškově
stavitelné stoly a židle. Na to byly z poloviny použity peníze za titul „Vesnice
roku 2006“.
Při rekonstrukci fotbalových šaten zahájené v minulém roce se vyskytla řada
problémů s nečekanými vícenáklady a nakonec nezbyly peníze na úpravu
vnitřních prostor. Na dokončení se pak použilo tři sta tisíc z tohoto fondu.
Příloha č. 6 /.články o rekonstrukcích z regionálního tisku./
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Dopis od žáka Základní školy v Liptále:
Vážený pane starosto,
všichni si vážíme Vaší péče o naši obec a tím i o školu. Tímto dopisem bych Vám
chtěl poděkovat, že jste umožnil vybavit školní počítačovou učebnu novými stoly
a židlemi.
My všichni žáci školy jsme Vám za to vděčni, neboť nyní mohou bez námahy
na počítači pracovat i ty nejmenší děti. Dříve tomu tak nebylo, neboť židle nebyly
výškově stavitelné a stolky příliš vysoké. Také jsme nemohli mít na stole
poznámkové sešity a knihy, protože na stole musela být umístěna klávesnice.
Nyní je klávesnice výsuvná a je umístěna pod pracovní plochou.. Na stole je tak
dostatek místa i pro další nezbytné pomůcky.
Proto Vám chci ještě jednou za všechny žáky naší školy poděkovat.
Jan Mrnuštík, předseda žákovské rady
Odpověď pana starosty :
Pochopitelně takové poděkování potěší, zvláště, když je od té nejmladší generace,
a já za něj co nejsrdečněji děkuji.
Nutno však podotknout, že z celkové částky 127 000 Kč byla polovina z rozpočtu
obce, zbylá polovina za titul Vesnice roku 2006. A zde bych chtěl poděkovat také
všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, ať už jsou to občané, zastupitelé, obecní
úřad nebo organizace, spolky, školy apod.
S pozdravem Miroslav Vaculík, starosta obce Liptál


Rozpočet pro tento rok byl schválen na 3.veřejném zasedání ZO Liptál a příjmy
i výdaje činily 13 043 000,-Kč.
V průběhu roku docházelo ke změnám, které postupně ovlivňovaly jak oblast
příjmů, tak i výdajů.
Oblast příjmů nejvíce ovlivňovaly daně ze státního rozpočtu ve výši 10 226 000,Kč, prodej nemovitostí 1 350 000,-Kč, investiční dotace na školství 4 000 000,Kč. Dotace na opravu a zpevnění komunikace do Lopuníku 664 000,-Kč, odměna
za titul Vesnice roku 1 000 000,-Kč, dotace na propagační materiály pro 13
krajských vítězů z roku 2006 980 000,-Kč, příjem z lesního hospodářství
940 000,-Kč a další příjmy.
U výdajů to bylo: poslední splátka na chodníky 1 700 000,-Kč, úvěry na
plynofikaci, vodovod a rekonstrukci školní jídelny 1 780 000,-Kč, příspěvek
na provoz ZŠ a MŠ Liptál 2 340 000,-Kč, zastupitelstvo a komise 1 196 000,-Kč,
vnitřní správa 2 470 000,-Kč, odvoz domovního odpadu 580 000,-Kč, lesní
hospodářství 458 000,-Kč, oprava kominikace Lopuník a zimní údržba 998 000,Kč, čerpání dotace za titul Vesnice roku pro obec Liptál 1 300 000,-Kč, čerpání
dotace na kalendáře a ostatní propagační materiály pro 13 obcí, neboť nositelem
projektu byla naše obec 980000,-Kč.

Rozpočet obce
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Největší akcí tohoto roku byla oprava havarijního stavu střechy nad pavilonem
stravování, včetně rekonstrukce a zateplení obvodového pláště ve výši 4 350 000,Vis příloha č: 7. „Plnění rozpočtu v roce 2007“(- tři změny)


Na podzim tohoto roku odstoupila ze své funkce Zastupitele obce ing. Ivana
Zbranková. Na 6.veřejném zasedání ZO Liptál, které se konalo 17.10.2007
složila slib nová členka Zastupitelstva obce Liptál Hana Řehánková .

Odstoupení
zastupitele


„Strom života“
Při Liptálských slavnostech v roce 2006 začal valašský řezbář Zdeněk Matyáš
pracovat na prvním z dvanácti reliéfů „Stromu života“.
Letos byl kmen zastřešen „dřevěným klobúkem“, aby byl chráněn před sněhem
a deštěm a přestěhován do parku před obecní úřad.
Od jara do podzimu mohli tak kolemjdoucí pozorovat vznikající reliéfní obrazy,
které budou představovat život od zrození až po smrt.
Strom života není ani z poloviny hotov a již teď poutá zaslouženou pozornost a
obdiv.


Ve dnech 8. – 11.června 2007 proběhl již tradiční, ale pro tento rok jubilejní
20.ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Dětské folklorní dny Liptál“.
Tyto dny byly věnovány 415.výročí narození učitele národů J.Á.Komenského,
jehož myšlenka, že „Učit lze slovy, ale vychovávat příkladem“ prolínala celým
programem.
Zároveň byl připomenut významný představitel tohoto regionu František Bartoš a
podle jeho knihy „Naše děti“ byl nazván hlavní dětský program.
Vystoupily v něm ty nejlepší soubory z regionálních soutěží dětských souborů.
Byl to Bartošův dětský folklorní soubor ze Zlína, Dřeváček z Otrokovic, Malý
Beskyd ze Zubří, Valášek z Nového Hrozenkova, Malý Vizovjánek z Vizovic,
Malý Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm, Soláněk z Hutiska Solance, také
zahraniční soubor Romafest z Rumunska a domácí Malůšata a Malá Lipta.

Dětské folklorní
dny
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Součástí folklorních dnů byla soutěž „O Liptalského ptáčka zpěváčka“, které se
zúčastnilo 27 soutěžících. Ocenění získaly Lucie Kašparová z Malůšat a Lenka
Mrlinová z Malé Lipty.
Tradičně doprovází festival výstava výtvarných prací dětí. Tentokrát ji pořadala
mateřská škola pod názvem „Pojďte s námi do pohádky“.
Páteční podvečer vyplnil slavnostní koncert v Českobratrském kostele
evangelickém. Představil se Dechový soubor evangelického luterského děkanátu
Sulzbach – Rosenberg. Společně s ním také zazpíval ženský sbor Rokytenka a
dívky z Malé Lipty.
Záštitu nad festivalem převzali paní Alena Gajdušková, pan Josef Smýkal a pan
Jiří Halaška.
Počasí po všechny dny pořadatelům i účinkujícím přálo, ale více diváků
nepřilákalo.
Příloha č. 8. / Pozvánka, program, výstřižky z novin /



Ve dnech od 22. do 27.8.2007 se konal tradiční Mezinárodní festival Liptálské
slavnosti již jako 38.ročník.

Liptálské slavnosti

Záštitu nad festivalem převzali pan Jiří Čunek, 1.místopředseda vlády a ministr
pro místní rozvoj ČR, pan Josef Smýkal, poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, pan Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje, generálmajor
Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR a pan
Michael Vít, náměstek ministra zdravotnictví – hlavní hygienik ČR.
Slavnosti organizovalo Folklorní sdružení Lipta Liptál za účasti Obecního úřadu
Liptál, Krajského úřadu Zlín a Folklorního sdružení ČR.
Soubory z celého světa se začaly do Liptálu sjíždět již v úterý –ty byly z Ruska a
Indonésie a během týdne přibyly další – z Číny, Litvy, Rakouska, Itálie, Srbska,
Slovenska a Mexika, aby nám všem ukázaly část folkloru ze své země.
Nejdříve vystupovaly v Parkhotelu Všemina, na Hovězí a na Vsetíně na náměstí a
v parku u rybníčka. V pátek pak začal družební večer s domácím souborem Lipta
u tanečního kola v Liptále
V sobotu 25.8.2007 byla v zasedací místnosti Obecního úřadu Liptál otevřena
výstava s názvem „Liptál vesnice roku 2006 a Sto let evangelického chrámu Páně
v Liptále“. Společně s výstavou byly zahájeny také řezbářské a řemeslné dny,
které probíhaly po celý víkend v kulturním areálu.
Od družebního večera v pátek až do podvečerních hodin v neděli probíhala
programová vystoupení hostů v kulturním areálu, který byl letos rekordně
zaplněn. Během tří dnů přišlo přes pět tisíc diváků a svůj podíl na tom mělo i
pěkné počasí.
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Novinkou v programu byla sobotní podvečerní ukázka z činnosti hasičů
Zlínského zachranného sboru a účast hasičů v historických uniformách
v nedělním slavnostním průvodu.
Zajímavá byla i část odpoledního programu s názvem „Co nás spojuje“.
Představily se v něm dva soubory, které udržují folklor v nejlepších vesnicích
svého státu. Byl to soubor Lipta z Liptálu – Vesnice roku 2006 v ČR a soubor
Stromiš z Vlachova – Dědina roku 2005 na Slovensku.
Zpestřením nedělního programu byl „Liptálský expres“ – motorový vláček, který
vozil zájemce zdarma po celé obci.
Příloha č. 9. / pozvánka, vstupenka, program, plakát, pohlednice,
novinový výstřižek /


Mateřská škola je od roku 1983 umístěna v adaptované budově prvního stupně
základní školy ve středu obce u vedlejší cesty směrem na Všeminu a obklopuje ji
prostorná zahrada.

Přestěhování
mateřské školy do
školy základní

V základní škole, postavené v roce 1977 je však již od jejího otevření prázdný
jeden pavilon původně určený pro volný čas dětí.
Po dobu adaptace budovy prvního stupně ZŠ na školu mateřskou zde byla
prozatímně školka umístěna /po dobu šesti let/ a kromě několikaletého pronájmu
Zvláštní školou internátní se marně hledalo využití.
To a ještě asi i v tu dobu aktuální trend „spojovat školy“ vedlo řadu zastupitelů
/po dvě volební období/ ke snaze, co nedříve tam mateřskou školu zase
přestěhovat.
Vedení obce a většina zastupitelů však neviděla důvod k novým investicím
do přestavby pavilonu na vyhovující mateřskou školu a také nevěděli, jak využít
současnou budovy školky.
Tyto rozepře v zastupitelstvu však způsobily, že se do současné mateřské školy
neinvestovalo a budova chátrala.
Zlom nastal po návštěvě České školní inspekce v červnu tohoto roku, kdy
kritiku sklidili všichni zainteresovaní za „takovou školku“ ve Vesnici roku 2006.
Tím jsme byli přinuceni ke konečnému rozhodnutí a otázkou bylo, zda investovat
více do současné budovy nebo do přestavby v základní škole.
Rozhodlo se na 6.veřejném zasedání Zastupitelstva obce 17.10.2007, kdy spolu
s žádostí o navýšení rozpočtu na vylepšení vybavení v současné školce, bylo
schváleno zpracování projektu na umístění mateřské školy ve škole základní a
rozhodlo se tedy o jejím přestěhování.
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Všem nám však bylo jasné, že to tak brzy nebude, protože obec čekají velké
investice při budování kanalizace, opravě střechy stravovacího pavilonu základní
školy a jiné.
.


Na základě přijatých opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci ,
která proběhla v červnu tohoto roku se v mateřské škole vyměnily koberce,
pískoviště byla přikryta novými sítěmi a vchod do školky byl více osvětlen a
vybaven novými nástěnkami.
Také byl na nový školní rok přepracován Školní vzdělávací program. Vychází
z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, modelového projektu Zdravá
mateřská škola a jeho hlavní cíle se nemění. Větší důraz je však kladen na
osobnostně orientovanou výchovu a individuální rozvoj každého dítěte s ohledem
na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti ve spolupráci s rodinou.

Z mateřské školy

Začátek kalendářního roku v mateřské škole tradičně vyplnily pohádky,
návštěva divadla ve Zlíně s pohádkou Rumcajs a velký karneval v kulturním
zařízení obecního úřadu – tentokrát „Tykadlový“.
Jaro přivítaly děti „velikonočním tvořením“ s rodiči, výrobou čarodějnic
s maminkami a velkou „kozelnickou školou“ pro všechny na zahradě.
Velkým zážitkem pro všechny byla oslava Dne dětí. Začala „Námořnockou show
s Míšou“ (děti měly velký úspěch v tričkách, které si samy malovaly) a
pokračovala „Týdnem dětských radostí“ plným překvapení.
Ihned po tom jsme otvírali výstavu výtvarných prací našich dětí v sále kulturního
zařízení při 20.Mezinárodním dětském folklorním festivalu.
Školní rok zakončil výlet do ZOO v Lešné a rozloučení s předškoláky.
V novém školní roce jsme kromě tradičních aktivit, pojatých jako slavnosti
zavedli i oslavy narozenin dětí a „vedení ke zdravému životnímu stylu“ doplnili
návštěvami solné jeskyně (na podzim a na jaře).
Program školy byl doplněn seznamováním s anglickými slovíčky, setkáváním
s panem farářem Hudcem nebo získáváním základů hry na flétnu u části dětí.
První akcí pro děti i rodiče byla „Martinská slavnost“, která se pro nepříznivé
počasí konala ve školce. Přišel i „Svatý Martin“ a poděkoval za dary pro zvířátka
na zimu.
Další akcí byla tradiční „Adventní slavnost“ s příběhem o putování Marie a Josefa
a vánočním tvořením dětí spolu s rodiči. Vánoce děti oslavily zpíváním koled na
„Adventním koncertě“ v kostele /za pomoci rodičů/ a také
důchodcům
v penzionu.
Vyvrcholením byla vánoční besídka s předvedením vánočního příběhu a
rozbalováním dárků – nových hraček do školky.
Před vánoci dostaly děti odpověď na první dopis od kamarádů z mateřské školy
v Solzbachu v Německu. Adresu nám zprostředkoval pan farář Hudec……
Příloha č.10. / článek z Nového Valašska /
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Zima tohoto roku nepřála zimním sportům, přesto žáci základní školy absolvovali
lyžařský kurz na hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Jezdí tam již od roku 1996
a důvodem je kvalitní zázemí, ale hlavně ideální svah pro výuku.
Řada městských škol pořádá tuto výuku jen pro žáky, kteří si ji mohou zaplatit,
bez ohledu na to, že se bude jednat jen o část kolektivu. Na tuto variantu vedení
školy nepřistoupilo, a proto každoročně pořádá škola sběr železa a výtěžek jde
na spolufinancování tohoto pobytu.
(Pro srovnání : na ZŠ Trávníky platili žáci za kurz 3 500,-Kč a ze tří tříd jelo 35
žáků, naši žáci platili 1 700,-Kč a z 38 žáků jelo 34)
V poslední době, kdy se lyžování stalo módní záležitostí pořádá škola kurz i
pro žáky I.stupně. Po úvodních lekcích v Liptále (dle sněhových podmínek) jedou
děti na víkend do Velkých Karovic.
Velkým přínosem pro školní lyžování je i malý vlek, který bývá postaven
a za pomoci ochotných rodičů provozován u Cedidlovy pily. Už předškoláci tu
zkoušejí své lyžařské umění a školáci tu smysluplně tráví volný čas

Ze základní školy

Ve škole došlo po několika letech opět k ustavení pěveckého sboru. Žáci s paní
učitelkou Pavlou Krchákovou mu dali název LIPO a díky sponzorům se podařilo
zajistit také stejnokroje pro zpěváky.
Dne 3.června vystoupili na koncertě v kulturním zařízení obecního úřadu.
Děti s radostí zazpívaly vybrané písně ze svého bohatého repertoáru, se kterým se
úspěšně prezentovaly i na pěvecké soutěži Chrám i tvrz ve Vsetíně a na festivalu
Zpívající fontána v Nové Pace. Tento koncert byl věnován nejen rodičům a
přátelům školy, ale jeho hlavním posláním bylo získat finanční prostředky pro
Petra Čapáka ze Vsetína, který se potýká se zdravotním postižením i nepřízní
osudu.
Pro vzpomínku na oběti Druhé světové války a smutné výročí 65.let od hrůzné
tragédie nacistických okupantů, kteří malebnou českou obec Lidice chtěli nadobro
vymazat z paměti, zasadily naše děti 21.června švestku v areálu základní školy.
Ve stejný den zasadila valašskou švestku na Pietním území v Lidicích
vychovatelka školní družiny Petra Pilná, která celou akci zorganizovala.
Švestka poroste poblíž památné hrušně, která jako mladý štěp přežila nacistické
řádění a stala se tak němým svědkem hrůzy. Bude symbolem hluboké úcty
ke všem obětem lidické tragédie i symbolem šťastného života, ve kterém si každý
z nás má právo utrhnout tu svou švestku.
Pro nový školní rok připravovalo vedení školy nový Školní vzdělávací program
s názvem „Škola pro život“, se kterým seznámilo rodiče i širokou veřejnost
na Dnu otevřených dveří i na besedě o dalším směřování základní školy.
Na základě tohoto programu se bude profilovat jako škola založená na důsledném
individuálním přístupu k žákovi, na dosažení žákova maximálního výkonu a jeho
hodnocení vzhledem k žákovým možnostem.
Na základě příspěvku Visegrádského fondu proběhla spolupráce se slovenskou a
polskou školou pod názvem Odkaz Komenského dnešní mládeži.
Výsledkem byl projekt Škola před sto lety a setkání dětí markušovské a leszenské
školy v liptálské. Děti společně zpívaly Komenského písně, vytvořily podle jeho
vzoru Orbis pictus roku 2007, a aby se co nejlépe poznaly, byly ubytovány
v rodinách.
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Vyvrcholením projektu byl Jarmark, na kterém si škola připomněla i výročí 30 let
od svého otevření. Pracovalo se ve 12 dílnách, kde se pletly košíky, vyráběly
panenky, vypichovala srdíčka z ovčího rouna, stavěly dřevěné chaloupky,
prováděly chemické pokusy, pozorovala práce kováře, ale hlavně živě vyučovalo
v prastaré třídě.
Nezahálely ani paní kuchařky. Ke svým proslaveným frgálům, které Komenský
ochutnat nemohl přidaly ochutnávky z krup, brambor a zelí.
Setkání tří zemí Visegrádu znamenalo nejen poznání škol, jejich estetického
vzhledu, ale i srovnání metod, učebnic, vzájemná doporučení výukových
programů a pomůcek.
Škola i Školní družina nabízela po celý rok dětem mnoho zájmových aktivit a
pořádala řadu nových i tradičních akcí.
Největší zájem byl o florbal, basketbal a práci na PC. Úspěšná byla ale i výuka
hry na flétny a klávesy, práce v keramickém kroužku a jiné.
Příloha č. 11. (Výroční zpráva, Charakteristika ŠVP, Pravidla pro hodnocení
dětí, Školní řád, článek o Lidicích, pozvánka na setkání ve škole )


Kromě významné oslavy 100 let Dětského domova se Základní škola při dětském
domově Liptál na veřejnosti prezentovala řadou akcí, z nich nás upoutala zvláště
návštěva 39 ukrajinských dětí z partnerského lvovského regionu.
Na pozvání Zlínského kraje se k nám přijeli léčit po železniční havárii
z 17.července, při níž byla oblast Lvova zasažena jedovatými zplodinami a u části
obyvatel se objevily zdravotní problémy respiračního charakteru.
Děvčata a chlapci ve věku 10 – 16 let absolvovali rehabilitační procedury a
pravidelné inhalace, ale také bohatý poznávací a zábavný program..
Příloha č. 12. /články z tisku /

Ze Základní školy
při Dětském
domově Liptál


V roce 2007 byla členská základna 35 členů. Po úspěšném složení mysliveckých
zkoušek si podali přihlášku na přijetí Vlasta Chmelařová a Miroslav Chmelař ml.
(přijati budou po roční zkušební době).
V zimním období se věnovali členové hlavně přikrmování zvěře a zakoupeno bylo
6 600 kg kukuřice, 400 kg cukrovky a kukuřičného šrotu. Objemové krmivo si
zajistil každý člen v letních měsících v dostatečném množství a kvalitě.
Lov zvěře byl splněn dle plánu lovu a chovu. Bylo sloveno 44 ks srnčí zvěře, 11
ks dančí, 1 ks jelení a 18 ks černé zvěře. Také 5 holubů hřivnáčů, 11 lišek, 1 kuna,
3 kočky škodící myslivosti dle zákona o myslivosti 449/2001 Sb.
V oblasti kynologie byl stav psů lovecky upotřebitelných 5 ks. V průběhu roku se
navýšil o dva borderteriéry.

Myslivecké
sdružení Brdisko
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Na jaře se členové podíleli na vyčištění, desinfekci a opravách krmelců.
Myslivecké sdružení počítá 59 krmelců, z toho 14 zásobníkových, 6 krmelišť, 10
kazatelen a 25 posedů.
V lednu byl uspořádán myslivecký ples a v červenci myslivecký výlet. Obě tyto
akce byly zajišťovány všemi členy a byly zdařené. Výtěžky byly použity na
opravy a údržbu myslivecké chaty, nákup krmiva pro zvěř, obnovu krmných
zařízení a podporu chovu loveckých psů.
Za Myslivecké sdružení Brdisko zpracoval Staněk Radomil, jednatel


Zemědělské družstvo Liptál se sídlem ve Lhotě u Vsetína vzniklo transformací
původního JZD Svornost Liptál v prosinci roku 1992.
V současné době zaměstnává družstvo 38 zaměstnanců.
Z původních 1 230 ha zemědělské půdy nyní družstvo obdělává 660 ha půdy a
veškerá tato rozloha jsou trvalé travní porosty, tzn. louky a pastviny.
Tyto pozemky jsou situovány v katastrech Lhota u Vsetína, Liptál, Vsetín
Rokytnice, Janová, Ústí a Vsetín Jasenka. Vyznačují se větší svažitostí a
rozdrobeností.
Družstvo se zabývá několika výrobními činnostmi.
Hlavní činností je chov skotu. Část zvířat je stádo červeného holštýnského
skotu, zaměřené na produkci mléka. Mléko je dodáváno do mlékárny Valašské
Meziříčí a několikrát bylo oceněno za mléko s nejlepšími složkami. Prvotřídní
kvalita musí být dnes samozřejmostí.
V rámci zlepšení podmínek chovu dojnic a pracovních podmínek bylo v roce
2002 přistoupeno k rekonstrukci stávající stáje pro dojnice. Dnes je stáj
s volným ustájením a bez stelivovým provozem s produkcí kejdy.
Další zvířata jsou zařazena do tzv. masného programu. Jedná se o piemontské
plemeno /původem z Itálie /. Tato zvířata jsou určena na produkci masa a
většinou se vyvážejí na zahraniční trh. Pro rychlejší zvýšení plemenné úrovně
stáda je využíváno možnosti embryotransferu.
Celkový stav zvířat se pohybuje kolem 450 ks. Většina zvířat vypásá pastviny.
Na loukách je sklízen travní porost na zimní krmení tj. seno a senáž. Tímto
napomáháme udržovat ráz krajiny.
Další činností družstva je nezemědělská výroba a sem spadá dřevovýroba,
která se zabývá pořezem dřeva, jeho sušením a následovným zpracováním –
většinou na desky palubky. Rovněž se provádí štípání tvrdého palivového
dřeva a jeho prodej do zahraničí.
Další činností je opravárenství. Naše dílny se specializují na opravy traktorů
značky Zetor a nákladních automobilů značky Avia.
Přispěla ing.Pešlová

Zemědelské
družstvo Liptál
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V podzimní soutěži o Šumperského Soptíka v tomto roce slavili velké úspěchy
naši mladí hasiči. Závod probíhal v několika kategoriích a téměř v každé
měli zastoupení. Jednalo se o disciplínu „Běh na 60 m s překážkami“, kterého
se mohli zúčastnit jak celá družstva, tak i jednotlivci a celkem bylo přihlášeno
356 účastníků. Všichni naši se dostali do postupového kola a přes zajímavé
výsledky jednotlivců /největším úspěchem bylo druhé místo Martina Řehánka,
který předběhl 68 závodníků a za vítězem byl jen o 0,37 sekundy / stále nikdo
netušil, že jako celek zvítězí.
Bylo to poprvé za dlouhá léta, co se mladým hasičům podařilo dosáhnout až
na ten nejvyšší vrchol a získat zlaté první místo. Je to výsledek jejich pilného
tréninku / pravidelně každý čtvrtek je vidíme v parku před zámkem /, ale i
dobrého vedení. A tak díky vedoucí Janě Kašpárkové a instruktorkám Vlaďce
Geržové a Martině Valchářové je mezi dětmi velký zájem o kroužek malých
hasičů.
Také pro děti z mateřské školy připravila Jana Kašpárková s panem Fialou
velmi zajímavou exkurzi v požární zbrojnici s prohlídkou požárního auta a
praktickou ukázkou hašení.S pomocí dráčka Soptíka pak dětem vysvětlila jak
předcházet požárům a jak se zachovat, kdyby někde hořelo.

Mladí hasiči



„Klub volejbalových nadšenců“ se stále rozrůstá a jejich snaha a nadšení
jim přináší nejen radost z pohybu, ale i dobré výsledky při reprezentaci obce.
Během roku se členové zúčastnili řady volejbalových turnajů na Vsetíně a
hodně jich také sami uspořádali v tělocvičně základní školy.
Již v březnu to byl tradiční Babský turnaj, kterého se zúčastnilo sedm týmů a
na podzim „Babský chlebíčkový turnaj“, pro naše družstvo velmi úspěšný.
Posledním byl tradiční „Mikulášský turnaj“.
Dobrých výsledků dosáhli i na květnovém turnaji na Vsetíně, kde družsrtvo
žen postoupilo do krajského kola, a tam pak ženy skončily na krásném druhém
místě.
Příloha č. 13. /výstřižky z regionálního tisku Jalovec /

Klub
volejbalových
nadšenců


Fotbalový klub
TJ Start Lipta Liptál – fotbalový klub uspořádal v sobotu 30.června tradiční
turnaj v malé kopané. Organizátoři posunuli začátek turnaje na 11. hodin, což
umožnilo odehrát všech osmatřicet utkání patnáci zúčastněných družstev
za denního světla.
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Hlavní organizační tým tvořili Karel Březáček, René Smilek, Milan Gavenda a
Jan Mrnůštík. Po skončení turnaje si vychutnali účastníci i mladí nadšenci taneční
diskovečer.
Dobrou duší liptálského fotbalu je již po dvacet sezón Karel Březáček, který
oslavil v tomto roce šedesátku. Vystřídal tu snad všechny posty / tajemník oddílu,
hospodář, trenér žákovského mužstva, hlasatel, organizátor sportovních akcí /.
Po sedm let organizoval i noční turnaj, dnes turnaj v malé kopané, který si
uchovává vysoký standard.
Příloha č. 14. / výstřižky z novin /


Stále většímu zájmu se těší motokrosový sport a na podzim „Občanské
sdružení“ Motoristického sdružení údolí Rokytenky uspořádalo již druhý ročník
motokrosového závodu v Remízu v areálu bývalého lomu za kravínem.
Závod se jel na těžkém blátivém terénu v pěti kategoriích a téměř ve všech měli
zastoupení i místní závodníci.
Na téměř sto závodníků se však pro špatnou informovanost přišlo podívat
málo diváků.

Motokros
v Liptále


V neděli 27.května tohoto roku přivítala Komise pro občanské záležitosti
v zasedací místnosti obecního úřadu osm nových občánků.
Pěkné pásmo písniček a říkadel jim předvedly u kolébky nejmenší valašky
z Malůšat.
Všechny přítomné děti dostaly dáreček a památeční bryndáček s vyšitým nápisem
Občánek Liptálu. Rodičům byl předám i symbolický finanční příspěvek
„do začátku“.

Vítání občánků


V sobotu 1.prosince se konala v kulturním zařízení obecního úřadu tradiční
předvánoční beseda s důchodci. Přesto, že počasí nebylo zrovna příznivé,
slavnostně vyzdobený sál přivítal asi 120 lidí.
Letos v programu vystoupily děti z Dětského domova v Liptále, které se svými
tetami připravily pásmo tanečků a písniček Taneční školička.
Vánoční atmosféru vytvořil ženský sbor Rokytenka, který pod vedením paní
učitelky Hany Vaculíkové zazpíval několik krásných méně známých písní a
koled.. O dobrou náladu se pak postaral pan Oto Gojný, který hrál a zpíval a
přidal i několik vtipů. K dobré pohodě přispělo i tradiční dobré pohoštění
z kuchyně základní školy.
Příloha č. 19. / pozvánka /

Beseda
s důchodci
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Adventní koncert se uskutečnil v neděli 9.prosince v 15.hodin v evangelickém
kostele.Navázali jsme tak na novou tradici z loňského roku. Představila se tu opět
místní hudební tělesa : Sbor žen Rokytenka, děti ze Základní školy Liptál,
Mateřské školy Liptál, kytarové duo Jara Londa a Honza Gerža, Pěvecký sbor
ČCE Liptál, Dechová hudba Liptalanka, a další. Slovem provázel pan farář
Mgr.Jan Hudec.
Všichni přítomní si tak společně připomněli poslání vánočních svátků.
Výtěžek ze vstupného byl věnován základní škole na zakoupení dataprojektoru.

Adventní koncerty
a jiné

Vánoční koncert uspořádalo i Folklorní sdružení Lipta v neděli 16.prosince
v kulturním zařízení obecního úřadu. Pod režií pavly Kneblové na něm vystoupilo
všech pět skupin – Malůšata, Malá Lipta, základní soubor, senioři a cimbálová
muzika Jiřího Nechanického. Hostem byl Malý Vizovjánek z Vizovic
pod vedením Jitky Mackové.
V předadventním období – 24.listopadu byl v kulturním zařízení koncert vsetínské
písničkářské dvojice Žamboši. V jejich programu se představil i písničkář
ze středočeského Žebráku Arnošt Frauenberg, účastník mnoha významných
festivalů. Kromě zpěvu písní pobavil posluchače recitací svých tzv. absolutních
veřšů. Jen je velká škoda, že návštěvníků této akce se sešlo velmi málo.
Také v kostele České církve Evangelické se konaly další dva koncerty.
V neděli 20.května to byl koncert pro Pomněnku „Neboj se!“– skupina Betel a v
pátek 8.června koncetr pozounérů Sulzbach – Rosenberg z Německa.
3.června uspořádala základní škola v kulturním zařízení Benefiční koncert
s prodejní výstavou obrazů Petra Čapáka. Vystoupili na něm pěvecký sbor LIPO,
dramatický kroužek pod vedením Sylvy Hromadové a kytaristé ze 4. a 9. třídy
Vánočně laděna byla i Vánoční besídka Základní školy při Dětském domově
v Liptále, která se konala v pátek 12.prosince v kulturním zařízení OÚ.
Scény a přehlídku toho, co všechno dovedou tyto děti vtipvě zrežirované do celku
doplnil na závěr ohňostroj před zámkem.
V neděli 23.prosince odpoledne byla i tradiční Vánoční besídka u vánočního
stromu v Evangelickém kostele. Scénické vystoupení dětí doplňovaly písně
mládeže a čtení náboženských textů.
Zajímavým kulturním programem bylo divadelní představení Docela velkého
divadla z Litvínova s pohádkou Princezny jsou na draka, které bylo uspořádáno
v lednu tohoto roku v kulturním zařízení obecního úřadu a zúčasnily se ho mladší
děti ve všech tří škol.
Další divadelní představení uspořádaly děti základní školy a v pátek 21.prosince
zahrály v kulturním zařízení obecního úřadu svou pohádku O malé Mete pro
veřejnost.
Příloha č. 15. / plakát na Vánoční koncert, na koncert Žambochů;
pozvánka na Benefiční koncert a koncert Pro Pomněnku;
prospekt pohádky DVD Litvínov „princezny jsou na draka /
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V kulturní zařízení obecního úřadu byly v roce 2007 uspořádány tyto akce :

Akce

Plesy : Hasičský, Valašský, Myslivecký
/příloha č.17. – pozvánky/
Zábavy : Diskotéka TJ Start, Velikonoční zábava, Mikulášská zábava SDH a
Štěpánská zábava TJ Start.
Proběhlo zde šest soukromých akcí občanů.
Dále KZ využívaly školy a organizace a pořádaly zde :
Karneval mateřské školy, Seminář Starodávný, Výroční schůzi SDH, Taneční
kolonu a Absolventský večírek základní školy, Sraz Lipťáků, školní sjezd dětí
z Polska, Slovenska a ČR - Vyšegrad.
V kulturním areálu obecního úřadu byly v roce 2007 uspořádány tyto akce:
Zábavy : Myslivecká, Zábava hasičů /po soutěži/, Zábava Petra Čapáka,
dvě Zábavy Klubu volejbalových nadšenců
Ve středu 15. srpna zde proběhl program Fos Lipta Liptál a DD a ZŠ Liptál
pro děti z Ukrajiny.
Kulturní zařízení i kulturní areál byly využívány po všechny dny obou folklorních
slavností a při jiných příležitostech dle schváleného plánu kulturních akcí.
Příloha č. 16. / Plán kulturních akcí /



V roce 2007 měla naše obec 1 423 obyvatel, z toho 707 mužů a 716 žen.

Roční přehled
obyvatel

V obci je registrováno 502 čísel popisných / u domů /
a 44 čísel evidenčních / u chat /

V tomto roce se narodilo 8 dětí, z toho 3 chlapci a 5 děvčat.
Zemřelo 10 občanů, z toho 6 mužů a 4 ženy
Přihlásilo se k pobytu 30 občanů.
Odhlásilo se 20 občanů.
V tomto roce se konalo 15 sňatků z toho 4 církevní.
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Již od začátku roku přišlo oteplení a roztál všechen sníh (a nebyl ani na horách a
nebylo kde lyžovat). První třetina ledna byla tak teplá, že padaly teplotní rekordy.
Počasí připomínalo spíše jaro a 11.ledna naměřili meteorologové na Vsetínsku
13 stupňů Celsia, což je nejvíce od roku 2005 (to bylo 10,1 stupňů Celsia).
Tato teplá zima s sebou přinesla řadu nezvyklých úkazů – rozkvetly sedmikrásky,
houbaři nosili z lesa houby (dokonce bedly), probudily se včely apod.
Změnu přinesla noc na 20.ledna, kdy se nad Evropou i Českem přehnal
orkán Kyril. Ve většině českých a moravských krajů vítr přesáhl rychlost 140 km
za hodinu, zabil pět lidí a způsobil stamilionové škody. Nejrozsáhlejší škody byly
na lesních porostech, vítr strhával střechy, bořil zděné ploty, lámal kovové stožáry
vysokého napětí. Bez proudu a potmě zůstalo během jedné noci ze čtvrtka
na pátek více než milion a půl domácností a firem.
U nás na Valašsku nezpůsobil orkán takové škody.Díky šťastné souhře okolností
do našeho regionu dorazil vítr značně vyčerpaný, ale zajímavé je, že na Vsetíně
registrovali 17 blesků, což je velmi neobvyklé v této roční době.
Ještě jsme nestačili sečíst škody po vichřici a přišel další rozmar počasí.
Na samém konci ledna tak intenzivně sněžilo (poprvé pořádně v letošní zimě), že
napadlo až 30 cm sněhu. Tato kalamita způsobila problémy hlavně na silnicích.
Sníh však dlouho nevydržel. Během února se teploty pohybovaly okolo nuly a
občas spíše pršelo. Změna začala hned počátkem března, kdy se oteplilo a
dokonce padaly teplotní rekordy. (Vsetín zvýšil o jeden stupeň rekord z roku
1989, který byl 15,2 stupně Celsia). Zima se ozvala jen 19.března, kdy trochu
nasněžilo, ale hned odtálo.
Zajímavý a ojedinělý úkaz jsme zaznamenali ve dnech 24. a 25.dubna, kdy
k nám silný vítr přinesl písek z pouště – podle meteorologů z Ukrajiny, ale není
vyloučeno, že ze Sahary. Starost měli hlavně motoristé s auty pokrytými
souvislým žlutým popraškem.
Celý duben byl teplotně nadnormální ( začalo být sucho! ) a to mělo za
následek, že 23.dubna i u nás rozkvetly třešně a na konci dubna kvetly
pampelišky.
Hned na začátku května však teploty pod nulou zničily všechny plodonosné
květy (tento rok nebyly třešně, jablka apod.). Změny klimatu v Česku a dopady na
život země vyvolaly řadu otázek a diskusí mezi klimatology a ekonomy.
/vis.příloha/
Během června se střídala tropická horka s dvěma ničivými bouřkami
(ve Zlínském kraji voda zaplavovala domy, sklepy, zahrady a silný vítr porážel
stromy a elektrická vedení).
Horké léto pokračovalo až do začátku srpna a pak začalo konečně pršet a mírně se
ochladilo. Více deště bylo ještě na začátku září a pak jako by se ještě vrátilo léto
včetně teplých večerů. (Jen 21 září jsme zaznamenali první mrazík.).
„Babí léto“ však kralovalo až do konce října a popřálo houbařům nadprůměrnou
houbařskou sezonu.Vyjímkou byl 19.říjen, kdy napadl, ale hned roztál první sníh.
Během listopadu občas padal sníh, nebo pršelo se sněhem. Začátek prosince
však byl bez sněhu s teplotami nad nulou. V polovině měsíce začalo mrznout, ale
sněhu bylo velmi málo až do konce roku.
Příloha č. 18. (A,B,C,D) /výstřižky z novin /

Počasí
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