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Rok 2008 byl vyhlášen Evropským rokem multikulturního dialogu.
Volili jsme do krajů a do senátu, velkou událostí byla i volba prezidenta.

Události roku 2008

Změny přinesla i reforma zdravotnictví a poplatky u lékaře se staly téměř hlavním
tématem. Do konce roku nebylo rozhodnuto, zda je zrušit úplně nebo jen odpustit
dětem a seniorům.
Smutnou událostí roku byla smrt předního českého podnikatele Tomáše Bati.
Bylo by příznačné, kdyby se šéf mezinárodního obuvnického gigantu dožil 99 let,
symbolu baťovské ceny a prý to bylo i jeho přání. 1.září však jeden
z nejúspěšnějších českých podnikatelů a syn zakladatele zlínského hospodářského
zázraku zemřel v 93 letech.
Nešťastné a tragické byly i tři velké nehody.
Největší nehoda všech dob na našich silnicích byla 20.března na začátku
velikonočních prázdnin po sněhové bouři. Na několika místech dálnice D1
pohltila řetězová nehoda 231 aut včetně 98 nákladních a dvou autobusů. Nikdo
však při srážkách nezemřel, i když byly tři desítky lidí zraněny a škoda byla
vyčíslena na 27,8 milionu korun.
11. dubna se na jednokolejové trati v Ostravě čelně srazily dvě tramvaje. Na místě
zemřeli tři lidé včetně čtyřletého chlapce.
8. srpna při železničním neštěstí u stanice Studénka zemřelo osm cestujících. Vlak
narazil do opravovaného mostu, který se zřítil před ním na trať.
1.září přestaly platit poslední české haléřové mince – padesátníky.
17.listopadu – v den výročí revoluce z roku 1989 skončila vízová povinnost pro
Čechy při cestě do USA.
V prosinci dosáhla ekonomická krize i do Česka. Jako první to začali pociťovat
zaměstnanci automobilového průmyslu. Lidé šetří a automobilkám se ve skladech
začaly hromadit neprodané vozy.
Jiné podniky začaly propouštět a odhadovalo se, že po novém roku přijde o práci
až 100 tisíc lidí.
V důsledku finanční krize však klesla cena ropy a natural se dal pořídit i
pod 23 Kč za litr.


17. a 18. října proběhly na Obecním úřadě volby do Zastupitelstva Zlínského kraje
a volby do Senátu Parlamentu České republiky.

Volby

K volbám do Zastupitelstva Zlínského kraje se dostavilo 347 voličů /z 1 163
voličů v obci/, což je 29,8 %.
Na prvním místě byla ODS – získala 133 hlasy, což je 40,8 %
Druhá byla ŠSD
- získala 87 hlasů, což 26,7 %
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Třetí byli Starostové a nezávislí pro Zlínský kraj – získali 34 hlasů, což je 10,4%.
Současně proběhlo i první kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky.
K volbám se dostavilo 328 voličů, což je 28,2 %.
Nejvíce - 132 hlasů získala PaeDr. Alena Gajdůšková za ČSSD .
Své vítězství potvrdila i v druhém kole voleb ve dnech 24. a 25. října s počtem
113 hlasů, což bylo 55,4 % z 204 voličů.
/ vis příloha č.: 1 - Výsledky voleb 1. kolo Liptál/


15.února zvolil parlament na dalších pět let českým prezidentem Václava Klause.
Kandidát ODS porazil českoamerického ekonoma Jana Švejnara.
Toho podporovali zelení a ČSSD a nakonec získal 111 hlasů.
Pro vítěze hlasovalo 141 poslanců.
Jeho první slova po znovuzvolení byla: „Budu prezidentem všech občanů“.
Na Hradě tak zůstal populární a výrazný konzervativní politik, uznávaný profesor
ekonomie, euroskeptik a popírač globálních změn klimatu.
V době svého znovuzvolení byl ještě čestným předsedou ODS, ale na
prosincovém kongresu strany se své funkce vzdal.
/ vis příloha č.: 2 - Výstřižky z novin /

Volba prezidenta


Vítězství naší vesnice v krajské a pak i celostátní soutěži Vesnice roku přineslo
kromě ocenění i řadu dalších povinností.
Jednou z nich je účast zástupce obce v krajské i celostátní hodnotící komisi a tak
pan starosta kromě všech svých povinností navštívil 20 přihlášených obcí a v září
s celostátní komisí objel všech 13 krajských vítězů. Jako ředitel soutěže Vesnice
roku se zúčastnil devíti krajských vyhodnocení po celé republice a v závěru roku
pak vyhlášení výsledků ve vítězné vesnici Lidečko ve Zlínském kraji.
Následovalo tradiční setkání se všemi nejlepšími v Senátě, Poslanecké sněmovně
a na Pražském hradě u prezidenta republiky.

Povinnosti z titulu
„Vesnice roku“

Další povinností byla účast naší vesnice v soutěži o Evropskou cenu 2008 spolu
s dalšími 29 účastníky ze 12 národů.
Motto soutěže: „Budoucnost skrz společenskou inovaci“ prosazuje především ty
venkovské obce a oblasti, které se připojily časovými, humanitárními a
ekonomickými projekty. Pořadatelem soutěže o evropskou cenu, která se koná
od roku 1990 každé dva roky, je evropský spolek ARGE pro rozvoj venkova a
vesnice.
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Na cestu po Evropě se tak vydalo šest skupin komisařů, aby si prohlédli jednotlivé
soutěžní projekty z Belgie, Německa, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Rakouska,
Polska, Švýcarska, Slovenska, Slovinska, Česka a Maďarska.
K nám do vesnice přijela čtyřčlenná komise v pondělí 16.června v 16.30 hod.
a tomuto termínu předcházely intenzivní přípravy.
Občané byli vyzváni, aby upravili okolí svých domů, tak aby při celkové
prohlídce obce byl její vzhled co nejlepší.
Přípravný výbor myslel na všechno: zajištění přijetí v centru obce, výzdoba sálu,
program, návštěvy nejdůležitějších objektů, občerstvení, hudba…
Při příjezdu komise vyhrávala venku místní dechovka, v sále se představily děti
z valašského krůžku, zazpívala Lenka Mrlinová i sbor Rokytenky.
Následovalo představení obce, její historie i současnosti. Ze všeho nejvíce zaujal
komisi projekt na přestavbu zámku a podivili se nad tím, že JZD se neudrželo
v původní podobě. Domnívali se, že hospodaření ve velkém je celosvětový trend a
že u nás došlo k posunu nesprávným směrem. Byli znepokojeni možností, že
vrácení lesů samostatně hospodařícím lidem muselo být spojeno s velkou
nezaměstnaností a ekonomickou nestabilitou obce. Všem přítomným dalo velkou
práci vysvětlit přísným členům komise všechny souvislosti. Chvílemi se zdálo, že
lidé žijící na západ od našich hranic ani nemohou pochopit, jak zde lidé žili a jaké
měli problémy.
Prohlídka obce začala procházkou ke katolickému kostelu, seznámením
s historií této církve i siročince. Zdálo se, že členové komise maličko roztáli při
prohlídce školy. Šikovné paní kuchařky opět nezklamaly a připravily valašské
speciality, které možná ani někteří Liptalané již nepamatují. Delegaci zajímalo
nejen to, jak a z čeho byly pokrmy připraveny, vyptávali se i na školu samotnou a
přes viditelnou únavu a nedostatek času zhlédli při svačince i prezentaci školy.
Velmi nám pomohl i pan Martin Vrla, který ve svém ekologickém vozítku
postupně povozil po obci všechny členy komise. Krátce před setměním jsme se
s členy komise vydali přes kulturní areál k evangelickému kostelu. Výklad
o dějinách kostela i farnosti zaujal nejen naši návštěvu.
Návratem do sálu a prohlídkou výstavy dětí ze základní školy začalo loučení.
Před malým občerstvením předseda komise zhodnotil návštěvu Liptálu a
poděkoval za přípravu setkání i promyšlenou organizaci celého odpoledne.
K údivu nás všech nejvíce slov věnoval škole. Vyjádřil své pocity, když se díval
na školu zvenčí a doslova řekl:
„Zvenčí velká zanedbaná budova postavená podle socialistických představ.
Se smíšenými pocity jsme vstupovali dovnitř. Přesvědčili jsme se ale, že školu
nedělá budova, že školu tvoří lidé v ní. A tady musím vyjádřit své poděkování
ředitelce školy a všem učitelům, protože jejich škola je naprosto srovnatelná se
školami na západ od vaší hranice. Ba mnozí učitelé ve svém volném čase dělají
pro děti víc, než je obvyklé v našich zemích.“
Předání malých upomínkových předmětů a dokonce lidový tanec při cimbálové
muzice – to vše vytvořilo příjemnou až dojemnou atmosféru loučení a konečně
vzbudilo úsměv na tvářích členů hodnotící komise.
Protože Liptál byl teprve první obcí, kterou navštívili, nedokázali odpovědět na to,
co nás nejvíce zajímalo: „Jak jsme obstáli?“
Odpověď nám přivezou ti, kteří se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků
v Holandsku.
/ Pro Liptálský Zpravodaj napsala Mgr.Věra Halová/

Návštěva evropské
komise v Liptále
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Ve dnech 24.až 29.září 2008 připravila obec Liptál autobusový zájezd na
vyhlášení cen za evropskou cenu Vesnice roku 2008 do Koudumu v Holandsku.
Vyjeli jsme ve středu večer. Noc nám všem uběhla v družné zábavě
s množstvím vtipů a troškou podřimování. Od svítání jsme pak zvědavě
pozorovali ubíhající krajinu, která byla úplně jiná než u nás. Roviny jsme
očekávali, ale to, co jsme viděli nás úplně zaskočilo! Krajina byla pravidelně
protkána kanály a na některých objížděli svá hospodářství farmáři na motorových
člunech. Stavení – asi farmy byly od sebe dost vzdáleny a na první pohled ani
farmy nepřipomínaly – žádný nepořádek ani stroje, jen někde balíky píce. A těch
krav ! Tolik určitě nikdo z nás neviděl! A také nás překvapilo velké množství
větrných elektráren.
Cesta byla dobrá, /jeli jsme na severozápad přes Německo na Oldenburg a pak
na Gröningen/, a do cíle jsme dorazili dříve než se předpokládalo. Na první pohled
nám Koudum připomínal spíše městečko, než vesnici.
Ubytování jsme měli zajištěno asi kilometr od Koudumu v Bungalov parku
Kuilart .
Obsadili jsme sedm bungalovů po šesti . Byly to spíš malé domečky se třemi
ložničkami a obývacím pokojem s kuchyňkou, uprostřed vzrostlé zeleně. Průhledy
mezi zelení bylo vidět pobřeží velkého jezera s množstvím jachet a lodí.
Odpoledne jsme se sešli u autobusu – v tričkách a šiltovkách s liptálským logem
a slunečními brýlemi, které jsme dostali při ubytování a které, jak řekl pan
starosta: „pasujů každému“. Odvezli jsme se na okraj Koudumu /dále autobusy
nesměly/ a prošli si dokonale udržované uličky, z nichž každá byla zaměřena na
určité téma. Například v jedné z nich stáli u každého domu v zahrádce trpaslíci
v další byly na osvětlení zavěšeny lokomotivy apod.
V centru vesnice byly trhy s regionálními produkty, hudbou a zábavou.
Předvedli se zde i naši muzikanti s cimbálovkou.
Večer jsme se sešli na velkém stadionu v Koudumu, kde se konalo slavnostní
zahájení. Trošku nás tady zklamala organizace, protože jsme nevěděli, zda máme
nastoupit na plochu stadionu /nakonec šla jen část/ nebo tvořit jen diváky
po obvodu. Navíc se hodně ochladilo, foukal ledový vítr a většina na to nebyla
připravena. Tak jsme všichni „mrzli“ a sledovali úžasné vystoupení dechových
orchestrů, kdy asi sto muzikantů oblečených v dobových uniformách hrálo a
přitom předvádělo pečlivě připravené sestavy a krokové variace na ploše.
Po vystoupení dvou dechových hudeb začalo defilé všech zúčastněných a celou
slavnost ukončil ohňostroj.
Druhý den – v pátek dopoledne /po bohaté snídani v jídelně kempu/ někteří
využili možnosti půjčit si kolo a projet se po okolí, někteří si prošli pouliční trhy
se zemědělskými a řemeslnými výrobky a část účastníků zájezdu se zúčastnila
workshopu ve společenském domě „Klink“, kde probíhala diskuse
s hodnotitelskou komisí soutěže Vesnice roku.
Na otázku - jak jsme celkově obstáli v této soutěži, odpověděl předseda komise,
že nejlépe byla ohodnocena práce různých složek v obci a jejich vzájemná
spolupráce, což považují za „velký kapitál, na kterém se dá stavět“. Vyzvedli
práci v oblasti folkloru, sportu, práci s mládeží a množství jiných aktivit. Velký
dojem na porotu zanechala prezentace školy i její výstava v kulturním zařízení a
také osobnost pana faráře Hudce.
Otázky a pochybnosti vyvolal u komise projekt zámku.

Zájezd do
Holandska
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Zdůraznili nutnost zabývat se charakterem vesnice, jednotnou architekturou a
koncepcí a doporučili „nekazit celkový ráz něčím co nesplyne a nekopírovat
západní vzory“.
Na otázku, zda je jiný metr na hodnocení vesnic z východní Evropy tedy
„postkomunistických“? Odpověděli, že i v porotě jsou zástupci z těchto zemí a
při hodnocení porovnávají odkud a kam vesnice směřují a hledají posun.
Při hodnocení „vzhledu vesnice“ zjistili, že i „východní“ můžou být vzorem
pro „západní“.
V pátek odpoledne jsme se sešli ve sportovní hale ke slavnostnímu udělení
Evropské ceny obnovy venkova 2008. Střed haly byl zaplněn řadami židlí
pro všechny účastníky setkání a po obvodu byly připraveny malé boxy, ve kterých
se prezentovalo všech dvacet devět vesnic svými plakáty, brožurami a výrobky.
Náš box byl první /nebo poslední/ u vchodu, což byla výhoda a mohli jsme zabrat
nejvíc místa. A u cimbálu i u slivovičky, klobásek a frgálů se také scházelo stále
víc a víc lidí. Hned se k nám znali zástupci vesnice roku 2007 z Havlovic
nad Úpou se svým maskotem živým vodníkem a pomáhali nám propagovat české
lidové písně.
Oficiální program hodnocení a předávání cen byl prokládán kulturními
vystoupeními a multimediální prezentací všech vesnic i práce členů komise.
Po jeho ukončení následovalo bohaté pohoštění v podobě rautu a prohlížení i
ochutnávání prezentací jednotlivých vesnic. V sále začala hrát místní hudba a tak
se naše cimbálovka přestěhovala na parkoviště před halu, kde měla stále dost
posluchačů a zpěváků. Náročný den ukončil společný odjezd do kempu.
V sobotu dopoledne jsme se opět sešli ve sportovní hale. Autobus organizátorů
nás odsud převezl do přístavu a asi po dvaceti jsme se nalodili na plachetnice
k projížďce po jezeru. Po přistání jsme jen přesedli na motorové čluny a
absolvovali další cestu po kanálech a jezeru. Byl to krásný zážitek - proplouvat
spletí kanálů podél výstavných domů na pobřeží nebo mezi poli, a pak potkávat
mnoho dalších lodí na jezeře.
Ještě jednou a naposledy jsme se odpoledne sešli ve sportovní hale k rozloučení.
My jsme pak již spěchali na výlet do Amsterdamu, kde jsme měli telefonicky
sjednanou projížďku lodí. Bylo to velmi poutavé a česky mluvící průvodce nás
upozorňoval na všechny zajímavosti podél kanálu. Před odjezdem jsme se ještě
prošli nočním městem, které nám ve srovnání s Koudumem připadalo neosobní a
špinavé – prostě velkoměsto, ve kterém žijí lidé ze všech koutů světa.
Tak ještě rychle zpět do kempu na poslední noc a ráno po snídani jedeme domů.
Zpáteční cesta docela uběhla, i když jsme jeli celý den a domů přijeli až v jednu
hodinu po půlnoci. Sledovali jsme filmy z videa a přestávky doplňovali
konzumací zbytků frgálů, klobásek a jiného valašského občerstvení.
Na závěr musím poděkovat zástupcům obce za vzorně připravený zájezd i
organizaci, za přípravu poutavé prezentace naší obce, za výborné pohoštění, které
kladně i beze slov hodnotili všichni ochutávající. Děkuji také muzikantům za
neúnavné hraní a propagaci naší valašské písničky i paní tlumočnici, že jsme se
domluvili. V neposlední řadě patří poděkování řidičům, že jsme docela v pohodě a
bez nehody absolvovali tak dlouhou cestu a všem „účastníkům zájezdu“ děkuji za
důstojnou reprezentaci naši vesnice.
/Pro Liptálský Zpravodaj napsala Krausová Eva /
/vis příloha č.: 3 - Brožury, pohlednice, informace o zájezdu, novinový výstřižek /
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Mezi největší stavební investice tohoto roku patřilo zateplení fasády a výměna
oken na budově základní školy.
Celkové náklady si vyžádaly částku 8 450 000,-Kč, z toho státní dotace činila
6 255 000,-Kč a zbytek 2 200 000,-Kč uhradila obec.
Proběhla také výměna oken v penzionu za 320 000,-Kč. Tam se také již
vybudovala samostatná plynová kotelna a byly vyměněny regulační ventily za
185 000,-Kč.
Základní škola tak již i zvenku vypadá dobře a projeví se to určitě i na finančních
nákladech na otop. Chybí ale ještě výměna oken, zateplení a nová fasáda na čelní
budově a spojovací chodbě mezi hlavní budovou a kuchyní. Získání finančních
prostředků na dokončení zateplení bude úkol příštího roku.

Největší investice
v obci – základní
škola

Další velkou investicí bylo vybudování dětského hřiště v areálu fotbalového
areálu. Slavnostně otevřeno bylo v polovině října za přítomnosti zástupců obce,
fotbalového oddílu, provádějící firmy Spedimex Moravia a dětí z místní mateřské
školky, které měly z hřiště neskrývanou radost.
Po získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 300 000,-Kč,
dotace od obce ve výši 140 000,-Kč a sponzorského daru Fotbalového oddílu TJ
Start Liptál ve výši 30 000,-Kč se děti dočkaly na zakázku postaveného hřiště.
Je zpřístupněno všem dětem a mohou si zde vyzkoušet pět nových hracích prvků.

Dětské hřiště

Důležitou investicí byl i nákup nových stolů a židlí do kulturního zařízení
za 290 000,-Kč.
Původní vybavení bylo zakoupeno již jako starší před deseti lety a pomalu
dosluhovalo. Vyměněno za nové bylo až na prosincovou besedu s důchodci.
Úkolem pro další léta je zabezpečit provoz kulturního zařízení tak, aby
nedocházelo k poškozování tohoto vybavení.
/ vis příloha č.: 4 - Novinové výstřižky /

Nové stoly a židle
v kult.zařízení


Na svém zasedání dne 30.6.2008 schválilo Zastupitelstvo obce obecně závaznou
vyhlášku o stanovení místního koeficientu 2 pro výpočet daně z nemovitostí, která
nabývá účinnosti dnem 1.1.2009. Znamená to, že se od příštího roku zvýší
poplatek z daně z nemovitostí o 100%
Zastupitelstvo k tomuto zvýšení přistoupilo především z těchto důvodů.
V roce 1992, kdy se koeficient daně schvaloval, mohla obec stanovit koeficient
minimálně ve výši 1,4, přesto se tehdy rozhodla o snížení na 1,00.
Po celou dobu 16 let se daň z nemovitosti v naší obci neměnila. Zvýšení daně
přinese do rozpočtu příjem cca 430 000,-Kč za rok. Obec čekají finančně náročné
akce. Mezi ty největší patří 2.etapa opravy budovy základní školy za 4 mil.Kč.
Je připravena studie na využití základní školy včetně přestěhování mateřské školy
za cca 15 mil.Kč. Chceme i nadále pokračovat v rozvoji obce. Mezi největší
připravované patří výstavba kanalizace, rekonstrukce místního hřbitova,
zpracování studie na vybudování chodníků v Dolansku nebo realizace připravené
studie Střediska kultury, folkloru a sportu.
Z toho je zřejmé, že vybrané peníze půjdou na další rozvoj obce a zlepšení života
obyvatel.
/ pro Liptálský Zpravodaj napsal starosta obce Miroslav Vaculík/

Zvýšení daně
z nemovitostí
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PŘÍJMY
Daň závislá činnost
Daň z příjmu F.O.
Srážková daň
Daň právnických osob
Daň právnických osob – obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za znečišťování ovzduší
Převod za odnětí půdy
Správní poplatky
Odvoz domovního odpadu
Poplatek ze psů
Užívání veřejného prostranství
Místní poplatek VHP
Odvod výtěžku VHP
Daň z nemovitosti
Neinv. dotace na volby
Dotace Krajský úřad Zlín
Účelová dotace SFŽP
Dotace na mzdu ÚP
Dotace na program ZCECH POINT
Dotace na židle do KZ
Dotace na VR
Dotace na energetický audit
Účelová neinv.dotace na zateplení ZŠ
Dotace na mzdu ÚP Vsetín
Účelová dotace na zateplení ZŠ SFŽP
Dotace na dětské hřiště
Účelová dotace na zatepl. ZŠ Fond soudrž.EU
Příspěvek od obce – Kalendář
Převod mezi obcemi – žáci
Dotace na les
Dotace na kalendáře
Lesní hospodářství
Prodej – posypová drť
Přijaté neinv.dary – divadlo
Knihovna
Příspěvek na zájezd Holandsko apod.
Za Zpravodaj
Zdrav.středisko – Mudr.Blanarčíková
Stomatologická péče
Dům služeb
Pohřebnictví
Změna územního plánu
Místní hospodářství
Odpadové hospodářství
Tříděný odpad
Dům s pečov.službou
Požární ochrana
Ostatní příjem

Hospodaření
2 307 081
434 857
193 731
3 175 000
541 960
4 601 482
5 800
51
30 280
451 225
23 100
76 832
15 000
11 256
478 137
30 000
361 251
11 778
213 120
52 000
205 000
315 000
15 000
200 233
5 487
335 740
300 000
5 707 590
22 586
190 558
7 650
20 000
178 239
295
20 000
460
114 560
600
36 672
24 752
72 060
6 656
82 000
147 715
60 055
26 525
249 368
940
205 485
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Úroky

6 786

PŘÍJMY CELKEM

21 772 153

VÝDAJE
Lesní hospodářství
Výstavba a oprava
Chodníky
Dopravní obslužnost
Skupinový vodovod
Kanalizace
Mateřská škola
Základní škola
Divadelní činnost
Knihovna
Ostatní činnost v kultuře
Zachování a obnova
Činnost církví
Místní rozhlas
Liptálský zpravodaj
Vítání občánků, Beseda s důchodci
Tělovýchova
Ostatní zájmová činnost
Dům služeb
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Plynofikace
Územní plán č.7
Územní rozvoj
Ostatní služby M.H.
Odvoz nebezpečného odpadu
Odvoz domovního odpadu
Péče o vzhled v obci
16 BJ penzion
Péče o staré občany v obci
Sbor dobrov. hasičů
Zastupitelstvo, komise
Volby do kraje
Vnitřní správa
Bankovní poplatky
Odvod daně obec
Ostatní činnosti

295 803
214 117
100 930
77 663
694 138
4 463
573 000
10 193 704
20 000
19 381
1 027 660
9 591
20 000
9 250
62 794
52 381
12 434
560 812
71 687
206 863
9 297
163 472
24 990
8 520
985 092
99 682
598 4412
132 713
550 403
54 935
122 150
1 170 788
26 225
2 230 102
27 207
540 960
133 894

VÝDAJE CELKEM

21 105 549
/ vis příhoha č.: 5 - Podrobné členění rozpočtu /
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Ve dnech 13. až 15.června proběhl již 21.ročník Dětských folklorních dnů.
Záštitu nad festivalem převzali paní Alena Gajdušková, pan Libor Ambrozek a
pan Stanislav Mišák.
Sobotní i nedělní program začal v 11.00 hod. přijetím vedení souborů, hostů a
sponzorů panem starostou Miroslavem Vaculíkem a ředitelem festivalu
Ladislavem Michálkem. Hlavní dětské programy byly zahájeny po oba dva dny
ve 14.00 hod. a vystoupily v nich dětské soubory z blízkého okolí.
V sobotu se představily soubory Valášenka z Vidče, Vonička ze Zlína, Ovečky
z Valašského Meziříčí a domácí soubory Malůšata a Malá Lipta. V neděli pak
soubory Malý Klobučánek z valašských Klobouk, malé Zálesí z Luhačovic,
Děcka z Hošťálkové, Valášek z Horního Lidče, dětská skupina orientálního tance
z Alceda Vsetín a taky domácí Malůšata a Malá Lipta.
Součástí hlavního programu byla i pěvecká soutěž „O liptálského ptáčka
zpěváčka“, ve které zazpívaly děti jednotlivých souborů. Zúčastnilo se jich
celkem 31. Porota pochválila všechny za krásný zpěv, ale oceněni byli vítězové:
v I.kategorii (5-9 let) Barbora Balášová ze souboru Ovečky a Filip Mika
z Hošťálkové, ve II.kategorii (10 – 15 let) Lenka Mrlinova z Malé Lipty a Monika
Zbožínková z Malého zálesí.
Bonbónkem sobotního programu bylo vystoupení Vojenského uměleckého
souboru Ondráš z Brna, který se představil se svým novým programem s názvem
Povedená sezóna, aneb „Z každého rožku trošku“.
Tradiční součástí Dětských folklorních dnů je vždy výstava dětských
výtvarných prací, a tu tento rok připravil kolektiv zaměstnanců ZŠ pod vedením
Petry Pilné. Výstava pod názvem „U nás na dědině“ předčila všechna očekávání a
všichni návštěvníci si se zaujetím prohlíželi výtvarné práce dětí naaranžované na
maketách domů nebo stromů.
/vis příloha č: 6 - Program, plakátek, vstupenka, brožury – Folklorní
slavnosti, novinový výstřižek /

Dětské folklorní
dny


Ve dnech od 27.srpna do 1.září se pořádal již 39. ročník Mezinárodního
folklorního festivalu Liptálské slavnosti.
Záštitu nad ním převzali : předseda vlády ČR Mirek Topolánek, I. Místopředseda
vlády ČR a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, předseda výboru poslanecké
směmovny Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, hejtman zlínského kraje Libor
Lukáš, poslanec poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Josef Smýkal a hlavní
hygienik ČR a náměstek ministerstva zdravotnictví Michael Vít.
Součástí festivalu bylo slavnostní přijetí hostů a zástupců účinkujících souborů
starostou obce v sobotu 30.srpna v 11.30 hod. na Obecním úřadě.
Na slavnosti tradičně přijíždějí i soubory z velmi exotických zemí a tento rok
to měli nejdál potomci kanibalů z Nového Zélandu. Kromě nich se představily i
soubory z Turecka, Rumunska, Chorvatska, Ruska, Bulharska a Slovenska.
Chybět nemohli ani zástupci České republiky a většinou to byly soubory
z blízkého okolí.

Liptálské slavnosti
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Součástí programu byla i řada doprovodných akcí. Lidem se předvedli řezbáři,
vyznavači timbersportu či orientální tanečnice Kirke. Děti se mohly vyřádit
na kolotočích a při nejrůznějších soutěžích. Před vstupem se prodávalo jarmareční
zboží, uvnitř areálu to zase vonělo valašskými specialitami.
/vis příloha č.: 7 - Pozvání, vstupenky, program, brožura, novinové výstřižky/
Neoddělitelnou součástí slavností se staly výstavy a letos byly dvě.
První pozoruhodná výstava byla na obecním úřadě a Vladislav Jurčák –
kmocháček Valašského výtvarného sdružení „Valašský názor“ zde vystavoval
„Známé osobnosti na poštovních známkách“. Rozhodně zde bylo vidět mnoho
zajímavého. Autor na své již páté výstavě prozradil, že jeho památeční známky
obdrželi kromě přátel a kamarádů i známí muzikanti, zpěváci, herci, malíři,
sportovci a další známé osobnosti: „Není to žádné velké umění, ale malá
pozornost těm, které mám rád, kterých si vážím, a kteří něco dokázali.“ Mezi jeho
nejbližší patří Vlastimil Brodský, Lubor Tokoš a Miroslav Horníček.
Zcela výjimečná a o to zajímavější byla výstava „Historie dřevorubectví
v Liptále po současnost a jeho úspěchy.“ Stovkou exponátů mapuje vývoj
dřevorubectví v minulých padesáti letech. Kromě sběratelsky unikátních
exemplářů, které jsou všechny funkční, byla výstava doplněna množstvím
fotografií a dřevorubeckých trofejí mistrů republiky (1969) Karla Gerži a Josefa
Migdála a mistra světa (1987) Miroslava Gerži. Své úspěchy zde prezentoval i
několikanásobný mistr republiky v Timbersportu Jan Svoboda.
Těmto lidem nešlo o popularitu, ale prodávali kus poctivé práce, kterou
stoprocentně ovládali a ovládají a tím jméno naší obce nesmazatelně zapsali
do historie dřevorubeckých prací. O velkém úspěchu výstavy svědčí obrovský
zájem veřejnosti i slova uznání významných hostů a odborníků.

Výstavy

Velkou pozornost a zájem diváků v sobotním programu vzbudila ukázka
dřevorubeckého sportu Stihl Timbersports Jana Svobody přímo na pódiu.
A že to není jen tak jednoduché „sekání“ si mohli prakticky vyzkoušet i zájemci
z řad publika.
Právě naše obec se může pyšnit tím, že má v tomto sportu jednoho z nejlepších
závodníků v ČR. Jan Svoboda se dřevorubeckým disciplínám věnuje již od roku
2004 a od té doby má na kontě spoustu úspěchů jak na českých, tak i na
evropských kolbištích. Mezi nejcennější patří tituly mistra ČR z let 2005, 2006 a
z tohoto roku 2008, dále pak 4. místo v závodě družstev na ME 2004, nebo
18. místo na ME jednotlivců z roku 2006.
„Začal jsem s tímto sportem v sedmnácti letech, a od té doby se snažím rok
po roce zdokonalovat v jednotlivých disciplínách. Trénuji především doma, mám
své vlastní pódium s trenažéry. Často však jezdím trénovat i do Jižních Čech,
kde se zdokonaluji pod vedením Martina Komárka, který je čtyřnásobným
mistrem Evropy a v roce 2006 získal 3. místo na mistrovství světa. Výborným
tréninkem jsou také exhibice, na které jezdím po celé republice, ale i po Evropě.“
Na otázku, která disciplína je Honzova nejoblíbenější, odpověděl:
„Nejraději mám disciplíny, při kterých se používá sekyra a z nich pak
Springboard. To je disciplína, při které se pomocí dvou podpůrných prken
dostanete na téměř třímetrový kmen, a až v této výšce se z prkna přesekává nahoře

Stihl Timbersports
a Jan Svoboda

11

připevněný špalek. Vychází z dob, kdy dřevorubci ručně káceli přesílené stromy,
které měly velké kořenové náběhy. Dřevorubci tehdy používali tato prkna, aby se
dostali výš, kde byl kmen slabší a snadněji se porážel. Je to fyzicky nejnáročnější
disciplína, zároveň však velmi atraktivní.“
vis.příloha č: 8 / novinové výstřižky/


Dne 24.10.2008 u příležitosti 90.výročí vzniku naší republiky bylo odhaleno
řezbářské a umělecké dílo „Strom života“. Byla tím ukončena tříletá práce řezbáře
Zdeňka Matyáše z Valašských Klobouk.
Na místě odhalení tj. v parku před Obecním úřadem jsme po dva roky
(po přestěhování od tanečního kola) sledovali, jak se tento původně mohutný
kmen lípy přetváří pod rukama valašského umělce v opravdu mistrovské a
umělecké dílo.
Sedmnáct reliéfů po obvodu kmene zobrazuje veškeré dění na vesnici.
Začíná to kolébkou, uvidíme i čepení nevěsty, děti, jak jdou do školy, muzikanty
před kostelem, žně, ale také úplně starou ženu, která se sklání nad hrobem.
Sedmnáctý obraz je kráva dole, která vznikla úplně náhodou z výstupků na kmeni.
Krásné umělecké dílo kryje valašský klobouk z dřevěných šindelů a věříme, že
toto dílo zde bude stát dlouhá léta a připomínat nám, ale i těm kteří přijdou po nás
jak probíhá lidský život od počátku až do konce.
vis.příloha č.: 9 /pozvánka /

„Strom života“


Během celého roku pořádali zaměstnanci mateřské školy pro děti řadu akcí.
Tradicí se staly „Slavnosti“.
Masopustní slavnost uvedla povídání o řemeslech a různých povoláních.
Děti si na ně hrály a zkoušeli např. vyrábět papír, barvit látky, pletli pletýnky
z těsta, zkoušeli šít apod. Také s pomocí rodičů připravili „Sklářskou výstavu“ a
na zahradě začaly zahradničit.
Jarní slavnosti předcházelo vynášení Moreny, aby konečně zima skončila.
Na slavnosti jsme již spolu s rodiči vítali jaro. Jarní zpívání, a říkadla, taneček
děvčátek – sedmikrásek a chlapců – zahradníků včetně veselého pískání na flétny
pak už docela jaro odemklo. Zakončením slavnosti bylo ochutnávání a hodnocení
velikonočních dobrot připravených maminkami. Jejich osvědčené recepty byly
podkladem pro sešit „Velikonoční kuchařky“.
Indiánská slavnost se velmi vydařila. Týdenní hraní na Indiány vyvrcholilo
v pátek a díky pěknému počasí prožily děti celý den na zahradě. Dopoledne
zakopali válečnou sekeru, očistili se dýmem z bylinek a zatancovali indiánský
tanec kolem totemu. Následovalo „lovení bizona a ptáků“ a jízda na dřevěném
koni. Odpolední program zahájila paní Míša Růžičková svým programem :

Z mateřské školy
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„Na divokém západě“ a do tancování zapojila nejen malé Indiány, ale i jejich
rodiče. Překvapením a vítaným doplňkem byla jízda na velkých koních a
překonávání lanové dráhy mezi stromy. Nikomu se ze zahrady nechtělo, ale ti
nejodvážnější již věděli, že se navečer vrátí a ve školce prožijí i indiánskou noc.
Poslední slavností ve školní roce bylo rozloučení s dětmi, které již odcházely
do základní školy. Poprvé se konala na obecním úřadě, za přítomnosti rodičů,
prarodičů a zástupců obecního úřadu. Po předání dárečků na památku jim
kamarádi hrající na flétny naposledy „zapískali“ a předškoláci pak spolu s rodiči
ochutnali dobroty z krásně připraveného rautu.
První slavností nového školního roku byla Lucerničková v den svátku svatého
Martina. Rodiče připravili s dětmi „dobroty“ pro zvířátka a s rozsvícenými
lucerničkami se v podvečer vydali po vyznačené cestě do lesa. Na kopci u lesa
u ohníčku čekal sám svatý Martin a vyprávěl o zimním strádání zvířátek.
Byl rád, že na ně děti myslí a daroval jim koš plný jablíček.
Kouzelným zaříkávadlem a papírovým klíčem ještě děti zamkly les a vydaly se
na zpáteční cestu.
Adventní slavností byla tradiční „cesta“ po spirále z chvojí pro světýlko, které
děti donesly rodičům, aby ukázaly, že jsou jejich světlem naděje.
Tento rok poprvé si každá třída připravila svou slavnost. Na závěr se rodiče sešli
v tělocvičně a z připravených pomůcek si mohli vyrobit vánoční ozdobu nebo
voňavou svíčku.
Čas adventního očekávání vyplnila dětem návštěva Mikuláše. Tentokrát ale
nepřišel sám. Doprovodil ho i čert a anděl a donesli pro všechny hodné děti
dárečky. I když se děti na první pohled čerta bály, ukázalo se, že je moc hodný.
Jen někteří zlobivější chlapci museli slíbit, že se polepší a slib zpečetit přeskokem
čertovské metly.
Stalo se tradicí, že se děti ze školky spolu s rodiči zapojují do programu
Adventního koncertu v kostele. Tak i tentokrát vystoupili a připomněli několik
pranostik, zazpívali zimní i vánoční písně a s doprovodem houslí děti zahrály na
flétničky.
Ukončením roku byla tradiční Vánoční slavnost s připomenutím vánočního
příběhu v Betlémě, a hromadou dárků /sponzorovaných rodiči/ pod stromečkem.
Novou aktivitou v průběhu roku byly „Tvořivé dílny“, ve kterých se scházeli
rodiče, aby si vyrobili svíčky, ozdobili perníčky, upletli košíček z pedigu nebo
namalovali tričko.


Vedení základní školy spolu s pedagogy již dlouho usiluje o to, aby se škola stala
střediskem kulturního a společenského života. Učitelé významnou měrou
přispívají k tomu, že děti mají po vyučování smysluplné aktivity.
Scházejí se tři skupiny na florbal a jedna na basketbal, děti pracují na počítačích,
hrají divadlo, tancují, zpívají v pěveckém sboru, pracují s keramickou hlínou, učí
se hrát na flétny, kytary nebo klávesy. Taky se učí anglicky nebo rusky a psát
všemi deseti.

Ze základní školy
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I pro dospělé se zde nabízejí možnosti zdokonalení v angličtině nebo tvoření
v keramice.
Škola také významně pomohla zřizovateli s účastí na evropské soutěži Vesnice
roku. Žáci školy se postarali o úpravu čtyř autobusových čekáren, mostů v centru
obce a pod vedením pana učitele Helise vybudovali 160 m nového plotu kolem
školy. Ředitelka školy pomáhala připravit informační materiál o obci a účastnila
se jednání evropské komise. Obdiv zahraničních hostů si zasloužila i výstava prací
žáků „U nás na dědině“, kterou instalovala paní vychovatelka Petra Pilná
u příležitosti mezinárodních folklorních slavností v sále kulturního domu.
Evropská komise ocenila práci učitelů a byla překvapena upraveností tříd
i aktivitami, které škola pořádá. Předseda komise pak konstatoval, že po prvním
dojmu ze vzhledu školy, jako zanedbané budovy ze socialistické výstavby, se sám
přesvědčil, že škola není jen budova, ale že ji tvoří především lidé a po této
stránce je naše škola srovnatelná se školami v západních zemích.
Zásluhu na příjemném průběhu návštěvy měly i kuchařky, které opět nezklamaly
a připravily tradiční valašské speciality.
Již druhým rokem pokračuje projekt financovaný Visegrádským fondem
nazvaný Odkaz Komenského dnešním dětem. Na projekt získala škola 6 000 euro
a spolupracovala se školou ze Slovenska /Markušovce/ a z Polska /Leszna/.
V říjnu 20 dětí z Polska a 20 dětí ze Slovenska navštívilo naši školu. Třídenní
pobyt byl zahájen společenským večerem, na němž žáci škol v angličtině
představili své školy i země. Druhý večer patřil koncertu pěveckého sboru
Masarykova gymnázia ze Vsetína a zejména děti z Polska byly jejich kvalitním
projevem nadšené. Během pobytu u nás navštívili rožnovské muzeum a ZOO
Lešná. Společně vytvořili sborník nazvaný Orbis pictus 2008, ve kterém obrázky
doprovázejí popisem v jazyku českém, slovenském, polském i anglickém.
Naše škola si v této době pro hosty i pro veřejnost připravila jarmark nazvaný
„Škola před 100 lety“. /Pro tuto příležitost byl dovezen také nábytek
z rožnovského muzea./ Návštěvníci se učili pracovat s dřevinami a jinými
přírodními materiály, ochutnali valašská jídla, zazpívali písně a sledovali výuku
ve třídě, jak vypadala před sto lety.
Největším zážitkem pro všechny hosty bylo však ubytování v rodinách. Rodiče
dětí, které se do projektu zapojily, připravili hostujícím dětem nejen vhodné
ubytování, ale často i zábavný program, takže děti navázaly přátelství, která
pokračují dodnes.
Další částí projektu byla návštěva českých a slovenských dětí v Polsku a pro
zvládnutí finanční stránky byly děti opět ubytovány v rodinách. Překvapením
pro všechny bylo nadstandardní vybavení domácností /škola z Leszna je školou
soukromou a rodiče si vzdělání platí/. Naše děti pak v Polsku putovaly po stopách
Komenského v tomto městě a podnikly jednodenní výlet do Poznaně.
Poslední aktivitou tohoto projektu byla závěrečná návštěva učitelů z Polska i
Slovenska v Liptále. Pedagogové měli možnost porovnávat vybavení škol,
metody výuky, vyměňovali si zkušenosti s pomůckami, učebnicemi, informovali
se o tvorbě ŠVP, půjčovali si vzájemně materiály. Všichni se rozloučili jen s těmi
nejlepšími dojmy a přáním, aby se nám podařilo vymyslet další společný projekt.
Je již jisté, že spolupráce se slovenskou školou bude pokračovat /naše děti již
v Markušovcích strávili tři dny na školním výletě/. Některé děti si již domluvily
společné prázdniny.
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V loňském roce byla slavnostně zasazena liptálská trnka v areálu Památníku
Lidice a letos 19.června proběhl kontrolní den jejího růstu pod vedením Petry Pilné,
vychovatelky ŠD při ZŠ Liptál :
„S dojetím sděluji, že i přesto, že ji v zimě ohryzali zajíci, je profesionálně ošetřena a při
pohledu na naši trnku a pomník zavražděných dětí nám mrazilo v zádech“.
Dále pokračuje spolupráce mezi dětmi Školní družiny a obyvateli i zaměstnanci Oázy
v Lidicích.
Naše děti připravily pro obyvatele domova celou knihu o sobě i o kraji, ve kterém žijí a
především o malebném Liptále. Všechny obrázky a materiály byly vystaveny pro
veřejnost v Oáze. Naše děti se zúčastnily i výtvarné výstavy „Dopis pro Ježíška“ a
seniorům poslaly drobné dárky pod vánoční stromeček.
Do Zpravodaje napsala Petra Pilná, vychovatelka ŠD při ZŠ Liptál
Dopis od obyvatelů a zaměstnanců Oázy v Lidicích:
„Do Oázy nám začaly chodit balíčky a obálky se stejnou zpáteční adresou: Školní
družina Liptál. Bylo to pro nás velké překvapení, že se o nás zajímají děti, které žijí tak
daleko. Trochu jsme pátrali a pak jsme se dozvěděli, že děti z Liptálu ví o nás a naší obci
daleko víc než děti z blízkého okolí.
Dostali jsme krásné obrázky a fotografie a také krásné informační materiály o jejich
vesnici, která byla mimo jiné vyhlášena vesnicí roku 2006.
Máme velkou radost z toho, že máme kamarády na druhé straně republiky a že se
můžeme kamarádit i takhle na dálku. Velkou zásluhu na tom má paní Pilná, vychovatelka
školní družiny a její zájem o Lidice a také o to, aby dětem předala poselství o tragédii
Lidic. Díky ní mám děti poslaly obrázky na vánoční výstavu – Dopis Ježíškovi.
Zdravíme je a přejeme jim hodně školních úspěchů a nashledanou v Lidicích.“

Víkendový pobyt pro páťáky z Liptálu, Lhoty, Jasenné, Všeminy a Neobuzi
uspořádala naše Základní škola Liptál. V pátek odpoledne se ke škole sjížděla auta
ze všech stran. To rodiče přijížděli se svými dětmi ke škole, aby se společně poznaly a
příjemně prožily část víkendu.
K víkendovému seznamovacímu pobytu se přihlásilo 29 dětí. Učitelé a paní vychovatelka
pro ně připravili zajímavý program. První společný večer patřil hrám, jejichž
prostřednictvím se měly děti více poznat a sblížit. Paní učitelka Pištěcká svými hrami
natolik zaujala, že se nechtěli rozejít ani po desáté hodině večer. Sobotní den patřil hrám
v tělocvičně, pracím v dřevodělně, keramickým výrobkům i tancům a písním.
Děti s nadšením přijímaly všechny nabízené aktivity. Paní kuchařka byla potěšena, jak
jim chutnalo v jídelně. Při závěrečném hodnocení jsme zjistili, že všem se splnilo
očekávání. Děti si užily spoustu legrace, našly nové kamarády, zaujala je i pěkně
vyzdobená škola. Dva chlapci se také zamilovali, a tak mohou doufat, že se
po prázdninách všichni setkají v 6.třídě. Také vyučující, kteří s dětmi trávili víkend, byli
potěšeni jejich zájmem, soutěživostí, nefalšovaným nadšením pro všechny připravené
činnosti. A tak při pohledu na panel s fotografiemi z uplynulého víkendu se většina z nich
těšila na další setkání – 12.4. bude mít naše škola Den otevřených dveří.
Pro Zpravodaj napsala Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál

Táborníci ze základní školy v Čechách.
„Když naposledy zazvonil školní zvonek, všichni spěchali domů kromě nás, táborníků.
My jsme se domlouvali na podrobnostech tábora.
V neděli 29.7. jsme byli všichni připraveni k odjezdu na vlakovém nádraží ve Vsetíně.
Odtud nás pak čekala sedmihodinová cesta vlakem. Konečně přišla ta radostná a dlouho
očekávaná chvíle a my seděli ve vlaku. Krátili jsme si ji různě: jídlem, posloucháním
písniček, povídáním, hraním karet, jiných her, ale i křičením a běháním po vlaku.
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S hlavou opřenou o sedadla a s unuděným výrazem jsme najednou uslyšeli paní ředitelku:
„Už vstávejte, přestupujeme!“ Všichni se poslušně začali zvedat a chystat. Asi dvacet
minut jsme nepotřebně stáli s 15 kg na zádech, přilbami v rukou a zborceni potem.
Byli jsme nachystáni k přestupu. Liptál totálně ucpával uličky vlaku. Když se tato situace
zopakovala asi třikrát, konečně jsme na nádraží uviděli nápis Veselí nad Lužnicí a brzo
na to i pana učitele Helise, který vezl zásoby autem. Ze všech náhle spadla únava.
Za chvíli nám však oznámili, že nás čeká ve Veselí dvoukilometrová cesta k internátu,
kde jsme měli být ubytovaní. Únava se opět vrátila. Dorazili jsme tam bez větších
problémů. Záhy proběhlo rozdělení do pokojů po dvou nebo třech na nocleh.
Jakmile jsme si vybalili, vypravili jsme se k Nežárce, kde jsme si vyzkoušeli pádlování
na kánoích. Všem se nám dařilo, jen paní učitelky okusily nedobrovolně koupel v ne
příliš čisté vodě. Připravily pro nás skutečné divadlo. Dodnes nevíme, zda nás chtěly jen
pobavit,nebo jim to skutečně tak nešlo. V každém případě to byla podívaná nejen pro nás,
ale i pro hosty protější restaurace.
Druhý den po snídani, jež byla vynikající, nás dovezli autem na místo, odkud jsme měli
vyplout. S odhodláním jsme se vydali na šestihodinovou výpravu, po které nás nesmírně
bolely ruce a nikdo nezůstal suchý! Většinu plavby svítilo slunce, ale přišel i pořádný
déšť a vítr a my byli promoklí na kost. Většina z nás se plavila po řece poprvé a byl
to skutečný zážitek. V restauraci u přívozu jsme si dali večeři. Na závěr dne nám učitelé
promítli film Bílé peklo. Bylo to skvělé!
V úterý jsme se rozdělili do dvou skupin, skupina s pořadovým číslem 1 jela vlakem
do Třeboně. Navštívili zámek, historické centrum města, pluli parníkem po rybníku Svět.
Nejvíc zaujala výstava Krajina a život, doplněná o zajímavé dokumentární filmy. Druhá
skupina se vypravila na kolech na Červenou Lhotu /navštívila zámeček, který patřil Emě
Destinové a pak pískovnu – koupaliště/.
Ve středu jsme podle plánu navštívili jadernou elektrárnu Temelín, tam jsme se dozvěděli
spoustu nových věcí okolo jaderné elektřiny. Na závěr dne nás čekala prohlídka zámku
Hluboká. Někteří pak v restauraci nedočkavě čekali na to, co slabší jedlíci nesnědí.
Naštěstí nám restauratér věnoval několik porcí zdarma.
Další den si obě dvě skupiny vyměnily trasy.
Ráno v pátek jsme se museli sbalit a vypravit na cestu do Tábora, města proslulého svou
slavnou historií. Nadšenci z řad historiků byli blahem bez sebe. Bylo to báječné.
Když se slunce vyhouplo na vrchol své dráhy, nasedli jsme do vlaku směr domov.
Podle nás to byl skvělý tábor, na který nikdy nezapomeneme. Podle učitelů to byl
nejlepší ze všech již uskutečněných táborů.“
Pro Zpravodaj napsali žáci IX.tříd : Jan Krajčák,
Denisa Tučníková, Jana Kovaříková.

A co se je ve škole ještě nového ?
- většina školy je krásně vymalovaná
- odpočinkové koutky a zábavné aktivity na chodbách
- obnovené webové stránky www.zasliptal.cz
- sběrné nádoby na odpad /tetra pack, papír, plasty, drobné elektro, baterie/
- nové divadelní představení Betlém
- navázání spoluprace s Tureckem a Itálií
- odeslány dopisy do holandského Beilenu /v létě připravujeme výměnný tábor/
- pokus o navázání vztahů s vesničkou Shonbach /Rakousko/
- úspěšný Vánoční jarmark /finanční zisk 8 000,- Kč/
Vis příloha č.: 10 / Výroční zpráva, časopis Školáček, pozvánky na divadlo,
Vánoční jarmark /
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Dne 19.2.2008 proběhl již třetí ročník taneční soutěže pro žáky ZŠ ve Vsetíně s názvem
TANČÍRNA. Dlouho jsme se na tento den pečlivě připravovali a těšili. Každý týden jsme
trénovali tanec s Tunis. A proč právě Tunis? V létě jsme byli na rekreaci v Tunisku a tam
jsme získali perfektní CD se skvělými písničkami. Dali jsme šest písní dohromady
ve zkrácené verzi a k tomu jednoduché kroky a tanec byl na světě. Tančí šest dětí od pěti
do čtrnácti let. V den D jsme měli velikou trému, aby se něco nepokazilo. Nakonec vše
dobře dopadlo a my jsme vyhráli 3.místo. Měli jsme obrovskou radost! Děti byly moc
šikovné a patří jim veliká pochvala!
Pro Zpravodaj napsala Pavla Valchářová, vychovatelka DD

Z Dětského domova a
Základní školy Liptál

V průběhu prvního červnového víkendu zorganizoval DD Liptál soutěž s názvem
Valašské kufrování. Cílem soutěže bylo přiblížit dnešní mladé generaci dávné valašské
zvyky a obyčeje. Díky krásnému počasí si deset čtyřčlenných družstev složených z dětí
dětských domovů Zlínského kraje užilo sportovně zábavné odpoledne. S větším či
menším úspěchem dětí absolvovali soutěžní disciplíny jako například střelbu na zajíce,
hrabání posečené trávy do trávnice, řezání dřeva, které bylo položené v kozlíku, dojení
krávy či stříkání džberovkou na cíl. Na závěr soutěžního dne proběhlo vyhodnocení všech
soutěžících. Děti byly odměněny hodnotnými cenami, za což vděčíme sponzorům
z liptálské firmy Vanzef a řeznictví Hruška. Nezbývá než podotknout, že soutěž se dětem
líbila, a tak se všichni společně budeme těšit na další Valašské kufrování příští rok.
Pro Zpravodaj napsal Pospíšilík Jaromír, vychovatel DD

V rámci „Týdne pro inkluzi“ se ve čtvrtek 30.září 2008 uskutečnilo setkání žáků
Dětského domova a Základní školy praktické Liptál s kamarády ze Základní školy
F. Bezděka v Martinicích.
Děti nejprve dopoledne shlédly ukázky práce Záchranné služby, Hasičů a Policie
na náměstí v Holešově a potom v nedalekých Martinicích prožily pěkné odpoledne,
jež bylo naplněné společnými aktivitami při seznamování se s hospodařením s odpady a
při výtvarných projektech ve škole.
Nakonec děti soutěžily na místním fotbalovém hřišti v netradičních sportovních
disciplínách. Příjemně strávený den byl pro všechny zúčastněné naplněn společnými
zážitky a zkušenostmi. A v duchu myšlenky této mezinárodní akce na podporu
společného vzdělávání jsme se učili vzájemnému respektu a toleranci v praxi.
Pro Zpravodaj napsala Mgr. Eva Žůrková, ředitelka DD a ZŠ Liptál

Ještě před odjezdem na velké prázdniny si děti z Dětského domova Liptál namířily
na týdenní pobyt do Jeseníků – tábor Ramzová.
Naše paní vychovatelky – Kovářová, Valchářová, Sýkorová, Matošková a Kubešová nám
nachystaly parádní akce a výlety. Byli jsme se podívat v Karlově Studánce, kde se natáčel
film „S tebou mě baví svět“ a hned potom jsme šli zdolat Praděd. Zvládly to i naše malé
děti, kterým jsme my velcí pomáhali. A protože nám počasí vyšlo super, tak jsme byli
na koupališti v Jeseníku, který děti velmi vychvalovaly. Byly tam skluzavky a skokanský
můstek.
Další z výletů byl lanovkou na Čerňavu. Můžu říct, že pohled z výšky byl úžasný a měli
jsme celou Ramzovou a okolí jako na dlani. Taky jsme byli na bobové dráze a
na minikárách. Bylo to super. Hrozně rád bych si to zopakoval. Některé děti měly největší
zážitek z jízdy vlakem. Taky jsme si užili spousty her, dostali jsme spoustu odměn,
zpívali při táboráku, opékali buřty, sbírali borůvky atd.
Poslední den jsme chystali na oplátku program pro tety. Každý předvedl co uměl a
co zvládl.
Pro Zpravodaj napsal Marcel Macháček DD Liptál
vis příloha č.: 11 / novinové výstřižky, pozvánka na vánoční besídku /
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Myslivecké sdružení uspořádalo 5. Myslivecký ples dne 16.2.2008 v kulturním
zařízení Obecního úřadu.
Po roční zkušební době byl přijat za člena MS pan Miroslav Chmelař.
Dne 26.4.2008 proběhly cvičné střelby z kulovnice na střelnici v Pozděchově.
3.-5.8. se zúčastnila větší část myslivců okresní přehlídky trofejí tentokrát v Kelči.
Taktéž tu probíhal jarní svod psů, kterého se zúčastnil p.Radomír Staněk se svým
hladkosrstým foxteriérem.
26.7. byla uspořádána myslivecká zábava v kulturním areálu.
Po této akci bylo rozhodnuto zrušit zábavy v příštím roce a uspořádat myslivecké
odpoledne u chaty s doprovodným programem již od 14.hod. pro širší veřejnost.
Na podzim bylo zakoupeno krmivo: 46q ovse, 28q kukuřice, 6q speciálního
granulovaného krmiva pro srnčí zvěř. Dále byla zachována úroda
na mysliveckých políčkách pro zvěř.
Objemové krmivo si zajistil každý člen sám v dostatečném množství a kvalitě.
Žádosti p.Radomila Staňka o přeložení z 10 okrsku do 40 okrsku bylo vyhověno.
Následně tam zbudoval umělou noru a vystavil zásobníkový krmelec.
Odlov srnčí a dančí zvěři probíhal v souladu s plánem lovu na rok 2008.
Dne 5.10.08 předvedl pan Radomír Staněk svého psa hladkosrstého foxteriéra na
podzimních nornických zkouškách ve Valašském Meziříčí, kde uspěl a dostal tím
psa pro loveckou upotřebitelnost.
V průběhu roku členové zajišťovali dle usnesení včas čištění krmelců, opravy a
údržbu mysliveckých zařízení. V současné době čítá MS 58 krmelců, z toho
8 zásobníkových, 11 kazatelen, 26 posedů, 1 umělou noru.
Pan Stanislav Smilek ulovil prase divoké s význačnou trofejí dosahující dle
tabulek 120,5 bodu.
Myslivecké sdružení čítá v roce 2008 34 členů.
Za MS zpracoval jednatel MS Radomír Staněk
Vis příloha č.: 12 / seznam členů a jejich funkce/

Myslivci


V sobotu 5.července 2008 se uskutečnila od 14.hod. v areálu TJ tradiční soutěž
hasičských družstev O pohár starosty SDH Liptál. Soutěž byla pečlivě připravena,
v pozvánkách byly uvedeny podmínky a program do nejmenších podrobností.
Po skončení uspořádali hasiči v přírodním kulturním areálu zábavu s dechovou
hudbou Liptalanka. Občerstvení bylo bohaté, škoda jen, že na vynikající guláš a
příjemné posezení nezavítalo více občanů.

Hasiči

Soutěže se zúčastnilo 13 družstev mužů a umístnili se v pořadí:
v soutěži velitel:
1.Lutonina, 2 Huslenky, 3. Liptál II, 4.Domašov, 5. Rokytnice, 6. Jasenná, 7. Semetín,
8. Jasénka, 9. Veselá, 10. Vsetín, nehodnoceno : Liptál I, Kateřince, Karolinka.
v soutěži požární družstvo :
1. Rokytnice, 2. Lutonina, 3. Domašov, 4. Semetín, 5. Jasénka, . Huslenky, 7. Liptál II,
8. Jasenná, 9. Veselá, 10. Vsetín, nehodnoceno: Liptál I, Kateřince, Karolinka
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Soutěžily 4 družstva žen, umístnily se v pořadí :
v soutěži velitelka :
1. Liptál, 2. Jasenná, 3. Kateřince, 4. Semetín
v soutěži požární družstvo :
1. Kateřince, 2. Liptál, 3. Jasenná, 4. Semetín

Vis příloha č.: 13 / plakát /


Rok 2008 byl pro FK Liptál velmi úspěšný. Radost příznivcům i hráčům přinesl
postup družstva mužů do okresního přeboru z druhého místa ve III.třídě.
Napomohla tomu zvýšená výkonnost mužstva v jarní části. Liptál nakonec získal
52 bodů ( skóre 76:35), přitom nastřílel nejvíce gólů a nejméně jich obdržel.
FK Liptál stal vítězem Poháru OFS Vsetín.

Fotbalový klub

Dne 22.6.2008 se fotbaloví žáčci z Jasenné a FK Liptál zúčastnili 19.ročníku
přátelského turnaje ve fotbale ve slovenském Svätém Juru. Za silné podpory
rodičů, nádherného počasí a výborné atmosféry se našim malým fotbalistům
podařilo tento turnaj úspěšně absolvovat a obsadili vynikající 1. místo.
V červenci se konal tradiční turnaj v malé noční kopané. Osmý ročník
oblíbené akce se stal kořistí domácího týmu „Jen tak tak Liptál“.
Klání se zúčastnilo patnáct družstev.Hrálo se ve třech skupinách systémem každý
s každým. Nejlepších osm týmů postoupilo do play off. Turnaj vyvrcholil
finálovým duelem mezi celkem Jen tak tak Liptál a MFC Hutisko – Solanec.
Utkání skončilo 1:1, na penalty zvítězil domácí celek 9:8.
Vytvořit kvalitní trávník, kde není nejkvalitnější půda, dá zabrat i zkušenému
zahradníkovi. Jedním z takových je i Milan Gavenda .
S hřištěm spojil už počátky své fotbalové kariéry když hrával za žáky, dorost a
pak i za muže v krajské soutěži. Po skončení aktivní činnosti zaujal místo
hospodáře. Po řadu let sportoviště vylepšoval do dnešní podoby. A řekl:
„Udržovat hrací plochu na výborné úrovni, to musí člověka zaujmout a bavit.
Trávník potřebuje hlavně pravidelně zavlažovat. Ani bez ekonomického
zabezpečení však nelze dosáhnout dobrých výsledků. Do pracovní údržby se
zapojují i hráči mužstva.
Provedli jsme zatravnění prostorů před brankami a za nimi zabudovali nové
ochranné sítě, zabezpečili latexovou lajnovačku, natřeli ocelové zábrany po
celém obvodu hřiště, nakoupili brankové sítě včetně kloubových rohových
praporů.“
Vis. Příloha č.: 14 / Zpravodaj FK, novinové výstřižky/

19

Pálení hranice při příležitosti svátku Mistra Jana Husa se uskutečnilo v neděli
6. července od 17.hod. na Baťkové. Počasí přálo a účast liptalanů i přespolních
z Ratiboře či Hošťálkové byla hojná. Přítomní si vyslechli kázání pana faráře Jana
Hudce a farářky Pavly Hudcové, zahrála Dechová hudba Liptalanka a zazpíval
evangelický pěvecký sbor.

Česká církev
evangelická

V létě mohli návštěvníci místního hřbitova spatřit restaurovaný pomník
hrobu, kde byl v roce 1862 pochován toleranční kazatel Petr Mészáros, který
v Liptále působil padesát let. To samo již vyvolává úctu, náhrobek je však
v regionu také ojedinělým hmotným pozůstatkem významného období našich
duchovních dějin a již řadu let v udržovaném prostředí hřbitova nepůsobil
esteticky. O hrobové místo také nikdo neprojevil zájem poté, co před deseti lety
zemřel poslední přímý potomek Mészárosových, který se k hrobu hlásil.
Za této situace evangelický sbor jako majitel celého pozemku převzal počátkem
tohoto roku práva a povinnosti vlastníka hrobu, a ovšem pomníku, jehož
neutěšený stav vyžadoval řešení.
Na jeho restaurování získala ČCE část finančních prostředků z dotace z Fondu
kultury Zlínského kraje a část přidal sbor z vlastních prostředků. Projekt svým
příspěvkem podpořila též obec Lhota.
Obnovený původní monument je tedy dokladem úcty k historii a jejímu
duchovnímu odkazu. Liptál je také bohatší o další kulturní památku, protože sbor
požádá o zápis pomníku do Ústředního seznamu kulturních památek vedeného
na Ministerstvu kultury České republiky.

V neděli 26.října v 15.hod. vystoupilo v evangelickém kostele dechové trio
Ligneus ze Zlína. Akci uspořádalo Staršovstvo ČCE v Liptále spolu s Obecním
úřadem Liptál u příležitosti 90. výročí vzniku samostatné Československé
republiky a založení Českobratrské církve evangelické (18.12.).
Trojice umělců : Jiří Kundl (klarinet), Alžběta Jamborová (hoboj) a Michal Kubáč
(fagot) odehráli skladby od skladatelských veličin jako Mozart, Bach, Pachelbel,
Ibert či Faber.
K přesnějšímu vnímání hudby a k hlubšímu prožitku přispěly zasvěcené
komentáře fagotisty pana Kubáče o jednotlivých autorech a skladbách.
Program koncertu byl doplněn dvěma kratšími proslovy : úvodní promluvou,
v níž se procesem a významem sjednocení obou evangelických církví v Čechách a
na Moravě (luterské a reformované) v kontextu dobového pozadí zabýval farář
Jan Hudec, a závěrečným projevem, proneseným starostou obce Miroslavem
Vaculíkem, který autentický smysl svátku výročí republiky odvodil a postavil
na odpovědném naplňování obsahu pojmu vlastenectví.
Vis příloha č.: 15 / pozvánka na koncert – plakátek /

Evangelický farář Jan Hudec : K majetkovému narovnání mezi státem a církví.
V naší zemi vládne silná proticírkevní nálada podněcovaná zvláště komunisty, jejichž
předchůdci po Únoru 1948 dnešní protiprávní stav zavinili. Média přilévají olej do ohně,
když o připravovaném narovnání neinformují objektivně. Církve jsou jimi líčeny jako
nenasytní paraziti této společnosti, kteří z ní těží a přitom nic kladného nepřinášejí.
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Stejně prý své majetky nakradly chudým lidem a teď to chtějí nazpět. – Takový
populistický, hrubě zkreslující pohled chci tímto rozhodně odmítnout a pokusit se o
vysvětlení.
Jak církve k majetku přišly, můžeme částečně ukázat na příkladu liptálského sboru.
Když v roce 1781 vznikl, neměl sbor žádný majetek. Tvořili ho samí chudí lidé, kteří
svou velkou obětavostí pro sbor koupili pozemek nebo darovali kus svého, na nich
postavili kostel, faru a školu a k faře přidali louky, aby farář mohl sám hospodařit a
nezemřel s rodinou hlady. Majetek sboru se tedy shromažďoval krok za krokem
přispěním samotných členů, a to jak dary finančními, tak i dary nemovitostí. Vždyť to byl
jejich sbor a oni ho milovali. Podobným způsobem přišly k majetku i římskokatolické
farnosti, jenže ty na to měly víc času a optimální podmínky i k rozmnožení majetku.
Každá organizace, která existuje desetiletí, ba staletí, získá majetek a když hospodaří
opatrně, dokáže ho i rozmnožit.
V roce 1949 však v rámci nových zákonů, značně proticírkevně laděných, musely
všechny farnosti a sbory, ten náš liptalský nevyjímaje, téměř všechny pozemky a řadu
„nevyužívaných“ nemovitostí odevzdat bez náhrady státu. V archívu liptálského
evangelického sboru se nacházejí listiny, nad nimiž zejména ty z nás, kdo tehdejší
praktiky pamatují, zamrazí. „Majetek se zabavuje ve prospěch státu bez náhrady.“
Co jiného to je než krádež ? Církvím se dála tehdy stejná křivda jako rolníkům
přinuceným vstoupit do družstva a vydat všechen živý i mrtvý inventář bez náhrady.
Po roce 1989 přiznaly vláda i parlament fyzickým i právnickým osobám právo
na náhradu škod způsobených minulým režimem. Proběhl složitý proces restitucí. Církví
se však tento proces dotknul jen částečně. Byly například vráceny nemovitosti, které
církve prokazatelně potřebovaly ke své činnosti, ale ostatní majetek vydán nebyl s tím, že
problém bude řešen později. Zákon z roku 1991 stanovil, že všechny nároky na vrácení
zabaveného a nevydaného majetku, musí církevní subjekty úředně předložit do konce
roku 1992. Sbor ČCE v Liptále požádal o navrácení pozemků, které byly ve vlastnictví
státu nebo státních organizací. Jedná se celkem o 2,5 ha půdy v katastru obce Liptál,
dnes vesměs lukrativní v průmyslové zóně nebo využitelné jako stavební parcely.
Při jednání o „církevních“ restitucích dospěli zástupci státu a církví k názoru, že velkou
část zabaveného majetku již prakticky nelze vydat. Proto došlo k návrhu na finanční
narovnání za zabavený a nevydaný majetek.
Připravovaný zákon předpokládá, že se církve vzdají svého nevydaného majetku a stát
bude po dobu šedesáti let splácet všem církvím jeho hodnotu včetně úroků. Výše splátek
nebude přitom odvozena přímo z objemu původně zabaveného majetku, ale bude
stanovena vzájemnou dohodou mezi církvemi.
Synodní rada ČCE ve své informaci sborům dne 11.12.2007 píše, že „nekatolické
subjekty by měly obdržet výrazně vyšší finanční narovnání než odpovídá jejich
majetkovému podílu. – Tak by se zajistilo financování ČCE v přibližné výši dvojnásobku
současného státního příspěvku po dobu následujících šedesáti let. Během té doby by
sbory měly přejít na samofinancování, protože po šedesáti letech státní příspěvek církvím
zcela zanikne.“
Zákon počítá s tím, že by církve při majetkovém narovnání dostaly za následujících
šedesát let vyplaceno celkem 270 miliard korun. Stát ovšem náhradou získá zabavený a
nevrácený majetek, který při dobrém správcování vynese daleko víc. Z více než
devadesáti procent se jedná o majetek římskokatolické církve. Při mezicírkevní dohodě o
rozdělení financí však katolíci chtějí velkoryse přenechat ostatním církvím podstatně víc
než by jim podle majetkových podílů náleželo.
Synodní rada ČCE žádá staršovstva těch sborů, které uplatnily nárok na navrácení
zabaveného majetku o předběžný souhlas s tím, aby jejich majetek byl zahrnut
do vyrovnání mezi státem a církvemi, tedy prakticky o zřeknutí se svého nároku.
Některým sborům se to může jevit jako nespravedlnost. Jenže celkový nevydaný majetek
ČCE má přibližně hodnotu jednoho ročního státního příspěvku pro celou ČCE, tedy asi
100 mil. korun. Až na několik výjimek proto daly všechny sbory ČCE synodní radě
k dalšímu jednání zelenou.
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Již sedmý ročník oceňování pedagogických pracovníků Zlínského kraje
za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělání mladé
generace vyvrcholil 20. května 2008 ve Sloupovém sále Muzea Jana Ámose
Komenského v Uherském Brodě za účasti krajských představitelů. Mezi osmnácti
oceněnými byla i naše spoluobčanka Ladislava Srněnská ze ZŠ při DD Liptál.
Padesát pět let pracovala ve speciálním školství jako vychovatelka, třicet let
ve zdejší Základní škole při Dětském domově Liptál jako vedoucí vychovatelka.
Po několik desetiletí se podílela na výchově dětí, které byly nějakým způsobem
hendikepovány – ať už sociálně, tělesně nebo mentálně. Vždy se zajímala i
o jejich další osud po opuštění dětského domova. A děti tento nepředstíraný zájem
oceňovaly a rády se vždy po letech vracely na návštěvu, svěřit se se svými
problémy, pochlubit se svými úspěchy v soukromí či v zaměstnání.
Pro své profesní kvality pracovala také jako výchovný poradce, vedla mnoho let
metodické sdružení vychovatelů a pořádala školení pro další pedagogyvychovatele z okolních dětských domovů.
Přesto, že je více než 20 let v důchodu, po celou tu dobu ji můžeme několikrát
v roce v Dětském domově potkat. Ochotně a ráda vypomůže při práci s dětmi a
jak sama říká, pobyt mezi mladými ji nabíjí další energií.
Ve stoleté historii tohoto školského zařízení zanechala paní Ladislava Srněnská
významnou a nesmazatelnou stopu při výchově stovek dětí, které připravila
na vstup do samostatného života. Ve svém volném čase se podílela na životě
v obci, pracovala ve Svazu žen, v Červeném kříži. I dnes se o dění v obci zajímá,
dochází pravidelně na jednání zastupitelstva obce a vyjadřuje se jako občan
ke všem důležitým tématům.
Jsme rádi, že se paní Srněnské tohoto ocenění za její práci dostalo, zvláště pak,
když v uplynulých dnech oslavila v kruhu rodiny krásné jubileum – 75 let.

Ocenění paní
Srněnské

Pro Zpravodaj napsala Jana Vráblíková
ve spolupráci s Mgr. Evou Žůrkovou, řed. ZŠ a DD Liptál


Točená zmrzlina
V jedné místnosti požární zbrojnice v přízemí začala paní Dana Kráčalová
v odpoledních hodinách prodávat točenou zmrzlinu.
V teplých jarních i letních dnech byl o ni mezi obyvateli docela velký zájem a její
porce byly nepřekonatelné.
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Od dubna 2008 je nově otevřeno Solárium v Restauraci Salis.
Restaurace i celá budova z přední části zaznamenala řadu změn. Po zrušení
velkého venkovního schodiště vybudovali majitelé v poschodí u svého bytu
krytou terasu a pod ní je nové solárium i vchod do Konzumu. /Obchod si
pronajala paní Bařinová Karla./ Venkovní posezení i s hracím koutkem pro děti
je ohrazeno kamennými „ozdobnými panely“.
V restauraci je zakázáno kouření. Možná že to, ale určitě i čepování méně
oblíbeného piva odradilo mladou generaci od větší návštěvnosti a ve víkendové
večery se scházejí ve vedlejší Restauraci U Klesků. Část zákazníků odradilo i
zdražení vařených jídel, takže restaurace bývá často téměř prázdná.

Nové solárium


V neděli 27.dubna 2008 odpoledne se v zasedací místnosti OÚ Liptál konalo
vítání občánků. Slovem všechny přivítal pan starosta a milé vystoupení měly
Malůšata FoS Lipta Liptál. Přivítáno bylo šest nových občánků.

Z činnosti Komise
pro kulturní
záležitosti

V neděli 18. května u příležitosti Svátku matek uspořádal Obecní úřad Liptál a
Komise pro občanské záležitosti v kulturním zařízení pro všechny maminky
hudebně zábavný pořad „Láska brány otevírá“.
Sólisté operety Moravskoslezského národního divadla v Ostravě a opery a činohry
Slezského divadla v Opavě zazpívali známé melodie všem přítomným ženám
k svátku. Jen škoda, že jich přišlo tak málo.
Předvánoční beseda s liptálskými důchodci se uskutečnila 6.12.2008 v KZ
při OÚ v Liptále. Zúčastnilo se jí asi 90 našich spoluobčanů, mladších i starších
důchodců, kteří si přišli zavzpomínat a pobesedovat se známými.
V programu vystoupili starší žáci ZŠ, kteří pod vedením ředitelky Věry Halové
nacvičili vánoční hru se zpěvy pod názvem „Betlém“.
Nechyběl ani pozdrav starosty Miroslava Vaculíka, který přítomné krátce
seznámil s děním v obci. Pobesedovat s občany přišla i místostarosta Věra
Dostálová.
Celé odpoledne nám zpestřila skupina 1+1. Manželé Vráblíkovi příjemně hráli a
zpívali k poslechu i tanci.
V podvečer přijela ke kulturnímu zařízení již 9. Mikulášská jízda na voze
s koňským spřežením pana Pavla Valcháře. Mikuláš s hrůzostrašnými čerty a
překrásnými anděly nás rovněž pobavili a rozesmáli.
Poděkování patří cérečkám z kuchyně při ZŠ Liptál, které každoročně připravují
bohaté občerstvení, ale i ostatním členům komise, kteří se vždy obětavě podílejí
na přípravě a uskutečnění této akce.
Pro Zpravodaj napsala předsedkyně Komise Mgr.Marie Machalová.
Vis příloha č.: 16 /pozvánka na Posezení se seniory /

23

Slavný velocipedista Josef Zimovčák na svém stroji zavítal poslední červnovou
neděli k nám do Liptálu. Zastavil se tady v rámci druhé etapy své jízdy křížem
krážem po České republice. Během jedenadvaceti etap najel 2 840 km. Na cestě
jej doprovázela skupina cyklistů s níž absolvoval legendární cyklistické závody
Tour de France, Giro d´Italia i španělskou Vueltu.
Po přivítání panem starostou /ve valašském kroji/ a paní místostarostkou, při
ochutnávání frgálů a slivovičky a poslouchání místní dechovky dostal starosta
od pana Zimovčáka památeční dres a knihy ze svých cest.
Osminásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole a držitel české Ceny fair play
2006 přijel v sedle svého stroje, který je dílem originálem, dílem replikou
velocipedu vyrobeného v roce 1887 v pražské dílně Kohoutových.
Vis příloha č.: 17 /plakát – pozvánka na setkání s cyklistou/

Velocipedista
Josef Zimovčák


Velmi nepříjemným překvapením byla pro nás zpráva, že s končícím rokem
odchází zubní lékař MUDr. Jan Pilch z naší ordinace. Denní dojíždění do Liptálu
až z Třince bylo jistě velmi namáhavé, ale v současné době, kdy je nedostatek
zubních lékařů se nám asi nepodaří brzy najít náhradu. Prvním krokem bylo
odkoupení vybavení zubní ordinace od pana MUDr. Pilcha obecním úřadem.
Sloužilo sice již 12 let, ale třeba usnadní zajištění nového lékaře. Zatím všechny
pacienty přebrala MUDr. Potěšilová na Hovězí, ale časem si naši občané musí
najít svého zubního lékaře např. na Vsetíně nebo v okolí.

Konec zubní
ordinace


Výrazný nárůst populace netopýrů zaznamenali vsetínští jeskyňáři, kteří
každoročně provádějí sčítání těchto vzácných létajících savců na území Beskyd,
Jeseníků a Oderských vrchů. Podle nich může stát za tímto jevem zkvalitnění
ovzduší.
„Prozatím jsme prošli několik lokalit v Jeseníkách a v Liptále a všude jsme
zaznamenali poměrně abnormální nárůst počtu jedinců,“ uvedl vsetínský
speleolog Pavel Dobeš. Podle jeho slov došlo ve sledovaných lokalitách
k meziročnímu zvýšení počtu netopýrů o více než padesát procent.
„Například v Liptále, kde se obvykle vyskytovalo kolem stovky netopýrů, jsme
nyní napočítali sto šedesát kusů. A v jiných lokalitách je nárůst i vyšší, někde i
dvojnásobný,“ pokračuje Dobeš.
Tato příznivá statistika může být podle odborníků způsobena hned několika
faktory. Může to být důsledek několika po sobě jdoucích teplých zim nebo se
u nás tak výrazně zlepšilo ovzduší. (Netopýři jsou totiž velmi přesným a
významným indikátorem kvality a čistoty životního prostředí kolem nás.)
Skutečný důvod bude znám až po dlouhodobém sledování.
U nás v Liptále jsou netopýři v Heverové skále v horní části obce a na půdě
budovy mateřské školy.
/ Z regionálního tisku týdenníku Jalovec /

Netopýři
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V sobotu 12.4.2008 se konal pod vedením Hany Kleskové v Restauraci U Klesů
již 4. „Liptálský košt slivovice“. Komise měla možnost porovnávat 17 vzorků.
O tom, že kvalitou byly téměř vyrovnané svědčí výrok jednoho z návštěvníků:
„Každá z nich by sa dala kůpit!“, ale i to, že první místo náleželo bodově hned
dvěma destilátům. Nakonec po posledním „rozchutnání“ zvítězila definitivně
slivovice pana Romana Šťastného ze Lhoty u Vsetína.
Z rukou pana starosty obce pak převzali ocenění i za druhé místo: Petr Daňa
a třetí místo: Jaromír Matocha, oba z Liptálu.
Šest soutěžících si poznalo svoji slivovici.
Kdo měl chuť mohl pak přebytky ochutnat při večerním přátelském posezení
za doprovodu hudební skupiny 1+1. Kromě toho měli návštěvníci možnost zajídat
vynikajícím gulášem pana Knebla.

Košt slivovice

Vítězové minulých ročníků:
III.ročník 2007 – 1. Petr Daňa, 2. Libor Obadal, 3. Petr Urban
II.ročník 2006 – 1. Jan Matonoha, /další nejsou zdokumentována/
I.ročník 2005 – 1. Jan Běťák, 2. Josef Fendrych, 3. Josef Londa
0.ročník 2004 /na Baťkové/ - 1. Petr Marek, 2. Pavel Marek, 3. René Navrátil
Zpracovala Jana Vráblíková


V kulturním zařízení obecního úřadu se v roce 2008 konaly tyto akce:
Plesy : Hasičský ples, Myslivecký ples, Valašský bál
vis příloha č.: 18 / pozvánky na plesy /
Zábavy: Mikulášská zábava – SDH Liptál
Štěpánská zábava – FK TJ Start Lipta Liptá
Soukromé akce : 4
Výroční shromáždění FoS Lipta – 18.4.
Divadlo Opava: „Láska brány otevírá“ – 18.5.
Dětské folklorní dny – Výstava výtvarných prací žáků ZŠ
Absolventský večírek – ZŠ a SR při ZŠ Liptál
MFF 39. Liptálské slavnosti – FoS Lipta Liptál, Obec Liptál
Beseda s důchodci
Vánoční besídka - ZŠ při DD Liptál
Vánoční besídka – Malá Lipta, FoS Lipta

Akce

Od 3.1. kurz orientálních tanců pod vedením Dany Mikušové
Od 10.4. cvičení pro ženy a dívky pod vedením Michaely Šťastné
V kulturním areálu obecního úřadu se v roce 2008 konaly tyto akce:
Dětské folklorní dny
Hasičská soutěž, zábava /5.7.2008/
Myslivecká zábava /26.7./
MFF 39. Liptálské slavnosti
Zábava -Finální rozstřel – Klub volejbalových nadšenců
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V roce 2008 měla naše obec 1 423 obyvatel, z toho 707 mužů a 716 žen.
Věková struktura:

muži : 578,
ženy: 580,

Roční přehled
obyvatel

chlapci : 129
dívky : 136

V tomto roce se narodilo 8 dětí, z toho 4 chlapci a 4 děvčata.
Zemřelo 15 občanů, z toho 9 mužů a 6 žen.
Přihlásilo se k pobytu 25 občanů.
Odhlásilo se 17 občanů.
V tomto roce se konalo 14 sňatků z toho 3 církevní.


Počasí
Od začátku roku 2008 převažovala teplota jen mírně pod nulu, ale již 10.1. se
začalo oteplovat. V polovině ledna již nebyl sníh a počasí přes den připomínalo
jaro /teploty se i v noci pohybovaly nad nulou/. Do konce ledna střídavě sněžilo a
pršelo, až v únoru se ochladilo /17.2. dokonce až na -11°C/, ale od 24.2. bylo opět
slunečno a teplo.
V březnu převažovaly teploty kolem 0°C, padal déšť se sněhem. Až 19.3. více
nasněžilo, ale již 22.3. všechno stálo a bylo slunečno a teplo až do konce měsíce.
Začátkem dubna přišlo ochlazení, ale pak se oteplilo a 11.4. jsme večer naměřili
dokonce 18°C.
Až do poloviny května se střídalo velmi teplé počasí s jarním deštěm a ještě 17.5.
se teplota v noci udržela na 16°C. Od 19.5. se ochladilo – trochu se opozdili
„zmrzlí“, ale již od 25.5. bylo opět teplo a poměrně sucho - málo pršelo.
Trochu se ochladilo po polovině června /16.6. bylo ráno jen 8°C/ a pak nastala
tropická vedra.
3.7. konečně zapršelo, ale tropická horka přetrvávala až do poloviny července.
Pak přišlo ochlazení, ale jen do začátku srpna, kdy nastaly opět tropické dny.
Od konce srpna byly již večery studenější, ale přes den bylo stále příjemně teplo.
Prudká změna nastala 25.září, kdy se z teplého léta stal pošmourný podzim.
Během října i začátkem listopadu střídavě pršelo nebo bylo slunečno a teplo
/večer i 12°C/. Zlom nastal 18.11., kdy se ochladilo až na -5°C a následující den
napadl první sníh, který vydržel několik dnů.
Konec listopadu však byl již bez sněhu a vrátilo se slunečné počasí.
Až na Štědrý den začalo mírně sněžit a teploty klesly pod nulu.
28.prosince se ochladilo až na -13°C, což byly za posledních 11 let nejnižší
teploty tohoto dne. Nasněžilo jen mírně.
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Rekapitulace :
1. Události roku 2008
2. Volby
3. Volba prezidenta
4. Povinnosti z titulu „Vesnice roku“
5. Návštěva evropské komise v Liptále
6. Zájezd do Holandska
7. Největší investice v obci-základní škola
8. Dětské hřiště
9. Nové stoly a židle v kulturním zařízení
10. Zvýšení daně z nemovitostí
11. Hospodaření obce
12. Dětské folklorní dny
13. Liptálské slavnosti
14. Výstavy
15. Stihl Timbersports a Jan Svoboda
16. „Strom života“
17. Z mateřské školy
18. Ze základní školy
19. Z Dětského domova a základní školy praktické
20. Myslivci
21. Hasiči
22. Fotbalový klub
23. Česká církev evangelická
24. Ocenění paní Brněnské
25. Točená zmrzlina
26. Nové solárium
27. Z činnosti Komise pro občanské záležitosti
28. Velocipedista Josef Zimovčák
29. Konec zubní ordinace
30. Netopýři
31. Košt slivovice
32. Akce
33. Roční přehled obyvatel
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