Setkání s presidentem

Na své třídenní návštěvě ve Zlínském kraji ve středu 14.3.2007 se president ČR Václav Klaus
s manželkou Livií Klausovou zastavil i u nás v Liptále.
Tomuto setkání předcházela řada příprav. Nejen že se uklízelo - a k jarnímu úklidu lákalo i
počasí, ale bylo nutné připravit i dané podmínky pro setkání.
Nejvíce starostí měli pracovníci obecního úřadu, od pana starosty, na kterém ležela celá
odpovědnost a paní místostarostky zajišťující praktickou stránku věci, až po „úklidovou četu“
pilně uklízející cestu a okolí.
My ostatní jsme se jen těšili a sledovali, jak je všechno hezčí a hezčí, jak se před kulturním
zařízením obecního úřadu připravuje pódium a jak krásně jarně „rozkvetly“ osázené
kameninové mísy a truhlíky.
Konečně nadešel ten očekávaný den. Před obecním úřadem již před 16.00 hod. vyhrávala
krojovaná liptálská dechovka a pomalu se scházeli obyvatelé a hosté.
Na pódiu seznamoval s programem a aktuální situací všechny přítomné konferenciér pan Petr
Horký a vybízel přítomné k přípravě otázek. Konstatoval, že taková návštěva není přínosem
jen pro nás, abychom se na vlastní oči podívali, jak vypadá náš nejvyšší představitel, ale také
pro pana presidenta. Kvůli svým státnickým povinnostem nemá totiž moc příležitostí přijet
mezi občany, a tak prostřednictvím položených otázek získávat informace o tom, jak žijeme.
V sále kulturního zařízení se zatím scházeli starostové okolních obcí a zastupitelé naší obce.
Napětí vyvrcholilo, když konferenciér oznámil, že vládní limuzína právě přijíždí.
Dechovka vyhrávala a pana presidenta, paní Livii Klausovou, hejtmana Zlínského kraje
Libora Lukáše a jeho manželku i další doprovod šel k autu přivítat pan starosta Miroslav
Vaculík s manželkou. Doprovázeli je tři malí valášci s velkou kyticí tulipánů a valašský pár
s tradičním občerstvením – štamprlkou a frgálem.
Konferenciér z pódia komentoval uvítání včetně toho jak pan president „umí obrátit
skleničku“, za což sklidil potlesk přítomných, také ale předem zamítnul otázku na to, zda
návštěvě chutnal valašský frgál.
Pan starosta přivedl pana presidenta na pódium, krátce představil obec, zdůraznil,
jaká je to pro nás čest přivítat v Liptále hlavu státu a vyslovil přání, aby naše „milé údolí“ se i
pro pana presidenta a jeho doprovod stalo milou zastávkou na cestě po Zlínském kraji.
Pan president poděkoval za přivítání a vyjádřil radost nad pozváním právě do naší vesnice.
Řekl, že se mu tu u nás i v celém našem kraji moc líbí, a že jsou tyto návštěvy velmi důležité
pro správné „fungování“ hlavy státu. Pochválil získání titulu „Vesnice roku 2006“ s přáním,
aby to již nebyl jen titul, ale hlavně pocit, že se nám tady žije dobře.
Paní Livie Klausová reagovala na překlad názvu naší obce „milé údolí“. Řekla, že milých lidí
je tady každopádně hodně a poděkovala přítomným za podporu pana presidenta .
Nezapomněla také pochválit frgály a vzkázat pozdrav těm, kdo je pekl.
Hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš chválil pospolitý život u nás, folklorní tradice a
každoroční festivaly, které zná z osobní účasti. Vysvětlil také filosofii této presidentské cesty,
tj. navštívit spíš malé komunity – vesnice našeho kraje.
Pan president pak s úsměvem prozradil zajímavost nejen pro nás, ale i pro svůj doprovod.
Během cesty k nám totiž telefonoval se svým osobním očním lékařem, který měl vlivem
médií informace o „utajované oční operaci“ pana presidenta ve Zlíně. Měl tudíž obavy o jeho
zdraví a chtěl okamžitě přijet. Tato fáma však vznikla jen z plánované návštěvy u pana
primáře Stodůlky na jeho oční klinice a pan hejtman ihned vše uvedl na pravou míru
doplňujícími informacemi.
Po té vyzval konferenciér přítomné, a o slovo se přihlásila pani Vaculíková.

Ukázala panu presidentovi staré fotografie ze setkání s presidentem Masarykem, popřála mu
i celé jeho rodině hodně zdraví a vyjádřila velkou podporu. Pan president poděkoval a
konstatoval, že i když má naše malá republika podobných vesnic hodně, stejně ale neví, co
předcházející presidentové dělali, že se 80 let nikde žádný neukázal.
Pan Čala pak vysvětlil svůj problém s malým důchodem manželky a pan president slíbil spolu
s panem hejtmanem, že tuto věc prošetří.
Padla také otázka na vhodnost umístnění protiraketového radaru u nás a pan president
podpořil potřebu diskutovat o tomto problému a zvážit všechna pro i proti.
Na otázku pana Petra Vaculíka „co by dělal jinak za celé období po revoluci“ pan president
odpověděl, že ho asi zklame, ale že si nemyslí, že by něco fundamentálního dělali špatně.
Že by žádnou „velkou věc“ z minula nedělal jinak, i když všechno od revoluce nebylo
ideální. Žijeme však v demokratické společnosti a řadu věcí nemohl sám ovlivnit.
Závěrečným slovem poděkoval pan starosta panu presidentovi, paní Livii Klausové i všem
přítomným za účast i za dotazy.
Myslím, že toto setkání s občany bylo velmi srdečné a milé, a svědčí o tom i překročení
stanoveného času.
Pan president se rozloučil a spolu s doprovodem odešel na setkání se starosty okolních obcí
a našimi zastupiteli do kulturního zařízení. Tam pan starosta představil jednotlivé členy a
starosty panu presidentovi, paní Pávii Klausové se každý představoval sám. Celá delegace se
pak postavila do čela sálu a pan starosta spolu s panem presidentem pronesli přípitek. Hned na
to pan president vyzval přítomné, aby přišli blíž a popovídali si.
Kromě obligátních slov o počasí, které „vyšlo“ /a prý bylo objednáno/ se pak paní starostka
z Ratiboře Bc.Jiřina Sklenská zeptala, jak hodnotí pan president změny na vesnici od 90 let.
Pan president si netroufl konkrétně hodnotit, ale odpověděl, že vidí, že „tady ty vesnice žijí“- v porovnání s českými. Paní Klausová doplnila, že ještě i na jižní Moravě je ten život vidět.
Paní starostka doplnila otázku povzdechem, že po rozdělení Česka a Slovenska jsme se
vlastně stali pohraničím. Pan president, ale s úsměvem odpověděl, že ne koncem, ale
začátkem naší republiky.
K polistopadovému vývoji také poznamenal, že život se vyvíjí a není pravda, jak se nám
původně zdálo, že s koncem baťovské obuvnické tradice zanikne průmysl ve Zlíně. Prostě se
jen vyvíjí jiným směrem.
Pan starosta se pak ujal předávání připravených dárků. Pan president dostal model
pivovarského nákladního auta ze dřeva vyrobeného naším občanem Petrem Markem a vzorek
místní slivovice, která byla oceněna jako nejlepší na „Koštu“.
Paní Livii Klausové byla předána ručně malovaná hedvábná šála a „uzel“ s frgálem a
vdolečky. Pan hejtman Libor Lukáš a jeho manželka také dostali slivovici a frgály.
Po tomto kratičkém asi desetiminutovém setkání odcházel pan president i jeho manželka
Livie Klausová k připravenému autu. Cestou rozdávali fotografie s podpisem a zdravili se
s lidmi. Působivé bylo i pozdravení p.Vaculíkové s paní Lívií Klausovou a poslání polibku
panu presidentovi s dovětkem, že na ni již nemusí žárlit, protože má 81 let.
A pak se již černé limusiny rozjely a mezi nimi i ta presidentská s vlaječkou.
Pro všechny přítomné byla tato půlhodina určitě velkým zážitkem, vždyť vidět presidenta
na vlastní oči a pozdravit se s ním, to je něco docela jiného než jen v televizi.
Ještě chvíli postávali občané před obecním úřadem, ochutnali frgály, a povídali si – vždyť
bylo o čem !

Presidentský pár do naší obce doprovodili :
- Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje

-

Iva Lukášková, manželka hejtmana
Vladimír Kutý, ředitel KÚ ZK
Stanislav Minařík, vedoucí Odboru Kancelář hejtmana
Patrik Kamas, vedoucí tiskového odboru
Martina Hladíková, Kancelář hejtmana ZK

V kulturním zařízení se s presidentem setkali kromě ZO i :
- Jan Malčík, starosta obce Hošťálková
- Pavel Machovský, Starosta obce Jasenná
- Jan Tkadlec, starosta obce Lhota u Vsetína
- Bc.Jiřina Sklenská, starostka obce Ratiboř
- Marie Řezníčková, starostka obce Seninka
- Marie Štěpánů, starostka obce Všemina
- Květoslava Ottová, starostka města Vsetín
- Jana Vráblíková, organizace
.

