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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
VÝPIS Z Veřejného 

ZaSedání Zo LIPtáL č. 9 
Ze dne 2. 9. 2020

Zo Liptál:
- schvaluje program jednání dopl-

něný o nové body:
 č. 20 – Nákup lesní techniky – vy-

vážecí vlek
 č. 21 – MAS Střední Vsetínsko – 

územní působnost
- schvaluje zápis ZO č. 8 ze dne 

27.05.2020 
 - bere na vědomí kontrolu usnese-

ní ZO č. 8 ze dne 27.05.2020 
- bere na vědomí informace z jed-

nání RO č. 13 ze dne 22.7.2020 a RO 
č. 14 ze dne 19.8.2020

- schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene „IV-12-8019035 zemní el. 
vedení NN, Liptál, p.č. 212/1 a st. 
970, Obec, NNk“ a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy
- schvaluje Smlouvu o zřízení 

věcného břemene na stavbu ply-
novodu na pozemku p.č. 3769/5 
pro Mave EU s.r.o. a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu 
této smlouvy

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 3986, 3924/2 o výměře cca 
40 m2 v k.ú. Liptál do vlastnic-
tví Jitky Koutné, Liptál, za cenu 
1,- Kč a zároveň schvaluje koupi 
pozemku p.č. 3690/10 o výměře 
33 m2 v k.ú. Liptál do vlastnic-
tví obce Liptál za cenu 1,- Kč 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 2608/61, 2609/1 o výměře cca 
270 m2 v k.ú. Liptál do vlast-
nictví Stanislav Dědek a Ivana 
Dědková, Vsetín za cenu 300,- 
Kč/m2 s tím, že veškeré nákla-
dy spojené s převodem nemovi-
tosti hradí kupující a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu 
této smlouvy

- schvaluje prodej části pozemku 

p.č. 2608/61, 2609/1 o výměře cca 
1200 m2 v k.ú. Liptál do vlast-
nictví Jana Šerá a Filip Šerý, 
Střelná, za cenu 600,- Kč/m2 
za podmínek:

- veškeré náklady spojené s pře-
vodem nemovitosti hradí kupu-
jící

- zákaz prodeje pozemků třetí 
osobě po dobu 5 let bez souhla-
su obce Liptál

- výstavby rodinného domu nej-
později do 5 let od koupě po-
zemků

- veškeré náklady spojené s pro-
dloužením dopravní a technic-
ké infrastruktury hradí kupu-
jící a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 2608/26, 2608/1 o výměře cca 
2100 m2 v k.ú. Liptál do vlastnic-
tví Ing. Tomáš Vaněk, Ostrava 
za cenu 600,- Kč/m2 za podmí-
nek:

- veškeré náklady spojené s pře-
vodem nemovitosti hradí kupu-
jící

- zákaz prodeje pozemků třetí 
osobě po dobu 5 let bez souhla-
su obce Liptál

- výstavby dvou rodinných domů 
nejpozději do 5 let od koupě po-
zemků

- veškeré náklady spojené s pro-
dloužením dopravní a technic-
ké infrastruktury hradí kupu-
jící a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- bere na vědomí žádost o odkou-
pení části pozemku p.č. 3924/2 
v k.ú. Liptál, kterou podala 
Barbora Šulimanová, Halenkov 

- schvaluje prodej části pozem-
ku p.č. 2608/32, 2608/23 o vý-
měře cca 150 m2 v k.ú. Liptál 
do vlastnictví: Jaroslava Petra 
Zbožínková, Liptál, za cenu 50,- 
Kč/m2 s tím, že veškeré nákla-
dy spojené s převodem nemovi-
tosti hradí kupující a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu 
této smlouvy

- schvaluje prodej části pozem-
ku p.č. 3980/1 o výměře 102 m2 
v k.ú. Liptál do vlastnictví: Jan 
Tomana, Liptál, za cenu 1,- Kč 
a zároveň schvaluje koupi části 
pozemku p.č. 1000/6, o výmě-
ře 126 m2 a spoluvlastnického 
podílu ve výši ½ v pozemku p.č. 
998, o výměře 98 m2 v k.ú. Liptál 
do vlastnictví obce Liptál, za ce-
nu 1,- Kč a pověřuje starostu ob-
ce Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje koupi části pozem-
ku p.č. 1001/2, o výměře 137 m2 
a spoluvlastnického podílu 
ve výši ½ v pozemku p.č. 998, 
o výměře 98 m2 v k.ú. Liptál 
od: Silvie Gajdošíková, Vsetín, 
do vlastnictví obce Liptál za ce-
nu 100,- Kč/m2 a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 3720/1, o výměře 62 m2 v k.ú. 
Liptál do vlastnictví: Ing. Dana 
Gřešáková, Liptál, za cenu 1,- Kč 
a zároveň schvaluje koupi části 
pozemku p.č. 907/4, o výměře 
21 m2 v k.ú. Liptál do vlastnic-
tví obce Liptál za cenu 1,- Kč 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

 
- bere na vědomí informaci o za-

hájení realizace projektu „Půdní 
vestavba v ZŠ Liptál“ 

- schvaluje Smlouvu o bezúplat-
ném převodu vlastnického práva 
k nemovitým věcem a o zříze-
ní věcného práva č. ÚZSVM/
OVS/1796/2020-OVSM a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu té-
to smlouvy

- bere na vědomí informace o po-
dané žádosti na MěÚ Vsetín 
ohledně zpracování zadání k re-
alizaci nového Územního plá-
nu Liptál a informace o přípravě 
výběrového řízení na zhotovitele 
nového Územního plánu Liptál

- schvaluje dodatek č. 1 k Veřejno-
právní smlouvě – Folklorní spo-
lek Lipta Liptál



Z obecního úřadu

Z obecního úřadu

Liptálský zpravodaj 3/2020  3

- schvaluje dodatek č. 7 ke zřizo-
vací listině Základní školy Liptál 
- kuchyňka

- schvaluje snížení příspěvku 
na provoz Mateřské školy Liptál 
a Základní školy Liptál ve výši 
měsíčního příspěvku z důvodu 
pandemie koronaviru

- schvaluje navýšení poplat-
ků za služby na hřbitově Liptál 
na cenu 25,- Kč/m2/rok, a to 
od 1.1.2021 

- schvaluje zřízení fondu oprav 
ve výši 1000,- Kč/měsíc na jed-
nopokojový byt v DPS Liptál, a to 
od 1.1.2021

- schvaluje II. změnu rozpočtu ob-
ce Liptál na rok 2020

- bere na vědomí závěrečný účet 
SOMV za rok 2019, zprávu o vý-
sledku přezkoumání hospodaření 
SOMV za rok 2019 a zprávu revizní 
komise SOMV za rok 2019

- schvaluje podání žádosti o dota-

ce na nákup lesní techniky – vy-
vážecí vlek

- schvaluje zařazení území obce 
Liptál do územní působnosti MAS 
Střední Vsetínsko na programové 
období 2021-2027

- bere na vědomí informaci o ko-
nání akce zvěřinové hody, kte-
rou pořádá Myslivecké sdružení 
Brdisko v sobotu 5.9.2020.

Zpracovala Monika Valchářová

oZnáMení o době a místě konání voleb 
do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu čR
Starosta obce Liptál podle § 27 č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a podle § 15 odst. 1 zákona 

č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 

o z n a m u j e

1. volby do zastupitelstva kraje: Zlínského
 a volby do Senátu Parlamentu ČR I. kolo  – volební obvod:  č. 78 - Zlín
 se uskuteční: 02.10.2020 od 14 do 22 hodin
   03.10.2020 od 08 do 14 hodin
 případné II. kolo volby do Senátu
 se uskuteční:  09.10.2020 od 14 do 22 hodin
   10.10.2020 od 08 do 14 hodin

2.  místem konání voleb ve volebním okrsku: č.1 
 je volební místnost: Obecní úřad Liptál
  zasedací místnost
  756 31  Liptál 331
  Tel.: 571 438 074
 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Liptál.

Výtah z § 31 – ZZK, § 19 – Senát:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky 

(občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno, 

2.  Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, § 31, § 19
3.  Volič může požádat ze závažných důvodů v územním obvodu volebního okrsku  
 o návštěvu volební komise s přenosnou volební schránkou, § 31, odst. 7
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky, § 24, odst. 4. 
 V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti, § 31 odst. 3

Liptál 17.09.2020      Zpracovala: Jana Vráblíková, OÚ Liptál

          Ing. Milan Daňa
          starosta obce Liptál

Veškeré dostupné informace k volbám včetně termínů 
naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/volby.aspx
nebo na www.liptal.cz – úřední deska.



Z obecního úřadu

Z obecního úřadu

4  Liptálský zpravodaj 3/2020

Zájemcům sdělujeme, že na You 
Tube stránku Obce Liptál bylo na-
hráno video z roku 2002 „Liptál 
včera a dnes“, které bylo doprová-
zejícím ke knize Liptál včera a dnes 
– z domácího fotoalba, vydané té-
hož roku. Jelikož DVD s uvedeným 
videem již nejsou k dipozici (vy-
prodaná), můžete, kdo máte zájem 
shlédnout nebo sdílet dokument 
o naší obci zde. Kvůli velikosti je 
film rozdělen na dva díly (18 minut 
a 10 minut). A dva díly jsou zde 
umístěny rovněž v angličtině. 

Už je to více jak rok, co jsme 
začali mapovat studánky na na-
šem katastru. V současné době 
evidujeme více jak deset studá-
nek a určitě budeme rádi, když 
nám pošlete další informace o stu-
dánkách, které znáte. Informace 
nám můžete předat osobně nebo 
třeba zaslat na email starosta@
liptal.cz. Na konci srpna jsme se 
pustili do kompletní rekonstrukce 
studánky v Hlubokém. Jedná se 
o studánku pod názvem Kovářky. 
Pan Jan Mrnuštík a Jiří Smilek se 
pustili do kompletní opravy a díky 
jejich práci máme dnes krásnou 
studánku, která bude ozdobou to-
hoto místa a bude sloužit všem, 
kteří se budou chtít napít. Když už 

jsme se pustili do tak roz-
sáhlé opravy, rozhodli jsme 
se nejprve udělat rozbor vo-
dy z této studánky. Výsledky 
z laboratoře byly ve všech 
ohledech v pořádku, dokonce 
nám bylo sděleno, že voda je 
velmi dobrá.

Závěrem Vás chci všech-
ny pozvat na Zamykání stu-
dánek, které se uskuteční 
v sobotu 10. října 2020. Sraz bude 
ve 14.00 hod. u dolního obchodu 
Jednota a odtud půjdeme pěšky 
ke studánce Kovářky. Zde symbo-
licky zamkneme studánky a potom 

si můžeme třeba opéct špekáček. 
Všichni jste srdečně zváni.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Liptál včera a dnes 2002 - dokument

Rekonstrukce studánky v hlubokém - Kovářky

QR Liptál včera a dnes I.díl QR Liptál včera a dnes II.díl

Použijte QR kódy nebo odkaz pro shlédnutí: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBV-fd5kzSarjc49Rozo6pwD-

wzrJ7WfXj
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V neděli 25.10.2020 od 14:00 hod. 
proběhne v obecním ovocném sadu 
u zvoničky Den stromů. Budeme 
rádi, když přijdete a pomůžete nám 
s přesazením 12 stromků, které 
uhynuly, nebo byly ožrány zvěří, 
nebo si jenom s dětmi zahrajete 
připravené hry. Je to už čtyři roky 
co jsme společně vysázeli ovocný 
sad, ve kterém je nyní 91 stromů. 
I letos už měly některé stromky 
plody, tak věřme, že jich bude už 
jenom přibývat.

Letos jsme se také pustili do ošet-
ření vzrostlých stromů. Jednalo se 

o tři lípy, u kterých došlo k reduk-
ci koruny, odstranění proschlých 
větví a u jedné také k instalaci 
bezpečnostní vazby. Byla ošetře-
na památná lípa za katolickým 
kostelem, dále byla ošetřena lípa 
u Klesků a poslední ošetřovaná lípa 
byla v dolansku u Geržů.

Bohužel i v tomto nebo příštím 
vegetačním období přijdeme o ně-
kolik vzrostlých stromů. Tentokrát 
se jedná o šest jasanů, které v sou-
časné době likviduje houbové one-

mocnění Chalara fraxinea. Tato 
houba má na starosti schnutí ja-
sanů v celé České republice. Dva 
velké jasany budou odstraněny 
v dolansku podél potoka Rokytenky 
a čtyři jasany k odstranění jsou 
na Helštýně. Všechny tyto jasany 
byly v roce 2012 ošetřeny, ale ani 
tak se této zákeřné houbě neubrá-
nily.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Foto Ing. Milan Daňa

Liptálská lípa, mohutná lípa 
u katolického kostela, která byla 
mezi památné stromy vyhlášena 
v roce 2014, byla v minulém měsíci 
odborně ošetřena. Lípa měla nevy-
hovující a již nefunkční typ bezpeč-
nostní vazby, který byl nahrazen 
novým typem (podkladnicová vaz-
ba). Koruna stromu byla celá kom-
pletně ošetřena zdravotním řezem. 
Ošetření provedla odborná firma 
na základě dotace z Programu péče 
o krajinu. V rámci tohoto programu 
byla našemu sdružení přidělena 
dotace na potřebné ošetření v plné 
výši.  

V. Dorušková (ČSOP Liptál)
Foto V. Dorušková

den stromů v ovocném sadu

ošetření památné lípy
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Revitalizace zámku Liptál
Prohlédněte si ukázku z diplomního projektu Ing. arch. Šimona Vitáska, jenž vznikl v letním semestru 

2019/2020 na půdě Fakulty architektury  ČVUT v Praze pod vedením prof. Ing. arch. Akad. arch. Václava Girsy 
(studie) a doc. Ing. Michaela Rykla, Ph.D. (SHP) v rámci modulu památkové péče.

„9 km jihozápadně od Vsetína, srdce Valašska, leží 
uprostřed malé, avšak významné obce, chátrající zá-
mek, jenž přispívá k nostalgické a historické atmosfé-
ře zámeckého parku, jenž dělí nynější omezeně živou 
náves a samostatné šlechtické sídlo z přelomu 17. a 18. 
století.

Osud a potenciál tohoto objektu dal vzniknout tomu-
to projektu, jenž si klade za cíl především popularizaci 

objektu a jeho bezprostředního okolí a příklad a názor 
začínajícího architekta, jenž pochází právě z tohoto 
kraje. …“

„Přeji obci mnoho sil a odhodlání pro realizaci ja-
kýchkoli myšlenek, jenž jí pomohou nabýt ztracenou 
sebevědomost a prostor pro sdílení společného díla.“ 

Ing. arch. Šimon Vitásek
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CELÝ PROJEKT 
NALEZNETE ZDE:   http://architektsimonii.blogspot.com/2019/10/mile-udoli.html
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oprava potoka na Korábku

Půdní vestavba v ZŠ Liptál

Na tuto akci jsme čekali mnoho 
let. Jedná se o opravu velké opěrné 
zdi Na Korábku včetně břehového 
opevnění toku, která už velmi dlou-
ho vykazuje velké poškození a po-
slední rok se v tomto místě dokonce 
musela i zúžit komunikace. Na po-
praskaném asfaltu je krásně vidět, 
jak svah pracuje. V současné době 
mají Lesy České republiky již pode-
psanou smlouvu o dílo s firmou TM 
Stav, která již letos na podzim zahá-
jí práce. Bude se jednat o technicky 
náročnou stavbu, která bude mít ta-
ké vliv na provoz na komunikaci. Je 
dost možné, že v některých částech 
stavby bude muset být cesta uza-
vřena úplně. Jestli vše půjde dobře, 
měla by být stavba hotová na konci 
příštího roku.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V minulém čísle jsme Vás infor-
movali o realizaci půdní vestavby 
v Základní škole Liptál. Nyní má 
tento projekt již reálné obrysy, pro-
tože smlouva o dílo byla podepsána 
a stavební firma si již převzala sta-
veniště a zahájila realizaci. Jedná 
se o poslední část z velkého pro-
jektu, který před pár lety vznikl. 
Tímto projektem dojde ke vzniku 
kulturního sálu s kapacitou 130 
osob v podkroví základní školy 
včetně zázemí k sálu. Hlavní vyu-
žití tohoto sálu bude pro základní 
uměleckou školu, ale využíván bu-
de i základní a mateřskou školou. 
Tímto projektem dojde k úplnému 
využití všech volných prostor v celé 
budově. Pokud vše půjde dobře, mo-
hl by být sál hotový na konci tohoto 
roku a možná se podaří ho slav-
nostně otevřít nějakou pěknou vá-
noční besídkou. Tak uvidíme, kolik 
komplikací nám tento projekt při-
nese. Dále je potřeba si uvědomit, 
že se jedná o dost rozsáhlý projekt, 
který bude realizován za provozu 
všech školských zařízení. Projekt je 

také dost náročný na přesun hmot 
a na začátku bude provedeno mno-
ho bouracích prací. 

Je samozřejmé, že bez dotačních 
prostředků by tento projekt nemohl 
být realizován, protože se jedná o po-
lovinu celoročního rozpočtu obce. 

Projekt bude tedy realizován za při-
spění Ministerstva financí, které 
na akci poskytlo 90% dotaci z celko-
vé výše projektu cca 11,5 mil. Kč.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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horská fotbalová liga na Rovné
Tak už i letos máme za sebou 

druhý ročník fotbalového utkání 
Na Rovné. Tato akce se obnovi-
la jako vzpomínka na věhlasnou 
Horskou ligu, která se na tomto 
místě dlouhodobě hrála. Sešli jsme 
se v sobotu za krásného počasí 
a první kdo vběhl na hřiště, byly 
naše maminky proti svým dětem. 
Kdo vyhrál, sice nevíme, ale hlavní 
bylo, že se oba týmy dobře bavily. 
Hned po nich na hřiště naběhla 
stará garda proti dětem. I tady vý-
sledek není bohužel znám, ale asi 
to byla remíza, protože se na konci 
kopaly penalty. Věřím, že si všichni 
zúčastnění užili krásného odpoled-
ne a ti starší také mohli zavzpomí-
nat na své mládí na tomto rovném 
křivém hřišti.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Albert Einstein jednou řekl, že až 
vymřou včely, lidstvo je přežije jen 
o čtyři roky. Bez opylení nebude 
úroda, zvířata pojdou hlady a li-
dé s nimi. Jestli tato slova slavný 
fyzik řekl nebo ne, to se asi nedo-
zvíme, ale ukazuje to na důležitost 
včelstev v přírodě. Dnes včelařů 
a počet včelstev ubývá, ale i tak 
mě překvapilo, kolik ještě včelařů 
v Liptále máme. Dříve se včelaři 
evidovali na obecních úřadech, ale 
nyní tuto informaci již bohužel ne-
máme. Dnes když začnete chovat 
včely, musíte nahlásit počet včel-

stev a umístění stanoviště včelstev 
Českomoravské společnosti chova-
telů. Mimo chov včel, přináší ještě 
včelařina do přírody velmi krásné 

stavby. Je to nádhera, když člověk 
vidí krásné úly kousek pod lesem.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Nápad uspořádat tuto přespolní 
expedici vznikl na letošním guláš-
festu. Po debatě s Jarkem Kovářem, 
Evou a Petrou Hadrabovou ze 
Seninky byla akce ihned domluve-
na a bylo dohodnuto, že se vydáme 
s občany obce Liptál do hospody 
v Senince, kde proběhne ochutnáv-
ka místního piva a taky bylo v plánu 
podívat se po krásách naší sousední 
obce. Výlet dopadl na jedničku a ta-
ky jsme si užili mnoho legrace. Akce 
byla završena nočním návratem 
domů, takže si někteří splnili i bob-
říka odvahy. Velké poděkování patří 

Včely v Liptále

Výlet do Seninky
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děvčatům do Seninky za pohoštění, 
které nám připravily, a taky děkuji 
všem, kteří se této akce zúčastnili. 
Myslím si, že by byla velká škoda 
zase někdy takovou akci nezopako-
vat a třeba i znovu do Seninky nebo 
i do jiného cíle.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Pozvání na posezení se seniory
Srdečně zveme všechny liptálské seniory k tradičnímu

přátelskému posezení,

 které se uskuteční v Kulturním zařízení obce Liptál 
v sobotu 5. prosince 2020 od 14:30 hodin.

V programu Vás krátce pozdraví starosta, připravena jsou i malá vystoupení, 
hudba k tanci i poslechu a možná přijde i Mikuláš.

Občerstvení zajištěno.

Snad nám to aktuální epidemiologická opatření dovolí a sejdeme se společně 
pobesedovat v předvánoční atmosféře.

Těší se na Vás Komise pro občanské záležitosti při Zastupitelstvu obce Liptál a obecní úřad.

Pokud budete žádat odvoz, sdělte to členům komise nebo na obecní úřad, tel. 571 438 074. (jv)
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Po úspěšném loňském letním po-
sezení pro seniory v kulturním are-
álu jsme se letos těšili na podob-
nou akci. Na daný termín - sobotu 
11. července 2020 nám však počasí 
nepřálo.  Přípravy ale již byly v pl-
ném proudu, a tak jsme posezení 
přesunuli do kulturního zařízení. 

Místo dechové hudby Liptalanka 
tam přítomným zahrála cimbálová 
muzika ZUŠ Morava pod vedením 
Bc. Cahlíka. Valašské písničky v po-
dání mladých hudebníků navodily 
velmi příjemnou atmosféru a naše 
obavy z malé návštěvnosti se na-
štěstí nenaplnily.

Guláš od pana Škrabánka i frgály 
od kuchařek ze ZŠ Liptál chutnaly 
jako obvykle a všichni přítomní si 
i tohle posezení v pohodě užili.

                                                                                  
Za Komisi pro občanské záležitosti 

Eva Krausová
Foto J. Vráblíková ml.

Letní posezení pro seniory
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V současné době máme v naší 
obci už tři výtahy. Jeden je ve škol-
ce, druhý je v nových bytech a třetí 
je v bytech nad školní kuchyní. 
Tento posledně zmiňovaný výtah 
se v létě nečekaně zastavil. Je sice 
pravda, že jeho věk je už požehna-
ný, ale že se zastaví ze dne na den, 
jsme nečekali nikdo a nebyli jsme 
o tom informováni ani revizním 
technikem, který tam pravidelně 
každý měsíc chodí. V tu chvíli jsme 
museli řešit, zda výtah opravíme 
nebo zda se postaví výtah nový. 

Jelikož cena nového výtahu byla 
cca 800 tis. Kč, museli jsme se 
rozhodnout pro opravu, ale bohu-
žel i ta stála cca 150 tis. Kč. Výtah 
by měl nyní zase pár let vydržet. 

Věřím, že při dalších problémech, 
budeme mít již peníze na úplně 
nový výtah.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Již několikrát jsme obdrželi 
od různých občanů z Hořanska žá-
dost, kterou Vám zde tlumočíme:

Žádáme Vás, abyste neparko-
vali svá osobní vozidla na točně 

na Špici. Využijte k tomu své dvo-
ry. tato veřejná komunikace není 
určitě určena k parkování, nejsou 
zde nakresleny parkovací pruhy. 
nejenže se vystavujete postihu, 

ale hlavně velmi tak komplikuje-
te dopravu a přehlednost na tom-
to frekventovaném místě. 

Děkujeme za pochopení.

Problémy s výtahem v dps

Žádost spoluobčanů – parkování na Špici

Vítání občánků
Vítání občánků připravujeme na neděli 25. října 2020 ve 13, 14 a 15 hodin. 

Uskuteční se ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v Liptále.

Rodiče již obdrželi pozvánky. Vzhledem k současné situaci a také k počtu dětí jsme se rozhodli 
vítání uskutečnit na 3 etapy tak, aby mohly být dodrženy rozestupy. 

Pokud ale nastanou další zpřísňující mimořádná opatření, 
budeme Vás o odložení akce informovat.

Zároveň prosíme všechny rodiče nově narozených dětí, pokud tak ještě neučinili, 
aby je nám přišli s rodným listem přihlásit. 

Prozatím evidujeme 23 narozených občánků, kteří se dosud vítání nezúčastnili. 
Jana Vráblíková
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VI. Liptálský gulášfest 2020
Letošní ročník proběhl o měsíc 

dříve než ten minulý a to 8.8.2020. 
Tato sobota byla opravdu letní, tep-
loty přes den přesahovaly třicet 
stupňů a tak to všichni soutěží-
cí neměli vůbec jednoduché, když 
navíc stáli u rozpáleného kotle. 
Na osm hodin ráno se dostavilo  
deset přihlášených gulášmistrů, 
kdy proběhl los o umístění jednot-
livých stanovišť. Letošního šestého 
gulášfestu se účastnil pod číslem 
1. Laďa Škrabánek, 2. Luboš Hrbáček, 
3. Ladislav Kováč, 4. Dan Běťák, 
5. Petr Běhula, 6. Pepa Kirchner, 
7. Mirek Vaculík, 8. Jiří Kašpárek, 
9. Honza Matonoha, 10. Radek 
Michálek.

Soutěžící zabrali svá vylosovaná 
místa a mohli se pustit do díla. 
Nálada byla jako vždy přátelská. 
Týmy se po celou dobu vaření na-
vzájem navštěvovaly, vyměňova-
ly si své zkušenosti a ochutnávaly 
rozvařené guláše. Hlavně koštovali 
své slivovice a tak gulášníci byli 
brzy v dobré náladě. Ale díky pro-
fesionalitě byly do zahájení akce 
všechny guláše navařeny. 

Lidé se začali scházet kolem 15-té 
hodiny. Počet návštěvníků byl letos 

opět rekordní. Za doprovodu de-
chové kapely Liptalanka, která ce-
lý odpolední program doprovázela, 
se začaly vydávat vzorky gulášů. 
Všechny gulášové týmy i obsluhy 
ve stáncích se opravdu zapotili jak 
horkem, tak i náporem návštěvní-
ků. Samotné hlasování probíhalo 
stejně jako v minulých ročnících 
a to tak, že každý platící návštěvník 
dostal lístek, který se vhodil do skle-
nice svého gulášového favorita. 

Také pro děti byla nachystána 
zábava. Čekal na ně velký skákací 
hrad, jízda na konících, projížď-

ka v panském kočáře a malování 
na obličej. Ve stáncích byly k pro-
deji výborné frgály napečené v ku-
chyni základní školy, párek v roh-
líku, pivo, alko-nealko občerstvení 
a různé pochoutky pro děti. 

Nálada byla opravdu veselá, a tak 
i čas rychle utekl a samotná soutěž 
o nejlepšího gulášového krále se 
přiblížila ke konci. V 18 hodin, kdy 
už byly všechny kotle téměř prázd-
né, došlo k ukončení hlasování 
a sčítaní hlasů.  K samotnému vy-
hlášení s nástupem všech letošních 
soutěžících došlo v 18:30 hodin. 
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Letošním vítězem 6. ročníku gu-
lášfestu, který od návštěvníků ob-
držel nejvíc hlasů se stal tak jako 
loni Pepa Kirchner, jako druhý 
Mirek Vaculík, pomalu přebíra-
jící gulášové žezlo od dlouholeté-
ho gulášového mistra pana jana 
Vaculíka a jako třetí byl vyhlášen 
Petr Běhula. 

Tímto děkuji i všem dalším sou-
těžícím, kteří se neumístili na bed-
ně, za velmi dobré guláše a i za to, 
jakou dělali po celý den výbornou 
atmosféru. Po vyhlášení začala hrát 
hudební skupina 1+1 a pokračovalo 
se ve volné zábavě až do pozdních 
večerních hodin.   

Ještě jednou děkuji všem soutě-
žícím jak za výborné guláše, tak 
i za veselou náladu, kterou me-
zi návštěvníky rozdávali, ochot-
ným a usměvavým obsluhujícím 
ve stáncích, všem organizátorům 
této akce. Liptalance, hudební sku-
pině 1+1 a samozřejmě všem ná-
vštěvníkům, pro které je radost 
tuto akci organizovat.  

Spolu s Vámi se těším na další, již 
sedmý ročník.

Filip Tomanec
místostarosta obce

Foto Jana Vráblíková ml.
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RoZPIS VÝKUPŮ KŮŽí 
na RoK 2020

Ramos - Karel Novosad 
tel. 776 152 052, 
Josef Strnadel, 
tel. 602 730 148

Liptál, u obecního úřadu, 
středa, v čase 15:45 – 15:55:

02. 12. 2020.

I pro rok 2021 chystáme ve spolupráci s panem 
Josefem Londou kalendář. Měl by být týdenní, stolní 
s rozpisem akcí, svozu odpadů atd. a každá domác-
nost jej obdrží zdarma. Pro zájemce budou k dispozici 

také nástěnné měsíční kalendáře 2021, cena zatím 
není stanovena, ale předpokládáme, že se od minu-
lých let nebude výrazně lišit.                      (jv)
Tímto  žádáme  spolky  a  organizace  v  obci,  aby 

nám neprodleně nahlásili  termíny svých akcí pro 
rok 2021 email: obec.urad@liptal.cz .

Nadcházejícího Sčítání lidu, do-
mů a bytů se uskuteční na jaře 
roku 2021 (dále jen „Sčítání 2021“). 

Cílem ČSÚ je, aby Sčítání 2021 pro-
bíhalo primárně on-line a aby sběr 
údajů od obyvatel proběhl hlad-

ce a výsledky sčítání byly úplné 
a kvalitní. Domácnosti, které tuto 
možnost nevyužijí, posléze navští-
ví sčítací komisař s listinným for-
mulářem.                                  (jv)

Ministerstvo zemědělství, od-
bor hospodářské úpravy a ochra-
ny lesů vydalo dne 27.7.2020 pod 
č.j.33784/2020-MZE-16212 Veřejnou 
vyhlášku – opatření obecné po-
vahy, kterým se mění a doplňuje 
opatření obecné povahy vydané 
Ministerstvem zemědělství pod 

č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 
2.4.2020. 

týká se hospodaření v lesích, 
jak postupovat v kůrovcových 
souších, nahodilé těžby, lapačů, 
povinnosti vlastníků vyhledávat 
a včasně těžit kůrovcové stromy, 
podmínek zalesňování atd., atd.

Není možné zde zveřejnit celý 
obsáhlý text. Proto vlastníky lesů 
odkazujeme k podrobnému přečte-
ní na webové stránky – úřední des-
ky Ministerstva zemědělství nebo 
Města Vsetína nebo Obce Liptál. 
Nebo je k dispozici v tištěné podobě 
na obecním úřadě.                    (jv)

Dovolujeme si Vás, ve smyslu 
ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 
458/2000 Sb., energetický zákon, 
a zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, v platném 
znění, upozornit jako vlastníky 
a uživatele pozemků na povinnost 

odstranění a okleštění stromoví 
a jiných porostů ohrožujících bez-
pečné a spolehlivé provozování 
distribuční soustavy elektrických 
rozvodných zařízení v majetku 
ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen zá-
sah).

Zásah provádějte průběžně 
v období vegetačního klidu dle 
níže uvedeného rozsahu

Nebude-li zásah proveden do 
15. listopadu tohoto roku a bu-
de-li ohrožena bezpečnost a spo-

Údaje o neZaMĚStnanoStI 
v Liptále k 31.8.2020

Evidovaní uchazeči:  37 (34  k 31.5.2020).  
Podíl nezaměstnanosti: 3,27 (3,06 k 31.5.2020).  
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Branky: 36 evidovaných uchazečů, 5,30 %  podíl nezaměstnanosti,
- nejméně Prlov: 5 evidovaných uchazečů, 1,16 %  podíl nezaměstnanosti. 

               (Zdroj: Úřad práce)

KaLendář 2021 

Připravuje se sčítání lidu

Veřejná vyhláška – opatření obecné 
povahy – hospodaření v lesích

Upozornění čeZ distribuce, a.s.
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

pro vlastníky a uživatele dotčených pozemků
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odpadové hospodářství
UKLIĎMe SVĚt, UKLIĎMe čeSKo

Do celorepublikového úklidu na-
šeho okolí jsme se zapojili letos 
už potřetí. Jedná se o akci ukliď-
me svět, ukliďme Česko, což je 
dobrovolnická úklidová akce, kte-
rá probíhá na území celé České 
republiky. Jejím cílem je uklidit 
nelegálně vzniklé černé skládky 
a nepořádek. 

V naší obci se jedná především 
o nepořádek kolem komunikací 
a potoků. Největší znečištění vždy 
bývá kolem hlavní silnice I/69. 
Původní termín 18. dubna musel 
být z důvodu Covidu zrušen a pro-
to se akce uskutečnila až 1. srp-
na 2020. Byl to sice takový netra-
diční datum, ale akci jsme chtěli 
uspořádat, protože naše okolí úklid 
potřebuje. Tentokrát se sešlo při-
bližně třicet lidí, kteří se rozdělili 
do skupin a šli uklízet do různých 
částí obce. Zakončení akce bylo 
tentokrát na fotbalovém hřišti, 
protože hned poté začalo fotbalové 
odpoledne. V příštím roce je tato 
akce plánována na 27. března 2021. 
Věřím, že i Vy si najdete čas a této 
akce se zúčastníte a přijdou s vámi 
i vaše děti, kterým bychom rádi 
ukázali, že nám naše příroda není 
lhostejná.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

lehlivost provozování zařízení 
distribuční soustavy, je pracov-
ník pověřený společností ČEZ 
Distribuce, a. s., oprávněn ke vstu-
pu na dotčené pozemky za účelem 
provedení zásahu. Vzniklý klest 
a zbytky po těžbě budou zlikvido-
vány a vytěžená užitková dřev-
ní hmota bude uložena v celých 
délkách do jednotlivých hromad 
na okraji ochranného pásma nebo 
ve vzdálenosti 10 m od osy vede-
ní na dotčeném pozemku. Pokud 
již byl vlastník pozemku písemně 
osloven, tak je nutné postupovat 
dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdá-
lenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 
50110–1. K vodičům se nesmí přiblí-
žit pod bezpečnou vzdálenost ani 
nástroje, ani větve dřevin při ořezu. 
Zásah nesmíte provádět v případě, 
že se větve stromů a jiných poros-
tů před zásahem dotýkají vedení 
nebo hrozí při pádu ořezané větve 
stromů a jiných porostů dotek s ve-
dením.

V případě, že zásahem může být 
ohrožena bezpečnost osob nebo za-
řízení distribuční soustavy, kon-
taktujte nás na lince 800 850 860.

Upozornění: v ochranném pás-
mu nadzemního vedení je zaká-
záno nechávat růst porosty nad 
výšku 3 m. Při neplnění povinnos-
tí vlastníka může být uplatněna 
sankce. Při vzniku škody mohou 
být uplatněny náklady související 
s likvidací vzniklé škody. V záko-
nem vymezeném případě si musí 
vlastníci před kácením dřevin vy-
žádat povolení (zák. č. 114/1992 Sb.).

ČEZ Distribuce, a.s., 16.09.2020
Celé znění včetně vzdálenostních 

předpisů je zveřejněno na www.liptal.
cz, úřední desce obce nebo je k dispozici 
na obecním úřadě.
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Sběr velkoobjemových a nebezpečných 
odpadů z domácností v sobotu  10.10.2020

Liptál – na Špici (točna autobusu) 09:15 – 10:15 hod.
Liptál – dolansko (u obchodu) 10:30 – 11:30 hod.
Liptál – u hasičské zbrojnice (náves) 11:45 – 12:45 hod.

Žádáme o dodržení uvedených hodin, poté již nebude možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika 
bude přesunuta do další obce.

V uvedené době bude na stanovených místech moci každý občan zdarma odevzdat  k likvidaci následující 
druhy odpadů:

•  olejové automobilové filtry  •   plechovky se zbytky barev  • •  monočlánky  •  autobaterie  •  
•  zářivky  •  znečištěné láhve a sklo od chemikálií • zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky  •  

•  staré kosmetické přípravky  •  staré léky  • vyjeté  motorové oleje  •  mořidla a rozpouštědla  •  
•  plastové obaly a nádoby od škodlivin  • opotřebované pneumatiky  •  hadry znečištěné barvami, oleji 

a vazelínou  •  obaly od sprejů  • televizory  •  rádia  •  ledničky •  domácí elektrospotřebiče • 

oBjeMné odPady 
•  (koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyvadla, ...) • 

• odpady zeleně  •   stavební odpady  •   klasický kovový šrot   dřevo  •

Jelikož tyto sběry jsou v obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto nebezpečných odpa-
dů končily v popelnicích, velkoobjemových kontejnerech, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, 
že každý z vás využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.

 Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního prostředí ve Vaší obci děkuje 
      Obecní úřad Liptál a společnost Marius Pedersen a.s.

Současně budou na všech stanovištích hasiči z Liptálu provádět

SBĚR eLeKtRoZaříZení:

ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky brusky, televizory, monitory, rádia, 
počítače, mobily, apod.

Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.
www.recyklujteshasici.cz 

takto ne!
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netřídĚnÝ (zbytkový) odPad – PoPeLnICe
PytLe černá barva (paseky)

V OBCI – odvoz 1 x za 14 dní - LIChÝ TÝDEN
ČTVRTEK ráno

SVoZoVá MíSta - PRo PaSeKy:
Hluboké – u Josefa Lukáše
Lopuník – u Horkých č. 405

Kopřivné – u Zavrtáků
Háj – u Kovařčíků č. 440

Lůžko – u Oborských (kde stál kontejner)

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD: 
PLaSty, PaPíR, náPojoVé KaRtony, 

SKLo, BIoodPad 
jsou umístěny:

hořansko – Na Špici, před obchodem u Daňů 
(zde pouze sklo)
Střed obce - sběrný dvůr u hasičské zbrojnice
dolansko - u obchodu Jednota

eLeKtRoZaříZení, BateRIe, toneRy 
- kontejnery umístěny ve vstupu na oÚ Liptál 

a ve sběrném dvoře
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

BytoVÝ teXtIL, odĚVy, oBUV, hRačKy
bílý kontejner

- kontejnery umístěny ve sběrném dvoře 
a v hořansku na Špici

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

oSVĚtLoVaCí ZaříZení - sběrná nádoba 
eKoLaMP

- kontejnery umístěny ve vstupu na oÚ Liptál 
a ve sběrném dvoře

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

PotRaVInářSKé oLeje a tUKy
zelené nádoby označené nálepkou

- kontejnery umístěny ve sběrném dvoře 
a v hořansku na Špici

Vývoz kontejnerů podle potřeby.
Děkujeme, že třídíte odpad. Má to smysl.

Prosíme občany, aby do kontejnerů i barevných pytlů ukládali pouze odpad,
pro který jsou určeny.

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně třídění odpadů v Liptále, obraťte se na pracovníky obecního úřa-
du, kteří Vám rádi pomohou. 

Svoz odpadu - obec Liptál 2020

2019

Komunální odpad  
POPELNICE

ČERNÉ pytle

ČTVRTEK – LICHÝ týden

PLASTY – PET
žluté pytle
PONDĚLÍ PAPÍR

modré pytle

PONDĚLÍ

SKLO BIO

NÁPOJOVÉ KARTONY 
Tetra Pack

oranžové pytle

červenec 2., 16., 30. 13. 27.

srpen 13., 27. 10. 24.

září 10., 24. 7. 21.

říjen 8., 22. 5. 19.

listopad 5., 19. 2., 30., 16.

prosinec 3., 17., 30. středa 28. 14.
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Knihovna v Liptále funguje normálně a půjčuje 
knihy i v době různých omezení. Při vstupu je nutné 
použít dezinfekci rukou, případně jednorázové ru-
kavice, které jsou k dispozici v knihovně. Pravidelně 
provádíme doporučená hygienická opatření - otíráme 
kliky dveří, výpůjční stůl, klávesnice a myši u PC, dále 
hodně větráme. Vstup v roušce.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.cz 

oteVíRaCí doBa: 
STŘEDA 15 – 17 hodin
PÁTEK 15 – 17 hodin

Alena Malčíková, knihovnice

Urbanová, Svatava – Dokoupil, 
Lumír – Ivánek, Jakub – Pumr, Pavel 
(eds). Valašsko – historie a kultura 
II. Obživa. Ostrava: Ostravská uni-
verzita – Národní muzeum v pří-
rodě, 2019, 623s., barevná obrazová 
a filmová příloha.

V závěru minulého roku byly for-
mou obsáhlé monografie publiko-
vány referáty přednesené na me-
zioborové vědecké konferenci, 
kterou pořádala Ostravská univer-
zita a Národní muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm v květnu 
2018. Organizátoři konference na-
vázali na tradici minulých generací 
badatelů a dokumentaristů, u nichž 
hrál zájem o výrazný etnografický 
region velkou roli, připomeňme jen 
řadu historiků, etnografů i jazyko-
vědců, kteří od závěru 19. Století 
bádali v archivech, shromažďova-
li hmotné doklady, setkávali se 
s pamětníky, aby objasnili počátky 
osídlování i život mnoha generací 
zdejších obyvatel. Jako téma pro 
referenty vybrali pořadatelé obživu 
jako základ života ekonomického, 
společenského a rodinného i před-
mět zkoumání mnoha společen-
skovědních disciplín.

Obsáhlý svazek, čítající více jak 
600 stran, obsahuje přes 30 sta-
tí, které byly tematicky rozděleny 
do pěti oddílů: etnografie, historie, 
jazyk, literatura a umění. Jejich 
obsah ukázal, jak široké spektrum 
témat můžeme spojovat s každo-
denností a obživou v dávné i v té-
měř současné době.

Autoři, jejichž texty byly zařa-
zeny do oddílu etnografie, se sou-
středili na tradiční kulturu. Hned 
první z nich naznačil vztah mezi 
tradičním vnímáním zvláštnos-
tí Valašska a zaměstnáním jeho 
obyvatel (Daniel Drápala). Také 
další, ať už věnované zvykoslo-
ví (Jana Tichá), magii (Marina 
Valencovová), životu pasekářů 
(Jana Koudelová) nebo možnostem 
přivýdělku (Milada Fohlerová), jsou 
spíše pohledem do minulosti.

Z muzejních sbírek čerpá popis 
ošacení k práci (Lenka Drápalová) 
a podrobná informace o nejstar-
ších dokladech k tématu obživy 
ve fotoarchivu Valašského muzea 
v přírodě (Alena Fojtášková).

Jak bývá u monografických ti-
tulů pravidlem, provází texty po-
četná barevná obrazová příloha, 
vztahující se k jednotlivým statím. 
Samozřejmostí jsou místní a jmen-

ný rejstřík. Bonusem pro všechny, 
které zajímá současná tvář Valašska 
a jeho obyvatel, je filmová příloha 
Aleše a Víta Smrčkových „Říkejte 
mi strýcu“, věnovaná Ludvíku 
Stoklasovi z Velkých Karlovic.

Monografie bezpochyby význam-
ně obohatí bibliografii statí vě-
novaných Moravskému Valašsku 
v mnoha ohledech. Nemohla po-
krýt všechna témata, která spoju-
jeme s tímto originálním regionem 
uchovávajícím si některá specifika 
dodnes.

Pro zájemce uvádíme, že titul 
je nyní k dispozici v naší obecní 
knihovně. 

První díl publikace „Valašsko – 
historie a kultura“ z roku 2014 je 
podle informace vydavatele již zcela 
rozebrán, dotisk se nechystá. 

Zdroj: časopis Valašsko.44, 
vybrala Jana Vráblíková

Informace o provozu knihovny

nová kniha v naší knihovně 
Valašsko, historie a kultura II. – obživa
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Plán známých akcí v Liptále 2020
Přehled plánovaných akcí je pouze orientační a jejich konání se bude odvíjet od mimořádných a ochranných 

protiepidemických opatření proti šíření nákazy Covid-19.                  (jv)

datum den název akce Začátek Pořadatel Kde

Pravidelně po
FS Malá Lipta  
FS Lipta – Senioři
Jóga 

17-19
19-21
17-18:15

FS Lipta Liptál 

Obec/Ludmila Zajícová

KZ
KZ 
klubovna I.patro

Pravidelně út FS Lipta – Malůšata 
Cvičení TABATA - dospělí 

17:00-18:00
18:30-19:20

FS Lipta Liptál 
Michaela Šťastná

KZ 
KZ

Pravidelně st FS Malá Lipta  
FS Lipta – Základ 

17-19
19-21 FS Lipta Liptál KZ

Pravidelně čt

Jagāri (vikingská skupina) 
(od 1/2019 – jen přes zimu)
Cvičení TABATA – děti 
Cvičení TABATA – dospělí 
Cvičení TABATA – dospělí 

19-21 
17-17:50
18-18:50
19-19:50

Martin Dorotík
Michaela Šťastná
-„-
-„-

KZ
KZ
KZ
KZ

Pravidelně pá FS Lipta – Základ (dle potřeby)
Dechovka Liptalanka  

19-21
19-22 

FS Lipta Liptál 
Jaroslav Hruška

KZ
klubovna 
I.patro

Pravidelně ne Dechovka Liptalanka (dle potřeby)
Klub šikovných cérek (nepravidelně)

10-12
15-17

Jaroslav Hruška
Pavlína Mikušová

klubovna I.patro 
klubovna I.patro

09.10.
10.10.

pá
so

Volby do Senátu PČR – II. kolo 14:00-22:00
08:00-14:00 Obec Liptál VZM

10.10. so
Sběr velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu +
Recyklujte s hasiči – elektroodpad

09:15-10:15
10:30-11:30
11:45-12:45

Obec Liptál
Na Špici, 
Dolansko, 
u HZ Střed 

10.10. so Zamykání studánek 14:00 Obec Liptál Hluboké
16.10. pá Soukromá akce --- FS Lipta Liptál Senioři KZ
23.10. pá VIII. Liptálský kvíz  19:00 FS Lipta Liptál KZ
24.10. so Valná hromada FS Lipta 17:00 FS Lipta Liptál KZ
24.10. so Seminář ValFS  08:00 FS Lipta Liptál KZ
25.10. ne Vítání občánků – 3 etapy 13,14 a 15 h Obec Liptál VZM
25.10. ne Den stromů v ovocném sadu 14:00 Obec Liptál, ČSOP Helštýn
28.11. so Adventní jarmark 13:00 SRPŠ, ZŠ, MŠ, Obec KA

28.11. so Zvonečkový průvod a rozsvícení vánoční-
ho stromu a betlému se zpíváním koled 16:30 SRPŠ Liptál, ZŠ, MŠ, 

Obec Liptál Před OÚ

29.11. ne Adventní koncert 15:00 ČCE a OÚ Liptál Kostel ČCE

05.12. so Beseda se seniory 14:30 Občanská komise, 
Obec KZ

05.12. so 21. Mikulášská jízda 2020 14:00 FS Lipta Liptál, Obec obec
09.12. st Vánoční besídka DD Liptál 15:00 DD Liptál KZ
12.12. so Mikulášský volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál tělocvična ZŠ
13.12. ne Vánoční koledování děcek  Lipty 15:00 FS Lipta KZ
14.12. po Vánoční koncert žáků ZUŠ Morava Liptál 16:00 ZUŠ Morava Liptál KZ
26.12. so Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

31.12. čt 9. Silvestrovský výšlap ke sv. Hubertu 
Na Kršli 10:00-14:00 Myslivci Všemina Na Kršli

01.01.2021 pá Novoroční obecní ohňostroj 18:00 Obec Liptál Před OÚ

Změna programu vyhrazena !
Zkratky: KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA – Přírodní kulturní areál Liptál, VZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál, 
areál FK – hřiště, HZ - hasičská zbrojnice
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Co se dělo v katastru naší obce: 

Bikemaraton Drásal České spo-
řitelny patří mezi nejkultovnější 
bikemaratony v České Republice. 
Již několik let vede trasa toho-
to vyhlášeného závodu z Holešova 
i katastrem obce Liptál – kolem 
Pivovařisk, na Chléviska, Baťková, 
směr Semetín. Závodníci jednorá-
zově projedou trasu. Akce se ne-
zúčastňují motorová doprovodná 
vozidla, trasa vede po turistických 
a lesních cestách. Závod má ně-
kolik tras a různé kategorie. Více 
včetně letošních výsledků nalezne-
te na www.drasal.cz .

Takzvaný nultý ročník se jel 
26.6.  kolem roku 1990, přesněji 
řečeno roku 1993, kdy si holešovská 
parta nadšených cyklistů chtěla 
ověřit, kolik se dá za den najet 
na horském kole v Hostýnských 
vrších. Na holešovském náměstí 

se tehdy sešlo na tři desítky bikerů 
z Holešova a Zlína. První oficiální 
ročník se uskutečnil rok poté, a to 
dne 25.6.1994. Od roku 1997 je závod 

pojmenován a nikdo mu neřekne 
jinak než Drásal. Jméno mu dal 
Josef Drásal, prokazatelně nejvyš-
ší člověk žijící v českých zemích 
a pravděpodobně i v tehdejším 
Rakousku a střední Evropě, který 
žil většinu života v Holešově a je 
také pohřbený na místním hřbi-
tově. Závod tedy nese jméno podle 
tohoto největšího Rakušana, Čecha, 
Moravana, Hanáka a Holešováka. 

 
V roce 2014 byla vymyšlena nová 

výzva. Pro vyznavače extrémních 
zážitků byla připravena i trasa 
dlouhá 175 km s 5088 výškovými 
metry. Jméno dostala - Obr Drásal. 

  Připravila Jana Vráblíková, 
zdroj www.drasal.cz

Foto Lidka Polišenská

Závod zařazený do seriá-
lu Mistrovství České republiky 
v Dogtrekkingu. Pořadatelem závo-
du je Karpatský kynologický klub 

se sídlem ve Fryštáku. Jedná se 
o závody, při kterých soutěží tý-
my složené vždy ze psovoda a jeho 
psa. Trasa závodu měří přibližně 

90 km a její část vedla přes Liptál:  
Na Strážích, Kopřivná, Baťková. 
Soutěžící se pohybují po turistic-
kých značených cestách nebo cyk-

27. Bikemaraton drásal 
české spořitelny holešov 2020

V sobotu 4. 7. 2020: 

od čtvrtka 3. 9. až 6. 9. 2020: 

„16. Fryštacký dogtrekking"



Kultura

Kultura Liptálský zpravodaj 3/2020  23

lotrasách. Psi jsou po celou do-
bu závodu připoutáni na vodítku. 
Podrobná pravidla dogtrekkingu 
jsou popsána na adrese: http://
dogtrekking.info/pravidla_cze.
htm. Účast je asi 70 závodníků se 
svými psy, kteří po trase procházejí 
samostatně v poměrně dlouhém 
časovém rozmezí (mezi prvními 
a posledními bývá odstup více jak 

12h). Nejedná se tedy o hromadný 
závod.

trasy závodu:
Long - https://mapy.cz/s/junu-

cuzese 
Dogmarathon - https://mapy.

cz/s/cegudutolu 

Canicross - https://mapy.cz/s/
fukogelemu 
Dětská - https://mapy.cz/s/mu-

jasazuga 

Za pořadatele Petr Jurča, 
Karpatský kynologický klub, 

Fryšták

Průjezd 90 účastníků po účelové 
komunikaci  Baťková – Chléviska 
– Na Lánici v čase od 12:30 do 14:00 
hod. Vzpomínková akce historicky 
navazuje na mezinárodní moto-
cyklové soutěže konané v letech 
1947 - 1959 v tehdejším Gottwaldově 
a z části opisuje jejich původní 
etapy. Jde o orientační jízdu his-

torických  motocyklů  JAWA a ČZ  
(do r.v. 1972), s nízkou hladinou 
hlučnosti, které řídí jezdci ve věku 
od 18 do 80 let. V terénních úsecích 
je nastavena průměrná rychlost 20 
km/h, kterou jezdec nesmí překro-
čit, jinak dojde k jeho diskvalifikaci 
ze soutěže. Mimo terén musí sou-
těžící dodržovat pravidla silničního 

provozu. Nejedná se o rychlostní 
závod! Akce je vzpomínkou na již 
zašlou slávu našich strojů a jezdců, 
která doposud nebyla překonaná 
jak ve vítězství značek, tak v počtu 
získaných trofejí. 

Za hlavní organizátory 
Karel Zámečník, Horní Lhota             

V sobotu 19. 9. 2020: 

„Ve StoPĚ ZLínSKé ŠeStIdenní“
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ŽIVotní jUBILea
říjen - LIStoPad  -  PRoSIneC  2020

60 let
říjen  Mrlinová Hana, Pod Hranicí
listopad Mikulec Miroslav, Pusté
prosinec Šimečková Iva, Střed

65 let
říjen  Matějů Pavel, Dolansko
prosinec Kleska Zdeněk, Střed
  Kolek Rostislav, Pod Hranicí

70 let
říjen  Mrnuštík Pavel, na Špici

75 let
říjen  Michálková Lydie, Lopuník
  Řezáč Vladimír, Pusté
  Výchopeň Miroslav, Dolansko
listopad Rusová Natalie, Háj

80 let
listopad Chmelař Jan, Na Špici
  Vaculík Zdeněk, Spálíky
  Fialová Vlasta, Sadová
prosinec Migdal Josef, Lůžko

81 let
říjen  Migdalová Františka, Lůžko

83 let
říjen  Chmelařová Anežka, Na Špici
prosinec Kubálková Jarmila, Na Špici

84 let
listopad Gojná Anna, Hořansko
prosinec Vaculík Jan, Střed

85 let
prosinec Kašpárková Anežka, Dolansko
  Fendrych Jaroslav, Na Hranici

86 let
listopad Oravec Ludvík, Střed

87 let
prosinec Šťastný Josef, Dolansko

88 let
listopad Geržová Marie, Hořansko

89 let
říjen  Matějů Lydie, Dolansko
  Ptáčková Blanka, Dolansko

90 let
listopad Valchářová Filomena, Sadová

92 let
listopad Svoboda Emil, Na Špici

93 let
listopad Krumpoch Vladimír, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

ÚmRTÍ 
červen Dostál Robert, MUDr., Háj
červenec Valchář Josef, Střed
srpen Talaš Jan, Dolansko
září Smilková Jarmila, Dolansko
 Jenčová Anna, Střed
 Tománek Jaroslav, Lůžko
 Pustějovská Zdeňka, Hořansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

občané s vazbou na Liptál
- na Obecní úřad v Liptále jsme obdrželi parte:

Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku
si na mě zachovejte.

V neděli 12. července 2020 zemřel nečekaně po dlou-
hé těžké nemoci ve věku 40 let pan 

Zdeněk obrodovský, Lhota u Vsetína.

Rozloučení proběhlo v pátek 17. července 2020 v 16 ho-
din v evangelickém kostele v Liptále.

Za pozůstalou rodinu: rodiče Zdeněk a Vlasta, sestra 
Lenka s manželem Michalem, neteře Terezka a Beátka 
a ostatní příbuzní. 

Každému z nás je souzen
jen doušek z poháru věčnosti.

Ve čtvrtek 3. září 2020 zemřel ve věku 79 let pan 

Miroslav Mozga, rodák z Liptálu.

Rozloučení proběhlo v úzkém rodinném kruhu. 
Zarmoucená rodina.

NarozeNi
červen Lutonský Martin, Na Hranici
červenec Zgarbová Nela, Zgarbová Nikola, Střed

Společenská kronika



Společenská kronika

Společenská kronika Liptálský zpravodaj 3/2020  25

Pracoval vždy do únavy,
klidu sobě nedopřál.
Za vše, co vykonal,
tichý spánek buď mu přán.

Dne 28. července 2020 jsme si připo-
mněli nedožitých 70 let pana

Miroslava řezníka z Liptálu č. 342.

Dne 11. srpna 2020 uplynulo 6 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají sestry Marie a Věra s rodinami. 

Odešlas, maminko, neznámo kam, 
vzpomínka na Tebe zůstane nám. 
Vzpomínka krásná, maminko milá, 
že jsi pro nás vždycky jen žila.

Dne 29. října 2020 vzpomeneme 2. smut-
né vyročí úmrtí paní 

jany Škrabánkové z Liptálu - Háje č. 222.

S láskou vzpomínají manžel Josef, synové Lukáš 
a Radim, vnučka Kateřina, vnuci Marek a Ondřej,   
sestra Helena s rodinou a ostatní příbuzní. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dál budou šumět moje lesy
a bude cítit vůně borovic.
Ale pod koruny v jejich stínu
nepůjdou mé kroky víc ...

Dne 14. října 2020 jsme vzpomněli 
18. smutné výročí úmrtí pana
 
josefa Škrabánka z Liptálu - Háje č. 222.
 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou děti 
Josef, Vladimír, Drahomíra, Naděžda a Miroslava 
s rodinami.

Lesy, kam jsi rád chodíval, 
šumí teskně dál.
Osiřely pěšiny pod korunami stromů, 
posmutněla cesta domů…

Dne 23. září 2020 jsme vzpomněli 15 let 
od odchodu našeho dobrého kamaráda, 
bratra a strýce, pana

Michala Mrnuštíka z Liptálu č. 70 / 423

25. září 2020 by se dožil 68 let.
Na Tvůj humor, nadhled a povahu stále vzpomínají 
kamarádi turisti a rodina.

  Filadelfi Matouš, Na Špici 
srpen  Gerža Martin, Dolansko
  Doleželová Klára, Dolansko
  Vykydal Matěj, Dolansko

 Rodičům srdečně blahopřejeme.

PŘihlášENi 
září Juráň Zdeněk, Pusté
 Orság Jiří, Hořansko
 Vrátná Sandra, Mgr., Pusté
 Zapletalová Mantlová Gabriela, Škurňův 

dvůr
 Zapletalová Amálie, Škurňův dvůr
 Zapletalová Olivie, Škurňův dvůr
 Zapletal Miroslav, Škurňův dvůr

ODhlášENi 
červen Urbanová Eva, Střed
 Stojka Patrik, Střed 
červenec Minaříková  Lucie, Hořansko 
 Kovářová Irena, Hořansko
srpen Machalová Alena, Lutonský Martin, 

Na Hranici
září Mrnuštík Pavel, Dolansko

SňATKY
červenec Burdíková Lucie, Hořansko + Minařík 

Oto. Nové příjmení Minaříková.
 Žurková Zuzana, Lůžko + Bezděk Jakub. 

Nové příjmení Bezděková.
srpen Valčíková Barbora, na Špici + Šulák 

Radim. Nové příjmení Šuláková.
září Pospíšilíková Kateřina, Hořansko + 

Zajíček Petr. Nové příjmení Zajíčková.

 Novomanželům blahopřejeme.
O jiných sňatcích nemáme informace.

VzPOmÍNKY
Vzpomínka na Tebe je stále živá,
kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 30. listopadu vzpomeneme 12. smut-
né výročí úmrtí pana

josefa hrbáčka z Liptálu – Dolanska 
č. 154,

který by se 31. ledna 2021 dožil 90 let.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.
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Umlklo stromů šumění,
a vánek sotva dýše,
utichlo srdce znavené,
tak tichounce, tak tiše … 

Dne 30. května 2020 tomu byly 3 roky, 
co nás opustila naše maminka, babička 
a prababička, paní

Růžena Klepáčová z Liptálu č. 381.

V říjnu vzpomeneme její nedožité 90. narozeniny.

Jen vzpomínky nám zůstaly
na roky kdysi šťastné,
jsou v našich srdcích ukryty,
jsou hluboké a krásné. 

Dne 23. října 2020 uplyne 10 let od úmrtí 
jejího manžela, našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka, pana

Zdeňka Klepáče.

Dne 6. června 2020  by se dožil 95 let.
S láskou na své rodiče vzpomínají syn Jaroslav, dcera 
Jana s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 12. července 2020 by paní

anna tomancová ze Lhoty u Vsetína,    
rozená Mrlinová z Liptálu č. 57

oslavila 60. narozeniny. Zároveň si 30. ledna 2021 připo-
meneme 10. výročí jejího úmrtí.

S láskou vzpomínají rodiny Tomancova, Mrlinova, 
Škývarova a Jakubova.

Již nyní Vás zveme na tradiční

adVentní KonCeRt
v kostele ČCE Liptál

Uskuteční se v neděli 29. prosince 2020 od 15 hodin.

Vystoupí:
 

Rokytenka, 
Harfový soubor ZUŠ Morava, 

Jiří Kovář - hráč na dechové nástroje, 
držitel stříbrné a bronzové medaile ve hře na saxofon

ze světové soutěže World Championship of Performing Arts 
v Los Angeles z roku 2016, 

Mládežnický soubor ČCE Liptál. 
Doufejme, že nám situace dovolí koncert uskutečnit.
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Asi všichni sledujeme síření ko-
ronaviru v naší republice, a díky 
Bohu, že náš okres zatím patří me-
zi ty nejméně postižené. 

Přesto i zde lidé z různých příčin 
umírají a odchází z tohoto světa 
a z naší blízkosti.

I my jsme se před měsícem roz-
loučili s naší drahou maminkou. 

Lidé se stále rodí a stále umírají. 
A jak je to úžasné vědět kam jdeme! 
Jak je úžasné odcházet z tohoto 
světa, vědomě a s důvěrou, do ná-
ruče Ježíše Krista, svého Spasitele. 
Jak je úžasné najít odpuštění svých 
hříchů a nový život v Kristu - věčný 
život, který začíná na této zemi, ale 
pokračuje nikdy nekončící v nebi.

Využijme proto co nejlépe čas, 
který tady ještě máme. S pokor-
ným srdcem skloňme se před Boží 
autoritou a v pokání přijměme od-
puštění hříchů a radostnou zvěst 
Evangelia, které říká: „Neboť Bůh 
tak miloval svět, že dal svého jedi-
ného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věč-
ný.“ ( Jan 3, 16)

Pán Ježíš nás vyzývá, abychom 
toto rozhodnutí neodkládali, aby-
chom se nepachtili po věcech po-
míjejících, ale usilovali o ty věčné - 
jak nás k tomu nabádá v Evangeliu: 
„Vždyť co člověku prospěje, získá-li 
celý svět, ale uškodí své duši? Anebo 
co dá člověk výměnou za svou du-
ši?“ (Matouš 16, 26)

Jinak totiž žije člověk, který se 
chystá do nebe. A jinak žije ten, 
kdo jde do neznáma. Když člověk 
žije s Kristem a ví, že jde k Němu - 
ovlivní to každou rovinu jeho živo-
ta. Toto vědomí nás učí žít moudře 
ve všech našich vztazích a život-
ních oblastech. 

Kéž Boží pokoj, láska, radost, na-
děje a víra naplní i naše srdce. Ať 
víme, pro Koho žijeme a ke Komu 
jdeme.Protože „pro upřímně věřící-
ho křesťana je smrt jenom zhasnu-
tím lampy na úsvitu nového dne.“

Se srdce Vás zdraví a žehná 
Vám Vaše 

Mária Jenčová

Zavzpomínejme

Foto z roku 1961 – staršovstvo 
s farářem otakarem Roubicem 
a stavba nové fary.

Za poskytnutí archivní fotogra-
fie děkujeme paní Evě Vaculíkové 
a panu Jaroslavu Vodovi.

Staršovstvo liptálského sboru Českobratrské církve evangelické vás 
srdečně zve k účasti na bohoslužbách i na dalších sborových setkáních.

Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví a Boží požehnání vyprošuje

 Tomáš Němeček, kurátor
Mária Jenčová, farářka
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Jak každý rok, tak i letos se usku-
tečnila pouť ke svatému Michaelu 
archandělu v Liptále. I když byla 
zpřísněná opatření kvůli Covidu 
a lidé museli mít v kostele rouš-
ku, nenechali si farníci a poutníci 
tuto událost ujít. Letos byla tato 
pouť o to slavnostnější, neboť dvě 
děti z farnosti přijaly eucharistii, 
tedy první svaté přijímání. Byl to 
Dominik Frýdl a Mireček Migdal. 

Jako obvykle hrála na pouti de-
chovka a celý kostel byl zaplněn 
lidmi. Vzácnou návštěvou byli 
na slavnosti přivítání radní měs-
ta Zlína paní Michaela Blahová 
s náš starosta Ing. Milan Daňa. Mši 

celebroval otec děkan P.František 
Král.

Po mši svaté se již všichni setkali 
venku, kde byla všem nabídnuta 
štamrla slivovice (v nynější době 
covidové též přezdívaná jako "va-
lašská dezinfekce") a výborné vlč-
novské vdolečky. Pro radost všem 
vyhrávala kapela pod lípou a jeli-
kož toho dne bylo trošku chladnější 
počasí, hned se všichni přemístili 
do tepla v hospůdce U Klesků, kde 
byl pro všechny připraven teplý 
oběd. Tímto bych chtěl i moc po-
děkovat celému týmu v hospodě 
U Klesků, že nás každý rok skvěle 
pohostí a připraví výborný oběd.

29.9. to je den, kdy církev slaví svá-
tek svatých archandělů Michaela, 
Gabriela a Rafaela.

Náš liptálský kostel je zasvěcen 
právě sv.Michaelu archandělu - 
a kdo to vlastně je?

Michael znamená doslova - Kdo 
jako Bůh? jeho jméno zní jako bojo-
vý pokřik proti těm, co by se chtěli 
rovnat Bohu.

Svatým apoštolem Janem je 
v bibli představen v Apokalypse ja-
ko vítězný bojovník s drakem, kte-
rý znázorňuje satana svrženého 
na zem. O jejich boji vypráví píseň 
"Byl boj na nebi" ... s drakem zlým, 

lstivým. Zpívá se v ní, že drak 
na zem je svržen, ale ten boj trvá 
dál, neboť ještě v srdcích mužů, 
v srdcích žen, ten drak musí být 
přemožen.

Michael, jeden ze tří andělů 
stojících před trůnem Božím je 
ve Zjevení svatého Jana líčen jako 
velitel vítězných nebeských vojsk 
v bitvě proti Satanovi a jeho silám. 
Bůh ho poslal, aby vypudil Lucifera, 
který vedl vzpouru mezi anděly. 

Mnohokrát se lidem zjevil, poprvé 
v pátém století na Monte Garganu 

v Itálii. Zjevení, ke kterému došlo 
v osmém století, zavdalo podnět 
k založení opatství Mont-Saint-
Michel v Normandii.

Sv. Michael je uctíván po ce-
lém světe a lidé se k němu utíkají 
s prosbou o ochranu. 

Michael je také andělem, který 
přijímá duše zesnulých a váží je. 

Je patronem: vojáků, policistů, 
výsadkářů, rentgenologů, odborní-
ků na radioterapii, a umírajících...

I v našem kostele v Liptále je 
zvon "sv.Michael" kde stojí: svatý 
Michaeli, chraň naše Valašsko.

zdroj: 
fatym.com

catholica.cz

Liptálská pouť 

Svatý Michael 
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Slavnostní den byl zakončen po-
žehnáním ve 14:30 v kostele, poté 
už se všichni poutníci vydali k do-
movu.

Dovolte mi, aby všem, kteří se 
na slavnosti jakkoliv podíleli, jak 
květinovou výzdobou, úklidem kos-
tela, tak i posečením trávy a cel-
kovým zkrášlením celého objektu 
kostela, moc poděkoval. Byla to 
krásná slavnost a již se těšíme 
za rok na další!

Pan Bůh zaplať za vše!
Jan Maliňák, člen farní rady
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UVEDENÉ ÚDAJE JSOU POUZE INFORMATIVNÍ 
A BUDOU AKTUALIZOVÁNY PODLE VYVÍJEJÍCÍ SE 

EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

❐ Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 
začne ve všech základních školách, středních ško-
lách, základních uměleckých školách a konzerva-
tořích v úterý 1. září 2020. 

❐ Období školního vyučování bude v prvním polole-
tí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. 

❐ Období školního vyučování bude ve druhém pololetí 
ukončeno ve středu 30. června 2021.

❐ Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. říj-
na 2020 a pátek 30. října 2020. 

❐ Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 
23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

❐ jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pá-
tek 29. ledna 2021.

❐ jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle 
sídla školy stanoveny od pondělí 8. března 2021 
do neděle 14. března 2021.

❐ Velikonoční prázdniny tentokrát připadnou 
na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 (Velký 
pátek) a pondělí 5. dubna 2021 (Velikonoční pondělí) 
jsou státními svátky.

❐ hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. červen-
ce 2021 do úterý 31. srpna 2021.

❐ Období školního vyučování ve školním roce 
2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Mgr. Hana Burdová
ředitelka školy

organizace školního roku 2020/2021 

Informace zákonným zástupcům
Vážení zákonní zástupci,
na základě manuálu Provoz škol a školských zaří-

zení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 
vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy ČR si Vás dovolujeme informovat o stanovených 
základních hygienických a protiepidemických pravi-
dlech stanovených v naší škole.

I přes nařízená a přijatá opatření se budeme 
snažit co nejméně omezovat chod školy, povede-
me žáky k ohleduplnému přístupu k sobě samým 
i k ostatním a budeme trvat na dodržování přijatých 
opatření. 

Obecné informace:
❐ škola zahájila ve školním roce 2020/2021 svou 

činnost v plném rozsahu v souladu se školskými práv-
ními předpisy,

❐ od žáků se před prvním příchodem do školy nevy-
žadovalo prohlášení o bezinfekčnosti,

❐ nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla 
pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu 
osob před budovou školy,

❐ nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení 
počtu žáků ve třídách,

❐ ve škole je od 10. září 2020 povinné plošné no-
šení ochranných prostředků dýchacích cest ve spo-
lečných prostorách (změny v této oblasti však mohou 
nastat kdykoliv).

Je nezbytné:
❐ Dodržovat zásady osobní hygieny a hygieny provo-

zu (škola zajišťuje v rámci svých možností dezinfekci 
rukou a úklid prostor).

❐ Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního 
onemocnění, které jsou projevem chronického one-
mocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, 
kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, 
prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

❐ V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý 
žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou 
a mýdlem a provede dezinfekci rukou. Hygienu rukou 
dodržuje po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola 
na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

❐ Opakovaně zdůrazňovat zásady osobní a respirač-
ní hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe 
do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit 
a následně si umýt ruce.

❐ Aby se žáci pohybovali pouze ve vymezených pro-
storách, a to na základě pokynů pedagogických pra-
covníků zajišťujících minimální kontakty mezi žáky 
1. a 2. stupně, a to s ohledem na způsob organizace 
výuky.

❐ Omezit pobyt zákonných zástupců žáků a dalších 
osob uvnitř budovy školy a školských zařízení (školní 
družina a školní jídelna).

❐ osoby s příznaky infekčního onemocnění ne-
mohou do školy vstoupit.

❐ V případě podezření na výskyt nákazy covid-19 po-
stupuje škola striktně dle manuálu MŠMT ČR.

❐ V případě výskytu onemocnění covid-19 u žáka 
nebo zaměstnance školy postupuje škola striktně dle 
manuálu MŠMT ČR. 

❐ Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna 
v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená 
u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany 
veřejného zdraví – tzv. semafor.
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Plán třídních schůzek pro školní rok 2020/2021
Data konání třídních schůzek pro tento školní rok 

nebudeme plánovat, třídní schůzky a jejich průběh se 
budeme vždy snažit přizpůsobit stávající epidemiolo-
gické situaci. 

O termínu konání třídních schůzek budeme zákonné 
zástupce žáků informovat minimálně týden dopředu, 
a to prostřednictvím úřední desky školy, webových 
stránek školy a sdělením v aplikaci dmSoftware.

P.S.
Prosíme zákonné zástupce, aby chápali, že při sou-

časné epidemiologické situaci je zbytečné učitelům 
telefonovat a obracet se na ně s dotazy, zda mají při 
výskytu zdravotních obtíží poslat dítě ráno do školy 

či ne. Učitelé nejsou lékaři a nemohou o tom rozho-
dovat.

Mgr. Hana Burdová
ředitelka školy

Přes prázdniny se nám podařilo vybavit novým 
nábytkem zbývající učebny na 1. stupni. Po červené, 
oranžové a tmavě zelené třídě pro 1. – 3. ročník máme 

nově světle zelenou a modrou třídu pro 4. – 5. ročník. 
Tak snad dětem půjde v takových třídách učení úplně 
samo!

nově vybavené třídy na 1. stupni

Naši letošní prvňáčci jsou ve všech ohledech výji-
meční. Zažili výjimečný zápis – nezápis do 1. třídy, 
zažili výjimečné přivítání do naší školní rodiny – sa-
mi ve třídě jen s paní učitelkou a svými rodiči a nyní 
s námi prožívají tuto výjimečnou a nelehkou situaci. 

Jsou ale výjimeční i v tom, že všechno výborně zvláda-
jí, jsou hodní, pracovití a komunikativní. 

Na tomto místě chci poděkovat Spolku rodičů a přá-
tel Základní školy Liptál za dárečky, které našim 
prvňáčkům věnoval, a za zakoupení stavebnic, nad 
kterými děti tráví přestávky a volné hodiny.

Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy
Základní škola Liptál, okres Vsetín

naši prvňáčci
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Konec 
školního roku

Netradiční průběh školního roku jsme zakončili 
tradičním předáváním vysvědčení a společnou foto-
grafií.

Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy. Základní škola 
Liptál, okres Vsetín. Foto archiv školy.

1. třída

2. třída

4. třída

6. třída

8. třída

3. třída

5. třída

7. třída

9. třída
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Vážení rodiče, dámy a pánové, 
milí spoluobčané a příznivci ak-
tivní kultury.

Dovolte, abych 
Vás pozdravil v no-
vém školním roce 
2020/2021 a popřál 

Vám, a hlavně vašim dětem jmé-
nem celého kolektivu pedagogů 
a pracovníků ZUŠ Morava, pokud 
možno klidný průběh následují-
cího školního období. Také chci 
velmi poděkovat hlavně rodičům 
za spolupráci v období, kdy nám nic 
jiného nezbývalo než učit na dálku. 
Byli jsme nuceni v prvních chvílích 
improvizovat, ale právě s pomocí 
rodičovské veřejnosti se nám po-
dařilo i tuto situaci dle možností 
zvládnout. To ostatně dokládá i mi-
nimální úbytek žáků na začátku 
letošního školního roku. 

O tom, že žáci pracovali i v tomto 
nelehkém období, chceme přesvěd-
čit rodiče, a nejen ty, v úterý 10.lis-
topadu 2020 v kulturním domě 
ve Vizovicích. Právě ve spolupráci 
s touto institucí pořádáme koncert 
souborů, sborů a orchestrů ZUŠ 
Morava a také výstavu výtvarných 
prací s názvem “MORAVA SOBĚ“. 
Vernisáž začíná v 17:00 a koncert 
v 18:00 hod. Předpokládám, že nám 
situace umožní akci pořádat a se-
tkat se hlavně s nejbližšími našich 
mladých umělců.

Ostatně plánujeme veřejná vy-
stoupení bez ohledu na současný 
stav a pevně věříme, že se situace 
zlepší. Vždyť právě veřejná vystou-
pení v kolektivu či sólová vystou-
pení dělá z žáků hudebního oboru 
muzikanty a veřejné výstavy vý-
tvarných prací z žáků výtvarného 

oboru výtvarníky. A to je cíl naší 
práce. Vychovávat absolventy co by 
nositele aktivní regionální kultury, 
obzvláště pak té vesnické.

Vážení rodiče, dámy a pánové,
strategie školy, či cíle anebo kon-

cepce školy je jasná. Učitel za žá-
kem a výchova mladých uměl-
ců do aktivní regionální kultury. 
Pokud nám zůstanete nakloněni, 
a spolupráce s obcemi či městy 
bude minimálně tak dobrá jako 
loni a budou nám tak dobře vychá-
zet vstříc ředitelé základních škol, 
pak jsme schopni svým závazkům 
dostát i přes koronavirovou kala-
mitu.

S pozdravem a živé kultuře zdar  

Libor Mikl
ředitel ZUŠ Morava

Proběhlo s učebními pomůckami paní Ireny Krškové pro intenzivní výuku hudební nauky, konané 5. září 
2020 v prostorách pobočky ZUŠ Morava v Liptále.

Školení pedagogů ZUŠ Morava
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se zaměřuje na nejmladší gene-
raci - na předškoláky. U této věkové 
kategorie je důležité, aby si děti 
osvojily základy svých schopností 
a mohly se v pozdějším životě dá-
le rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj 
pohybové gramotnosti patří mezi 
tyto základní pilíře stejně tak jako 
rozvoj řeči, myšlení či poznání. 
V projektu Se sokolem do života se 
děti učí vnímat pohyb jako přiro-
zenost a součást jejich života a to 
díky kladné motivaci, při které je 
všemi aktivitami provází postavič-
ky zvířátek.

Každé dítě dostalo svůj sešit, 
do kterého nalepovaly při splnění 
jednotlivých úkolů nálepky. Měly 
svého maskota SOKOLA, dostaly 

pexesa, diplom, medaili a jiné dá-
rečky. Všechny děti byly zapálené 

do plnění úkolů, vždyť získání ná-
lepky je velmi důležité…

V letošním školním roce byla do-
končena nová přírodní zahrada 
Mateřské školy v Liptále. Dětem po-
může zvýšit povědomí o propojení 
lidské činnosti a procesů v přírodě. 
Má stimulovat dětskou fantazii, kre-
ativitu, zvídavost i pozornost a nabí-
zet podněty přiměřené věku dětí. Ty 
pak vedou k aktivnímu učení pozo-
rováním a experimentováním.

„Cílem mateřské školy je učit děti 
lásce k přírodě a k místu, kde vyrůs-
tají. Tato přírodní zahrada by měla 
umožnit dětem poznávat přiroze-
né souvislosti v přírodě a podpořit 
v dětech touhu se ptát, klást otázky 
a hledat odpovědi, jít do hloubky 
problémů. Měla by pomoci rozvíjet 
přirozenou touhu dítěte po poznání. 
Zahrada s přírodními prvky bude 
stimulovat dětskou spolupráci v he-
terogenním kolektivu, učit děti vzá-
jemné ohleduplnosti a toleranci.“

Na přírodní zahradu získala obec 
Liptál  prostředky ze Státního fon-
du životního prostředí ČR, na zá-
kladě rozhodnutí ministra život-
ního prostředí pod názvem „Srdce 
dědiny – přírodní hřiště a zahrada 
k objevování, setkávání a radosti“ 

Projekt přispívá k rozvoji environ-

mentální výchovy přímo v praxi 
a umožní dětem poznat nepoznané 
a vytvořit tím základy etických a es-
tetických hodnot. „Věříme, že plně 
využijeme potenciál nové přírodní 
zahrady, která přispěje k lepšímu 
vzdělávání dětí v enviromentální 

oblasti. Díky ní si vytvoří základy 
pro otevřený a hlavně odpovědný 
postoj k životnímu prostředí.“ 

Rádi bychom v naší zahradě uví-
tali vybudování altánu k venkov-
nímu učení, vysazení ovocných 
stromů a keřů.

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 

nová přírodní zahrada



Mateřská škola

Mateřská škola Liptálský zpravodaj 3/2020  35

Stalo se již tradicí, že pravidelně 
navštěvujeme keramickou dílnu 
v ZŠ Liptál pod vedením paní Petry 
Pilné.

Pokud řekneme slova „keramika“ 
a „hlína“, někteří si představí hlínu, 
kterou by šlo natěžit kdekoli v pří-
rodě, trošku propláchnout a zkusit ji 
použít k výrobě keramických před-
mětů. Ale to je jen dětská představa. 
Většina dětí z Mateřské školy by 
vám řekla, že už jen samotná hlína 
pro výrobu keramiky je celkem vě-
da. Existuje jí řada druhů různých 
barev i struktury, s kamínky nebo 
bez kamínků, a každá taková hlína 
má svoje specifické vlastnosti.

Zpracování hlíny je tvůrčí čin-
nost, kdy z kousku beztvaré hmoty 
vzniká něco, co si tvůrce, tedy kera-
mik vymyslel, co cítí a na co myslí. 
Všechny pocity dokáže ona oby-
čejná hlína odrazit ve výsledném 
výrobku. K tvorbě z hlíny používá-
me hlavně ruce, ale také řadu nej-
různějších pomůcek, jako dlabát-
ka, nožíky, vykrajovátka i šablony, 
špejle, hladítka nebo i předměty 
a textilie se zajímavou strukturou 
povrchu.

Keramické tvoření probíhalo kaž-
dý měsíc pro starší děti a každý tře-
tí měsíc pro nejmenší. Děti vytvo-
řily mnoho výrobků, které udělaly 
radost nejen dětem, ale i jejich ro-
dičům. Pravidelně vyrábíme dáreč-
ky z hlíny před Vánoci či mamin-

kám k jejich svátku. Hra je jeden 
z nejefektivnějších způsobů, jak si 
zjednodušit život. A tak si společně 

hrajeme s hlínou, jsme báječná 
parta dětí, která si pomáhá, tvoří, 
směje se.

Vzhledem k okolí naší MŠ využí-
váme naši přírodu k učení. Proč?

UčIt Se VenKU dĚtI BaVí
Učení venku je názorné, tříroz-

měrné, pestré. Přináší mnoho no-
vých podnětů nejen pro naše smys-
ly, ale i pro naše myšlení.

ZVyŠUje ZájeM o Učení
Spojení se skutečným světem 

přináší pocit smysluplnosti učení. 
Roste pocit uspokojení z vlastního 
učení.

Učíme se o přírodě a v přírodě

Keramika
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ZLePŠUje VZdĚLáVaCí VÝSLedKy
Co se naučíme skrze zážitky ven-

ku, se v mozku ukládá hlouběji 
a snadněji se vybavuje. Kontakt 
s přírodou zlepšuje pozornost 
a soustředění.

Učení VenKU PodPoRUje 
ZdRaVí dĚtí

Pobyt a pohyb venku snižuje nad-
váhu a obezitu, zlepšuje fungování 
imunitního systému a snižuje po-
čet nemocí.

ZVedá SPoKojenoSt a náLadU 
dĚtí I UčIteLŮ

Kontakt s přírodou významně při-
spívá k duševnímu zdraví a pohodě. 
Snižuje stres, úzkosti a deprese.

PoSILUje VZtahy MeZI dĚtMI 
I S UčIteLI

Venku děti rozvíjí nejen své zna-

losti, ale současně i emoční a soci-
ální inteligenci. Snižují se důvody 
ke vzniku agresivity a násilí.

UčIt Se VenKU je PřIRoZené
Děti se učily venku více než 99 % 

lidské historie. Jsou na to připra-
vené.

Hana Červenková

V úterý 1. září jsme zahájili nový 
školní rok 2020-2021. I když jsme se 
probudili do podmračeného dne, 
v naši mateřské škole se mnoho 
dětí nemračilo. Samozřejmě, že sl-
zičky se objevily, ale ty u většiny 
dětí brzy oschly a děti se s radostí 
pustily do her a poznávání na-
ší školičky. Paní učitelky přivítaly 

známé, ale i mnoho nových dětí, 
pro které připravily vyzdobené tří-
dy, aby se tu děti cítily co nejlé-
pe. Všem dětem přejeme krásný 
školní rok plný veselých zážitků 
a budeme doufat, že krizová situa-

ce, kterou jsme minulý školní rok 
zažili a která se nám zase vrátila, 
zvládneme a budeme  moci s dětmi 
objevovat svět kolem nás a radovat 
se z maličkostí.

Hana Červenková

Zahájení školního roku 
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Na letní prázdniny jsme se 
všichni těšili jako na smilování, 
a je to tu! V pondělí 6.7.2020 jsme 
všichni společně odjeli na Letní tá-
bor na Kohútce. Moc jsme se tam 
všichni těšili. Na Kohútce jsme se 
opět vydali do světa kouzel a spo-
lečně s Harry Poterem jsme odjeli 
do školy čar a kouzel v Bradavicích. 
Tentokrát jsme hledali viteály, 
abychom zachránili celý kouzel-
nický svět. Čekalo na nás spousta 
soutěží, her, dobrodružství a le-
grace. Čas trávený na pomezí ČR 
a Slovenska jsme si moc užili. 
Nejlepší bylo grilování, noční hlíd-
ky, koupání na Balatoně a závě-

rečná návštěva Prasinek, kde jsme 
si mohli za kamínky (kouzelné 
penízky) koupit spoustu sladkostí. 
Kouzelný svět byl pro nás nejkrás-

nějším vkročením do prázdnino-
vého času. 

Jana Baranová
Foto archiv DD Liptál

Poslední prázdninový týden jsme 
se díky finančním prostředkům 
od sponzorů vydali v sestavě čtyř 
dospěláků a dvanácti dětí na vý-
pravu do Vysokých Tater. Cesta byla 
dlouhá, a tak jsme si ji zpříjemnili 
zastávkou ve Staré Bystrici, kde 
se nachází první a zároveň jediný 
orloj na Slovensku s nejpřesněj-
ším astrolábem na světě.  Poté 
jsme se zastavili v obci Východná, 
ve které se nachází areál, jehož 
dominantou je přírodní dřevěný 
amfiteátr a vyhlídková věž Májka. 
Ani jsme se nenadáli a byli jsme 
v Dolném Smokovci, v hotelu Autis, 
kde na nás již čekal vždy usměvavý 
pan provozní. 

Každý den jsme měli skvělý pro-
gram a počasí nám přálo. V úterý 
jsme se rozhodli pro lehkou turis-

tiku. Vydali jsme se do Mlýnické 
doliny na vodopád Skok. Cestou 
na Skok jsme si máčeli nohy v prů-
zračně čistém horském potůčku. 
Skákání po kamínkách v potůčku 
nás všechny moc bavilo. 

Ve středu jsme se vydali 
do Červeného Kláštora, odkud jsme 
se plavili na pltích po Dunajci a ko-
chali se krásami Národního parku 
Pieniny. Sluníčko, ticho, nádherná 
příroda a kačenky, které se od nás 
nechaly při plavbě krmit - pohádka. 

Čtvrtek patřil návštěvě nejroz-
sáhlejší hradní zříceniny ve střed-
ní Evropě, a to Spišskému Hradu. 

Letní tábor na Kohútce

Vysoké tatry 2020



Škola dětský domov

Škola dětský domov Liptálský zpravodaj 3/2020  39

Prázdninová neděle s rally

Ten se nachází na travertinovém 
kopci nedaleko městečka Spišské 
Podhradie. Hrad nás doslova okouz-
lil. Protože nám zbyl dostatek času, 
rozhodli jsme se vydat do světa ilu-
zí a triků – Tricklandie ve Starém 
Smokovci. V Tricklandii najdete 15 
dvojrozměrných uměleckých ob-
razů, rozšířenou realitu, antigra-
vitační místnosti a také, podle ně-
kterých, to nejkrásnější zrcadlové 
bludiště ve střední Evropě. Toto 
místo nás doslova nadchlo. 

Pátek jsme věnovali opět lehké 
turistice, přece jenom to k Tatrám 
patří. Tentokrát jsme se vydali ze 
Štrbského plesa k Popradskému 
plesu a symbolickému cintorínu. 
Sluníčko opět hřálo, nebe bylo bez 
mráčku, nádhera okolní přírody nás 
pohlcovala. Cesta nám i přes přírod-
ní nerovnosti a překážky hezky ubí-
hala. Na symbolickém cintoríně se 
každý z nás mohl zamyslet nad tím, 
jak je život pomíjivý, a proto je třeba 
užívat si každou chvíli. 

Sobotu jsme věnovali procházce 
kolem Štrbského plesa a nákupům 
suvenýrů. Večer jsme se sbalili 
a v neděli ráno naše týdenní kou-
zelná pohádka končila.  V Tatrách 
se nám moc líbilo a tajně doufáme, 
že se tady ještě někdy budeme moci 
vrátit. ☺ 

Mgr. Nikola Kovářová

Předposlední prázdninovou ne-
děli navštívil děti z Dětského do-
mova Liptál pan Halašta s rodinou 
a přáteli. Díky němu zaparkova-
li v areálu dětského domova svá 
auta a motorky, jak zaměstnanci 
M&M reality, tak závodní jezdci 
rally. Akce se zúčastnili i příslušní-
ci Policie ČR. Děti si tak mohly užít 
nedělní odpoledne na „plný plyn“.

Vše začalo prohlídkou závodního 
modelu Renault Sport, při které si 
děti sedly do automobilu a povída-
ly si o něm s driverem i co-drive-
rem. Poté přišlo na řadu policejní 

vozidlo, jehož prohlídka se neobe-
šla bez neustálého zapínání a vy-
pínání sirény. Děti si vyzkoušely 
neprůstřelnou vestu a celkově se 
blíže seznámily s technikou, vý-
zbrojí a výstrojí Policie ČR. Mohlo 
by se zdát, že to byla zábava spíše 
jen pro chlapce, ale náramně se 
bavila i děvčata, která s nadšením 
zkoušela předváděnou techniku 
a nechala si podepsat fotografie 
závodníků. Po odjezdu policistů 
i majitelů závodního vozu, pokra-
čovalo nedělní odpoledne opéká-
ním špekáčků a zábavou u ohně. 
Příjemně strávený čas byl zakon-

čen večerním promítáním filmu 
Rychle a zběsile 9. 

Tereza Liňová
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Pohárová soutěž v Liptále

Pohárová soutěž Bělá pod Pradědem

Ani letos tomu v době coronavirové ne-
bylo jinak a první červencová sobota pa-
třila naší pohárové soutěži hasičských 
družstev „O pohár starosty obce“ a veli-

telů družstev „O pohár starosty sboru“. 
Hodinu po poledni začala prezentace druž-

stev a o hodinu později už startovalo první soutěžní 
družstvo, a to naše ženy z Liptálu. První místo vybojo-
valy ženy z Janové, druhé místo zůstalo doma a pohár 
za třetí místo si odvážely ženy z Rokytnice. Nejrychlejší 
velitelku mají v Janové, naše Kamča Lysáková skonči-
la letos bronzová.

Po dlouhé době se nám podařilo složit 2 družstva 
mužů a vzájemné pošťuchování, které trvalo již něko-
lik dní předem, mělo vyvrcholit právě na této pohá-
rovce. Jako první nastupovala naše omladina a vedla 
si více než skvěle. Poté následovala ostatní družstva 
mužů a nakonec naše ostřílená garda chlapů. A jak to 
nakonec všechno dopadlo? Jak se říká, mládí vpřed. 
Omladina převálcovala všechna družstva a celkově 
skončili první, velitel bral stříbro a naše "stará" garda 
skončila tentokrát těsně pod stupni vítězů.

Na úplný závěr si útok vyzkoušeli letos poprvé na-
ostro i naši nováčci, kteří se ke kolektivu mladých 
hasičů přidali teprve před necelým rokem a kvůli pan-
demii neměli dříve možnost trénovat a už vůbec ne 
závodit. Ještě před vyhodnocením se všichni účastníci 
i diváci mohli občerstvit např. točeným pivem či vyni-
kajícím gulášem od našeho dlouholetého gulášmistra 
Jana Vaculíka.

A pak už následovalo vyhodnocení s předáním di-
plomů a speciálních pohárů, které letos byly opravdu 
unikátní. Jako vzpomínku na letošní poněkud zvláštní 
rok Dáška Šťastná našila na všechny poháry maličké 

roušky ve stylu státní vlajky. A co říct závěrem? Pevně 
věříme, že se za rok opět všichni ve zdraví shledáme, 
třeba zrovna na naší pohárovce v Liptále.

                          Výbor SDH
Foto Alena Malčíková

Je 11. července 6.00 a členové SDH Liptál se shro-
mažďují u hasičské zbrojnice, aby vyrazili do Bělé pod 
Pradědem na pohárovou soutěž. Společná cesta nám 
rychle ubíhala a my jsme s malými zastávkami kolem 

10.00 dorazili na dům mládeže, kde jsme byli ubyto-
váni. Poté následoval vydatný oběd a odjezd do nám 
dobře známého Domašova, kde pohárová soutěž pro-
bíhala. Jako tradičně i letos nebylo dobré počasí, ale 
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i tak se ani jedno z našich dvou družstev nezaleklo 
a s plným nasazením jsme šli všichni do boje o putov-
ní pohár. I přes veškerou snahu, jsme se letos bohužel 
na stupních vítězů neumístili. Po závodech jako ob-
vykle následovalo posezení s místními hasiči, bowling 
a pak spát. Ráno plní energie jsme vyrazili do krás 
Jeseníků k jednomu z nejvyšších vodopádů v ČR a poté 
hurá domů.

Pepa Koutný
Foto Hana Bořutová
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Ve dnech 21. a 22. srpna 2020 
se konal v Praze v Kongresovém 
centru (dříve Palác kultury) 4. roč-
ník Mezinárodního dětského a stu-
dentského uměleckého festivalu.

Letošním tématem vystavených 
obrazů, kreseb, koláží a zdobených 
roušek bylo "Umění v karanténě" 
v představách dětí. Přehlídky - sou-
těže se zúčastnily děti z těchto ze-
mí (vzhledem ke koronaviru jen 
obrázky): Česká republika, Čína, 
Ruská federace, Německo, Ukrajina, 
Vietnam, Arménie.

Z FS Lipta - Malých oga-
rů byly pořadatelům doruče-
ny kresby od Michala a Matyáše 
Černobilových, Pavla Maliňáka, 
Janičky a Marušky Maliňákových 
a Kristýnky Vrlové. Vzhledem k vě-
ku byli zařazení do nejmladší ka-
tegorie. 

Porota ocenila diplomem  Matyáše 
Černobilu a Pavla Maliňáka.

Poděkování za reprezentaci naší 
obce Liptál patří jak dětem a ro-
dičům, tak i firmě S.V.I.S. TRADE 
(majitel pan Josef Sušeň, bývalý 
tanečník FS Lipta Liptál), která za-
slala pořadatelům pastelky, fixy, 
barvy, štětce. Tyto drobné dárky 
předala odborná porota vystavují-
cím dětem zúčastněných zemí.

Ladislav Michálek

FS Lipta Liptál - Malí ogaři reprezentovali 
Malí ogaři
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V sobotu 19.09.2020 se uskuteč-
nily Ovčácké slavnosti na Santově 
v obci Malá Bystřice. V kulturním 
programu se divákům představi-
li Malí ogaři z Folklorního spolku 
Lipta Liptál. Ogaři, tentokrát pod 
vedením člena seniorské skupiny 
Lipta pana Ladislava Gerži.

Sólové zpěvy přednesené našimi 
ogary Jankem Jiřím Rozumkem 
(Na Santově kopec a Barušenky ov-
ce) a Matyášem Černobilou (Dú va-
laši dú) se rozléhaly Santovským 
areálem. Poté ogaři předvedli hry 
"na pasínku" (šulíbečky, kohúty, 
klobukový, na Kokeša,..) 

Ve druhém vstupu překvapili Malí 
ogaři návštěvníky slavností pozdra-
vem z Nového Zélandu a to maors-
kym tancem Haka.

 Dík patří maminkám, které tě-
lovými barvičkami udělali ze svých 
dětí - synů válečníky, odhodlanými 
porazit každého vetřelce, který by 
chtěl uchvátit jejich "maorský do-
mov". Scéna byla vhodně doplněna 
tichomořskými melodiemi se zpě-
vem paní "Tuhy", maminky Franka 
Grapla juniora, který je častým ná-
vštěvníkem Liptálu.

 Potěšením pro nás byla i řada zná-
mých Liptalanů, kteří na Santově 

předváděli stará řemesla, například 
zpracování ovčí vlny, ukázka výroby 
sýrů či vaření mistrovského guláše. 
K dobré pohodě přispěla nejen hor-
ská krajina ale i překrásné počasí.

Liptál, září 2020 
Ladislav Michálek 

 foto Dagmar Černobilová

Liptál na Santově 
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V sobotu 1.8.2020 se v naší obci konala akce „Ukliďme 
Česko, ukliďme Liptál “. Přidali jsme se i my děcka z Lipty 
Liptál. Pustili jsme se do sbírání odpadků v kultur-
ním areálu, pokračovali jsme kolem průmyslové zóny 
ke zvoničce, kolem bytovky a zpět ke kulturnímu areálu. 
Nejvíce odpadu jsme ale posbírali v kulturním areálu 
kolem laviček u pódia. Nahoře u režie si někdo udělal 
z bývalé šachty skladiště. Jen na tomto místě jsme po-
sbírali dva pytle odpadu lahví od alkoholu, plechovky 
od piva, plastové láhve, krabičky od cigaret! V dalších 
částech areálu bylo posbíráno jeden a půl pytle odpadu, 
u zvoničky pod lavičkami půl pytle odpadu. Celkem jsme 
na této trase posbírali čtyři pytle odpadu. 

Jsme rádi, že jsme mohli pomoct přírodě v naší obci.
Na závěr nás čekalo na fotbalovém hřišti občerstvení. 

Veronika Kapounová a Adam Smilek

Zde bychom rádi upozornili především mládež, která má možnost a ráda tráví čas v kulturním areálu 
nebo ve zvoničcce, aby po sobě odpadky uklízeli. Jinde jsou takovéto prostory uzavírány, náš areál slou-
ží všem a nejen ke kulturním akcím, ale např. i maminkám s malými dětmi, k vycházkám a hraní dětí 
z mateřské školy, k posezení seniorům při procházce, návštěvníkům Liptálu atd. A nikdo není povinen 
do nekonečna po Vás uklízet. Zvláště ne ti nejmladší a nejmenší, ale ani pracovníci obecního úřadu. Dělá 
Vám to nepěknou vizitku. Dodržujte i v těchto prostorách pravidla slušného chování.                 oÚ Liptál

Ukliďme si naši obec

I v letošním roce jsme se my, 
děcka z Liptálu, vydali zazpívat 
a reprezentovat soubor Lipta. 
V sobotu 27.6.2020 jsme vyjeli 
na Vsetín, kde jsme se v domě 
kultury zúčastnili oblastního 
kola Vsetínského zpěváčka.

Výkony 24 dětí hodnotila 
tříčlenná porota, v níž zased-
la Klára Blažková, Jaroslav 

Kneisl a Luděk Dobrovolný. Soutěžilo se ve třech kate-
goriích 7-10 let, 10-15 let a kategorie dueta. 

V první kategorii za soubor Malí ogaři Matyáš 
Černobila za Malou Liptu Jan Jiří Rozumek. Maty 
a Janíček postoupili do regionálního kola. 

Ve druhé kategorii za soubor Malá Lipta Valentýna 
Zadrobílková, Veronika Kapounová a Adam Smilek. 
Adam postoupil do regionálního kola jako náhradník.

Všem děckám patří velké dík a postupujícím zpěváč-
kům přejeme hodně úspěchu v regionálním kole.

S přípravou nám pomáhala paní učitelka Hana 
Vaculíková a tímto paní učitelce děkujeme.

Verča Kapounová

Malá Lipta

Vsetínský zpěváček 2020
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Jako tradičně, první zářijo-
vý víkend se do Chrudimi sjely 
folklórní soubory, i když letos 
pouze dva: Soubor písní a tan-
ců Dolina ze Starého Města 
u  Hradiště a Folklorní spolek 
Lipta s Cimbálovou muzikou Kuráž 
z Liptálu. Během celého víkendu 
se soubory představily divákům 
v příjemném prostředí Klášterních 
zahrad, kde v pátek vystoupila 
i kapela Fleret, taktéž z Valašska. 
Festival zakončila nedělní boho-

služba. Následné rozloučení s do-
mácím souborem Kohoutek před 
kostelem uzavřelo chrudimské do-
žínky. Soubor Kohoutek je pozván 

na 52. Liptálské slavnosti 2021, aby 
reprezentoval český folklór.

Andrea Čalová
Foto Radim Mojžíš

dožínky budou! 

Před kostelem se souborem Dolina

Lipta s CM Kuráž v Klášterních zahradách
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Mezinárodní brazilský folklórní festival 
- Virtuální 2020 

Coronavirus ovlivnil festivaly na celém svě-
tě, a proto jsme přijali pozvání od brazilske-
ho souboru, který měl letos přijet na naše 
Liptálské slavnosti, abychom se zúčastnili 
jejich virtuálního festivalu. Natočili jsme mi-
nutové video, poslali fotky a pozdravy. Festival 
proběhl ve stejném termínu jako naše Liptálky. 
Velmi nás potěšilo poděkování od všech členů 
ABrasOFFA za naši účast na Mezinárodním 
brazilském folklórním festivalu - Virtuální 
- 2020 s tématem „Folklór shromažďuje nás 
a Země hraje a tančí za mír. 

Organizátoři oslovili média po celém světě 
prostřednictvím televizí, rádií, novin, blogů 
a portálů, You Tube, Instagramu, Tweeteru 
a Facebooku různých významných institucí 
a globálních zástupců.

Kromě samotného festivalu  během "za-
hřívacího" období pořádali doprovodné akce, 
které zahrnovaly např. Výsadbu stromů mí-
ru, Hledejte mír, Kroky pro mír a Kresby pro kulturu 
na Zemi. Tento obsah najdete na sociálních médiích, 
zejména na YOUTUBE @abrasoffa.         

Mgr. Andrea Čalová
Předsedkyně FS Lipta Liptál



Folklorní spolek Lipta

Folklorní spolek Lipta Liptálský zpravodaj 3/2020  47

Ve spolupráci FS Lipta Liptál, Obecního úřadu v Liptále a přátel

se v sobotu 5. prosince 2020 odpoledne koná

21. LIPTÁLSKÁ MIKULÁŠSKÁ JÍZDA 2020
Rodiče, prarodiče a další, 

kteří máte zájem o návštěvu 
Mikuláše s jeho družinou, 

přihlaste se a nahlaste 
jména a věk dětí do 
čtvrtku 3.12.2020, 

12:00 hodin, na OÚ Liptál, 
Jana Vráblíková, 
tel.  571438074, 

e-mail: obec@liptal.cz, 
nebo u členů FS Lipta Liptál, 
e-mail: fosliptal@email.cz. 

(jv)
Foto Josef Londa 
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Senioři v napajedlech 

Setkání pěveckých sborů

Senioři

Rokytenka

V sobotu 8. srpna 2020 se Senioři FS Liptál zúčastnili  10.  festivalu Napajedelské chodníčky v Napajedlech 
a svým vystoupením obohatili místní bohatý program. Pásma doprovázela cimbálová muzika Kuráž ZUŠ 
Morava. Také skupina Malých ogarů zpestřila program svými tanečky a hrou. 

 Jarka Mojžíšová, Foto archiv Senorů FS Lipta

Již několik let se poslední víkend ve Strání setká-
vají dechové hudby a v pátek vystupují na nádvoří 
zámečku pěvecké sbory. Několikrát dostala pozvání 
i Rokytenka, ale protože se termín vždy kryl s liptál-
skými slavnostmi, nemohla se toho nikdy zúčastnit. 
Až letos jsme toto pozvání mohly přijmout. Dlouho 
jsme nevěděly, jestli se akce uskuteční kvůli epidemi-
ologickým opatřením. Setkání dechových hudeb bylo 
zrušeno, ale sbory se na Zámecké zpívání sejít mohly. 
A tak jsme v pátek 28. září 2020 zavítaly do Strání. 

Celkem se zde setkalo pět sborů:
ženský sbor Rokytenka z Liptálu
mužský sbor z Ostrožské Lhoty
mužský sbor z Milotic
ženský sbor Netáta ze Strání
mužský sbor S.E.N. ze Strání
gajdoš Pavel Popelka
cimbálová muzika Strýci ze Strání

 
I když byly na účasti posluchačů vidět obavy z cel-

kové situace v naší zemi, na radosti ze zpěvu a dobré 

náladě to poznat nebylo. Velmi musíme ocenit starost 
pořadatelů a perfektní připravenost, vyslovit velké 
poděkování za pohostinnost. Doufáme, že je budeme 
moci přivítat příští rok na liptálských slavnostech.

       
Hana Vaculíková, vedoucí Rokytenky

Foto archiv Rokytenky
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Kvůli koronavirové epidemii jsme dlouho váhali, 
jestli letošní Liptálské slavnosti vůbec organizovat. 
Většina pozvaných zahraničních souborů svou účast 
zrušila už na jaře. Tuzemské soubory nemohly nacvi-
čovat kvůli karanténním opatřením. Nevěděli jsme, 
jaká bude situace na konci srpna… Nakonec se hlavní 
pořadatelé, Obec Liptál a Folklorní spolek Lipta Liptál, 
rozhodli nepřerušit kontinuitu a uspořádat festival 
ve zkrácené variantě pod heslem: 

My SMe VaLaŠI, My Sa neBojíMe!
S tRnKoVŮ to VydRŽíMe!

51. MFF Liptálské slavnosti proběhly v termí-
nu 21. - 22. 8. 2020 a byly česko-slovensko-řecké. 
Zúčastnily se soubory, se kterými má místní Lipta 
dobré vztahy a které se nebály přijet. V pátek večer 
se krátce představil Dětský folklorní soubor (DFS) 
Jitřenka z Českého Krumlova před promítáním na zá-
mek (film Odvážná Vaiana). Z Krnova přijel Soubor 
řeckých lidových tanců ANTIGONI, z Újezdu u Brna 
tanečníci a CM Šternovjan. Pozvání přijali také FS 
Radovan a DFS Radovánek z Napajedel a Vizovjánek 
s CM Ocún z Vizovic. Účinkovalo také všech 6 skupin 
domácího souboru Lipta, CM Kuráž a CM Cérky ze ZUŠ 
Morava Liptál. Jediným zahraničním účastníkem 
byl letos slovenský DFS Sílešánek z Vinodolu (okr. 
Nitra).

Hlavním festivalovým dnem byla letos sobota. 
Uskutečnil se tradiční jarmark a pro děti byl připra-
ven bohatý doprovodný program (hry, tvořivé dílny, 
soutěže, skákací hrady). Po odpoledním pořadu „děti 
dětem“ následoval koncert kapely toMáŠ KočKo 
& oRCheStR. V jejím podání zazněly nejen balady 

51. MeZInáRodní FoLKLoRní FeStIVaL
LIPtáLSKé SLaVnoStI 2020

Přijetí souborů u starosty

DFS Jitřenka, Český Krumlov

Tomáš Kočko & Orchestr

Křest KronikyTaneční skupina Antigoni, Krnov
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– zhudebněné verše valašského básníka Ladislava 
Nezdařila, ale také autorské písně T. Kočka inspirova-
né folklórem s rockovými riffy a netradiční rytmikou. 
Ve večerním v pořadu „Lipta děkuje“ proběhl křest 
Kroniky folkloru v Liptále, která byla vydána u příleži-
tosti 90. výročí založení souboru Lipta. Původně pláno-
vaný výroční pořad se kvůli karanténním omezením 
a zrušeným nácvikům neuskutečnil. Současné vedení 
folklorního spolku alespoň poděkovalo bývalým ve-
doucím, choreografům, muzikantům a tanečníkům. 
Z mnoha pozvaných přišli na podium: Zdena Trlicová 
(Košutová), Ludmila Černotová (Malotová), Ludmila 
Ostřanská (Daňová), Marta Ječménková (Sivková), 
Zdeněk Platzer, Jitka a Libor Mackovi.

Závěrečný sobotní galaprogram patřil moravsko-
slovensko-řeckému folkloru. K dobré náladě přispěl 
Ženský sbor Rokytenka svým novým humorným pás-
mem „Klebetnice“.

FS Lipta Liptál – Malůšata

Beseda pod klobúkem s CM Šternovjan

Organizátorky slavností A. Čalová, P. Kneblová,      
M. Jakubová

A. Čalová děkuje bývalým členům Lipty:
zleva Zdena Trlicová (Košutová) - tanečnice, Ludmila 
Černotová (Malotová) - tanečnice, 
Ludmila Ostřanská (Daňová) - tanečnice, 
Marta Ječménková (Sivková) - tanečnice, 
Andrea Čalová - současná předsedkyně FS Lipta 
Liptál, 
Zdeněk Platzer - choreograf, 
Jitka a Libor Mackovi – tanečníci a vedoucí Lipty.

DFS Sílešánek, Slovensko

FS Radovan
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Rokytenka Klebetnice 

U příležitosti 90. výročí založení národopisného sou-
boru v Liptále byla vydána Kronika folkloru.  Autorský 
kolektiv pod vedením Ing. Ladislava Michálka v ní 
popsal vznik a historii liptálského „krůžku“ od roku 
1930 až po současnost a zároveň zmapoval folklorní 
dění v naší obci. Najdete v ní i statistiku obou festiva-
lů – Liptálské slavnosti (pořádané od r. 1970) a Dětské 
folklorní dny (organizované od r. 1988), v níž je uvede-
no, které soubory se jednotlivých ročníků zúčastnily. 
V Kronice je spousta fotografií ze souborového archivu 
i od bývalých členů a pamětníků z obce.

Kroniku vydala Obec Liptál a Folklorní spolek Lipta 
Liptál. Byla slavnostně pokřtěna v rámci programu 
„Lipta děkuje“ na letošních Liptálských slavnostech 
2020. Kmotry byli senátor a hejtman Zlínského kraje 
Jiří Čunek, poslankyně  Poslanecké sněmovny PČR 
Alena Gajdůšková, starosta Obce Liptál Milan Daňa 
a vedoucí všech 6 skupin Folklorního spolku Lipta 
Liptál:

Malůšata – Pavlína Vráblíková
Malí ogaři – Ladislav Michálek
Malá Lipta – Jarmila Hrádková
Základ – Andrea Čalová
Senioři – Jaroslava Mojžíšová
Ženský sbor Rokytenka – Hana Vaculíková

Ing. Miroslava Jakubová
FS Lipta Liptál

Kronika folkloru v Liptále 1930–2020
90 let práce s tradicí, tancem, písněmi a hrami a zvyky

Velice děkujeme všem odvážným tanečníkům a mu-
zikantům, že letos do Liptála přijeli, užili si příjemnou 
atmosféru, pohodu a nádherné počasí. Vítr a mraky 
sice večer nahnaly strach nejen zvukařům, ale nako-
nec to bez deště vydrželo až do konce programu.

Děkujeme divákům, že přišli a ocenili svým potles-
kem krásná vystoupení. Poděkování patří také všem 
sponzorům, kteří letošní „kovidový“ festival v nelehké 
době podpořili.

Těšíme se příští rok na 52. ročník Liptálských slav-
ností. Pevně věříme, že situace bude příznivější než 
letos. Hlavně ať jsme všichni zdraví! 

Ing. Miroslava Jakubová
Folklorní spolek Lipta Liptál

Foto Josef Londa a Milan Mucha

Organizační štáb 51. ročníku Liptálských slavností 
naleznete na: www.lipta.liptal.cz/liptalskeslavnosti/
organizace festivalu
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Léto s myslivci
V sobotu 25. července 2020 se konalo v kulturním 

areálu tradiční myslivecké odpoledne. 
Pro návštěvníky jsme připravili zvěřinové speciality, 

k tomu dobré pivko v našich originálních půllitrech. 
Atrakce nejen pro děti byly malování, chození na chů-

dách, hod šiškou na terč, střelba ze vzduchovky, luku 
či airsoftového samopalu, lanové překážky. Asi nej-
větší úspěch měla výroba vlastních budek s předem 
nachystaného materiálu. Odpolednem nás provázela 
skupina 1+1, za což jim patří velké díky. Poděkovat 
bych také chtěl všem, co se podíleli na přípravě a prů-
běhu celé akce.

další naší akcí byly zvěřinové hody, které se kona-
ly v sobotu 5. září 2020 na parkovišti za kulturním 
zařízením. 

V týdnu před hody se mi začali členové omlouvat, 
že z různých důvodů se nemůžou zúčastnit, někteří 
z členů se ani neobtěžovali dát vědět, že nepřijdou. 
Na přípravě se podílelo 16 členů, na průběhu 13 
a na úklidu pak jen 7 z celkového počtu 31 členů. To je 
k zamyšlení…

Pro hosty jsme připravili svíčkovou, hamburgery 
a guláš. Vše bylo z dančího masa. Podle mého názoru 
se nám akce podařila a lidi, kteří přišli, tak odcházeli 
spokojení a dosyta najedení. 

Chtěl bych Vám na tomto místě poděkovat, že jste 
přišli a podpořili náš spolek. Ze získaných peněz jsme 
nakoupili krmivo pro zvěř na zimní období. A taky 
samozřejmě děkuji všem členům a jejich ženám a dě-
tem, kteří pomohli zvěřinové hody uskutečnit. 

Nastal podzim a rychle se blíží zima. Doba je pořád 
složitá a jedno z mála míst, kde je možné načerpat 
energii a nabrat sílu je PŘÍRODA. Již několikrát jsem 
psal o tom, jak máte vyrazit do naší krásné krajiny, 

ovšem mějte vždy na paměti, že my jsme v přírodě 
na návštěvě! PŘÍRODA nás k přežití nepotřebuje, to my 
potřebujeme ji. Chovejte se proto k ní s úctou a poko-
rou. Je opravdu smutné, když si užíváte relax a klid 
a do toho vás vyruší rodina na procházce, všichni ječí 
a hulákají a jsou slyšet na stovky metrů. Mějte prosím 
ohled k přírodě a zvěři, pro kterou je domovem. Vždyť 
i těm nejmenším dětem není zas tak složité vysvětlit, 
proč a jak se mají v lese chovat. Být v klidu, neodhazo-
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vat odpadky a nechovat se, jako kdyby nám všechno 
patřilo. DĚKUJI. 

„Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte po-
slední řeku, až ulovíte poslední rybu, přijdete na to, 
že se peníze nedají jíst.“ (Proroctví indiánského kmene 
Cree)

      Tomáš Mrlina
Myslivecký hospodář

Foto Jana Vráblíková ml.
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novinky ze severu
Údolí vlků III. 
Koncem měsíce srpna jsme měli jako každý rok 

pořádat pro veřejnost akci na naší osadě. Třetí ročník 
jsme však po zvážení situace uspořádali jen jako ma-
lou soukromou akci s pár přáteli z raného středověku. 
Všem bychom se chtěli omluvit, moc jsme se na Vaši 
návštěvu těšili a doufáme, že snad příští ročník pro-
běhne dle našich představ. Abyste ale nebyli ochuzeni 
o to, co se na osadě za léto událo, tak Vám to aspoň 
napíšeme. 

Před údolím vlků jsme částečně zakryli místo pro 
účinkující, podařilo se nám sehnat stavební materiál 
na podlahu přístřešku a vrhli jsme se na úpravu sru-
bu, který jsme v loni začali stavět. Postupně tedy do-
děláváme i interiér domu. Začali jsme s hrubou stav-
bou domu nového. Někteří z Vás si již možná všimli, 
že v blízkosti palisády od Zvoničky se něco rýsuje. 
V plánu je tedy ještě jedna vikinská budova. Pro nás 
takzvaný „Longhouse“. Dům, který je konstrukčně po-
staven na 6-ti dubových sloupech. Máme již zapuštěno 
a hotový věnec. Pokud se nám bude dařit, rádi bychom 
do zimy ještě stihli střechu. Dále jsme opět pokročili 
se stavbou palisády, která naši osadu chrání. Postavili 
jsme i nový ochoz, aby se nad bránu lépe chodilo a by-
lo to pro všechny bezpečnější.

Letos byl i příznivý rok na sadbu barvířských rost-
lin, které využíváme k barvení látek. Vlnu a len, které 
jsou nezbytnou součástí při výrobě našich kostýmu, 
jsme již schopni si sami barvit. Thorun se tohoto 
úkolu zhostila na výbornou. Máme tedy možnost se 
zase o něco více přiblížit rekonstrukci tehdejšího ži-
vota. Nejeden víkend jsme při práci využili na barvení 
a testování mnoha druhů rostlin, které nám na osadě 
vyrostly, ale i těch, které rostou volně v okolí Liptálu. 
S tím souvisí i další projekt Thorun, která se pustila 
do výroby vlastního tkacího stavu.

Podařilo se nám domluvit i další projekty, které Vám 
v plném rozsahu představíme na dalším ročníku. 
Jedná se o dva přístřešky. V tom prvním naleznete ar-
cheologicky doloženou kovářskou výheň, kterou s ná-
mi bude realizovat náš přítel a archeolog ze Slezské 
univerzity v Opavě, která bude za přízně počasí a času 
hotova ještě tento rok. V přístřešku druhém jsme již 
postavili historickou jednokomorovou pec na výpal 
drobné keramiky či pečení chleba.

Jak jsem již nastínil na začátku článku, třetí ročník 
Údolí vlků proběhl jen jako uzavřená akce. Již ve čtvr-
tek před samotným Údolím k nám stihly zavítat děti 
ze ZŠ Vsetín Luh v rámci jejich příměstského tábora. 
Připravili jsme si pro ně povídání, ukázky, tvoření 
a na památku si vyrobili svíčku z včelího vosku. Dětem 
se u nás moc líbilo, svědčilo o tom jejich nadšení a to, 
že se jim nechtělo odjet.
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 V pátek již odstartovalo Údolí vlků, na které se sje-
li naši přátelé a jedná vzácná a milá návštěva. Pan 
Michalička (autor knihy Kopřiva, plevel, který šatil) 
z muzea Novojičínska s projektem CETRAT (centrum 
tradičních technologií - Příbor), který je odborníkem 
na zpracování kopřivy a výroby z ní. Společně s jeho 
týmem přijeli na naši osadu a my měli možnost se 
naučit, jak se kopřiva zpracovává, co se z ní dá vy-
robit a dozvědět se více o historii této rostliny. Pan 
Michalička nám poradil i s naším novým stavem 
na tkaní látek. Konstrukčně jsme ho tedy zvládli 
na výbornou a vyzkoušeli si první tkaní. Celý víkend 
jsme věnovali různým činnostem. Stavěla se již zmí-
něná pec, barvila vlna. Místo bylo i pro hraní her 
a povídání. V sobotu jsme pak otevřeli bránu pro naše 
rodiny, kamarády a příznivce, kterým patří poděko-
vání za jejich návštěvu. Zvláště paní Daně Králové 
s manželem, kteří nám donesli báječnou buchtu. Akci 
hudebně doprovázela také kapela Ragojka, se kterou 
jste se mohli seznámit koncem února na našem Dni 
středověkých řemesel. Víkend se tedy nesl v duchu 
tvoření a veselí a není divu, že utekl jako voda.

Poslední naše letošní akce, které jsme se účastnili, 
byla v Chotěbuzi. V tamním archeoparku, který se 
nachází na bývalém keltském a později slovanském 
hradisku. Akce se konala v sobotu 12.9.2020. O pestrý 
program se postaraly dámy a pánové ze Spolku his-
torie a šermu TIZON, Spolek oživené historie Vanir, 
Archeologický klub studentů Slezské univerzity, hudeb-
ní skupina Ragojka, HISTORICKÉ TRŽIŠTĚ, my z Jagāri, 
Pobočka Muzea Novojičínska - Cetrat Příbor, Pagania 
a Veleslava. Sobotní program byl úspěšný, počasí přálo 
a navštívit ho přišlo bezmála 1500 návštěvníků. Naši 
úlohou bylo předvádět textilní techniky a náš zbrusu 
nový stav. Nechyběl řezbář ani naši bojovníci. Užili 
jsme si příjemnou sobotu a navštívili další zajímavé 
místo, kde jsme se mohli dozvědět i něco víc o práci 
archeologů a načerpat inspiraci pro příští rok.

Sezónu máme tedy za sebou. Ačkoli se nám nepoda-
řilo podniknout v ní vše, co jsme chtěli, považujeme ji 
za úspěšnou. Díky situaci, která teď panuje, jsme měli 
čas na rozkvět naší osady a strávili jsme na ni neje-
den pohodový víkend. Ať už pracovní, nebo odpočin-
kový. Jsme rádi, že i v naší obci potkáváme stále více 

lidí, kterým se naše činnost líbí. Doba zatím nepřeje 
většině plánování, rádi bychom, ale na konci února 
27.2.2021 uspořádali třetí ročník Dne středověkých 
řemesel. Nezbývá než doufat, že se situace dostatečně 
uklidní a bude nám to přáno. Zatím se budeme dále 
věnovat práci na osadě. Připravíme ji na zimu a již 
tradičně se budeme v zimním období věnovat výrobě 
výbavy a kostýmů. 

Rádi bychom také připomněli, že nábor do družiny 
Jagāri, bude probíhat až do konce roku. V případě zá-
jmu nás kontaktujte na našich Facebookových strán-
kách. Do svých řad hledáme řemeslníky, válečníky, 
hudebníky a lidi se zájmem o živoucí historii.

Přejeme Vám za celou družinu pohodový barevný 
podzim, krásné babí léto, hlavně hodně sil a pevné 
zdraví. 

Autor: Halfdan Ulfr
Foto archiv Údolí vlků



Úspěchy našich občanů

Úspěchy našich občanů56  Liptálský zpravodaj 3/2020

Fotosoutěž Valašsko - můj domov
To nejlepší, co přinesl 4.ročník fo-

tografické soutěže „Valašsko – můj 
domov“, nabízí stejnojmenná vý-
stava, kterou můžete momentálně 
vidět na zámku do 1.11.2020 každý 
den mimo pondělí od 9 do 17 ho-
din. Na zámku na Vás čekají i další 
výstavy.

Vernisáž a ocenění nejlepších 
snímků a autorů proběhlo v pátek 
7.8.2020 od 16 hodin v mramoro-
vém sále na vsetínském zámku. 
Celkem se do soutěže přihlásilo 
51 fotografů v kategorii dospělí, kte-
ří poslali 220 snímků a 3 fotografo-

vé v kategorii mládež s 15 snímky. 
Nejlepších 70 snímků je vystaveno 
v zámecké galerii.

Muzeum regionu Valašsko vy-
hlašuje tuto soutěž pro amatérské 
fotografy každý druhý rok.  V ka-
tegorii dospělí mohli autoři volit 
ze dvou témat – Příroda (kraji-
na, zvířata, květiny, hmyz) a Lidé 
a kultura (stavby, lidé, zvyky a tra-
dice). Děti fotily volné téma. Pro 
všechny platilo, že fotografie musí 
být z Valašska. Úroveň doručených 
snímků byla velmi vysoká a po-
rota to neměla vůbec jednoduché.  

„Všechny práce měly svou nespor-
nou kvalitu, ale do výstavy se sa-
mozřejmě  všechny nevešly,“ vzká-
zal kurátor výstavy Pavel Mašláň.

A v tomto opravdu úzkém výběru 
z tolika zaslaných fotografií jsou 
vystaveny i fotografie tří našich 
spoluobčanů: josefa Londy – 2 fo-
tografie,  jana Maliňáka – 2 foto-
grafie a jany Vráblíkové ml. – 2 fo-
tografie. 

K úspěchu srdečně blahopřejeme 
a děkujeme za reprezentaci obce. 

(jv)
Zdroj Jalovec 18.8.2020, (jk)
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Zdravím všechny Liptalany
a všechny členy Folklórního 

spolku Lipta Liptál.

Vedení FS moc děkuji za pozvání 
na Liptálské slavnosti, za krásné 
odpoledne a večer. I když se nás, 
bývalých členů Valaškého krůžku 
Lipta Liptál, sešlo tak málo, rádi 
jsme se viděli a zavzpomínali, ale 
také popovídali s nynějšími seni-
ory FS.

Také moc děkuji za kytičky 
a Kroniky, které jste nám, bývalým 
čenům věnovali. Kronika se vám 
moc povedla, je to pěkná vzpo-
mínka na 90 let práce Valašského 
krůžku.

Velice nás potěšilo, že je v kronice 
fotka a zmínka i o našem otci Janu 
Daňovi, který byl ve 30. roce při 
zakládání Valašského krůžku a byl 
velkým nadšencem lidového umě-
ní. Za tuto vzpomínku děkují dcery 
Jarka, Lidka a Jana.

Ještě bych jen krátce zavzpomí-
nala na začátky v 50. letech. Neměli 
jsme to moc jednoduché. My cér-
ky jsme si samy vyšívaly rukávce, 
tetička Váňová sehnala ovčí vlnu 
a my jsme si samy pletly ponožky. 
Začali jsme tancovat a vystupovat 
před obecenstvem na louce před 
zámkem a většinou na fotbalovém 
hřišti. Nám to nevadilo a brali jsme 
to všechno, že to tak má být – dělali 
jsme to rádi a s nadšením. Na pó-
diu jsme začali vystupovat později.

Tenkrát jsme chodili do krůžku 
jen Liptalané. A když se podívám 
na fotku z r.1953, kde jsme všichni - 
naše vedoucí tetička Váňová, taneč-
ní skupina a muzikanti a na cim-
bál nám hrál Břetislav Rokyta 
– jediný z Jasenné. Bylo nás celkem 
34 členů, ale už jsme zůstali, pokud 
vím, jen 2.  

Pak už se k nám přidávali ogaři 
a cérky ze Lhoty a z Jasenné. A prá-
vě z Jasenné k nám přišel mladý 
ogar Janek Rokyta, a hrál nám 

na cimbál. Janek byl velmi hudeb-
ně nadaný, byl skromný a výborný 
kamarád. Nemyslím si to jen já, ale 
všichni, kteří jsme měli tu možnost 
s Jankem spolupracovat.

I když mě osud zavál kousek 
od Liptálu, ráda 
na všechno vzpo-
mínám dodnes.

V 1970 jsem byla 
pozvána vedením 
Valašského krůžku 
na odhalení busty 
strýčka Kobzáně, 
který byl našim 
uměleckým vedou-
cím.

Jako senioři 
jsme v r. 1975 vy-
stupovali při osla-
vách 45. výročí za-
ložení Valašskéko 
krůžku v Liptále. 
Od té doby už jsem 
netancovala, ale 
mám krásné vzpo-
mínky na všechna 
vystoupení, ka-
marádky a kama-
rády.

Srdečně všechny 
zdravím a přeji moc 

úspěchů a zdraví 
Ludmila Ostřanská, Daňová, 

1. září 2020
Foto z Kroniky folkloru v Liptále 

1930 - 2020, vydáno 2020
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Liptálské přípravky v době koronaviru

Pro fotbalové fanoušky a nejen pro ně zde zveřejňujeme tabulky rozlosování zápasů, i když některá utkání 
již byla odehrána. Poslouží nám pro archivaci a třeba také jako podnětný námět pro využití volného času dětí 
i mládeže pro další kola. Všichni zájemci o fotbalovou hru jsou vítáni!

Každý rok se snažíme uspořádat nějaký fotbálek 
i pro chlapy, kteří už s fotbalem skončili, ale pořád 
mají chuť si jednou za čas zahrát zápas. Tento tým 
nese označení Liptál B a tentokrát 1. srpna 2020 změřil 
síly s obdobným týmem z Veselé. Zápas se hrál ve vy-
sokém tempu a opět bylo vidět, že oba týmy chtějí 
vyhrát. Nakonec úspěšnější byl tým z Veselé, který 
vyhrál těsně 4:3. Před tímto utkáním měli svůj prostor 
úplně ty nejmenší děti, které svoje první fotbalové mi-
nuty hrají na mantinelech. Je to především z důvodu 
větší rychlosti fotbalu a co největšího zapojení dítěte 
do hry a dosáhnout co největšího počtu gólů. U této 
kategorie ještě nehrajeme na výsledky, ale hlavně se 
snažíme, aby děti fotbal bavil. Další kategorii, která 
tento den hrála, byla liptálská starší přípravka, která 

změřila své síly s Jasennou. Své utkání Liptál vyhrál 
a mimochodem nám dělá radost i ve své mistrovské 
sezoně, kde je nyní na třetím místě. Poslední utkání 
tohoto dne sehrálo liptálské áčko proti Bratřejovu. 

Rozlosování mužů – podzim 2020
kolo den datum kde soupeř výkop

1 ne 23.8. doma Zašová 16:30
2 ne 30.8. doma Hošťálková 16:30
3 ne 6.9. venku Zubří 16:00
4 ne 13.9. doma Huslenky 16:00
5 ne 20.9. venku Nový Hrozenkov 15:30
6 so 26.9. venku Střítež 15:30
7 ne 4.10. doma Valašská Bystřice 15:00
8 so 10.10. venku Hutisko 15:00
9 ne 18.10. doma Ústí 14:30
10 ne 25.10. venku Horní Bečva 14:30
11 ne 1.11. doma Lhota 14:00

Rozlosování starší přípravka – podzim 2020
kolo den datum kde soupeř výkop

1 ne 30.8. doma Nový Hrozenkov 10:00
2 út 1.9. venku Bratřejov 17:00
3 ne 6.9. venku Vsetín 10:00
4 ne 13.9. doma Huslenky 10:00
5 pá 18.9. venku Kateřinice 17:00
6 so 26.9. venku Jablůnka 13:00
7 ne 4.10. doma Lačnov 10:00
8 út 13.10. venku Francova Lhota 17:00
9 ne 18.10. doma Ústí 10:00
10 po 26.10. venku Halenkov 17:00
11 ne 1.11. doma Valašská Polanka 10:00

Fotbalové odpoledne
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I tento zápas měl dobrý náboj a nakonec jsme se 
rozešli s remízou 5:5. Celý den byl doopravdy nabitý 
fotbalem, vždyť jsme začali v jednu hodinu a poslední 
fotbal byl dohrán až o půl osmé večer. 

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

Foto Ing. Milan Daňa
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Fotbalový kemp Indipro

Valašská fotbalová akademie

Mimo klasický kemp pro všechny děti se nám letos 
podařilo zajistit na začátku srpna 2020 týdenní speci-
ální kemp zaměřeny na coerver dovednosti. Fotbalová 
škola Indipro patří mezi největší v České republice 
a individuálně trénuje mnoho ligových hráčů. Jedná 
se o skupinu mladých progresivních trenérů, kteří 
milují fotbal a své zkušenosti chtějí předávat dále. 
Cílem je zlepšit herní dovedností každého hráče a učit 
je pracovat s míčem co nejrychleji a v pohybu. Naučit 
je a zdokonalovat nové kličky. Tento kemp byl doo-

pravdy pouze fotbalový a děti trénovaly každý den 
dvoufázově a to v dopoledním a odpoledním cyklu. 
Děti si doopravdy mákly, ale je na nich vidět zlepše-
ní. Odpočinkem byla pro ně alespoň návštěva školní 
jídelny, kam děti chodily na oběd. Už nyní jsme se 
přihlásili o pokračování tohoto kempu i v příštím roce, 
tak věřme, že to vyjde a že znovu zdokonalíme jejich 
dovednosti. 

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

V Liptále od 31.8.2020 vznikla nová divize 
Valašské fotbalové akademie. Jedná se o pro-
jekt, díky kterému hráči získávají další herní 
praxi v zápasech s ligovými a městskými kluby 
z Česka, Slovenska i Polska, aniž by opouštěli 
svůj domácí klub. Tento projekt je totiž veden 
pod heslem „přidej si navíc“ a tím pádem není 
potřeba nikam přestupovat. Herní praxe je do-
plněna tréninky s licencovanými trenéry a ta-
ké speciálními tréninky. Tento projekt pomáhá 
dětem fotbalově růst a je určen pro ročníky 
2010 až 2013. Více informací také na www.vfa2017.cz.

Nyní k nám jezdí kluci z devíti obcí, kteří si vyzkou-
šeli tréninky pod vedením profesionálních trenérů. 
Naposledy pod vedením trenérů z Fastav Zlín. Další 
aktivitou jsou turnaje a to externí, ale i u nás v Liptále. 
Kluci si už zahráli s týmy ze Slovenska (Juventus 
Žilina, MFK Bytča), ale i s top týmy z Česka, jako jsou 
např. Baník Ostrava, Sigma Olomouc, 1. FC Slovácko, 
Fastav Zlín, Slavia Kroměříž a další. Už se pomalu blíží 

zimní halová sezona, na kterou máme již teď naplá-
novány velmi pěkné turnaje.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál
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Vždy jsme byli zvyklí, že děti na fotbalovém táboře 
spaly na hřišti v klubovně, ale i toto dobrodružství 
nám Covid vzal. Tento rok jsme měli rekordní účast 
a táboru se první týden v červenci 2020 zúčastnilo 21 
dětí. Každý den jsme měli na programu nějaký výlet. 

Děti mohly zažít pěší túru, koupání ale třeba i laser 
game. Vnímáme tyto akce jako velmi důležité, proto-
že děti si upevňují své kamarádství a zažívají spolu 
i jiné zážitky, než jenom fotbal.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

Fotbalový tábor
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Začátek září patří již 
tradičně hodovému tur-
naji v Ústí u Vsetína, 
Memoriálu Jana Šimary.  
     

V sobotu 5. září 2020 
jsme se sešli ve venkov-
ním areálu, který dispo-
nuje 2 antukovými hřiš-
ti, posezením a zázemím 
s občerstvením.

Po úvodní prezentaci 
a rozlosování týmů zahá-
jil domácí tým tento náš 
velice oblíbený turnaj.

Zúčastnilo se 7 smíše-
ných družstev z blízkého 
okolí a hráli jsme systé-
mem každý s každým na 2 hrané 
sety do 20 bodů. V úvodním zápase 
se nám podařilo vyhrát nad fa-
vorizovaným týmem 2:0 na sety, 
což nás samozřejmě namotivova-
lo do dalších zápolení. Ve druhém 
souboji se nám také podařilo zví-
tězit 2:0 na sety, ale ve 3. utkání 
jsme podcenili soupeře a přizpůso-

bili se jejich hře a podlehli jsme 0:2. 
Celkem jsme na turnaji získali 10 
bodů, což nám nakonec přineslo 4. 
bramborové  místo v tabulce, pou-
hý 1 bod nás dělil od 3. místa.  

Ale i tak jsme byli velmi spokoje-
ni s celkovým umístěním a hlav-
ně předvedeným výkonem a moc 

jsme si tento prosluněný zářijový 
den užili se spoustou kamarádů.

Byli jsme opravdu rádi, že po tak 
dlouhé odmlce jsme se mohli za-
se sejít, zasportovat, popovídat si  
a snad i naplánovat další setkání 
pod sítí.

Za kolektiv Radana Daňová

kondiční cvičení probíhá 
v Liptále v kulturním zařízení:

hodový volejbalový turnaj v Ústí

Periodický tisk územního samospráv-
ného celku. 
Vydala Obec Liptál, Liptál 331, IČO 
304051, telefon 571438074, email: 
obec@liptal.cz, dne 9.10.2020. 
náklad 640 ks. Neprodejné. 
Připravila Jana Vráblíková a kolektiv. 
Čtvrtletník je registrován u MK ČR E 
14494. 
Texty neprochází jazykovou úpravou, 
odpovídají jednotliví přispívající. 
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky 
krátit. 
Foto: Josef Londa, Jana Vráblíková ml. 
a archiv obecního úřadu, jednotlivých 
spolků a organizací. 
Sazba: Studio-mk, Mikeš Josef, Vsetín. 
tisk: Exodus s.r.o., grafické studio, 
Vsetín. 
Liptálský zpravodaj naleznete 
i na stránkách www.liptal.cz.
Uzávěrka příštího čísla: 1.12.2020.

taBata
Šťastná Michaela

Úterý:   18:30 – 19:20 h
Čtvrtek:  děti  17:00 – 17:50 h

Čtvrtek: dospělí  18:00 – 18:50 h
Čtvrtek: dospělí  19:00 – 19:50 h
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Klubovna oÚ Liptál, 1. patro: každé pondělí  17:00 – 18:15 hodin
Lída Zajícová: tel. 725 386 371, li.lida@seznam.cz, www.jogaslidoou.cz 

jóga v Liptále
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