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Pád vlády uprostřed předsednictví EU.
Volby, nevolby.
Po pádu vlády Mirka Topolánka a sestavení úřednického kabinetu Jana Fischera se
politici dohodli na předčasných podzimních sněmovních volbách. Parlament schválil
ústavní zákon o zkrácení funkčního období Sněmovny. Na začátku července prezident
Klaus vyhlásil termín předčasných voleb na 9.a 10. října. Ústavní soud však
vykonavatelnost rozhodnutí prezidenta odložil a pak i zrušil jako účelovou změnu i
ústavní zákon. Politici se potom dohodli na trvalé změně ústavy. Politická krize
vyvrcholila oznámením Jiřího Paroubka, že ČSSD volby nepodpoří a hned na to předseda
sociálních demokratů Mirek Topolánek složil poslaneckou funkci. Fischerově vládě se
tak prodloužil mandát až do řádných voleb v květnu 2010.

Události roku 2009
v Česku

Evropská unie se po šesti letech dočkala – 1.prosince 2009 vešla v platnost Lisabonská
smlouva. Do posledního roku vyjednávání výrazně zasáhla Česká republika. Prezident
Václav Klaus vznesl požadavek na trvalou výjimku z Listiny základních práv EU, na
kterou smlouva odkazuje. Prezident se obával prolomení Benešových dekretů. Unie
nakonec na Klausovu podmínku kývla a prezident smlouvu podepsal. Česko tak
ratifikovalo Lisabon jako poslední členský stát.

Americký prezident Barack Obama přiletěl do Prahy a jeho návštěva trvala téměř
čtyřiadvacet hodin.
Na Hradčanském náměstí před téměř 10 tisíci lidmi přednesl projev s výzvou
na vytvoření světa bez jaderných zbraní.

Papež Benedikt XVI. přiletěl na třídenní návštěvu do Česka 26.9.2009, a to je
12 let po jeho předchůdci Janu Pavlu II.
Navštívil Prahu, Brno a Starou Boleslav a část svého projevu vždy přednášel v češtině.
Policie střežila hlavu církve více než amerického prezidenta Obamu.

Bleskové povodně – třetí nejtragičtější povodně v historii ČR.
Letošní povodně všechny zaskočily. Stačilo pár minut na to, aby přišly a odešly. Braly
s sebou všechno, co jim stálo v cestě a vzaly život i patnácti lidem. Evakuováno ze svých
domů muselo být 1 400 lidí a způsobily škody za dvě miliardy. Letní kalamity tak
překonaly škody, které před dvěma roky způsobil orkán Kyrill a loni vichřice Emma.
Nejdříve se ukázaly na jihu Čech, ale většinu škod způsobily na severní Moravě. Celkově
zasáhly třináct krajů.
Hasičům dělalo paradoxně největší problémy uhlídat malé toky.
Z potoků se vlivem extrémních přívalových dešťů stávaly během chvíle řeky, které se
obrovskou rychlostí valily přes obce.

V březnu se svět začal obávat prasečí chřipky. Zmutovaný virus, který obsahuje geny
lidské, ptačí a prasečí chřipky se objevil v Mexiku a začal se šířit po celém světě.
V červnu byl již i u nás a v říjnu zemřela první žena. V listopadu jsme získali vakcíny
proti prasečí chřipce, ale zájem o očkování nebyl velký. Do konce roku však na virus
zemřelo 48 lidí, ale většina z nich trpěla i dalšími nemocemi.
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Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 24.6.2009 již muselo rozhodnout, zda
se v rámci projektu „Čistá Bečva II“ zapojíme do odkanalizování naší obce nebo ne.
Rozhodnutí bylo jednoznačné – v projektu pokračovat !
Je třeba zdůraznit, že nevybudování kanalizace by znamenalo přenesení problémů
s likvidací odpadních vod na samotné občany a v takovém případě by to samozřejmě
znamenalo nejen starosti s vyřizováním povolení, ale i nemalé finanční výdaje.
Již tehdy bylo jasné, že zajištění financování celé akce bude velmi složité, bude
vyžadovat těžká a mnohdy velmi nepříjemná rozhodnutí. Na zasedání ZO 26.10.2009
byla již Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko předložena „Smlouva o poskytnutí
dobrovolných příspěvků na realizaci projektu Čistá řeka Bečva II.“. Z této smlouvy již
byla jasná čísla a z toho plynoucí finanční výdaje pro obec, abychom mohli nejen celou
akci provést, ale i zaplatit.

Kanalizace a
daň z nemovitosti

Celkové náklady na akci :
161 222 000,- Kč
Dotace :
120 013 000,- Kč
Vlastní zdroje pro obec Liptál : 41 209 000,- Kč
Částka 41 209 000,- Kč pro naši obec je rozdělena do splátek v letech 2009 – 2024
a to následovně :
1. již uhrazeno 318 000,- Kč
2. 2009
100 000,- Kč
3. 2010
1 548 000,- Kč
4. 2011
951 000,- Kč
5. 2012
1 487 000,- Kč
6. 2013
2 198 000,- Kč
7. 2014
2 300 000,- Kč
8. 2015
2 329 000,- Kč
9. 2016
2 515 000,- Kč
10. 2017
3 087 000,- Kč
11. 2018
3 182 000,- Kč
12. 2019
3 279 000,- Kč
13. 2020
3 576 000,- Kč
14. 2021
3 644 000,- Kč
15. 2022
3 604 000,- Kč
16. 2023
3 549 000,- Kč
17. 2024
3 542 000,- Kč
Splátky v letech 2009 – 2016 jsou nižší, protože v těchto letech obec splácí úvěr na vodu
ve výši 3 mil. Kč (do roku 2012), základní školu ve výši 1 mil.Kč (do roku 2012) a
plynofikaci ve výši 6 mil. Kč (do roku 2016).
Čísla jsou jasná a jasné je také, že výstavba kanalizace je největší investiční akcí v obci.
Čekat finanční pomoc od státu za současné ekonomické situace, tak tomu asi nikdo
nevěří, spíše jsme neustále upozorňováni na menší daňové příjmy.
Návrhy na uspořádání sbírky od občanů nejsou asi také tím nejlepším řešením.
Všechny tyto okolnosti donutily zastupitele uvažovat reálně a především zodpovědně.
Bylo by velmi jednoduché dnes podepsat smlouvu a již předem vědět, že zajištění
splácení úvěru je nereálné.
Především v souvislosti s výstavbou kanalizace přistoupili zastupitelé k otázce daně
z nemovitostí. Vládní zákon, týkající se protikrizových opatření mimo jiné říká : „daň
z nemovitosti se oproti roku 2009 zdvojnásobí“. Zvýšení daně se netýká majitelů orné
půdy, zahrad, travních porostů.
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Rozhodnutí zastupitelů nebylo jednoduché. Zvýšení daně z nemovitosti postihne každého
z nás. Při současné ekonomické situaci, kdy dochází ke snižování platů, nejsou zvyšovány
důchody a zvyšuje se nezaměstnanost, to bude pro většinu občanů zásah do rodinného
rozpočtu. S vědomím, že nám v této situaci nikdo nepomůže, jsme přistoupili k řešení, že
daň z nemovitosti se oproti roku 2009 v souvislosti s vládním zákonem zdvojnásobí. Je to
řešení, které by mělo zajistit především výstavbu a splácení úvěru pro kanalizaci, ale i
normální chod obce, jako např. provoz obecního úřadu, mateřské i základní školy,
vyvážení odpadků, údržbu komunikací a jiných běžných činností.
V opačném případě bychom se opět museli zabývat otázkou, zda kanalizaci v obci
budovat a jak ji následně zaplatit.
Pro Liptálský zpravodaj napsala Věra Dostálová, místostarosta obce.


Již od prosince minulého roku byla na obecním úřadě občanům k dispozici nová služba –
Czech POINT (Český podací, ověřovací a informační národní terminál).
Prostřednictvím Czech POINTu lze získávat ověřené výpisy z .
- katastru nemovitostí
- živnostenského úřadu
- obchodního rejstříku
- výpis z rejstříku trestů
- výpis z registru řidičů

Czech POINT



Ve dnech 5. a 6. června 2009 proběhly i v naší obci volby do Evropského parlamentu.
Z celkového počtu 1 176 voličů se jich k volbám dostavilo 236, což je 20,1%.
Výsledky : 1. ODS
106 hlasů, tj. 44.9 %
2. ČSSD
36 hlasů 15,3 %
3. KSČM
20 hlasů
8,5 %
4. KDU-ČSL
13 hlasů
5,5 %
5. Věci veřejné
9 hlasů
3,5 %
6. Suverenita
7 hlasů
3%
7. Strana svobodných občanů 7 hlasů
3%
8. Evropská dem.strana
5 hlasů
2,1 %
9. SDŽ
4 hlasy
1,7 %

Volby do Evropského
parlamentu

Příloha č. : 1 (Hlasovací lístky)
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LIPTÁL – DAŇOVĚ DISKRIMINOVANÁ OBEC

Tabule u vjezdu
do naší obce

Když se 26.června 2009 objevila tabule s tímto nápisem u vjezdu do naší obce, tak se
mnozí ptali, co to znamená. Stejně se asi ptali občané z dalších 900 obcí v celé republice,
kde měli odvahu tabule vyvěsit. Tato akce byla organizována Sdružením místních
samospráv (SMS-ČR), jehož je Liptál členem. Účelem bylo upozornit veřejnost, média,
politiky na diskriminaci obcí a menších měst na financování samosprávy ve srovnání
s velkými městy. Podle platného zákona
o rozpočtovém určení daní má např. občan Liptálu „cenu“ 7 000,- Kč, kdežto občan
Prahy je oceněn na 30 000,- Kč.
Čtyři největší města – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, kde žije 20% obyvatel ČR
má díky zákonům k dispozici 50% všech příjmů obcí a měst. S druhými 50% musí vyjít
80% obyvatel naší země. Odstranění těchto obrovských rozdílů je jeden z více okruhů
činnosti SMS-ČR, kde patří i snaha o změnu systému nenárokových dotací
rozdělovaných vládou, parlamentem a ministerstvy. Tento systém zvýhodňuje větší
města, které tak mají větší prostředky na dofinancování dotovaných akcí.
Pro Liptálský zpravodaj napsal Miroslav Vaculík, starosta obce.


Od 1.7. do 17.8 2009 vyhlásil Obecní úřad Liptál sbírku na oblasti postižené povodněmi
v červnu 2009 na Severní Moravě.
ZO na svém zasedání dne 9.9.2009 schválilo zaslání vybrané částky 23 682,-Kč na
povodňovou sbírku v obci Hodslavice na Novojičínsku a z rozpočtu obce Liptál schvaluje
částku 10 000,- Kč na tuto sbírku.

Sbírka na povodně

Dopis z Hodslavic :
V Hodslavicích 9.10.2009
Vážený pane starosto, členové zastupitelstva a občané obce Liptál,
Dovolte nám, abychom Vám za všechny naše občany, ale pochopitelně zejména za ty,
které nepřízeň počasí postihla různě vysokou majetkovou újmou, upřímně poděkovali
za Vaši projevenou účast, velkorysou finanční pomoc a v neposlední řadě i za potřebnou
morální podporu.
Skrze Vaši pomoc nejrůznějšího druhu jsme mohli zažít též uklidňující a povznášející
pocit, že v těch nešťastných chvílích nezůstala naše obec se svými starostmi sama.
Velmi si Vašeho vstřícného přístupu vážíme a prosíme o předání díků všem
zainteresovaným dárcům u Vás v obci, ve firmě spolku či sdružení. Srdečně děkujeme i
všem našim jednotlivým příznivcům, kteří vzpomínkou na naši obec nebo konkrétní
přátele a známé vyvinuli nemalé úsilí a poslali svůj příspěvek ke zmenšení obecních i
soukromých majetkových ztrát.
Vy všichni, na něž se s vděčností tímto dopisem obracíme, jste spolu s našimi
spoluobčany, sousedy,kolegy i přespolními kamarády prokázali postiženým
Hodslavjanům v oněch kritických dnech neocenitelné služby.
Co nejsrdečněji Vám všem děkujeme, přejeme pevné zdraví a posíláme mnoho
přátelských pozdravů.
Za Hodslavice, rodiště Františka Palackého,
Miroslav Vyhlídal, starosta spolu se členy ZO a pracovníky obecního úřadu.
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Na květnovém zasedání zastupitelstvo obce schválilo koupi nového auta
na rozvážení obědů, protože Pick up již dosloužil.
Rozhodli se pro Citroën Berlingo 1,4i SX s akontací 100 000,- Kč,
s měsíčními splátkami 5 376,- Kč po dobu 36 měsíců včetně pojištění.

„Obecní auto“


Na začátku roku bylo přestěhováno Informační centrum Obecního úřadu Liptál

Informační centrum

z pronajímaných prostor u řeznictví přímo do budovy obecního úřadu.
Vchod je od komunikace z Pustého z boku budovy.
V úřední dny zde mohou občané vyřizovat různé platby, získávat informace nebo
zakoupit různé propagační materiály od záznamů různých událostí na DVD
přes knihy o Liptále a Valašsku až po různé místní pohlednice.


Od začátku roku byl opět otevřen obchod „U Daňů“ v horní části obce.
Pronajala si jej paní Marcela Freundová ze Sadové ulice a přízeň kupujících si získala
nejen širokou nabídkou zboží, ale i otvírací dobou v neděli dopoledne.

Obchod „U Daňů“


V roce 2009 byl realizován projekt obce Seninka – stavba „Rozhledna Vartovna“.
Tento projekt Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kótách
651 m.n.m. je spolufinancovaný Evropskou únií z Evropského regionálního rozvoje
v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.
Partnery projektu byli : Sdružení obcí Hornolidečska, Obec Dohňany, Obec Městečko,
Obec Jasenná, Obec Seninka.

Rozhledna
„Vartovna“

Stavba byla slavnostně zahájena 9. července 2009 slavnostním poklepem na základní
kámen a slavnostní otevření se konalo 17.11.2009.
Rozhledna je ing. arch. Ivanem Bergmanem navržena ve formě věže
na kruhovém půdorysu o výšce 29,5 m.
Charakteristický vzhled vychází z inspirace přírodních forem, jako jsou kmeny stromů,
stébla trávy apod. Stvol věže je tvořen rastrem nosných prvků ve čtyřech směrech. Tato
struktura, v místě vzájemným křížením propojena spojovacími prvky, vytváří samostatný
plášť, obal, vyrůstající z pevné kamenné podlože. Důležitá je i barevnost jednotlivých
prvků: svislý a vodorovný rastr je stříbřitě šedý – je tedy proti obloze ztlumen, na rozdíl
od diagonálních spirál, které se v prudkém stoupání vinou vzhůru k nebi v podzimních
teplých barvách, červenohnědé a žlutě okrové.
Rozhledna má výškově tři části: spodní kamennou část s výškou cca 5,4 m,
vlastní věž s patry po 2,4 m a vrcholovou část s vyhlídkovou plošinou ve výšce
27 m krytou plochou střechou. V kamenném podloží je umístěn vstup s možností prodeje

občerstvení.
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Obvodová plášťová struktura je tvořena z prefabrikovaných ocelových segmentů
z ocelového plechu nebo pásoviny, žárově zinkovné a následně barevně upravené
vypalovacími barvami. Schodiště je ocelové, stupně a podesty jsou z pororoštových
mříží.
Slavnostního otevření se i přes nepřízeň počasí zúčastnili nejen obyvatelé partnerských
obcí projektu, ale přišlo i hodně našich občanů.
Vždyť vrchol kopce Vartovna býval častým cílem vycházek i místem setkávání obyvatel
Seninky, Jasenné a Liptálu. Tak proto bereme tuto rozhlednu tak trochu za naši a jsme
rádi, že Zastupitelé naší obce na svém zasedání v září schválili poskytnutí finanční částky
50 000,- Kč jako dar Obci Seninka „na podporu rozvoje cestovního ruchu“.
Dopis z Obce Seninka :
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
jménem svým a jménem Zastupitelstva obce Seninka Vám velmi děkujeme
za poskytnutý finanční dar, kterým jste podpořili projekt – stavba rozhledny
na Vartovně.
Velmi si vážíme jak finanční, tak organizační spoluúčasti zastupitelstva a občanů obce
Liptál u příležitosti slavnostního otevření rozhledny a její dání do provozu dne 17.
listopadu 2009.
Tato dominanta tří obcí – Liptálu, Jasenné a Seninky je a věříme, že dlouho bude,
krásným místem setkávání našich spoluobčanů s širokou veřejností.
Plánujeme každoročně vítat začátek roku na Vartovně spolu s občany okolních obcí a
turistickou veřejností. Setkání připravujeme na 2.ledna 2010 v 11.00 hod. na Vartovně a
u této příležitosti jsme oslovili bratry faráře v Liptále, Jasenné a Leskovci s žádostí o
požehnání této stavbě.
Rozhledna bude otevřena celoročně, v letních měsících plánujeme zajištění provozu
obsluhou.
Každé roční období na Vartovně je jinak krásné, přeji Vám tu krásu prožít s třicetipěti
metrovým nadhledem.
V Senince 2.12.2009
S pozdravem Marie Řezníčková, starostka obce Seninka
Příloha č.: 2 ( výstřižek z regionálního tisku Jalovec)


Na konci října tohoto roku bylo na místním hřbitově dokončeno a předáno
do užívání nové kolumbárium.
Jeho stavba byla zahájena na základě velkého množství žádostí občanů o uložení ostatků
zesnulých na místním hřbitově a to právě v kolumbáriu.
Stavba byla prováděna podle projektu architekta Jindřicha Ondruše, který projektoval i
původní kolumbárium. Součástí stavby je i kamenný chodník, osvětlení a nový urnový
háj s asi dvaceti volnými místy.
Tato stavba byla realizována díky dotaci Zlínského kraje z programu na podporu obnovy
venkova ve výši 316 000,- Kč. Návratná finanční výpomoc od Zlínského kraje je
112 000,- Kč, kterou bude obec splácet po dobu dvou let. Vlastní prostředky naší obce
jsou ve výši 199 000,- Kč.

Nové kolumbárium
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PŘÍJMY :
Daň závislá činnost
2 168 412,Daň z příjmu F.O.
198 342,Srážková daň
169 198,Daň právnických osob
2 359 473,Daň právnických osob – obec
103 320,Daň z přidané hodnoty
4 608 004,Popl.znečišť.ovzduší
5 360,Převod za odnětí půdy
6 170,Správní poplatky
34 960,Odvoz domovního odpadu
454 750,Poplatek ze psů
24 550,Užívání veřejného prostranství
7 200,Místní poplatek VHP
25 000,Odvod výtěžku VHP
5 687.Daň z nemovitosti
846 066,Neinv.dotace na volby
20 000,Dotace Krajský úřad Zlín
386 900,Dotace na mzdu ÚP –státní rozp.
40 722,Dotace na mzdu ÚP - evrop.únie
230 580,Dotace Czech Point
36 478,Sdružení Vsacko-vratka za plynofikaci
50 829,Dojíždějící žáci – Lhota
79 739,Dojíždějící žáci – Jasenná
124 200,Dotace na lesy
27 376,ZŠ zateplení fas. a výměna oken II.etap .
100 000,Dotace na Kolumbárium
316 000,Tržba v lesním hospodářství
50 320,Přijaté dary na divadlo ZŠ
15 000,Knihovna
340,Nájem Kult.zažízení
18 942.Nájem Kult.areál
17 365,Nájem nebyt.prost.zdrav.střediska
98 511,Nájem nebyt.prost.Dům služeb
75 972,Pohřebnictví
9 456,Místní hospodářství,Vizovické vrty
122 123,Nájem za služby-Hruška-otop,voda
27 154,Nájem pozemku Mezníková
34 393,Pojistná událost
351 291,Prodej pozemku
1 960,Třídění odpadu,prodej popelnic ap.
60 722,Třídění odpadu EKO KOM
50 296,Veřejná zeleň
18 000,Dům s pečovatelskou službou
218 097,Příjem za rozvoz obědů- Lhota
48 400,Požární ochrana
2 400,Ostatní příjem
14 332,Nájem za otop zasedačky Sdruž.Syrákov
103 000,Úroky
3 693,Cestovní ruch – rozhledna
Výst a oprava,zimní údržba – komunikace
Výstavba a údržba chodníků
Dopravní obslužnost
Skup.vodovod,splátka úroku a úvěru

VÝDAJE :

Hospodaření obce

20 840,-

100 000,187 995,-

93 359,176 322,393 294,67 433,71 600,123 352,-
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VÝDAJE :
Návratná finanční výpomoc – vodovod I.etapa
Cobbler úhrada půjčky
Kanalizace
Mateřská škola přísp. na provoz
Základní škola přísp.na provoz
ZŠ Zateplení-dokončení II.etapa-ost.práce
Spoluúčast obce-investiceorg.
Knihovna
Ostatní činnost v kultuře
Zachování a obnova kulturních památek
Činnost regist.církvím
Oprava rozhlasu
Liptálský Zpravodaj
Údržba Kulturního areálu
Vítání občánků,beseda s důchodci,narození dětí
Tělovýchova
Ambulantní péče
Ostatní nemocnice
Nebyt.prostory-otop,voda,el.-Dům služeb
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Úrok plynofikace
Územní plán č.7
Územní rozvoj-přísp.na digitální mapu
Ostatní služby M.H.
Odvoz nebezp.odpadu
Odvoz domovního odpadu
Odvoz tříděného odpadu
Péče o vzhled v obci,mzda VPP
Sociální pomoc občanům
16 BJ penzion
Péče o staré občany
Příspěvek na povodně
Požární ochrana –dobrovolná část
Zastupitelstvo, komise
Vnitřní správa
Čerpání sociální fond
Bankovní poplatky
Odvod daně obec
Vratka za volby KÚ Zlín
Člen.přísp.Vsacko-Val.Polanka,mikroregion,atd.
FINANCOVÁNÍ :
Vyrovnání kontokorentu z r.2008
Kontokorent 2009
Úvěr automobil Citroen
120 000,Půjčka ZK na Kolumbárium
120 000,Plynofikace obce – úvěr
Splátka půjčky za okna v KZ Krajskému úřadu
Splátka půjčky ŠJ,SOS
Splátka půjčky KÚ Zlín z r.2007
Splátka úvěru Citroen
VYROVNANÝ ROZPOČET :
14 632 200,Příloha č. : 3
(Rozpočet obce)

401 000,105 978,100 000,637 610,1 330 000,52 809,200 918,41 177,198 201,908,20 000,5 211,43 784,59 660,64 748,37 133,378,2 000,70 017,152 067,659 924,146 867,145 430,4 260,1 089 449,105 986,529 325,137 440,431 179,22 737,92 159,53 377,10 000,79 198,1 333 383,1 979 184,69 000,22 122,103 320,3 775,19 660,- 731 898,0

-343 626,-23 000,-720 000,-40 000,-17 369,14 632 200,-
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Ve dnech 12. až 14.června proběhl již 22 ročník Dětských folklorních dnů.
Záštitu nad festivalem převzali paní Alena Gajdušková, pan Zdeněk Škromach
a pan Libor Lukáš.
Součástí slavností byla výstava dětských výtvarných prací pod názvem „A my to umíme
takto..“, kterou připravily a v pátek odpoledne slavnostně otevřely děti z Dětského
domova a Základní školy Liptál se svými učitelkami a tetami.
Sobotní a nedělní program začal již v 10.30 hod., a to hrami pro děti, které připravila
paní Hana Řehánková. V 11.30 hod. proběhlo slavnostní přijetí vedení souborů, hostů a
sponzorů starostou obce panem Miroslavem Vaculíkem a ředitelem festivalu panem
Ladislavem Michálkem.
Hlavní dětské programy byly zahájeny, jak v sobotu, tak v neděli ve 14.00 hod.
V obou hlavních pořadech pro diváky vystoupily dětské soubory z blízkého okolí.
V sobotu se představily soubory : Malý Beskyd ze Zubří, Vizovjánek z Vizovic, Děcka
ze Skoronic, Děcka z Hošťálkové, Cimbálová muzika Malý Vsacánek ze Vsetína a
domácí Malůšata a Malá Lipta. V neděli pak soubory Dřeváček z Otrokovic, Podskalaček
z Rožnova pod Radhoštěm, Vsacánek ze Vsetína, Cimbálová muzika Malý Jaloveček
z Hovězí a domácí Malůšata a Malá Lipta.
V nedělním programu také zazpívala vítězka loňského ročníku „Zpěváček roku 2008“
Aneta Juřičková.
Součástí hlavního programu byla i pěvecká soutěž „O liptálského ptáčka zpěváčka“,
ve které si zazpívaly děti z jednotlivých souborů. Zúčastnilo se jich celkem 32.
Porota ocenila všechny zpěváčky za odvahu a velmi je pochválila za krásný zpěv. Proto
se vítězi stali všichni. Ale i přesto ocenila v sobotu v 1.kategorii (5. – 9.let) Annu
Mrlinovou ze souboru Malůšata a v neděli Věru Gojnou také z Malůšat.
Ve 2.kategorii (10. – 15.let) v sobotu Lenku Mrlinovou z Malé Lipta. Neděle měla dva
vítěze a to Lucii Vaňkovou ze Vsacánku a Pavla Mrlinu z Malé Lipty.
Pro Liptálský zpravodaj napsala tajemnice festivalu Andrea Čalová.

22.Dětské folklorní
dny

Příloha č.: 4 ( brožurka, letáky Folklorního sdružení ČR)


Letošní mezinárodní festival „Liptálské slavnosti“ se konal ve dnech 26. – 31.srpna a
byl zvlášť významný, protože slavil 40. výročí svého trvání.
Jeho pořadatelé obec Liptál, Zlínský kraj, Folklorní sdružení ČR a Folklorní sdružení
Lipta Liptál připravili pro návštěvníky skutečně reprezentační program, s účastí
vynikajících zahraničních i domácích souborů. Na festivalu se střídala vystoupení dětí,
zahraničních souborů i vybraných skupin, jako např. Fleret s Jarmilou Šulákovou nebo
bratislavský OLÚN v čele s Mirko Dudíkem a tanečníky z Čarovných ostrohů.
Vydařilo se i setkání liptálských rodáků, na kterém se sešlo 50 rodáků ze všech částí
republiky i ze zahraničí – nejdelší cestu podnikla paní Růžena z Kanady.
Festivalové programy provázelo proměnlivé počasí, kvůli kterému došlo v sobotu
k časovému skluzu, takže závěrečný ohňostroj se konal až v 1. hodinu v noci.
Zájem o produkci byl však tak velký, že i přes tuto pokročilou dobu byl areál plný.
Úspěšné byly i doprovodné programy – řezbářské dny, ukázky rukodělných prací
(např. s kamenivem), výstava Jana Kobzáně i fotografická výstava „Zajímavosti liptálské
přírody“.
Průběh festivalu ukázal, že měli pořadatelé při výběru účinkujících skutečně šťastnou
ruku. Na 7 000 diváků tleskalo jejich umění a odjelo z festivalu se silnými zážitky.

40. Liptálské
slavnosti
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V úterý se rozjedou z Liptálu také hosté z dalekých i blízkých zemí – soubory z Konga,
Uzbekistánu, Indonésie, Kapverdských ostrovů, Ruska, Španělska, Litvy, Lotyšska,
Maďarska a Slovenska. Některé se vrací do svých domovů, jiné se ještě zdrží a budou
k vidění na festivalech v září.
Současně s festivalem slavil významné životní jubileum také jeho ředitel Ladislav
Michálek. Pogratulovat mu přišli patroni Liptálských slavností poslanec Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Josef Smýkal, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a
hlavní hygienik ČR Michael Vít, za folklorní sdružení ČR předseda Zdeněk Pšenica a
místopředseda Josef Langer, za obec Liptál starosta obce Miroslav Vaculík,
z kolegů prezidentka Mezinárodního folklorního festivalu Frýdek Místek Eva Geryková a
mnozí další.
Ladislav Michálek patří mezi nejvýznamnější osobnosti folklorního hnutí posledních
dvaceti let. Od dětství se věnoval lidové kultuře a jeho přispěním se MFF Liptál stal
jedním z nejvýznamnějších festivalů v naší republice. Za svoji práci pro lidovou kulturu
získal v loňském roce i mezinárodní uznání, kterého se dostalo jen několika evropským
osobnostem – obdržel cenu mezinárodní organizace I.G.F. „folklorního Oskara“.
I jeho zásluhou Folklorní sdružení ČR jako jediná z 60 členských folklorních organizací
I.G.F. získala letos v únoru vlajku identity, nejvyšší ocenění I.G.F.
V sobotu večer na vystoupení skupiny Fleret popřáli také patroni festivalu a předseda
FoS ČR k významnému životnímu jubileu naší legendární zpěvačce Jarmile Šulákové.
A s jakou vyhlídkou a plány vstupuje festival do dalšího desetiletí?
„je potěšitelné, že se organizace i tvorby festivalu ujímají mladí členové souboru, kteří
jsou garancí pro další festivalová léta,“ řekl závěrem Liptálských slavností Ladislav
Michálek.
Tisková zpráva FOS Lipta Liptál.
Příloha č.: 5 ( plakát, vstupenka, brožura, program, pozvání, výstřižek z novin )


Ve dnech 29. – 30.9. 2009 proběhly v liptálském zámku, v rámci 40.ročníku
Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti, dvě výstavy.
Na první výstavě moderního košíkářství jste se mohli seznámit s výrobky z pedigu a
zkusit si v minikurzu pletení vyrobit vlastní košíček nebo zvoneček.
Fotografie běžných rostlin a živočichů, ohrožených rostlin, památných a významných
stromů v obci, známých lokalit a dalších zajímavostí jste mohli prostudovat na výstavě
amatérských fotografií.
Obě zorganizovali členové nově vzniklé organizace Českého svazu ochránců přírody
Vartovna Liptál.

Výstavy


V polovině roku ze zdravotních důvodů ukončil svou činnost v obecní knihovně pan
učitel Jaroslav Marek.
Vedl ji téměř třicet let, nejprve ještě v prostorách v zámku, poté v budově základní školy.
Funkci knihovnice převzala paní Alena Malčíková, zaměstnankyně obecního úřadu, která
se vrátila po mateřské dovolené.
Nyní je knihovna otevřena pro veřejnost dvakrát v týdnu (středa a pátek) od 15.00 do
17.00 hod.

Obecní knihovna
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V tomto roce uspěla mateřská škola s projektem „Poznávejme a chraňme svoji Zemi“ a
hodnotící zpráva stručně popisuje většinu akcí tohoto roku :

Z mateřské školy

„Jak jsme v průběhu roku 2009 vedli děti k enviromentální výchově v rámci realizace
projektu „Poznávejme a chraňme svoji Zemi“.
Příchod jara jsme vnímali postupným tvořením a doplňováním výstavky Matičky Země
v mezipatře školky.
Na záhon na zahradě jsme zaseli semínka zeleniny a koupené sazeničky. (Příští rok si již
vypěstujeme sami svoje v připravených skleníčcích.)
Den Země jsme oslavili výletem na Hvězdárnu na Vsetíně, kde děti obdivovaly veliký dalekohled
a seznámily se s meteorologickou stanicí.
Také jsme se zapojili do akce „Ukliďme svět“ spolu s místní organizací Českého svazu ochránců
přírody Vartovna.
Starší děti z oddělení Sluníček se první zapojily do třídění odpadků do barevných nádob
umístěných v chodbičce před třídou a byly tak příkladem mladším dětem i přicházejícím rodičům.
Od začátku školního roku měly nádoby na třídění i mladší děti z oddělení Kuřátek. Paní kuchařka
již odnáší biologický odpad do kompostéru na zahradě.
Pro lepší informovanost rodičů o ekologickém chování jsme připravili nástěnku s poličkou
s brožurkami a knihami.
Při jarním úklidu jsme spolu s rodiči vyhrabali zahradu, připravili nové záhony podél plotu
pro rybízové keře a „zasadili“ vrbové pruty do tvaru kruhu na budoucí domeček pro děti
Rybízy jsme pak spolu s dětmi zasadili, ale vrbové pruty nám i přes důkladné zalévání nezačaly
růst. Příští rok je ale zkusíme zasadit znovu – na jiném místě. Pěkně nám rostla na jaře zasazená
jablůňka a dokonce měla tři jablíčka. Každé dítě pak ještě doneslo jablíčko z domu a upekli jsme si
štrúdl. Také jsme sklízeli švestky ze stromu na zahradě na trnkový koláč. Těšíme se, že příští rok
budeme už mít kromě rybízu na zahradě i jahody. Zasadili jsme je na podzim.
V mateřské škole používáme ekologické čistící prostředky na úklid a mytí nádobí. Uspořádali
jsme prezentaci těchto výrobků pro rodiče, ale setkali jsme se s malým zájmem. Hodně rodičů
o těchto výrobcích již slyšelo a někteří je i používají.
Spolu s dětmi jsme na zahradě za budovou školky plánovali vysázení bludiště z keřů, ale
nakonec jsme ho nechali vysázet úplně jinde. Na původním místě se nám do kanálu jedním kolem
probořil autojeřáb při opravě rýn a prostor za budovou tak byl dětem dlouho nepřístupný
Pak jsme si připravili místo pro pocitový chodníček a vysadili základ pro bylinkovou zahrádku.
Na chodníček jsme umístili různé druhy kamenů, které děti zasypaly pískem, prostřídali jsme je
nasbíranými šiškami a vysadili mech. Už teď víme, jak chodníček ohradíme od bylinkové
zahrádky, a které bylinky ještě příští rok doplníme.
Děti se naučily hodně bylinek poznávat nejen na naší zahrádce, ale hlavně na vycházkách při jejich
sbírání. Nasušili jsme si zásoby do „Bylinkové lékárny u medvědů“ na chodbě.
A v týdnu nazvaném „Bylinky pro zdraví“ v období podzimních chřipek jsme každý den vařili jiný
čaj. Dokonce i rodičům na Adventní slavnosti čaje spolu s nazdobenými perníčky chutnaly.
Z bylinek, ale i z jiných květin jsme sestavili herbář, a teď při jeho prohlížení vzpomínáme, jak a
kde jsme je trhali.
V rámci kutíren jsme pro rodiče připravili jarní tvoření košíčků z pedigu. Malý zájem o výrobu
svědčí o obavách z neznámého materiálu, ale zúčastněné maminky byly nadšené a příště jich bude
určitě víc. O tvořivé malování na trička dětem k svátku byl o něco větší zájem a o úspěšnosti
vypovídaly výrobky.
Velikonoční tvoření se tradičně setkalo s největším ohlasem. Rodiče spolu s dětmi pilně malovali
vajíčka, slepovali ozdoby a vytvářeli velikonoční aranžmá.
Účast rodičů na vánočním tvoření při adventní slavnosti poznamenala velká nemocnost v období
chřipek, ale za to si přítomné děti vyrobily svíček z voskových mezistěn více.
Jarní terénní program s Alcedem na Hájence v Semetíně se dětem velmi líbil. Všechny aktivity
byly zajímavé, i počasí nám přálo a dokonce jsme viděli čolka a raka.
Plánování vycházek do přírody a na statky bylo hodně závislé na počasí, a ne vždy se všechno
podařilo tak, jako vycházka k prameni místního potůčku, na statek k Valchářům, na ranč
k Vaculíkům nebo za ovečkami.
Podzimní aktivity byly velmi ovlivněny vytopením přízemního oddělení a omezením provozu
po dva měsíce na jedno oddělení. Malou náhradou bylo zorganizování školky v přírodě v krásném
prostředí Moravského krasu.
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Z plánovaných tvořivých činností na zahradě se tak uskutečnilo jen zpracování sena a slámy, a tyto
figurky stále zdobí chodbu školky. Nepodařilo se nám uskutečnit výstavku Skřítka Podzimníčka,
i když skřítky z lesních plodů děti vyráběly, ani tkaní na přírodním stavu na zahradě.
Plánování činností v rámci projektu, jejich uskutečňování i další zamýšlení se nad podobnými
úkoly nás velmi posunulo v rámci ekologického zaměření. Zpracovali jsme si ekologický program
pro školku, vypracovali řadu integrovaných bloků zaměřených na přírodu a ekologii, ocenili a
doplnili přírodní pojetí školní zahrady.
V závěru roku nás velmi potěšilo a povzbudilo nominování a udělení „Ceny za přínos k rozvoji
enviromentální výchovy, vzdělání a osvěty ve Zlínském kraji“ v roce 2008-2009, IX.ročník.
Nominováno bylo 36 osobností, škol a školských zařízení, organizací a projektů.
Ocenění získalo 12 z nich.
Tato cena je vyhlašována od roku 2001 a je udělována ve 12 kategoriích. Jednou z nich je „Škola a
školské zařízení“ a nominována byla ještě i ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, ZŠ Nová Cesta, Zlín,
Štípa a ZŠ Bratrství z Bystřice pod Hostýnem.
Naše Mateřská škola Liptál je uvedena jako :
„Aktivní venkovská mateřská škola s výrazným mimoškolním programem – projekty, akce pro
rodiče a veřejnost. Dlouhodobé zapojení do akcí Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Aktivity školy jsou propojeny s životem obce a dalších organizací na území obce.“

Začátek školního roku se nám vůbec nevydařil a po vzájemné dohodě pro nové děti a jejich
rodiče prakticky ani nezačal.
V pondělí na začátku srpna překvapila uklízející zaměstnance voda vytékající z prasklé přívodní
hadičky ke splachovači dětského WC v oddělení v přízemí. Nerozlila se sice úplně po celé ploše
třídy a ložnice, ale dostala se pod PVC a tak dobře se vsákla do betonu, že nebylo možné ji
s použitím výkonných vysoušečů po měsíci vysušit a stále vzlínala do stěn.
Po položení nové podlahové krytiny ve třídě, přestěhování všech věcí a odkrytí betonu v šatně a
na chodbě byla zjištěna nepřípustná vlhkost nejen v ložnici, ale i v těchto místech.
Bylo tady nutné odstranit ze stěn omítku asi do výšky 1 metru a použít ještě výkonnější vysoušeče.
Nová, speciální omítka a větrací lišta u podlahy konečně vyřešily všechny problémy a po položení
podlahové krytiny a konečném úklidu jsme mohli po třech měsících otevřít přízemní oddělení
dětem.
Jen jedna věc nás po téhle nešťastné situaci těšila, a to je to, že děti budou mít nové podlahy
(po schváleném stěhování školky do základní školy jsme na ně ani nepomysleli), krásně
vymalováno a taky část nových skříněk.


Po loňské rekonstrukci fasády a oken na škole, počítají radní ještě s pokračováním,
chtějí dodělat ještě fasádu přední části se vstupem do objektu a spojovací chodbu. Chybí
jim na to ale zhruba dva miliony.
Zatím má obec na dokončení rekonstrukce milion od Ministerstva financí a sto tisíc
z vlastních zdrojů. Celková cena je však kolem tří a půl milionu.
„Zatím nevíme, kde peníze získáme. Dali jsme ještě žádost na Ministerstvo financí a
čekáme. Situace ale není růžová,“ řekl starosta Liptálu Miroslav Vaculík.
S celkovou rekonstrukcí ale počítá, byť by byla na části.
Valašský deník, duben 2009

Ze základní školy
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Školu navštívili poslanci Parlamentu.
Už jsou tady! Neslo se šuškáním celou školou. Poslanci Parlamentu České republiky pan
ing.Zdeněk Škromach a pan ing.František Novosad přijali pozvání k návštěvě naší školy,
která před nedávnem prošla rozsáhlou rekonstrukcí oken a zateplení budovy.
Po krátkém přivítání se poslanci měli možnost podívat, jak probíhá vyučování – nakoukli
do 2.třídy a byli překvapeni, že děti nebojácně odpovídaly na otázky obou hostů. Zvláště
pan místopředseda ČSSD Škromach byl velmi překvapen, že se děti chlubily právě
probíhajícím kurzem plavání.
Cestou malovanými školními chodbami se hosté dostali až do školní kuchyně. Páni
poslanci chtěli osobně poznat šikovné kuchařky, které tak skvěle pečou naše tradiční
valašské regály, vyhlášené svou kvalitou v širokém okolí.
Z kuchyně vedly kroky rovnou do sportovního koutku… zde nám pan Škromach poskytl
jedinečný důkaz toho, že má smysl pro humor – zavzpomínal na dětská léta a přeskákal
malovaného panáka – navíc musel svůj výkon dvakrát opakovat, aby byla jistota, že
přítomní fotografové stihli vše nerozmazaně zaznamenat.
Ve školní družině všichni obdivovali vybavení třídy, podívali se do odpočinkového stanu
a zajímali se o připravovanou soutěž ve zpěvu. Pak už na naše politiky čekali zástupci
nejstarších žáků se svými dotazy. Při krátké besedě odpověděli všechny otázky
k předsednictví ČR v Evropské unii, vysvětlovali svůj postoj k výstavbě Národní
knihovny a zamýšleli se nad důležitostí vzdělání pro uplatnění na trhu práce.
Věříme, že se hostům v naší škole líbilo a při posezení s vedením školy a obce pozorně
naslouchali, jakých úspěchů jsme dosáhli a ve kterých oblastech naší práce potřebujeme
pozornost a pomoc.
Pro Liptálský zpravodaj napsala Petra Pilná, vychovatelka ZŠ Liptál

Základní škola se již podruhé zapojila do mezinárodní spolupráce organizované
Národní agenturou pro evropské vzdělávání. Tentokrát se staly našimi partnery školy
z Turecka, Španělska a Itálie. Projekt si klade za cíl představit dětem ve svých školách
partnerskou zemi, její tradice a zvyky. Turecká škola se rozhodla do projektu zapojit i
šest svých dětí, takže v úterý 26.5.2009 se naše škola rozrostla o dva jedenáctileté chlapce
a čtyři stejně stará děvčata. Považujeme je za malé hrdiny, neboť jsme je po jednom den
před tím o půlnoci předali hostitelským rodinám. Ocitly se rázem uprostřed venkova a
neznámých lidí, bez možnosti opory v komunikaci. Přesto obstály na jedničku.
Po prohlídce školy a obce se seznámili také s historií zdejšího sirotčince, dnešní
Základní školy při dětském domově. Odpoledne navštívili zámek Vizovice a
čokoládovnu. Na druhý den je přivítala gobelínka a sklářská škola ve Valašském
Meziříčí. Dokonce si někteří vyfoukli u pece svůj výrobek, na který byli velmi pyšní.
Počasí nám příliš nepřálo, a tak si z Pousteven budou pamatovat jen mlhu, déšť a dobrý
oběd na Maměnce. Dřevěném městečku v rožnovském skanzenu pokračovali v nadšeném
fotografování všeho, co jim připadalo zajímavé. Večer jsme se všichni sešli
na slavnostním koncertu, který pro ně připravily paní učitelky a děti ze ZŠ Trávníky.
Vrcholem pobytu se stal folklorní večer v kulturním zařízení při Obecním úřadě
v Liptále. Ředitel ZUŠ Morava, jejíž pobočka byla nedávno na naší škole zřízena, přivezl
dvě lidové muziky, a tak přítomní mohli vidět a slyšet gajdy, pastýřské píšťaly, kobzu a
další nástroje, které mnozí z nás viděli poprvé. Po krátkém koncertu předvedly děti
z liptálského souboru písní a tanců lidové tance. Po druhé ukázce přizvali k tanci i své
turecké kamarády, pak i jejich učitele a na závěr vířili v kruhu téměř všichni přítomní.
Zajímavostí večera se stala také ochutnávka pravé turecké kávy připravené podle
originální receptury.
Z výše uvedeného je patrné, že naše škola splnila cíl programu na jedničku. Hosté díky
našim kuchařkám (a sponzorům) poznali ukázky lidové stravy na Valašsku a je třeba říci,
že jim chutnalo. Loučili se s námi plni dojmů a dojati péčí a starostlivostí, kterou projevili
všichni, jež o ně po dobu jejich pobytu pečovali.
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Na závěr bych ráda poděkovala všem školám a institucím, ale i zaměstnancům naší školy.
Všichni nám pomohli sedmnáctičlenný kolektiv dětí i dospělých nejen nakrmit, ale i
zabavit. Mají velký podíl na tom, že nejen naše škola, náš kraj, ale celá naše republika se
stala pro ně zemí, v níž našli přátele, v níž se dobře bavili a z níž si do života odnesli
nezapomenutelné zážitky.
Pro Liptálský zpravodaj napsala Věra Halová, ředitelka Základní školy Liptál
Tomuto setkání však přecházela řada zajímavých vzdělávacích aktivit. Do projektového
dění byli zapojeni především žáci naší VII.třídy, kteří tentokrát vyrobili pro své
vrstevníky v Turecku, Itálii a Španělsku velmi originální kolekci map a česko anglických
slovníčků.
Podobně jako české děti pracovaly také skupinky tureckých, italských a španělských žáků
na stejném úkolu. Výsledkem práce každé školy pak byla série tří map a tří slovníčků,
které učitelé přivezli s sebou na třetí projektové setkání ve Španělsku a navzájem si je
vyměnili.
Žáci Základní školy Liptál se každoročně účastní testování znalostí společnosti SCIO.
Vedení školy, ale i žáci získávají zpětnou vazbu, jak jsou úspěšní ve srovnání se žáky
jiných škol ve Zlínském kraji a v celé republice. Je třeba říci, že naše škola si vůbec
nevede špatně. V grafech znázorňujících postavení naší školy ve vědomostech z jazyka
českého, matematiky, jazyka anglického a obecných studijních předpokladů většinou
zaujímáme pozici ve třetí čtvrtině grafu, v němž jsou i studenti odpovídajících tříd
osmiletých gymnázií.
Žáci devátých tříd od této společnosti získávají hodnotící zprávu, v níž jsou podrobně
rozebírány jejich schopnosti, což často přispívá i k jejich rozhodování o budoucí profesi.

Vedení naší základní školy je velmi aktivní a pořádá a organizuje pro své žáky nebo
i pro veřejnost tradičně mnoho aktivit.
Za zmínku stojí tradiční jarmarky – v tomto roce „vánoční“,
mnoho akcí v rámci vyučování při vedení ke zdravému životnímu stylu
např. soutěž „Hravě žij zdravě“, projekty : Zdravé zuby, Můj deníček, Prevence kouření,
Beseda s Policií ČR, Recyklohraní a jiné,
a také mnoho akcí mimo vyučování,
např. Drakiáda, Pochodování s broučky, Haloween, Divadelní představení Betlém,
Vánoční koncert, Noc s Andersenem, Poznávací zájezd do Londýna, různé přednášky a
výstavy.
S úspěchem se setkala také keramika a výuka jazyka anglického pro veřejnost.

„Výsledky práce a úsilí pedagogů i rodičů“ mohli vidět všichni účastníci a hosté
Absolventského večírku, kterým se žáci devátých tříd 25.června 2009 v sále kulturního
zařízení loučili se školou.
Říkali nám své plány do budoucna a od pana starosty převzali upomínkové předměty.
Velmi pěkný byl proslov paní ředitelky, kdy vzpomínala na společných devět let a snažila
se dát dětem cenné rady do života.
Pak se slova ujali žáci samotní. Tancovali kankán, cvičili spartakiádu, předváděli
populární zpěváky a hudební skupiny, ale také parodovali své učitele.
A pak už bylo jen výborné občerstvení, které připravily maminky, hudba, která zvala
k tanci a předvedení toho, co se absolventi naučili s Taneční školou manželů
Mědílkových.
P:S: V tom slavnostním společenském oblečení byli už skoro jako dospělí !
Příloha č.: 6 ( Výroční zpráva, pozvánky, výstřižek z regionálního tisku Jalovec )
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Pro děti z Dětského domova v Liptále připravují tety a vedení DD a ZŠ po celý rok řadu
aktivit. Mezi tradiční patří např. jarní recitační soutěž, štrůdlování nebo projektový den
„Zdravý životní styl“.

Z Dětského domova a
Základní školy Liptál

Dětem se velmi líbila „Tančírna“.
Dne 17.3.2009 se v ZŠ Trávníky ve Vsetíně uskutečnila taneční soutěž s názvem
Tančírna a dne 19.3.2009 se uskutečnila přehlídka všech tanců v Lidovém domě.
Velmi dlouho jsme se na tuto soutěž těšili a připravovali. Trénovali jsme téměř každý
den. Jako první proběhla soutěž v ZŠ Trávníky, kde jsme tancovali před vzácnou porotou.
Náš tanec s názvem „Black hip“ dostal zvláštní ocenění za hezkou choreografii a jinak
jsme získali 4. místo. Moc nás to potěšilo a byli jsme na sebe pyšní.Dále jsme pak ještě
s tímto tancem vystupovali v Lidovém domě umění ve Vsetíně pro veřejnost. Dopoledne se
na nás přišly podívat děti ze základních škol a odpoledne mohl přijít, kdo chtěl. Byly to
hezky strávené dva dny, ve kterých jsme si parádně zatančili. Moc děkujeme Zuzaně
Pavluskové, že takovou super soutěž organizuje a už se moc těšíme na příští ročník.
Pro Liptálský zpravodaj napsala Pavlínka Veningrová a teta Pavla.
Zajímavé bylo i „Liptálské kufrování“ a to se v tomto roce konalo již potřetí.
V sobotu 26.9.2009 přijely k nám děti ze šesti dětských domovů Zlínského kraje, aby
společně s našimi dětmi plnily zajímavé a někdy i úsměvné úkoly.V malebném prostředí
liptálských pasek soutěžící nejvíce pobavily disciplíny, jako stříkání ruční hasičskou
stříkačkou na terč, střelba ze vzduchovky na balonky, ruční řezání dřeva, určování
podzimních plodů, hod starými botami na strašáka v poli, práce s vajíčkem (což obnášelo
oddělení žloutku od bílku a vyšlehání bílku na čas), vzájemné krmení jogurtem se
zavázanýma očima, dojení krávy nebo obouvání valašských krbců na čas.
V areálu DD ještě čekaly na děti dvě výtvarné soutěže – malování na chodníku a soutěž
o nejkrásnějšího podzimníčka z dýně. Ty děti, které mají raději pohyb než výtvarné
činnosti, mohly hrát kopanou nebo skákat na trampolíně. A kdo byl vítězem letošního
„Kufrování“? Byly to všechny děti, které s chutí, radostí a zájmem soutěžily. Poděkování
patří všem tetám a strýcům vychovatelům, kteří tuto akci zorganizovali.
Pro Liptálský zpravodaj napsalo „Vedení DD a ZŠ Liptál“
Díky sponzorům pak děti z dětského domova jezdí na řadu zajímavých akcí a pobytů
během roku, ale hlavně o prázdninách. Velmi se jim líbil bowling v Brně, kde se setkali
s řadou populárních lidí z televize, letní pobyt v Mariánských lázních a samozřejmě pobyt
u moře.
Příloha č.:7 (výstřižek z regionálního tisku Jalovec, pozvánka)


Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vartovna Liptál oficiálně vznikla
5.12.2008 a tvořilo ji pět členů.
V plánu mají :
-organizovat tradiční kosení vybrané lokality v katastru obce, na které se nachází
ohrožené druhy a tím přispět k tomu, aby se tyto rostliny na lokalitě udržely
- mapovat ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů v katastru obce
- pořádat akce pro děti zaměřené na poznávání přírody, běžných i vzácných druhů
rostlin a živočichů, doprovázené soutěžemi a hrami
- podpořit hnízdní možnosti ptáků v lesích instalací vhodných budek
- podílet se na obnově a údržbě zeleně v obci
- v rámci mezinárodní kampaně “Clean Up the World – Ukliďme svět!“ realizovat
sběr odpadků ve vybraných částech obce.

ČSOP Vartovna
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A že nezůstalo jen u plánů dosvědčují akce jako např. :
19.4.2009 - „Ukliďme svět“.
Při této akci bylo v okolí kulturního areálu a podél toku Sirákovky sesbíráno asi 100 kg
odpadu včetně železa a starého mražáku, který byl vytažen z vodního toku. Děti se pak
zapojily do připravených her a soutěží v poznávání rostlin a dřevin i správném třídění
odpadků.
Velkou a úspěšnou akcí byla výstava amatétských fotografií běžných rostlin a
živočichů, ohrožených rostlin, památných a významných stromů v obci a dalších
zajímavostí, v přízemních místnostech zámku v průběhu Liptálských slavností.
Tak jsme se např. mohli dozvědět, že v Kopřivném každoročně vykvétá jedna vzácná lilie
zlatohlávek, vysoká asi 40 – 150 cm s nachově červenými skvrnitými květy.
Že u nás v Liptále se vyskytuje až 14 druhů orchidejí a rostou nejčastěji na menších
loukách, které se ještě tradičně obhospodařují a v listnatých lesích.
V pátek 23.10.2009 proběhla v rámci Dne stromů výsadba platanu javorového
v zámeckém parku před hasičskou zbrojnicí. Při sázení „pomáhaly“ děti z mateřské školy
a platanu daly jméno Vendelín.
V úterý 23.10.2009 zorganizovaly členky ČSOP Vartovna pro děti ve školce ukázku
dravců, o které se stará předsedkyně ČSOP Hošťálková Kamila Křupalová. O každém
z těchto opuštěných nebo zraněných dravců se děti dozvěděly něco zajímavého.


Liptálští hasiči obnovili tradici stavění a kácení „máje“.
Postavili ho v páteční podvečer 1.května 2009 u hasičské zbrojnice. A tentokrát na něj
mohli být opravdu pyšní, protože podle pamětníků je zřejmě dosud nejvyšší, jaký kdy
v Liptále stál (odhadem 30 m). Však jeho stavění také proto přineslo trochu problémů –
vítr, prasklé lano, spálené dlaně apod. Ale chlapi všechno vyřešili a u ohníčku, při
harmonice se na všechno zapomnělo. K překvapení všech přišla zahrát i Liptalanka a tak
se pátečním podvečerem naší obcí nesly tóny dechovky, aby všichni věděli, že na tradice
se nezapomíná a máj stojí!
S kácením to o měsíc později kvůli nepříznivému počasí bylo horší. Sešli se však všichni
v uvolněné garáži hasičské zbrojnice, voněl guláš a Liptalanka se v hraní střídala
s Otíkem Gojným. Když už byl máj pokácen došlo na přesné měření, neboť byly
uzavřeny četné sázky, kolik opravdu měřil stojící.
A tak v přítomnosti mnoha svědků bylo zjištěno, že ne jen na délku, ale i na výšku
měl 25 m ! (Na přání účastníků zaznamenáváme v kronice.)

Hasiči

Tradiční soutěž hasičských družstev se uskutečnila 4.července ve 14.00 hod. na místním
fotbalovém hřišti. O pohár starosty obce Liptál a o pohár starosty SDH Liptál se utkalo 11
družstev. Počasí jim přálo, nechyběl guláš ani jiné občerstvení a výsledky také nebyly
špatné (muži 5. a 8.místo,ženy 4. místo, velitelé-muži 6.a 9. místo, velitelé ženy 2. místo).
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Ve dnech 17. a 18.7. 2009 se naši hasiči zúčastnili soutěže v Bělé pod Pradědem
(Domašov) a dovezli si domů dva poháry.
Tento dvoudenní zájezd byl tak trochu odměnou pro hasiče i muzikanty (Liptalanka a
skupina 1+1). Po dopoledním soutěžení hasičů poseděli všichni v družné zábavě
s „Domašováky“. Oživily se vzpomínky, upřesnily se rodinné vazby, mladí byli
představeni starším a opačně. Na druhý den, na zpáteční cestě si ještě prohlédli hrad
Bouzov a Javořičské jeskyně.
I u nás jsou nadějní mladí hasiči.
Již třetí rokem se naši mladí hasiči věnují hasičské disciplíně – běhu na 60 metrů
s překážkami, která je v posledních letech čím dál víc oblíbená. Jde o disciplínu zejména
pro jednotlivce, při které musí závodník ukázat nejen svou rychlost, ale i bojovnost a
šikovnost. Každý soutěžící musí nejprve přeskočit překážku vysokou 80 cm, chlapci
starší 11 let zdolávají 150 cm bariéru, poté se vybaví hadicemi, s nimiž překonají 4 m
dlouhou a 80 cm vysokou kladinu. Na kladině, nebo za ní musí hadice rozhodit, spojit
dohromady, zapojit na rozdělovač a s napojenou proudnicí proběhnout cílem.
V tomto roce se závodů v této disciplíně zúčastnili celkem pětkrát a všude měli velmi
pěkné umístění všech závodících.
Z článku Liptálského zpravodaje :
„Posledním závodem, kterého jsme se zúčastnili byl Memoriál Marty Habánové, konaný
začátkem listopadu na Strahově v nafukovací hale. Tento prestižní závod se konal již
po deváté a rok od roku se tam sjíždí čím dál víc závodníků z celé republiky, aby
porovnali své síly s těmi nejlepšími. I nám se letos poprvé podařilo díky panu
Melichaříkovi a Pavlu Vaculíkovi zorganizovat vlastní výpravu našich mladých hasičů
do Prahy na tyto velkolepé závody.V každé kategorii startovalo více než sto závodníků a
naši vesnici reprezentovaly čtyři dívky- Vendula Marešová, Katka Melichařiková,
Kristýna Šťastná a Kristýna Zadrobilková. Tři z nich se dokonce dostaly do první
poloviny a po semifinálovém kole se do finálových rozběhů probojovaly obě Kristýny.
Přestože se holkám nedařilo, jak bychom si přáli, a nedosáhly svých nejlepších časů,
můžeme i tak na ně být právem hrdi. Nejlepšího výsledku dosáhla Kristýna Zadrobilková,
která obsadila krásné 16. místo ze 125.“


Slavnostní přivítání občánků se v tomto roce konalo dvakrát.
V neděli 26. dubna bylo panem starostou přivítáno 16 občánků a 8. listopadu pak ještě
pět. Obě slavnostní odpoledne zpříjemnilo vystoupení Malůšat FoS Lipta Liptál. Kromě
hraček na písek dostaly opět miminka bryndáček s výšivkou a rodiče květinu a obálku
s finančním darem.
Příloha č.: 8 (CD s fotografiemi )

Vítání občánků


Tradiční beseda se seniory se konala 28. listopadu a i když letos neprobíhala ve vánočním
duchu, přesto byla zdařilá a velmi příjemná. Z velké části se o to postaraly Bábi
mažoretky z Hrachovce (tři sestry Hrabovské s neteří), které předváděly kromě kankánu i
humorné scénky. Hudbu zajistila harmonikářka paní Jarmila Billová s přáteli a
pobesedovat přišla i paní místostarosta Věra Dostálová.
O dění v obci přítomné hned v úvodu informoval pan starosta Miroslav Vaculík.
Příloha č.: 8 ( pozvánka )

Beseda s důchodci
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Po Jasenné, Zádveřicích, Růžďce a Vsetíně se stal Liptál ve dnech 20. a 21. června
místem konání už 5. ročníku setkání lidí ze sboru Východomoravského seniorátu ČCE,
ale i mnoha jiných návštěvníků. Název“Seniorátní setkání všech generací“ letos nahradil
SEN – Seniorátní evangelická neděle. Její program byl skutečně bohatý a že přijelo či
přišlo okolo 350 účastníků, předčilo očekávání.
V předvečer slavnostní neděle se konal v kostele koncert folkových kapel Terebint,
Hana Kopřivová a Hořký kafe. Zazněly křesťanské písně, ale i písně inspirované běžným
životem.
Nedělní rodinné bohoslužby začaly o hodinu dříve. Scházeli se místní a sjížděli hosté
odjinud, včetně očekávaných významných – synodního seniora Joela Rumla a synodní
kurátorky Mahuleny Čejkové. V kostele se shromáždilo lidí jako o největších svátcích,
okolo 250 a hodně dětí. Většinou asi účastníci nezaznamenali, že je tam farářů více –
v taláru byl jen sloužící Jiří Klimeš, seniorátní farář pro mládež. Ten svěžím způsobem
zapojil děti. Jako byli dospělí pozváni ke stolu Páně, dětem připravil jejich „stoleček
Páně“ s bonbóny, které si pak mohly rozbalit v lavicích.
Brilantním varhaním doprovodem celou slavnostní bohoslužbu, při které se hojně
zpívalo, doprovodil celocírkevní kantor Ladislav Moravetz. Sbírka, která vynesla 7 252,Kč byla určena pro středisko Diakonie ČCE – domácí péče ve Valašském Meziříčí.
Po krátké pauze následovala v kostele beseda se synodním seniorem Joelem Rumlem a
synodní kurátorkou Mahulenou Čejkovou.
Po přestávce na oběd ve školní jídelně byla na odpoledne připravena beseda
s promítáním, která se ovšem podle očekávání proměnila v „one-man-show“ ohlášeného
hosta, známého herce, architekta a nekonvenčního tradicionalisty Davida Vávry. Názvu
svého povídání se striktně nedržel a zdánlivě lehkým a zábavným způsobem se věnoval
vztahu duchovních a estetických hodnot, které představoval prostřednictvím vyprávění o
svých putováních i setkáních. Podle výběru přeplněného sálu obecního úřadu pak na
závěr promítl dokument o natáčení seriálu Šumná města.
Posledním bodem programu SEN byl koncert v kostele. Vystoupil na něm mládežnický
komorní pěvecký sbor Východomoravského seniorátu pod vedením Evy Ježíkové a
zlínský pěvecký sbor, který řídil Ladislav Moravetz. Zazněly také skladby pro varhany
v podání Ester Moravetzové.
Kolik práce bylo v pozadí, vědí jen ti, kteří se podíleli na přípravách a starali se o
zdárný průběh setkání. Seniorátní výbor, který akci pořádal, věděl o dobré spolupráci
sboru s obcí a jejími zařízeními, zejména se základní školou, a spoléhal na toto zázemí.
Nešetřil pak oprávněnými slovy díků, a ta se týkala jak pečlivě připraveného pohoštění
v průběhu celé akce, zajištění nedělního oběda pro 150 lidí, ale i zvládnutí mimořádných
situací, třeba když se nedomyslelo a pak na poslední chvíli zjistilo, že v kostele není
možné instalovat zatemnění kvůli promítání. Příští rok se můžeme těšit na roli
operovávaných hostů, protože místa pro pořádání SEN se střídají. I když : seniorátnímu
výboru by se Liptál zamlouval znovu…
Pro Liptálský zpravodaj napsala Milena Mikuláštíková
Příloha č.: 9 ( Zpravodaje farního sboru ČCE, plakát na koncert)

Seniorátní
evangelická neděle


V podvečer svátku M.J.Husa se na Baťkové už tradičně konala vzpomínková
bohoslužebná slavnost, spojená s pálením hranice.
Počasí přálo – po lijáku, který ještě po poledni mnohé odrazoval , se vyjasnilo, a tak se
jako každoročně stala tato událost příležitostí k rodinným výletům a přátelským setkáním
lidí z Liptálu a okolí. Na místě se sešla více než stovka účastníků. Kázáním posloužil pan
farář Petr Maláč z Hošťálkové, doprovod k písním zajistila dechová kapela Liptalanka a
pěvecký sbor.

Oslava svátku
M.J.Husa
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Na pozvání českého krajanského sdružení v Texasu navštívila ve dnech od 7.10.
do 17.10.2009 cimbálová muzika Jiřího Nechanického a tanečníci souboru Lipta z Liptálu
centrum krajanského života v texaském La Grande. Slavnostně zde totiž byla otevřena
nová budova Centra českého kulturního dědictví v Texasu. Této akce se zúčastnil i
generální konzul České republiky v Texasu a řada dalších významných hostů.
Vystoupení Valachů se stalo událostí týdne a zaplnilo titulní stránky místního tisku
i večerního vysílání zdejší televizní stanice. Šnůra takřka každodenních koncertů a
vystoupení ve sborových domech, kde pro Valach krajané s láskou připravovali tradiční
moravská jídla, vyvrcholila koncertem v Kapitolu hlavního města Texasu Austinu.
Úspěchy sklízeli Valaši také v Houstonu, Galvestonu a na pobřeží Mexického zálivu.
Pro americké krajany stále hovořící dobrou a roztomilou češtinou bylo setkání
s valašským folklorem opravdovým zážitkem.
Pro Liptálský Zpravodaj – Pavel Oth, Miroslav Vaculík
Příloha č.: 10 ( výstřižek z regionálního tisku Jalovec)

Valaši v Texasu


V neděli 24.5.2009 se Jan Svoboda stal nejlepším českým dřevorubcem, neboť zvítězil
v soutěži Stihl Timbersports. Šestý ročník se konal v pražských Žlutých lázních a vítěz
porazil dalších 13 finalistů v pěti disciplínách řezání dřeva ruční motorovou pilou a
sekání sekerou.

Vítězové
dřevorubeckých
závodů

V sobotu 29.8.2009 se konal druhý ročník akce Zámecký dřevorubec na nádvoří
javornického zámku Jánský Vrch. V hlavní soutěži – hodu dvoubřitou sekerou na terč
odsunul našeho mistra světa Miroslava Geržu na druhé místo mistr Evropy Jiří Vorlíček.


Posádka EL TORO Teamu, liptalan Petr Vaculík a Honza Malý se ve dnech
9. a 10. května zúčastnila druhého podniku Maďarského mistrovství v Gross country rally
v Rábakös Kupa, kde ve své kategorii obsadili krásné druhé místo.
První místo ve skupině H na Hungarian Baja 2009 vybojovali s vozem Kia Sportce
v maďarském Veszprému ve dnech 21. a 22.srpna 2009.

Posádka EL TORO
Teamu


Sezóna 2009 byla pro liptálského Radomila Staňka i jeho týmové kolegy – LARS DH
racing team úspěšná, a protože sjezd horských kol je ve sportu zařazen jako adrenalinový
sport, je tato disciplína brána jako extrémně náročná.
V sezóně absolvoval rider i s celým týmem kompletní závody Mistrovství ČR,
Mistrovství Slovenska, závod Mistr Německa a další pohárové závody.
Bohužel díky nepříjemnému pádu a zranění v jednom ze závodů přišel o potřebné body
k nominaci do národní reprezentace, a tím přišel o účast na závodech Mistrovství světa.
Radomil Staněk je závodníkem již nejvyšší kategorie Elite, což je kategorie výběru těch
nejlepších a se svým týmovým kolegou si letošní sezónu v Elitní konkurenci zajistil
pozici v nejlepší Top dvacítce jezdců.
Valaši v Texasu

Závodník ve sjezdu
na horských kolech
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Liptálské fotbalové „béčko“ nezahálí.
Kromě tradiční soutěže v malé kopané zorganizovali spolu s fanoušky „Fotbalové utkání
roku“. Utkali se v něm hokejisté současné sestavy Valašského hokejového klubu Vsetín
s fanoušky. V kamarádském duchu konaná akce měla velký ohlas u hokejistů i u
přespolních fanoušků.
17.října 2009 odehráli naši fotbalisté dva kvalitní vyrovnané zápasy s fotbalisty Biskupic
v jejich nádherném sportovním areálu na umělém trávníku.
Příloha č.: 11 ( výstřižek z regionálního tisku Jalovec – tabulka okrasního přeboru)

Fotbalový klub


Klub volejbalových nadšenců Liptál oslavil v tomto roce již 10. výročí.

Klub volejbalových
nadšenců

Začátek „KVN Liptál“ vznikl partou lidí, kteří se domluvili, že by bylo dobré jednou
týdně se scházet, zasportovat si a odpočinout od denních a pracovních povinností.
Zúčastnili jsme se během té doby mnoha volejbalových utkání a dostali se brzy jako
KVN Liptál do povědomí organizátorů těchto soutěží.
Začali jsme také pořádat mezi volejbalisty velmi oblíbené Mikulášské a Velikonoční
turnaje v Liptále, na které se mužstva z jiných obcí velmi těší. Bohužel pro malou
kapacitu tělocvičny všem nemůžeme vyhovět.
Někteří spoluhráči z různých důvodů nevydrželi hrát celých deset let, ale rádi se přijdou
podívat nebo si občas i zahrát. Takové přátelské setkání bylo ve Vizovicích na chatě
Revika, kde jsme si „stará garda“dala rovnocenný „match“ s mladými, kteří postupně
přicházeli do týmu. Velké poděkování patří Haně Hnilicové, která po celých deset let
trpělivě a obětavě se zápalem k volejbalu jako vedoucí tým vedla. Velkou kyticí a
potleskem od spoluhráčů bylo řečeno vše. Díky patří také Ivaně Kostkové, která převzala
pomyslný štafetový kolík a ukázala svými organizačními schopnostmi, že je tou pravou
vedoucí týmu. Pod jejím vedením bude i nadále KVN pokračovat.
Pro Liptálský Zpravodaj napsala Martina Blažová.


Do Valašského Meziříčí se v sobotu 30. května sjeli nejlepší bojovníci tradičního karate
z celé vlasti. Konalo se tam mistrovství České republiky, na němž zástupci oddílů našeho
okresu potvrdili, že u nás hrají prim. Reprezentanti SKP Vsetín vybojovali 19 medailí
( 9 zlatých, 8 stříbrných a 2 bronzové).
Jedním jejím členem je liptálský Radek Ostruška, který se stal mistrem republiky v kata
mladších žáků.
Příloha č.: 12 ( výstřižek regionálního tisku Jalovec)

Karaté na Valašsku


V kulturním zařízení při OÚ probíhalo v jarních a podzimních měsících každý čtvrtek
cvičení „Kalanetika – Tae-Bo“. Toto cvičení vhodné pro všechny věkové kategorie, muže
i ženy vedla Michaela Šťasná.

Cvičení

V tělocvičně základní školy probíhalo vždy v pátek cvičení rodičů s dětmi pod vedením
Hanky Řehánkové.

21

V tomto roce se 28.března v restauraci U Klesků pořádal již 5. Liptálský košt slivovice.
Po zahájení místostarostou obce Věrou Dostálovou se soutěžilo tentokrát ve dvou
kategoriích : I. Trnky – přihlášeno bylo 24 vzorků (vloni 17)
II. Ostatní – přihlášeno bylo 11 vzorků.
Výsledné pořadí : I. kategorie : Petr Vaculík, Hana Klesková, Petr Obadal
II.kategorie : Karel Řezníček, Michal Trochta, Josef Fendrych
Všichni ocenění obdrželi z rukou starosty obce Miroslava Vaculíka diplomy a poháry,
malý dárek si odnesli všichni účastníci soutěže.

Košt slivovice


Spolek pro zachování valašských tradic pořádal posledního ledna 8.ročník soutěže
„O najlepší hňápané zelé“, který se konal v restauraci Na Moštárně na Jasence
ve Vsetíně.
Soutěžících vzorků bylo tentokrát 45 a jak je zvykem, hodnotili je všichni soutěžící.
Po sečtení hlasů pak předala vsetínská starostka Květoslava Ottová cenu pro vítěze
Miroslavu Bařinovi z Liptálu.
Příloha č.: 13 ( výstřižek regionálního tisku Jalovec )

Zelový král


Již 10.ročník Valašského Bigbeat festu se konal 17.července 2009 v kulturním areálu.
Oblíbený rockový podnik pořádalo místní občanské sdružení Sára Liptál, jež si v rámci
jubilejního desátého ročníku připravilo zajímavou doprovodnou akci. Na začátku dubna
vyhlásilo soutěž pro začínající kapely nazvanou O zlatou desku. Vítěz – skupina Szkrat,
která dostala 551 hlasů, vystoupila v liptálském amfiteátru po boku takových skupin jako
je Wohnout či Premiér. Navíc získali zaplacenou osmihodinovou frekvenci
v profesionálním nahrávacím studiu.
Perličkou bylo vystoupení Rudy z Ostravy, který se skvěle uvedl v soutěži X FACTOR.
Příloha č.: 14 (výstřižek z regionálního tisku Jalovec)

Valašský Bigbeat fest
2009


V roce 2009 měla naše obec 1 430 obyvatel, z toho 704 mužů a 726 žen.
Věková struktura:

muži : 584,
ženy: 605,

chlapci : 120
dívky : 121

Roční přehled
obyvatel

V tomto roce se narodilo 21 dětí, z toho 5 chlapců a 16 děvčat.
Zemřelo 13 občanů, z toho 4 muži a 9 žen.
Přihlásilo se k pobytu 41 občanů.
Odhlásilo se 14 občanů.
V tomto roce se konalo 9 sňatků.
Příloha č.: 15 (Statistika – Ročenka, roční přehled obyvatelstva – Liptálský Zpravodaj)
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Akce
V kulturním zařízení obecního úřadu se v roce 2009 konaly tyto akce:
Plesy : Hasičský ples, Myslivecký ples, Valašský bál
Zábavy: Mikulášská zábava – SDH Liptál
5.12.2009
Štěpánská zábava – FK TJ Start Lipta Liptá
26.12.2009
Soukromé akce : 7
Výroční valná hromada SDH
21.1.2009
Seminář Starodávný – FoS Lipta Liptál
13.až 15.3.2009
Karneval MŠ
17.3.2009
Závěrečná taneční kolona - ZŠ Liptál
27.3.2009
Partnerství Comenius-setkání škol – ZŠ Liptál
27.5.2009
Dětské folklorní dny – Výstava výtvarných prací žáků DD a ZŠLiptál
Absolventský večírek – ZŠ a SR při ZŠ Liptál
25.6.2009
MFF 40. Liptálské slavnosti – FoS Lipta Liptál, Obec Liptál
Sraz Lipťáků
12.9.2009
Beseda s důchodci
28.11.2009
Vánoční besídka - ZŠ při DD Liptál
10.12.2009
Vánoční besídka – Malá Lipta, FoS Lipta
12.12.2009

V kulturním areálu obecního úřadu se v roce 2009 konaly tyto akce:
Dětské folklorní dny
Hasičská soutěž, zábava
Myslivecký výlet u chaty
MFF 39. Liptálské slavnosti
Zábava -Finální rozstřel – Klub volejbalových nadšenců
Rocková noc

4.7.2009
25.7.2009
21.8.2009
19.9.2009

Příloha č.: 16 (Plán kulturních akcí v Liptále, pozvánky na plesy, plakátky,
Výstřižek z Jalovce „Liptál ovládl valašský bál“)


Od začátku roku převládaly teploty pod bodem mrazu a 10.ledna bylo až -20 stupňů C.
Ve druhé polovině ledna, při teplotách nad nulou sníh tál a 22.ledna pršelo.
Koncem ledna a začátkem února bylo již jen mírně pod nulou a málo sněhu.
Od 9.2.2009 přišlo ochlazení, vydatné sněžení a vítr. Téměř 14 dnů hodně sněžilo a
sněhová kalamita postihla téměř celou zemi. Na Valašsku napadlo víc než 120 cm sněhu
– jeho souvislá vrstva však díky tomu, že sníh slehával dosahovala jen asi 60 cm.
Od začátku března byly teploty nad nulou, sníh tál, střídavě pršelo nebo sněžilo
a do konce března bylo po sněhu.
Od 1.4.2009 „začalo jaro“. Do poloviny měsíce bylo slunečné a téměř letní počasí,
pak se na pár dnů ochladilo, ale již 29.4.2009 bylo v 22.00 hod. 13 stupňů C, 18.5. bylo
večer 18 stupňů C. ( Jen 13. a 14.5.2009, byl ranní mrazík – přišli „zmrzlí“.)
Teplo a letní počasí vydrželo až do konce června, kdy začalo hodně pršet. Největší
povodňová nebezpečí byla na jihu Čech, ale i hladiny řek na severu Moravy stoupaly.

Počasí
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Na Ostravsku, Opavsku a Karvinsku spadlo z 24. na 25.6. až 50 l na metr čtvereční
a na Jesenicku až 80 l na metr čtvereční. Ve Valašském Meziříčí se vylila voda
Byninského potoka a zaplavila střed města včetně silnic na Ostravu, Olomouc i Vsetín.
Bečva se naštěstí z břehů nevylila a Vsetína se záplavy v podstatě nedotkly.
Druhá dešťová vlna dorazila na naše území okolo 7. července a pak následovala tropická
vedra a v polovině a ke konci měsíce i bouřky a ochlazení.
Slunečné, téměř letní počasí přetrvávalo s malými výkyvy až do začátku října a způsobilo
velké sucho. (Během srpna napršelo na Vsetíně jen 48,5 mm srážek, což je 58 procent
průměru a v září byla situace ještě horší – napršelo 18,6 mm srážek, zatímco normální
stav je 62 mm.)
Ochlazení nastalo před polovinou října, kdy začalo pršet a 14.10.2009 dokonce vydatně
sněžit. Na Vsetínsku napadalo přes den místy až 30 cm sněhu. Velké problémy byly
na silnicích, neboť většina řidičů jela ještě na letních gumách a dopravu ohrožovaly
i padající stromy zatížené mokrým sněhem. Po týdnu sněžit nepřestávalo a komplikace
působily i výpadky elektrického proudu.
V druhé polovině října se oteplovalo a sníh postupně s pomocí deště mizel.
Občas ještě sněžilo, ale teploty byly nad nulou. Chvilkové ochlazení přišlo v polovině
prosince, ale v období Vánoc se pohybovala teplota nad nulou a bylo zamračeno.
Až 29.12.2009 klesla teplota pod bod mrazu a spadl jemný sněhový poprašek.
Příloha č.: 17 (výstřižky z regionálního tisku Valašský deník, Jalovec)
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Rekapitulace :

1. Události roku 2009 v Česku.
2. Kanalizace a daň z nemovitostí.
3. Czech Point.
4. Volby do Evropského parlamentu.
5. Tabule u vjezdu do naší obce.
6. Sbírka na povodně.
7. Obecní auto.
8. Informační centrum.
9. Obchod „U Daňů“.
10. Rozhledna Vartovna.
11. Nové kolumbárium.
12. Hospodaření obce.
13. 22. Dětské folklorní dny.
14. 40. Liptálské slavnosti.
15. Výstavy.
16. Obecní knihovna.
17. Z mateřské školy.
18. Ze základní školy.
19. Z DD a ZŠ Liptál.
20. ČSOP Vartovna.
21. Hasiči.
22. Vítání občánků.
23. Beseda s důchodci.
24. Seniorátní evangelická neděle.
25. Oslava svátku M.J.Husa.
26. Valaši v Texasu.
27. Vítězové dřevorubeckých závodů.
28. Posádka EL TORO Teamu.
29. Závodník ve sjezdu na horském kole.
30. Fotbalový klub.
31. Klub volejbalových nadšenců.
32. Karatisté na Valašsku.
33. Cvičení.
34. Košt slivovice.
35. Zelový král.
36. Valašský Bigbeat Fest
37. Roční přehled obyvatel.
38. Akce.
39. Počasí.
40. Rekapitulace.
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