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Slovo starosty na závěr roku 2020
Vážení spoluobčané, máme za sebou rok, který byl 

ve všech ohledech jiný než roky předchozí. Větší část 
tohoto roku byla totiž ovlivněna pandemií korona-
viru a náš běžný život se velmi změnil. Na takové 
množství omezení jsme nebyli nikdy zvyklí a třeba 
roušky jsme někteří znali pouze z televize. Máme 
za sebou dvě vlny koronaviru, kdy bylo omezeno 
nebo zavřeno téměř vše. Nynější doba se totiž mění 
velice rychle a některé týdny se od sebe velmi liší. 
Věřme, že situace se bude pomalu uklidňovat a že ten 
rok příští bude už zase trochu klidnější.

Také provoz na obecním úřadě byl v letošním roce 
velmi ovlivněn a to jak po stránce provozní, tak i fi-
nanční. I my jsme museli mnohokrát přehodnoco-
vat plány. Rušily se a měnily se termíny kulturních 
a sportovních akcí. Změnami musel také několikrát 
projít rozpočet obce. I tak jsme ale díky dotacím moh-
li zrealizovat několik pěkných akcí. V tabulce níže 
vidíte akce, na které bylo žádáno o dotace, a taky 
můžete vidět celkové výdaje jednotlivých roků:

Velmi důležitou součástí života v obci jsou kultur-
ní a sportovní akce a celkové kulturní dění, které 
letos velmi utrpělo a mnohokrát se měnilo a rušilo. 
I v letošním roce jsme opět připravili obecní kalendář 
na rok 2021, který mapuje dění v naší obci. Díky kalen-
dáři můžete vidět, kolik se u nás plánuje akcí a to jak 
tradičních, tak i těch nových. Uvidíme, kolik se jich 
podaří uskutečnit. Zapojení kultury do kalendáře by 
mohlo také zlepšit plánování vašeho volného času. Je 
také vidět, kolik lidí se aktivně zapojuje do kulturní-
ho života, ať už prostřednictví pořádaných akcí nebo 
prostřednictvím spolku ve kterém působí. Za to patří 
všem organizátorům a dobrovolníkům velké poděko-

Rok Název projektu Dotace Podíl obce Náklady projektu

2020 Modernizace odborných učeben v Základní 
škole - kuchyňky 480 000 63 459 543 459

2020 Chodníky do dolní části obce Liptál 
- III. etapa 712 500 1 321 385 2 033 885

2020 Osvětlení sportovního areálu Liptál 650 000 655 336 1 305 336

2020 Víceúčelové školní sportoviště Liptál 
- I. etapa 3 012 206 1 306 071 4 318 277

2020 Víceúčelové školní sportoviště Liptál 
- II. etapa 0 1 447 216 1 447 216

2020 Vestavba do podkroví ZŠ Liptál 10 272 297 1 141 366 11 413 663

2020 Kompostování a pořízení nádob na odpad 496 765 87 665 584 430

Celkem 15 623 768 6 022 498 21 646 266

Rok: Celkové výdaje obce (v mil. Kč)

2014 26,55

2015 30,62

2016 44,79

2017 48,73

2018 45,30

2019 51,46

2020 53,01
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vání, že věnují svůj volný čas těmto akcím a připravují 
kulturní zážitky pro ostatní. Uznání a poděkování ale 
patří taky všem, kteří se podíleli na rozvoji a dob-
ré propagaci naší obce a kteří jsou ochotni pomoci. 
Velkou oporou obce jsou také místní podnikatelé, kteří 
nemalou měrou přispívají ke zdárnému chodu obce 
a obzvlášť v letošním roce nás hodně podporovali. 

Vážení spoluobčané, závěrem bych Vám chtěl popřát 
krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2021 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních i osob-
ních úspěchů.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Investiční plány příštího rokuInvestiční plány příštího roku
Na projektech na další roky se pracuje pořád, proto-

že některé akce se musí chystat s velkým předstihem, 
aby byly připraveny na tu správnou dobu. Hlavně ty 
velké mnoha milionové akce se chystají někdy i ro-
ky dopředu. Častým problémem totiž bývá například 
vlastnictví pozemků, ale také vyřešit připomínky do-
tčených orgánů. Důležitá je vize a odhad potřebnosti 
akce a vhodnost pro naši obec. I proto má naše obec 
strategický rozvojový dokument, který tuto proble-
matiku řeší. Tento dokument také obsahuje seznam 
akcí, které bychom rádi zrealizovali. Samozřejmě tím 
největším problémem bývají finance, ale to je asi pro-
blém všech odvětví. 

V současné době připravujeme a v případě, že budou 
získány finanční prostředky, budou v roce 2021 reali-
zovány akce:
- Výměna zpevněných ploch kolem základní školy 

(bude realizováno, je schváleno financování akce)
- Parkoviště za Poštou (bude realizováno, je schváleno 

financování akce)
- Nákup traktorového nosiče kontejnerů (bude reali-

zováno, je schváleno financování akce)
- Pumptrack Liptál ve sportovním areálu (čekáme 

na schválení žádosti o dotace) 
- Tři lávky přes potok Syrákovka (čekáme na schvále-

ní žádosti o dotace)
- Mantinely pro hokejbalové hřiště (čekáme na schvá-

lení žádosti o dotace)
- Oprava komunikace do Kopřivného (čekáme 

na schválení žádosti o dotace)
- Dostupné bydlení a předškolní vzdělávání v objektu 

č.p. 224 (připravujeme podání žádosti o dotace)
- Přístavba fotbalových šaten (připravujeme podání 

žádosti o dotace)
- Výstavba parkoviště a zpevněných ploch v blízkosti 

firmy Walfer (čekáme na schválení žádosti o dotace)
- Výměna otopných těles a oprava podlahy v Kulturním 

zařízení (připravujeme podání žádosti o dotace)

- Výstavba nové myslivecké chaty (bude realizováno 
pouze z rozpočtu obce, čekáme na schválení rozpoč-
tu na další rok)

- Oprava komunikace v Hlubokém a v Háji (bude reali-
zováno pouze z rozpočtu obce, čekáme na schválení 
rozpočtu na další rok)

Připravují se samozřejmě i menší akce, které jsou 
hrazeny pouze z rozpočtu obce, ale to už většinou bý-
vají jen drobné stavební práce. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Liptál - výsledky  volebLiptál - výsledky  voleb
do Zastupitelstva Zlínského krajedo Zastupitelstva Zlínského kraje

Liptál - výsledky  voleb – obvod č. 78Liptál - výsledky  voleb – obvod č. 78
Senát Senát PČRPČR - 1. kolo – 2.-3.10.2020 - 1. kolo – 2.-3.10.2020

Počet voličů v obci Liptál: 1.212 voličů
K volbám se dostavilo: 476 voličů
(vydané úřední obálky)

Účast v procentech:    39,3 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 471 obálek
Počet platných hlasů:    454 hlasů

Počet voličů v obci Liptál: 1212 voličů 
K volbám se dostavilo: 472 voličů
(vydané úřední obálky)     

Účast v procentech: 38,9 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 444 obálek
Počet platných hlasů: 419 hlasů

2. - 3. 10. 2020

Pořadí 
podle 
hlasů

Název strany
Vylosované

číslo
strany

Počet 
získaných 

hlasů
V procentech

%

1. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 77 17,0

2. KDU-ČSL 12 75 16,5

3. Česká pirátská strana 19 61 13,4

4. Občanská demokratická strana 33 58 12,8

5. Svoboda a přímá demokracie (SPD) 16 56 12,3

6. ANO 2011 50 54 11,9

7. TRIKOLORA – SOUKROMNÍCI - NEZÁVISLÍ 6 31 6,8

8. Česká strana sociálně demokratická 45 27 6,0

9. Komunistická strana Čech a Moravy 63 5 1,1

10. Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021 
opět přihlasme k moravské národnosti 22 4 0,9

11. Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 5 3 0,7

12. ROZUMNÍ  - Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty 82 3 0,7

13. SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – Republikánská strana Čech, 
Moravy a Slezka 40 0 0

14. Volte Pravý Blok 67 0 0

Celkem 454 100

Pořadí 
podle 
hlasů

Jméno 
kandidáta Za stranu

Vylosované
číslo

strany

Počet 
získaných 

hlasů
V procentech

%

1. Ing. Tomáš Goláň SENÁTOR 21 4 195 46,5

2. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. NEZÁVISLÍ 2 66 15,8

3. Ing. Radek Henner Svoboda a přímá demokracie 
(SPD) 5 52 12,4

4. MgA. Petr Michálek STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 46 11,0

5. Michaela Blahová KDU-ČSL 7 36 8,6

6. Jan Doleček KSČM 6 14 3,3

7. JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D. Moravské zemské hnutí 3 10 2,4

CELKEM 419 100
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Vypadá to, že prvním investičním 
projektem roku 2021, u kterého bu-
de zahájena realizace, bude výstav-
ba nového parkoviště za budovou 
„Domu služeb“, kde sídlí naše Pošta 
Partner. U tohoto objektu je dost 
problematické zaparkovat, protože 
v tomto místě de facto nejsou žád-
ná parkovací místa. Zákazníkům 
Pošty se totiž nechce chodit pěšky 
z parkovišť kolem Jednoty a tak 
většinou parkují na komunikaci 
před budovou. Za domem služeb je 
sice velmi malý obecní pozemek, 
ale čtyři parkovací místa tady vy-
budovat půjdou. Není to sice mno-
ho, ale alespoň pár aut nebude mu-
set stát na hlavní silnici. Dojde také 
ke zlepšení vzhledu okolí za bu-
dovou a konečně se zbavíme těch 
rozbitých betonů, po kterých nyní 

pořád chodíme. V první fázi jsme 
odstranili dřevěný přístavek, který 
sloužil pouze k odkládání všeho 
možného a nyní, až počasí dovolí, 

pustíme se do realizace samotného 
parkoviště.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Je nám to také velmi líto, ale 
i ohledně vítání občánků musíme 
tuto přímluvu začínat „současný-
mi opatřeními kvůli koronaviru“. 
Jsme velice rádi, že se nám počet 
nově narozených občánků neustá-
le zvyšuje, máme z toho i upřím-
nou radost, také jsme naplánova-
li vítání občánků v roce 2020 už 
dvakrát. Bohužel, byli jsme nu-
ceni kvůli ochraně Vašich dětí, 

maminek ve chráněném období 
a dalších rodinných příslušníků, 
dvakrát je i zrušit. 

A protože víme, že děti nezadr-
žitelně rostou a aby si nakonec 
nemusely samy pro dárek přijít, 
přijet na odrážedle apod. , roz-
hodli jsme se dárek vč. finančního 
obnosu předat rodičům jednotlivě 
na obecním úřadě s možností in-

dividuálního vyfocení v kolébce, 
ve „větších“ případech i vedle ní. 

Děkujeme Vám všem za pocho-
pení a věřme, že se do budoucna 
situace natolik zlepší, že se opět 
sejdeme na této malé slavnosti 
osobně a přivítáme Vaše děti, po-
gratulujeme rodičům a pozdraví-
me se s Vámi všemi osobně, jak se 
sluší a patří.

(jv)

Nové parkoviště za poštouNové parkoviště za poštou

Vítání občánků 2020Vítání občánků 2020

Liptál - výsledky  voleb – obvod č. 78Liptál - výsledky  voleb – obvod č. 78
II. kolo – 9.-10.10.2020II. kolo – 9.-10.10.2020

Počet voličů v obci Liptál: 1212 voličů 
K volbám se dostavilo: 133 voličů
(vydané úřední obálky) 

Účast v procentech: 10,97 %
Počet odevzdaných úředních obálek: 133 obálek
Počet platných hlasů: 133 hlasů

Pořadí 
podle 
hlasů

Jméno 
kandidáta Za stranu

Vylosované
číslo

strany

Počet 
získaných 

hlasů
V procentech

%

1 Ing. Tomáš Goláň Senátor 21 4 103 77

2 MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. Nezávislí 2 30 23

CELKEM 133

Veškeré dostupné informace k volbám naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://www.
mvcr.cz/volby.aspx               Zpracovala: Jana Vráblíková
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Práce na tomto projektu se plně 
rozběhly a nevyužitý prostor v pod-
kroví se už pomalu stává víceúče-
lovým sálem. Půdní vestavba je 
poslední částí z velkého projektu, 
který před pár lety vznikl. Tímto 
projektem dojde ke vzniku kul-
turního sálu s kapacitou 130 osob 
v podkroví základní školy včetně 
zázemí k sálu. Hlavní využití tohoto 
sálu bude pro základní uměleckou 
školu, ale využíván bude i základní 
a mateřskou školou. Tímto projek-
tem dojde k úplnému využití všech 
volných prostor v celé budově. 

Na začátku jsme měli plán, že 
slavnostně otevřeme sál do Vánoc, 

ale již nyní je zřejmé, že tento ter-
mín nestihneme. Bohužel v dneš-
ní době každý větší projekt nese 
nějaké komplikace. Obzvlášť re-
konstrukce skrývají mnoho nezná-
mých.  Jednou s velkých kompli-
kací v rámci projektu této vestavby 
bylo vyřešit statiku stropní kon-
strukce, která se musela vyztužit, 

aby unesla tíhu střešní konstruk-
ce, na kterou je potřeba zavěsit 
podhled včetně akustických desek. 
Tyto desky budou sloužit k lepší 
akustické pohodě sálu. Prostor bu-
de také vybaven ozvučením, které 
zvýší kvalitu kulturního programu.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Půdní vestavba v základní školePůdní vestavba v základní škole
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I v letošním roce jsme pro Vás připravili kalen-
dář s fotkami z naší krásné obce. Tentokrát jsme 
se zaměřili na zastavěnou část obce a nabízíme 
Vám nejrůznější pohledy na stavby v Liptále. Naší 
snahou Vám bylo ukázat obec z různých luk a kop-
ců, které se kolem nás rozprostírají. Kalendář Vám 
také přináší přehled kulturních a sportovních akcí, 
které jsou plánované na rok 2021. Díky tomu může-
te získat přehled o aktivitách v naší obci. Budeme 
moc rádi, když se některých akcí zúčastníte, a tím 
podpoříte pořadatele, ale především upevníme po-
spolitost mezi námi. Další informací jsou termíny 
jednotlivých svozů odpadů. Cílem je zlepšit pře-
hled o datech svozů a upozornit na potřebu třídění 
odpadů. Kalendář jsme vydali v nákladu 650 ks 

a autorem všech fotografií v kalendáři je pan Josef 
Londa, Liptál 345.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Obecní kalendář na rok 2021Obecní kalendář na rok 2021

PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

PONDĚLÍ 21. 12. 2020 - OTEVŘENO: 
9 - 11 a 13 - 16 h

 
OD ÚTERÝ 22.12.2020 ZAVŘENO

OD PONDĚLÍ 4. 1. 2021 - BĚŽNÝ PROVOZ:
 PONDĚLÍ, STŘEDA: 9 - 11 a 13 - 16 h

K vyřízení svých záležitostí využijte dny 
předcházející zavírací době. 

Informační centrum na poště je vzhledem 
k současné epidemiologické situaci zavřeno. 

Své záležitosti vyřídíte na obecním úřadě.

Přejeme všem občanům 
šťastné a veselé vánoční svátky  

a hodně zdraví a úspěchů 
v novém roce 2021.

Hodiny pro veřejnost
v období vánočních svátků:

Obecní úřad Liptál,Obecní úřad Liptál,
Informační centrum Informační centrum (na poště)(na poště)

Pošta Partner LiptálPošta Partner Liptál
provoz během vánočních svátků:provoz během vánočních svátků:

Datum od - do od - do

úterý 22. 12. 2020 8:00-11:30 13:00 - 16:00

Středa 23. 12. 2020 8:00-11:30 13:00 - 16:00

čtvrtek 24. 12. 2020 zavřeno zavřeno

Pátek 25. 12. 2020 zavřeno zavřeno

Sobota 26. 12. 2020 zavřeno zavřeno

Neděle 27. 12. 2020 zavřeno zavřeno

Pondělí 28. 12. 2020 8:00-11:30 13:00 - 16:00

Úterý 29. 12. 2020 8:00-11:30 13:00 - 16:00

Středa 30. 12. 202 8:00-11:30 13:00 - 16:00

čtvrtek 31. 12. 2020 8:00-11:30 zavřeno

Pátek 1. 1. 2021 zavřeno zavřeno

Sobota 2. 1. 2021 zavřeno zavřeno

Neděle 3. 1. 2021 zavřeno zavřeno

Pondělí 4. 1. 2021 8:00-11:30 13:00 - 16:00

Po stanovených hodinách je možné podávat zapsa-
né zásilky na poště uvedené na www.ceskaposta.cz 
nebo na bezplatné tel. lince 800 104 410.

SBĚRNA PRÁDLA V LIPTÁLE 
BUDE O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 

ZAVŘENA
OD 22. 12. 2020 do 3. 1. 2021
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Mnoho z Vás na tuto informaci čeká již dlouho. Konečně jsou totiž splněny všechny podmínky pro tvorbu 
nového územního plánu, proto zastupitelstvo již také schválilo smlouvu o dílo s projektantem na pořízení 
nového územního plánu pro celou naši obec. Nyní tedy vyhlašujeme sběr žádostí na změnu územního plánu. 
Vaši žádost prosím doručte nejpozději do pátku 19. 2. 2021 a to buď osobně na obecní úřad nebo emailem na 
starosta@liptal.cz. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Ti z Vás, kteří mají žádost již podanou, ne-
musí žádost podávat znova. Tyto žádosti budou také projednány a vyhodnocovány. Pod tímto článkem máte 
žádost na změnu. Žádost si vyplňte, list ze zpravodaje vystřihněte a přineste na obecní úřad. Pokud budete 
potřebovat více žádostí, tak si tento list nakopírujte nebo se zastavte na obecním úřadě pro tiskopis žádosti. 
K žádosti musíte přiložit snímek katastrální mapy se zakreslením požadované změny. Snímek stačí obyčejný 
z internetu, nemusí to být originál z katastrálního úřadu.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Žádost: NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPTÁL

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NAVRHOVATELE

a) fyzická osoba: 

1. jméno a příjmení .....................................................................................................................   
 
 
2. datum narození  .......................................................................................................................   
 
 
3. místo trvalého pobytu    ..............................................................................................................   
 
 
 ..................................................................................................................................................

4. adresa pro doručování .............................................................................................................   

 
 ..................................................................................................................................................

b) právnická osoba: 

1. název nebo obchodní firma ......................................................................................................   

  ..................................................................................................................................................

2. adresa sídla .................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................................

3. IČO ................................................................................................................................................   

  ..................................................................................................................................................
 

4. adresa pro doručování ................................................................................................................   

  ..................................................................................................................................................

!POZOR! Územní plán Liptál – sběr žádostí!POZOR! Územní plán Liptál – sběr žádostí
✄

✄
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II. ÚDAJE O DOTČENÝCH POZEMCÍCH

parcelní číslo 
dotčeného pozemku uvedení vlastníka pozemku

 

III. ÚDAJE O SOUČASNÉM VYUŽITÍ DOTČENÝCH POZEMKŮ

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

IV. ÚDAJE O BUDOUCÍM VYUŽITÍ DOTČENÝCH POZEMKŮ V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE ZMĚNA SCHVÁLENA

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

V. DŮVODY VAŠÍ ŽÁDOSTI O ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

          …………………………………….
                             podpis

Příloha: 
- zákres požadované změny ve snímku katastrální mapy

✄

✄
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I v letošním roce jsme rozvezli 
občanům obce Liptál cca 60 vy-
vážeček, což je cca 300 m3 kůrov-
cové dřevní hmoty. Rozvoz dřeva 
vždy plánujeme provádět průběžně 
během celého roku, ale bohužel, 
z důvodu vytíženosti obecních za-
městnanců sezonními pracemi, 
byla letos většina dřeva rozvezena 
až teď na podzim. 

I v příštím roce chceme s touto 
službou pokračovat a to opět s ce-
nou 600 Kč/m2 včetně dovozu dřeva 
až domů. Znovu bude i platit, že 
dřevo je určeno pouze pro občany 
obce Liptál. Pro občany jiných obcí 
a pro otop nemovitostí mimo naši 
obec, nebude prodej dřeva možný. 

Dřevo si můžete již teď objed-
nat na obecním úřadě. Obec bu-
de prodávat pouze měkké palivové 
dříví v délkách cca 4 m. Tvrdé dře-
vo prozatím prodávat nebudeme. 
Upozorňuji Vás, že v současné době 
se již dřevo vozit nebude, protože 
traktor je nyní už technicky při-
praven na zimní údržbu. Dřevo se 
začne vozit zase až na jaře.

 Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Prodej palivového dříví v roce 2021Prodej palivového dříví v roce 2021
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MMUDUDr. Blanarčíková Hanar. Blanarčíková Hana
Provoz ordinace – Vánoce 2020Provoz ordinace – Vánoce 2020
Datum Den Ordinace 
21.12.2020 PO 7:00 -11:00
22.12. ÚT Dovolená
23.12. ST Dovolená
24.12. ČT Svátek
25.12. PÁ Svátek
26.12. SO Svátek
27.12. NE Neděle
28.12. PO 7:00 – 11:00
29.12. ÚT Dovolená
30.12. ST Dovolená
31.12. ČT Dovolená 
1.1.2021 PÁ Svátek 
2.1. SO Sobota 
3.1. NE Neděle 

Ordinace v Liptále přeje všem občanům 
krásné vánoční svátky

 a hlavně hodně zdraví do nového roku 2021!
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Cena vodného a stočného pro rok 2021Cena vodného a stočného pro rok 2021

30. 12. - 31. 12. 2020
 MUDr.Garlíková Hana NEORDINUJE

Vzhledem k epidemiologické situaci vyhledejte zástup 
pouze v neodkladných záležitostech v čase 7-11 hod. 

a to jen po předchozí telefonické konzultaci!!
Ve středu 23.12.2020 není ordinace v Liptále.

MUDr. Stejskal 571 818 343
MUDr. Dvořáková 571 818 341

Všem přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví 
v novém roce 2021

MMUDUDr. GARLÍKOVÁ HANA r. GARLÍKOVÁ HANA 
Oznámení o dovolené – Vánoce Oznámení o dovolené – Vánoce 

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI 
v Liptále k 30.11.2020v Liptále k 30.11.2020

Evidovaní uchazeči:  17 (37 k 31.8.2020). 

Podíl nezaměstnanosti: 2,67 (3,27 k 31.8.2020). 

Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:

- nejvíce Seninka: 11 evidovaných uchazečů, 5,53 %  
podíl nezaměstnanosti,

- nejméně Leskovec: 5 evidovaných uchazečů, 1,08 %  
podíl nezaměstnanosti. 

(Zdroj: Úřad práce)

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., ozna-
muje cenu vodného a stočného s účinností od 1.ledna 
2021.

- cena vodného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) ode-
brané pitné vody

- cena stočného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) od-
padní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

VaK Vsetín, a.s., žádá odběratele, aby nesdělovali 
k 31.12.2020 stavy svých vodoměrů, protože budou sta-
noveny technickým propočtem.

Více podrobností na 
www.vakvs.cz nebo www.liptal.cz .

Cena v Kč/m3 Bez DPH Včetně 10 % DPH

Vodné 45,40 49,94

Stočné 33,90 37,29

Vodné + stočné 79,30 87,23

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství
KOMPOSTOVÁNÍ 

A POŘÍZENÍ NÁDOB NA ODPAD
V tomto odvětví se každoročně pořizují nové věci, 

které usnadňují práci s odpady, protože práce s od-
pady nikdy nekončí. Opět jsme pořídili kompostéry, 
které jsou nyní už zase všechny rozdané. Tentokrát 
jich bylo 50 kusů a i příští rok budeme v tomto nákupu 
pokračovat. 

Dalším nákupem byly nádoby na plasty, papír, PET 
víčka, konzervy a TetraPaky. Poslední věcí v tomto 

projektu byla koupě dalších natahovacích kontej-
nerů na naše vozidlo Iveco. Tentokrát jsme pořídili 
kontejnery se sklápě-
cími bočnicemi a také 
kontejnery se střechou. 
Všechno toto vybavení 
nám usnadňuje každo-
denní práci v naší obci.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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NETŘÍDĚNÝ (zbytkový) ODPAD – PYTLE
černá barva (paseky)

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

NOVÉ KONTEJNERY - PET VÍČKA, KONZERVY 
A TETRAPAKY 

- kontejnery umístěny  ve sběrném dvoře
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

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 2021

 

Komunální odpad  
POPELNICE

ČERNÉ pytle

ČTVRTEK – LICHÝ týden

PLASTY – PET
žluté pytle
PONDĚLÍ

PAPÍR
modré pytle

PONDĚLÍ
SKLO BIONÁPOJOVÉ KARTONY 

Tetra Pack
oranžové pytle

prosinec 2020 30. středa 28. 14.

Svoz odpadu - obec Liptál 2021
leden 14, 28 25 11 x 21
únor 11, 25 22 8 x 18
březen 11, 25 22 8 x 18
duben 8, 22 19 5 x 15
květen 6, 20 17 3, 31 x 13
červen 3, 17 14 28 x 10

červenec 1, 15, 29 12 26 x 8
srpen 12, 26 9 23 x 5
září 9, 23 6 20 x 2, 30
říjen 7, 21 4 18 x 28
listopad 4, 18 1, 29 15 x 25
prosinec 2, 16, 30 27 13 x  
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Sběrný dvůr LiptálSběrný dvůr Liptál
PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
ÚTERÝ 22.12.2020 OTEVŘENO   16 - 18 h
Ostatní dny  ZAVŘENO

ÚTERÝ 05.01.2021 OTEVŘENO   16 - 18 h
POTÉ BĚŽNÁ OTEVÍRACÍ DOBA
(ÚTERÝ - ČTVRTEK – SOBOTA) 
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Vážení a milí čtenáři knihovny,

od pondělí 16. listopadu se naše knihovna řídí obec-
ně platnou tabulkou PES.  S ohledem na to, ve kterém 
stupni 1 - 5 se budeme nacházet, budou poskytovány 
naše služby. Doufáme, že budeme moci otevřít od 
stupně 3, i když bude nutné dodržovat různá hygie-
nická nařízení. 

Věřme tedy, že se brzy obnoví běžný provoz knihov-
ny a že se spolu budeme setkávat stejně často, jako za 
klidnějších časů. 

VÁNOČNÍ PROVOZ
Knihovna bude ZAVŘENA
 od 23.12.2020  do 3.1.2021

Alena Malčíková, knihovnice

Informace o provozu knihovnyInformace o provozu knihovny

Knihovna  v  LiptáleKnihovna  v  Liptále
přeje svým čtenářům a  návštěvní kůmpřeje svým čtenářům a  návštěvní kům

př í jemné prožití  vánočních  svátkůpř í jemné prožití  vánočních  svátků
a šťastný nový rok 2021!a šťastný nový rok 2021!

Vážení spoluobčané, senioři,

dovolte nám, abychom Vás pozdravili jménem 
Komise pro občanské záležitosti při Obecním úřadě 
v Liptále. Každý rok jsme se v tomto adventním 
čase s Vámi potkávali při posezení v Kulturním do-
mě. Vzhledem k současné epidemiologické situaci, 
se v letošním roce nemůže setkání uskutečnit, což 
je nám nesmírně líto. Ale věřme společně, že tato 
složitá situace pomine a my za Vámi opět budeme 
moci přijít, popovídat si a popřát Vám k životnímu 
jubileu. A také se budeme těšit na naše společné 
letní setkání v příštím roce. 

V klidu si užijte vánoční chvíle 
a po novém roce v plné síle

 vykročte nanovo v dobrém zdraví
Všichni si přejeme, ať se TO spraví.

Krásné prožití vánočních svátků, 
naplněných pohodou a rodinným štěstím 

po celý následující rok - 

přejí členové Komise pro občanské záležitosti

Všem jubilantům 
oznamujeme

Jelikož od letošního března nebyly možné osobní 
návštěvy a setkávání při příležitosti Vašich jubileí 
(70 let, 75, 80, 81, 82, 83 atd.), rozhodli jsme se, že 
místo balíčků Vám věnujeme peněžní poukázku, 
abyste alespoň takto obdrželi tradiční pozornost. 

Za poukaz si pak zakoupíte v obchodě Jednota 
Liptál - prodejna Střed nebo Dolansko, co si budete 
přát, podle vlastního výběru ve výši hodnoty pou-
kázky. Částku nelze dělit na více nákupů, nevrací 
se peníze, platnost bude uvedena na poukázce. 
Dárkové poukazy obdržíte v obálce domů na Vaše 
jméno.

Jelikož se situace s koronavirem ani nadále nevy-
víjí moc příznivě, bude v darování poukazů pokra-
čovat i v následujících měsících roku 2021.

Ing. Milan Daňa, starosta, 
a členové Komise pro občanské záležitosti
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Plán známých akcí v Liptále 2021Plán známých akcí v Liptále 2021
Přehled plánovaných akcí je pouze orientační a jejich konání se bude odvíjet od mimořádných protiepidemic-

kých opatření proti šíření nákazy Covid-19.
O konání nadcházejících akcí budete informováni obvyklými způsoby - na www.liptal.cz, záložka Akce 

v Liptále, přihlášení občané pomocí emailů, SMS, plakáty, místním rozhlasem atd. 
Vánoční program bohoslužeb 2020 v kostelích je zveřejněn na jiném místě tohoto zpravodaje            (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) 
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

so různé akce průběžně v roce KZ

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

10-12
15-17

Jaroslav Hruška
Pavlína Mikušová

klubovna I.patro 
klubovna I.patro

Mimo tento pravidelný provoz se konají 
jednorázové kulturní akce pátek – sobota 
– neděle.

Datum Akce Pořadatel Kde

1.1. Novoroční ohňostroj Obec Liptál Před radnicí

8.1. Liptálský kvíz FS Lipta Liptál KZ

9.1. Soukromá akce Horká L., Liptál KZ

16.1. Hasičský ples + schůze SDH Liptál KZ

23.1. Turnaj Valašské fotbalové akademie FK Liptál Areál FK Liptál

23.1. Pohádkový karneval MŠ, ZŠ, SR při ZŠ Liptál KZ

29.1. Pololetní prázdniny ZŠ Liptál

6.2. Soukromá akce Běhula D., Liptál KZ

13.2. 3. Dětský valašský bál FS Lipta Liptál KZ

13.2. 77. Valašský bál FS Lipta Liptál Hospoda U Klesků

20.2. Turnaj Valašské fotbalové akademie FK Liptál Areál FK Liptál

20.2. Myslivecký ples MS Brdisko Liptál KZ

27.2. Den středověkých řemesel Jagari KZ

5.3. Liptálský kvíz FS Lipta Liptál KZ

6.3. 14. Košt slivovice Hospoda U Klesků Hospoda U Klesků

6.3. Soukromá akce Gavendová M., Liptál KZ
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8.3. Týdenní jarní prázdniny ZŠ Liptál

13.3. Jarní babský volejbalový turnaj KVN Liptál Tělocvična ZŠ Liptál

20.3. Turnaj Valašské fotbalové akademie FK Liptál Areál FK Liptál

20.3. Soukromá akce Navrátilovi, Liptál KZ

27.3. Ukliďme naši obec Obec Liptál obec

29.3. Jarní koncert ZUŠ Morava – Liptál KZ

1.4. Velikonoční prázdniny ZŠ Liptál

9.4. Liptálský kvíz FS Lipta Liptál KZ

17.4. Otevírání studánek – Kovářky Obec Liptál U studánky - Kovářky

15.5. Rocková zábava Šťastný KA

24.5. Závěrečný absolventský koncert ZUŠ Morava – Liptál KZ

28.5. Noc kostelů ČCE Liptál Kostel ČCE

29.5. Kácení máje SDH Liptál U hasičské zbronice

4.6. Dětský den MŠ Liptál Zahrada MŠ Liptál

5.6. Soukromá akce Filadelfi S., Liptál KZ

13.6. 34. Dětský (nejen) foklorní den  FS Lipta Liptál, Obec Liptál KA

19.6. Rocková zábava Kotek KA

3.7. Hasičská soutěž SDH Liptál Areál FK Liptál

4.7. Svátek Mistra Jana Husa ČCE Liptál Kostel ČCE

4.7. Rocková zábava Kotek KA

6.7. Setkání u pomníčku Na Bílé ČCE Liptál, Obec Seninka Na Bílé

11.7. 3. Letní posezení se seniory Obec Liptál KA

17.7. Pivní slavnosti Šťastný KA

24.7. Myslivecké odpoledne MS Brdisko Liptál KA/myslivecká chata

7.8. 7. Liptálský gulášfest Obec Liptál KA

14.8. Fotbalové odpoledne FK Liptál Areál FK Liptál

19.8. Kino na Zámek FS Lipta Liptál, Obec Liptál Zámek

20.8. MFF 52. Liptálské slavnosti FS Lipta Liptál, Obec Liptál KA, KZ, zámek 

21.8. MFF 52. Liptálské slavnosti FS Lipta Liptál, Obec Liptál KA, KZ, zámek

22.8. MFF 52. Liptálské slavnosti FS Lipta Liptál, Obec Liptál KA, KZ, zámek

1.9. Začátek nového školního roku ZŠ Liptál

4.9. 2. Přespolní expedice Obec Liptál

11.9. Rocková zábava Kotek KA

18.9. Zvěřinové hody MS Brdisko Liptál KA/KZ

26.9. Liptálská pouť Katolická církev Liptál Kostel ŘK

9.10. Zamykání studánek Obec Liptál obec

18.10. Podzimní koncert ZUŠ Morava – Liptál KZ
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23.10. Den stromů ČSOP Vartovna, Obec Liptál Obecní sad

5.11. Liptálský kvíz FS Lipta Liptál KZ

27.11. Adventní jarmark MŠ, ZŠ, SR při ZŠ Liptál KA

27.11. Rozsvícení vánočního stromečku, betlému Obec Liptál Před radnicí

28.11. Adventní koncert v kostele ČCE ČCE Liptál Kostel ČCE Liptál

4.12. Posezení se seniory Obec Liptál KZ

4.12. 22. Mikulášská jízda FS Lipta Liptál Obec

10.12. Liptálský kvíz FS Lipta Liptál KZ

11.12. Mikulášský volejbalový turnaj KVN Liptál Tělocvična ZŠ Liptál

12.12. Vánoční koledování FS Lipta Liptál KZ

20.12. Vánoční koncert ZUŠ Morava – Liptál KZ

26.12. Štěpánská zábava FK Liptál KZ

30.12. Setkání u rozhledny Vartovna Obec Seninka Na Vartovně

31.12. Setkání u památníku sv. Huberta Na Kršli Myslivci Všemina Na Kršli

01.01.2022 Novoroční ohňostroj Obec Liptál Před radnicí

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

Setkání u rozhledny na Vartovni 2021Setkání u rozhledny na Vartovni 2021 -  - sdělení  sdělení  
Od paní starostky Obce Seninka, která je pořada-

telem  tradičních setkání na Vartovni koncem roku, 
jsme v souvislosti s letošním konáním obdrželi toto 
sdělení:

V  letošním  roce  setkání  na  Vartovně  nebudeme  or-
ganizovat.  Je možné,  že  se  opatření  do  té  doby  nějak 
uvolní,  ale  vzhledem  tomu,  že  se  na  tomto  setkání   

nedá regulovat počet lidí, odstupy atd., nemůžeme pře-
bírat  odpovědnost za případné nedodržování platných 
nařízení. Pokud se lidé sejdou, bude to na jejich vlastní 
odpovědnost i nebezpečí. Je nám to velice líto. Snad se 
ve zdraví sejdeme v příštím roce.

S pozdravem   
Milada Holečková, starostka obce Seninka

Přejeme všem občanům 

šťastné a veselé vánoční svátky.   

Hodně zdraví a úspěchů 

v novém roce 2021.

PF
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21
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21
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN – ÚNOR – BŘEZEN 2021

60 let
Leden  Horká Lenka, Střed
  Košutová Jitka, Dolansko
  Valchář Stanislav, Sadová
  Bořutová Pavla, Střed
Únor  Salisová Jaroslava, Střed
  Podzemný Luděk, Kopřivné
  Laštovica Karel, Kopřivné
  Lang Ivo, Lopuník
Březen  Mikel Vlastimil, Na Špici

65 let
Únor  Geržová Ludmila, Lopuník
  Horký Vladislav, Střed
  Zbožínková Jaroslava Petra, Sadová
Březen  Štajner Josef, Sadová

70 let
Leden  Daňová Alice, Hořansko

75 let
Únor  Smilek Jan, Střed
Březen  Hrbáčková Marta, Střed

80 let
Leden  Frýdlová Zdenka, Sadová
  Geržová Františka, Hořansko
Únor  Valchář Pavel, Na Špici
Březen  Daňová Karla, Kopřivné

81 let
Leden  Chmelařová Marie, Hořansko
Únor  Havranová Marie, Střed
Březen  Kachtíková Anna, Kopřivné
  Skřivánková Jarmila, Střed
  Hruška Jaroslav, Hořansko

82 let
Leden  Smilková Marie, Dolansko

83 let
Leden  Blažová Hana, Hořansko
Únor  Valchářová Blanka, Lůžko
  Tkadlecová Anežka, Lůžko
Březen  Gerža Karel, Hořansko

84 let
Leden  Mikulcová Rosalie, Dolansko
Březen  Černotová Ludmila, Hořansko

85 let
Leden   Slezáková Štefánia, Dolansko
Únor  Čermáková Dobromila, Střed

87 let
Leden  Zgarbová Marie, Škurňův dvůr

89 let
Únor  Mrlina Zdeněk, Hořansko

90 let
Leden  Kulíšková Jiřina, Sadová
Únor  Mrnuštíková Jarmila, Hořansko

91 let
Leden  Čurdová Zdeňka, Střed

99 let
Leden  Řeha Josef, Na Hranici

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

ÚmRTÍ 
Říjen Urban Ondřej, Střed
 Vrzalová Marie, roz. Londová, Zlín 
 Mikulcová Jarmila, Hořansko
 Vaculíková Soňa, Střed
 Hurta Jaromír, Kopřivné 
 Zgarba Vladislav, Dolansko
Listopad Vaňáková Šárka, Střed
 Král Josef Bartoloměj, Pusté
Prosinec Vychopeň Petr, Lhota u Vsetína

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NarozeNi
Říjen Dostálová Nela, Střed

 Rodičům srdečně blahopřejeme.

PŘihlášENi 
Listopad  Michalek Martin, Michaleková Claudia, 

Škurňův dvůr
 Straděj Jaroslav, Dolansko 

ODhlášENi 
Listopad Matocha Jaromír, Dolansko

SňATKY
Červen Macíková Michaela, Dolansko + Siemon 

Dominik
Září Koutná Michaela, Hořansko + Vala Zbyněk
Říjen Zbožínková Kateřina, Sadová + Večerka 

Michael
 Novomanželům blahopřejeme.

O jiných sňatcích nemáme informace.

Společenská kronikaSpolečenská kronika
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A ti , které jsme rádi měli,
jsou věčně s námi živými.
Jsou s námi, nejsou osiřelí
a nejsme sami ani my.

Dne 23. ledna 2021 si připomene 2. výročí 
úmrtí mého syna, bratra, švagra a strý-
ce, pana 

Lubomíra Černoty ml. z Liptálu č. 80.

 a dne 14. února 2021 zároveň vzpomene-
me jeho nedožitých 41 let.

S láskou nikdy na Tebe nezapomene ma-
minka Vlasta a sestra Zlata s rodinou.

Dne 16. února 2021 vzpomeneme 9. výročí 
úmrtí mého manžela, tatínka, strýce, 
dědečka a švagra, pana

Lubomíra Černoty  z Liptálu č.80.

S láskou na Vás oba nikdy nezapomene 
manželka a maminka Vlasta, dcera a se-
stra Zlata s rodinou.

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

Dne 26. prosince 2020 uplyne 10 let 
od úmrtí naší milované maminky a ba-
bičky, paní

Jany Cedidlové z Liptálu č. 410.

S láskou a vděčností vzpomínají dcera 
Jana s rodinou a syn Pavel.  

 
Dne 18. listopadu uplynulo již 25 let od 
úmrtí mého manžela a tatínka, pana

Jaroslava Chmelaře z Liptálu č. 61,

který nás opustil ve svých 44 letech.

Za vzpomínku děkuje manželka Alena, 
syn Michal, dcera Monika, vnuk Simon 
a ostatní příbuzní.

VzPOmÍNKY
Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky 
mi stále zachovejte

Dne 8 ledna 2021 vzpomeneme první 
smutné výročí úmrtí pana

Petra Budila z Liptálu č. 301. 

Vzpomínají manželka Božena, dcera 
Hana a syn Petr s rodinou. 

Je země mrtvých a je země těch, kdo žijí.
A mezi nimi láska, to je most,
Který všechno přetrvá a všemu dává smysl.

T. Wilder

Dne 24. července 1990 zemřel ve věku 
82 let tatínek a tchán, dědeček a náš 
strýček, pan 

Josef Gerža (Baťkovský) z Liptálu č. 6.,

od jehož úmrtí jsem si letos připomněli 
30 let. 

Vzpomínají Liptalané a rodina od Jeseníku, 
z Uherského Hradiště, Vsetína. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 5. listopadu 2020 jsme si připomněli 
9. výročí úmrtí pana

Františka Klesky z Liptálu č. 85. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná dcera Iva s vnučkou Ivou a syn 
Zdeněk s manželkou Hanou a vnukem 
Zdeňkem.  

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstaneš dál. 

Dne 17. prosince 2020 uplynul rok, co nás 
opustil pan
Jan Mrnuštík  z Liptálu č.110.

Vzpomínají manželka, syn s rodinou, 
dcera s rodinou a ostatní příbuzní.
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Kdo Vás znal, v dobrém vzpomene,
Kdo Vás měl rád, nezapomene.
Odešli jste, jak si to osud přál,
Však v našich srdcích a vzpomínkách žijete dál.

Dne 22. září 2020 by se dožil 90 let náš 
milý tatínek, dědeček a  pradědeček, pan

Josef Mikulec z Liptálu č.p. 48

Dne 8. prosince 2020 ulynulo již 20 let 
od jeho úmrtí.

Dne 22. října 2020 zemřela jeho manžel-
ka, naše maminka, babička a prababič-
ka, paní

Jarmila Mikulcová.

Dne 30. ledna 2021 by se dožila 85 let.

S láskou vzpomínají synové s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Když zemře maminka i slunce zajde,
v duši se rozhosti bolestný chlad.
Těžko pak na světě ještě se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 19.února 2020 vzpomeneme 2. smut-
né výročí úmrtí paní

Drahomíry Škrabánkové z Liptálu – 
Háje č.p. 222.

S láskou vzpomínají dcery a synové s ro-
dinami .

Klesla hlava starostlivá,
ztichlo srdce trampotami znavené,
ruce tolik pilné od práce již
navždy ustaly, dědečku náš drahý.

Dne 13. listopadu jsme vzpomněli na 
1. smutné výročí úmrtí pana

Jana Mikulce z Liptálu – Kopřivného 
č.p. 42.

S láskou vzpomínají manželka Ludmila, 
synové Radek a Jan, vnuci Jan, Tomáš, 
Jiří a Petr.

Nezemřeli, spí.
Mají-li sen, je krásný.
Zdá se jim o těch,
které milovali
a kteří milovali je.

Dne 23. července 2020 jsme vzpomněli 
26. smutné výročí úmrtí naší maminky 
a babičky, paní
 
Marie Mrlinové z Liptálu č. 79.

Se srdcem naplněným vzpomínkami 
jsme si 2. listopadu 2020 připomněli 
30. smutné výročí tragického odchodu 
jejího syna, pana

Karla Mrliny ml. z Liptálu č. 79, 
 
který nás opustil v 18 letech.

13. ledna 2021 uplyne 19 let od úmrtí její-
ho manžela, tatínka a dědečka, pana

Karla Mrliny z Liptálu č. 79,

S láskou vzpomíná bratr a syn Pavel s ro-
dinou a ostatní příbuzní.

Na významného liptálského fokloristu a patriota, pa-
na Karla Mrlinu st., vzpomíná i Folklorní spolek Lipta 
Liptál.

Dne 21.12. 2020 vzpomeneme 10. smutné 
výročí, kdy od nás odešel pan  

Pavel Knebl z Liptálu č. 144.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s ná-
mi. Vzpomíná dcera Pavla a dcera Hana 
s manželem a vnuk Zdeněk.

Nevěřím zázrakům,
já vím, že mě strážíš z pod mraků,
když spím.
Já vím, že tu se mnou budeš,
vždy tu se mnou jsi, v srdci mém žít.

 
Dne 8. února 2021 vzpomeneme pátým 
rokem na pana
 
Josef Mrnuštíka z Liptálu – Sadové č.p. 390,
který nám byl oporou, obětavým člově-
kem, a hlavně kamarádem.
Vzpomeňte s námi, i když čas běží, vzpo-
mínky a láska v srdci zůstává.
S láskou a vzpomínkou Lucie s dětmi.
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Blahopřání
V životě člověka bývá
mnoho krásných růží,
mnoho dobrých lidí,
mnoho šťastných dní.
Ty nejkrásnější růže patří
naší milované mamince
k jejím krásným narozeninám.

6. prosince 2020 oslavila 85 let 
naše drahá maminka, 

babička a prababička, paní

Anežka Kašpárková.

Do dalších let Ti, drahá maminko, 
přejeme z celého srdce Boží požehnání, 

hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. 
Máme Tě rádi.

Syn Jiří s rodinou, 
dcery Zuzanka a Dáša s rodinami.

Tradiční Tradiční 
novoroční ohňostroj 2021novoroční ohňostroj 2021

se z důvodu opatření se z důvodu opatření 
proti šíření koronaviruproti šíření koronaviru

NEKONÁ.NEKONÁ.
  

Těšíme se na setkávání Těšíme se na setkávání 
s Vámi všemi v příštím roces Vámi všemi v příštím roce

a snad nám to zlepšující a snad nám to zlepšující 
se situace dovolí.se situace dovolí.

ROZLOUČENÍ
 

V uplynulých dnech jsme se nečekaně rozloučili s naším spoluobčanem, 
panem Josefem Bartolomějem Králem z Liptálu – Pustého.

 
Josef Bartoloměj Král
malíř, grafik, básník a písničkář

 
* 06.02.1950 Olomouc           † 11.11.2020 Vsetín

Výtvarník Josef Bartoloměj Král se narodil v Olomouci. Navštěvoval Střední 
průmyslovou školu v Ostravě (SPŠH, 1968-1972). Malovat se učil soukromě 
u malíře Karla Hofmana (do r. 1980) a poté studoval na Ostravské univer-
zitě u prof. Slívy malbu a keramickou tvorbu (1983-1988). V letech 2002-2006 
studoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně u prof. Škarka výtvarné umění 
a kresbu. Celý svůj aktivní tvůrčí život působil na Valašsku, v poledních letech 
žil a tvořil v Liptále. Kromě malování se věnoval i skládání písní a v Liptále 
rovněž pořádal folkové večery.

Jako svobodný umělec se věnoval malbě, kresbě a grafice. Výtvarnou dráhu začínal v 80. letech malováním 
portrétů a krajin. Jeho obrazy jsou plné emocí a fragmentů vzpomínek a stírají hranice mezi reálným světem 
a fantazií. Etapy své tvorby definoval jako tzv. období „malovaných koláží krajinných artefaktů s postavami 
slepců a hledačů“ (od pol. 80. let do r. 1995), následovalo údobí kompozic „od fragmentu po fraktál“ (do r. 2001) 
a poslední fázi charakterizuje jako dobu hledání a nalézání „řádu chaosu“ (od r. 2001), převážně volí a maluje 
nadčasová témata v monotónních polohách, nebo v barevných kompozicích. Odpočinkově maluje barevné 
Strážce.

Nadčasová, meditativní malba Josefa Krále přesahuje hranice regionu. Od r. 1985 vystavoval kolektivně 
i samostatně doma i v zahraničí. Řada jeho prací byla realizována v architektuře. Své vědomosti a zkušenosti 
předával při soukromých přípravách adeptů na výtvarné obory, přednášel i ve škole.

Zdroj www.osobnostivalasska.cz
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Je jednoduché propadnout snění 
o dokonalém domově s dokonalý-
mi rodiči, s dokonalými partnery 
a s dokonalými vztahy. Ve sku-
tečnosti je pravděpodobně naše 
původní i současná rodina vel-
mi vzdálená vysněnému ideálu. 
A přesto v našich srdcích přetr-
vává vědomí, jak by měl pravý 
domov vypadat. Z našich bolavých 
srdcí se ozývá tiché, naléhavé volá-
ní, které nás zve k dosud neobjeve-
né skutečnosti. Byli jsme stvořeni 
pro náš skutečný domov. Domov 
s velkým D.

 
Lidé se často různými způsoby 

snaží zastírat osamělost, která je 
trápí. Někteří se zaměstnávají ne-
ustálou prací a aktivitami. Jiní vy-
hledávají napětí a vzrušení a jak-
mile se opar dobrodružství rozptýlí, 
hned hledají další. Jiní zase opa-
kovaně vstupují do krátkodobých 

prázdných vztahů. Ale když přijde 
nouze, a pýcha, arogance, sobě-
stačnost a všechny naše masky 
jsou strženy, jsme postaveni tváří 
v tvář své vnitřní osamělosti.

 
Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo hla-

dovějí a žízní po spravedlnos-
ti, neboť oni budou nasyceni“ 
(Mt 5,6). Rozpoznání, že hladovíme 
po Bohu, může proměnit naši bo-
lest v radost. Hlad se stane hybnou 
silou, která nás žene domů. Hlad 
zostřuje naše smysly. Způsobuje, 
že si uvědomujeme, co je opravdu 
důležité. Začneme si uvědomovat 
svoji skutečnou identitu, své sku-
tečné já. Pochopíme, že jsme Boží 
děti, děti svého Otce, který nás 
miluje.

 
"Bůh  lidem  dal  do  srdce  touhu 

po věčnosti." 
(Kaz 3,11)

"Jako  laň prahne po  vodách bys-
třin,  tak  prahne má  duše  po  tobě, 
Bože! Má duše žízní po Bohu." 
(Žl 42,2-3)
"Nepokojné  je  naše  srdce,  dokud 

nespočine v tobě, Bože." 
(A. Augustinus)
"V každém člověku je propast, kte-

rou může naplnit jen Bůh." 
(B. Pascal)
 

Advent v překladu 
znamená příchod.

Znamená, 
že Bůh nám vychází vstříc,

ale i že my se z naší 
konkrétní životní situace 

zvedáme a jdeme vstříc Bohu…
Náš Domov je totiž 

v Božím srdci.
Tušíme to.

 Zdroj: zpracováno podle článku Naše 
touhy  někdy  ukazují  k  realitě  z  www.
vira.cz. Redakčně upraveno.

Patrně nejznámější vánoční pí-
seň, jejíž text napsal Josef Mohr 
v roce 1818 a Franz Xaver Gruber ji 
zhudebnil: Tichá noc, přesvatá noc. 
Byla napsána pro obyčejné lidi. 
Zrodila se v těžkých časech, 
po desetiletích válečných kon-
fliktů odehrávajících se v celé 
Evropě, v době, kterou pozna-
menaly strach, nejistota, hlad 
a trudné životní podmínky. 
Proti tomu všemu se staví do-
cela jiná skutečnost, vypravuje 
o míru a štěstí tam, kde „Boží 
láska bdí“. Právě tou citovanou 
dvojicí slov – „tichá a přesvatá“ 
- Josef Mohr popisuje tajemství 
Vánoc. Svým současníkům i nám. 
Bůh se nám narodil v tichu noci, 
právě tak se chce narodit do ti-
cha našich srdcí. V této noci je 
třeba ztišení proto, aby se mohla 
stát svatou. Bůh o Vánocích pro-
svěcuje naši noc narozením svého 
Syna. Antičtí Řekové měli za po-
svátné to, co uniká tomuto světu, 
nad čím tento svět nemá žádnou 

moc. V tichu, když mlčíme, se ta-
ké my vzdalujeme hřmotu tohoto 
světa. A dotýkáme se tak něčeho 
posvátného v nás. Tichá vánoční 

noc dokáže umlčet bázně a trápení 
bouřící v našem nitru a tísnící nás 
v našich snech, aby se v nás mohl 
narodit Bůh.

 
Tady se noc, která se stala symbo-

lem temnoty a prázdnoty, obrazem 
deprese a ochromení, rozjasňuje 
světlem Vánoc, Vánoční světlo pro-
světluje noc deprese, nicoty. A při-
náší světlo i do bezesných nocí, 
které jako by neměly konce.

Vánoce nám napovídají: snažme 
se poznat a pochopit toho, kdo při-
chází rozjasnit noc našeho života, 
toho, kdo tuto noc hodlá proměnit, 
posvětit.

Tam, kde je Bůh v nás, vzniká po-
svátný, zářivý prostor. V tako-
vémto prostoru jsme i my doko-
nalí a štastní. A noc, skrývající 
v sobě jinak tíseň a temnotu, se 
proměňuje v noc tichou a pře-
svatou. Proto ta píseň, kterou 
složili Josef Mohr a Franz Xaver 
Gruber, a která obešla celý svět, 
zůstává trvalým výrazem naší 
hluboké touhy po skutečném 
štěstí i po ztraceném ráji.

Zdroj: GRUN, Anselm; Vánoční 
rozjímání

Připravila Mária Jenčová
Foto Jana Vráblíková ml.

Advent - Náš domov je v Božím srdciAdvent - Náš domov je v Božím srdci

Tichá noc, přesvatá nocTichá noc, přesvatá noc



Českobratrská církev 
evangelická

Českobratrská církev evangelická Liptálský zpravodaj 4/2020  25

„Sláva  na  výsostech  Bohu  a  na 
zemi  pokoj  lidem  dobré  vůle." 
(Lukášovo evangelium 2,14)

Koronavirus nikdo nečekal 
a přesto přišel. Na Ježíše naopak 
čekáme, čekáme na Jeho druhý 
příchod a zdá se, že nepřichází. 
Ale opravdu tomu tak je? Vždyť On 
neustále přichází do našeho srd-
ce, když Jej zveme. Když se k ně-
mu obracíme a otvíráme Mu své 
srdce. A nakonec i tato pandemie 
nás může mnohému naučit. Přes 
všechno to těžké, co s sebou nese, 
nám může pomoci pochopit neje-
nom podstatu Vánoc, ale samotný 
smysl našeho života.

Kvůli nesmyslné honbě za úspě-
chem, touhy všechno mít a co 
nejvíc si užít, jsme přestali vní-
mat hlas Svého srdce, které touží 
po Bohu, po Jeho lásce. Přestali 
jsme se ptát, kdo jsme, odkud při-
cházíme a kam jdeme. Ale v tomto 
zvláštním roce, uprostřed událostí, 
které prožíváme, jakoby tyto a po-
dobné otázky samy vystupovaly 
na povrch a dožadují se naší pozor-
nosti. My se najednou před nimi 
nemůžeme schovat a musíme jim 
čelit. A to je dobře. Ony se neobje-
vují a nekříží nám zaběhnuté cesty 
proto, aby nás vyděsily. Naopak. 

Chtějí nás přivést ke zdroji našeho 
života, ke zdroji naděje a pokoje 
- k Bohu. Zvou nás k životu, pro 
který nás Bůh stvořil, k naplnění 
a radostnému životu Božích dětí, 
které vědí, že jsou Bohem milované 
a nesené v Jeho náruči.

Blaise Pascal (1623 - 1662), fran-
couzský matematik, fyzik, spisova-
tel, teolog a náboženský filosof to 
vyjádřil velmi výstižně:

„V každém člověku je propast;
kterou může vyplnit pouze Bůh.“

Naslouchejme hlasu Svého srdce, 
které touží po Bohu a nenajde po-
koj, dokud v Něm nespočine. Vždyť 
v tom je vlastně podstata Vánoc. 
Bůh přišel na tento svět, aby nám 
přinesl pokoj a naději, aby nás 
zachránil! Aby nás zachránil před 
věčným zahynutím, před strachem 
ze smrti, před našimi hříchy a zá-
vislostmi, před všemi našimi oba-
vami, před úzkostí a prázdnotou, 
kterou dokáže naplnit jen Ježíšova 
milující přítomnost. Pouze On nám 
může dát radost a pravý smysl 
života.

Jenom když tomu uvěříme a po-
zveme Ježíše do svého srdce, proži-
jeme ty pravé Vánoce - a to nejen 

o Vánocích. Na tohle všechno nemá 
vliv ani počasí, ani aktuální stupeň 
protiepidemických opatření.

„Sláva na výsostech Bohu 
a na zemi pokoj lidem dobré vů-
le“ - sláva Bohu a lidem pokoj. 
Tam, kde se Bůh oslavuje, tam při-
chází i Jeho pokoj. Jestliže znovu 
začneme oslavovat Boha, jestliže 
se navrátíme k němu, budeme mít 
i Jeho pokoj. Člověk, společenství 
i národy, které přestaly Boha uctí-
vat, přestaly se k němu obracet, 
ztratily tento Jeho pokoj. Získáme 
ho, když obnovíme svůj vztah 
s Ježíšem Kristem, když uvěříme 
v Jeho odpouštějící lásku a ode-
vzdáme mu svůj život.

On je náš pokoj a ten pevný bod 
našeho života. On je tím pravým 
světlem, které přišlo do tohoto svě-
ta a žádná tma ho nepohltila a ani 
nepohltí.

Proto: „Sláva na výsostech Bohu 
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

Přeji nám všem, abychom ote-
vřeli svá srdce Boží lásce a prožili 
opravdu pokojné, požehnané a ra-
dostné Vánoce i celý příští rok.

Vaše Mária Jenčová, farářka

VáNOčNÍ A NOVOROčNÍ bOhOSlužbY 
V EVANgElicKém SbORu 

V liPTálE 2020

Srdečně Vás zveme na vánoční 
bohoslužby:
24.12. - Štědrý den - bohoslužby  

v 20 h v kostele 
25.12. - Boží hod vánoční - bo-

hoslužby v kostele v 10 h 
s Večeří Páně 

27.12. - nedělní bohoslužby v 10 h 
v kostele

31.12. - Silvestr – bohoslužby v 17 h 
v kostele 

01.01. - Nový rok - bohoslužby v 10 h 
v kostele s Večeří Páně

iNfORmAcE K bOhOSlužbám

BOHOSLUŽBY – s účinností 
od 3. 12. 2020 je povolena osobní 
účast, která počtem nepřekročí 30% 
míst k sezení v kostele, tj. v našem 
případě max. 95 osob. Prosíme sle-
dujte aktuální protikoronavirová 
opatření, kterými může být tento 
počet změněn. 

Povinnost nosit roušku, dezin-
fikovat ruce, upustit od podávání 
rukou a dodržovat dvoumetrové ro-
zestupy platí i nadále. 

Bohoslužby lze sledovat i v pří-
mém přenosu na www.liptal.
evangnet.cz .

VEČEŘE PÁNĚ – vysluhování 
Večeře Páně je také přizpůsobe-
no aktuálním vládním opatřením: 
každý si předem vydezinfikuje ru-
ce, při vysluhování si sám vezme 
z pateny kousek chleba (ten je na-
krájený na kousky, které leží vedle 
sebe, aby se člověk nemusel do-
tknout ostatních kousků) a namočí 
jej do kalicha.

NÁVŠTĚVY SESTRY FARÁŘKY 
– Pokud to situace dovolí, sestra 
farářka s radostí navštíví starší 
a nemocné nebo ty, kteří z jiného 
důvodu mají obavy se bohoslužeb 
v současné době zúčastnit.

Pravý pokoj nám může dat jen BůhPravý pokoj nám může dat jen Bůh
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I v této nelehké době, kdy jsme 
se v kostele nemohli v říjnu a listo-
padu setkávat, přišlo nyní konečně 
malinké rozvolnění a alespoň v ma-
lém počtu lidí se již můžeme vídat 
na pravidelných bohoslužbách.

V neděli 6.12.2020 nás navštívil 
dokonce sv. Mikuláš. Po mši svaté 
svolal děti k sobě dopředu, aby se 
jich zeptal, zda-li byly hodné a umí 
nějakou tu modlitbičku. Děti při-
běhly k oltáři, ale všichni vypadali 
spíše jako malí "banditi", když měli 
přes tvář roušku. A sv. Mikuláš je 
nemohl ani poznat, jak byli celí za-
halení. :-)

Sv. Mikuláš by si i rád s dětmi 
zazpíval svou oblíbenou: "Mik Miku 
Mik, Miku Mikuláš, přišel s čertem 
na guláš..." Ale zatím stále platí 
zákaz zpěvu. Tak se děti alespoň 
hezky pomodlily a za odměnu do-
staly balíček s dobrůtkami. Poté dal 
sv. Mikuláš všem požehnání a ode-
šel zpět do nebe.

Děti se nyní v adventu těší na pří-
chod Ježíška, kdy poctivě chodí ka-
ždou sobotu v 7:00 na roráty a ještě 
za tmy kráčí v průvodu a s lampič-
kou do kostela.

V tomto adventním čase se mů-
žeme i my na chvilku zastavit a po-
přemýšlet nad pravou podstatou 
Vánoc...

Požehnané svátky vánoční, radost 
a pokoj od narozeného Jezulátka.

Jan Maliňák, člen farní rady
Foto Jan Maliňák

I letos nás navštívil svatý MikulášI letos nás navštívil svatý Mikuláš

Vánoce – farnost Liptál 2020Vánoce – farnost Liptál 2020
Datum Čas Akce

4. neděle adventní

Neděle 20. 12 8:45 Adventní mše svatá

Štědrý den

Čtvrtek 24. 12 20:00 Vánoční mše svatá

Slavnost Narození Páně

Pátek 25. 12. 8:45 Vánoční mše svatá

Svátek sv. Štěpána

Sobota 26. 12. 8:45 Vánoční mše svatá

Svátek Svaté Rodiny

Neděle 27. 12. 8:45 Mše svatá s obnovou manželských slibů

Památka sv. Silvestra

Čtvrtek 31. 12. 15:00 Mše svatá na poděkování za rok 2020

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Pátek 1. 1. 2021 8:45 Vánoční mše svatá

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)

Středa 6. 1. 2021 8:45 Svěcení vody, křídy, kadidla
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Tři králové do našich domácností 
v lednu přijdou, i když ne tak, jak 
jsme již několik let zvyklí. Zdraví 
našich dárců a koledníků je totiž 
v současné době klíčové. Tříkrálová 
sbírka 2021 se proto přesune do on-
line prostoru, aby i přes náročnou 
koronavirovou situaci mohla při-
nést do domácností přání pokoje 
a dobra, a zároveň vyprosit finanč-
ní příspěvek pro ty, kteří naši po-
moc potřebují. 

Sbírka v našem regionu bude 
probíhat v době od 1. 1. 2021 do 
13. 1. 2021. Její výtěžek opět poputu-
je na pomoc lidem v tíživé životní 
a sociální situaci, na podporu seni-
orů a osob s handicapem ve Vsetíně 
a okolních obcích. 

Přispět do sbírky bude tentokrát 
možné těmito způsoby:
1. Dárcovskou DMS na číslo 87 777 

ve tvaru – DMS KOLEDA 30, 60 
nebo 90.

2. Bankovním převodem na sbír-
kový účet 66008822/0800, va-
riabilní symbol 777, konstantní 
symbol 558.

3. Prostřednictvím elektronické 
pokladničky, která bude spuště-
na v průběhu prosince na www.
trikralovasbirka.cz

4. Návštěvou kontaktního místa 
(na obecních úřadech, v koste-
lích, sborových domech…), kde 
bude umístěna pokladnička.

Za Charitu Vsetín chceme podě-
kovat všem, kteří sbírku jakkoli 
podpoří a pomohou při její netra-
diční realizaci. Díky Vám totiž mů-
žeme pomáhat tam, kde je to třeba. 

Bc. Jarmila Hyžáková, koordiná-
torka TKS za Charitu Vsetín

Tříkrálová koleda v lednu zazní…Tříkrálová koleda v lednu zazní…
2020
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Ve středu 16. září se žáci zúčastnili výukového 
programu agentury Pernštejni, který byl věnován 
vynálezci a „všeumělovi“ Leonardovi da Vincimu. 
Tentokrát kvůli přísným hygienickým opatřením vše 
proběhlo netradiční formou. Představení, které vždy 
sehrají herci agentury v tělocvičně, se konat nemohlo, 
ale abychom o něj nepřišli, herci nám jej předtočili 
a mohli jsme ho tak promítnout ve třídách. A aby 
toho nebylo málo, v tělocvičně pak byla připravena 
interaktivní výstava reprodukcí da Vinciho obrazů 
a vynálezů, které si jednotlivé třídy mohly prohléd-
nout, dozvědět se, jak vznikaly a fungovaly, a některé 
si i vyzkoušet.

Online výuka není jednoduchá ani pro žáky, ani pro 
učitele. Přesto jsme zažili okamžiky, při kterých jsme 
se od srdce zasmáli, i okamžiky, které se nám teprve 
s odstupem času jeví jako vtipné. 

Nedílnou zvukovou kulisou online výuky se stalo 
chrápání, kašlání, kýchání, smrkání, chroupání su-
šenek a brambůrků, vyškrabování kelímků od jogur-
tů i vzdálené pravidelné klepání řízků. Občas naše 
hodiny připomínaly vyvolávání duchů: „Jste tady?“, 
„Slyšíte mě?“, „Vidíme se?“, „Jste připojení?“, „Pokud 
mě slyšíš, ozvi se!“, „Ztrácíte se mi!“ ... 

Na dotazy typu: „Můžu jít na záchod?“, „Můžu se 
napít?“, „Můžu si zajít pro propisku?“ jsme si rychle 

zvykli. Překvapil však dotaz: „Můžu jít vyvenčit psa?“ 
Na otázku: „Ty půjdeš na procházku se psem?“ se paní 
učitelce dostalo odpovědi: „Ne, já ho jenom vypustím, 
aby nám tu nevypustil.“

Někteří rodiče si neuvědomili, že je potřeba občas 
vypínat mikrofon (případně i kameru), takže jsme 
byli účastníky několika rodinných hádek a sou-
rozeneckých sporů, vyslechli jsme si poznámky 
k úklidu v dětském pokoji, hodnocení výuky vlast-
ních dětí i jejich spolužáků, či komentáře k oble-
čení a účesu učitelek. Zajímavá byla i poznámka 
jedné žákyně, která učitelce sdělila, že se doma 
nemůže učit ani psát úkoly, neboť nemá čas. Viděli 
jsme téměř všechny domácí mazlíčky, některé 

Vážení rodiče, 
dovolte mi, abych Vám jménem svým a jménem 

všech pedagogických pracovníků vyjádřila poděková-
ní za Vaši vzornou domácí výuku a trpělivost. Je nám 
jasné, že je to pro mnohé z Vás velmi obtížné a zatě-
žující pomáhat dětem s plněním školních povinností. 

Všem z nás tento způsob výuky přináší nové starosti, 
ale vidíme v tom i možnosti a také rozvoj nových 
dovedností. Ať už nám příští dny přinesou cokoliv, 
věřím, že to společnými silami znovu zvládneme.

Přeji Vám všem v tomto nelehkém čase hodně sil, 
pozitivní přístup, a především pevné zdraví.

Mgr. Hana Burdová

Leonardo da VinciLeonardo da Vinci

Perličky z online výuky Perličky z online výuky 

PoděkováníPoděkování
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Září
Jaké bylo září 2020 ve speciální třídě? Přestěhovali 

jsme se z budovy dětského domova do nově zrekon-
struované třídy umístěné v bočním křídle ZŠ Liptál. 
V nové třídě se stále „zabydlujeme“. Společně si 
vytváříme příjemné a podnětné prostředí, které 

bude vyhovovat našim speciálním vzdělávacím 
potřebám.

Září všemi smysly – naše motto, které nás pro-
vázalo celým měsícem. Za měsíc září jsme udělali 
kus práce a na všechny naše žáky jsme náležitě 
pyšní.

Na přelomu září a října žáci 2. stupně v rámci mi-
nimálního preventivního programu absolvovali in-
teraktivní výukový program Bezpečně s internetem, 
který pro ně zajistila Místní akční skupina Střední 
Vsetínsko.

Aktivity v rámci programu byly zaměřené na pri-
mární prevenci rizikového chování, zejména na bez-
pečné chování na sociálních sítích. Použitím různých 

metod se snažil lektor přivést žáky k minimalizaci 
rizik spojených s bezpečným chováním na internetu. 
Lektor výstižně prezentovat tuto problematiku a do-
kázal žáky zaujmout a vzbudit v nich zájem, žáci se 
zapojovali do zvolených aktivit a přínosně diskutovali. 

Mgr. Hana Burdová
Foto archiv školy

Podzim ve speciální tříděPodzim ve speciální třídě

Bezpečně s internetemBezpečně s internetem

mladší sourozence a různé variace nočních úborů 
našich žáků. 

Pořekadlo, že pes, který štěká, nekouše, vyvolalo 
bouřlivou debatu o tom, kdo má jakého psa, koho kdy 
pokousal, a teď už víme, že většina psů v Liptále útočí 
s oblibou zejména na pošťačky.  

Ujišťujeme rodiče, že s voláním: „Mamí, dones rych-
le učebnici, paní učitelka ji potřebuje!“ nemáme nic 
společného, učebnice jsme měli vždycky svoje. Je sice 

pravda, že jsme si s rozmyslem vybírali místo, odkud 
budeme vysílat, ale není pravda, že bychom někde 
doma měli nepořádek. („Paní učitelko, že vy schválně 
sedíte tak, aby nebylo vidět, že máte doma bordel?“)

Co dodat na závěr? Snad jen to, že i v této neleh-
ké situaci se osvědčilo, že humor je kořením života 
a s úsměvem jde všechno líp. A že si všichni ze srdce 
přejeme, abychom si život kořenili a usmívali se na se-
be hlavně ve škole, a co nejméně přes web kameru.

kolektiv učitelů
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VÁNOČNÍ
                        

Hvězdička stříbrná dopadla na Zem
a všechno kolem nás mění se rázem.
Hvězdička stříbrná jehličím zavoní,

v zavřeném pokoji zvoneček zazvoní.
Hvězdička stříbrná na okno zaťuká,

jaké má tajemství pro holku, pro kluka?
Hvězdička stříbrná nám zase po roce

přináší stromeček, přináší Vánoce.

Martina Drijverová Otčenášková

Krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 
hlavně hodně zdraví a jen samé dobré zprávy přejí 

žáci a zaměstnanci Základní školy Liptál, okres Vsetín.

Říjen
Říjen barví listí do zlata.
Nevadí, že občas spadne do bláta,
když ho vítr sfoukne ze stromu.
Nevidíme v tom žádnou pohromu.
 
Brouzdáme se barevnými závějemi,
přiznáme se, že dobře nám je,
ve větru listí šustí
a občas i déšť se spustí.
 
Podléháme kouzlu podzimu. 
Nemyslíme při tom na rýmu,
která zas rychle přikvačí,
až déšť naše šaty promáčí.
 
Měli jsme možnost být ve škole o pár dní déle než 

ostatní žáci. A za tuto zkušenost děkujeme. Snad se 
brzy vrátíme a budeme znovu společně objevovat 
svět.   

Listopad 
Listopad, listopad,
lístek zlehka na zem spad,
zakryl pozdní kytičku,
dal ji při tom hubičku.
Než-li padne první vločka,
podzim, že sní rád i přečká.

I přes distanční výuku, která ve speciální třídě 
probíhala přes dva týdny, jsme v listopadu udělali 
kus dobré práce. Děkuji rodičům a tetám z DD Liptál 
za spolupráci během této výuky. Potřebovali jsme si 
odpočinout od výpočetní techniky, a ještě více než 
obvykle jsme se učili venku. Pozorovali jsme pro-
měny přírody a její přípravu na zimu. Rádi pracu-
jeme se dřevem a moc rádi vaříme, proto ani v lis-

topadu jsme nemohli nechat ponk a sporák ladem. 
Započaly také přípravy na adventní čas. Děkujeme 
paní Věře Kovářové za mini exkurzi u zvířátek, žáci 
speciální třídy byli za tuto možnost velmi vděční. 
Ale hlavně nás to ve škole baví a je to vidět!

Mgr. Michaela Baťová
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V uplynulém čtvrtletí se toho v naší ZUŠ moc nestalo, jsme omezeni současnými opatřeními tak, jako všech-
ny školy. Posíláme alespoň odkaz na reportáž o činnosti naší ZUŠky - v době koronavirové ☺: https://www.
youtube.com/watch?v=Ws8yYsxBwu0 nebo QR kód.

S pozdravem Radek Cahlík
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Na podzim si s dětmi každoročně 
povídáme o ovoci a zelenině, kte-
rou sklízíme na svých zahrádkách 
a polích. Stalo se již tradicí, že 
s tímto tématem jsme připravovali 
pro děti i rodiče společné tvoření, 
doplněné o ochutnávku různých 
specialit, které připravili sami ro-
diče. Podmínkou bylo použít vždy 
nějakou předem danou surovinu 
ze své zahrádky jako například: ja-
blka, trnky, řepu. Ze všech receptů 
byla následně vytvořena kuchařka, 
aby si mohl každý vyzkoušet doma, 
to co mu nejvíce chutnalo. Letos 
jsme byli o tuto oblíbenou akci 
ochuzeni, proto jsme se s dětmi 
rozhodli, alespoň si připravit něja-
kou tu dobrotu společně. Děti velice 
baví, zapojení do přípravy jakých-
koliv domácích prací, proto byly 
z této myšlenky nadšeny a všechny 
se s vervou zapojily. Připravovali 
jsme tvarohové šátečky, na které 
bylo zapotřebí připravit těsto, olou-
pat a nakrájet jablka, zabalit do šá-
tečku a natřít vajíčkem. Příprava 
těsta se dětem velmi líbila, ze-
jména část, kdy se mohly zabořit 
rukama do surovin a všechny je 
promíchat, promačkat. Oloupat ja-
blka bylo pro některé děti velmi 
náročné, jelikož drželi škrabku po-
prvé, ale společnými silami jsme 
vše zvládli. Vyválet těsto, nakrájet 
a zabalit jablka už byla hračka. 

Nakonec jsme vše potřeli vajíčkem 
a bylo hotovo. Vše jsme upekli a ja-
ko dezert po obědě spořádali. 

I když bylo pečení s tolika dětmi 
náročné, jelikož všichni chtějí dě-
lat a to nejlépe hned a co nejdéle, 
nepekli jsme určitě naposled.  
Přikládáme Vám zde recept, abyste 
si taky zkusili upéct velmi jednodu-
ché a chutné jablkové šátečky.

REcEPT:

Suroviny
200 g hladké mouky
200 g měkkého tvarohu (kostka)
200 g másla nebo Hery
100 g cukru moučka
1 vanilkový cukr
2 lžička kypřícího prášku
1 žloutek
špetka soli

Náplň:
3 jablka

Na potření:
1 vejce
moučkový cukr (na obalení)

POSTUP:
1. Z mouky, tvarohu, másla, práš-

ku do pečiva, špetky soli a žlout-
ku vytvoříme hladké, vláčné

    těsto (pokud se bude trochu lepit, 
je možné přidat trochu mouky).

2. Dáme na 1/2 hodiny odpočinout 
do lednice. Mezitím oloupeme 
jablka a nakrájíme je na kostič-
ky.

3. Těsto vyválíme na 1 cm silný plát 
a skleničkou vykrajujeme koleč-
ka. Na polovinu kolečka dáme     

     kousky jablek obalených v mouč-
kovém cukru, přehneme a vid-
ličkou zmáčkneme.

4. Taštičky dáme na plech vyložený 
pečícím papírem a potřeme va-
jíčkem.

Pečeme v troubě rozehřáté na 
180°C do zezlátnutí (cca 30 minut).

ZDROJ: https://www.toprecepty.
cz/recept/20951-tvarohove-tastic-
ky-plnene-kousky-jablek/

                                                                                                                           
Petra Panáčková
Foto archiv MŠ

Podzimní pečeníPodzimní pečení
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Co jsme dělali domaCo jsme dělali doma
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Měsíc prosinec je plný zázraků, které dokážou roz-
zářit nejen dětské oči. Každý rok bývá připraveno pro 
naše děti spousta dárečků v podobě bohatého progra-
mu, které jsme postupně během měsíce rozbalovali…
Nechce se tomu věřit, ale opravdu už je tu advent 
a za krátký čas usedneme se svými blízkými ke štěd-
rovečernímu stolu, naše obydlí budou vonět cukrovím, 
bramborovým salátem a rybou a děti budou nedočka-
vě vyhlížet příchod Ježíška.

Určitě všem v naší mateřské škole chyběla vánoční 
spirála s tvořením rodičů, jarmark i slavnostní roz-
svěcení stromečku. Pro děti je připraveno vánoční 
focení nebo návštěva Mikuláše. I když to bude letos 
trochu jiné, než jsme zvyklí z minulých let, jistě si děti 
tento den užijí a za své básničky a písničky dostanou 
krásné dárky nejen od nás, ale i od Ivy Koutné z Lísky. 
Nejspíš byly opravdu hodné. 

Závěrem roku si společně prožijeme krásné vánoč-
ní tradice v podobě pouštění oříškových lodiček se 
svíčkami, házení botou nebo rozkrajování jablíček. 
Po zvládnutí těchto činností bude snad na děti čekat 
nadílka pod stromečkem.

A co nás čeká na začátku nového roku? Bude to tra-
diční karneval (pokud bude povolen). Všechny tímto 
srdečně zveme na každoroční rej masek, který se bude 
konat v sobotu 23.1.2021 v kulturním sále v Liptále.

Do té doby se ale ještě pozastavme a užijme si pěk-
ných Vánoc.

Rozloučení se starým rokemRozloučení se starým rokem

Do nového roku 2021 přeji všem hodně zdraví a pohody. 

Přeji vám, aby Liptál byl místem, kde všichni rádi žijí, 

setkávají se a baví, děti aby nám dělaly radost, 

dospělí spolu v klidu diskutovali a dříve narození se 

na nás usmívali. 

Za celý kolektiv mateřské školy přeji Vám i Vašim dětem 

krásné a klidné prožití svátků vánočních, 

plných rodinné pohody. Do nového roku hlavně pevné zdraví, 

štěstí a hodně radosti s Vašimi dětmi.

Hana Červenková
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Říjen 
Už je to tu děti zas, ten covidový smutný čas. 
Žádná škola, žádné kroužky, nasaďte si prosím roušky.
Nám to až tak nevadí, pexeso nás zabaví. 
Když zavřeli nám školku a školu, rozhodli jsem se být pořád spolu!
Vaříme, pečeme, pouštíme draky, na Halloween třásli jsem se strachy.
Tety nám všem připravily stezku odvahy, aby uklidnily naše věčné dohady … 
Tak existují ty strašidla, nebo ne? 
Z papíru jsem vyráběli hříbky, ježky, lístečky, 
četli jsem si na dobrou noc pohádkové knížečky. 
Venku se nám setmělo, co se to tam děje? 
Za oknem se na mě podzim rozzářeně směje.

Listopad
Padá listí, vítr vane, co se tento měsíc stane?
Řekli bychom, že spíš nic, a tak křičím z plných plic:
Už je listopad! Musíme psát Ježíškovi ... 
Mám plno otázek, a potřebuju to vědět hned, 
jestli ví, kde bydlím, kdo mi řekne odpověď?
Krátíme si čekání, nálada je na hraní.
Člověče, nezlob se každý den hrajeme, 
u Petra Černého moc se nasmějeme. 
Nevadí nám listí, ani kaluže, stejně se nikam nemůže. 
Máme jedno malé přání, ať je zdraví všude k mání.
Ale teď už ticho, slyšíte to taky? 
To blíží se advent a vánoční svátky. 

Jeninka, Lucinka a Mareček z DD Liptál

Ještě než začalo pro nás všechny 
složité období, stihli jsme jednu na-
plánovanou aktivitu. A to ne leda-
jakou, běžnou, ale pro nás parádní 
a zajímavou, na kterou jsme se 
všichni těšili. Výlet s našimi oblí-
benými „ Baťovci“.

Tak, abychom to uvedli na pra-
vou míru. Ve dnech 21. – 22. 09.  
se účastníme  vzdělávací aktivity 
v Moravském krasu společně se 
zaměstnanci f. Baťa., kteří jsou na-
šimi dlouholetými sponzory a ka-
marády.

Natěšeni nasedáme do aut a vy-
rážíme směr Vyškov, kde na nás 
čeká prohlídka kontaktní ZOO 
a Dinopark. Radost ze zvířat mají 
nejenom malí, ale i ti větší a od-

rostlejší. K přesunu do Dinoparku 
využíváme výletní vláček a má-
me možnost prohlédnout si 

krásy Vyškova. První zastávka 
v Dinoparku je 4D kino, které si 
po prvotním šoku z pohybující se 

Společný výlet se zaměstnanci f. Baťa Společný výlet se zaměstnanci f. Baťa 
do Moravského krasu a okolído Moravského krasu a okolí

PodzimPodzim
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podlahy, užíváme. Máme pocit, že 
vše je v naší blízkosti, na vše si 
můžeme sáhnout, a když letí ká-
men přímo naproti nám, všichni 
uhýbáme hlavou. Po zhlédnutí fil-
mu postupně procházíme kolem 
dinosaurů – menších, či větších, 
vyřádíme se na houpačkách, sní-
me svačinu a nesmí chybět focení. 
Po Dinoparku  nás čeká jízda zpět 
do ZOO a oběd ve zdejší restauraci. 
Každý si můžeme vybrat, na co 
máme chuť.

Po vydatném obědě nás čeká pře-
sun do Moravského krasu. Protože 
nemáme moc času, k jeskyním se 
svezeme lanovkou, ze které je nád-
herný výhled do okolí. Punkevní 
jeskyně jsou překrásné, největším 
zážitkem je jízda na lodičkách 
po podzemní řece Punkvě a taky 
propast Macocha. A teď pěkně pěš-
ky zpátky nahoru. Malí se i zpět 
vezou lanovkou a větší to musí vy-
šlapat po svých. Někteří už v půlce 
kopce nemůžou, ale když František 
od Baťů zahlásí, že nahoře je čeká 
zmrzlina, síly se opět navrátí .

Po krásném programu se pře-
souváme směr ubytování. Trochu 
nás všechny zaráží, kam jsme to 
dojeli – před námi je lom. Po men-
ším váhání projíždíme lomem 
a před námi se otevírá areál kempu 
Baldovec. Malé a větší útulné cha-
tičky, restaurace a nádherné pro-
středí. Dobrá večeře, volná zábava, 
sprcha a spát. 

Druhý den začínáme vydatnou 
snídaní formou bufetu – každý si 
může vzít na co má chuť. Na ces-
tu ještě každý dostává od pana 
číšníka balíček chipsů. Vyrážíme 
směr Brno. Ale náš červený milá-
ček na čtyřech kolech – služební 
auto - má problémy – nechce se 
mu jet. Strejda to pořád zkouší, 

společně s tetou se mu snaží do-
mlouvat a přemlouvat, ale nakonec 
musíme auto odstavit, je nepojízd-
né. Pro červené auto, tetu a strejdu 
to znamená konec výletu.  Zatímco, 
teta a strejda řeší odtah auta a jeho 
opravu, my ostatní si přesedáme 
do aut k Baťovcům a pokračujeme 
v našem programu.

Před námi je prohlídka vědecké-
ho parku VIDA SCIENCE CENTRUM 
v Brně. S rouškami na ústech 
vstupujeme do rozlehlého areálu. 
Do turniketů vkládáme každý svoji 
vstupenku a pak se rozprchneme, 
každý jiným směrem. Prohlížíme 
si, co nás zajímá, kloužeme se 
po obří skluzavce a zkoušíme si 

zábavnou formou vyzkoušet různé 
zákony fyziky. Když je potřeba se 
vyfotit jako skupina, nemůže nás 
teta sehnat dohromady . Poučné 
a zajímavé.

Po tolika zážitcích nám pořádně 
vyhládlo a to ještě netušíme, že je 
před námi velké překvapení. Hurá, 
stavíme u „ mekáče“!  Vybíráme si, 
na co máme chuť a k tomu navíc 
každý dostane zmrzlinu. S plnými 
bříšky, nadšeni z výletu plni dojmů 
a zážitků vyrážíme směr Liptál. 
Nechce se nám…. Ale krásné zá-
žitky nám nikdo nevezme a nám 
už jen nezbývá nic jiného, než říci 
DĚKUJEME.

Bc. Kateřina Kamasová
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I mladí hasiči chtějí pomáhatI mladí hasiči chtějí pomáhat

Sezóna 2020 u mladých hasičůSezóna 2020 u mladých hasičů

Ani mladým hasičům není lhostej-
ná dnešní prapodivná doba, a proto 
se rozhodli alespoň symbolicky na Sv. 
Mikuláše obdarovat některé naše zdra-

votníky. Pro tuto jejich dobročinnou ak-
c i byla vybrána trošku opomíjená Nemocnice 
Milostrdných bratří Vizovice, kde se mnohdy léčí jejich 
babičky a dědečkové i z naší vesnice. Děti samy nebo 
ve spolupráci s rodiči přichystali mikulášské balíčky 
plné dobrot a vitamínů, někteří napekli a nazdobili 
perníčky, jiní připravili jako poděkování ručně vyrábě-
ná domácí mýdélka. A jelikož ani ostatní členové SDH 
nejsou lhostejní, podpořil výbor tuto akci nákupem 
dalších zdravých potravin a nápojů pro zdravotníky 
z Vizovic a předáním 4kg kvalitní zrnkové kávy zdra-
votníkům z kovidového centa Vsetínské nemocnice, 
kteří před časem obdrželi od jiných dárců mimo jiné 
i kávovary.

Přestože tato doba není jednoduchá pro nikoho a do-
týká se chtě nechtě nás všech, uvědomujeme si, že 
zejména pro zdravotníky na kovidových odděleních to 
není vůbec jednoduché nejen fyzicky, ale hlavně psy-
chicky, dnes a denně zvládat péči o těžce nemocné pa-
cienty a vidět je bohužel i umírat. A právě proto jsme 

se rozhodli jim alespoň takto poděkovat a zpříjemnit 
jim začátek adventu.

Za kolektiv MH Jana Kašpárková a Dagmar Šťastná
Foto archiv hasičů

Na konci října loňského roku k nám do kolektivu 
přibylo mnoho nových tváří a my jsme se všichni 
těšili, jak budeme budovat nová silná přátelství a bu-
deme sdílet nové zážitky, a to nejen při soutěžích. Ale 
osud nám přinesl do cesty koronavirus a od února 
jsme se místo v hasičské zbrojnici mohli střetávat už 
jen ve virtuální skupině na facebooku. Přestože jsme 
se jakožto vedoucí snažili našim členům tuto odluku 
nějak zpříjemnit a zaměstnat je i individuálně plně-
ním tématických úkolů, nic nedokáže nahradit vřelé 
přátelské vztahy a mezilidský kontakt.

Téměř 4 měsíce jsme byli nuceni mít hasičské 
prázdniny, které nám skončily až začátkem června. 
S nadějí jsme všichni očekávali, zdali se rozjedou 
všechny závody, na které jsme byli zvyklí, ale bohu-
žel to nakonec nebylo možné a my tak přišli o jarní 
sraz a částečně i o některé závody okresní ligy. Ale 
protože jsme přišli letos hlavně o spoustu času strá-
veného spolu a neměli možnost tréninků a sehrání 
se s novými členy, pojali jsme tuto sezónu hlavně 
výcvikově. Ale i tak jsme se po několika trénincích 
rozjeli i na 4 závody, kde jsme otestovali připravenost 
zejména našich nováčků. A ti se rozhodně neměli 
za co stydět. Přestože se jim ne vždy a všechno po-
vedlo na 1. pokus, drželi se našeho hesla "nikdy to 
nevzdávej" a na nečekané problémy zareagovali vždy 
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s přehledem a pokaždé dokončili disciplínu s nadhle-
dem. A za to jim moc děkuji.

Současně bych měla ale letos poděkovat zejmé-
na našim instruktorům Kamči Lysákové, Míši 
Melichaříkové, Jirku Tkadlecovi, Michalu Bzonkovi, ale 
i starším žákům Lucce, Tomovi, Valči, Nele a Aniččce, 
kteří byli nejen našim nováčkům velkou oporou, ale 
byli neuvěřitelnou oporou i pro mne v době, kdy jsem 
se nemohla na 100% věnovat našim mladým hasičům 
a oni mne zcela a bez sebemenších problémů zastou-
pili. Děkuji moc, neskutečně si toho vážím!!!

A co říct závěrem? Snad už jen vyslovit přání, aby 
ten rok 2021 byl zase tím normálním a obyčejným 
rokem bez nějakých virů, abychom se všichni mohli 
opět setkávat, a to nejen při hasičských akcích.

Jana Kašpárková, vedoucí MH
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Akademický malíř a sochař 
Štefan Pelikán 

*  16. 2. 1935  Lietavská Lúčka u Žiliny
 27. 11. 2020 Žilina

Mistr Pelikán prožil celý svůj ži-
vot věrný své rodné vísce u Žiliny. 
Po ukončení základního vzdělání 
odešel do severočeských Teplic – 
Šanova, kde studoval na střední 
keramické škole. 

V roce 1951 byl přijat na Pražskou 
akademii výtvarných umění. Zde 
studoval mimo jiné i pod vede-
ním výtvarníka – sochaře, řezbáře, 
medailéra, portrétisty a pedagoga, 
profesorů Otakara Španiela a Maxe 
Švabinského.

Štefan Pelikán byl umělcem širo-
kého záběru. Ve výčtu jeho umělec-
kých aktivit nechybí ani malířská 
tvorba, grafika, kompozice, figurál-
ní tvorba, krajina, ale i stenografic-
ké studie pro divadelní hry, televizi, 
či módní přehlídky.

Dominantou však pro něj byla 
sochařská práce. Pracoval s hlínou, 
dřevem, kamenem, bronzem, mo-
sazí, mědí, betonem.

Jeho díla jsou součástí soukro-
mých sbírek milovníků umění 

nejen na Slovensku, ale i v České 
republice, USA, Kanadě, Velké 
Británii, Francii, Gruzii, Arménii, 
Ázerbájdžánu, Rusku a dalších.

Byl viceprezidentem Evropské 
unie umění a taktéž autorem sošky 
Zlatá Europea, která byla udělena 
naší obci Liptál v roce 2016. 

Držiteli dalších dvou význam-
ných ocenění jsou i naši spoluobča-
né, starosta Milan Daňa a Ladislav 
Michálek, folklorista.

Životní a umělecká filozofie 
Štefana Pelikána, tohoto dělní-
ka umění, skromného a přívěti-
vého člověka, je více jak jedno-
duchá. Přes tvrdou každodenní 

práci dopátrat se pravdy v životě 
i v umění. Čest jeho plodnému ži-
votu a tvorbě, nechť se jeho světlá 
památka trvale zachovává v naší 
paměti. 

Výňatek z nekrologu, autor filozof 
a publicista Fedor Mikovič 

foto prezident EUU Petr Vašíček 

POZN.  Pan  Štefan  Pelikán  byl 
několikrát  i  významným  hostem 
MFF  Liptálské  slavnosti,  naposledy 
v  srpnu  2019.  Část  jeho  díla  jsme 
měli možnost shlédnout při výstavě 
v  zámku  při  48.  Liptálských  slav-
nostech v roce 2017 – viz foto. 

Za Štefanem Pelikánem Za Štefanem Pelikánem 

Na fotografii uprostřed malíř a sochař Štefan Pelikán (Lietavská Lúčka, Žilina) při své poslední návštěvě v Liptále 
na 48. MFF Liptálských slavnostech (srpen 2019) se svým žákem a nástupcem v Evropské unii umění za Slovensko, 
sochařem Kamilem Papučíkem (Žilina) (vlevo). Vpravo Ing. Ladislav Michálek.
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Ještě ke Kronice folkloru v Liptále 1930 - 2020Ještě ke Kronice folkloru v Liptále 1930 - 2020

Rok 2020, který si budeme pa-
matovat jako „kovidový“, je za ná-
mi. Spolkový život byl velmi 
ochuzený, ale řekli jsme 
si, že zdraví je to nej-
důležitější a že to „ne-
setkávání“ vydržíme. 
Jsme rádi, že se nám 
podařilo zorganizovat 
česko-slovenské Liptálské 
slavnosti a že se uskutečnila ale-
spoň některá z mnoha plánova-
ných vystoupení. Obvykle mívá-
me za rok 20–30 akcí (festivaly, 

bály, zájezdy, koncerty). Letos jich 
bylo jen 7. Věříme, že rok 2021 bu-

de v pohodě a že si to všech-
no pořádně vynahradíme. 

Naše tradiční liptálské 
akce máme naplánova-
né v těchto termínech:
13. 2. 2021 – 77. Valašský 

bál v Hospodě U Klesků
13. 2. 2021 – Dětský valašský 

bál v KZ Liptál
13. 6. 2021 – 34. Dětský (nejen) 
folklorní den
18. - 23. 8. 2021 – 52. Mezinárodní 

folklorní festival Liptálské slav-
nosti

Aktuální informace o všech na-
šich akcích najdete na www.lipta.
liptal.cz

Děkujeme všem příznivcům, dob-
rovolníkům a sponzorům za pod-
poru a těšíme se na setkání a spo-
lupráci v roce 2021. Přejeme všem 
hodně zdraví a pohody, dobrou ná-
ladu, chuť do tance a do zpěvu.

Ing. Miroslava Jakubová
Folklorní spolek Lipta Liptál

Významným mezníkem v živo-
tě liptálské folklorní skupiny bylo 
založení výrobního družstva Lipta 
Liptál v roce 1946 a následné zalo-
žení závodního klubu.

Výtah z textu ze Sborníku valaš-
ského roku z roku 1953, autorem 
článku je pan Vladimír Mazáč, zřej-
mě jeden z představitelů ZK Lipta:

Závodní klub Lipta

Založení  závodního  klubu  ROH 
družstva  LIPTA  stalo  se  aktuálním 
již  na  jaře  roku  1952,  kdy  po  za-
pojení  obou  závodů  ve  Valašských 
Kloboukách a  střediska zuberských 
výšivek  mělo  družstvo  rozmístěno 
své provozovny téměř na celém úze-
mí  Valašska.  Známý  národopisný 
pracovník,  akademický  malíř  Jan 
Kobzáň,  který  byl  tehdy  vedoucím 
družstva, viděl, že by bylo třeba za-
interesovat  zaměstnance  družstva 
a  podchytit  zvyky,  obyčeje  a  své-
rázné  kroje  ve  velkém  národopis-
ném souboru lidových písní a tanců 
ve  formě  závodního  klubu.  Vždyť 
krásný  a  bohatý  valašský  kroj má 
tolik variací a liší se poněkud od se-
be v okolí Zubří, Vsetína, Valašských 
Klobouk  či  Lipového  (Liptála). 
Myšlenka  jistě  velmi  krásná,  ale 
také náročná.

Později ve výrobním družstevnic-
tví se neujal pojem ROH, ale POČ 
(Péče o člena). Pan Mazáč byl zřej-
mě předsedou, po něm tuto funkci 
zastávali pan Bohumil Daněček, 
Marie Pagáčová, František Balaško, 
Zdeněk Gerža. Možná jsem někte-
rá jména neuvedl či zaměnil – ne 
záměrně. Zánikem družstva v 90. 
letech tato činnost rovněž zanik-
la. Navštívil jsem několik bývalých 
zaměstnanců Lipty (pan Vladislav 
Jurčák, paní Ludmila Černotová, pa-
ní Vlasta Škrabánková – Kachtíková 
ze Lhoty, pan Karel Obadal, pan 
Miloslav Fojtík z Jablůnky, paní Eva 
Valová z Jablůnky, pan Miroslav 
Vaculík – emeritní starosta), abych 
si upřesnil obsah článku pana 
Mazáče.

V roce 1971 vydalo družstvo Lipta 
Liptál u příležitosti svého 25. výročí 
založení brožurku o činnosti. Je zde 
i oddíl zpracovaný panem Josefem 
Vychopněm o podpoře kulturních 
a sportovních aktivit družstva:

TRADICE VALAŠSKÉ 
LIDOVÉ TVOŘIVOSTI – 
PODNĚT K ZALOŽENÍ 

VÝROBNÍHO DRUŽSTVA

Valašsko, krásný hornatý kraj 
s hlubokými lesy a tichými pase-

kami se v minulosti vyznačovalo 
velkou chudobou. Říkalo se o něm, 
že „je to země, kde je konec chleba 
a počátek kamení“.

Život zde byl vždy velmi tvrdý 
a nesmlouvavý. A právě tyto těžké 
životní podmínky vytvářely osobitý 
charakter valašského lidu: zruč-
nost, pracovitost, hrdost a citlivý 
vztah k přírodě. Valaši vynikali 
odedávna nadáním a schopností 
k lidové tvořivosti. Byl zde dáv-
no vžitý způsob podomácké výro-
by v tradičních krojových oborech 
a po valašských výrobcích byla vel-
ká poptávka až daleko za hranice-
mi vlasti.

Vždyť už za časů probuzenských 
a ještě dřívějších zaznamenáva-
jí historické doklady nepochybně 
právem opodstatněný obdiv k tvo-
řivému nadání a k rukodělným 
schopnostem našeho valašského 
lidu. Tak zpráva o tom, že Valaši 
„vsačtí“ za svého velikého povstá-
ní proti habsburské monarchii 
v roce 1642 věnovali švédskému 
generalissimu Torstensonovi tepa-
nou mosaznou píšťalu jako dar 
na památku své válečné spoluprá-
ce, nasvědčuje výmluvně o jistě 
pozoruhodné neobyčejnosti lidové 
tvořivosti. 

Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, 
Senioři a Rokytenka přejí úspěšný rok 2021Senioři a Rokytenka přejí úspěšný rok 2021
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O obzvláštním nadání valašské-
ho lidu neschází živé svědectví až 
do časů poměrně nedávných. Tak 
ještě na sklonku minulého století, 
v době Národopisné výstavy v Praze 
roku 1895 bylo velmi snadné se-
stavit bohatou sbírku předmětů, 
dosvědčujících, že lidové nadání 
Valachů neztratilo na míze. Také 
v písemných pracích Františka 
Bartoše a Matouše Václavka i ji-
ných národopisců jsou uloženy 
zprávy a zmínky o živé tradiční 
zálibě Valachů v řezbování orna-
mentů, zvířecích i lidských podob, 
o vykládání dřeva perletí, rybí kos-
tí, o vylévání olovem, cínem 
a podobných technikách oz-
dobnických, vlastních valaš-
ským salašákům od dob pra-
dávných.

Salašácké náčiní a nářadí, 
předměty umně vyrobené ze 
dřeva, salašnický spřat, oboň-
ky, gelety, putyry, beklice, ču-
tory-čobanky, črpáky-čapáč-
ky, ozdobné naběračky urdy, 
dřevěné lžíce, solničky, lžič-
níky, nástěnné konsolky (pro 
hromničku apod.), ozdobná 
pouzdra pro břitvu, hřebeny, 
tabák, dýmku, obuchy, ba-
tiny, bačovské palice, valaš-
ky, fokoše, čagany, čobanské 
karmany, kožené tajstry, sajdáky, 
toto vše znal náš valašský lid jako 
přirozený dědic prastaré kultury 
stepní a po vypuzení pastevců z ní-
žin na hory, kultury horské. To 
vše až do let poměrně nedávných 
žilo plnokrevně na našem Beskydě, 
při Radhošti, při Javorníkách, při 
Vartovně a při Juhyni. A toto vše je 
dodnes známé, blízké a drahé va-
lašskému srdci i povědomí a nijak 
v něm neumírá.

Samo lidové podání potvrzuje ně-
kdejším našim „posledním divo-
chům“ beskydských hor, valašským 
pasekářům, že nebývalo vskutku 
ničeho, co by Valach nedokázal 
vyrobit pouhým nožem. Napřed si 
z kousku „najítého“ železa a z kozí-
ho rožku zrobil nůž a tímto nožem 

pak všechno ostatní, co potřeboval 
ve svých zapomenutých pasekách: 
misku i lžíci, okřín i solničku, čr-
pák na vodu, nádoby na mléko 
i na žinčicu, čutoru na pálenku. 
Valach dovedl zhotovit mlýn vodní 
i větrný, hodiny – pravé orloje, flin-
tu i žentour. Jednou z nejvýznam-
nějších živností už ve starších do-
bách bylo na Valašsku soukenictví. 
Bylo rozšířeno téměř po všech měs-
tech a městečkách Valašska. Toto 
řemeslo bylo cechovně organizo-
váno a nesmělo být provozováno 
po vsích. Pouze pro Valašsko platila 
výjimka, kde domácká výroba smě-

la vyrábět látky houňové. Valašské 
soukenictví děkovalo za svůj roz-
květ okolnosti, že ve století 18. zpra-
covávalo vlnu cizozemskou pro tu-
recké země. Soukeníci valašští se 
takto stali zcestovalými, světazna-
lými a zkušenými řemeslníky před 
jiným obyvatelstvem kraje.

Bezmála stejné proslulosti se těší 
valašské bílé vyšívání a síťování, 
plod neobyčejného nadání a trpěli-
vosti valašských žen pro tuto práci. 
Valašská šitá krajka, čili zuberské 
vyšívání, patří k nejkrásnějším, do-
dnes zachovalým projevům naše-
ho lidového umění jak po stránce 
technické (velmi jemné a dokona-
lé), tak i po stránce vzorové.

Tento lidový průmysl vznikl zde 
rovněž z krojové potřeby lidu, kte-

rý nosil šaty a pleny jemně bíle 
vyšívané a zoubkované. Zásluhou 
industriálních učitelek M. Šobrové 
a N. Mikundové v letech 1908 – 1910 
došlo k pracím ve větším rozsahu. 
Tuto práci je třeba uchovat jako kus 
národní vývozní hodnoty, zděděné 
z minulosti.

KULTURNÍ 
A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 

DRUŽSTVA LIPTA LIPTÁL

Valaši nebyli jen pracovití a zruč-
ní lidé, ale dovedli se rovněž po těž-
ké dřině upřímně a od srdce poba-

vit. Krásné valašské kroje 
jsou nejlepším důkazem 
toho, že Valach měl ode-
dávna smysl a cit pro krá-
su a umění.

Proto vzpomínáme-li 
dnes 25 let trvání druž-
stva LIPTA, založeného 
na tradicích lidové výroby 
valašského lidu, musíme 
hodnotit záslužnou práci 
družstva i na úseku kultu-
ry a tělovýchovy.

Není totiž náhodou, že 
družstvo LIPTA má svůj 
vlastní soubor písní a tan-
ců „Valašský krúžek LIPTA“, 

vlastní cimbálovou, dechovou a jaz- 
zovou hudbu a že rovněž celá tě-
lovýchovná jednota v Liptále je 
od roku 1967 organizována v rámci 
družstva LIPTA. Svépomocí svých 
členů, za podpory družstva a MNV 
v Liptále budují sportovci vlastní 
budovu v hodnotě 200 000 Kčs, 
ve které budou šatny, klubovny, 
rozhlasová kabina a sociální zaří-
zení. Veškeré objekty budou slou-
žit rovněž pro školy, zaměstnance 
družstva LIPTA i ostatní organizace 
v obci.

Hmotné zabezpečení sportovců ze 
strany LIPTY umožnilo rovněž za-
ložení fotbalového družstva žáků, 
které dosahuje velmi dobrých vý-
sledků a je tak zárukou doplňování 
řad sportovců z vlastní mládeže.
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Přestože Valašský krúžek v Liptále 
má delší tradici než družstvo LIPTA 
samo, je třeba jejich vzájemnou 
souvislost posuzovat v návaznosti 
na činnost akademického malí-
ře Jana Kobzáně, iniciátora vzni-
ku Valašského krúžku, a zároveň 
i spoluzakladatele a prvního před-
sedy družstva LIPTA.

Valašský krúžek v Liptále vznikl 
v roce 1930 zásluhou Jana Kobzáně, 
mladého umělce, který se tehdy 
usadil na vlastní pěst v rodném 
Liptále na Valašsku, v kraji, s nímž 
srostl celým svým bytím, svým ži-
votem a který ho inspiroval k umě-
lecké práci.

On byl tehdy při založení 
Valašského krúžku, on mu dal 
ideový směr, on byl strážcem čis-
toty kroje, tance i písně. A nebylo 
to jen zanícení pro uchování všeho 
starého, ale z celé podstaty rodilého 
valacha, který v sobě nosil tradici 
svých předků a který se dal do slu-
žeb všemu, co by oživilo a dokresli-
lo vzpomínky na starý a již unika-

jící život předků. Mistr Kobzáň snil 
odmalička „o zbojníkoch a pokla-
doch“, on poslouchal se zanícením 
„staříčka Škrabánečkového“, který 
vykládal pohádky, pověsti a zkazky 
ze starých časů. Kobzáň sám o tom 
píše:

„Ta  liptálská  ráztoka  hore 
Kopřivným  byla  odjakživa  ráz-
toka  pohádkářská.  Mohlo  sa  za-
čať  od  Paškového,  Dorčákového, 
Škrabánečkového  nebo Matůšového 
gruntu, nebo od bárkerej malej cha-
lůpky  –  tajak  pravila  mladá  Julka 
Škrabánečková – všade chodívali lu-
dé odedávna na besedy a večerama 
si  vykládali.  O  duchoch,  o  pokla-
doch,  o  zbojníkoch  a  o  všeličem. 
Salaše  jaké  bývaly  a  hadi  jací  tu 
byli. Vykládali, až jim zima procho-
dila a husí koža na  jedných vystu-
povala.“

A tak není divu, že Kobzáň pí-
še svoji první knihu“O zbojníkoch 
a pokladech“, že ji ilustruje dřevo-
ryty, v nichž převládají zbojníci, 
raráškové a hledači pokladů.

A také není divu, že z jeho pod-
nětu u první národopisné skupiny 
v Liptále bylo 12 zbojníků oblečeno 
podle Kobzáňova přání. Tomuto pr-
vopočátku liptálského Valašského 
krúžku předcházela v Liptále dne 
27.6.1927 slavnost 100. výročí vyna-
lezení ruchadla a Mahenova hra 
„Jánošík“ v lednu 1929, jako první 
projevy folklóru v Liptále. Při obou 
působil Kobzáň jako strážce čistoty 
kroje, on maloval návrh na plakát 
a on dokonce v Jánošíkovi hrál 
jednoho zbojníka. Učitel František 
Váňa organizoval všechno ostatní.

První velikou slavností, na které 
skupina zbojníků vystupovala a ta-
ké dělala pořadatele, byly Moravsko-
slezské národopisné slavnosti na 
Vsetíně roku 1930. Tam nutno hle-
dat počátek činnosti Valašského kr-
úžku v Liptále. Pak byli „zbojníci“ 
zváni na národní slavnosti do Brna, 
do Prahy a jinam.

Přirozeně se ke „zbojníkom“ při-
daly „cérky“ a už tu byl Valašský 
krúžek s tanci, písničkami a sta-

Sport - Fotbalová jedenáctka TJ Lipta, rok 1970. Archiv Miroslava Vaculíka. V popředí brankář Jan Matějů, v pokleku 
zleva: Josef Frýdl, Miroslav Vaculík, Lubomír Chmelař, Karel Frýdl, Vladimír Valchář, Miroslav Hrtáň. Stojící zleva: 
Josef Běhula, Josef Havran, Dušan Hruška, Josef Vaculík, Jan Frýdl.
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rými zvyky. Vždy však převládala 
zbojnická tematika.

Své svěřence dovedl vždy oblé-
ci tak, jak tomu bývalo zvykem 
za starých časů. Objevují se zde 
jména Váňa, Tomana z pod du-
ba, Vaculík – Halubjáků, Gerža – 
Kopřivňáků, Daňa – Pacholečků, 
Smilek – Pavelů aj., samí dobří 
„ogaři liptálští“. Válka a odchod 
J. Kobzáně do Jasenné zpřetrhaly 
na několik let život Valašského kr-
úžku a kontinuitu starších s mla-
dými. Poztrácely se kroje, umlkl 
„krůžkový život“.

Sotva však skončila válka, už 
se tu jeho činnost zase objevuje. 
Poprvé Valašský krúžek vystupu-
je na Mírových dožínkách v srpnu 
1945 na Vsetíně a pak se již nezadr-
žitelně dere k životu v osvobozené 
vlasti.

V roce 1945 se zakládá LIPTA, 
družstvo lidové a umělecké výroby 
v Liptále. Je skoro samozřejmé, 
že při lidové a umělecké výrobě 
zase nesměl chybět Kobzáň a ta-
ké nechyběl. Je zcela přirozené, že 
do čela družstva byl zvolen umělec, 
Valach Jan Kobzáň, který o přerodu 
lidí pro družstevní podnikání píše 
sám:

„LIPTA měla na lidi štěstí. Tato 
skutečnost je jistě podmíněna už 
tím, že lidé tvořiví, lidé s jakou-
koliv rukodělnou dovedností, jsou 
vždy těmi lidmi pravými, vždycky 
jsou to lidé správní. Neboť takoví 
lidé, kteří dovedou vytvářet hod-
noty prací, lidé tvořiví, jsou vždy 
zároveň lidmi ukázněnými, pova-
hami tvárnými a přizpůsobivými, 
jakými je učinila již sama práce. 
Takoví lidé dovedou tvořit i v po-
měrech změněných, protože svou 
práci milují, protože musí tvořit, 
tak je to vrozeno jejich povaze, tak 
je to potřebou jejich nitra.“

Pozdější skutečnost, po zapojení 
soukromých živnostníků do druž-
stva a dosažené výsledky družstva, 
mu jistě dávají za pravdu.

Pevné záštity a trvalé existence 
se Valašskému krúžku dostalo za-
členěním do závodního klubu ROH 
družstva LIPTA Liptál v roce 1951. 
Družstvo vybavilo soubor novými 
kroji pro 12 párů, včetně hudebních 
nástrojů pro cimbálovou muziku. 
A tu teprve začíná plný a úspěš-
ný život Valašského krúžku. Strýc 
Kobzáňů je zase ideovým vedoucím 
a strážcem čistoty starých tradic, 
„češe naše cérky na půteček“ a brá-
ní poměšťování a modernizování 
kroje i mluvy.

Tetička Váňová se zase ujímá ve-
dení souboru. Skládají s Kobzáněm 
pásma, Kobzáň dodává slova, te-
tička shání v Brně na konzervatoři 
nápěv. Zkouška střídá zkoušku.

Vedení cimbálové muziky se ují-
má primáš Karel Mrlina z Liptálu 
s cimbalistou Jankem Rokytovým 
z Jasenné.

První velké vystoupení soubo-
ru se uskutečnilo dne 30. srpna 
1953 společně s jinými soubory 
na mezinárodních dnech odborů 
v Gottwaldově, kde v přírodním 
hledišti před 10 000 diváky před-
vedli pásmo písní a tanců nazvané 
„Zněte husličky – zvoňte cimbály“, 
za něž byl kulturní komisí označen 
za nejlepší z vystupujících souborů 
a doporučen krajským osvětovým 
inspektorem v Gottwaldově jako 
prvotřídní umělecké těleso.

Valašskému krúžku se tím oteví-
rá cesta k řadě dalších vystoupení 
v lázních Luhačovicích, Teplicích, 
Karlově Studánce, Jeseníku, 
Piešťanech, Poděbradech, Kostelci, 
Nivnici u Púchova, mezi Valachy – 
Liptalany v Domašově, na družstev-
ních soutěžích v Českém Těšíně, 
Porubě, Olomouci, Gottwaldově, 
Otrokovicích, při kterých získal řa-
du diplomů za vítězství taneční 
skupiny, muziky i sólistů, na druž-
stevních dnech v Kelči, na Horních 
Bečvách, na Hutisku, na Bystřičce.

Dále pak už soubor mnohokrát 
vystupoval na rožnovských i stráž-
nických slavnostech, na výstavách 
na ostravské Černé louce, na br-
něnských veletrzích, na třech ce-
lostátních spartakiádách, na du-
kelských slavnostech ve Svidníku, 
na všeodborových sjezdech v praž-
ské Lucerně, Radiopaláci a v Parku 
Julia Fučíka na oslavách 20. výro-
čí Slovenského národního povstá-
ní v Brvništi a na mnoha dalších 
místech republiky, kde se s ni-
mi obecenstvo nerado rozcházelo 
po závěrečném zbojnickém pásmu, 
kdy na závěr „ogaři“ roztočí své 
obuchy a obecenstvo ve stoje tles-
ká v rytmu odzemku. Kolik bylo 
krásných 1. májů v Horní Lidči, 
Velkých Karlovicích, ve Vsetíně, 
v Pelhřimově a jinde.

Po loňských oslavách při odhale-
ní pomníku akademického malíře 

Cimbálová muzika Lipty, rok 1985. Archiv Ladislav Michálek. 
Zleva: Miroslav Hajdík, Ivan Šedlbauer, Pavel Nosál, Stanislav Ščotka (basa), 
Milan Foniok – primáš, Jan Běťák.
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Jana Kobzáně v Liptále, kdy soubor 
zároveň oslavil své 40leté trvání ná-
rodopisné skupiny v Liptále, a kdy 
záběry z této slavnosti byly vysílány 
Čs. televizí, byl právě liptálský sou-
bor LIPTA vybrán jako reprezentant 
Valašska a celé naší vlasti k vystu-
pování v Polsku na slavnostních 
akademiích pořádaných v rámci 
oslav 53. výročí Velké říjnové revo-
luce. Bylo to jeho první zahraniční 
vystoupení, a že soubor nezklamal, 
potvrdili nejlépe sami polští divá-
ci. Časopis Nové Valašsko, zástupci 
ONV s. Jana Fojtíková a Zdeněk Ott, 
předseda MNV Liptál s. Jan Bělíček 
i předseda družstva LIPTA s. Josef 
Vychopeň, kteří soubor doprováze-
li, se svorně shodli na tom, že vy-
stoupení souboru i chování všech 
členů mělo velmi dobrou úroveň.

S odchodem starších členů sou-
boru a s příchodem nových samo-
zřejmě klesá a zase stoupá i křivka 
výkonnosti, dostavují se úspěchy 
i potíže, problémy i neúspěchy, ale 
Valašský krúžek stále inspirován 
kobzáňovským duchem s kob-
záňovskou tradicí, zůstává navždy 
věren původnímu lidovému folkló-
ru, obětavostí svých členů, kterých 
se během trvání souboru vystřídalo 
několik stovek, překonává generač-
ní problémy i všechny ostatní potí-
že a má jediný cíl: zachovat rodné 
obci liptálské její zvyky, písně, tan-

ce, kroj, lidový humor a všechny 
ostatní zbytky lidové kultury va-
lašské.

Chce ukázat světu, že v Liptále 
a na Valašsku nejsou jen šikovní 
řemeslníci, kteří umějí vyrobit vý-
robky, o které je zájem i v zahrani-
čí, ale že je tu i pár šikovných „ogarů 
a cérek“, kteří dovedou dávat lidem 
radost, vtisknout úsměv do tváře, 
kteří jsou šťastní radostí a pohodou 
druhých, bez ohledu na vlastní pro-
blémy, námahu a čas.

Skutečnost, že soubor má dnes 
svou vlastní rázovitou cimbálovou 
muziku, jejíž primáš Karel Mrlina 
je dnes již vlastně jediným činným 
zakladatelem souboru, obnoveného 
po roku 1945, vlastního lidového vy-
pravěče a nejstaršího člena, jedena-
sedmdesátiletého „strýca Antoša“-
Chrásteckého, dobré sólisty, z nichž 
nejmladší – cimbalistce Radce 
Sousedíkové - je 12 let, a zpěváčko-
vi Pavlovi Mrlinovi – nejmladšímu 
členu souboru – je 8 let, představuje 
naděje na úspěchy souboru. Kromě 
odzemkáře, choreografa a vedoucí-
ho taneční skupiny Josefa Londy, ob-
jevují se mezi účinkujícími jména: 
strýček Kutěj, Jan Tomana, Mirek 
Vaculík-Holubjáků, Laďa Michálek, 
Jan Němeček, Jožka Lukáš, Jura 
Chmelař-Rechtorů, Pepek Smilek, 
Jura Mrlina, první tanečnice Dana 

Frýdlová-Lázová, Milena Smilková, 
Lidka Geržová-Kopřivňáková, 
Anička a Olinka Maliňákovy-
Heverovy, Věrka Obadalová, dvě 
Mařenky, Mrlinová a Chmelařová, 
Jiřina Sousedíková, Pepek Koutný, 
Jura Matyáš, Slávek Zavřel, Jindra 
Hala, Mirek Hajdík, Radek Sousedík 
a Karel Mrlina, avšak chybí již jmé-
no Tondy Sousedíka – kontráše 
a jednoho z nejlepších valašských 
muzikantů – dobrého člověka, 
na kterého soubor nikdy nezapo-
mene.

Jsou to jména, která dávají záru-
ku, že všechno, co se v Liptále zpí-
vá, tančí a hraje, nezůstane jenom 
mezi „Vartovňů a Kopřivným“, ale 
rozletí se do světa pro krásnější 
zítřek, pro svět bez válek a násilí.

Tolik z dobového materiálu 
o sportu a kultuře do roku 1971 
z pera pana Josefa Vychopně, au-
tora textů a jednoho z význam-
ných čelních představitelů v.d. 
Lipta Liptál.

Liptál, prosinec 2020

Zpracoval: 
Ladislav Michálek 

ve spolupráci s Miroslavem Vaculíkem
a dalšími žijícími členy družstva 

Lipta
Foto z archivu jmenovaných 

Zájezd – Soubor písní a  tanců LIPTA na svém prvním zahraničním zájezdu v Polsku, rok  1970. Archiv Miroslava 
Vaculíka.
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21. Mikulášská jízda Liptál 202021. Mikulášská jízda Liptál 2020
Kvůli současným opatřením ani Mikuláš do po-

slední chvíle nevěděl, zda bude možné letošní, již 
21. Mikulášskou jízdu v Liptále uskutečnit. Nakonec se 
nám to všem podařilo zvládnout! Ve zkrácených ter-
mínech jsme požádali o dopisy s prosbami o návštěvu 
Mikuláše, doladili kostýmy, Verunka se staříčkem 
zapřáhli další Baronkovy koníky a za zvuků vánočních 
koled v rozhlase vyrazili na dědinu.  

Mikuláš tímto děkuje celé své družině, rodině 
Valchářové s jejich spřežením a  všem, které mohl 
potkat a potěšit dárky i pohlazením Mikulášských 
koníků. A je velice rád, že snad přinesl trochu radosti 
do malých i velkých srdéček. Už se těší na další rok 
a všem vzkazuje: 

„Buďte hodní a pěkně celý rok! Není dobré to nechávat 
až na poslední chvílu!“

Jana Vráblíková 
Foto Jana Vráblíková ml.
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Mikulášské koně z Liptálu i ve Vsetíně, Mikulášské koně z Liptálu i ve Vsetíně, 
Vizovicích, Jasenné Vizovicích, Jasenné 

Jak se to jen všichni dozvěděli?! Že liptálské 
Baronkovy koně jsou ty nejvhodnější pro dopravu sv. 
Mikuláše? No jistě to bylo tím, že v Liptále se osvědčují 
již více jak 20 let ! při pravidelných jízdách, samozřej-
mě díky velké vstřícnosti, obětavosti a ochotě jejich 
hospodářů. A k tomu naštěstí u Valchářů – Baronků 
kromě těchto koníků vychovali i dostatek „řidičů“ 
k nim a posbírali dostatek povozů, aby to všechno 
stihli obsadit. A že letos měli v pohotovosti skoro 
všechno, co mělo čtyři ale i dvě nohy, o tom svědčí 
fotografie zde i v minulém článku. Za to patří velké 
poděkování celé rodině, a hlavně pak Tereze, Veronice 
a staříčkovi Pavlovi.            (jv) Foto zdroj Město Vsetín
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Myslivci LiptálMyslivci Liptál
Myslivecký spolek Brdisko Liptál a zástupci obce už 

tradičně uspořádali pohoštění pro hokejisty vsetínské-
ho klubu VHK-ROBE VSETÍN.

Účast byla vysoká, bodejď by ne, pekli jsme divočáka 
se zelím a k tomu karlovarské knedlíky, které nám 
dodala paní Klesková z místní hospody. Polévka byla 
slepičí s lokšemi a játrovými knedlíčky, vše dopadlo 
na jedničku.

Sezóna je taková, jaká je. Sport, kulturní akce 
i obyčejný život nás všech se změnil. Snad brzy bude 
po všem, hokejisté nám udělají radost a my se sejde-
me na mysliveckých akcích.

Trenér pan Srdínko s druhým trenérem panem 
Jenáčkem osobně přišli poděkovat za pohoštění k jed-

nomu z našich členů M. S. Brdisko. Moc pozdravují 
všechny Liptalany, myslivce a zástupce obce a těší se 
na nás na stadionu hned, jak to bude možné.

Sportu a lesu zdar
Martin Orság, foto Michaela Orságová.



Myslivci

Myslivci Liptálský zpravodaj 4/2020  49

Zavzpomínejme na setkání Zavzpomínejme na setkání 
na loňský Silvestr 2019na loňský Silvestr 2019

Foto Stanislav Vala
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Vánoce na severuVánoce na severu
Tak nám opět rok utekl jako voda. Naše práce se 

v posledních měsících krapet zvolnila, ale i tak jsme 
trávili některé víkendy na osadě a pokračovali v úpra-
vách domu a zazimování osady. Jako každý rok je 
zima pro nás opětovnou přípravou na další sezónu 
v podobě úprav vybavení a vyrábění nových věcí. 

Uvidíme, co nám nový rok přinese, budeme se opět 
snažit uspořádat pro Vás již tradičně Den středově-
kých řemesel, který by se měl konat poslední sobotu 
v měsíci únoru a v létě snad i Údolí vlků, jehož termín 
jsme zatím nezveřejnili. Doufáme však, že se tahle si-
tuace konečně změní a budeme se moct všichni vrátit 
do normálu.

Za celou družinu bych Vám rád popřál krásné prožití 
svátků vánočních. Moc děkujeme za přízeň, kterou 
nám dáváte. A hlavně děkujeme všem, kteří nás na-
vštěvujete a pomáháte nám.

Do nového roku 2021 přejeme hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti. Ať se Vám daří realizovat vaše sny 
i přání a neopouští Vás odhodlání. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Halfdan Ulfr
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Liptálské příběhy 20. stoletíLiptálské příběhy 20. století

Příběh Julie Daňové, Liptál 270  Příběh Julie Daňové, Liptál 270  

Tento projekt, tato myšlenka 
vznikla velmi náhodně a byla za-
příčiněna posloucháním příběhů 
našich spoluobčanů. Najednou 
jsem si uvědomil, že je v naší obci 
mnoho velmi zajímavých událos-
tí, na které se pomalu zapomíná. 
Mnoho z nich totiž odejde ze světa 
s jeho nositeli a ne všichni potomci 
si tuto starou historii pamatují. 
Cílem této vize je tedy sepsání jedi-

nečných příběhů konkrétních ob-
čanů obce Liptál. V současné době 
se nám podařilo dát dohromady 
prvních pár příběhů, které Vám 
budeme v této části zpravodaje po-
stupně představovat. Věřím, že i Vy 
máte v rodině příběh, který by mo-
hl zajímat i nás ostatní. Pokud je 
tomu tak, budu velmi rád, když se 
s ním na mě obrátíte. V této první 
fázi bychom rádi sepsali příběhy, 

které se staly před rokem 1950, ale 
určitě budeme rádi i za ty mladší. 
V tomto čísle Liptálského zpravoda-
je máte možnost si přečíst příběh 
mojí babičky Julie Daňové a pana 
Josefa Řehy. Doufám, že se Vám 
tento nápad bude líbit a věřím, že 
i Vy se podělíte o Vaše vzpomínky.

Ing. Milan Daňa, 
starosta obce Liptál

Koncem zimy v pětačtyřicá-
tém roce, visel osud rodiny Julie 
Daňové již opravdu jen na vlás-
ku. Večer byli v domě dva party-
záni a třetí odpočíval ve stodole. 
Hospodář Pavel Daňa nesl seno 
kravám, když uviděl přicházet 
čtyřčlennou německou hlídku. 
Duchapřítomně křikl na psa a ten 
začal štěkat. To bylo znamení pro 
partyzány. Dva, kteří byli v do-
mě, utekli přes chlév a prolez-
li otvorem na vyhazování hno-
je směrem do údolí pod stavení. 
Třetí již utéci nestihl a schoval se 
ve stodole pod senem v plevníku. 
Německá hlídka byla podezříva-
vá a začala prohledávat stavení, 
chlév, půdu i krecht na brambory 
a jeden voják stodolu. Přehazoval 
a propíchával seno železnými vi-
dlemi, když píchnul do něčeho 
pevného, odházel seno a uviděl 
poklop plevníku. Poklop otevřel 
a zase ho zavřel. Jistě musel vidět 
i ukrytého partyzána. Zní to na-
prosto neuvěřitelně, ale ostatním 
nic neřekl. Hlídka odešla. Tato 
událost totiž mohla být důvodem 
k likvidaci obyvatel a vypálení 
tohoto stavení. Naštěstí k tomu 
nedošlo. Později, již v posledních 
dnech okupace, se situace ješ-
tě více vyostřila. Skupina Němců 
i s velícím důstojníkem, po dlouhé 
obchůzce odpočívala pod stodo-
lou, u studánky ve stínu. Na stráž 
poslali mladého vojáčka, který se-
děl na mezi při okraji březinky 

nahoře nad stavením. Přes kolena 
měl položený samopal a psal do-
pis rodičům v Německu, že válka 
už snad brzy skončí a dáli Bůh, 
vrátí se domů. To se mu vyplnit 
již nemohlo. Ozvala se tupá rána 
a voják se sesunul k zemi. Než se 
Němci stačili vzpamatovat, padl 
další výstřel a velící důstojník, 
který si právě čistil u studánky 
pod stodolou kožený kabát, upadl 
po střele do prsou. Partyzáni stří-
leli z větší vzdálenosti, přes louku 
od lesa, pravděpodobně z místa, 
kde se říkalo Nad Rovnou. Při 
střetu byl zraněn místní pase-
kář František Daňa, nejmladší syn 
Jana Daně. František za okupace 

spolupracoval s partyzány a jed-
noho ze dvou Němců zastřelil. 
Po střetu se partyzáni rychle stáh-
li. Na druhý den byla obě mrtvá 
těla pohřbena. S nařízení protek-
torátní německé okupační správy, 
přišli vykopat hroby dva chlapi 
z Liptálu. Padlí Němci jsou pohřbe-
ni asi 60 m na jihozápad od vrcho-
lu Kopřivné, směrem ke katastru 
obce Všeminy, na okraji louky 
řečené Nad Kopci. Místo bylo vždy 
lehce rozpoznatelné, hlavně na ja-
ře, protože tam kvetl velký keř 
hlohu. Teď již keř hlohu prorůstá 
náletem jiných dřevin.

Asi tak 11 let po osvobození 
Československa, se stala taková 

Julie a Bohumil Daňovi.
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zvláštní, divná událost. Paní Julie 
jela s manželem, svážet suché 
seno z louky zvané Zabitec. Když 
sjížděli z kopce dolů kolem pole, 
od Liptálu přicházel pár již postar-
ších lidí, které v těchto končinách 
nikdy neviděli. Jak se míjeli, tak je 
pozdravili a chtěli navázat komu-
nikaci, ale nedostali žádnou odpo-
věď. Zdálo se, jakoby vůbec nero-
zuměli, nebo odpovědět nechtěli. 
Jakmile dojeli na louku se senem, 
nedala jim zvědavost a dívali se 
za tou zajímavou dvojicí. Pán i pa-

ní měli trošku zvláštní sváteční 
oblečení. Na prví pohled bylo jas-
né, že nejsou místní ani z blízké-
ho okolí. Šli pomalu po samém 
okraji lesa a zase se kousek vra-
celi. To udělali vícekrát. Zdálo se, 
jakoby něco stále hledali. Po chvíli 
se o dvojici přestali zajímat a za-
čali s nakládkou sena. Když už 
měli více jak polovinu naloženou, 
spatřila Julie dvojici a všimla si 
divného chování těchto lidí. Měli 
něco rozloženo na zemi, vypadalo 
to, jakoby četli z mapy, protože 

stále někam ukazovali, domlou-
vali se a gestikulovali. Julii připa-
dalo velmi podivné, že se pohybují 
nedaleko od místa, kde rostl velký 
keř hlohu, pod nímž byli pohřbeni 
dva zastřelení Němci. Tu ji napad-
la neuvěřitelná myšlenka, že to 
můžou být příbuzní německých 
vojáků, možná snad dokonce rodi-
če zastřeleného mladého vojáčka 
Wermachtu. 

Podle vyprávění Julie Daňové 
napsal Milan Daňa st.

Foto rodinný archiv

Po první světové válce se pro 
všechny obyvatele naší země změ-
nil život. Po letech utrpení na-
stal mír, vznikl samostatný stát 
Československá republika. Začal se 
měnit i životní styl nejen ve měs-
tech, ale i ve vesnicích. Rozvíjel 
se průmysl, který nabízel výdě-
lek mnoha lidem. I z Liptálu hod-
ně mladých lidí dojíždělo za prací 
do továren ve Vsetíně, do Ostravy 
a přes osmdesát jich našlo zaměst-
nání v Baťových závodech. Pan Baťa 
byl člověk nejen přísný, cílevědomý 
a tvrdý na lidi kolem sebe, ale do-
kázal být i uznalý.

Na své setkání s panem Baťou 
vzpomíná i Josef Řeha z Liptálu. 
Sám měl od malička velmi tvrdý 
život. Protože mu brzy zemřel otec, 
musel pomáhat mamince, aby se 
nějak uživili. Bylo mu asi čtrnáct 

let, když se mu stala tato zajímavá 
příhoda.

Velice se mu v tom věku líbila 
práce s koňmi. Proto, když bylo 
zapotřebí, vozil pro pana Lukáše 
dříví i Baťovi do Zlína. Jednou tam 
přijel, postaral se o koně a chtěl si 
jít koupit za pár haléřů něco k sva-
čině. Za 50 haléřů škvarky a za dvě 
koruny štryclu chleba. Najednou 
před ním stál starší pán, ruce měl 
za prsty zaháknuté v kapsičkách 
na vestě, a chtěl vědět, kde má 
tatínka. Pan Řeha mu odpověděl, 
že tatínka již nemá, že je sirotek. 
A tak se ho ten pán začal vyptávat, 
s kým přijel, jestli je tam sám. 
Po pravdě odpověděl, že přijel sám, 
že dovezl dříví panu Baťovi a že si 
jde koupit pecen chleba a škvarky.

Pán se ho zeptal: „Ty si bosky? 
Odkáď si přijel?“

Chlapec odpověděl, že je z Liptálu, 
že musí mamince dovézt peníze, 
protože splácí dluh a že se musí 
o sebe postarat sám.

Pán mu řekl, aby nikam necho-
dil a počkal chvíli na místě, že 
se hned vrátí. Netrvalo to dlouho, 
vrátil se a donesl mu nové boty, 
ponožky i svačinu – chléb a škvar-
ky. Důrazně mu připomněl, že až 
příště přijede, musí mít boty obuté. 
A že si váží těch, kteří se umí o sebe 
sami postarat.

Chlapec byl velmi překvapený 
a ještě víc ho potěšilo, když se do-
věděl, že to byl sám pan Baťa. Botky 
byly prý velice pěkné a ve škole mu 
je všichni záviděli.  

  
Podle vyprávění Josefa Řehy 

napsala Hana Vaculíková
Foto rodinný archiv

Liptálské příběhy 20. století - Josef 
Řeha, foto z roku 1941.
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Současnost a minulost ve fotografiiSoučasnost a minulost ve fotografii
Mnoho z nás se rádo podívá na staré fotky a tro-

chu zavzpomíná na časy dávno minulé. Tuto stejnou 
retrospektivu fotek používáme i my při naši práci, 
ale také při vzpomínkách a vyprávěních o časech 
minulých. Již jsem se několikrát setkal s lidmi, kteří 
tuto práci dělají profesionálně a srovnávají současnost 
a minulost ve fotce. Při poslední návštěvě pravnuka 
Františka Plachého jsme zjistili, že se touto problema-
tikou také zabývá. Také nám sdělil, že se mu doma 

dochovaly fotky po svém pradědovi a že by nyní rád 
nafotil místa, která jsou na těchto fotkách. Myslím si, 
že by to mohlo být krásné srovnání daleké minulosti 
se současností. Nedávno mi jeden ze spoluobčanů při-
nesl starou fotku obecního úřadu a kulturního zaříze-
ní. Našel ji při úklidu v rodinném archivu. Poznáte, co 
by to mohl být za rok?

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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MĚSÍC NÁBORŮMĚSÍC NÁBORŮ
Byli jsme velmi rádi, že jsme mohli tuto akci pořádat 

u nás na fotbalové hřišti v Liptále. Bohužel díky pan-
demii jsme mohli připravit program pouze pro děti 
z místní mateřské a základní školy. I tak jsme pro děti 
připravili mnoho her, aby si děti tuto akci co nejvíce 
užily. Myslím si, že se akce povedla a odměnou pro 
pořadatele bylo mnoho úsměvů na dětských tvářích. 
Cílem totiž bylo, aby se dětem na fotbalovém hřišti 
líbilo a opět se k nám vracely. Velké poděkování také 
patří Fotbalové asociaci České republiky za podporu 
jak finanční, tak materiální.

Ing. Milan Daňa, předseda FK Liptál
Foto Ing. Milan Daňa

Tak jako každý rok, tak i v tomto roce byly vypsány 
dotace na podporu fungování neziskových organizací 
a místních iniciativ na území místní akční skupiny. 
Cílem programu byla podpora činnosti těchto organi-
zací, které přispívají ke zlepšení kvality života na úze-
mí MAS a zachovávají a obnovují tradice. V rámci této 
výzvy uspěly i některé liptálské spolky. Mezi ně patřil 
i fotbalový klub Liptál, který získal dotaci necelých 10 
tis. Kč na koupi mikin pro všechny děti z fotbalové-
ho klubu. Celkem jsme koupili 37 kusů těchto mikin 
za cca 25 tis. Kč.

MAS Střední Vsetínsko je spolkem, v němž se dob-
rovolně sdružují fyzické i právnické osoby, jejichž 
společným cílem je zlepšení kvality venkovského 
života obyvatel žijících na území 12 obcí - Bystřička, 
Jablůnka, Jarcová, Kateřinice, Liptál, Lhota u Vsetína, 
Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Ratiboř, 
Růžďka.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

Nové fotbalové mikiny pro dětiNové fotbalové mikiny pro děti
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V Liptále od 31.8.2020 vznikla nová divize Valašské 
fotbalové akademie. Jedná se o projekt, 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 doplněna 
tréninky s licencovanými trenéry a také speciálními 
tréninky. Tento projekt pomáhá dětem fotbalově růst 
a je určen pro ročníky 2010 a mladší.

V sobotu 3. října se u nás v Liptále uskutečnil tur-
naj ze série turnajů MiniMorava. Jednalo se o zápasy 
kategorií U9 a U10. Tentokrát k nám přijeli týmy SFC 
Opava, FC Poruba, Fastav Zlín, FK Třinec, FC Slovácko, 
Valašská fotbalová akademie a výběr Okresního fotba-
lového svazu.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

Valašská fotbalová akademieValašská fotbalová akademie

je z důvodu současných opatření kvůli pandemii 

koronaviru – ZRUŠENA.

Věřme, že se setkáme v příštím roce.

Štěpánská zábava 2020Štěpánská zábava 2020
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Redakce VHK• 19.10.2020
Hokejistům VHK ROBE Vsetín 

skončila karanténa, hráči se v pon-
dělí vrátili k tréninku. Útočištěm 
se jim stal venkovní sportovní 
areál v Liptále, kde svěřenci Jana 
Srdínka absolvovali první kondiční 
dávky po vynucené pauze. „Chtěli 
jsme, aby hráči byli  v pohybu, po-
stupně  se  rozdýchávali  a  nabrali 
kyslík. Čas ukáže, kdo měl jaký prů-
běh  nemoci.  Kluci  se  ale  s  trénin-
kem  popasovali  a  vypadá  to,  že  se 

budou  dobře  dostávat  do  kondice,“ 
uvedl Jan Srdínko. (Viz foto trenér-
ské dvojice s Lubošem Jenáčkem 
v Liptále.)

Zdroj www.hc-vsetin.cz

Možná jste sami zaznamenali, ne-
jen kolemjdoucí, že naše nová hřiště 
si  ke  své  suché  přípravě  vybrali 
i  hokejisté  VHK  Robe  Vsetín,  když 
jim  opatření  nedovolovala  trénovat 
na ledě. Těší nás, že jsme tak mohli 

i v Liptále přispět nejen k jejich kon-
dici,  ale  i  za další  rozšíření  využití 
našeho nového sportovního zázemí.  

(jv) 

Zahajuje opět 4. 1. 2021 – pokud nebudou 
ustanovena nová opatření proti šíření Covidu.

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 LiptáleJóga v Liptále

Vsetínští hokejisté absolvovali první Vsetínští hokejisté absolvovali první 
venkovní trénink po karanténěvenkovní trénink po karanténě

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydala Obec Liptál, Liptál 331, IČO 304051, telefon 571438074, email: obec@liptal.
cz, dne 18.12.2020. 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: 10.3.2021. 

kondiční cvičení probíhá v Liptále 
v kulturním zařízení:
Úterý: 18:30 – 19:20 h

Čtvrtek: děti 17:00 – 17:50 h
dospělí 18:00 – 18:50 h / dospělí 19:00 – 19:50 h

Šťastná Michaela

TABATATABATA
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