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První událostí roku byly presidentské volby.
Volba nového presidenta po Václavu Havlovi nakonec skončila úspěšně a koncem
února jím byl ve třetím kole zvolen čestný předseda ODS – Václav Klaus.
Na Hrad mu pomohly i hlasy nejednotné ČSSD a části komunistů. Presidentská
volba však ukázala neschopnost vládní koalice ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU
postavit a především podpořit společného kandidáta.

Tři důležité události
roku v ČR

Druhou událostí roku bylo úspěšné červnové referendum o vstupu Česka
do Evropské únie.
Hlasovalo 4 457 206 občanů / 55% voličů /
z toho 3 446 758 ANO / 77% voličů /
1 010 448 NE
Přistoupení ČR k EU bylo v referendu schváleno.
V naší obci se hlasování zúčastnilo 554 občané /z 1111 /, což je 50 %.
Pro ANO hlasovalo 413 občanů / 75 % zúčastněných /
pro NE
136 občanů / 25 % zúčastněných
/ 5 hlasů bylo neplatných /

Významem a dopadem na vývoj naší společnosti je důležitá reforma veřejných
financí.
Vláda bojovala půl roku, než se podařilo dostat od parlamentu i presidenta
všechny potřebné souhlasy a podpisy pod nové zákony.
Tato reforma by měla zastavit nárůst dalšího zadlužování státu / jen za tento rok
se zadluženost zvýšila o 109 miliard korun /, občanům ale přinese dvě vlny
zdražování /leden, květen roku 2004/.
Archív č. 0 – výstřižek z novin

    

Volební program pro čtyřleté funkční období byl připraven na základě volebních
programů jednotlivých seskupení. V návaznosti na finanční možnosti obce se jím
však bude nutné zabývat podrobněji a rozložit jej na jednotlivá léta.

Volební program

Volební program na období 2003 - 2006
Investiční akce : - postupné napojování na skupinový vodovod z Vsetína
- rekonstrukce silnice směrem na Všeminu
/výstavba chodníků, přeložka veřejného osvětlení, přeložka
místního rozhlasu, náhradní oplocení, výstavba autobusové
zastávky, výstavba obratiště autobusů /
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Doprava : - opravy, údržba a odvodnění místních komunikací
- pasportizace místních komunikací
- výměna a obnova dopravního značení v obci

Životní prostředí
-

Bytová výstavba :
-

oprava, čištění koryta a břehu Rokytenky
postupné napojování na celoplošnou plynofikaci obce
péče o úklid a estetický vzhled obce, čistota veřejných ploch
a prostranství, úklid skladu obecního materiálu – vybudování
tržiště
ochrana ovzduší
napojení do projektu „Čistá Bečva“

podpora bytové výstavby na obecním pozemku- projekt a
vybudování příjezdové komunikace
výstavba příjezdové komunikace pro stavební obvod nad MŠ
využití domu č.p. 79 /Mrlinovo /

Školství a zdravotnictví:
- udržení lékařské péče v obci
- zachování provozů obou školských zařízení – mateřské a
základní školy
- v návaznosti na zachování obou školských zařízení
rozhodnout , zda zachovat MŠ ve stávajících prostorách,
jakým způsobem využít volné prostory v ZŠ
- zajištění finančních prostředků na rekonstrukci školní jídelny
Kultura a sport :
- uchování a rozvíjení dosavadních kulturních tradic v obci
- údržba a obnova kulturního zařízení a sportovního areálu
- podpora místních organizací a spolků
- podpora kulturního a sportovního dění v obci
- archivace materiálu ze života obce pro budoucí generace
- hledat využití zámku
Finance :
-

reforma organizační struktury obce
udržování vyrovnaného rozpočtu
efektivně využívat finanční prostředky obecního rozpočtu
zajišťování mimořádných finančních zdrojů pro obec

-

zapojení širší veřejnosti do aktivního dění v obci

Obecné :
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Výstavba hlavního vodovodního řádu / ve všech sedmi obcích / byla dokončena
v červnu.
Celá akce má hodnotu 72 000 000,-Kč a naše obec se na ní podílela 20 %,
tj.14 000 000,-Kč . Na tuto akci máme bezúročný úvěr od MF ČR ve výši
4 000 000,-Kč a budeme jej splácet po dobu 10 let.
Dále se bude pokračovat v přípravě projektové dokumentace k budování místních
rozvodů pro občany.

Plnění volebního
programu

V červnu tohoto roku byla konečně povrchově opravena silnice ve směru na
Všeminu. Po zimě byla v havarijním, až kritickém stavu a některé úseky musely
být opraveny celoplošně / u mateřské školy, u obchodu „U Daňů“a výjezd z obce
pod Hranicí /.

V září začala plánovaná rekonstrukce silnice III./4915 ve směru od středu na
Všeminu. Celá oprava je rozdělena do tří etap, investorem je Ředitelství silnic
Zlínského kraje a finanční náklady na celou stavbu jsou 60 milionů korun.
Naše obec se bude podílet na objektech přímo souvisejících se stavbou, jako je
výstavba chodníků, úprava betonové rampy před bývalým řeznictvím, přeložka
veřejného osvětlení, úprava oplocení, vybudování obratiště autobusů a celkové
náklady budou asi 6 milionů korun.
V tomto roce již byla upravena křižovatka u Restaurace u Salisů, podél toku
Rokytenky byly vystavěny opěrné zdi a vybudován nový most u evangelického
kostela.Celá vozovka od základní školy až po nový most byla od základu
obnovena. Vzhledem k tomu, že silnice musí splňovat základní parametry –
směrové, výškové i šířkové, muselo se v tomto úseku vysekat mnoho vzrostlých
stromů.
Tato I.etapa bude dokončena do června následujícího roku dobudováním
chodníku, veřejného osvětlení a celkovou povrchovou úpravou.
Archív č.1.-fotografie
V červenci tohoto roku začala I.etapa opravy toku Rokytenky, a to od středu obce
po hřbitov. Investorem jsou Lesy České republiky a náklady na tuto etapu jsou
9 mil. korun.
Ze dna toku byly odstraněny nánosy, všechny kamenné obklady byly rozebrány a
provedeny znovu, vystavěny nové příčné objekty – splávky i schody k vodě
u místního hřbitova apod.
Oprava je pro naši obec velmi nutná vzhledem k velkému zanesení splaveninami a
poničeným splavům po povodních.

Čerpání dotace na plynofikace ve Sdružení obcí ohrozil malý počet fungujících
přípojek / u nás jen 33 % /.
Občanům byla ve spolupráci se Zastupiteli obce nabídnuta možnost podepsat
žádost o budoucí odběr, ale ani tak nebylo dosaženo požadovaných 60 % přípojek.
Tento stav zavinilo neustálé zdražování plynu a i domácnosti se zavedeným
plynovým topením se navracejí k tradičnímu palivu – dřevu.
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V poslední době vzrostl počet žadatelů o individuální výstavbu rodinných domků.
Patnáct požadavků místních občanů bylo zahrnuto do změny Územního plánu č.5.
Jedná se o stavby na soukromých pozemcích realizované v delším časovém
horizontu.
V současné době je možno stavět na obecních pozemcích ve středu obce / nad
Mateřskou školou a nad Obecním úřadem, pod starou vodárnou /.
Obecní úřad zajistil zaměření a rozparcelování pozemku pod vodárnou
/jedna stavební parcela byla již prodána /, ale u stavebního obvodu nad MŠ jsou
problémy s volbou a úpravou příjezdové cesty.

Ke konci tohoto roku byl konečně uskutečněn prodej „učitelské bytovky“, budovy
č.p. 433 a to včetně pozemku. Novým majitelem se stal ing.Trochta, který se
hned nastěhoval do uvolněného bytu po panu Chrásteckém.
V této bytovce, která byla již řadu let Obecnímu úřadu přítěží bydlí ještě rodiny :
Válkova, Běhulova, Markova a Zemánkova.

Již od začátku tohoto roku zahájila provoz ordinace praktické lékařky
MUDr. Hany Blanarčíkové v budově Obecního úřadu.
Během roku se tu zaregistrovala většina obyvatel.

Ke konci roku bylo Zastupitelstvo obce seznámeno s projektem na využití zámku
občanským sdružením Letokruhy. Jednalo by se o soustředění péče o starší a
nemocné občany. S tímto záměrem nelze jinak než souhlasit a přát si, aby vyšel,
neboť budova zámku chátrá a každým rokem se objevují další nutné opravy.
Také v oblasti péče o starší občany chybí pomoc rodinám, které se samy starají
o své staré rodiče a občas je to i nad jejich síly. Realizace tohoto projektu by jim
byla velkou pomocí.
K 1.4.2003 byla z organizačních důvodů zrušena funkce tajemníka obce Liptál.

    

Tento rok jsme ukončili smlouvu s fy Joga na svoz a likvidaci domovního odpadu
a uzavřeli novou, finančně výhodnější s Technickými službami Vizovice.
Systém zůstává zachován /popelnice, barevné pytle / s jediným rozdílem – do
žlutých pytlů na plast se budou dávat jen PET láhve a sklo nebudeme dávat
do plastových pytlů / hrozí protržení /, ale do kontejnerů – zvonů, které budou
umístěny na třech místech - u obchodů.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad bude i nadále odvážen a likvidován firmou
Marius Pedersen, provozovna Otrokovice, 2x do roka.

Svoz domovního
odpadu
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I když obec částečně svoz odpadu dotuje, zůstává poplatek stejný jako v minulých
letech, tj.250,-Kč na osobu s trvalým pobytem /za rok/ a 250,-Kč za nemovitost
– trvale neobydlený objekt.

    
V dubnu tohoto roku proběhla kolaudace nového skupinového vodovodu Lhota –
Liptál – Syrákov. Investorem této akce bylo Sdružení obcí Syrákov.
Jako provozovatel vsetínské části byla vybrána firma Vodovody a kanalizace
Vsetín,a.s.
Vodovod se skládá ze čtyř zrychlovacích čerpacích stanic, tří nových vodojemů a
jedné přerušovací komory. Celková délka vodovodních řádů je 11 687 m. Voda je
pak dále předávána do zlínské části. Předávacími místy jsou vodojem Syrákov a
přerušovací komora Všemina.
Zdrojem pitné vody pro tento vodovod je velmi kvalitní voda z prameniště Ohrada
na Vsetíně. Jde o vodu s vyšším obsahem minerálů a tím i vyšší tvrdostí,
hygienicky zabezpečenou plynným chlorem.
Postupně dochází k napojování občanů v těsném sousedství s tímto hlavním
vodovodním řádem /Obecní úřad zajistil stavební povolení pro 38 vodovodních
přípojek / a současně probíhá příprava na rozvodné řady v celé obci – podle
požadavků občanů.
I přes velkou finanční náročnost této akce, která povede k dalšímu zadlužení obce,
rozhodlo se Zastupitelstvo pokračovat na projektu a snažit se získat dotace na tuto
stavbu.

Kolaudace
skupinového
vodovodu

    
Mezinárodní festival „ XVI.Dětské folklorní dny“ se konal ve dnech
13. až 15. června pod záštitou Jaroslavy Přibylové, náměstkyně ministra obrany
České republiky a člena Rady Zlínského kraje Jiřího Severina v úzké spolupráci
s armádním folklorním festivalem Rožnovská valaška.
V programu se zde kromě zahraničních hostů z Gruzie, Lotyšska a Slovenska
představily i soubory z blízkého okolí a samozřejmě místní : Malá Lipta, Malůšta
a Country skupina Poupata z DDaSŠ.
Součástí festivalu byla výstava nápaditých výtvarných prací dětí, kterou připravil
kolektiv zaměstnanců Základní školy a Dětského domova a Speciální školy v sále
kulturního zařízení Obecního úřadu.
V bohatém programu nechyběla ani přehlídka malých zpěváčků v soutěži
„O Liptálského ptáčka zpěváčka“.
Archív č.2. – pozvání
3. – program,vstupenka

Dětský folklorní
festival
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34. Mezinárodní festival Liptálské slavnosti byl uspořádán ve dnech 26.srpna až
1.září 2003 pod záštitou místopředsedy Senátu parlamentu ČR pana Mirka
Topolánka a hejtmana Zlínského kraje pana Františka Slavíka.
Vystoupilo v něm devět zahraničních souborů a třináct českých, což je o tři více
než loni. Také návštěvníků je rok od roku víc, letos přes pět tisíc. A to i přes
rozmary počasí, neboť bylo poměrně chladno a střídavě trochu pršelo.
Mezi zahraničními soubory měli největší úspěch exotické soubory ze zámořských
zemí Konga a Peru, ale líbili se i Němci, Litevci, Turci, Rusi a Italové.
Samozřejmě nechyběly ani tuzemské soubory z Chrudimi, Velké Bystřice,
Kunovic, Uherského Hradiště, Strážnice, Zlína a domácí.
Součástí Liptálských slavností byla výstava díla vsetínského fotografa Zdeňka
Hartingera pod názvem „Valašská krajina“ a tradiční „Řezbářské ukázky“ mistrů
tohoto umění Miroslava Pařenicy z Valašského Meziříčí a Jaroslava Slavíka
z Ostravy.
Archív č. 4. – program, vstupenka
č. 5. – pozvání, článek

Mezinárodní
festival „Liptálské
slavnosti“

    
V dětském domově a Speciální škole se chystají velké změny.
Podle nového zákona 109/2002 Sb. se mají dětské domovy stále více přibližovat
rodinnému pojetí života. S tím souvisí i počet dětí v jedné rodinné skupině / má
jich být 8 / a nejvýše šest rodinných skupin na domově. V příštím roce začnou
proto stavební úpravy, které zajistí, že tento dětský domov bude podobně zařízený
jako byty.

Příprava
rekonstrukce DDSŠ

Myslím, že všichni obyvatelé obce přejí těmto dětem dobré zázemí a příjemné
prostředí, ale když srovnáme vybavení s ostatními školami v obci/ ZŠ, MŠ /a
nadále vidíme kam stát a všichni sponzoři investují, tak už se nám zdá, že jsou
tyto děti rozmazlovány, aniž by si toho dostatečně vážily.
V nedávných letech byly totiž všechny budovy DDaSŠ přestaveny a vybaveny
novým nábytkem.
V základní škole mají však ve třídách nevyhovující lavice a židle, nové pořizují
postupně, a to se ani nedá pomyslet na nové vybavení školní kuchyně, případně
potřebné zateplení budovy apod. S investováním v mateřské škole je to zcela
podobné a nedají se zabezpečit ani všechny potřebné opravy.
S financováním akcí a různých aktivit pro děti je to stejné, protože rodiče většinou
nemohou svým dětem hradit tábory, školy v přírodě, zájezdy k moři a podobné
akce, které dětem z domova pravidelně platí sponzoři.
Nechceme ale být nepřející, víme, že „rodiče“ nic nenahradí, a věřme alespoň, že
z nově upravených dětských domovů budou odcházet dospělí lidé více připravení
na samostatný život a schopni postarat se sami o sebe, kteří nebudou jen čekat na
to, co jim dá stát a společnost.
/ archív : 2003/6. - časopis „Liptaláček“ /
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V základní škole byla v tomto roce řada tradičních akcích jako např. lyžařské
závody „O pohár Štěpána Kováře“, kterých se 13.února zúčastnilo na 50 žáků,
„Absolventský večírek“ žáků deváté třídy, „Den evropských jazyků“,oslava
hallooweenu, aj.
Novou aktivitou však byla nabídka zájmových činností pro všechny, kteří rádi
malují, lepí, skládají, modelují a vyrábí ozdobné předměty. Spolu s dětmi tak
mohli přijít i rodiče a jednou za čtrnáct dnů, pod vedením p.učitelky J.Zajícové a
p.vychovatelky P.Pilné vyráběli textilní ubrousky, malované zvonečky,
mozaikové květináče a jiné.
Novou, velkou a velmi úspěšnou akcí v říjnu byl nedělní „Středověký jarmark“.
Zahájilo ho slavnostní otevření „Síně tradic“- výjevů z české historie malovaných
na zdech chodeb. Středověkou atmosféru pak navodila taneční skupina Rondellus
ze Základní umělecké školy ve Vsetíně a skupina historického šermu Valmont
ze Vsetína, svým vystoupením v tělocvičně. Pak již všichni navštívili středověké
stánky – třídy, kde pletli proutěné košíky, vyráběli hrníčky, svíčky i papír,
malovali ozdobné iniciály a zkoušeli provozovat středověkou alchimii. Také
mohli střílet z luku nebo se pokusit něco ukovat z rozžhaveného železa.
Ve stáncích se nabízely ke koupi různé výrobky dětí a poslední číslo školního
časopisu. Velký úspěch měla i nabídka pokrmů podle středověkých receptur
ve školní jídelně, jako např. medové calty, keltské palačinky, karbenátky
z pohanky, jehněčí na majoránce a domácí chleba.
Archív : č. 7./časopis Školáček, výstřižky z novin/

Středověký jarmark
v základní škole

    

Od tohoto roku přešla „Mateřská škola Liptál“ do právní subjektivity a převzala
zaměstnance školského i obecního úřadu. Funkci školského úřadu částečně
převzal Městský úřad Vsetín jako obec s přenesenou působností, ale nadřízeným
je Odbor školství mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.
Mateřská škola tak sama hospodaří s přidělenými finančními prostředky na platy
/Krajský úřad Zlínského kraje/ i na provoz /Obecní úřad Liptál/. Obojí jsou velmi
omezené a stále více se z provozních prostředků dotují platy zaměstnanců. Také
dodržování nových vyhlášek a zákonů nás nutí investovat mimo plán a nutnou
potřebu. Museli jsme např. pořídit tři bezdotykové baterie s umyvadly do kuchyně
a ze zahrady odstranit všechny dřevěné prolézačky /nesplňovaly dané normy /.
Tyto problémy však vůbec neovlivnily výchovný a vzdělávací program „Školky
plné pohody“, založený na individuálním přístupu k dětem a jejich individuálních
prožitcích.A tak jsme kromě „Třídního vzdělávacího programu“ s tématy, od
kterých se odvíjely všechny činnosti, připravovali během roku řadu akcí.
Mezi tradiční patří např. závody na bobech, karneval, vynášení Moreny a vítání
jara, zájezd do divadla ve Zlíně, výlet do ZOO v Lešné, cesta za pokladem,
„Hravá maturita“ pro předškoláky a několik pohádkových vystoupení divadla
Radost z Brna.

Z mateřské školy
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Mezi netradiční akce patřilo tentokrát „Velikonoční zdobení“, ale hlavně „Slet
čarodějnic“. Maminky připravily dětem kostýmy a v nich pak prošli všichni
/s žákovskou knížkou/ čarodějným zkoušením od čarování až po pálení metel.
Odměnou bylo i vysvědčení. V květnu se pak rodiče scházeli ve školce, aby
namalovali dětem tričko jako dárek k jejich svátku. Děti jim zase připravily
besídku v Kulturním zařízení Obecního úřadu. Program byl pestrý, od veršované
pohádky O řepě, přes taneční pásmo řemeslníků a veselé hrátky zvířátek
až po pohádku O mlsné veverce. V krásném malovaném tričku se děti předvedly
při písničce na závěr a malé diskotéce.
Další akcí do které se zapojili rodiče byla výroba podzimních strašidel z přírodnin,
a tak v období svatodušních svátků a hallooweenů vítala všechny ve vstupním
prostoru školky malá výstava.
Neopakovatelné kouzlo však měla celá doba adventní s nepostradatelným
Mikulášem, adventní spirálou a vánočním těšením. Zakončili jsme ji malou
besídkou pro rodiče s pásmem koled a říkadel, vánočními zvyky a pohoštěním.

    

Spoření obce
Plynofikace – úvěr
Splátka půjčky – voda
Splátka úvěru – kotelny
Převod mzdy 12/2003
Daň závislá činnost
Daň z příjmu FO
Srážková daň
Daň právnických osob
Daň právnických osob – obec
Daň z přidané hodnoty
Popl.znečišťování ovzduší
Přev.za odnětí půdy
Správní poplatky
Odvoz domovního odpadu
Poplatek ze psů
Užívání veřejných prostor
Místní poplatek VHP
Odvod výtěžku VHP
Daň z nemovitosti
Dotace na volby
Dotace Krajský úřad Zlín
Dotace na mzdu Úp
Obnova lesních porostů
Dotace na úvěr plynofikace

PŘÍJMY
- 174 000
- 249 000
- 712 000
- 269 000
182 000
1 580 000
868 000
106 000
1 841 000
387 000
2 756 000
6 000
1 000
43 000
372 000
22 000
9 000
10 000
10 000
375 000
21 000
230 000
99 000
29 000
200 000

VÝDAJE

Hospodaření –
rozpočet

17 000

351 000

29 000
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PŘÍJMY
Dojíždějící žáci – Lhota
85 000
Dotace na školství – KÚ Zlín
6 455 000
Převody vlastních fondů
103 000
Vodní hospodářství
161 000
Mateřská škola-školkovné,stravné
73 000
Knihovna
3 000
Příspěvek na knihu Liptál 2002
3 000
Nájem učitelská bytovka
64 000
Nájem nebytových prostor
347 000
Pohřebnictví
4 000
Vratka plynofikace Vsacko
535 000
Čistírna
19 000
Vizovické vrty
57 000
Třídění odpadu
47 000
Dům s pečovatelskou službou
183 000
Ostatní příjem
58 000
Příjem za prodej inv.majetku
13 000
Prodej pozemku
473 000
Ostatní nedaň.příjmy
28 000
Prodej bytovky
800 000
Úroky
1 000
Výst.a oprava místních komunikací
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
Skupinový vodovod
MŠ plyn z roku 2002
Mateřská škola přísp. na provoz
Mateřská škola příspěvek KÚ Zlín
Základní škola přísp. na provoz
Základní škola přísp. KÚ Zlín
Ostatní činnost v kultuře
Vítání občánků, beseda s důchodci
Tělovýchova
Veřejné osvětlení
Úrok plnofikace a autorský dozor
Ostatní služby M.H.
Odvoz nebezpečného odpadu
Sociální výpomoc občanům
Dotace na ind.dopravu
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo, komise
Čerpání dotace na volby 2003
Vnitřní správa
Převod mezi účty
Odvod daně obec
Člen přísp. Vsacko
Člen.přísp.Syrákov
Ostatní příspěvky
CELKEM
17 255 000

VÝDAJE

32 000
12 000
22 000

30 000

334 000
70 000
167 000
1 452 000
46 000
467 000
1 434 000
1 302 000
5 021 000
110 000
24 000
49 000
120 000
484 000
661 000
40 000
3 000
6 000
36 000
1 162 000
21 000
2 586 000
103 000
237 000
14 000
141 000
3 000
16 586 000 /A č.8./
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V květnu tohoto roku byla uzavřena prodejna potravin „U Daňů“, kterou
provozovala majitelka Alice Daňová se svou dcerou. Hodně obyvatel této části
vesnice již delší dobu nakupovalo v prodejně ve středu obce, ale pro starší bylo
namáhavé chodit pro nejnutnější potraviny tak daleko.
Všichni proto uvítali, když si v prosinci prodejnu pronajala naše rodačka Ilona
Čecháková / Frýdlová / a doufáme, že si nabízeným sortimentem i svým
přístupem získá všechny zákazníky zpět.

Obchod „U Daňů“

    
Již dva roky v naší obci, ve svém areálu / v původním sídle JZD – za zámkem /
působí firma PoolSafe, s.r.o. Zaměstnává přibližně deset zaměstnanců a její hlavní
činností je výroba bazénových krytů, které jsou určeny především pro zahraniční
zákazníky.
Tato firma si našla významnou pozici na světovém trhu bazénových krytů a mezi
největší odběratele patří Anglie, Kypr, Německo, Itálie, Švédsko, Norsko.
Archív č. 9. / prospekt /

Firma Pool Safe

    
Od roku …… se začalo opět pracovat v dílnách bývalého Výrobního družstva
Lipty. Vedení firmy Walfer s.r.o. v Novém Hrozenkově zde přestěhovalo část své
výroby a zaměstnalo tak i místní obyvatele. Firma se zabývá výrobou oken, dveří
apod.
Archív č. 10.

Firma Walfer s.r.o.

    
Na začátku tohoto roku byl po velké rekonstrukci znovu otevřen motorest
„Syrákov“. Při této příležitosti byla provedena změna tvrdého „y“ za měkké „i“ –
tzn.“Sirákov“.
Majitel hotelu Radek Štarha zjišťoval přesný původ názvu a po konzultaci
s Památníkem písemnictví v Praze se přiklonil k domněnce, že název pochází
od slova „osiřelý“ a nikoli od slova „sychravý“.
Toto potvrzuje i komise Zeměměřičského úřadu v Praze, která potvrdila, že už i
ve Statistickém lexikonu obcí z roku 1935 / i v současném státním mapovém díle/
byla místní část obce Liptál – Sirákov uváděna s měkkým i.

Syrákov-Sirákov

Další variantu potvrzující správnost názvu „Syrákov“ uvedla před pětadvaceti lety
ve své diplomové práci Mgr.Hana Vaculíková a při výkladu podle lidové
etimologie zdůrazňuje nejen slovo „syrový nebo sychravý“ jako klimatický
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předěl, ale i slovo „sýr“jako produkt místních ovčáků sídlících zde na salaši
zvaném Syrčena.
Podle starosty obce Liptál Miroslava Vaculíka je to zajímavý problém a pokud se
ukáže, že správná je skutečně verze s měkkým „i“, určitě bude uvažovat o změně
i v obecní termonologii.

    

V tomto roce se snížila členská základna úmrtím Josefa Šimary st. a Zdeňka
Mikulce /z 35 na 33 členy/.
Vlastníkovi honitby byla rozhodnutím Okresního úřadu ve Vsetíně dne 26.2.2003
uznána honitba s názvem „Honební společenstvo Liptál“ o výměře 1 635 ha.
Vlastník pronajímá honitby na období od 1.4.2003 do 31.3.2013 Mysliveckému
sdružení Brdisko – Liptál. Nájemné je dohodnuté ve výši 16 350,-Kč ročně.
Předsedou Honebního společenstva byl zvolen p. Zdeněk Mrlina.
Dne 18.3.2003 Odbor životního prostředí vydal jako orgán státní správy
myslivosti souhlas s návrhem o ustanovení do funkce mysliveckého hospodáře
p. Karla Štrbíka – pro honitby MS-Brdisko Liptál.
Dne 25.6.2003 absolvovali úspěšně testy pro mysliveckou stráž tito členové :
Migdál Josef, Čala Karel, Šimara Josef, Laštovica Karel ml.
Pan Josef Šimara ukončil dne 31.5.2003 funkci chataře a předal ji panu Pavlovi
Londovi
MS Brdisko se letos zúčastnilo Liptálských slavností, a to tím způsobem, že
pronajalo mysliveckou chatu pro štáb slavností a jejich hosty. Myslivci také
uvařili zvěřinový guláš.
Kladně můžeme hodnotit i zábavu konanou dne 2.8.2003.
Dne 17.10.2003 p.Radomil Staněk složil úspěšně zkoušky na mysliveckého
hospodáře a byl navržen do výboru MS.
V letošním roce byla provedena vakcinace lišek letecky. Srovnání, zda tento
způsob bude účinnější můžeme provést až v období 2-3 let.
Pro přikrmování zvěře v období strádání bylo zakoupeno 27q ovsa, 4,5q kukuřice
a 2,5q pšenice. Celkem 34q krmiva. Mimo toto množství zajistili někteří členové
ještě další krmivo. Objemové krmivo si zajišťoval každý člen sám jako
každoročně.
Plán lovu byl dle sčítání stanoven a okresním úřadem schválen. U spárkaté zvěře
byl splněn /až na vysokou zvěř – jelení/. Průměrná hmotnost byla nižší v důsledku
nepříznivého počasí /sucha/.
Černé zvěře /lov se neplánuje/ bylo uloveno 20 kusů.
Ze škodné byly uloveny zejména v zimním období lišky a kuny.
Byly vybudovány dva zásypy pro drobnou zvěř a jako každoročně proběhla
na jaře údržba posedů, kazatelen, krmních zařízení a jejich asanace.
Celkem bylo zoráno a zaseto pět políček pro zvěř.
V květnu proběhla brigáda na údržbě chaty za účasti všech členů.
Příspěvek – Radomil Staněk

Myslivci
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Sokol byl založen v naší obci v roce 1914 a fotbalu se místní nadšenci začali
věnovat od roku 1929. Oddíl SK Liptál byl však založen až 25.srpna 1940
v hospodě u Klesků.
Liptálští sportovci se v dalších letech začali věnovat i stolnímu tenisu, šachům,
turistice, lyžování a cvičení rodičů s dětmi.Od roku 1956 fungoval v obci oddíl
ledního hokeje. Zápasy probíhaly na dolním fotbalovém hřišti s umělým
osvětlením. V sezóně 1967/68 oddíl zanikl.
Fotbal kraloval v obci i nadále, avšak za skromných podmínek a na nekvalitním
hřišti.Postupně přišla úspěšnější léta zdobená postupovou cestou, což přimělo
vedení klubu a obec v roce 1967 k rekonstrukci hrací plochy.Vybudovány byly
nové kabiny se sociální zařízením.
Největších úspěchů dosáhl oddíl v ročníku 1979/80, kdy se probojoval do I.A
třídy. Tehdejší kádr tvořili mimo jiné Milan Foniok, Vladimír Gerža, Jaroslav
Daňa, Vojtěch Bill, Jaroslav Zgarba, Karel Březáček, Zdeněk Obrodovský,
Miroslav Juřínek, Miroslav Močička, Karel Šťastný či Jaroslav Mrnůštík.
Trenérem byl Jindřich Šafařík, vedoucím mužstva Jan Mrnůštík a předsedou
oddílu Josef Havran.
Liptálský oddíl také několikrát změnil své jméno: SK, Sokol, TJ Lipta, TJ Start
Lipta.
V následujících letech se Liptál propadl do nižších soutěží. V sezóně 2002/03 hrál
jako nováček okresní přebor a vedl si v něm víc než zdatně, se ziskem 41 bodů
obsadil čtvrté místo. Nejlepší střelci: 12 branek Jaroslav Kirchner, 8 Petr
Blanarčík a Vladimír Urban, 6 Miroslav Matějů, 4 Miroslav Řezníček. Trenérem
mužstva je Miroslav Axman, vedoucím mužstva Karel Březáček, předsedou
oddílu Jaroslav Mrnůštík.

Fotbalový klub

Na podzim tohoto roku byl založen oddíl žáků a začal hrát okresní soutěž.
Úspěšný byl již tradiční 3.ročník nočního turnaje malé kopané, který se konal
27.6.2003 a zúčastnilo se ho 24 týmů z celého kraje. Vyhrálo družstvo z Liptálu.
Archív č. 11. / foto /

    
Sbor dobrovolných hasičů měl k 31.12.2003 celkem 94 členů, z toho počtu je 6 do
14ti let / 8 chlapců, 5 dívek / do 15 do18ti let je 5 chlapů a 8 dívek, celkem tedy
26 mladých hasičů.
Dále od 18 do 26ti let 12 mužů a 4 dívky, nad 26 let 42 mužů a 10 žen.
Na úseku práce s mládeží, pod vedením Jany Kašpárkové a Štěpánky Bořutové
pracovala dvě žákovská družstva a jedno družstvo dorostu. Zúčastňovali se
různých soutěží v rámci okresu. Dobrých výsledků dosáhli v novém ročníku hry
„Plamen“2003/04 na podzimních závodech v Oznici, kde v konkurenci 33
družstev obsadili 9. místo.
Družstvo mužů se také účastnilo různých soutěží /v Jarcové, v Jasenné,
v Domašově u Jeseníku, ve Lhotě, v Semetíně /

Hasiči
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5.července proběhl 23.ročník soutěže hasičských družstev O pohár starosty obce a
starosty Sboru dobrovolných hasčů na hřišti TJ v Liptále.
Zúčastnily se jí dvě družstva mužů a jedno družstvo žen.
V rámci pomoci občanům prováděl Sbor dobrovolných hasičů čištění studní,
vodních zdrojů, kanalizace a čerpání studní. Pravidelné čištění požární nádrže
nebylo v tomto roce provedeno z důvodu velkého sucha, tzn.malého, spíš žádného
přítoku.
Hasičská technika je udržována v dobrém stavu /vozidlo Avie, stříkačky PS 12
/z Avie/, PPS 12 /z přívěsu/ - žlutá i modrá. Terénní automobil Aro 240 je stále
mimo provoz /není vhodný motor/.
Tento rok byly dokončeny opravy omítek a malování i s úklidem některých částí
zbrojnice.
Z „Výroční zprávy valné hromady“ – p. Fiala

    

V sobotu 13.12.2003 se v Kulturním zařízení Obecního úřadu konala již tradiční
Beseda s důchodci. V programu vystoupila cimbálová muzika Jasan s Pavlou
Kneblovou. Programem krásných a málo známých koled navodili krásnou
atmosféru vánoc. Ve druhé části odpoledne hrál, zpíval a vtipy vyprávěl pan Otto
Gojný. Celou akci včetně pohoštění připravily členky Komise pro občanské
záležitosti.
Archív č. 12. / pozvánka /

Beseda s důchodci

    

V kulturním zařízení Obecního úřadu se v tomto roce pořádaly :
Rodičovský ples
Sportovní ples – maškarní
Valašský bál
Hasičský ples
Štěpánská zábava - TJ Start

Akce roku

Archív č. 14. / foto /
Archív č. 13./ pozvánky /

Další uskutečněné akce :
Výroční schůze SDH
Kolona – taneční ZŠ Liptál
Seminář Starodávný – FoS Lipta
Besídka s rodiči – Mateřská škola Liptál
Výstava dětských prací při Mezinárodním dětském folklorním festivalu
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Ukončení školního roku – IX.třída ZŠ Liptál
Slavnostní zahájení MFF – Liptálské slavnosti
Stará česká hudba Calata – ZŠ Liptál
Vánoční besídka - DDaSŠ Liptál
Beseda s důchodci
Vánoční koncert - FoS Lipta
Sedmkrát bylo kulturní zařízení využito na soukromé akce občanů.
V kulturním areálu se uskutečnily tyto akce :
Mezinárodní dětský folklorní festival - FoS Lipta
Zábava SR při ZŠ Liptál
Valašský big beat fest – NoName - SO Sára
Myslivecká zábava - MS Brdisko
Taneční zábava – Promile - Radek Michálek
MFF 34. Liptálské slavnosti FoS Lipta
Na hřiišti TJ a v zařízení Fotbalového klubu se konaly akce :
Dětský den
Noční turnaj v malé kopané
Hasičská soutěž
5.12.2003 se konala tradiční Mikulášská jízda Liptálem

Archív č. 15./ plakát /

Archív č. 16. / Plán kulturních akcí /

    

Narození:
Narodilo se 11 dětí, z toho 5 chlapců a 6 dívek.

Přehled obyvatel

Úmrtí :
Zemřelo 21 občanů, z toho 8 mužů a 13 žen.
Do obce se přihlásilo 15 občanů, z toho 7 mužů a 8 žen.
Z obce se odhlásilo 13 občanů, z toho 5 mužů a 8 žen.
V tomto roce se konalo 6 sňatků našich občanů.
V obci Liptál je v současné době 482 domů a 41 chat.
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Naši nejstarší spoluobčané :
Evjáková Františka
92 let
Škabrahová Marie
93 let
Obadalová Veronika
94 let
Polášek Pavel
87 let
Mika Antonín
90 let
Matějů Josef
91 let

    

Hned od začátku roku si s námi zima pohrávala, neboť střídavě sněžilo, tálo a
mrzlo. Koncem února a začátkem března převažovaly holomrazy, které měly za
následek velké ztráty na ozimých porostech a zemědělci museli často vysévat
náhradní plodinu.
V polovině března napadlo trochu sněhu, ale do konce opět stál a teploty se
pohybovaly v rozmezí od –3stupňů C do +18 stupňů C.
Na začátku dubna nás sníh všechny zaskočil, neboť téměř přes noc a den / 7.4./
napadlo téměř 50 cm. Tato kalamita přerušila jarní úklidové práce a způsobila
řadu dopravních nehod.Sníh však během několika dnů zmizel a počasí se
přehouplo přes jarní přímo do letního. / Velikonoce tak byly abnormálně teplé a
slunečné. /
Velká tepla, až tropická, začala již koncem května a přetrvávala celý červen.
Na začátku července jen jeden den pršelo a to se již delší dobu projevoval
nedostatek vody / povrchové i spodní /.V důsledku dlouhotrvajícího suchého
období došlo ke snížení průtoku v potocích a úhynu ryb. Občané byli vyzváni
k šetření s vodou a bylo doporučeno neodebírat vodu z potoka k zalévání
zahrádek.
Až koncem července se stav částečně zlepšil, neboť pršelo několik dnů.
Srpen však byl opět teplotně nadprůměrný.
Také v září převažovalo teplé počasí / teplotní rekord : 22.9. bylo přes den
27 st.C, večer 20 st.C /.
Pak se již střídavě ochlazovalo a 14.10. padal první sníh – s deštěm,
a 26.10. zůstala první souvislá sněhová pokrývka.
V listopadu ještě převažovalo teplejší počasí / nad 0 st.C, ale v prosinci se již
ochladilo a od 15.12. hodně sněžilo. Sníh vydržel až do konce roku.
Archív č.17. –výstřižek z novin

Počasí
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