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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
VÝPIS Z VEŘEJNÉHO 

ZASEDÁNÍ ZO LIPTÁL Č. 10 
ZE DNE 16. 12. 2020

ZO Liptál:
- schvaluje zápis ZO č. 9 ze dne 

2.9.2020 
 - bere na vědomí kontrolu usnese-

ní ZO č. 9 ze dne 2.9.2020 
- bere na vědomí informace z jed-

nání RO č. 15 ze dne 2.11.2020, RO 
č. 16 ze dne 18.11.2020 a RO č. 17 ze 
dne 7.12.2020

- schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene – IP-12-8026389, elektrická 
zemní přípojka NN, č.p. 2805, NNk 
mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí 
Liptál a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje bezúplatný převod po-
zemků parc. č. 3794/82, 3794/136, 
3794/138 v k.ú. Liptál do vlastnic-
tví Zlínského kraje, Ředitelství 
silnic Zlínského kraje v rámci 
majetkového vypořádání projek-
tu Chodníky v dolní části obce 
Liptál - I. etapa a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 306/1 o výměře cca 500 m2 
v k.ú. Liptál do vlastnictví 
Jaroslava Miky, Liptál, za cenu 
50,- Kč/m2 a zároveň schvaluje 
koupi pozemků p.č. 229/14, 3933/2 
v k.ú. Liptál do vlastnictví obce 
Liptál za cenu 50,- Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady spojené s pře-
vodem nemovitosti hradí obec 
Liptál a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu těchto smluv

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 306/1 o výměře cca 160 m2 
v k.ú. Liptál do vlastnictví Zdeňky 
Mikové, Liptál, za cenu 1,- Kč 
s tím, že veškeré náklady spoje-
né s převodem nemovitosti hradí 
obec Liptál a pověřuje starostu 
obce Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 306/1 o výměře cca 50 m2 
v k.ú. Liptál do vlastnictví Jiřího 

Mrnuštíka, Liptál, za cenu 
50,- Kč/m2 a zároveň schvaluje 
koupi části pozemku st. p.č. 154/1 
o výměře cca 30 m2 v k.ú. Liptál 
a spoluvlastnického podílu ve vý-
ši 2/8 v pozemku p.č. 3718 o výmě-
ře 48 m2 v k.ú. Liptál do vlastnic-
tví obce Liptál za cenu 50,- Kč/m2 
s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem nemovitosti hradí 
obec Liptál a pověřuje staros-
tu obce Liptál k podpisu těchto 
smluv

- schvaluje koupi části pozem-
ku p.č. 3924/1 o výměře 1008 m2 
a pozemek p.č. 3794/129 v k.ú. 
Liptál do vlastnictví obce Liptál 
za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že 
veškeré náklady spojené s převo-
dem nemovitosti včetně poplat-
ků na katastrálním úřadě hradí 
obec Liptál a schvaluje prodej p.č. 
3920/2 v k.ú. Liptál do vlastnictví 
Mariana Staroně, Stošice, za cenu 
500,- Kč/m2 s tím, že veškeré ná-
klady spojené s převodem nemo-
vitosti včetně poplatků na katas-
trálním úřadě hradí obec Liptál 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu těchto smluv

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 3924/2 o výměře cca 150 m2 
v k.ú. Liptál do vlastnictví Barbory 
Šulimanové, Halenkov, za cenu 
50,- Kč/m2 s tím, že veškeré ná-
klady spojené s převodem nemo-
vitosti hradí kupující a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu té-
to smlouvy

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 3924/2 o výměře cca 150 m2 
v k.ú. Liptál do vlastnictví Věry 
a Libora Obadalových, Liptál, 
za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že veš-
keré náklady spojené s převodem 
nemovitosti hradí kupující a po-
věřuje starostu obce Liptál k pod-
pisu této smlouvy

- schvaluje prodej části pozemků 
p.č. 3924/2, 3986 o výměře 150 m2 
v k.ú. Liptál do vlastnictví Aleny 
Mikušové, Liptál, za cenu 1,- Kč 
a zároveň schvaluje koupi po-

zemku p.č. 3690/11 v k.ú. Liptál 
do vlastnictví obce Liptál za cenu 
1,- Kč s tím, že veškeré náklady 
spojené s převodem nemovitosti 
hradí obec Liptál a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu těchto 
smluv

- schvaluje prodej části pozemků 
p.č. 3924/2, 3986 o výměře 150 m2 
v k.ú. Liptál do vlastnictví Jitky 
Koutné, Liptál, za cenu 1,- Kč a zá-
roveň schvaluje koupi pozemku 
p.č. 3690/10 v k.ú. Liptál do vlast-
nictví obce Liptál za cenu 1,- Kč 
s tím, že veškeré náklady spoje-
né s převodem nemovitosti hradí 
obec Liptál a pověřuje starostu 
obce Liptál k podpisu těchto smluv

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 3800 o výměře cca 120 m2 
v k.ú. Liptál do vlastnictví Zdeňka 
Dani, Liptál, za cenu 100,- Kč/m2 
s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem nemovitosti hradí 
kupující a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- deleguje Radu obce Liptál, aby 
rozhodla o prodeji dvou automo-
bilů UAZ, které jsou ve vlastnictví 
obce Liptál, a na základě tohoto 
rozhodnutí pověřuje starostu ob-
ce Liptál k podpisu těchto kup-
ních smluv

- schvaluje koupi části pozem-
ku p.č. 2691/5 o výměře dle ge-
ometrického plánu v k.ú. Liptál 
do vlastnictví obce Liptál za cenu 
1,- Kč za těchto podmínek:

 - smluvní strany této smlouvy se 
dohodly na výše uvedené kupní 
ceně s podmínkou, že obec Liptál 
se zavazuje nejpozději do 5 let 
od podpisu této smlouvy zařadit 
do Územního plánu Liptál do plo-
chy „Bydlení individuální“ plochu 
o výměře min. 1100 m2 z pozem-
ku p.č. 2691/5 v k.ú. Liptál nad 
rámec stávající plochy „Bydlení 
individuální“ v nyní platném 
Územním plánu Liptál

 - v případě nesplnění této pod-
mínky bude nejpozději do 30 dnů 
od proběhlé lhůty zaplacena pro-
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dávajícím kupní cena ve výši 
230.130,- Kč. Tato cena byla vy-
počtena dle vzorce 346 m2 x 600,- 
Kč/m2 + 751 m2 x 30,- Kč/m2.

 - veškeré náklady spojené s pře-
vodem nemovitosti hradí kupu-
jící a ZO pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje koupi části pozemku 
p.č. 2691/53, 2684/9 o výměře dle 
geometrického plánu v k.ú. Liptál 
do vlastnictví obce Liptál za cenu 
600,- Kč/m2 s tím, že veškeré ná-
klady spojené s převodem nemo-
vitosti hradí kupující a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu té-
to smlouvy

- schvaluje koupi části pozemku 
p.č. 2691/48, 2685/3 o výměře dle 
geometrického plánu v k.ú. Liptál 
do vlastnictví obce Liptál za cenu 
1,- Kč s tím, že veškeré náklady 
spojené s převodem nemovitosti 
hradí kupující a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy

- schvaluje koupi části pozemku 
p.č. 2683/1, 2683/2, 2683/3, 2683/4 
o výměře dle geometrického plá-
nu v k.ú. Liptál do vlastnictví ob-
ce Liptál za cenu 30,- Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady spojené s pře-
vodem nemovitosti hradí kupují-
cí a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- bere na vědomí informaci o po-
dání žádostí o dotace na rok 2021:

 - Oprava MK č. 7 Kopřivné, v obci 
Liptál

 - Víceúčelové školní sportoviště 
Liptál – II. etapa

 - Výměna otopných těles a opra-
va podlahy v Kulturním zařízení 
Liptál

 - Výměna zpevněných ploch v ob-
ci Liptál – II. etapa

 - Výměna zpevněných ploch v ob-
ci Liptál – III. etapa

 - Lávky přes potok Syrákovka 
v obci Liptál

 - Pumptrack Liptál 
- schvaluje podání žádosti o dotace 

na projekt „Přístavba a stavební 
úpravy objektu šaten Sportovního 
areálu Liptál“ a schvaluje vy-
členění finančních prostředků 

na financování vlastního podílu 
této akce

- bere na vědomí práce na pro-
jektu „Dostupné bydlení a před-
školní vzdělávání – objekt č.p. 224 
Liptál“ a schvaluje podání žádos-
ti o dotace na tento projekt

- schvaluje investiční záměr a po-
dání žádosti o dotaci na projekt 
"Dostupné bydlení a předškolní 
vzdělávání – č.p. 224 Liptál" v rám-
ci vyhlášené výzvy Ministerstva 
financí ČR (Výzva VPS - 228-3-2021 
Podpora obnovy a rozvoje mate-
riálně technické základny regi-
onálního školství) z podprogra-
mu 298D2280 - Podpora rozvoje 
a obnovy materiálně technické 
základny regionálního školství 
v působnosti obcí

- schvaluje směnu nemovitostí 
mezi obcí Liptál a Lesy České 
republiky s.p. s tím, že obec 
Liptál provede doplatek ve vý-
ši 483.230,- Kč. Jedná se o smě-
nu pozemků ve vlastnictví obce 
Liptál parc. č. 789, 1422, 1496, 1503, 
1619, 2624/1, 3750/1, 3759, 3760, 
3818, 3822, 3825, 3831, 3854, 3856, 
3882 v katastrálním území Liptál 
a pozemků ve vlastnictví Lesů 
České republiky s.p. st.p.č. 741/4, 
parc. č. 190, 192, 194/2, 203/1, 208, 
215, 220/2, 220/5, 220/7, 220/8, 
220/9, 220/10, 229/22, 229/23, 
229/27, 1236/7, 1236/9, 1237/1, 
1237/3, 3820/2, 3934/1, 3934/3, 
3935, 3936/1, 3969/1, 3970/1, 
3970/2, 3970/5, 3970/9, 3970/11, 
3971/1, 4015 v katastrálním úze-
mí Liptál a pověřuje starostu ob-
ce Liptál k podpisu této směnné 
smlouvy

- schvaluje změnu stanov Sdružení 
pro rozvoj mikroregionu Střední 
Vsetínsko

- ZO Liptál jako orgán obce pří-
slušný dle ustanovení § 6 odst. 
5 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dá-
le jen „stavební zákon“), ve spo-
jení s částí šestou - § 171 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“), podle § 
54 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 
7 stavebního zákona:

- ověřuje, že změna č. 1 územního 
plánu Liptál 

 - není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje České repub-
liky v úplném znění - schvále-
nou usnesením vlády č. 929 z 20. 
července 2009; Aktualizací č. 1 
PÚR ČR, která byla vládou schvá-
lena 15. dubna 2015 a zveřejněna 
16. dubna 2015. Aktualizací č. 2 
a 3 PÚR ČR, která byla vládou 
schválena 2. září 2019 a zveřejně-
na 30. 9.2019. Aktualizací č. 5 PÚR 
ČR, která byla vládou schválena 
17. 8.2020 a zveřejněna 10. září 
2020 

 - s územně plánovací dokumen-
tací vydanou Zlínským krajem 
a to:

 se Zásadami územního rozvo-
je Zlínského kraje vydanými 
Zastupitelstvem Zlínského kra-
je dne 10. 9. 2008 pod č.usn. 
0761/Z23/08, které nabyly účin-
nosti 23. 10. 2008. Aktualizací 
Zásad územního rozvoje Zlín-
ského kraje, která byla vydá-
na Zastupitelstvem Zlínského 
kraje usnesením č.0749/Z21/12 
dne 12. 9.2012 a nabyla účin-
nosti dne 5. 10.2012. Aktualizací 
č. 2 Zásad územního rozvoje 
Zlínského kraje, která byla vy-
dána Zastupitelstvem Zlínského 
kraje usnesením č. 0454/Z15/18 ze 
dne 05. 11.2018 a nabyla účinnosti 
dne 27. 11.2018 

- se stanovisky dotčených orgánů,
- se stanoviskem Krajského úřadu 

Zlínského kraje,
- s výsledkem řešení rozporů 
 jak je uvedeno v části II. obsahu,
b) rozhodlo o námitkách ke změně 

č. 1 územního plánu obce Liptál 
v rozsahu a odůvodněním dle 
části III. obsahu,

c) vydává změnu č. 1 územního 
plán Liptál v rozsahu části III. 
obsahu. 

- schvaluje výsledky poptávkové-
ho řízení na výběr projektanta 
nového Územního plánu Liptál, 
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kterým je firma Stemio a.s. a po-
věřuje starostu obce Liptál k pod-
pisu této smlouvy o dílo

- bere na vědomí zahájení sbě-
ru žádostí na změnu územního 
plánu, které je potřeba doručit 
na obecní úřad Liptál nejpozději 
do pátku 19.2.2021. Na později po-
dané žádosti nebude brán zřetel.

- bere na vědomí zápis z dílčího 
přezkoumání hospodaření obce 
Liptál č. 176/2020/EKO 

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

- schvaluje hospodaření obce 
na rok 2021 podle rozpočtového 
provizoria až do doby schválení 
rozpočtu obce

- schvaluje předběžné rozpoč-
tové opatření k rozpočtu za rok 
2020 pro operace, které vzniknou 
za období od 17.12.2020 do schvá-
lení rozpočtu na rok 2021, bez 
určení konkrétní výše v Kč a pře-
nesení pravomocí na starostu ob-
ce ke schvalování rozpočtových 
změn v těchto případech:

 - přijetí a realizace účelově po-
skytnutých prostředků (dotací)

 - změny rozpočtu v důsledku 
opravy účtování

 - upřesnění členění dle platné 
rozpočtové skladby v případech 
přesunu příjmů a výdajů, půjčky, 
dotace

 - výdaje k odvrácení škod, řešení 
havárií a živelných pohrom, vý-
daje na vyměřené pokuty

 - úhrady pokut, penále daní a da-
ňových doměrků a odvodů

 - proúčtování daně z příjmů práv-
nických osob

 o provedených rozpočtových 
změnách v uvedených případech 
bude zastupitelstvo informováno 
na dalším zasedání zastupitel-
stva obce

- schvaluje novou směrnici – 
Statut sociálního fondu obce 
Liptál

- schvaluje zrušení směrnice č. 15 
– Směrnice používání peněžního 
fondu

- schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku Stanislavu Migdalovi 
na vydání knihy „Historie dře-

vorubectví v Beskydech“ ve výši 
40.000,- Kč

- bere na vědomí informaci sta-
rosty o zasílání dárkových pou-
kazů na nákup pro jubilanty

VÝPIS Z VEŘEJNÉHO 
ZASEDÁNÍ ZO LIPTÁL Č. 11 

ZE DNE 3. 3. 2021

ZO Liptál:
- schvaluje program jednání dopl-

něný o nový bod č. 10 - Revitalizace  
vodní nádrže Žabárna – převod 
pozemků, způsob financování

- schvaluje zápis ZO č. 10 ze dne 
16.12.2020 

- bere na vědomí kontrolu usnese-
ní ZO č. 10 ze dne 16.12.2020 

- bere na vědomí informace z jed-
nání RO č. 18 ze dne 8.2.2021 a RO 
č. 19 ze dne 22.2.2021

- schvaluje koupi pozemků p.č. 
3082/1, 3082/3, 3082/10 v k.ú. 
Liptál do vlastnictví obce Liptál 
od Petera Procházky, Koryčany 
za cenu 22,- Kč/m2, tj. celkem 
451.330,- Kč s tím, že veškeré ná-
klady s tím spojené hradí kupují-
cí a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- schvaluje prodej části pozem-
ku p.č. 3800 o výměře cca 5 m2 
v k.ú. Liptál do vlastnictví Jana 
Chmelaře, Liptál, za cenu 100,- 
Kč/m2 s tím, že veškeré náklady 
spojené s převodem hradí kupují-
cí a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 3980/8 o výměře cca 16 m2 
v k.ú. Liptál do vlastnictví Hany 
Tomancové, Liptál, za cenu 100,- 
Kč/m2 s tím, že veškeré náklady 
spojené s převodem hradí kupují-
cí a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- neschvaluje úplatný převod po-
zemků z vlastnictví Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových v rámci projek-
tu „Revitalizace vodní nádrže 
Žabárna“ – pozemky p.č. 1253/7, 
1253/10 v k.ú. Liptál do vlastnictví 
obce Liptál

- schvaluje bezúplatný převod po-
zemků z vlastnictví Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových v rámci projek-
tu „Revitalizace vodní nádrže 
Žabárna“ – pozemky p.č. 1253/7, 
1253/10 v k.ú. Liptál do vlastnictví 
obce Liptál

- schvaluje způsob financování 
projektu „Revitalizace vodní ná-
drže Žabárna“ na pozemcích p.č. 
1253/7, 1253/10 v k.ú. Liptál a to tak, 
že realizace vodní nádrže bude 
částečně hrazena z dotačních pro-
středků a zbylá investice tohoto 
projektu bude hrazena z rozpočtu 
obce Liptál tak, aby celý projekt 
byl zrealizován v jedné etapě

- schvaluje plán rozvoje sportu ob-
ce Liptál na období 2021-2027

- bere na vědomí informace 
o podaných žádostech od obča-
nů na změny v Územním plánu 
Liptál a také o průběhu prací 
na Územním plánu Liptál

- schvaluje plán akcí na rok 2021 
v obci Liptál 

- schvaluje dodatek č. 8 ke Zřizovací 
listině Základní školy Liptál 

- schvaluje uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy mezi obcí Liptál a Řím-
skokatolickou farností Liptál, 
kterou se poskytovatel zavazuje 
poskytnout příjemci finanční do-
taci ve výši 70.000,- Kč na rok 2021 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- schvaluje uzavření Veřejno-
právní smlouvy mezi obcí Liptál 
a Českobratrskou církví evange-
lickou v Liptále, kterou se po-
skytovatel zavazuje poskytnout 
příjemci finanční dotaci ve výši 
70.000,- Kč na rok 2021 a pověřu-
je starostu obce Liptál k podpisu 
této smlouvy 

- schvaluje uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy mezi obcí Liptál a Fotba-
lovým klubem Liptál, z.s., kterou 
se poskytovatel zavazuje poskyt-
nout příjemci finanční dotaci 
ve výši 90.000,- Kč na rok 2021 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy 

- schvaluje uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy mezi obcí Liptál 
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Nový domov pro seniory v LiptáleNový domov pro seniory v Liptále

a Folklorním spolkem Lipta 
Liptál, kterou se poskytovatel 
zavazuje poskytnout příjemci 
finanční dotaci ve výši 156.000,- 
Kč na rok 2021 a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3 
ke Smlouvě o poskytnutí dob-

rovolných příspěvků na realizaci 
projektu „Čistá řeka Bečva II“ me-
zi Sdružením obcí Mikroregionu 
Vsetínsko a obcí Liptál v předlo-
ženém znění

- schvaluje rozpočet obce Liptál 
na rok 2021 

- schvaluje delegování místosta-
rosty obce Liptál Filipa Tomance 

jako zástupce obce na valnou 
hromadu společnosti Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a.s., která se 
uskuteční 3.6.2021

- bere na vědomí informace 
starosty o zapojení obce Liptál 
do programu Potravinové banky

Zpracovala Monika Valchářová

V obci Liptál je plánovaná vý-
stavba nového domova pro seni-
ory v areálu dětského domova. 
V loňském roce se totiž děti, které 
navštěvovaly Základní školu při 
Dětském domově Liptál, přestěho-
valy do nově vybudovaných tříd 
v Základní škole Liptál. 

Tímto přesunem žáků došlo k úpl-
nému uvolnění budovy v areálu dět-
ského domova a naplno se rozjela 
debata o budoucím využití této bu-
dovy a přilehlého okolí. Výsledkem 
jednání bylo rozhodnutí o vybudo-
vání nového domova pro seniory. 
V současné době probíhají projekční 
práce, jejichž cílem je získání územ-
ního rozhodnutí a stavebního povo-

lení. Projekt je řešen jako novostav-
ba s částečným využitím původní 
budovy školy při severním okraji 
pozemku. K tomuto objektu bude 
provedena přístavba nové hlavní 
budovy. Obě budovy budou provoz-
ně propojeny. Projektová dokumen-
tace také řeší úpravu venkovního 
prostranství a vznik nových parko-
vacích míst. Projektem bude také 
odstraněna budova čistírny odpad-
ních vod, nacházející se při jižní 
hranici pozemku.

Domov s celkovou kapacitou 58 
lůžek bude realizován v duchu ko-
munitního bydlení. Výhodou to-
hoto řešení je mimo jiné to, že 
v blízkosti se nachází Dětský do-

mov Liptál, což umožní případnou 
spolupráci a možné sdílení služeb 
obou těchto organizací. 

Investorem projekčních prací je 
Zlínský kraj, který bude také in-
vestorem stavby. V letošním roce 
se plánuje dokončení projektové 
dokumentace a zajištění povolení 
stavby. Se samotnou stavbou je 
plánováno začít po zajištění fi-
nančních prostředků v rozpočtu 
Zlínského kraje nebo spolufinan-
cováním z vhodného dotačního 
programu, nejdříve však v příštím 
roce. Další informace Vám přine-
seme v dalších číslech Liptálského 
zpravodaje.

Zlínský kraj
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Schválený rozpočet  2021 OBEC LIPTÁL  
Paragraf, popis činnosti Příjmy:

1111 - Daň závislá činnost 5 400 000,00

1112 - Daň z příjmu F.O. 80 000,00

1113 - Srážková daň 500 000,00

1121 - Daň právnických osob 3 800 000,00

1122 - Daň PO za obec 2020 250 000,00

1211 - Daň DPH 10 800 000,00

1340 - Odvoz domovního odpadu 460 000,00

1341 - Poplatek ze psů 24 000,00

1343 - Užívání veř.prostr. 4 000,00

1361 - Správní poplatky: 20 000,00

1381 - Odvod výtěžku VHP za hazard 150 000,00

1511 - Daň z nemovitosti 980 000,00

4112 - Dotace Krajský úřad Zlín 376 400,00

4116 - ÚZ 13101 Dotace na mzdu ze SR 100 000,00

4116 - ÚZ 13013 N104Z5 Dotace na mzdu SR a  EU 270 000,00

4116 - ÚZ 15011 Dotace revitalizace zeleně 64 998,80

4116 - ÚZ 29014 Dotace na lesní hospodářství 0,00

1031 - Tržba v lesním hospodářství 1 400 000,00

1031 - Odvod DPH Lesní hospodářství 350 000,00

2141 - Ostatní příjem v Infocentru 2 500,00

2212 - Ostatní příjmy MK, zimní údržba před Jednotou 5 000,00

2310 - Pitná voda (nájem za vodov.potrubí) 1 452,00

2411 - Záležitosti pošt - provize 325 000,00

3113 - Příjem s odpisu  majetku ZŠ,příjem za vodu 591 435,89

3319 - Nájem,služby Kulturní zařízení 7 000,00

3341 - Obecní rozhlas hlášení 3 000,00

3349 - Liptálský zpravodaj 100,00

3392 - Ostatní příjmy Kulturní areál 22 200,00

3511 - Za poskytnuté služby zdrav.střediska 33 000,00

3612 - Nájem bytových prostor 361 800,00

3613 - Nájem nebytových prostor,Dům služeb 68 000,00

3632 - Pohřebnictví 10 000,00

3639 - MH ,prodej a  nájem pozemku,čistírna 1 230 000,00

3722 - Prodej popelnic 31 000,00

3725 - Třídění odpadu EKO KOM 192 500,00

4354 - Dům s pečov.službou, nájem a služby 444 100,00

5512 - Hasiči příjem za elektřinu Čistírna peří 100,00

6171 - Ostatní služby, zasedačka 13 800,00

CELKEM: 28 371 386,69

Schválený rozpočet 2021 / Financování

8115 - Počáteční stav 2021 4 000 000,00

8124 - 01 Splátka úvěru - přestěhování MŠ -1 122 480,00

8124 - 03  Splátka úvěru za obec Sociální bydlení -1 006 560,00

8124 - 05 Splátka úvěru chodníky spoluúčast obce -1 588 860,00

CELKEM: 282 100,00

Rozpočet byl schválen na veřejném zasedání ZO Liptál dne 3.3.2021 pod 
bodem 17/11/21.

Zveřejněno: - elektronicky na www.liptal.cz, na úřední desce obce Liptál

Listinná podoba je uložena v kanceláři účetní obce - OÚ Liptál 331.            

Zpracovala Renáta Pokorná

Schválený rozpočet 2021  OBEC LIPTÁL 
Paragraf, popis činnosti Výdaje:

1031 - Lesní hospodářství 1 329 600,00
2141 - Informační centrum 15 000,00
2143 - Cestovní ruch 38 000,00
2212 - Oprava místních komunikací ,zimní údržba, 1 122 900,00
2219 - Údržba chodníku a parkoviště 2 346 000,00
2221 - Ostatní činnost v dopravě 10 000,00
2292 - Dopravní obslužnost 155 000,00
2310 - Skupinový vodovod 18 000,00
2321 - Kanalizace, investiční transfér ČŘB  a ostatní služby 1 655 000,00
2333 - Úpravy drobných vodovodních toků 15 000,00
2341 - Rybníky 45 000,00
2411 - Záležitosti pošt  Pošta Partner 465 000,00
3111 - MŠ - Příspěvek na provoz a ostatní služby 528 000,00
3111 - MŠ - Ostatní  náklady 32 000,00
3113 - ZŠ - Příspěvek na provoz,odpisy 2 563 435,89
3113 - ZŠ - Ostatní náklady 1 538 519,90
3231 - Základní umělecká škola 40 000,00
3314 - Knihovna 26 900,00
3316 - Vydavateslká činnoat - příspěvek na vydání knihy 40 000,00
3319 - Kulturní zařízení 443 000,00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek 20 000,00
3329 - Ochrana památek ,válečných hrobů 15 000,00
3330 - Činnost registr.církvím na činnost 140 000,00
3341 - Místní rozhlas 91 000,00
3349 - Liptálský Zpravodaj - tisk 230 000,00
3392 - Kulturní areál, nové WC realizace 210 000,00
3399 - Vítání občánků,beseda s důchodci 110 500,00
3419 - Tělovýchova 124 000,00
3421 - Dětské hřiště revize + nové víceúčel.sportoviště 272 000,00
3429 - Ostatní zájmová činnost 10 000,00
3511 - Zdravotní zařízení 56 000,00
3522 - Ostatní nemocnice - Vizovice 10 000,00
3612 - Sociální byty - Bytové hospodářství 260 000,00
3613 - Dům služeb,režijní náklady ,zateplení 112 000,00
3631 - Veřejné osvětlení 250 000,00
3632 - Pohřebnictví,režijní náklady 22 000,00
3633 - Prodloužení inženýrkých sítí 50 000,00
3635 - Nový územní plán 200 000,00
3636 - Územní rozvoj - příspěvek na digit.mapu 6 000,00
3639 - Místní hospodářství 3 845 150,00
3721 - Odvoz nebezp. odpadu 115 000,00
3722 - Odvoz domovního odpadu 680 000,00
3723 - Sběrný dvůr 155 000,00
3725 - Odvoz tříděného odpadu 192 000,00
3745 - Péče o vzhled v obci 1 278 328,00
4354 - 16 BJ penzion (Liptál 463) 313 000,00
4359 - Péče o staré občany 180 000,00
4399 - Ostatní záležitostí sociálních věcí 40 000,00
5212 - Rezerva na živelnou pohromu 30 000,00
5213 - Pandemie 25 000,00
5512 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů 182 000,00
6112 - Zastupitelstvo,komise 2 131 000,00
6171 - Vnitřní správa 4 199 000,00
6310 - Bankovní poplatky 16 500,00
6399 - Odvod daně obec 480 000,00
6409 - Člen.příspěvky mikroregionům a sdružením 176 652,90
VÝDEJ CELKEM: 28 653 486,69
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15 let od vítězství v soutěži Vesnice roku15 let od vítězství v soutěži Vesnice roku
V roce 2006 se podařilo něco ne-

uvěřitelného. Obec Liptál získala 
titul „Vesnice roku 2006“. Byl to 
velký úspěch, který posunul na-
ši obec výrazným krokem kupře-
du. Dnes je to již 15 let od tohoto 
krásného vítězství. V souvislos-
ti s obdržením titulu následova-
lo i několik dalších významných 
akcí. Výsledky této soutěže mají 
pro Liptál přínosy až do současné 
doby. I když se to nezdá, tak s po-
vědomím o naší vesnici, jakožto 
celostátním vítězem, se setkávám 
ještě dnes. Prestiž, která vznikla 
tímto titulem, je pro nás velice 
přínosná. 

Cílem soutěže Vesnice roku 
v Programu obnovy venkova je 
snaha povzbudit obyvatele venko-
va k aktivní účasti na rozvoji své-
ho domova, zveřejnit rozmanitost 
a pestrost uskutečňovaní progra-
mů obnovy vesnic a upozornit širo-
kou veřejnost na význam venkova. 
Závěrem bych chtěl moc poděkovat 
všem, kteří se jakýmkoliv způso-
bem zapojili a zapojují do života 

a do prezentace obce a obětují svůj 
čas pro svoji obec Liptál.

Ing. Milan Daňa
starosta obce LiptálNávštěva evropské komise soutěže Vesnice roku, 2008.

Liptálští, jako celostátní vítězové soutěže Vesnice roku 2006 na zájezdě 
v Holandsku, Koudumu, 2008.

Předání titulu Vesnice roku 2006.

Z návštěvy prezidenta Václava 
Klause ve vítězné vesnici, 2007.

Předání titulu Vesnice roku 2006.
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Když jsme začali připravovat to-
to číslo zpravodaje, zjistili jsme, 
že na rok 2021 vychází několik 
krásných výročí, které mají vazbu 
na obec Liptál. 

V letošním roce by se například 
dožil 120 let nejznámější liptálský 
rodák Jan Kobzáň a také letos osla-
ví 75. narozeniny jeho dcera Jana 
Dočkalová Kobzáňová. 

Další výročí, které se velkých způ-
sobem zapsalo do historie obce, je 
vítězství v soutěži Vesnice roku, 
od kterého uplynulo již 15 let. 

Narazili jsme ale také na výročí 
založení místního hřbitova, který 
se datuje do roku 1846 a je to tedy 
již 175 let od jeho výstavby. 

Hlavním jubileum, které si ale 
letos připomeneme je 660 let 
od první písemné zmínky. První 
písemná zmínka o naší obci pochází 
z 16. března 1361. Papežský dvůr 
tehdy ve francouzském Avignonu 
jmenoval rozhodčí komisi ve sporu 
mezi ceisterciáckým klášterem 
Smilheim ve Vizovicích a pány 
ze Šternberka. V této listině jsou 

jmenovány obce Lupcal, Rokoknitz, 
Lestzna a Polanka, jedná se tedy 
o Liptál, Rokytnici, Leskovec a Po-
lanku. Obec patřila vsetínskému 
panství, které bylo od roku 1308 
v držení pánů z Kravař. Později 
přešlo panství a tím také Liptálu 
do majetků pánů z Cimburka a v roce 
1505 pánům z Kunštátu. Z roku 
1516 se dochoval i údaj o velikosti 
Liptálu, který patřil k největším 
obcím panství. Stěží v této době 

můžeme mluvit o obcích a městech, 
ale přesto pro srovnání: ve Vsetíně 
je v této době známo 37 usedlostí, 
na Hovězí 28 a na dalším místě je 
již Liptál s 25 usedlostmi a jedním 
fojtstvím. Fojtem v Liptále byl nějaký 
Václav. Ve srovnání můžeme ještě 
uvést Lhotu, kde bylo 14 usedlostí 
a v Hošťálkové 9. 

Nejstarším a nejvýznamnějším 
dokumentem archivu obce Liptál je 
privilegium Albrechta z Valdštejna, 
vydané 1. ledna 1614. Jedná se o per-
gamenovou listinu opatřenou dvě-
ma přivěšenými voskovými pečetě-
mi, která je nyní uložena v okresním 
archivu ve Vsetíně. Roku 1666 došlo 
k osamostatnění a vzniku samo-
statného panství liptálského. Jeho 

660 let obce Liptál660 let obce Liptál

Starý evangelický kostel, 1783

Katastrální mapa, 1834. Černé plošky jsou zděné stavby

Z oslav 650 let obce, 2011
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Další investice v DPS LiptálDalší investice v DPS Liptál

majitelé se poměrně často střída-
li. Nová vrchnost si přivlastnila 
fojtství a největší usedlost v obci. 
Začátkem 18. století výrazně pokro-
čilo budování panství - byly v něm 
dva dvory s ovčírnami, užitkové 
a okrasné zahrady, panský mlýn 
a pila, palírna, hostinec, šenk a pi-
vovar. Šlechtickým sídlem se stal 
zámek, postavený na místě pů-
vodního fojtství. V roce 1930 se stal 
liptálský velkostatek majetkem 
hraběte Brandenstein - Zeppelina. 

V roce 1945 mu byl majetek, jako 
německému státnímu příslušníko-
vi, konfiskován. 

Od roku 1945 je zámek majet-
kem obce. Podrobně je zpracová-

na historie obce Liptál v publikaci 
"LIPTÁL - kapitoly z historie obce 
na Valašsku".

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Po loňské opravě výtahu v bytech 
nad školní kuchyní, jsme se v zimě 
pustili do rekonstrukce další kou-
pelny. Cílem totiž nyní je postupně 
rekonstruovat všechny byty, pro-
tože od výstavby těchto bytových 
jednotek přece jenom uběhl již ně-
jaký čas. 

Nad školní kuchyní se nachá-
zí šestnáct garsonek a z toho tři 
již prošly rekonstrukcí. Úpravami 
prochází především koupelny, kde 
měníme vany za sprchové kouty, 
ale opravují se i ostatní součásti 
bytu. V této době jsme také pro-
vedli úpravu osvětlení na chodbě 

a na schodišti, 
kdy staré osvětle-
ní nahradila no-
vá světla s pohy-
bovými čidly. 

Na tento rok 
máme připrave-
nou další inves-
tici, a to úpra-
vu zpevněných 

ploch před objektem. Poničený be-
ton totiž nahradí zámková dlažba 
a tím se konečně také vyřeší bezba-
riérový vstup do budovy. Poslední 
velkou změnou bude výstavba šesti 
nových parkovacích míst. Tímto 
projektem tak dojde ke zlepšení 
venkovního vzhledu u této budovy.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Nejstarší pohlednice Liptálu, 1899
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Majetkoprávním vypořádáním 
pozemků se zaobíráme na každé 
schůzi zastupitelstva. Na všech jed-
nání se řeší nějaký prodej nebo 
koupě pozemků. 

Co se týká koupě pozemků, tak 
tady má obec vytipované lokali-
ty, které chce již dlouhodobě zís-
kat do svého vlastnictví. Jedná se 
zejména o pozemky ve vlastnictví 
Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových a také ve vlast-
nictví Lesů České republiky. Tyto 
dva státní subjekty totiž vlastní 
mnoho pozemků v centru obce ne-
bo pozemků, na kterých se na-
chází stavby v našem vlastnictví. 
Na konci minulého roku se koneč-
ně podařilo ukončit jeden převod 
pozemků ze státu na obec. Jednalo 
se o pozemky pod základní školou 
a také o pozemky kolem této budo-
vy o celkové výměře více jak 7 tis. 
m2. Velmi jsme se snažili získat 
tyto pozemky do vlastnictví obce, 
protože pokud nejste vlastníkem 
pozemků, jsou vám některé do-
tace nedosažitelné. Jediná kaňka 
na tomto převodu je jeho délka 
trvání, která se vyšplhala na ne-
uvěřitelných 12 let. Tento převod 
totiž pořád něco brzdilo, ať už to 
byly změny vlád a ministrů, tak 

to byly také i mnohaleté církevní 
restituce. 

Další pozemky, které jsme od stá-
tu koupili, byly v průmyslové zóně. 
Jednalo se o pozemky pod komu-
nikací a také okolních zpevněných 
i nezpevněných ploch. Mimo tyto 
úspěšné převody, máme ještě roz-
jednáno mnoho dalších pozemků 
od státu, a to například v centru 
obce, kolem amfiteátru, u Zámku, 
u kostela, pod Žabárnou a další.

Od soukromých vlastníků se nám 
podařilo také získat několik krás-
ných a důležitých pozemků. Z těch 
větších se jedná hlavně o pozemky 

od firmy Walfer v dolní průmyslo-
vé zóně nebo třeba také o pozemky 
pod přírodní rezervací Pivovařiska. 
I v tomto případě se jedná o pozem-
ky s výměrou několika tisíc metrů 
čtverečních. 

V současné době máme rozjed-
náno několik lokalit i staveb v sou-
kromém vlastnictví, které bychom 
chtěli získat. Vždy se totiž jedná 
o pozemky, které by mohly pomoci 
k dalšímu rozvoji obce.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Získali jsme další nemovitosti do vlastnictví obceZískali jsme další nemovitosti do vlastnictví obce
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V letošním roce by osla-
vil narozeniny náš nej-
známější liptálský rodák 
Jan Kobzáň. Letos si při-
pomene 120 výročí jeho 
narození (*9.7.1901). 

Současně letos oslaví 
75 narozeniny i Kobzáňova dcera 
Jana Dočkalová, která se narodi-
la 14.3.1946. Pokud tato doba do-
volí, chtěli bychom na letošních 
Liptálských slavnostech udělat 
výstavu děl Kobzáňovy rodiny. 
Jelikož je pořádání akcí velmi ne-
jisté, chceme si tato krásná vý-
ročí připomenout ještě vydáním 
Kobzáňovy knihy „O zbojníkoch 
a o pokladoch“. Tato velmi známá 
publikace se totiž velmi těžko shá-
ní, protože všechny výtisky jsou již 
téměř vyprodané. Rozhodli jsme 

se proto udělat dotisk té-
to úspěšné knihy. V sou-
časné době se provádí 
úprava původních textů 
a převod do nové knihy. 
Problémem je také převod 
ilustrací, které se v knize 
nachází. Pokud půjde vše 

dobře, v půlce roku by měla být 
staronová kniha v Liptále. 

Na závěr bych chtěl popřát paní 
Janě Dočkalové všechno nejlepší 
a hlavně pevné zdraví.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Tímto článek Vám chceme před-
stavit přírodní památku Pivovařiska, 
která se nachází na konci katastru 
obce Liptál směrem na Hošťálkovou. 
Tato velmi vzácná lokalita se na-
chází na pozemcích, které jsou nyní 
již ve vlastnictví obce Liptál. Na za-
čátku března totiž zastupitelstvo 
schválilo koupi těchto pozemků 
a následně tedy mohla být pode-
psána kupní smlouva.

Přírodní památka Pivovařiska, 
která se nachází na rozhraní katas-
trálních území Liptál a Hošťálková, 

byla vyhlášena v roce 1999 za úče-
lem ochrany květnatých luk 
na sušších i mokřadních stanovi-
štích. Na silně podmáčených mís-
tech v nivě potoka Štěpková roste 
bohatá populace ohrožené orchide-
je prstnatce májového, kterého do-
provází další vzácné druhy rostlin, 
jako jsou např. mečík střechovitý, 
kozlík celolistý a vrbovka bahenní. 
Na pěnovcovém prameništi ve sva-
hu nad potokem může návštěvník 
vidět chomáčky květenství sucho-
pýru širolistého. Sušší části jsou 

Jan Kobzáň i jeho dcera slaví významné jubileumJan Kobzáň i jeho dcera slaví významné jubileum

Jan Kobzáň s dcerou 1958

Přírodní památka PivovařiskaPřírodní památka Pivovařiska
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O krajské dotace si mohou zažádat také včelařiO krajské dotace si mohou zažádat také včelaři

domovem dalších druhů orchidejí, 
jako jsou vstavač mužský, prstna-
tec Fuchsův nebo pětiprstka žežul-
ník, z běžnějších lučních rostlin 
zde nalezneme zvonek klubkatý, 
čertkus luční, řeřišnici luční nebo 
pupavu bezlodyžnou. V lemu lesa 
kvete brzy zjara lýkovec jedovatý 
a o něco později áron východní či 
pryšec mandloňovitý.

V loňském roce provedený prů-
zkum prokázal přítomnost 47 dru-
hů denních motýlů a vřetenušek, 
což z této lokality dělá i po této 
stránce jedno z nejzajímavějších 
míst celé oblasti. Cenný byl ná-
lez evropsky významného motýla 
modráska bahenního, k dalším 
zajímavým druhům zde zjiště-
ným pak patří modrásek lesní, 
ohniváček modrolesklý, hnědá-
sek jitrocelový, batolec duhový 
a batolec červený.  

Ze zástupců obojživelníků zde 
má vhodné podmínky pro rozmno-
žování kuňka žlutobřichá, mlok 
skvrnitý a ropucha obecná, v pě-
novcovém prameništi žije drobný 
měkkýš vrkoč rýhovaný. V křovi-
nách pravidelně hnízdí mlynařík 
dlouhoocasý a pěnice černohlavá, 
u potoka můžeme spatřit skorce 
vodního nebo konipasa horského.

Péči o tuto chráněnou lokalitu 
zajišťuje již řadu let Krajský úřad 
Zlínského kraje, přičemž údržba 
spočívá zejména v šetrném sečení 
lučních porostů za pomocí ruč-
ně vedené mechanizace, ručním 
odstraněním sena z luk a případ-
ném přepásání některých ploch 
na podzim. V letošním roce je na-

plánována mozaikovitá seč malých 
ploch v různých termínech tak, 
aby doba sečení odpovídala rozdíl-
ným nárokům zde se vyskytujících 
vzácných druhů rostlin i živočichů. 
Zároveň do příštího roku zůstanou 
na některých místech neposeče-
né plochy, které budou dosečeny 
v roce následujícím. Pravidelně 
prováděnými průzkumy se zjišťuje 
účinnost realizovaných opatření, 
jejichž cílem je zachování co nej-
vyšší druhové rozmanitosti tohoto 
krásného koutu přírody.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Mgr. Šnajdarová Magdaléna
oddělení ochrany přírody KÚ Zlín

Víte to?

Celkovou částkou 1 milion korun 
podpoří letos Zlínský kraj začína-
jící i stávající včelaře, a to tak, že 
jim přispěje na pořízení základního 
i doporučeného vybavení.

„Podpora, kterou kraj včelařům 
poskytuje již několik let, pomáhá 
nejen k růstu počtu začínajících 
včelařů a navýšení množství úlů 
a včelstev u stávajících včelařů, ale 
pozitivní dopad má také na celko-
vou úroveň kvality včelstev v kraji 
a zároveň snížení výskytu moru 

včelího plodu,“ uvedla  statutár-
ní náměstkyně hejtmana Hana 
Ančincová, zodpovědná za země-
dělství a životní prostředí.

O dotaci mohou žádat zájmo-
ví včelaři ve věku minimálně 
18 let, kteří mají včelstva umís-
těna na území Zlínského kraje. 
Přidělenou podporu ve výši 5 tisíc až 
10 tisíc korun budou moci použít jak 
na nákup základního vybavení (te-
dy 3 až 6 nástavkových úlů s varroa 
dnem a 50 až 300 rámkových pří-
řezů nebo rámků), tak na pořízení 
doporučeného vybavení – například 

včelařského kuřáku, rojáčku, roz-
pěráku, včelařského drátku, forem 
na sbíjení rámků, krmítek, mateří 
mřížky nebo ochranných pomůcek. 
(Zveřejněno v Magazínu 21 – zpravo-
daj Zlínského kraje, únor 2021.)

Příjem žádostí sice letos probí-
hal do 19. února, ale žádat může-
te každoročně. Proto jsme se také 
rozhodli tento příspěvek zveřejnit 
a tak liptálské včelaře včetně no-
váčků povzbudit a podpořit v jejich 
krásné a užitečné práci a koníčku. 
Na obrázku liptálská včela, foto 
Jana Vráblíková ml.                   (jv)
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Revitalizace vodní nádrže ŽabárnaRevitalizace vodní nádrže Žabárna
Tento projekt měl být hotový již 

minulý rok, ale nakonec jeho re-
alizace byla ukončena z důvodu 
nedokončeného převodu pozem-
ků do vlastnictví obce. Obec Liptál 
na tento projekt dokonce získala 
dotaci z Ministerstva zemědělství, 
ale bohužel se nepodařilo splnit 
podmínku dotace, a to vlastnic-
tví pozemků pod vodním dílem. 
Problém totiž je, že stále čeká-
me na převod pozemků ze státu 
na obec a bez dokončení tohoto 
procesu, nemůžeme čerpat dotační 
prostředky. Věříme, že již bude-
me brzy vlastníky a posuneme se 
do zdárné realizace. 

Součástí vodního díla bude ta-
ké řešen veřejný prostor. Jelikož 
se bude jednat o lokalitu v těsné 
blízkosti cyklostezky Rokytenka, 
vznikne u vodního díla také ob-
jekt, který by měl sloužit pro ná-
vštěvníky. Dále projekt řeší herní 
a relaxační plochy, ale také třeba 
parkování automobilů. Myslíme si, 
že toto místo má obrovský potenci-
ál a bude vyhledávaným místech 
pro trávení volného času.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál



Z obecního úřadu

Z obecního úřadu

14  Liptálský zpravodaj 1/2021

Nové ceny za pronájem hrobových místNové ceny za pronájem hrobových míst

Ceník poplatků za hrobové místo – hřbitov LiptálCeník poplatků za hrobové místo – hřbitov Liptál

Zastupitelstvo obce Liptál na 
svém 9. zasedání dne 2.9.2020 
schválilo nový ceník za proná-
jem hrobových míst na hřbitově 
v Liptále s platností od 1.1.2021. 
Dosud nájemci hradili pouze holý 
pronájem podle zákonného ceníku 
a to 4,- Kč za 1 m2 a rok. Nyní se 
do ceny promítnou i služby – údrž-
ba hřbitova, zeleně, květinová vý-
sadba a její údržba o obnova, sečení 
a úklid trávy, spadaného listí, pletí 
a údržba opuštěných hrobů, údrž-
ba výsadba a ořez stromů a keřů, 
zimní údržba, poplatky za odvoz 
a likvidaci odpadu, za elektřinu, 
vodné a stočné, opravy a údržba 
hřbitovního zařízení a vybavenosti 
jako např. zajištění provozu a údrž-
ba WC, márnice, vybavení, údržba 
a obnova laviček, osvětlení, odpad-
kových košů a kontejnerů, úklidové 
práce, zajištění možnosti zavlažo-
vání – údržba a dodávka  vody, vy-
bavení konvemi, náklady souvise-
jící s administrativním zajištěním 
pronájmů hrobových míst a chodu 

pohřebiště. Samozřejmě nemůže-
me opomenout ani investice, které 
již na hřbitově proběhly – zřízení 
urnového háje, výstavbu nové čás-
ti kolumbária, nedávnou opravu 
márnice včetně sociálního záze-
mí, chodníků, osvětlení. Zároveň 
je již nyní nutné myslet na další 
nové investice, které provoz hřbi-
tova vyžaduje a bude vyžadovat, 
včetně projektových prací, studií, 
stavebních řízení, předkládání žá-
dosti do dotačních programů, atd. 
Již brzy se například bude jevit 
jako nezbytné vybudování dalších 
schránek pro ukládání uren, o kte-
ré je vzrůstající zájem. 

Zastupitelstvo obce tedy bylo nu-
ceno promítnout alespoň část těch-
to všech nákladů do ceny za pro-
nájem hrobový míst, jak je tomu 
již mnoho let pozpátku u všech 
okolních obcí i v celé ČR, kdy jsme 
v Liptále stále hradili pouze zá-
kladní pronájem podle cenového 
věstníku.

V této souvislosti budou všich-
ni nájemci postupně oslovováni 
a bude jim zasílána nová smlouva 
o pronájmu, zde již bude stano-
vena nová cena. Vyčkejte tedy, 
až budete osloveni. Vzor smlou-
vy, kterou schválila rada obce č. 
18/20 dne 8.2.2021, bude zveřej-
něn na webových stránkách obce. 
Stejně tak i ceník a nový hřbitovní 
řád, který je před schválením pří-
slušných orgánů Zlínského kraje. 
K tomu je ovšem ještě nutné do-
ložit vyjádření hygieny, staveb-
ního úřadu i katastrálního úřadu 
a prozatím je ještě nemáme k dis-
pozici.

Věříme, že vzniklou situaci všich-
ni pochopíme a naší společnou 
snahou je a bude i do budoucna, 
aby náš hřbitov, jehož vznik je da-
tován letopočtem 1846, byl i nadále 
velmi důstojným a pěkným mís-
tem posledního odpočinku. 

(jv) 
Foto Jana Vráblíková.

platný od 1.1.2021
Zastupitelstvo obce usnesením číslo 16/09/20 ze dne 2.9.2020 s platností od 1.1.2021 vydává tento ceník nájmu 

a služeb spojených s užíváním hrobového místa na pohřebišti v Liptále (parc. č. 145/1, parc. č. 142/2 a parc. č. st. 
836 v k. ú. Liptál).

Vysvětlivky:
Hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu, hrobky, urnového hrobu nebo 

vyhrazené místo v úložišti uren.

Předmět nájmu Rozměr Nájem
za 1 m2/rok

Služby
za 1 m2/rok

Cena celkem za 
rok

Cena celkem za 
10 let

Jednohrob 2 m2 4,- 25,- 58,- 580,-
Dvojhrob 4 m2 4,- 25,- 116,- 1160,-
Trojhrob 6 m2 4,- 25,- 174,- 1740,-
Čtyřhrob 8 m2 4,- 25,- 232,- 2320,-
Jednohrobka 2 m2 6,- 25,- 62,- 620,-
Dvojhrobka  4 m2 6,- 25,- 124,- 1240,-
Postavení nové jednohrobky 2 m2 6,- 25,- 62,- 620,-
Postavení nové dvojhrobky 4 m2 6,- 25,- 124,- 1240,-
Urnový hrob 58,- 580,-
Kolumbárium pro 1 urnu 58,- 580,-
Kolumbárium pro 2 urny 116,- 1160,-
Jiné:
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Při propůjčení hrobového místa na 
dobu jinou než 10 let se cena nájmu 
i služeb stanoví poměrnou částkou. 

Cena služeb spojených s nájmem 
zahrnuje podíl nákladů na služby 
prováděné na hřbitově a jsou nutné 
k zajištění řádného běžného provo-
zu celého pohřebiště. Cena služby 
za 1 m2 hrobové plochy se stanoví 
jako podíl ceny za služby a plochy 
hrobových míst.

Každý občan, který je uživatelem 
hrobového místa nebo chce založit/
pronajmout nové hrobové místo na 
Hřbitově Liptál je podle zákona č. 
256/2001 Sb. o pohřebnictví povinen 
uzavřít smlouvu o nájmu hrobové-
ho místa. Tato smlouva se uzavírá 
na dobu 10 let. Prodloužení užívací-
ho práva rovněž na 10 let.

Poplatek na další desetileté obdo-
bí, např. 2021 až 2030, je splatný na 
počátku roku 2021, atd.

Pro ty nájemce, kteří pronájem za 
své užívané hrobové místo platili a 
mají je předplaceno dle původních 
cenových relací, platí výše uvedené 
ceny za pronájem a služby od 1.1.2021 
s tím, že jsou povinni uhradit dopla-
tek od tohoto uvedeného data. 

Poplatek lze uhradit na obecním 
úřadě nebo v informačním centru 
(pošta) nebo bezhotovostně na účet č. 
6724851/0100, v.s. 3632 + číslo domu. 

V případě bezhotovostní platby 
je nájemce povinen oznámit na 
email: obec.urad@liptal.cz své jmé-
no, datum narození, bydliště, tele-
fon, číslo hrobu a datum úhrady 
– pro identifikaci poplatku. 

Platba kartou na Platba kartou na 
obecním úřadě a v IC obecním úřadě a v IC 

Jak jsme již informovali v mi-
nulých číslech, platební termi-
nál je umístěn na obecním úřa-
dě a také v informačním centru. 
Na obou místech je možné po-
platky uhradit platební kartou 
všech různých bank. 

Terminál České pošty prozatím 
akceptuje pouze platební karty 
Poštovní spořitelny a kartou ji-
ných  bank zde nemůžete platit. 
Podle informací České pošty se 
ale i v tomto chystá změna.

(JV)

Obec Liptál se zapojila do pro-
gramu Potravinové banky a rádi 
bychom pomohli občanům, kte-
ří mají problémy s financováním 
nákupu potravin. Chtěli bychom 
najít občany, kteří by tuto službu 
potřebovali a zatím o této službě 
neví nebo se stydí říct si o pomoc. 
Prosíme naše spoluobčany, kteří 
nejsou lhostejní ke strádání dru-
hých,  o spolupráci při vytipování 
občanů, kteří pomoc potřebují, ne-
bo se sami přihlaste.

Vaše návrhy posílejte na email 
starosta@liptal.cz nebo tel. 777 931 
876, 571 438 074.

Potom bychom vytipované občany 
oslovili, zda mají o službu zájem.

Předem děkuji za Vaši spolupráci.
 Ing. Milan Daňa, starosta
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Bude vítání občánků 2021?Bude vítání občánků 2021?
Velice rádi bychom naše nové ob-

čánky přivítali společně a slavnost-
ně a naplánovali tradiční vítání ob-
čánků i v roce 2021. Bohužel, situace 
s probíhající pandemií koronaviru 
se stále nelepší a stále musíme 
všichni společně dbát na dodržová-
ní hygienických nařízení. 

Ale protože děti nezadržitelně ros-
tou, rozhodli jsme se opět dárek vč. 
finančního obnosu předat rodičům 
jednotlivě na obecním úřadě. Jak to 
bude probíhat? Novopečení rodiče 
obdrží slavností blahopřání s poky-
nem pro vyzvednutí dárku. V této 
souvislosti prosíme rodiče naroze-
ných dětí, kteří tak ještě neučinili, 
aby se na OÚ Liptál dostavili s rod-
ným listem dítěte či nám zaslali 
kopii – sken foto - způsobem, který 
si sami zvolíte (schránka na OÚ, 
email, datová schránka,…).

Při převzetí dárků budete mít sa-
mozřejmě také možnost se sami 
vyfotit u kolébky v zasedací míst-
nosti bez obavy z nákazy z přítom-
nosti většího počtu lidí. V případě 
potřeby Vám některý z pracovníků 
obecního úřadu rád vypomůže.  

Děkujeme Vám všem za pocho-
pení a věřme, že se do budoucna 
situace natolik zlepší, že se opět 
osobně sejdeme, přivítáme Vaše 
děti a pogratulujeme rodičům. 
Na zde uvedených fotografiích 
jsou zatím dvě poslední společ-
ná vítání z roku 2019. (Foto Jana 
Vráblíková ml.) 

(jv)

V uplynulém období, kdy jsme 
vítání občánků dvakrát napláno-
vali a dvakrát byli nuceni i zrušit, 
přijali pozvání na obecní úřad 
jednotlivě rodiče těchto dětí:

Dim Jordan Odinakachukwu, 
Výpusta
Kozubíková Nela, Na Špici
Bařina Matyáš, Pod Hranicí

Baďura Štěpán, Sadová
Fila Jakub, Dolansko
Laštovica Jan, Střed
Hořanský Marek, Sadová
Lajšner Oliver, Lůžko
Chrástecká Daniela,   
Dolansko
Vráblíková Elena, Pusté
Bednář Daniel, Dolansko
Mahďáková Veronika, 
Na Špici
Laža Štěpán, Dolansko
Schicho Mates, Na Špici
Čejka Patrik, Hořansko
Dorušková Denisa, Na Špici
Zgarbová Nela, Škurňův dvůr
Zgarbová Nikola, Škurňův dvůr
Filadelfi Matouš, Na Špici
Gerža Martin, Dolansko

Doleželová Klára, Dolansko
Vykydal Matěj, Střed. 
Celkem 22 dětí.

Ještě jednou blahopřejeme 
šťastným rodičům a jim i jejich 

ratolestem přejeme do života 
jen to nejlepší.
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Jubilanti obdrží peněžní poukazyJubilanti obdrží peněžní poukazy

Proběhla deratizace obce Proběhla deratizace obce 

Z důvodu probíhajících opatření 
stále nejsou možné osobní návštěvy 
u našich jubilantů (70 let, 75, 80, 81, 
82, 83 atd.). Velmi nás to mrzí, ale 
i nadále jsme nuceni věnovat Vám 
peněžní poukázku, abyste alespoň 
takto obdrželi tradiční pozornost. 

Za poukaz si pak zakoupíte v ob-
chodě Jednota Liptál - prodejna 

Střed nebo Dolansko, co si budete 
přát, podle vlastního výběru ve výši 
hodnoty poukázky. Částku nelze 
dělit na více nákupů, nevrací se pe-
níze, platnost bude uvedena na po-
ukázce. Dárkové poukazy obdržíte 
v obálce domů na Vaše jméno.

Jelikož se situace s koronavirem 
ani nadále nevyvíjí moc příznivě, 

budeme v darování poukazů po-
kračovat i v následujících mě-
sících, dokud se situace nevrátí 
do normálu. Děkujeme za pocho-
pení a těšíme se na osobní setká-
vání. 

Ing. Milan Daňa, starosta, 
a členové Komise pro občanské 

záležitosti

Pokud chcete vy, kteří tyto 
služby ještě nevyužíváte, dostá-
vat zprávy z hlášení obecní-
ho rozhlasu formou SMS pří-
mo do svých mobilních telefonů, 
nahlaste na obecní úřad své te-
lefonní číslo. Prostřednictvím 
SMS budete poté dostávat struč-
ná hlášení obecního rozhlasu 
(upozornění, různá oznámení, 
prodeje, pozvánky, atd.). Zvláště 
v tomto čase Vám kvůli různým 

omezením doporučujeme služ-
bu využít.

Samozřejmě stále trvá možnost 
rozesílání zpráv z webu obce 
na Vaše emaily, k jejichž odběru 
se můžete sami přihlásit na www.
liptal.cz, záložka Zasílání novi-
nek. Na emaily vám budou chodit  
rovněž různá upozornění, zprávy 
z úřední desky, pozvánky na ak-
ce atd. Pokud si nebudete vědět          

rady, použijte stejný postup, ja-
ko pro přihlášení k zasílání SMS 
-  zašlete nám na obecní úřad Váš 
email nebo zatelefonujte a my Vás 
do odběru novinek zařadíme.    (jv)

Kontakt pro zaslání čísla telefonu 
nebo emailu:
Tel.: 571 438 074
Email: obec.urad@liptal.cz
Web: www.liptal.cz, záložka 
Zasílání novinek

Jako každoročně proběhla v naší 
obci jarní velkoplošná deratizace 
(15.3., 22.3., 1.4.2021). Bohužel z dů-
vodu krizových opatření byla ošet-
řena pouze veřejná místa. Na pod-
zim bude prováděna kontrolní 
prohlídka a další umístění návnad. 
Akci zabezpečuje firma Deratex, 
spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která 

provede ošetření kanalizační sítě, 
veřejných ploch a vybraných ob-
jektů, či míst, na která upozorníte. 

Vzhledem k tomu, že je pravdě-
podobný výskyt hlodavců i v okolí 
obytných domů a hospodářských 
stavení, prosíme a vyzýváme ob-
čany ke spolupráci při vyhledá-

vání pobytu hlodavců. Nahlaste 
své postřehy o výskytu hlodav-
ců  na Obecní úřad v Liptále, tel. 
571 438 074, a to i v průběhu roku, 
aby bylo zabezpečeno komplexní 
ošetření obce. Konkrétní postup 
s Vámi bude dohodnut.

Obecní úřad v Liptále 
a fy Deratex, Zlín

Upozorňujeme všechny oso-
by, které jsou vedeny na adrese 
úředního pobytu Liptál 331, tj. 
Obecní úřad Liptál, že na této 
adrese se již Vaše pošta neuklá-
dá a je vracena zpět na poštu, 
po zákonných lhůtách uvedené-
mu odesílateli. 

Zdůrazňujeme, že není povin-
ností pošty hledat skutečné místo 
pobytu – zásilky se doručují podle 
adresy na zásilce. 

 
Uvedení skutečné adresy a vy-

zvedávání pošty je ve vlastním 
zájmu osob na úředním pobytu. 

Domnění, že pokud si poštu nevy-
zvednete, nic se neděje, je oprav-
du jen zdánlivé. Jinak řečeno, ne-
převzetí pošty Vám může způsobit 
i vážné osobní problémy včetně 
těch finančních.

Jana Vráblíková

Upozornění pro občany Upozornění pro občany 
vedené na úředním pobytuvedené na úředním pobytu

Stále rozesíláme SMS Stále rozesíláme SMS 
a emaily zájemcům o novinky v obcia emaily zájemcům o novinky v obci



Z obecního úřadu

Z obecního úřadu

18  Liptálský zpravodaj 1/2021

PŘÍSPĚVKY:
- zasílejte na uvedenou emailovou 

adresu s označením „Příspěvek 
do zpravodaje“ nejlépe 

  ve formátu word (přípona .doc), 
jeden příspěvek obsahem asi ½ 
stránky psané na počítači.

  Texty neprochází jazykovou 
úpravou, za obsah zodpovídají 
jednotliví přispívající. Proto dbej-
te na odstranění chyb či překle-
pů. Redakce si vyhrazuje právo 
příspěvky krátit.

- osobně na obecní úřad
- vždy s uvedením autora textu

FOTOGRAFIE:
- posílejte zvlášť v příloze emailu - 

ne v textu
- ve formátu .JPG, .JPEG, velikost cca 

kolem 1 MB
 Velikostí kolem 100 kB ani neposí-

lejte - moc malé, proto nevhodné 
pro tisk.

- osobně na obecní úřad. Po naske-
nování budou vráceny

- vždy s uvedením autora fotografií

Vydavatel si vyhrazuje právo pří-
spěvky před zveřejněním posoudit 
zejména, aby nepoškozovaly jiné sub-
jekty, osoby, apod. Zveřejněny budou 
jen ty příspěvky, u nichž bude uveden 
podpis pisatele a plná adresa.

Reklama v obecním zpravodaji je 
zveřejňována pouze po dohodě jen 
místním firmám jako podpora pod-
nikání místních subjektů.
KONTAKT pro zasílání příspěvků:

Jana Vráblíková, Obecní úřad Liptál, 
756 31  Liptál 331, Tel.: 571 438 074

E-mail: obec@liptal.cz, 
obec.urad@liptal.cz   

Jak posílat příspěvkyJak posílat příspěvky

Jak šel čas s titulní stranou našeho zpravodajeJak šel čas s titulní stranou našeho zpravodaje
Jednou za čas prochází vzhled 

Liptálského zpravodaje úpravami. 
Vždy je cílem zpravodaj upravovat 
tak, aby byl pro čtenáře co nejlepší. 
Například grafika vzhledu stále po-
stupuje dopředu a tak i my chceme, 
aby náš zpravodaj odpovídal mo-
derním trendům. 

Poslední velkou změnou prošel 
zpravodaj v roce 2016, kdy jsme 
začali tisknout zpravodaj barev-
ně. Samozřejmě stále se snažíme, 
abyste ve zpravodaji našli všechny 
důležité informace, které se v naší 
obci dějí. Aktivita přispěvovatelů 
se odráží na kvalitě a díky těmto 
lidem předčívá Liptálský zpravodaj 
své kolegy z okolních obcí. Je to 
krásná vizitka naší obce i Vás. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

(platí pro každý rok)

č.1 - za leden - únor, březen
 je 10.03. příslušného roku
č.2 - za duben - květen - červen
 je 10.06. příslušného roku
č.3 - za červenec - srpen - září
 je 10.09. příslušného roku
č.4 - za říjen - listopad - prosinec
 je 01.12. příslušného roku
Prosíme o dodržování uvedených 

termínů!

UZÁVĚRKY
jednotlivých čísel Liptálského 

zpravodaje

Obálka zpravodaje z roku 2006. Obálka zpravodaje z roku 2011.

Obálka zpravodaje z roku 2018. Obálka zpravodaje z roku 2020.
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Volby do Volby do 
Poslanecké Poslanecké 

sněmovny 2021sněmovny 2021

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI 
v Liptále k 28.2.2021v Liptále k 28.2.2021

Evidovaní uchazeči:  35 (17  k 30.11.2020).  
Podíl nezaměstnanosti: 3,17 (2,67 k 30.11.2020).  
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Branky: 43 evidovaných uchazečů, 6,35 %  podíl nezaměstnanosti,
- nejméně Leskovec: 12 evidovaných uchazečů, 2,60 %  podíl nezaměstnanosti. 

               (Zdroj: Úřad práce)

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR se budou konat 
v pátek 8. října a v sobotu 9. října 
2021. 

Je pravděpodobné, že ani tyto 
volby se neobejdou bez přísněj-
ších hygienicko-protiepidemic-
kých opatření a průběh voleb 
bude z důvodu nemoci covid-19 
dotčen speciálními pravidly. 

Další informace Vám budeme 
postupně přinášet v následují-
cích číslech zpravodaje, na www.
liptal.cz.   (jv)

Veškeré dostupné informace 
k volbám naleznete 

na webových stránkách 
Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/volby.aspx

Máte již uhrazeny poplatky?Máte již uhrazeny poplatky?
Termín pro uhrazení poplatků 

za odpady a psy pro rok 2021 je kaž-
doročně do konce března. Kdo jste 
ještě nestihli, můžete tak učinit ho-
tově nebo kartou na obecním úřadě 
nebo přímo na účet obce.

 
Po zaplacení poplatku obdržíte 

známku na popelnici pro rok 2021 
a barevné pytle na tříděný odpad. 
Upozorňujeme, že pokud nebudete 
mít po tomto termínu přilepenu 
známku na popelnicích pro rok 
2021, nebudou vám vyváženy.

 

Výše poplatků zůstává stále v ne-
změněné výši:
- 300 Kč/osoba/rok za osobu s trva-

lým pobytem,
- 300 Kč/rok/objekt, kde není ni-

kdo hlášen k trvalému pobytu,
- pes 100 Kč/rok v obci
- pes v odlehlé části obce 50 Kč/rok.
- za každého dalšího psa se popla-

tek zvyšuje v obci na 200 Kč/ks/
rok, mimo obec na 100 Kč/ks/rok.
Číslo účtu obce: 6724851/0100, va-

riabilní symbol 1340 a číslo popis-
né/evidenční objektu.    (jv)
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Na rozdíl od předchozích sčítání 
převezme Český statistický úřad 
(ČSÚ) údaje, které jsou dostupné 
v informačních systémech veřej-

né správy, zejména pak v evidenci 
obyvatel. Sčítané osoby tak budou 
vyplňovat méně údajů než v mi-
nulém sčítání. Sčítací formulář 

je buď elektronický, nebo tištěný, 
je stručný a uživatelsky přívětivý. 
Je společný pro celou domácnost 
a část za jednotlivé osoby. Lze jej 
vyplnit přes web onlinescitani.cz 
nebo v mobilní aplikaci, kterou lze 
najít v Google Play i App Store pod 
názvem Sčítání2021.

ČSÚ oznamuje sčítání lidu, ČSÚ oznamuje sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2021domů a bytů v roce 2021
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Od 1.1.2021 jsou v platnosti no-
vé jízdní řády. Došlo i ke změnám 
dopravních společností. Přes Liptál 
v současnosti jezdí a zastavuje 
na různých zastávkách a v nejrůz-
nějších časech 12 spojů v obou 
směrech a to ještě po staré nebo 
po nové cestě, proto není prak-
ticky možné, abychom ve zpravo-
daji všechny otiskli. A vybrat jen 
některé bude zkreslující, protože 
každý z Vás nastupuje jinde, využí-
vá jiných spojů. Další kapitolou je 
zveřejnění příjezdů do Liptálu a od-
jezdy ze Vsetína, z Vizovic, ze Zlína. 
Opět každý z občanů využívá jen 
něco podle své potřeby. Na přilože-
ném obrázku můžete vidět přehled 
těchto spojů.

Pro ty, kteří disponujete počíta-
čem a internetem, a nestačí Vám 
možnost vyhledání aktuálního  po-
třebného spoje, všechny jízdní řády 
autobusů zastavujících v Liptále lze 
přehledně dohledat na:  http://por-
tal.idos.cz/Search.aspx?mi=4&c=7 
nebo přiložený QR kód.

Jiná cesta: 
Úvodní stránka http://portal.

idos.cz/
Autobusové jízdní řády 
Vyhledání podle objektů
- části měst a obcí
Liptál

Vyhledávat můžete i zde: https://
www.idzk.cz/autobusy/2021 

Zejména pak našim starším 
spoluobčanům rádi potřebné 
jízdní řády na Obecním úřadě 
v Liptále vytiskneme. Jen si vy-
berte podle zveřejněného přehle-
du, které linky jsou pro vás nejpo-
třebnější a zastavte se na obecní 

úřad. Budou navíc obsahovat i jed-
notlivé zastávky v Liptále a odjezdy 
např. ze Vsetína, z Vizovic, Slušovic, 
Zlína atd.         

(jv)

Oznamuji, že jsem přihlášena 
do systému PL pro očkování pro-
ti koronaroviru a mám objedná-
ny očkovací látky. V této chvíli 
však nemám informace ohledně 
dodávky vakcín, takže na dotazy 
klientů odpovídám, že si zájemce 
zapisujeme do seznamu a v přípa-
dě dodávky očkovacích látek pak 
budeme registrované klienty te-
lefonicky obvolávat. Pokud někdo 
moc spěchá na očkování, může 

se zkusit přihlásit do některého 
z očkovacích center přes centrální 
registr, možná by tam budete na-
očkováni dříve, ale není to zaruče-
ná informace. 

Dále bych Vás ráda informovala, 
že jsem objednala i antigenní testy 
ze slin, v době vyjití zpravodaje již 
snad budou k dispozici. 

Zájemci se mohou hlásit na te-
lefonu ordinace Liptál, číslo 

571 423 011, a domluvíme se na dal-
ším postupu.

V této době přeji všem hod-
ně zdraví, lepší příští dny a ta-
ké hodně štěstí. A děkuji za po-
chopení, trpělivost. Děkuji 
i Obecnímu úřadu Liptál, zastu-
pitelstvu a všem za podporu a po-
moc ordinaci v Liptále. Věřím, že 
se nám společně podaří situaci 
zvládnout.

MUDr. Hana Blanarčíková

Nové jízdní řádyNové jízdní řády

I v Liptále se bude očkovat proti koronaviruI v Liptále se bude očkovat proti koronaviru
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Léta s letáky ČEZ končíLéta s letáky ČEZ končí
V návaznosti na změnu způsobu oznamování pláno-

vaných odstávek elektřiny a informační kampaň Léta 
s letáky končí bychom Vás rádi seznámili se změna-
mi. Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení 
a přecházíme na elektronický způsob informování. 

Jak se zákazník o odstávce dozví? 
- individuálně e-mailem nebo SMS na internetových 

stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky 
- na úřední desce, příp. dalšími způsoby v místě ob-

vyklými (veřejný rozhlas, emailový info kanál, SMS 
info kanál apod.) 

Jak a kde se může zákazník zaregistrovat, aby do-
stával upozornění e-mailem nebo sms?

Detailní návod najdete na webových stránkách obce 
v brožuře. Zákazník bude potřebovat datum narození 
nebo IČO a EAN kód, který najde na vyúčtování za elek-
třinu. Pak už jen navštíví www.cezdistribuce.cz/sluzba 
, kde si zaregistruje, popř. zkontroluje kontaktní údaje 
pro zasílání upozornění, a je hotovo. 

Výhody registrace pro zákazníka 
- o plánované odstávce se dozví včas, i když se na da-

né adrese pravidelně nezdržuje bude neprodleně 
informován i o případném zrušení odstávky 

- získá informace o předpokládané době obnovení do-
dávek při poruše 

 ročně uspoříme 4 000 kg papíru, to je přibližně 10 
stromů, a za pár let tak společně ušetříme celý les 

Proč se musí zákazník registrovat? 
Při připojení odběrného místa zákazník nemusel 

uvést své kontaktní údaje nebo údaje již nemusí být 
aktuální. Proto je lepší si aktuální e-mailovou ad-
resu i telefonní číslo nově nastavit či zkontrolovat, 
zákazník tak bude mít jistotu, že informace obdrží 
včas.

Věříme, že s novými službami nabídneme Vám 
i našim zákazníkům vyšší komfort a lepší informo-
vanost. 

ČEZ Distribuce

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství
I letos uklízíme Liptál - PYTLOMAT

Akce Ukliďme Liptál, naplánovaná na 27. března 
2021, se z důvodu platných opatření proti šíření ko-
vidu - KONÁ, jen ne v původním rozsahu - ne spo-
lečně a veřejně.

Akce nyní není omezena jen na jeden den, zvolte 
si sami, kdy se rozhodnete pomoci naší přírodě a ži-
votnímu prostředí, kdy využijte samozřejmě přede-
vším pěkného počasí.

Děkujeme všem dobrovolníkům a pomocníkům 
za pochopení, pomoc a spolupráci. Pytle na odpad si 
samozřejmě můžete vyzvednout na obecním úřadě. 
Zároveň vás prosíme a budeme rádi i za zpětnou 
vazbu – pošlete nám fotografie, videa z vašeho „sbí-
rání“. 

Můžeme si tak alespoň trochu vynahradit, že se 
na to nemůžeme vrhnout společně, jako tomu bylo 
při předchozích ročnících. A možná, kdoví, bude ví-
těz i odměněn? 

Jsme společně vděčni za každý sesbíraný pytel 
odpadu. Každý z nich bude určitě poznat na pěkném 
vzhledu naší obce! Sledujte facebook obce a web. 

(jv)
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NETŘÍDĚNÝ (zbytkový) ODPAD – PYTLE
černá barva (paseky)

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

POZOR - kdo nemá na popelnici přilepenu 
samolepku pro rok 2021 (tj. doklad o zaplacení), 

nebude mu popelnice vyvážena!

Klasické kulaté plechové a černé plastové popelnice 
je možné zakoupit na obecním úřadě nebo 

v Informačním centru. 

SVOZOVÁ MÍSTA - PRO PASEKY:
Hluboké – u Josefa Lukáše
Lopuník – u Horkých č. 405

Kopřivné – u Zavrtáků
Háj – u Kovařčíků č. 440

Lůžko – u Oborských (kde stál kontejner)

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD: 
PLASTY, PAPÍR, NÁPOJOVÉ KARTONY, 

SKLO, BIOODPAD 
jsou umístěny:

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

ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE, TONERY 
- kontejnery umístěny ve vstupu na OÚ Liptál 

a ve sběrném dvoře 
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

BYTOVÝ TEXTIL, ODĚVY, OBUV, HRAČKY
bílý kontejner

- kontejnery umístěny ve sběrném dvoře 
a v Hořansku Na Špici

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ - sběrná nádoba 
EKOLAMP

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

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY
zelené nádoby označené nálepkou

- kontejnery umístěny ve sběrném dvoře 
a v Hořansku Na Špici

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

Děkujeme, že třídíte odpad. 
Má to smysl.

Prosíme občany, aby do kontejnerů i barevných pytlů ukládali pouze odpad,
pro který jsou určeny.
Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně třídění odpadů v Liptále, obraťte se na pracovníky obecního úřadu, 
kteří Vám rádi pomohou. 

Svoz odpadu - obec Liptál 2021

2020

Komunální odpad  
POPELNICE

ČERNÉ pytle

ČTVRTEK – LICHÝ týden

PLASTY – PET
žluté pytle
PONDĚLÍ

PAPÍR
modré pytle

PONDĚLÍ

SKLO BIO
ČTRVRTEKNÁPOJOVÉ KARTONY 

Tetra Pack
oranžové pytle

duben 8, 22 19 3 – 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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Vážení a milí čtenáři,

i nadále je naše knihovna pro veřejnost uzavřena. 
Přesto jsme nakoupili novinky, byl přivezen fialový 
výměnný soubor a také namluvená CD pro děti i do-
spělé, a netrpělivě čekáme, kdy situace dovolí a bude-
me moci knihovnu znovu otevřít. Prozatím jsme se 
rozhodli otevřít alespoň výdejové okénko.

Výdejové okénko 
Na webových stránkách knihovny najdete odkaz 

na elektronický katalog, kde je možné vybrat si knihy, 
které vám po předchozí dohodě nachystám a ve dve-
řích knihovny v dohodnutý čas předám. 

Seznam knih je nutné dopředu poslat buď do emailu 
obec.urad@liptal.cz, nebo nahlásit telefonicky na čís-
lo 571 438 074 – Obecní úřad. 

Vracení knih proběhne stejnou cestou po předcho-
zím objednání.

Při předání knih prosím o dodržování nařízených 
hygienických opatření.

Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.cz  

OTEVÍRACÍ DOBA: 
STŘEDA    15 – 17 HOD
PÁTEK      15 – 17 HOD

Alena Malčíková, knihovnice

Výtvarný odkaz heraldika Jiřího Loudy 
je kompletní

V loňském roce uplynulo sto let od narození Jiřího 
Loudy – účastníka odboje v době II. světové vál-
ky, ale především heraldika světového významu 
– člena Britské heraldické společnosti v Londýně, 
Francouzské heraldické společnosti v Paříži a Me-
zinárodní heraldické akademie v Ženevě. Rodák 
z Kutné Hory byl výtvarným talentem nadán od mlá-
dí a heraldika se stala jeho osudem od počátku 40. let 
20. století. V době válečného pobytu ve Velké Británii 
se pro Jiřího Loudu stala důležitou návštěva kaple sv. 
Jiří na hradě Windsor u Londýna, kde poprvé spatřil 
erby rytířů Podvazkového řádu. Začal se o ně více 
zajímat a vytýčil si smělý cíl – veškeré erby tohoto 
rytířského řádu nakreslit do uceleného souboru. 
Ke splnění jeho záměru však nevedla přímá cesta. 
Po roce 1948 byl Jiří Louda určitou dobu politicky 
perzekuován, přesto získal zaměstnání ve Státní vě-
decké knihovně v Olomouci a obyvatelem hanácké 
metropole zůstal natrvalo.   

Erby rytířů Podvazkového řádu se jeho dlouhým 
životem „vinuly“ jako pomyslná červená nit. Během 
úsilí o jejich výtvarné ztvárnění bylo Jiřímu Loudovi 
souzeno postupovat často oklikami. Značnou část 
jeho profesního života totiž zaujímala publikační 

činnost spojená s propagací heraldiky a mnoho času, 
úsilí a výtvarného talentu věnoval návrhům i tvorbě 
zejména městských znaků Čech, Moravy a Slezska. 
Od vytčeného cíle neustoupil ani po roce 1989, kdy jej 
dlouhodobě zaměstnávaly návrhy a výtvarné realiza-
ce nových státních symbolů Československa a posléze 

Informace o provozu knihovnyInformace o provozu knihovny

V naší knihovně máme novou knihuV naší knihovně máme novou knihu
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České republiky či práce v podvýboru pro heraldiku 
a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR. Erby rytířů 
Podvazkového řádu nikdy nepustil ze zřetele. Pokud 
jeho zdravotní stav dovoloval, nakreslených erbů 
přibývalo až do roku 2011. V posledních čtyřech letech 
života již pouze mohl přehlédnout svoje dílo a sobě 
stanovený cíl považovat za dosažený, neboť veškeré 
erby rytířů Podvazkového řádu z let 1348 – 2011 nakres-
lil. Jiřímu Loudovi nebylo bohužel souzeno spatřit tyto 
kresby v knižní podobě. Pět let po jeho úmrtí se však 
situace změnila. V loňském předvánočním čase byla 
vydána dvojjazyčná publikace s názvem Coats of Arms 
of the Knights of the Order of the Garter / Erby rytířů 
Podvazkového řádu.

Editoři publikace PhDr. Karel Müller, Mgr. Michal 
V. Šimůnek a PhDr. Karel Podolský stáli, vzhledem 
k velkému rozsahu Loudovy pozůstalosti, před ne-
lehkým úkolem. Obsah knihy vypovídá o jejich 
odborné erudici a realisticky zvolené koncepci. 

Celkové rozvržení poměru textové a obrazové ma-
térie symbolizuje prolínání dvou poloh Loudovy 
osobnosti. Vizuální podoba publikace tak v poměrně 
rozsáhlých a odborně kompaktních kapitolách ne-
pravidelně vložených mezi jednotlivé erbovní sou-
bory popisuje soukromý život Jiřího Loudy souběžně 
se prolínající s výtvarnou i publicistickou tvorbou 
a plněním životního cíle, který si jako mladý muž 
vytýčil.

Největší prostor v knize zaujímá více než tisíc 
erbů rytířů Podvazkového řádu - zásluhou autoro-
va výtvarného projevu je každá kresba osobitým 
uměleckým dílem. Jednotlivé soubory jsou ohrani-
čeny léty vlády anglických panovníků a panovnic 
– Eduardem III. (králem od roku 1327), zakladatelem 
a 1. suverénem (1348 – 1377) Podvazkového řádu po-
čínaje, po Alžbětu II. a zároveň 30. suveréna (1952 –) 
Podvazkového řádu. Kresby a jejich textový doprovod 
jsou publikovány dle původního Loudova záměru. 

Albrecht II. (V.) (1397 – 1439), 
král římský, český a uherský, 

vévoda rakouský  

Friedrich Falcký (1596 – 1632), 
král český a kurfiřt falcký  

Zikmund Lucemburský (1368 – 1437), 
císař římský, král český a uherský

Rudolf II. (1552 – 1612), 
císař římský, král český a uherský

František Josef I. (1830 – 1916), 
císař rakouský, 

král český a uherský

Sir Winston Churchill (1874 – 1965), 
předseda vlády 

Spojeného království
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Sir Edmund Hillary (1919 – 2008), 
první pokořitel nejvyšší hory světa – Mt. Everest

Margaret Thatcherová (1925 – 2013), předsedkyně vlády 
Spojeného království a baronka z Kestevenu    

Vizuálně jednotné soubory nejprve obsahují podkla-
dově barevně odlišený textový medailon s vyobraze-
ním erbu příslušného řádového suveréna a poté ná-
sleduje chronologicky datovaný a číslovaný přehled 
erbů osob přijatých do Podvazkového řádu v období 
jeho vlády. Počínaje erbem č. 814 však dochází k sta-
tistickému zkreslení – důvody proč jsou některé erby 
označeny neposloupným číslem doplněným pís-
menem, které je jinak vidět pouze u erbů suverénů 
řádu v textových medailonech, jsou uvedeny v ediční 
poznámce knihy.                   

Mezi erby rytířů Podvazkového řádu lze vidět de-
set takových, které náleží nositelům spjatých se 
zeměmi Koruny české. Zajímavé je také porovnání 
(byť je zřejmé, že jednotliví suveréni řádu vládli 
v odlišně dlouhém čase) počtu přijatých řádových 
členů. Nejvíce (133) jich bylo v době vlády královny 
Viktorie, která byla 25. suverénem řádu (1837 – 1901). 
Naopak během krátkého panování Eduarda V. - 
7. suveréna řádu (1483) a Eduarda VIII. - 28. suveréna 
řádu (1936) se novým členem nestal nikdo. Širší 
veřejnosti známý panovník Richard III. – 8. suverén 
řádu (1483 – 1485) touto poctou nehýřil (7), obdobně 
proslulý Jindřich VIII. – 10. suverén řádu (1509 – 1547) 
byl v tomto směru aktivnější (53), jeho dcera Alžběta 
I. – 13. suverén řádu (1558 -1603) přijala totožný počet 
osob (53) a její jmenovkyně Alžběta II. – 30. suverén 
řádu (1952 -) obsadila v pomyslné tabulce druhé 
místo (zatím 109 – publikace obsahuje erby 98 řá-
dových členů z tohoto počtu - jména přijatých osob 

v letech 2011 – 2020 jsou v textu knihy pro doplnění 
uvedena).

Jiří Louda byl jako heraldik uznáván i v koléb-
ce této pomocné vědy historické, kterou byla a je 
Velká Británie. Předmluvu knihy napsal Charles, 
princ z Walesu - budoucí anglický král a 31. suve-
rén Podvazkového řádu. Její vydání je mimořádný 
projekt, který významem přesahuje hranice České 
republiky. Přijetí u odborné veřejnosti již nyní nazna-
čují hlasy udělené v Anketě o knihu roku 2020. Po čet-
bě knihy Coats of Arms of the Knights of the Order of 
the Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu je nutné 
vyslovit respekt vydavatelům a poděkovat všem, 
kteří na vydání publikace finančně přispěli. Vizuální 
podoba Loudových kreseb erbů rytířů Podvazkového 
řádu dokládá oprávněnost citátu anglického heraldi-
ka Anthony Wagnera: Heraldika je těsnopis historie.

Jiří Louda: Coats of Arms of the Knights of the Order 
of the Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu

Editoři: PhDr. Karel Müller, Mgr. Michal V. Šimůnek, 
PhDr. Karel Podolský, 

ISBN: 978-80-244-5621-8 (Univerzita Palackého), 
978-80-88384-02-1 (Vlastivědné muzeum), 688 str., 
1. vydání. 

Vydavatelství Univerzity Palackého a Vlastivědné 
muzeum v Olomouci v roce 2020  
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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.               (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.

DT NÁZEV AKCE 2021 ZAČ. POŘADATEL KDE
26.3.

    až  
11.5.

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České 
republice --- Český statistický úřad obec

27.3. Ukliďme naši obec - ZRUŠENO
Náhradní způsob PYTLOVÁNÍ - průběžně 08:00 Obec Liptál obec

29.3. Jarní koncert 16:00 ZUŠ Morava – Liptál KZ
1.4. Velikonoční prázdniny --- ZŠ Liptál
9.4. Liptálský kvíz 19:00 FS Lipta Liptál KZ

16.4. Soukromá akce --- Mrnuštíková K., Liptál KZ
17.4. Otevírání studánek – Kovářky 14:00 Obec Liptál U studánky – Kovářky
15.5. Rocková zábava 20:00 Šťastný KA
24.5. Závěrečný absolventský koncert 16:00 ZUŠ Morava – Liptál KZ
28.5. Noc kostelů 17:00 ČCE Liptál Kostel ČCE
29.5. Kácení máje 17:00 SDH Liptál U hasičské zbronice
4.6. Dětský den 15:00 MŠ Liptál Zahrada MŠ Liptál
5.6. Soukromá akce --- Filadelfi S., Liptál KZ

13.6. 34. Dětský (nejen) foklorní den  09:00 FS Lipta Liptál, Obec Liptál KA
19.6. Rocková zábava 20:00 Kotek KA
3.7. Hasičská soutěž 13:00 SDH Liptál Areál FK Liptál
4.7. Svátek Mistra Jana Husa 17:00 ČCE Liptál Kostel ČCE
4.7. Rocková zábava 20:00 Kotek KA
6.7. Setkání u pomníčku Na Bílé 15:30 ČCE Liptál, Obec Seninka Na Bílé
9.7. Soukromá akce --- Daňová R., Liptál KZ
11.7. 3. Letní posezení se seniory 16:00 Obec Liptál KA
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DT NÁZEV AKCE 2021 ZAČ. POŘADATEL KDE
17.7. Pivní slavnosti 20:00 Šťastný KA

24.7. Myslivecké odpoledne 15:00 MS Brdisko Liptál KA/myslivecká chata

7.8. 7. Liptálský gulášfest 15:00 Obec Liptál KA

14.8. Fotbalové odpoledne FK Liptál Areál FK Liptál

19.8. Kino na Zámek - LS 20:30 FS Lipta Liptál, Obec Liptál Zámek

20.8. MFF 52. Liptálské slavnosti (18.-23.8.2021) 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 15:30 Obec Liptál

11.9. Rocková zábava 20:00 Kotek KA

18.9. Zvěřinové hody 15:00 MS Brdisko Liptál KA/KZ

26.9. Liptálská pouť 08:50 Katolická církev Liptál Kostel ŘK
8.10.
9.10. Volby do PS PČR 14-22

08-14 Obec Liptál VZM 

9.10. Zamykání studánek 14:00 Obec Liptál 

18.10. Podzimní koncert 16:00 ZUŠ Morava – Liptál KZ

23.10. Den stromů 14:00 ČSOP Vartovna, Obec Liptál Obecní sad

5.11. Liptálský kvíz 19:00 FS Lipta Liptál KZ

27.11. Adventní jarmark 13:00 MŠ, ZŠ, SR při ZŠ Liptál KA

27.11. Rozsvícení vánočního stromu, betlému 16:30 Obec Liptál Před radnicí

28.11. Adventní koncert v kostele ČCE 15:00 ČCE Liptál Kostel ČCE Liptál

4.12. Posezení se seniory 14:30 Obec Liptál KZ

4.12. 22. Mikulášská jízda 14:00 FS Lipta Liptál Obec

10.12. Liptálský kvíz 19:00 FS Lipta Liptál KZ

11.12. Mikulášský volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál Tělocvična ZŠ Liptál

12.12. Vánoční zpívání a koledování 15:00 FS Lipta Liptál KZ

20.12. Vánoční koncert 16:00 ZUŠ Morava – Liptál KZ

26.12. Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

30.12. Setkání u rozhledny Vartovna 11:00 Obec Seninka Na Vartovně

31.12. Setkání u památníku sv. Huberta Na Kršli 10:00 Myslivci Všemina Na Kršli

01.01.
2022 Novoroční obecní ohňostroj 18:00 Obec Liptál Před OÚ

Plán akcí byl schválen na veřejném zasedání ZO Liptál č. 11 dne 3.3.2021 bod  12/11/21.  
Každý další požadavek na konání akce a pronájem, který není v tomto plánu zanesen, je nutné projednávat 

jednotlivě a průběžně na dalších zasedáních ZO Liptál.

Prosíme, sledujte aktualizovaný plán akcí na webových stránkách obce. Vedoucí spolků žádáme, aby si 
podle toho plánovali zkoušky v kulturním zařízení. Někdy totiž může dojít k překrytí termínů zkoušek a mi-
mořádných akcí, kterým jsme nuceni dát přednost. 

Upozornění: 
od 1.1.2020 došlo ke změnám ve výši nájmu za pronájem kulturního zařízení i kulturního areálu v Liptále. 

Informujte se předem na OÚ Liptál. 

Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz
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Máme k dispozici turistické známky Máme k dispozici turistické známky 
rozhledny Vartovnarozhledny Vartovna

Obec Seninka nám laskavě po-
skytla pro zájemce z řad turistů, 
a nejen pro ně, turistické známky, 
které vydala. Obracelo se na nás 
čím dál více zájemců, kteří roz-
hlednu navštěvují od Liptálu ne-
bo Syrákova. Máme je k dispozici 
na Obecním úřadě v Liptále, poz-
ději budou i v informačním centru 
na poště. Jedná se o tradiční dřevě-
né, kulaté „známky“, průměr 6 cm, 
s vyobrazením rozhledny:

Turistická známka No.1720 - 
Rozhledna Vartovna Seninka   
- cena 40 Kč

Výroční turistická známka – 
10 let rozhledny Vartovna Seninka 
2009 – 2019 - cena 35 Kč
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
DUBEN – KVĚTEN - ČERVEN 2021

60 let
Duben   Rožnovjáková Marcela, Sadová
  Daňová Marcela, Dolansko
Květen  Obadalová Věra, Dolansko
  Bořutová Radka, Střed
  Vaculík Vlastimil, Sadová
  Valchář Petr, Na Špici
  Machalová Lenka, Dolansko
  Mrnuštík Pavel, Na Prašnici
Červen  Lukášová Helena, Hluboké
  Mikušová Alena, Dolansko 

65 let
Duben  Vaculík Jaroslav, Škurňův dvůr
Květen  Nguyen Minh, Výpusta
Červen  Smilek Jaromír, Dolansko
  Bořuta Milan, Střed

70 let
Duben  Kovařčíková Zdislava, Háj
Květen  Gerža Jan, Sadová
Červen  Frýdlová Marie, Sadová
  Řezníček Oldřich, Dolansko
  Dědková Anna, Střed
  Macík Miroslav, Dolansko

75 let
Duben  Běhulová Helena, Střed
Květen  Řezníková Ludmila, Dolansko

80 let
Červen  Vychopňová Zdenka, Na Špici
  Čalová Anna, Střed

81 let
Duben  Matocha Vladimír, Střed
Květen  Vodáková Ludmila, Na Špici
  Smilková Jitka, Na Špici
Červen  Kachtíková Dobromila, Hořansko

82 let
Duben  Freundová Růžena, Sadová

86 let
Květen  Janíčková Marie, Na Špici
  Jurajdová Zdeňka, Dolansko

87 let
Červen  Tkadlec Karel, Lůžko
  Řepová Anna, Střed

88 let
Duben  Srněnská Ladislava, Střed

89 let
Květen  Blažková Zdeňka, Dolansko

94 let
Duben  Blanarčíková Štefánia, Lůžko

95 let
Duben  Vaculíková Marie

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

ÚmRTÍ 
Říjen 2020 Tomana Jaroslav, Hranice, Kopřivné
Prosinec  Řeha Josef, Na Hranici
 Kovařčíková Jiřina, Na Špici
 Tomeček Marcel, Dolansko
Leden 2021 Obadalová Lydie, Lhota, Na Hranici
 Vaculík Petr, Sadová
 Vaculík Miroslav, Lhota, Na Hranici
 Obadal Jan, Dolansko
 Ing. Havran Miroslav, Střed
Únor Fendrych Jaroslav, Na Hranici
Březen Chmelař Petr, Na Špici
 Mrlina Josef, Pod Hranicí
 Mikuš Jiří, Lopuník

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NarozeNi
Září 2020 Chromčáková Marie Josefína, 
 Pod Hranicí
Prosinec  Maliňák Jakub, Lůžko
Leden 2021 Valová Anna, Na Špici
 Dajčak Kryštof, Na Špici
Únor  Valchář Dominik, Háj
 Navrátilová Natálie, Dolansko
Březen  Hromadová Natálie, Pusté
 Bořutová Eliška, Střed

Prvním narozeným občánkem roku 2021 v Liptále 
je Anna Valová, Na Špici. 

PŘihlášENi 
Leden  Tomaník Daniel, Střed
Březen Lánská Jana, Střed
 Geržová Lenka, Sadová,
 Čejková Terezie, Sadová
 Večerka Michael, Sadová

ODhlášENi 
Březen Navrátil Daniel, Dolansko
 Zavadilová Martina, Hořansko
 Baďurová Markéta, Sadová
 Baďurová Emma, Sadová
 Baďura Štěpán, Sadová

SňATKY
Červen Macíková Michaela, Dolansko + Siemon 

Dominik
 Novomanželům blahopřejeme.

O jiných sňatcích nemáme informace.

Společenská kronikaSpolečenská kronika
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Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, 
kdo milují Boha, 
kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. 

Římanům 8, 28 

Dne 14. ledna 2021 jsme si připomněli 
smutných 15 let od úmrtí naší mamin-
ky, stařenky a prastařenky, paní

Zdeňky Geržové z Liptálu č. 88.
Dne 6. dubna 2021 by se dožila 87 let.  
Vzpomínají děti Jana a Jaroslav s rodi-
nami. Děkujeme všem, kteří vzpome-
nete s námi. 

Zlaté slunko za hory zašlo,
soumrak tiše padá do polí.
Srdce Tvé dobré navždy mír našlo
a nic Tě více nebolí.

Dne 14. února 2021 jsme si připomněli 
4. výročí úmrtí naší maminky a babič-
ky, paní

Františky Kleskové z Liptálu č. 85. 
Vzpomíná syn Zdeněk s manželkou 
Hanou, dcera Iva a vnuci Zdeněk a Iva.   

Ej zvoňte zvony na vše strany,
éj umřelo nám potěšení.  
Odpadl už z růže květ,
zarmůcený celý svět.

Dne 9. března 2021 tomu bylo 5 let, co 
nás navždy opustila naše milovaná 
maminka a babička, paní

Anežka Kneblová z Liptálu č.144.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Vzpomínají dcera Hana s man-
želem Zdeňkem, dcera Pavla a vnuk 
Zdeněk.

Už tě neprobudí slunce, ani krásný den,
na liptálském hřbitově spíš svůj věčný sen.

Dne 2. dubna 2021 by se dožila 100 let 
naše milá maminka, babička a praba-
bička paní

Julie Daňová z Liptálu (Kopřivného) č. 270.
Zároveň dne 23. května 2021 uplyne 
25 let od jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou syn Milan s rodinou 
a ostatní příbuzní.

VzPOmÍNKY

Odešel's od nás,
kteří jsme Tě měli tak rádi, 
aniž by rty Tvé 
nám sbohem zašeptaly.

Dne 7. května 2021 vzpomeneme první 
smutné výročí úmrtí mého manžela, 
syna, tatínka, dědečka pana 

Vladimíra Galdy z Liptálu č. 245.
a dne 31. května 2021 vzpomeneme jeho 
nedožitých 58 let. 
S láskou vzpomínají manželka 
Františka, děti Veronika, Vladimír 
a Monika s rodinami.

Život s Tebou byl krásný,
měl jsi nás všechny rád,
s láskou a vděčností
budeme vzpomínat.

Dne 31. ledna 2021 tomu bylo 2 roky, kdy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

Jiří Kašpárek z Liptálu č. 290.
Dne 30. dubna 2021 vzpomeneme jeho 
nedožité 90. narozeniny.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapo-
menou manželka Anežka, syn Jiří s ro-
dinou, dcery Dagmar a Zuzana s rodi-
nami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeň-
te s námi.

Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy předobré srdce. 
Očima se už nepodíváš, 
teď klidným spánkem odpočíváš. 
Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
ten, kdo tě miloval, vzpomíná dál. 
Klesla ruka, která tak ráda pracovala, 
zmlkla ústa, která slovy jen hladívala, 
oči, které se tak jasně dívaly, se navždy zavřely. 
     

Dne 18. dubna 2021 uplynou 4 roky, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný a mi-
lující manžel, tatínek, bratr, pan

Jan Kachtík z Liptalu č. 307.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi. 
Manželka, syn Jan, Anička, Hanka 
a ostatní rodina a přátelé.
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POČET OBYVATEL:
Ke dni 31.12.2020 žilo v obci 1515 obyvatel. 1252 dospělých, 263 dětí. 789 žen, 726 mužů. 

ČÍSLA POPISNÁ A EVIDENČNÍ
Ke dni 31.12.2020 bylo v obci registrováno 555 čísel popisných a 44 čísel evidenčních (chaty).

Počet neobydlených objektů je 163 (nikdo není přihlášen na trvalý pobyt).

UDÁLOSTI ZA ROK 2020

Věková struktura ke dni 31. 12. 2020:
DOSPĚLÍ DĚTI 

CELKEM 
Muži Ženy Chlapci Dívky 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk
610 37,69 642 38,44 116 3,52 147 3,68 1515 34,24

Věkové složení ke dni 31. 12. 2020
Věk 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+ Celkem 

ROK 2020 
Ženy 64 109 91 113 99 114 88 64 41 6 0 789
Muži 53 83 96 117 121 102 92 41 17 4 0 726
Celkem 117 192 187 230 220 216 180 105 58 10 0 1515

Počet dětí do 18 měsíců 22

Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků 32

Počet dětí od 3 do 6 roků 60

Počet dětí od 6 do 15 roků 143

Dospělí 1258

Celkem 1515

       Četnost příjmení ke dni 31. 12. 2020
                  (prvních 10 nejpočetnějších)

Pořadí
Rok 2020

Příjmení Počet
1 Vaculík 35
2 Vaculíková 34
3 Gerža 26
4 Geržová 23
5 Daňová 16
6 Valchář 15
7 Daňa, Smilková po 14
8 Chmelař, Tomanová, Valchářová po 13
9 Mikulcová 12

10 Cedidla, Chmelařová, Mikulec, 
Obadalová, Smilek, Šťastná po 11

Celkem 581 příjmení

Přistěhování 25 Narození 19 Odstěhování 9 Úmrtí 27 Přírůstek/úbytek +8

Četnost křestních jmen ke dni 31. 12. 2020
(prvních 10 nejpočetnějších)

Pořadí
Rok 2020

Jméno Počet
1 Jan 50
2 Josef 49
3 Jana 39
4 Petr 32
5 Marie 34
6 Tomáš 32
7 Jaroslav, Pavel po 30
8 Marin, Miroslav po 29
9 Jiří 26
10 Karel 25

Celkem 278 jmen

Přehled rodinných stavů ke dni 31. 12. 2020:
Rok 2020

Ženy Muži Celkem
Neuvedeno 0 0 0

Svobodní 174
dívky 143

247
chlapci 115 679

Ženatý/vdaná 330 295 625
Rozvedení 44 38 82
Vdovci 91 18 109

Roční přehled pohybu obyvatelstva Roční přehled pohybu obyvatelstva 
v Liptále za rok 2020v Liptále za rok 2020
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Gojná Věra, Hořansko (nejstarší)
Tomanová Elisabeth Anna, Na Špici
Kögler Filip, Dolansko
Běhulová Darina, Střed
Škrabánek Štěpán, Dolansko
Fojtík Vít, Střed

Valchářová Veronika, Na Špici
Mrlinová Anna, Střed
Vinklerová Klára, Střed
Marek Petr, Dolansko
Tkadlec Jiří, Lůžko
Koutný Josef, Dolansko

Hüttl Marek, Pusté
Melichaříková Michaela, 
Dolansko
Sommer Jakub, Střed (nejmladší)

Celkem 15 občanů.

Jelínková Kamila, Škurňův dvůr 
(nejstarší)
Machala Jakub, Pusté
Kapounová Veronika, Výpusta
Podrazilová Viktorie, Pusté
Daňová Nikola, Střed
Nohavicová Anna Marie, Pusté
Obadalová Iveta, Dolansko
Kirchnerová Adéla, Hořansko
Sommer Josef, Střed

Hrádková Lenka, Dolansko
Trochta Adam, Střed
Němečková Barbora, Pusté
Michálková Karolína, Lopuník
Šťastný Michal, Dolansko
Hrbáčková Eva, Dolansko
Běhulová Adéla, Střed
Kachtík Tomáš, Na Špici
Malčík Miroslav, Dolansko
Holub František, Střed

Langová Emma Alexandra, 
Lopuník
Dorotíková Karolína Elisabeta, 
Lůžko
Bařinová Sára, Pod Hranicí
Medek Kryštof, Dolansko 
(nejmladší)

Celkem 23 občanů.

18 let v roce 2021 dosáhnou a plnoletými se stanou:18 let v roce 2021 dosáhnou a plnoletými se stanou:

V roce 2021 by se dožili 100 let tito občané:V roce 2021 by se dožili 100 let tito občané:

15 let v roce 2021 dosáhnou a první občanské průkazy obdrží:15 let v roce 2021 dosáhnou a první občanské průkazy obdrží:

Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho 
vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let. Žádat nutno na MěÚ ve 
Vsetíně. (Info MV ČR.)

Zpracovala: Jana Vráblíková

Narozen/a 1921 Kde Jméno Liptál 
čp. Zemřel/a

23.01. Liptál Tkadlec Josef 151 1981
29.01. Liptál Vychopňová Marie 162 1986

14.02. Cerekvička Štěpán Jaroslav 91 Odhlášen 1967
ředitel zvláštní školy

17.02. Brno Mrnůštíková Marie 298 1998
15.03. Liptál Vychopeň Jan 228 1974
29.03. Liptál Bělíček Jan 206 1997
02.04. Liptál Daňová Julie 270 1996
06.04. Ratiboř Gerža Jan 46 1996
09.04. Liptál Šimková Božena 268 1998
17.04. Olomouc Laštovica Jan 198 1981
26.04. Liptál Daňa Josef 221/370 1992
06.05. Žleb Chvalovice Geržová Božena 46 1989
06.05. Liptál Vaculíková Františka 137 1975
27.06. Lhota u Vsetína Vaculík Josef 351 1977
23.08. Seninka Geržová Lydie (Černoušková) 74 2002
24.08. Liptál Mrnůštík Josef 172 2000
09.09. Vlčkovo Vrlíčková Margita 285 1990
13.09. Seninka Daňová Františka 221/370 2007
15.09. Jablůnka Mrnůštíková Eliška 172 2008
30.09. Liptál Mrnůštík Josef 282 1987
29.10. Lhota u Vsetína Smilková Anežka 31 2008
16.11. Hovězí Mrnůštíková Rozálie 367 1969
25.11. Liptál Mrnůštík Pavel 32 2008

I jménem pozůstalých příbuzných děkujeme za vzpomínku.                                  Z dostupných zdrojů zpracovala Jana Vráblíková
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Drazí přátelé, 
slavíme Velikonoce. S mnoha 

omezeními je můžeme slavit spí-
še osobně, než společně, uprostřed 
církve. Tolik jsme doufali a čeka-
li, že pandemie ustoupí a tento 
rok bude příznivější, ale opak je 
pravdou. Jedna koronavirová vlna 
střídá druhou, stále horší. Mnozí 
z nás se museli rozloučit se svými 
blízkými a někteří velmi bolestně. 
Není divu, že nás přemáhá únava, 
nejistota, strach, zklamání, skepse 
a nezřídka i deprese.

Přesto všechno, my, kteří jsme 
přežili, se můžeme těšit z Boží mi-
losti. Náš život na této zemi ještě 
pokračuje. A to je veliký Boží dar, 
ale také výzva a úkol. 

Není to samozřejmé, že smíme 
znovu slavit Velikonoce. Je to dar, 
stejně jako je darem náš život, kte-
rý dřív nebo později skončí. 

Bylo by však moc smutné, kdy-
by náš život byl jenom úzkostlivé 
čekání na smrt. Zmrtvýchvstalý 

Ježíš to není jenom světlo na konci 
tunelu, ale to je zářivé světlo naděje 
i v tom nejtemnějším tunelu naší 
beznaděje. To je také poselstvím 
i letošních Velikonoc.

Velikonoční oslavy provází mno-
ho lidových tradic, škoda jen, že tak 
málo se v nich odráží ono slavné 
„Ježíš žije a já s Ním.“

Možná si to ani neuvědomujeme, 
jak tím vyprazdňujeme samotnou 
podstatu Velikonoc.

Na druhé straně jsou tady uměl-
ci, kteří se již bezmála dva tisíce let 
snaží nejrůznějšími způsoby vyjád-
řit utrpení a smrt Ježíše Krista, ale 
i ty nejpůsobivější výjevy znázor-
ňují pouze utrpení Ježíše člověka. 
Na kříži však umíral nejenom Ježíš 
člověk, ale i Ježíš Bůh. Nikomu 
na světě se ještě nepodařilo znázor-
nit smrt Ježíše jako Boha.

Ani dnes většina lidí nechápe 
oběť Pána Ježíše, onu smrt Beránka 
Božího, který snímá hříchy světa. 
Nepochopili to ani zbožní židé, kteří 

pravidelně přinášeli oběti za své 
hříchy. Vždyť právě smrt nevinné-
ho beránka obětovaného za jejich 
hříchy je měla připravit k tomu, že 
jednou za jejich hříchy umře ne-
vinný Boží Beránek, Boží Syn Ježíš 
Kristus.

A co teprve samotné vzkříšení?
„Ježíš žije a já s Ním“ však mů-

že zpívat jenom ten, kdo prožil 
velkopáteční umírání – nejenom 
Kristovo, ale také to svoje, kdo jako 
ono pšeničné zrno odumřel sobě, 
aby vyklíčil k novému životu a při-
nesl mnohonásobný užitek, jak to 
říká Ježíš: „Amen, amen, pravím 
vám, jestliže pšeničné zrno nepad-
ne do země a nezemře, zůstane 
samo. Zemře-li však, vydá mnohý 
užitek.“ (Jan 12, 24)                          

Také to je poselstvím Velikonoc.
Požehnané Velikonoce 2021, Boží 

pokoj a naději Vám přeje Vaše 
Mária Jenčová

Českobratrská církev evangelic-
ká přináší i v nouzové době na-
ději, že Boží láska je mocnější než 
cokoliv jiného.

I v čase krizí vychází naše naděje 
z biblického svědectví o Boží lás-
ce ke každému z nás. Opíráme se 
o společenství lidí, čerpáme naději 
i ze vzájemné pomoci jedni dru-
hým. Chceme reflektovat navzá-
jem své potřeby a společně s Boží 
pomocí to zvládneme. Nikdo v této 
situaci není sám, nikdo nemusí 
být opuštěný a vystrašený. Chceme 
k víře a lásce vnášet do společnosti 
naději, která nás přesahuje.

I když je společenství základním 
kamenem naší víry, vnímáme po-
třebu být ohleduplní a nikoho neo-
hrozit. Proto se některá společenství 
setkávají dle daných pravidel a jiná 
své společné akce ruší. Nic z toho 
není špatně. Řada společenství vy-
dává tištěné, audio či video mate-
riály, setkává se na dálku. K velké 

většině online přenosů je možné se 
připojovat. Zapojte se i vy.

Několik námětů, jak zdár-
ně proplout neklidnými vodami 
pandemie koronaviru

Sepsal MUDr. Vít Jakoubek Ph.D., 
pediatr

Pro dobrou duševní pohodu není 
dobré neustále sledovat zpravodaj-
ství a média.  V současné době není 
na škodu nařídit si malý “mediál-
ní půst”. Je samozřejmě důležité 
sledovat, co se kolem nás děje, ale 
stačí dívat se na zprávy 2-3x den-
ně. Přemíra informací a neustálé 
opakování často negativních a zne-
pokojujících zpráv může u někoho 
vyvolávat strach a úzkosti či jiné 
podobné projevy.

Pro získání kvalitních informa-
cích je dobré sledovat zavedená 
media, veřejnoprávní rozhlas a te-
levizi či ověřené internetové zdro-
je (pro informace o koronaviru 
pak zejména stránky Ministerstva 

zdravotnictví, Státního zdravotní-
ho ústavu, Hygienických stanic či 
stránky odborných lékařských spo-
lečností).

Zejména v době karantény či 
dobrovolné izolace je vhodné do-
držovat pravidelný denní režim: 
ráno vstát z postele, převléknout se 
z nočního úboru, umýt se a řádně 
se nasnídat. To platí jak pro senio-
ra, tak pro člověka v produktivním 
věku či pro dítě s distanční výukou.

V denním programu by mělo mít 
místo vzdělávání (četba knih, sle-
dování naučného programu v te-
levizi, ale dobré je i třeba luště-
ní křížovek či kvízů). A rozhodně 
bychom neměli zapomínat na po-
hyb. Důležité je protahování (zejm. 
při dlouhodobé práci u počítače), 
ale i posilování. Velmi vhodná je 
také alespoň rychlá chůze venku 
na čerstvém vzduchu. I 20 minut 
rychlé chůze denně pomůže udržo-
vat kondici.  Pohybem se v člověku 

„JEŽÍŠ ŽIJE A JÁ S NÍM“„JEŽÍŠ ŽIJE A JÁ S NÍM“

S čím vám můžeme pomoci?S čím vám můžeme pomoci?
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Večeře Páně 
Její vysluhování je také přizpů-

sobeno aktuálním vládním opat-
řením: každý si předem vydezinfi-
kuje ruce, při vysluhování si sám 
vezme z pateny kousek chleba (ten 
je nakrájený na kousky, které leží 
vedle sebe, aby se člověk nemusel 
dotknout ostatních kousků) a na-
močí jej do kalicha. 

Návštěvy sestry farářky  
jsou možné na požádání. 

Telefonní kontakt: 739 558 115 .

Bohoslužby
Aktuálně platí, že bohoslužeb se 

nesmí účastnit více účastníků, než 
odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % 
míst k sezení. V našem případě je 
to asi  40 – 50 osob. 

Před vstupem do kostela si účast-
níci dezinfikují ruce.

Účastníci dodržují, s výjimkou 
členů domácnosti, minimální ro-
zestupy 2 metry mezi účastníky 
sedícími v jedné řadě sedadel.

Povinné jsou respirátory třídy 
FFP2 nebo nanoroušky. Povinnost 
nosit roušku se netýká osob před-
nášejících (např. kazatelů, zejména 
při kázání).

Nedochází k podávání ruky.
Nedochází k hromadnému zpěvu 

s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor 
jsou oddělení od ostatních účast-
níků shromáždění tak, aby bylo 
zabráněno šíření kapének.

Bohoslužeb se mohou účastnit 
pouze osoby, které mají trvalý po-
byt nebo bydliště v daném okrese.

Svatby
Aktuálně se obřadu účastní max. 

15 osob.
Povinné respirátory třídy FFP2 

nebo nanoroušky.
Povinnost nosit roušku se netý-

ká osob přednášejících (např. ka-
zatelů, zejména při kázání); dále 
pak snoubenců a svědků v průběhu 
sňatečného obřadu.

Nedochází k hromadnému zpěvu 
s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor 
jsou oddělení od ostatních účast-
níků shromáždění tak, aby bylo 
zabráněno šíření kapének.

Svatby se mohou účastnit pouze 
osoby, které mají trvalý pobyt nebo 
bydliště v daném okrese.

Pohřby
Aktuálně se obřadu účastní max. 

15 osob

Povinné respirátory třídy FFP2 
nebo nanoroušky.

Povinnost nosit roušku se netý-
ká osob přednášejících (např. ka-
zatelů, zejména při kázání).

Nedochází k hromadnému zpěvu 
s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor 
jsou oddělení od ostatních účast-
níků shromáždění tak, aby bylo 
zabráněno šíření kapének.

Pohřbu se mohou účastnit i oso-
by, které nemají trvalý pobyt nebo 
bydliště v daném okresu, v tomto 
případě však u sebe musí mít vy-
plněné a podepsané čestné prohlá-
šení, pro zvýšení hodnověrnosti 
prohlášení doporučujeme účast-
níkům pohřbu, aby u sebe měli 
smuteční oznámení.

Jiné akce s jakoukoliv 
účastí 

Aktuálně se konají pouze on-line; 
až na výjimky platí zákaz volného 
pohybu osob.

Prosíme sledujte sborový web, 
protože tento program může být 
změněn kvůli aktuálním protiko-
vidovým opatřením.

také uvolňují hormony endorfiny 
(“hormony štěstí”), které velmi po-
zitivně ovlivňují naši mysl.

Nesmíme zapomínat na pravi-
delnou a racionální stravu. Nejíst 
přemíru sladkých potravin či růz-
ných smažených chipsů, oříšků 
apod. Důležitý je i dostatek zeleni-
ny a ovoce.

Na co se také často zapomíná, je 
pravidelný a dostatečný spánek. 
Pokud se třeba v noci budíme, ne-
můžeme opakovaně usnout a ráno 
se probouzíme unavení, je vhodné 
toto konzultovat se svým lékařem. 
Může to být jeden z prvních přízna-
ků deprese.

Pokud je nám i jinak psychicky či 
fyzicky špatně (máme úzkosti, ne-
chutná nám), pak bychom neměli 
váhat oslovit odborníky. Zavolat 
svému praktickému lékaři či vyu-
žít některou z linek pomoci. Není 

to projevem slabosti, ale naopak 
správný přístup k sobě samému. 
A také – jen pokud budeme sami 
v pořádku, můžeme být oporou 
svým dětem či starším členům 
rodiny.

Některé možnosti, kde získat 
okamžitou pomoc při krizové si-
tuaci:
• Linka důvěry Praha nonstop, te-

lefon: 222 580 697 e-mail: linka.
duvery@csspraha.cz http://www.
csspraha.cz/24830-prazska-lin-
ka-duvery

• Diakonie ČCE: SOS denní krizová 
služba: Poskytuje krizovou inter-
venci, krátkodobou terapii a so-
ciální poradenství v pracovní dny 
9:00 – 20:00, telefon: 222 514 040, 
777 734 173, e-mail: sos@diakonie.cz

• Modrá linka (Brno): telefon +420 
731 197 477, 608 902 410, email: 
help@modralinka.cz

• SENIOR LINKA: denně 8:00 – 
20:00h, telefon: 800 200 007 htt-
ps://elpida.cz/linka-senioru-za-
volejte-nam

• Senior telefon ŽIVOTa 90 je bez-
platná, anonymní a odborná lin-
ka důvěry, která funguje nonstop 
– 24 hodin denně / 7 dní v týdnu, 
telefon 800 157 15, e-mail: senior-
telefon@zivot90.cz

• Dětské krizové centrum, tel. 
241 480 511

• Linka bezpečí pro děti a mládež – 
116 111, nonstop.

Text byl napsán s využitím mate-
riálů Asociace klinických psycholo-
gů (www.akpcr.cz)

Převzato z webových stránek 
Českobratrské církve evangelické:

https://www.e-cirkev.cz/aktuali-
ty/s-cim-vam-muzeme-pomoci/
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Od minulého podzimu probíhá 
první generální oprava našich, více 
než stoletých, kostelních varhan. 
Opravu, která bude stát přes 300 
tisíc Kč, realizuje varhanář Josef 
Poukar z České Třebové. Ukončení 
opravy se předpokládá koncem 
června letošního roku. 

Děkujeme všem, kteří jste dopo-
sud přispěli na toto dílo.

Kdokoli byste se chtěli ještě při-
pojit, můžete tak učinit převodem 
na bankovní účet sboru nebo ho-
tově členu staršovstva. Za všechny 
dary jsme velmi vděční.      

Č. účtu: 111220858/0300 
V.S: 77 
Zpráva pro příjemce: 
Jméno +příjmení dárce, č. domu

Zprávy od varhanáře
"Moc Vás zdravím a posílám pár 

fotek z průběhu prací. Práce na ob-
nově pokračují. Jak to bývá obvyk-
lé, nejvíce se potýkám s červoto-
čem napadenými částmi varhan, 
především ovládacími rellé a rejs-
tříkovými kanály. Byly potaženy 
papírem a po odstranění se objevil 
skutečný stav napadení a prasklin 
mezi jednotlivými tóny. Protože ty-
to prvky musí splňovat bezchybnou 
funkčnost, musím provádět techno-
logicky náročné zpevňování speci-
álním roztokem, který vyžaduje čas 

na vytvrzení. Tmelení, broušení atd. 
To zdržuje, nicméně tento postup je 
dokonalý a zaručí, že se těchto částí 
červotoč ani jiný brouk nedotkne 
a že budou plně funkční. V prvé řadě 
jsem se věnoval odstranění okožení 

a odstranění polepů modrým papí-
rem aj. Nyní nastupují práce, které 
jsou čisté, začíná kompletace." 

Josef Poukar, 
22.2.2021 Česká Třebová

Oprava varhan Oprava varhan 
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Staršovstvo liptálského sboru 
Českobratrské církve evangelické 
vás srdečně zve k účasti na bo-
hoslužbách, živých přenosech 
i na dalších sborových setkáních.

Všem přejeme milostiplné a po-
kojné Velikonoce. 

Jménem staršovstva Vás srdečně 
zdraví a Boží požehnání vyprošuje

Mária Jenčová, farářka
Tomáš Němeček, kurátor

Podrobnější aktuální informace 
o dění ve sboru ČCE v Liptále na-
leznete na www.liptal.evangnet.cz.

Zde naleznete i zpravodaje 
Farního sboru ČCE v Liptále, které 
shrnují a informují o dění ve sbo-
ru.

Nově nás můžete najít také 
na facebooku: https://www.face-
book.com/cceliptal/

Zahradní chatička a klubovnaZahradní chatička a klubovna
Možná si i Vy kladete otázku, co 

že nám to tak pěkně roste na za-
hradě za kostelem?

S pomocí Boží a díky zručným 
a ochotným mistrům, nám co 
nevidět přibude na farní zahradě 
sborová chata. Bude sloužit jako 
klubovna a prostor pro setkávání, 
pro děti a mládež, ale i pro všechny 
generace. Těšíme se na její využití 
i na tábory a na další sborové akce.

Mária Jenčová

2. 4. 2021 Velký Pátek – bohoslužby v 10 h s Večeří Páně v kostele
4. 4. 2021 Boží hod velikonoční – bohoslužby v 10 h s Večeří Páně v kostele
Bohoslužby lze sledovat i v přímém přenosu na: www.liptal.evangnet.cz . Nově nás můžete najít taky na face-
booku: https://www.facebook.com/cceliptal/

Velikonoce a bohoslužby Velikonoce a bohoslužby 
v evangelické církvi v Liptálev evangelické církvi v Liptále

„Táta nás vždycky učil, abychom 
řemeslu věnovali maximum, byli 
poctiví a pokorní.“

Česká Třebová – „Kde tady má 
dílnu pan Poukar?“ ptám se dam 
sedících na sluníčku u domku v čes-
kotřebovských Benátkách. Tady, 
ukazují na starší dům, u kterého sto-
jím. Vyhlášenou varhanářskou dílnu 
bych v něm nehledala. I když vlastně 
by mohla být kdekoli, nejdůležitější 

v ní jsou totiž „zlaté ručičky“ Josefa 
Poukara.

I u Josefa Poukara byl na začátku 
obdiv. Doma v rodné Světlé nad 
Sázavou chodíval do místní varha-
nářské dílny pomáhat. Tam k ře-
meslu „přičichl“. Potom v patnácti 
jasně zvolil obor umělecký zpraco-
vatel dřeva – varhanář v Praze.

Nyní se díky restaurátorské li-
cenci věnuje historickým nástro-
jům. Desítky ze stovek varhan, jež 
mu prošly rukama, jsou kulturní-
mi památkami. Některým vrátil 
duši i po desítkách let, kdy stály 
opuštěné, zanedbané a nefunkční 
na kůrech. Třeba jako ty v rotundě 
svaté Kateřiny v České Třebové. 
Na jejich opravu rád vzpomíná, 
stejně jako na varhany ze zámku 
Židlochovice nebo ty z Tovačova. 
Fascinuje ho nejen samotný dotyk 
stovky let starých nástrojů. „Každý 

nástroj je jiný. Každý nástroj zpra-
coval někdo jiný a i když je jejich 
systém stejný, vždy je tam něco 
specifického. Tím je moje práce za-
jímavá,“ říká s respektem k práci 
starých mistrů.

Ptám se Josefa Poukara na ta-
jemství jeho úspěchu. Prozraďte 
nám, co podle vás děláte lépe než 
ostatní a díky čemu nemáte o zá-
kazníky nouzi?

„Myslím, že je to v poctivosti. Když 
člověk dělá řemeslo rád a dává to-
mu srdce, tak to zákazník pozná. 
Reklamu nemám,“ říká popravdě 
a dodává, že nejlepší odměnou 
po práci mu je okamžik předání 
restaurovaného nástroje a spokoje-
nost zákazníka.

Zdroj: DENÍK/ Šárka Mikulecká,
 https://orlicky.denik.cz/zpravy_

region/varhanar-josef-poukar-vra-
ci-dusi-stovky-let-starym.html

Josef PoukarJosef Poukar
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Svátkem "Uvedení Páně do chrá-
mu" skončila doba vánoční a krát-
ce na to začala doba postní. Tedy 
40 dní do Velikonoc. V promluvě 
ve svatovítské katedrále, řekl kard. 
Dominik Duka, že my Češi jsme 
nejateističtější stát na světě a přece 
jako jediný stát na světě nemáme 
uzavřené kostely v době pandemie 
koronaviru. I když musíme dodržo-

vat všechna bezpečnostní opatření, 
přece se nás může při nedělní boho-
službě setkat alespoň 10% z celkové 
kapacity kostela. Bohu díky za to...

Dům je rodina, dům je společen-
ství, dům je život. A to platí i o na-
šem domu Božím - kostelu svatého 
Michaela archanděla. I když se tam 
nemůžeme setkat úplně všichni, 
žijeme doma ve svých malých círk-

vích s našimi rodinami. V domácí 
církvi se můžeme společně modlit, 
číst z Písma svatého, sledovat mši 
prostřednictvím TV anebo jít do pří-
rody a pomodlit se křížovou cestu. 

Celá církev se nyní modlí za ukon-
čení pandemie a brzký návrat 
k normálnímu životu.  Kéž bychom 
se mohli na Velikonoce potkat už 
ve větším počtu... 

Pokud nám to situace dovolí 
a trošku se rozvolní vládní opatře-
ní, rádi bychom letos v našem kos-
tele chtěli provést celkovou rekon-
strukci elektrického vedení. Dále 
bychom chtěli nainstalovat nové 
osvětlení a opravit vnitřní zdi kos-
tela, které jsou vlivem velké vlhkos-
ti popraskané. Po ukončení všech 
zednických prací, bychom na zá-
věr nechali vymalovat celý interiér 
kostela. Naposledy se taková velká 
rekonstrukce udála v roce 1990, kdy 
za pomoci finančních darů byla 
dokončená generální oprava celého 
kostela. Finančně přispěl na toto 
dílo mimo jiné i hrabě Konstantin 

von Brandenstein, který je spříz-
něn s hraběcím rodem Stommů 
- posledních majitelů liptálského 
zámku a patronů kostela. Při svých 
pobytech v Liptále pan hrabě na-
vštěvuje i hřbitov u kostela, kde 
mají Stommové místo posledního 
odpočinku v rodinné hrobce.

Do budoucna bychom také chtěli 
opravit a zrestaurovat krásné dře-
věné oltáře, které jsou z přelomu 
20. století z dílny malířského, so-
chařského a pozlacovačského ate-
liéru Theodora Bergera z Nového 
Jičína. Do oltářů byly objednány 
sochy svatého Michaela archandě-
la se svatými Cyrilem a Metodějem 

až z dalekého Grödner-Thalu 
v Tyrolsku. Firma Berger kromě 
oltářů vyrobila i křížovou cestu, 
která je součástí interiéru kostela. 
V této době byla podlaha kostela 
opatřena šamotovými dlaždicemi 
z Liechterovy keramické továrny 
v Poštorné.

Byli bychom rádi, kdyby i naše 
generace zanechala stopu v historii 
našeho krásného kostela.

Jan Maliňák
člen farní rady

Historické prameny z knihy: 
Liptál - kapitoly z historie obce 
na Valašsku

Život farnosti v "době covidové"Život farnosti v "době covidové"

Letošní plány oprav našeho kostelaLetošní plány oprav našeho kostela

Převzato ze Vsetínských novin č.5, 5.3.2021
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Tři králové sice letos u našich 
dveří nezazvonili, přesto se našlo 
mnoho štědrých dárců, kteří tradič-
ní Tříkrálovou sbírku v uplynulých 
14 dnech podpořili.

Za vše mluví krásný výtěžek, kte-
rý sice nedosáhl loňské výše, přesto 
je ale odrazem toho, že lidé k so-
bě nejsou lhostejní. Do pokladniček 
ve Vsetíně a v okolních obcích se 
sešlo celkem 486.240,- Kč. 

Finance opět poputují na pomoc 
jednotlivcům a rodinám z našeho 
regionu v tíživé životní a sociál-
ní situaci. Připraveny jsou i další 
projekty, které snad budeme moci 
z výtěžku sbírky realizovat. Rádi 
bychom zafinancovali auto pro pe-
čovatelskou službu, která vyráží pe-
čovat o klienty do jejich domovů.  Pro 
klienty mobilního hospice bychom 
chtěli zakoupit elektrická polohovací 

lůžka.  Plánujeme i úpravu charitní 
zahrady, jež slouží seniorům z při-
lehlého stacionáře i klientům ostat-
ních služeb.  Dětem, navštěvujícím 
nízkoprahové zařízení ZRNKO, chce-
me vybavit sportovní dílnu a umož-
nit jim tak smysluplné trávení vol-
ného času. 

Všechny tyto záměry lze ještě stá-
le podpořit!  Tříkrálová sbírka po-
kračuje online až do 30. dubna.

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali starostům okolních obcí, 
křesťanským církvím a všem dob-
rovolníkům, kteří se do netradiční 
realizace sbírky zapojili. Největší 
díky však patří samotným dárcům 
za otevřené srdce i dlaň.  Děkujeme, 
že pomáháte!

Bc. Jarmila Hyžáková
Koordinátorka TKS za Charitu 

Vsetín

Velikonoční zpověď si můžete pře-
dem zavčas individuálně domluvit 
s P. Lvem Eliášem (tel.: 731 626 561) 
a P. Františkem Králem (tel.: 
731 402 160).

KVĚTNÁ NEDĚLE 28. březen 2021 
8:45 mše svatá (doneste si kočičky) 
8:00 velikonoční zpověď.
ZELENÝ ČTVRTEK 1. duben 2021 
17:00 mše svatá na památku večeře 
Páně
VELKÝ PÁTEK 2. duben 2021 
17:00 Velkopáteční obřady (sbírka 
na Boží hrob v Jeruzalémě) 
BÍLÁ SOBOTA 3. duben 2021 7:00
17:00 VELIKONOČNÍ VIGILIE (sbírka 
na kostel)
4. duben 2021 SLAVNOST 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
8:45 mše svatá (sbírka na kostel) 
5. duben 2021 VELIKONOČNÍ 
PONDĚLÍ
8:45 mše svatá (sbírka na AKS) 

Upozorňujeme, že v případě, že 
platí stupeň PES5, je možno se 
účastnit bohoslužeb v počtu 10% 
kapacity míst na sezení v kostele 

za dodržení předepsaných hygie-
nických opatření. 

Je nutno mít respirátor, povinná 
je desinfekce rukou před vstupem 
do kostela a mimo příslušníků jedné 
rodiny dodržovat v lavici mezi sebou 
odstup 2 metry.

Tříkrálová sbírka letos jinakTříkrálová sbírka letos jinak

POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2021 LIPTÁLPOŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2021 LIPTÁL

Výsledky Tříkrálové sbírky 2021
Charita Vsetín

OBEC 2021

Bystřička 6722

Francova Lhota 29840

Horní Lideč 40640

Hošťálková 19303

Jablůnka 14638

Janová 2643

Kateřinice 16477

Leskovec 5391

Lhota u Vsetína 4725

Lidečko 89736

Liptál 20803

Lužná 14150

Mikulůvka 5448

Oznice 6290

Pozděchov 13723

Prlov 3210

Pržno 18423

Ratiboř 20099

Růžďka 16040

Seninka 4475

Střelná 32110

Ústí u Vsetína 4735

Valašská Polanka 35243

Valašská Senice 10452

Vsetín 50927

CELKEM 486243
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Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče povinni přihlásit své děti k zá-
kladnímu vzdělávání. 

Pro školní rok 2021/2022 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, a to včetně dětí, kterým byl vloni 
povolen odklad povinné školní docházky.

Podrobnější informace k zápisu do 1. třídy Základní školy Liptál, okres Vsetín najdete na webových strán-
kách školy www.zsliptal.cz.

Přijímáme rovněž žáky do speciální třídy zřízené podle § 16 odstavce 9 školského zákona.
Mgr. Hana Burdová

Prosinec
Žáci ze speciální třídy mají také rádi zimní období, 

i když se jim někdy nechce do chladného a nepřízni-
vého počasí, jsou nakonec rádi, že venku strávili spo-
lečný čas. V prosinci nás venkovní učení těšilo o ka-
pičku více, hlavně díky canisterapii. Celý adventní čas 
jsme prožili v duchu tradic a zvyků. Na tradice a zvyky 
klademe důraz a do výuky je zapojujeme pravidelně, 
stejně jako na praktické dovednosti. Neminul nás ani 
předvánoční úklid a vybrané domácí práce. Hodně 
jsme také tvořili, učili se, povídali jsme si, mysleli 
jsme na druhé a těšili se na Vánoce a na nový rok 2021.

Leden
Leden, leden,
přikryl vodu ledem,
a kde včera byly louže,
tam to dneska pěkně klouže.
Opakování, hodnocení, bilancování prvního polole-

tí školního roku 2020/2021 - to byl u nás leden 2021. 
Dozvěděli jsme se také mnoho informací z doby ná-
rodního obrození a zaměřili se podrobně na Boženu 
Němcovou, a to nás opravdu zajímalo. Zima nabízí 
nepřeberné množství inspirace, proto tvoříme, učíme 
se a objevujeme venku, ve třídě i doma. První pololetí 
bylo pestré a mnohému nás naučilo. Už teď se těšíme 
na druhé pololetí.

      Informace k zápisu do 1. třídy      Informace k zápisu do 1. třídy

Speciální třídaSpeciální třída
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Únor
Tento měsíc jsme se kromě jiného zaměřili na dvě 

větší témata. Prvním tématem bylo srdce. Srdce ja-
ko orgán jsme si popsali i poslechli fonendoskopem. 
Zjistili jsme, jak srdce funguje a jak se o něj starat. 
Tvar srdce jsme tvořili, malovali, modelovali, sklá-
dali a tvarovali z různých materiálů. Hledali jsme 
informace o původu jeho tvaru a povídali si o tom, 
kde všude můžeme tvar srdce najít a co symbolizuje. 
Srdíčka z různých materiálů pak zdobila celou třídu. 
Dekorovali jsme srdíčkové bonboniéry, které měly 
za cíl potěšit někoho blízkého. Také venku to stálo 
za to. I když jsme tento měsíc nebyli venku každý den, 
přesto jsme si užili mráz, led a sníh dosytnosti. 

Druhé větší téma bylo z oblasti fyzikálně-chemické, 
a to Marie Curie-Skłodowská. Dozvěděli jsme se mno-
ho informací o této jedinečné ženě a jejím přínosu 
vědě. Provedli jsme mnoho jednoduchých chemických 
i fyzikálních pokusů. V pracovních činnostech jsme 
začali s renovací dřevěného konferenčního stolku, 
kterému plánujeme velkou budoucnost a také jsme 
zaseli semínka paprik. 

Navštívili jsme místní knihovnu a vypůjčili si knihy, 
protože bez pravidelného čtení to u nás nejde. Stále 
se zajímáme o aktuální dění u nás i ve světě, sleduje-
me proměny přírody a těšíme se na jaro.                                                                           

Mgr. Michaela Baťová 

Březen - Canisterapie
V úterý 8.12.2020 jsme byli se třídou dopoledne venku 

a užili jsme si krásný den. Vyšlo nám i počasí a slu-
níčko nám svítilo na cestu. Než ale přijeli pejsci, tak se 
našemu spolužákovi Vojtovi stal úraz nohy. Naštěstí 
byl na místě zdravotník a ten mu poskytl první po-
moc. Potom Vojta odjel s paní učitelkou na rentgen, 
ale naštěstí neměl nic zlomeného. Tak jsme pokračo-
vali bohužel už bez Vojty. Spolužačka Nikola si oblíbila 
psa Hektora, já fenku Boženu a spolužačka Anička 
pejska Pandu. A ještě tam byl pes Boris, který se nás 
ze začátku bál, ale nakonec byl s námi kamarád. Byli 
jsme z toho opravdu moc nadšené, protože pejsky 

máme rádi. Paní asistentka Naďa říkala, že já a fen-
ka Božena se k sobě hodíme, že jsme pro sebe jako 
stvořené a mně to taky tak připadalo. Božena byla 
velká a silná, ale zvládla jsem to s ní. S paní učitel-
kou a s Aničkou jsme pejskům nachystali pamlsky. 
Pes Panda byl krásný, měl černo-bílou srst a Aničce 
se moc líbil. Zažili jsme s pejsky příjemné dopoledne 
na kopci. Když jsme se vraceli do školy a přešli jsme 
cestičku Božena uviděla kočku a rychle se za ní chtěla 
rozběhnout až jsem Boženu málem pustila, ale na po-
vel poslechla a vše bylo v pořádku. Když jsme dorazili 
ke škole, rozloučili jsme se a skončil nám krásný den, 
na který budeme dlouho vzpomínat. 
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Zpráva skoro z konce světaZpráva skoro z konce světa
Když jsme na podzim v roce 2014 vyráběli keramic-

kou směrovku s nápisem LIPTÁL 14 184 KM, a když 
jsme se pak v jarním čísle časopisu pro keramiky 
GOLEM 2/2015 chlubili, že keramická cedulka doputo-
vala na výzkumnou stanici Johanna Gregora Mendela 
na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, kde má svoji 
stanici česká vědecká expedice polárního výzkumu 
Masarykovy univerzity v Brně, ani ve snu jsme nevěři-
li, že přežije povětrnostní podmínky a mrazivé počasí 
tohoto (snad) věčně ledového kontinentu. 

S radostí a i trochou pýchy oznamujeme celému svě-
tu, že keramická cedulka se po pěti letech, kdy visela 
na stožáru uprostřed polární stanice, vrátila domů. 

K nám do školy. 

Únor 2021, směrovka se vrátila do Liptálu, foto P.Pilná 

Protože přes všem známá a nepříjemná karanténní 
omezení nemohlo dojít k osobnímu setkání našich 
žáků s liptálským rodákem a členem technického 
týmu polární expedice v roce 2019 panem Jaroslavem 
Geržou, který je iniciátorem celého směrovkového 
projektu a který nám cedulku dovezl zpět, podívejte 
se alespoň na fotografie přímo z osobního archivu 
polárníka. 

Leden 2020, u polární stanice Johanna Gregora 
Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, foto 
J.Gerža 

Naši osmáci, kteří tenkrát jako nejmladší keramici 
pomáhali s výrobou směrovky, měli úžasný nápad. 

Přišli se vyfotit do na-
ší družiny jako tehdy, 
když jsme ji připra-
vovali na cestu. Tyto 
obrázky dělí 6 let a já 
jsem až doma nad po-
čítačem zjistila, že se 
domluvili a oblékli se 
skoro stejně, jako když 
byli malí žáčci, aby to 
srovnání bylo dokonalé 
i barevně. 

prosinec 2014, školní družina ZŠ Liptál, okres Vsetín, 
foto P.Pilná 

Únor 2021, školní družina ZŠ Liptál, okres Vsetín, foto 
P.Pilná

 A jestli je Vám líto, že už v Antarktidě žádná naše 
cedulka není, nemusíte být smutní. Je…! Na stožáru 
visí úplně nová. A my si všichni přejeme, aby vydržela 
co nejdéle!   
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Nová cedulka pro polární expedici 2019/2020 

Leden 2020, u polární stanice Johanna Gregora 
Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, foto 
archiv J.Gerža – cedulka pojede domů   

Leden 2020, u polární stanice Johanna Gregora 
Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, foto 
J.Gerža – druhá cedulka je na místě  

Dobrá zpráva nakonec: podle nejnovějších zpráv ze 
stanice nová cedulka visí a přežila svou první zimu! 
Foto zveřejněno 15. 2. 2021. Více informací na https://
www.facebook.com/polar.sci.muni.cz

 

Použitý materiál: keramická hlína DL, dřevěná ra-
zítka s různými motivy, oxidy a glazury. Po vymode-
lování přežahnuto, glazováno, ostrý výpal 1100stupňů. 

Petra Pilná, vychovatelka a vedoucí keramické dílny 
ZŠ Liptál, okres Vsetín 

Foto archiv P.Pilná a J. Gerža, únor 2021 

Milí rodiče - milé děti,
 posílám Vám opravdu srdečný pozdrav. Zatím 

se ve družině s dětmi neuvidíme. Prosím, pusť-
te si tyto příběhy od Radovana, Kateřinky a psa 
Kvika, odkaz: https://www.facebook.com/profile.ph-
p?id=100054542015463  - nebo připojený QR kód.

Myslím na Vás.
Díky, že si můj pozdrav přepošlete i mezi sebou, aby 

se dostal ke všem, kteří jsme ve družině - i mimo ni 
- jedna banda. Knížku Zdeňka Svěráka "Radovanovy 
radovánky" jsme si předčítali po obědě a nestihli 
jsme ji dočíst...                Vaše paní Petra Pilná

Pozdrav z družinyPozdrav z družiny
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Na základě rozhodnutí Vlády ČR 
jsme byli nuceni přerušit provoz 
naší mateřské školy od 1. 3. 2021  
přibližně na 3 týdny.

Prosíme rodiče o sledování našich 
internetových stránek, kde budou 
aktuální informace. Mateřské ško-
ly musí předškolákům distančně 
výuku poskytovat. Těžiště vzdělá-
vání spočívá především v inspira-
tivních tipech na společné aktivity 
dětí a rodičů v domácím prostředí, 
na tvoření, čtení, didaktické hry, 
pohybové aktivity… Nebude to jako 
na základních školách, kde jsou 
děti připojeni s učitelem onlajn, ale 
budeme každý týden na stránkách 
předkládat úkoly v souladu s RVP 

PV a ŠVP. Paní učitelky budou každý 
týden dávat na stránky MŠ rodičům 
pracovní listy, které si budou moci 
vytisknout, nebo náměty na různé 
činnosti. Pokud rodiče nemají mož-
nost úkoly vytisknout, je možné 
po telefonické domluvě si úkoly 
vyzvednout v mateřské škole. Pro 
děti v režimu předškolního vzdě-
lávání je distanční výuka, stejně 
jako dříve prezenční účast povinná. 
Pokud se dítě nemůže výuky účast-
nit, musí mít neúčast řádně omlu-
venou stejným způsobem jako při 
běžné docházce. Byli bychom rádi 
také za zpětnou vazbu, zakládejte si 
práce dětí, posílejte fota dětí, jejich 
výtvorů, činností, komentáře apod. 
na email  ms.liptal@volny.cz .

Ošetřovné
Rodiče mohou žádat o ošetřov-

né stejným způsobem jako u dě-
tí na základní škole. Mají nárok 
na ošetřovné po celou dobu uzavře-
ní MŠ. Žádosti o ošetřovné je k dis-
pozici na ePortálu ČSSZ  

https://eportal.cssz.cz/tiskopisy .
 
Žádat o ošetřovné je jednodušší. 

Rodičům stačí vyplnit jediný for-
mulář. Zcela nový formulář pro 
rodiče je kombinací žádosti o ošet-
řovné a výkazu péče. 

Všem přejeme hodně zdraví, zů-
staňte pozitivní, i když kolem nás 
proudí negativní zprávy.                                        

Hana Červenková

Kde se můžete setkat se spous-
tou zvířátek, princezen a dalších 
pohádkových či filmových postav? 
No přeci jen na karnevale. Stávající 
covidová situace však nepřeje škol-
ním ani jiným akcím. Z toho dů-
vodu jsme pro děti v rámci tý-
denního tématu, které se věnuje 
karnevalovému veselí, připravili 
„Karneval,“ který proběhl ve středu 
24. 2. 2021 v prostorách tříd Kuřátek 
a Žabek v MŠ. Karnevalové dopole-
dne proběhlo v duchu mnoha her, 
soutěžení v družstvech, tanečků 
a diskotékové hudby. Třída Kuřátek 
závodila ve skoku v pytli, přecho-
du na chůdách, nošení pingpon-
gového míčku na lžičce, přechod 
po ledových krách, hry s padákem 

a dále hry jako balónková válka 
a nejoblíbenější židličková soutěž. 
Děti ze Žabek si například zahrály 
s padákem, nosily přes překážky 
míček na lžíci, procházely překáž-
kovou dráhu, házely na cíl, nosily 
ve dvojicích míč mezi svými bříšky 
a podobně. Samozřejmě nechyběla 
ani sladká odměna. Společně jsme 

si dopoledne moc užili a všich-
ni společně věříme, že se situace 
zlepší a příští karneval proběhne 
v tradičním pojetí. Na závěr chce-
me poděkovat rodičům za přípravu 
opravdu moc krásných a kreativ-
ních masek. 

Paní učitelka Monika a Petra

Informace k uzavření Mateřské školy LiptálInformace k uzavření Mateřské školy Liptál

Karneval v MŠKarneval v MŠ
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Zápisy k předškolnímu vzdělá-
vání se konají dle §34 školského 
zákona v období od 2. května do 
16. května 2021. V souvislosti s pro-
tiepidemickými opatřeními, bu-
de potřebné organizaci přizpůsobit 
tak, aby byla zaručena bezpečnost 
dětí i dospělých, respektovány in-
dividuální možnosti a omezení jed-
notlivých účastníků a zároveň spl-
něny všechny zákonné povinnosti. 

Žádosti se budou přijímat po ce-
lou dobu od 2. do 16. května 2021. 
Je možné, že někteří zákonní zá-
stupci mohou mít v době konání 
zápisu nařízenou karanténu či izo-
laci, stejně nelze vyloučit, že bude 
např. omezen provoz naší mateř-
ské školy.

Žádost, která je k dispozici 
na stránkách MŠ mohou zákon-
ní zástupci doručit následujícími 
způsoby:
- do datové schránky školy
- e-mailem s elektronickým podpisem
- poštou
- osobním podáním do poštovní 

schránky u vchodu do MŠ, popř. 
rezervací času pro individuální 
schůzku (po telefonické domluvě)
Informace k přílohám žádosti

- kopie rodného listu
- doložení řádného očkování dítěte 

potvrzenou pediatrem, tato po-
vinnost se netýká dítěte, které pl-
ní povinné předškolní vzdělávání
Povinnost plnit předškolní 

vzdělávání mají děti, které do-
sáhnou do 31.8.2021 pěti let.

Zákonný zástupce může mís-
to povinného předškolního vzdě-
lávání v MŠ zvolit individuální 
vzdělávání dle § 34b školského 
zákona. Dítě pak vzdělává doma 
sám, vzdělávat ho může i jiná 
osoba, nebo navštěvuje jiné zaří-
zení, než je MŠ. Zákonný zástupce 
musí nicméně i tak přihlásit dítě 
k zápisu k předškolnímu vzdělá-
vání. Oznámení o individuálním 
vzdělávání dítěte předá zákonný 
zástupce řediteli školy zároveň 
s žádostí o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání nejpozději 3 měsíce 
před začátkem školního roku, te-
dy do 31.5.2021.

Hana Červenková, 
ředitelka MŠ Liptál

Zápis do Mateřské školy Liptál Zápis do Mateřské školy Liptál 
ve školním roce 2021/22ve školním roce 2021/22
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Vážení rodiče, dámy a pánové, 
vážení spoluobčané,

dovolte mi předem mého dopisu poslat Vám všem 
krátkou zdravici do novému roku s přáním pevného 
zdraví a také pevné víry i optimismu v brzké uklidnění 
koronavirové situace. 

 Optimismus je důležitý postoj v této chvíli, hlavně 
ke zvládnutí této nelehké doby, obzvláště pak v rodi-
nách s dětmi. Všichni, více či méně, bojujeme s touto 
dobou, nevyjímaje naši školu, tedy naše soubory, or-
chestry, sbory, mladé muzikanty a výtvarníky. Stále 
mám před očima rok 2003, rok založení naší školy 
s jasnou vizí – koncepcí: „učitel za žákem a výchova 
mladých umělců hlavně do regionální kultury“. Když 
jsme jednali ohledně založení poboček se starosty, 
řediteli základních škol potažmo s rodiči, vždy jsme 
měli před očima a na paměti rozhovory mnohde již 
s bývalými kapelníky, sbormistry, varhaníky, primáši 
cimbálových muzik, výtvarníky, řezbáři, uměleckými 
kováři a jinými uměleckými řemeslníky o důležitos-
ti zachování a rozvíjení aktivní kultury v regionu, 
zvláště pak v obcích. Osvícení představitelé obcí a škol 
potvrzovali důležitost vzdělávací koncepce naší školy 
a vždy nás významně podporovali a podporují.

My jsme pak na oplátku po určitém čase zakláda-
li soubory, podíleli se na kulturních aktivitách obcí 

a starali se o tradice, jejich udržení anebo dokonce 
obnovení.

Proč to vše píši? Protože na dobu, kdy jsem měli 
120 vystoupení a výstav ročně, dnes jen vzpomínáme. 
Jsme však opravdu optimisté a plně věříme na návrat 
aktivní kultury. A faktem zůstává, že bez vás rodičů 
a prarodičů, bez vaší podpory, podpory Vašich mla-
dých hudebníků a výtvarníků, podpory formování 
jejich budoucnosti a podpory naší školy a našich vzdě-
lávacích cílů bychom byli jen prázdnou teorií. Je Vás 
naprostá většina, co jste nechali, byť na dálku, své děti 
vzdělávat hudbě a výtvarnému umění. Že kulturu, i tu 
regionální, považujete za nedílnou součást vzdělané 
a vyspělé společnosti, je tedy bezpochyby. 

Jako důkaz našich aktivit v této době si dovoluji 
upozornit na některé odkazy, kde je možno shlédnout 
i živý obraz činnosti žáků, souborů, ba i celých rodin.

https://www.youtube.com/watch?v=Ws8yYsxBwu0
https://www.youtube.com/watch?v=vgw71oJFq3k&fea-
ture=youtu.be

Na závěr mé krátké sondy dovolte, abych opravdu 
srdečně poděkoval všem spřízněným rodičům, praro-
dičům, starostům, ředitelům, farářům, prostě všem 
podporovatelům i v této a možná právě v této podivné 
a nelehké době.

S pozdravem a regionální kultuře a tradicím zdar!                                                 
Libor Mikl

Ředitel ZUŠ Morava

Uběhl více jak rok s pandemií a světlo na konci tune-
lu je v nedohlednu. V ZUŠ Morava na pobočce v Liptále 
však jedeme dál. Většina výuky během tohoto podiv-
ného roku se přesunula do jakéhosi bezkontaktního 
online prostředí. Výstavy výtvarného oboru, veřejné 
vystoupení žáků pro rodiče, prarodiče, všechny blíz-
ké či širokou veřejnost se proměnila v audiozáznam 
na internetu. Bez potlesku a bez emocí. Sdílení spo-
lečné radosti z nově naučeného postrádá jakýkoliv 
sociální aspekt. 

Nechci však být v tomto příspěvku jen negativní. 
Chtěl bych pochválit všechny žáky, kteří to nevzdali 
a nadále obohacují nejen svůj život uměním jak hu-
debním, tak i výtvarným. Na místě je také vzdát velký 
hold rodičům, prarodičům a všem, kteří stojí za dětmi 
a podporují je. Mám velkou radost, když občas zahléd-
nu na nějaké platformě naše žáky, jak muzicírují, 
nebo vytváří umělecká díla. 

A těším se i na nové žáky. Vždyť co nevidět                 
bude konec školního roku a v červnu budeme 

SONDASONDA

Jedeme dál…Jedeme dál…
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zase   nabírat adep-
ty na hru na kytaru, 
kontrabas, cimbál, 
housle, klavír, akor-
deón, příčnou a zob-
covou flétnu, žesťové 
nástroje a samozřej-
mě také do výtvar-
ného oboru. Věřím 
tedy, že snad brzy 
to všechno uslyšíme 

a uvidíme na vlastní uši a oči, a že si o tom spolu 
pěkně z očí do očí poklábosíme. Třeba u cimbálu 
na Liptálských. S pozdravem

Radek Cahlík, 
vedoucí pobočky ZUŠ Morava v Liptále.

Výtvarný obor ZUŠ 
Morava poskytuje vý-
tvarnou průpravu dětem 
všeho věku. V obci Liptál 
máme možnost vyučovat 
v překrásném a dobře vy-
baveném výtvarném ate-
liéru. Tvoří se zde skuteč-
ně skvěle. Mimo výuku 
dětí, je též ateliér otevřen 
pro tvůrčí setkání dospě-
lých a to formou krea-

tivních dílen. V průběhu roku střídáme množství vý-
tvarných technik odpovídajících věku a zkušenostem 
žáků. Díky výtvarné průpravě získávají děti otevřené 
a kreativní myšlení. Při tvůrčích setkáních budeme 
rádi průvodci na cestě objevování světa pro všechny, 

kteří touží naučit se dívat kolem sebe, tvořit a něco 
nového se naučit.

V této složité a těžké době nám mnoho uměleckých 
aktivit zůstává zavřeno. Výuka dětí probíhá pouze 
na dálku a já si nejvíce a ze srdce přeji, aby se dveře 
ateliéru co nejdříve otevřely a my se mohli setkávat 
a tvořit SPOLU.

Za Výtvarný obor ZUŠ Morava vyučující 
Lenka Ficová

Tvořivé dílnyTvořivé dílny
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Spalování hořlavých látek na volném Spalování hořlavých látek na volném 
prostranství, evidence páleníprostranství, evidence pálení

Jarní měsíce jsou tradičně obdobím 
spojeným s pálením rostlinných ma-
teriálů ze zahrad, sadů a lesních po-
rostů. V těchto měsících také narůstá 

počet výjezdů jednotek profesionálních 
a dobrovolných hasičů k požárům travních 

a lesních porostů nebo na místa, kde nebylo pálení 
ohlášeno a k požáru nedošlo. V těchto případech se 
jedná o výjezdy, které blokují jednotky a nesou s sebou 
i zbytečné a vysoké finanční náklady a postihy!!!

Požárům a planým poplachům lze předejít dodržo-
váním stanovených pravidel. 

U povinností právnických osob a podnikajících fy-
zických osob je uvedeno, že právnické osoby a podni-
kající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spa-
lování hořlavých látek na volném prostranství jsou 
povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit 
opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hoř-
lavých látek na volném prostranství včetně navrhova-
ných opatření jsou povinny předem oznámit územně 
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, 
který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, 
popřípadě může takovou činnost zakázat. Právnické 
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají dle 
zákona o odpadech povinnost veškeré odpady, které 
jim při jejich podnikatelské činnosti vzniknou, předat 
pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady.  Proto 
i odpady a údržby areálu podniků (klest, tráva…) musí 
předávat osobě oprávněné. 

Povinnosti osob:
V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rost-

linné materiály neznečištěné chemickými látkami, 
v uzavřených topeništích pak pouze palivo určené 
výrobcem.

Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spa-
lování suchého rostlinného materiálu v otevřeném 
ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalová-

ní zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstra-
nění podle jiného právního předpisu. Při stanovení 
podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke kli-
matickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém 
územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zá-
stavby. 

Ze zákona o lesích pak mimo jiné vyplývá, že v le-
sích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat 
otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. 
Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno 
také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Tyto zákazy 
se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při 
hospodaření v lese.

Ohlašování pálení:
Jak bylo uvedeno výše, zákon o požární ochra-

ně stanovuje tzv. ohlašovací povinnost v EVIDENCI 
PÁLENÍ na webových stránkách: 

https://paleni.izscr.cz/
V případě, že nemáte možnost zadat pálení výše uve-

deným způsobem, můžete jako náhradní způsob volat 
telefonní číslo: 950 670 288

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je 
pouze evidováno Operačním a informačním středis-
kem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. 
Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení 
s možným nahlášením požáru.

Webové stránky umožňují i registraci uživatele, 
která je ale doporučována pouze pro časté, opakované 
hlášení pálení. Registrací můžete jednoduše zadávat 
více pálení v různých Vámi spravovaných lokalitách 
a přitom o nich mít kompletní přehled. Navíc pokud 
by v letních měsících bylo vyhlášeno období mimořád-
ných klimatických podmínek z důvodů sucha budete 
o zákazu pálení na Váš kontaktní email informováni.

Zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-
-kraje-menu-informacni-servis-evidence-paleni.aspx

 V pátek 9. dubna 2021 bychom oslavili 55. naroze-
niny skvělého člověka a našeho kamaráda, hasiče, 
Petra Chmelaře. Bohužel, osud tomu chtěl jinak 
a všemi milovaný Petr už není mezi námi. Odešel 
tiše, bez rozloučení a v našich srdcích nechal obrov-
skou prázdnotu.

 
Prosím zavzpomínejte spolu s námi na tohoto úžas-

ného, dobrosrdečného a obětavého člověka. Na jeho 
smích, vtipnou povahu, elán a hlavně zlaté a velké 
srdce, které Peťa bezesporu měl.

 
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, 

které nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to, že jsi byl, 
za každý den, který jsi s námi žil.

 S velkou vděčností a úctou se loučí hasiči z Liptálu

Poslední sbohemPoslední sbohem
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V měsíci únoru tohoto roku obrátil 
se na obec Liptál, kancelář starosty 
p. Janu Vráblíkovou, PhDr. Marian 
Šidlo Friedl, PhD. s prosbou o in-
formaci o našem rodákovi p. Janu 
Smilkovi-Manciákovi. Pan Friedl 
zpracovává CD zaměřené na při-
pomenutí tradice moravských 
Gajd a ví, že v Liptále působili dva 
gajdoši: pan Oskar Kutěj a pan 
Jan Smilek. O panu Smilkovi jsem 
zjistil (po besedě s p. Stanislavem 
Řezníkem), že žije v obci u Frýdku 
Místku a nedávno navštívil rodinu 
a známé v Liptále.

V r. 2006 zpracovali autoři Pavel 
Číp a Rudolf F. Klapka publika-
ci „Dudy v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku“. Vydalo hudební na-
kladatelství Salve Regina Brno 
ve spolupráci s Fos ČR a VMP 

Rožnov pod Radhoštěm v roce 2006. 
Na  stranách 117 a dále  je uvedeno:

O liptálských gajdách 
(nebo gajdoších?)

Vůbec první gajdy donesl jednou 
do Liptálu tamější rodák, akade-
mický malíř a zakladatel Valaškého 
krůžku a nakonec v roce 1949 i za-
kladatel výrobního družstva Lipta- 
Jan Kobzáň. Stalo se tak někdy 
ke konci války a přinesl je do cha-
lupy č.145 k Řezníkovým s tím, aby 
prý ogaři na to prubovali zahrát. 
A tak pruboval při pasení krav pře-
devším ten nejstarší Josef, ale moc 
mu to nešlo, ani těm druhým. Ale 
nedalekému sousedovi Jankovi – 
Smilkovi - Manciákovi (1937) to tro-
chu šlo a hlavně, začalo ho to bavit. 
Jeho prvním a vážným poradcem 

nebyl nikdo jiný, než Dr. Ladislav 
Rutte ze Zlína, za kterým pilný 
Janek několikrát zajel. Když se toto 
dozvěděli v dobře rozjetém pová-
lečném krůžku Valaši, tak nakonec 
po dohodě s pražským ÚLUVem mu 
nechali zhotovit gajdy u výrobce 

Všechny skupiny dětí 
FS Lipta Liptál – Malí 
ogaři, Malůšata 
a Malá Lipta se tě-

ší na Dětský (nejen) 
folklorní den. V loň-

ském roce se festival neuskutečnil 

kvůli začínající pan-
demii kovidu-19. 
Letos plánujeme 
34. ročník na nedě-

li 13.6.2021. Jak to 
všechno dopadne, bu-

de záležet na vývoji epidemiolo-

gické situace a vlád-
ních opatřeních 
na začátku června. 
Aktuální informace 

o festivalu naleznete 
na stránkách spolku: 

www.lipta.liptal.cz

V pořadí už 52. roč-
ník Liptálských 
slavností se letos 
bude konat v ter-

mínu 20. - 22. 8.2021. 
„Věříme, že ke konci 

srpna bude situace příznivá a že 
se Liptálské slavnosti uskuteční 
alespoň ve stejném rozsahu jako 
loňský „kovidový“ ročník,“ plánují 
členové organizačního týmu fes-
tivalu. Minimalistická varianta 
pak znamená páteční promítání 
na zámek a v sobotu 21.8.2021 
programy tuzemských soubo-

rů s hosty ze Slovenska. Pozvání 
zatím přijali Hanácký národo-
pisný soubor Olešnica Doloplazy 
a Národopisný soubor Kohoutek 
Chrudim.

Sobotní večerní program se po-
nese v duchu původní pastýřské 
tradice starých Valachů po ce-
lém karpatském oblouku. V po-
řadu zazní pastýřské písně v po-
dání Trombitášů Štefánikovců 
z Púchovské doliny, jako hosté 
pak připomenou pastevecké tradi-
ce z Moravských Kopanic mužský 
sbor SEN, FS Javorina a CM Strýci 

ze Strání. Samozřejmě vystoupí 
také domácí FS Lipta a Ženský pě-
vecký sbor Rokytenka. Pořadatelé 
mají v plánu pozvat také některý 
ze slovenských souborů. Program 
bude doprovázet Cimbálová mu-
zika Valašsko s primáši Milanem 
Mlčákem a Mirkem Urubkem.

Aktuální informace o přípra-
vě festivalu naleznete na strán-
kách Folklorní spolku Lipta Liptál:  
www.lipta.liptal.cz

Ing. Miroslava Jakubová
Folklorní spolek Lipta Liptál

Folklorní spolek Lipta připravujeFolklorní spolek Lipta připravuje
13.6.2021 – 34. Dětský (nejen) folklorní den13.6.2021 – 34. Dětský (nejen) folklorní den

20.-22.8.2021 – 52. MFF Liptálské slavnosti 2021 20.-22.8.2021 – 52. MFF Liptálské slavnosti 2021 
Liptálské slavnosti připomenou pastýřský původ ValachůLiptálské slavnosti připomenou pastýřský původ Valachů

Oskar Kutěj na 1. LS v r.1970 

O liptálských gajdáchO liptálských gajdách
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Františka Havlíčka z Nové Bystřice 
u Jindřichova Hradce.

A tak Kobzáňovy gajdy puto-
valy zpátky na komoru a Janek 
Manciáků měl svého prvního uči-
tele. Byl jim primáš liptálské cim-
bálovky, Karel Mrlina. O notách 
nebyla žádná řeč. Karel přehrával 
písničky na housle a Janek se je 
učil hrát na gajdy a také zpívat. 
Potom je zamontovali do slavné-
ho liptálského zbojnického pásma. 
Z Janka se stal nadšenec a hraní 
v souboru Lipta už mu nestačilo.  
S gajdami a ve valašském kroji 
i s některými kamarády z krůž-
ku, se začal objevovat ve Strážnici, 
na Podlužáckých slavnostech 
v Tvrdonicích nebo na Horňáckých 
slavnostech ve Velké nad Veličkou 
a také v Rožnově pod Radhoštěm.

V té době se do Liptálu přistěhoval 
bývalý učitel a přítel prof. Arnošta 
Kubeši, Oskar Kutěj (narozený 
9.10.1902 v Uble). Tento folklorní 
nadšenec sbíral lidové písně, za-
pisoval si lidové zvyky a vyráběl 
i lidové píšťaly. Stal se poradcem 
a členem krůžku a také přítelem 
gajdoše Janka. Scházeli se spolu 
i hráli a když si zapálíli fajky, 
po každé strýček Oskar (jinak jsem 
mu neřekl), dodal: ,,Nájlepší sa ku-
ří dvojhlasně!“. Nicméně se mu 
gajdy z Nové Bystřice nelíbily, ani 

hlasem, ani vzhledem. Prohlásil 
o nich: „Tož sú takové moc české!“ 
a nechal si na Slovensku vyrobit 
ty naše horské s černou kozlí hla-
vou. Měly premiéru 30.8. 1970, kdy 
se odhalovala busta Jana Kobzáně 
v parku před zámkem (Liptál). 
Většinou však tento rázovitý muž 
v púchovském kroji hrával na píš-
ťalu a byl nedílnou součástí a dob-
rým duchem souboru Lipta. 

Liptálský gajdoš Janek Manciáků 
se ale proslavil nejen svým hra-
ním v souboru a svými zájezdy 
na folklorní akce, ale i svým ně-

kdejším výletem do jižních Čech. 
Stalo se to takto. Nástroj se čas-
tým používáním a cestováním tro-
chu rozladil. A tak po konzultaci 
s Dr. Ruttem bylo dohodnuto, že 
gajdy poopraví a naladí sám pan 
František Havlíček. Janek ale mi-
lovaný nástroj nechtěl v žádném 
případě svěřit Československé 
poště a tak přemluvil kamaráda 
Jardu Pšenčíka z Vizovic, že tam 
pojedou na motocyklu. A jeli. Až 
skoro za tmy dojeli do Jindřichova 
Hradce. Nevím, kdo jim radil, ale 
naši ogaři z valašských kotárú jak-
si ztratili směr a najednou je za-
stavila pohraniční hlídka až skoro 
na samých hranicích s Rakouskem. 
Bylo krátce po maďarských událos-
tech a bylo zle, milé ogary zavřeli 
i s motocyklem a gajdama. Byli 
vyslýcháni a byli podezřelí ze špi-
onáže. Janek přiznal, že nejhorší 
byl ten okamžik, kdy měli chuť se 
špárat v gajdách a dokonce roz-
párat měch, zda prý tam nejsou 
nějaké dokumenty. Byla to těžká 
noc ve sklepě pohraničního bará-
ku. Přišlo ale ráno a s ním nová 
hlídka a jeden voják poznal Janka, 
protože spolu dělali ve vsetínské 
Zbrojovce. Vše se nakonec vysvětli-
lo, zatelefonovali i panu Havlíčkovi 
a už za světla byli nasměrování 
na Novou Bystřici.

Chalupa u Řezníků - Machalů v Dolansku č.p.145. 
Muži zleva: Oskar Kutěj – píšťala, Jan Smilek (Manciák) - gajdy.

Vystoupení s Oskarem Kutějem na výroční schůzi VD Lipta v r.1971
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Ještě ke Kronice folkloru v Liptále 1930 - 2020Ještě ke Kronice folkloru v Liptále 1930 - 2020

Těžko říct, co se stalo s gajda-
mi mistra Jana Kobzáně, kterými 
jsem toto vzpomínání začal. Janek 
Manciák se po vojně oženil a od-
stěhoval, strýček Oskar Kutěj se 
dožil v pohodě požehnaného věku 
a zemřel 30.6.1993. Škoda, že nikdo 
neví, kde se poděly jeho gajdy, píš-
ťalky vylévané cínem, jeho fajky, 

jeho púchovsky kroj a krpce z ne-
vyčiněné kůže divočáka. 

Zpracoval Vladislav Jurčák, 
Lutonina, listopad 2004

Tolik k liptálským  gajdošům.

Pokud máte někdo další či obsáh-
lejší informace, rádi je přijmeme 

do archívu a k prezentaci naší ma-
lebné obce Liptál.
Materiál zpracoval:
Ladislav Michálek, březen, 2021
Foto zdroj:  
kniha Liptál včera a dnes (2002), 
Liptál, kapitola z historie obce 
na Valašsku (1994)
Almanach 1970 - 2019 (2019)

Kdo byl Vladimír Mazáč?

V minulém čísle Liptálského zpra-
vodaje se pan Ladislav Michálek 
ptal, kdo to byl pan Vladimír Mazáč, 
který psal v časopise Valašsko v ro-
ce 1953 obsáhlý článek o založení 
závodního klubu ROH Výrobního 
družstva Lipta a jeho význam-
ných složek  - valašského krůž-
ku Lipta a dechového orchestru 
ve Valašských Kloboukách. Takže 
pro všechny bývalé zaměstnance 
Výrobního družstva Lipta, kteří ne-
ví, o koho se jedná, mohu doplnit 
tuto informaci.

Pan Vladimír Mazáč pocházel 
z Příbora, ve Výrobním družstvu 
Lipta pracoval jako účetní a byl 
také velkým příznivcem dechové 
hudby. Jeho pracovní zařazení, měl 
na starosti finance, i láska k de-
chové hudbě jej logicky předurči-
ly k tomu, aby se stal jedním ze 
zakladatelů závodního klubu. Jak 
o něm psal pan Antonín Bařinka, 
byl pan Mazáč vynikajícím ma-
nažerem a organizátorem, který 
obstaral peníze na nové kroje pro 
kroužek i čtyřiceti člennou decho-
vou hudbu (pro ni zajistil i no-
vé hudební nástroje). Měl mnoho   

významných přátel, takže domlou-
val vystoupení, díky kterým se tyto 
dvě významné složky závodního 
klubu dostávaly do povědomí ve-
řejnosti a mohly úspěšně stoupat 
po pomyslném žebříčku výš a výš. 
Osobně se s ním několikrát setkal 
i pan Josef Londa a Karel Mrlina, 
když domlouvali organizační věci 
týkající se souboru Lipta.

Hana Vaculíková

Pozn. Pokud někdo z občanů pa-
mětníků ví a má k dispozici dal-
ší zajímavosti, budeme velmi rádi 
za jejich předání.  

Napsali nám 

Dobrý den.
Chtěl bych Vám poděkovat za běž-

kařské stopy na hřebeni. Jsou su-
per.

A mám dotaz:  dá se finančně 
přispět na jejich úpravu?

Moooc děkujeme, R. Plšek, Vsetín, 
email 12.2.2021

Odpověď:
Jsme moc rádi, že se Vám výle-

ty po hřebenech obce Liptál líbily 
a také moc děkuji za Vaši nabíd-
ku. I když peněz samozřejmě není 
nikdy dost, naší odměnou je Vaše 
pochvala a věřte, že jsme za ni moc 
rádi. 

Odměnou pro nás mohou být 
i Vaše fotografie, proto pokud máte 
a chcete nám je poslat, budeme 

za fotky z naší obce velmi rádi. 
Fotografie jsou totiž velmi vděčnou 
Vaší i naší vzpomínkou a rádi Vám 

je zveřejníme třeba i v Liptálském 
zpravodaji.        Ing. Milan Daňa

Foto: Tomáš Mrlina

Běžkařská Běžkařská 
stopastopa

Napsali nám 
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Valašský deník, 27.3.2021
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Liptálské příběhy 20. stoletíLiptálské příběhy 20. století

Odchod sester dominikánek z LiptáluOdchod sester dominikánek z Liptálu

V minulé čísle jsme Vám před-
stavili tento nový projekt, který si 
klade za cíl sepsat zajímavé liptál-
ské příběhy minulého století. Tato 
myšlenka vznikla velmi náhod-
ně a byla zapříčiněna poslouchá-
ním příběhů našich spoluobčanů. 
Najednou jsem si uvědomil, že je 
v naší obci mnoho velmi zajíma-
vých událostí, na které se pomalu                                                   

zapomíná. Mnoho z nich totiž ode-
jde ze světa s jeho nositelem a ne 
všichni potomci si tuto starou his-
torii pamatují. 

Cílem této vize je tedy sepsání 
jedinečných příběhů konkrétních 
občanů obce Liptál. 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. 
Doufám, že se Vám tento nápad bu-
de líbit a věřím, že i Vy se podělíte 
o Vaše vzpomínky.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V roce 1907 byl v Liptále otevřen 
útulek pro osiřelé, opuštěné a po-
stižené děti a při něm byla založe-
na katolická škola. Výchova a vý-
uka byla svěřena řádovým sestrám 
dominikánkám. V sirotčinci se děti 
učily základním návykům a do-
vednostem, které jim později po-
máhaly při vstupu do života. V roce 
1948 byla zrušena katolická škola 
a sirotčinec byl změněn na dětský 
domov, ale stále zde působily ře-
holnice.

V září roku 1950 začal proces in-
ternací - nejdříve mužských řehol-
ních řádů, později i ženských. Je 
pravda, že rušení ženských řádů 
nepostupovalo tak rychle, jako řá-
dů mužských. Bylo to dáno tím, že 
řádové sestry ve velké míře působi-
ly na místech, která se nedala tak 
rychle nahradit civilními zaměst-
nanci – v nemocnicích, v ústavech, 
kde sestry pečovaly o nemocné 
nebo tělesně postižené. V Liptále 
tomu nebylo jinak, v dětském do-
mově byli nejen sirotci a opuštěné 
děti, ale i děti, které potřebovaly 
speciální vzdělávání.

Koncem roku 1952 v Liptále nej-
prve na katolické faře a později 
v dětském domově našel azyl páter 
Václav Filipec. Patřil rovněž mezi 
internované, ale později byl pro-
puštěn. Jako salezián se aktivně 
zapojoval do výchovy a školení 
mladých lidí, kteří se chtěli du-
chovně vzdělávat. Zároveň se po-
dílel na psaní, tisku a distribuci 
letáků s náboženskou tématikou. 

Proto jej začala pronásledovat stát-
ní bezpečnost.     

V Liptále našel úkryt na téměř 
pět let. Většinu času trávil na kato-
lické faře, kde mu za pomoci pana 
Chromčáka vybudovali dvě skrýše, 
jednu s únikovou chodbou. Ven se 
mnohokrát nedostal, hrozilo to-
tiž prozrazení, protože fara i dět-
ský domov byly pod dohledem Stb. 
Později chodil na procházky s jed-
ním z chovanců a vydával se za je-
ho strýce. Ale ani to nemohlo být 
často, protože děti mnoho návštěv 
nemívaly. Posléze páter Filipec pře-
mluvil matku představenou, že bu-
de chodit na procházky s dětmi 
v převleku za řádovou sestru.

Když se zdraví liptálského kně-
ze Otce Zronka zhoršovalo, přestě-
hoval se páter Filipec k řádovým 
sestrám, kde měl rovněž vybu-
dovanou skrýš a únikovou cestu. 

Věděl, že bezpečnost po něm stále 
pátrá, zatýká nebo sleduje jeho ro-
dinu, přátele a známé a že bude 
muset Liptál opustit. Jeho dřívěj-
šímu odchodu zabránila nemoc. 
Nejprve se musel vyléčit a pokusit 
se zahladit stopy – zlikvidovat růz-
né dokumenty, písemnosti, zni-
čit rozmnožovací stroje. Z Liptálu 
odešel začátkem ledna 1957 těsně 
před tím, než domov začala pro-
hledávat Stb. Jelikož se nepodařilo 
zničit vše, našli dostatek důkazů 
na to, aby mohli řádové sestry 
internovat a nahradit konečně ci-
vilními zaměstnanci. S matkou 
Pavlínou, sestrou Vladislavou a pa-
nem Chromčákem na podzim ro-
ku 1957 proběhl ve Vsetíně veřejný 
soud. Na něm vypovídala i Božena 
Psotová z Olomouce, dřívější cho-
vanka sirotčince v Boskovicích, s je-
jíž pomocí se Stb snažila již dříve 

Chovanci sirotčince se sestrami a P. Bohuslavem Zrůnkem, 40. léta
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zdiskreditovat matku představenou, 
která dříve v Boskovicích působila, 
a usvědčit ji i sestry dominikánky 
z týrání dětí. Soud odsoudil matku 
Pavlínu na pět, sestru Vladislavu 
na čtyři a pana Chromčáka na dva 
roky. Do Liptálu se již sestry domi-
nikánky nevrátily.

Pátera Filipce se bezpečnosti po-
dařilo zadržet v březnu 1957 při 
pokusu o překročení státní hranice 
do východního Německa. Byl od-

souzen na devět let. V roce 1960 byl 
propuštěn na amnestii. Až do roku 
1989 pracoval v civilních zaměstná-
ních, později působil veřejně jako 
kněz a řeholník. Zemřel v roce 2011.

O této životní etapě pátera 
Filipce vypráví Jiří Miček v knize 
Slavík za mříží. Při čtení si mů-
žeme udělat představu o tom, jak 
vypadal život v padesátých letech. 
Z ní jsem čerpala i podklady pro 
tento článek. Zajímavý pro mne 

byl poslech záznamu ze soudní-
ho přelíčení s matkou Pavlínou, 
sestrou Vladislavou a panem 
Chromčákem, který jsem objevila 
na internetu. Hodně jsem si pa-
matovala i z vyprávění paní Anny 
Vaculíkové (ročník 1910), která mi 
povídala o životě dětí ze sirotčince, 
ale také o prohlídkách Stb, kterých 
se jako zaměstnankyně MNV zú-
častnila.

Hana Vaculíková

Ač byl Liptál přímých těžkých 
bojů druhé světové války ušetřen, 
přeci jen se v Liptále a také nad 
ním odehrály dramata pilotů ame-
rického vojenského letectva a ně-
mecké Luftwaffe.

Prvním příběhem bude pouť navi-
gátora Thomase W. Qualmana (na-
rozen 6.2.1920, Saginaw, Michigan), 
kterému se podařilo přežít sestřelení 
svého bombardéru B-24J s/n 44-41016 
nad obcí Troubky 17.12.1944 při jed-
né z největších leteckých bitev nad 
územím tehdejšího protektorátu. Až 
do roku 1944 ležely Čechy, Morava 
a Slezsko hluboko v německém tý-
lu, na hranici doletů bombardérů 
z Anglie, ale zvyšující se úroveň tech-
niky a zejména obsazení letišť v jižní 
Itálii umožnila spojencům dosáh-
nout na cíle jak na území Německa, 
tak v protektorátu.

Konec roku 1944 byl tedy již ve 
znamení množících se náletů spo-
jeneckých bombardovacích sva-
zů nad naším územím. Posádka 
pod velením Lt. Thomase K. Westa 
z 15. letecké armády USAAF star-
tovala ten den na svoji celkově 
desátou misi. Cílem stroje, startu-
jícího z italského Torretta, byla ra-
finerie v polském Odertalu. Závada 
na zapalovacím magnetu moto-
ru č. 3 způsobila zdržení startu. 
Než mechanici agregát vyměnili, 
zbylé stroje skupiny již zmizely 
za horizontem. Piloti nicméně 
na zvýšený režim motorů for-
maci nad Jaderským mořem do-
stihli a stroj se zařadil do boxu 

letadel (formace sloužila skupině 
letadel k lepší obraně před stíhači). 

Okolo 11:45, v prostoru Mohelnice, 
byl box napaden německými stí-
hači. Jak přeživší členové posádky 
později uvedli, celé to bylo pře-
kvapivě rychlé. "Stíhači na sedmé 
hodině!" zvolal do interkomu zadní 
střelec. Někdo do interkomu za-
křičel "...už jsou tady!..." a vzápětí 
se rozpoutalo hotové peklo. Střelci 
v bombardéru zahájili palbu, bě-
hem několika vteřin ale už zača-
ly dvacetimilimetrové střely úto-
čících Focke-Wulfů trhat palubu 
Westovy B-24. Během pár vteřin 
bylo několik letců na palubě usmr-
ceno, granáty vybuchovaly v trupu 
směrem od pumovnice až dosáhly 
do pilotní kabiny. Palubu zachvátil 
požár, zasaženo bylo i pravé křídlo 
s motorem č. 3. Piloti byli zřejmě 
usmrceni, nikým neřízený stroj 
se vzepjal, ztratil rychlost a přešel 
do vývrtky.

Thomas Qualman, navigátor 
stroje, popisoval v r. 2002 J. Mahrovi 
poslední okamžiky na palubě stro-
je: „ ...obrovská síla při vývrtce byla 
téměř nepřekonatelná, nebyl jsem 
schopen vůbec uzvednout padák...
Konečně se mi podařilo navléknout 
do popruhů...Odstředivá síla vý-
vrtky mě tlačila do polosedu a já, 
navlečen do plné letecké výstroje 
s helmou na hlavě, s dýchačem 
jsem nebyl schopen sebemenší-
ho pohybu. Tupý úder do obličeje 
a vzápětí i oslňující záblesk, to bylo 
poslední na co si vzpomínám. Mým 

následujícím dojmem byl pocit sni-
vé plavby prostorem ve velké výš-
ce. Ledabyle jsem si stáhl rukavici 
a snažil se najít uvolňovač padáku. 
Nebyl tam, kde měl být a já jsem 
si konečně uvědomil, že jsem si 
ve spěchu připnul padák vzhůru 
nohama...Trosky našeho bombar-
déru zmizely v mracích a já jsem 
nespatřil žádný jiný padák."

Thomasi Qualmanovi a dalším 
dvěma členům posádky zachráni-
la život skutečnost, že padajícímu 
letounu explodovaly nádrže. Tím 
došlo k destrukci trupu, při níž 
byli tito tři letci vymrštěni z ro-
tujícího stroje, v němž byli letci 
uvězněni. Jediným členem posád-
ky, který opustil letoun ještě před 
jeho výbuchem, byl boční střelec 
Sgt. Ross. Ten se nasoukal do okna 
svého střeliště a odstředivá síla jej 
vymrštila ven. Letoun se roztrhnul 
ve velké výšce. Pozorovatelé, kteří 

Thomas Qualman s manželkou 
a syny na návštěvě Liptálu v roce 1993
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událost viděli ze země spatřili jen 
jednotlivé části, které se vynořily 
z mraků a s temným zahučením 
dopadaly na všechny strany v ně-
kolikakilometrovém okruhu kolem 
obce Troubky.  Místní obyvatelé, 
protektorátní četníci a němečtí vo-
jáci posléze našli mezi troskami tě-
la všech šesti letců kteří zahynuli.

Sgt. Ross tvrdě dopadl na zasně-
žené pole nedaleho jedné vesni-
ce poblíž Přerova a než se mohl 
vzpamatovat z dopadu, byl zajat 
vojáky Wehrmachtu. Lt. Noesges 
byl ještě na palubě letounu za-
sažen do hlavy fragmentem ex-
plodujícího granátu. V mrákotách 
si připnul padák a snažil se ote-
vřít vrata pumovnice. Hydraulické 
ovládání ale nefungovalo. Během 
ručního otevírání došlo k výbuchu 
letounu, a to tohoto letce vymrštilo 
do prostoru. Během pádu se v le-
dově studeném vzduchu probral 
a byl schopen otevřít padák. Při 
dopadu si ale ošklivě zlomil nohu 
a po dvou hodinách byl nalezen 
skupinkou civilistů. Kvůli zraně-
ní nemohl na útěk ani pomyslet 
a byl zajat. Poslední dva přeživší, 
Lt. Kasold a Lt. Qualman se něko-
lik dní pokoušeli uniknout zajetí 
a v tvrdých zimních podmínkách 
a za pomoci místních obyvatel se 
pěším pochodem dostali po několi-
ka desítkách kilometrů až do blíz-
kosti obce Liptál a plánovali se 
spojit s partyzány, kteří operovali 
v Hostýnsko-vsetínských vrších. 
Jejich situace se však stále víc kom-
plikovala, hrozily rozsáhlé zátahy 
německé armády na všechny, kdo 
pomáhají partyzánům. Nakonec, 
na radu faráře Jana Amose Vališe 
z Liptálu, se oba 23. prosince vzdali 
německým úřadům. 3. ledna byli 

internováni v táboře pro spoje-
necké letce v Barthu. Po skonče-
ní války se pak všichni přeži-
vší vrátili do USA. Pan Thomas 
Qualman na Československo neza-
nevřel a jakmile to situace dovoli-
la, navštívil jak samotné Troubky 
a Přerov, tak také Liptál, kde se 
jeho příběh na našem území uza-
vřel. V dopise občanům Liptálu 
v roce 1993 vzpomínal:

…zaklepali jsme na dům, a když 
muž, který nám otevřel (Pavel 
Smilek z Povalčic) zjistil, že jsme 
Američané, zavedl nás k jedné pa-
ní (Františka Mrnuštíková), která 
byla partyzánka a mluvila dobře 
anglicky. Byla to ta nejstatečnější 
žena, kterou jsem kdy poznal a já 
na ni stále vzpomínám jako na svou 
„českou matku“. Podstoupila velké 
nebezpečí pro sebe, pro svou rodinu. 
Ukryla nás a navázala spojení s par-
tyzány, aby zjistila, zdali bychom 
se k nim mohli připojit. Potom, 
co nás další den skrývala v lesích, 
připravila pro nás královskou večeři 
a pak nás vzala ke kazateli míst-
ního sboru, k faráři Janu Amosovi 
Vališovi. On se také vystavil velkému 
nebezpečí, ale oba s námi mluvili 
klidně, jako otec a matka, kteří se 
snaží zachránit své vlastní syny. 
Riskovali tak mnoho, aby pomohli 
dvěma naprostým cizincům z druhé 
strany světa. Došli jsme k závěru, 
že naše situace byla bezvýchodná 
a nebezpečná. Němci tušili, kde asi 
jsme. Kdybychom byli chyceni dří-
ve, než bychom se přihlásili, bylo 
by to velice zlé pro nás i pro všech-
ny, kteří s námi přišli do styku. 
Kdybychom šli zpět do hor, do zi-
my, určitě bychom byli zahynuli. 
Nebylo vyhnutí. Za této situace se 
náš přítel vyhnul Němcům a pře-

dal nás na poslední chvíli českým 
četníkům. Takže teď byl můj život 
podruhé zachráněn-dvakrát v jed-
nom týdnu… Dle překladu faráře 
Jaroslava Vody z r. 1993

Nutno dodat, že situace obou letců 
byla velmi dramatická nejen co se 
týká vyčerpání a mrazivého počasí. 
Byla nejistá doba války. Ukrývat 
letce, s nimiž bylo problematické 
se dorozumět bylo krajně obtížné. 
Mezi odbojáři se prý dokonce ob-
jevil názor, aby byli zlikvidováni 
a aby si partyzáni jejich prvotřídní 
vybavení přivlastnili. Vše naštěstí 
dopadlo jinak, jak již víme. Před 
odchodem si jeden z letců uscho-
val u paní Františky Mrnuštíkové 
nějaké šperky. Jistý liptálský par-
tyzán se o tom dozvěděl a domá-
hal se jejich vydání. Bezvýsledně. 
Paní Mrnuštíková cennosti poslala 
po osvobození americkému letci, 
jakmile se dozvěděla, že je na svo-
bodě. Pan Thomas Qualman se 
stal díky těmto událostem silně 
věřícím člověkem a dožil se vě-
ku devadesáti let. Závěrem malou 
zajímavost: Bratr Robert Qualman 
byl rovněž letec - zástupce velitele 
letky stíhačů u 17. letecké armády 
v Číně.

Jan Evják
Zdroje:

- Letecká badatelna, Mahr Jan
- Vzpomínky na neznámé letce, Jan 

Hlavačka 
- Liptál-kapitoly z historie obce 

na Valašsku

Posádka B-24, Thomas Qualman 
stojí druhý zleva

Zasažená B-24
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Uzávěrka příštího čísla: 10.6.2021

Český svaz footballový (ČSF) byl v restauraci u Zlaté 
Váhy v Praze založen v sobotu 19. října 1901 a na tento 
rok tak připadá oslava již 120 let organizovaného fot-
balu u nás. 

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) si chce 
toto výročí připomenout celou řadou aktivit a pro-
jektů. „Oslavy 120 let našeho fotbalu jsme vlastně 
zahájili již na přelomu roku prezentací kalendáře 
s názvem Největší úspěchy českého fotbalu v obra-
zech. Právě v něm současní reprezentanti vzdáva-
jí hold všem největších reprezentačním úspěchům 
ve stodvacetileté historii našeho sportu v Česku,“ říká 
ředitel Oddělení komunikace FAČR Michal Jurman. 
„Největším projektem, který chceme v této souvislosti 
dotáhnout do úspěšného konce, je výroba speciálního 
seriálu, který by spojoval naši fotbalovou současnost 
s historií. Mapovat by měl všechny největší reprezen-
tační úspěchy od stříbra na MS 1934 přes finálovou 
účast na MS 1962 v Chile, až po úspěchy současné ge-
nerace hráčů v čele s Tomášem Součkem. Jde o oprav-
du ambiciózní projekt, který by měl přesně zapad-
nout do mozaiky toho, jak vnímáme oslavy podobně 
důležitého jubilea. Navíc bychom chtěli v tomto roce 
spustit i speciální podcast, ve kterém by exkluziv-
ní hosté glosovali nejen historické události českého 
fotbalu, ale věnovali se také aktuálním tématům 
s přesahem do oblastí rozvoje např. práce s mládeží 
nebo ženského fotbalu. Práce tak před sebou máme 
opravdu více než dost,“ doplňuje další konkrétní plá-
ny za FAČR Jurman. 

Pozornost především fotbalových fanoušků bude 
v roce 2021 pochopitelně směřovat hlavně k účasti 
národního týmu na finálovém turnaji EURO, kte-
rý může být v případě úspěchu svěřenců trenéra 
Šilhavého asi tou nejlepší možnou oslavou fotbalu 
u nás. FAČR zároveň chystá celou řadu další dopro-
vodných akcí a projektů, které bude během roku 
2021 postupně prezentovat. FAČR pro účely oslav 120 
let našeho fotbalu vytvořila speciální logo, které 
chce používat nejen na propagačních materiálech 
ale i v rámci dalších aktivit, které budou s tímto 

fotbalovým výročím v roce 
2021 spojeny.

Více na https://facr.fotbal.cz 
Připravil Ing. Milan Daňa

FAČR slaví v tomto roce 120 let našeho fotbaluFAČR slaví v tomto roce 120 let našeho fotbalu

Nespíme ani v Liptále. Štěstí přeje připraveným 😊

Cvič s námi on-line z pohodlí domova!

Fitka stále zavřená a léto za dveřmi. 
Neztrácej hlavu, spolu to zvládneme.

Př idej se k nám do skupinky na facebooku Tabata Liptál 
a dozvíš se více.

V př ípadě jakýkoliv dotazů mě neváhej kontaktovat. Na viděnou na obrazovkách.  Míša 

ON-LINE TABATA S MÍŠOU
605 320 009 Michaelka.stastna@seznam.cz Majkla_522
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