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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
VÝPIS Z VEŘEJNÉHO 

ZASEDÁNÍ ZO LIPTÁL Č. 12 
ZE DNE 2. 6. 2021

ZO Liptál:
- schvaluje zápis ZO č. 11 ze dne 

3.3.2021 
- bere na vědomí kontrolu usnese-

ní ZO č. 11 ze dne 3.3.2021 
- bere na vědomí informace z jed-

nání RO č. 20 ze dne 26.3.2021, RO 
č. 21 ze dne 26.4.2021 a RO č. 22 ze 
dne 24.5.2021

- schvaluje Smlouvu o bezúplat-
ném převodu vlastnického prá-
va k nemovité věci č. UZSVM/
OVS/2654/2020-OVSM, ve věci 
bezúplatného převodu pozemků 
parc. č. 3769/8, 3769/9 v katas-
trálním území Liptál z vlastnic-
tví Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlast-
nictví obce Liptál a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy

- schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti mezi obcí 
Liptál a Ředitelstvím silnic a dál-
nic na pozemek p.č. 4005/4 v k.ú. 
Liptál ve věci stavby „Prodloužení 
splaškové kanalizace a veřejné-
ho vodovodu“ a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy

- schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti mezi obcí Liptál 
a ČEZ Distribuce na pozemky p.č. 
1246/18, 1253/5 v k.ú. Liptál ve věci 
stavby „Liptál, p. st. 860/2, NNK“ 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- schvaluje prodej pozemků p.č. 
st. 701 a 702 a část p.č. 1334 
a 1335/1 v k.ú. Liptál, o výměře 
cca 3300 m2 dle geometrického 
plánu společnosti Repavia a.s., 
Zlín, za cenu 650,- Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady s tím spojené 
hradí kupující a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy

- schvaluje prodej pozemku p.č. st. 
700 a část p.č. 1334 a 1335/1 v k.ú. 
Liptál, o výměře cca 3300 m2 
dle geometrického plánu Zdeňku 
Mrlinovi, Liptál, za cenu 650,-/m2 
s tím, že veškeré náklady s tím 
spojené hradí kupující a pověřu-
je starostu obce Liptál k podpisu 
této smlouvy

- schvaluje prodej části pozemků 
p.č. 3980/2, 3980/3, 3980/4 v k.ú. 
Liptál, výměra dle geometrické-
ho plánu, Stanislavu Smilkovi, 
Liptál, za cenu 100,- Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady s tím spojené 
hradí kupující a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy 

- schvaluje koupi pozemků p.č. 
1764/14 v k.ú. Liptál, o výměře 
2401 m2 od Jany Kirchnerové, 
Liptál, za cenu 100,- Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady s tím spojené 
hradí obec Liptál a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy

- schvaluje prodej části pozemků 
p.č. 2608/1, 2608/63 v k.ú. Liptál, 
výměra dle geometrického plánu, 
Janě Kirchnerové, Liptál, za cenu 
100,- Kč/m2 s tím, že veškeré ná-
klady s tím spojené hradí obec 
Liptál a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje prodej části pozemků 
p.č. 2608/1, 2608/63 v k.ú. Liptál, 
výměra dle geometrického plá-
nu, Karlu Frýdlovi, Liptál, za ce-
nu 100,- Kč/m2 s tím, že veškeré 
náklady s tím spojené hradí obec 
Liptál a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje předkupní smlou-
vu na prodej části pozemků 
p.č. 2608/62, 2609/1 v k.ú. Liptál, 
o výměře cca 800 m2, Anetě 
Vaculíkové, Liptál, a Tomáši 
Novosadovi, Lhota u Vsetína, 
za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že veš-
keré náklady s tím spojené hradí 
kupující a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy 
s tím, že vklad do katastru nemo-

vitostí bude proveden až po změ-
ně územního plánu a doplacení 
kupní ceny

- neschvaluje prodej části pozem-
ků p.č. 2608/62, 2609/1 v k.ú. Liptál 
Martinu Pinďákovi, Vsetín, 

- schvaluje koupi části pozemků 
p.č. 4066, 179/1 v k.ú. Liptál, vý-
měra dle geometrického plánu, 
od Jana Mrnuštíka a Jaroslava 
Vaculíka, za cenu 30,- Kč/m2 
s tím, že veškeré náklady s tím 
spojené hradí obec Liptál a pově-
řuje starostu obce Liptál k podpi-
su této smlouvy

- schvaluje Smlouvu o dílo na zho-
tovení projektové dokumentace 
na akci „Rekonstrukce a nástav-
ba Obecního úřadu Liptál“ firmou 
JaP architects s.r.o. a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu té-
to smlouvy 

- bere na vědomí Zprávu č. 
176/2020/EKO o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce Liptál 
za rok 2020

- projednalo Závěrečný účet obce 
Liptál za rok 2020 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodaře-
ním, a to bez výhrad

- schvaluje účetní závěrku obce 
Liptál v souladu s §18 zákona 
563/1991, o účetnictví, sestavenou 
k 31.12.2020. Účetní závěrka se 
skládá z rozvahy, výkazu zisku 
a ztrát a přílohy.

- schvaluje I. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2021 

- bere na vědomí informace sta-
rosty o:
- povinnosti členů RO podat 

hlášení do registru oznáme-
ní dle zákona o střetu zájmů 
do 30.6.2021

- odkoupení obrazů Jana Kobzáně 
od Antikvariátu Mgr. Jany 
Krausové, Praha

- pořádání I. Liptálského kyseli-
čáku 26.6.2021 v KA

Zpracovala 
Monika Valchářová
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Starosta obce Liptál podle zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách Parlamentu ČR a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., 

o z n a m u j e

1.  volby do:
 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 se uskuteční:
 pátek 08.10.2021 od 14:00 do 22:00 hodin   

 sobota 09.10.2021 od 08:00 do 14:00 hodin

2.  místem konání voleb ve volebním okrsku:  
 č.1 

 je volební místnost:     
 Obecní úřad Liptál, zasedací místnost

 756 31  Liptál 331, tel.: 571 438 074

 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy proká-

že svoji totožnost a státní občanství České republiky 
(občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými dokla-
dy, nebude mu hlasování umožněno, § 15, odst. 2, § 19, 
odst. 3, 4, 5

4.  Volič může požádat o vydání voličského průkazu. 
Ten opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního se-
znamu ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku, 
§ 6a, odst.1 - 3)

5.  Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, 
volič je povinen prokázat svou totožnost, jinak 

mu nebude hlasování umožněno § 19, odst.1, 3, 4

6.  Volič může požádat ze závažných důvodů v územ-
ním obvodu volebního okrsku o návštěvu volební ko-
mise s přenosnou volební schránkou, § 19, odst. 7

7. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti, § 38, odst. 4), 
§ 17, odst.1.

Liptál 11.06.2021
Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

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

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

Opravy komunikací v letošním roceOpravy komunikací v letošním roce

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb 
do Poslanecké sněmovny PČRdo Poslanecké sněmovny PČR

Před pár týdny jsme se koneč-
ně pustili do opravy komunikací. 
První akcí tohoto roku byla opra-
va nejhoršího úseku v Hlubokém 
před Šimarovou chatou. V této části 
již nebylo po asfaltové komunikaci 
ani památka, a tak v úseku cca 
250 m byl položen nový asfaltový 

povrch ve dvou vrstvách. V tom-
to úseku ještě budeme dosypávat 
krajnici, aby zde nebyl tak velký 
výškový rozdíl. Druhou akcí byla 
nedávno provedená oprava výtlu-
ků, která alespoň na chvíli opraví 
ty největší díry. Výdrž těchto oprav, 

ale není moc dlouhá, proto jsme 
již několikrát změnili dodavate-
le i technologii, ale zdá se mi, že 
to ani tak moc nepomohlo. Proto 
jsem velmi rád, že nám konečně 
vyšla dotace na opravu komuni-
kace do Kopřivného. Komunikace 
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Přestavba budovy obecního úřaduPřestavba budovy obecního úřadu
Tento projekt vznikl především 

z důvodu vestavby výtahu do objek-
tu, který by budova velmi potřebo-
vala. Na začátku nebylo jednoduché 
najít, kde bude výtah umístěn, pro-
tože objekt byl přestavován a při-
stavován v několika etapách a kon-
strukční systém i výškové úrovně 

jsou v každé části budovy odlišné. 
Nakonec bylo vytipováno nejlepší 
místo, ale to sebou nese dispoziční 
změny ve všech podlažích. I z toho-
to důvodu jsme se rozhodli, pojmou 
projekt kompletně a řešit všechny 
provozy v budově. Projektem tak 
dojde k úpravě hlavního vstupu 

do budovy, kdy nově bude již jenom 
jeden vstup do celého objektu. Dále 
dojde k modernizaci obou lékař-
ských ordinací a v přízemí také 
vznikne nová kavárna (cukrárna) 
včetně venkovního posezení. V prv-
ním patře budou opraveny kance-
láře obecního úřadu a bude se také 

v tomto údolí je totiž jedna z mála, 
která je ve vlastnictví obce a tím 
pádem můžeme žádat o dotační 
prostředky. Nový asfalt tak dostane 
cca 600 m komunikace, kdy začá-
tek bude od rodinného domu č.p. 
340 a konec bude téměř u rodinné-
ho domu č.p. 238. Dále jsme se roz-
hodli, že chceme opravit také cca 
1000 m asfaltu směrem do Háje. 
Pokud vše klapne, měl by být opra-
ven úsek od rodinného domu č.p. 
45 až po rodinný dům č.p. 528. 
Práce na těchto dvou úsecích by 
měly být zahájeny na konci letních 
prázdnin.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Současnost a minulost ve fotceSoučasnost a minulost ve fotce

660 let obce Liptál660 let obce Liptál

muset přesunout sociální zařízení. 
V současné době je v druhém patře 
umístěn byt, který má ale velmi 
složitý přístup, proto ho nyní ne-
lze pronajmout. Další problémem 
je plochá střecha, jejíž životnost 
je již taky na hraně. Nejen z těch-
to důvodů, dojde k nástavbě části 
budovy, aby se dorovnala výšková 
úroveň budovy. Tím pádem bu-
de do druhého patra prodlouženo 

hlavní schodiště a také nový výtah. 
Nástavbou tak dojde k zpřístupnění 
stávajícího bytu a také zde vznik-
nout další prostory. Na nové stře-
še je navržena vyhlídková terasa, 
která přinese nový pohled do okolí. 
Před budovou dojde k úpravě okolí. 
Vznikne zde nové venkovní pose-
zení, ale bude zde také řešen nový 
mobiliář, parkování pro kola včetně 
dobíjecí stanice a úpravou projdou 

také přilehlé chodníky. Jedná se 
o velmi rozsáhlý projekt, ale budo-
va již nějaký zásah potřebuje, pro-
tože mnoho věcí je již ve špatném 
a nevyhovujícím stavu. Projektová 
dokumentace včetně povolení sta-
vebního úřadu by měla být hotová 
do konce tohoto roku.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Opět se mi dostala do ruky fotka, 
která by se Vám mohla líbit. Není 
to totiž tak známá fotka a mnoho 
lidí si budovu již takto nepama-
tuje. Tuto fotku mi poslal jeden 
spoluobčan a je z doby, kdy se začí-

nal přistavovat obecní úřad. Jména 
občanů, kteří jsou vidět na fotce, 
ale bohužel neznám. Třeba někoho 
poznáte. Pokud máte doma také 
nějakou zajímavou fotku, budeme 
moc rádi, když nám fotku přinese-

te ukázat. Staré fotografie jsou totiž 
připomínkou doby dávno minulé 
a vyvolávají v nás mnoho vzpomí-
nek.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Již v minulém čísle zpravo-
daje jsem vám psali, která 
všechna výročí si v roce 2021 
připomínáme.  K jednomu 
z nejvýznamnější jistě pa-
tří 660 let od první písemné 
zmínky o obci Liptál, jak můžete 
vidět i na titulní straně tohoto čís-
la Liptálského zpravodaje. K tomuto 
jubileu jako upomínku vydala Obec 
Liptál výroční klasické turistické 
známky. Jejich podobu vidíte na fo-
tografiích. K dostání jsou na obec-
ním úřadě nebo v informačním 
centru na poště. Cena je obvyklá 
u turistických známek - 40 Kč/kus. 
Ve spolupráci s obcí Seninka jsou 
k dostání i na rozhledně Vartovna.

Pro zájemce máme na obecním 
úřadě i nové razítko 660 let, kte-

ré nám graficky zpracoval 
pan Radim Mojžíš. Kdo 
tedy máte zájem napří-
klad označit svoji ode-
sílanou korespondenci, 

zaplnit místo ve svých tu-
ristických sešitech nebo nechat 

si otisknout jen tak pro památku, 
zastavte se.

Jako raritu zde zveřejňuje-
me i razítko z roku 1926, které 
je vsetínském archivu použito 
v Pamětní knize obecní z Liptálu. 
Hned v úvodu se zde mimo jiné 
píše, že kronikářem byl ustanoven 
obecním zastupitelstvem 15. října 
1925 František Plachý, řídící učitel 
v Liptále. Kronika je samozřejmě 
psána ručně a je „potvrzena“ 28. říj-
na 1926 a orazítkována předmět-

ným razítkem tehdejším starostou, 
panem Janem Tomanou. 
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Přístavba fotbalových šatenPřístavba fotbalových šaten

I v letošním roce jsme se museli 
zabývat nákupem nové techniky. 
První přišel na řadu nákup nové 
vlečky za traktor. Jelikož již nyní 
máme několik obecních kontejne-
rů, rozhodli jsme se pro nákup 
traktorového nosiče kontejnerů 
Portýr7 s nosností 7,5 tuny. Tento 
nosič totiž může používat stávající 
kontejnery a tento systém je pro 
nás velmi praktický.  Na nákup to-
hoto stroje se nám podařilo získat 
50% dotaci. 

Další vozidlo, které jsme museli 
na začátku roku řešit, byl užitkový 
osobní automobil. Stávající Citroen 

Berlingo je totiž na hraně své život-
nosti a nemohli jsme riskovat, že 
zůstaneme ze dne na den bez ta-

kového vozidla. Berlingo nám totiž 
slouží již dvanáct let. Původně jsme 
zvažovali nákup úplně stejného vo-
zidla, ale nakonec jsme se rozhodli, 
že koupíme delší verzi, která má 
možnost umístění sedmi sedadel. 
Nejvýhodnější cenu nám nabídl 
Opel Combo s cenou 480 tis. Kč. 

Posledním nákup techniky byla 
sekačka na sběr trávy. Stávající 
sekačka již totiž nejde opravit a tak 
jsme byli nuceni koupit sekačku 
novou. Nakonec jsme se rozhodli 
koupit Kubotu GR1600, která nám 
nyní nově pomáhá s údržbou trav-
natých ploch.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V polovině loňského roku se nám 
podařilo rozšířit Sportovní areál 
Liptál o další víceúčelová sportovi-
ště. Konečně jsme se i my dočkali 
tenisového kurtu a také fotbalo-
vého hřiště s umělým povrchem. 
Velkým plusem našeho sportovní-
ho areálu je také umělé osvětlení, 
které prodlužuje provoz jednotli-
vých sportovišť. I dále se snažíme 
získat finanční prostředky, aby-
chom mohli dokončit mantinely 
na hokejbalovém hřišti, zrealizo-
vat nové beachvolejbalového hřiš-
tě, pumptrackové hřiště nebo také 
skok do dálky. Cílem je také dokon-
čit realizaci parkoviště a opravu 
zpevněných ploch.

 Nové obecní stroje Nové obecní stroje
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Dalším velkým projektem 
v tomto areálu je přístavba stá-
vajících fotbalových šaten. Tento 
projekt počítá s přístavbou objektu 
o téměř stejné velikosti, jako je 
nynější budova. V této přístavbě 
vzniknou další šatny včetně zá-
zemí a v patře bude zrealizována 
posilovna a byt o velikosti 2+KK, 
který by měl být určen pro bu-
doucího správce hřiště. V přízemí 
přístavby vznikne také nový bufet 
s vnitřním i venkovním poseze-
ním. Projektem jsou také řešeny 
stavební úpravy stávajícího objek-
tu, jejíž cílem je zefektivnění všech 
prostor. Nově budou také uprave-
ny všechny zpevněné plochy ko-
lem objektu. V současné době již 
máme vydáno stavební povolení 

a také jsme podali žádost o dotace 
z Národní sportovní agentury.  

Věříme, že již brzy se nám po-
daří získat finanční prostřed-
ky na všechny uvedené akce 

a v Liptále budeme mít sportovní 
areál pro všestranné použití našich 
dětí i nás samotných.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Spustili jsme se pro Vás on-
line rezervaci Víceúčelového hři-
ště v Liptále. Na tomto hřišti je 
možné hrát tenis nebo volejbal. 
Na stránkách obce Liptál, v sek-
ci „Sport v obci“, naleznete odkaz 
„Rezervace hřiště“, který Vás pře-
směruje na online rezervační sys-
tém. Po vyplnění údajů si zde mů-
žete zarezervovat čas, který Vám 
vyhovuje. Upozorňujeme Vás, že si 
můžete rezervovat max dvě hodiny 
po sobě jdoucí a v případě, že ne-
bude hřiště obsazeno do 10 minut 
po začátku rezervace, je hřiště vol-
né a je k dispozici dalším zájem-
cům. Hřiště je možné rezervovat 
v čase od 8.00 hod do 21.00 hod. 
I nadále je pronájem tohoto hřiště 
bezplatný. Dále Vám oznamujeme, 
že hřiště je v několika termínech 
trvale obsazeno a nelze jej v těch-
to termínech rezervovat. Jedná se 
o tyto dny a tyto časy:  

Upozorňujeme Vás, že prostor 
hřiště i jeho okolí je snímán 
kamerovým systémem. Žádáme 
Vás, abyste si hřiště po sobě ukli-

dili a nenechávali na hřišti od-
padky.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Rezervace víceúčelového hřiště v Liptále Rezervace víceúčelového hřiště v Liptále 

18:00 19:00 20:00 21:00
19:00 20:00 21:00 22:00

Úterý  FK Liptál
Středa FC Lhota u Vsetína  
Čtvrtek  KNV Liptál
Pátek FK Liptál B   

Sobota  FK Liptál
Neděle FC Lhota u Vsetína   
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Zpestřete si léto rodinným dob-
rodružstvím - regionální hrou 
Poznáváme Valašsko, kterou pořá-
dá Destinační společnost Valašsko 
(www.visit-valassko.cz). 

Po zajímavých místech, která tře-
ba ještě neznáte vás provede med-

věd Jura. Na Valašsku vybral znovu 
20 míst (2 z nich jsou i v Liptále!), 
kde uložil razítka a navíc u kaž-
dého místa najdete tip na výlet 
do okolí.  

Cestovatelský „pas“, tj. brožurku 
se všemi vyznačenými místy, po-

kyny a místem pro jednotlivá razít-
ka z navštívených míst si můžete 
vyzvednout na obecním úřadě nebo 
v infocentru na poště. 

Hra potrvá od 1.6. do 30.9.2021 

www.visit-valassko.cz 
www.poznavamevalassko.cz

Velmi rádi bychom tímto popro-
sili nejen obyvatele z Dolanska, po-
kud máte doma nějaké fotografie, 
kde je zachycen obchod Jednota 
v Dolansku: jeho stavba, provoz let 
minulých, atd., budeme velmi rádi 
za zapůjčení. Uvítáme i dnes již 

historické foto původního obchodu 
v Dolansku.

Když se s nimi zastavíte na obec-
ní úřad, naskenujeme a ihned vám 
je vrátíme. Nemusíte se obávat 
ztráty. Popřípadě, pokud máte sami 

možnost – fotografie z vašich alb 
nám naskenujte a pošlete emailem 
na adresu: obec.urad@liptal.cz .

Děkujeme za vstřícnost a spolu-
práci. 

Jana Vráblíková

Poznáváme Valašsko 2021Poznáváme Valašsko 2021

Jak šla léta s obchodem v DolanskuJak šla léta s obchodem v Dolansku
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V letošním roce si připomínáme 
76 let od konce druhé světové vál-
ky, a jelikož nesmíme zapomenout 
na tuto část dějin, rozhodli jsme se 
letos udělat několik věcí, kterými 
si toto výročí připomeneme. První 
akcí je odhalení nové informační 
tabule, která připomene sestřele-
ní amerického bombardéru. Dne 
29.8.1944 byl nad naší obci sestřelen 
čtyřmotorový dálkový bombardér 
Boeing B-17G Flying Fortress (léta-
jící pevnost). Přesněji řečeno le-
toun vybuchl již ve vzduchu a jeho 

trosky byly rozesety v prostoru cca 
1 km2 v lokalitě Povalčice a Bařiny. 
V neděli 29.8.2021 to bude již 77 let 
od této události a my v tento den 
odhalíme tuto informační tabuli. 
Akce bude zahájena ve 14.00 hod 
na Bařinách a součástí bude i drob-
ný doprovodný program. Všichni 
jste srdečně zváni. I naše akce byla 
zařazena do programu, který si při-
pomíná leteckou bitvu nad Bílými 
Karpatami. Letošní program je ná-
sledující:

Pátek 27.8.2021 
17.00 hod. Kašava – Vzpomínková 

akce u památníku padlých americ-
kých letců z bombardéru č. 359 

Sobota 28.8.2021 
9.00 hod. pietní akt u hrobu dva-

ceti osmi padlých amerických letců 
na hřbitově ve Slavičíně 

9.30 hod. návštěva muzea ve 
Slavičíně 

11.00 hod. uctění památky ame-
rických letců u památníku nad 
Šanovem, následně návštěva mu-
zea v Šanově 

14.00 hod. vzpomínková ak-
ce v Přečkovicích u domu rodiny 
Pešátů, která ukrývala amerického 
letce Josepha E. Sallingse 

14.45 hod. pietní akt u hrobu pad-
lých amerických letců na hřbitově 
v Rudicích 

15.45 hod. uctění památky pad-
lých amerických letců u památní-
ku v Krhově 

17.00 hod. pietní akt u památní-
ků věnovaného padlým americkým 
letcům na Vyškovci 

Neděle 29.8.2021
14.00 hod. Liptál Bařiny - Odhalení 

informační tabule na počest sestře-

leného amerického bombardéru 
B-17G, S/N 44-6369 

Další akce, které připomínají 
druhou světovou válku, jsou sta-
vebního charakteru a jsou to opra-
vy dvou památníků. Nejprve jsme 
se pustili do opravy památníku 
R. A. Bašinského v Kopřivném. 
Mjr. Bašinský byl členem skupi-
ny Luč, která byla v Liptale vy-
sazena 20. prosince 1944. Blíže 
je tato událost popsána v knize 
Liptál - Kapitoly z historie obce 
na Valašsku. Je to zajímavé čte-
ní, které mapuje tuto část dějin. 
Dále jsme se pustili do generál-
ní opravy památníku na rozcestí 
do Kopřivného a do Háje. V tom-
to místě má vzpomínku Jaroslav 
Daňa, který by dne 10.6.2021 oslavil 
100 let. U tohoto památníku jsme 
nejprve uvažovali o jeho opravě 
v původním vzhledu a plánovali 
jsme pouze kosmetické úpravy. 
Problémem ale bylo, že například 
dlažby i obrubníky byly položeny 
pouze na hlíně a proto by muselo 
dojít ke kompletní rekonstrukci. 
Proto jsme se rozhodli, že památ-
níku dáme nový vzhled, kde hlav-
ní roli bude hrát kámen, který se 
k takovým stavbám velmi hodí. 
Místo bude také doplněno květina-
mi a také lavičkou. Již brzy bude 
vše hotovo.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Odhalení informační tabule Odhalení informační tabule 
sestřeleného bombardérusestřeleného bombardéru
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Výměna okapů 
za „výhodnou“ cenu 

Obecní živnostenský úřad 
Městského úřadu Vsetín byl in-
formován ve věci podvodných ná-
hodných nabídek výměn okapů 
za „výhodnou“ cenu „bez dokla-
du“ v působnosti správního obvodu 
Vsetín „řemeslníky“ komunikující-
mi nezřetelnou češtinou a přepra-
vujícími se vozidlem dodávkového 
typu. Práce provádějí údajní „řeme-

slníci“ ihned na místě. Používají 
však nečestné obchodní praktiky. 
Výsledná cena je po provede né 
práci neúměrně navýšena a ne-
odpovídá kvalitě odvedené práce. 
Doklad o poskytnuté službě a do-
daném materiálu „řemeslníci“ ani 
na žádost nevydávají.

Obecní živnostenský úřad Vsetín 
upozorňuje, aby případní zájemci 
řemeslnických prací náhodné na-
bídky bez vlastního předchozího ob-

jednání vůbec nepřijímali. Pokud 
byste se s nimi setkali, volejte ihned 
linku 158. V případě přistoupení 
v jednání s osobami nabízejícími 
Vámi požadované práce a služby 
vyžadujte doklad ověřující totožnost 
osob a oprávnění pro provozování 
konkrétní činnosti – možnost ově-
ření – www.rzp.cz. 

Vsetín 21.06.2021
Obecní živnostenský úřad

Městský úřad Vsetín

Nejen pro seniory - pozor na podvodné Nejen pro seniory - pozor na podvodné 
nabídky „řemeslníků“nabídky „řemeslníků“

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI 
v Liptále k 30.4.2021v Liptále k 30.4.2021

Evidovaní uchazeči:  42 (35 k 28.2.2021). 
Podíl nezaměstnanosti: 3,88 (3,17 k 28.2.2021). 
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Branky: 43 evidovaných uchazečů, 6,35 %  podíl nezaměstnanosti,
- nejméně Vidče: 29 evidovaných uchazečů, 2,27 %  podíl nezaměstnanosti. 

                (Zdroj: Úřad práce)

SBĚRNA PRÁDLASBĚRNA PRÁDLA  
V LIPTÁLEV LIPTÁLE

ZAVŘENAZAVŘENA
20. 7. a 27. 7.20. 7. a 27. 7.

2 0 2 12 0 2 1

OZNÁMENÍ O DOVOLENÉ
28.6. - 2.7.2021 / 16.8. - 20.8.2021

MUDr. Hana Garlíková NEORDINUJE

Zástup vyhledejte jen v neodkladných záležitostech 
po předchozí telefonické konzultaci!!

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

Zastupující lékaři NEPOTVRZUJÍ posudky na tábory!
Do ordinace nadále platí vstup po předchozí 

telefonické konzultaci a objednání!!

MUDR. Hana BLANARČÍKOVÁ
DOVOLENÁ  1.7. - 9.7.2021

Během července a srpna 2021 
se nekonají páteční ordinace.

Zájemci z řad pacientů 
o očkování proti koronaviru, 

informujte se v ordinaci, 
tel.: 571 423 011.

Vítání občánků se po delší době 
kvůli pandemii Covidu uskuteč-
nilo klasickým způsobem. Rodiče 
s narozenými občánky byli po-
zváni na neděli 27. června 2021 
ve 14:30 hodin do zasedací místnos-
ti Obecního úřadu v Liptále. A koho 
jsme přivítali?  

1. Josefína Marie Chromčáková
2. Nela Dostálová

3. Jakub Maliňák
4. Anna Valová
5. Kryštof Dajčar
6. Dominik Valchář
7. Natálie Navrátilová
8. Natálie Hromadová
9. Eliška Bořutová
10. Amálie Vaculíková.

Věříme, že nenastanou další 
zpřísňující mimořádná opatře-

ní a i další vítání se uskuteční 
touto osobní formou – setkáním 
na obecním úřadě. 

Fotoreportáž přinášíme na násle-
dující stránce.

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

Jana Vráblíková
Foto: Josef Londa

Vítání občánkůVítání občánků
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První Liptálský Kyseličák 2021 se vydařilPrvní Liptálský Kyseličák 2021 se vydařil
Již dlouho jsme byli zavření doma kvůli pandémii 

Covid-19 a tak když se začalo blýskat na lepší časy 
a začalo rozvolňování protipandemických opatření, 
nápad na uspořádání nové akce na sebe nenechal 
dlouho čekat. Vyhlášený Gulášfest v našem milém 
údolí již máme, a tak jsem si říkala, že bychom mohli 
zkusit i košt kyselice.

 
Slovo dalo slovo, začalo se plánovat a zrodil se 

Liptálský Kyseličák. Zájem kuchařů byl k naší radosti 
převeliký. Akci jsme spustili od 13:00, avšak někteří 
z kuchtíků byli na místě již od ranních hodin a celý 
kulturní areál krásně provoněli. Parta se sešla poho-
dová a veselá a v průběhu akce se všem úsměvy víc 
a víc prohlubovaly, protože všechny kyselice byly vý-
borné a spokojení strávníci jsou vždy odměnou a po-
hlazením po duši každého kuchaře.

 
A když dospělí jedli, div neměli boule až za ušima, 

děti si celou akci užívaly po svém. Skákací hrad skoro 
praskal ve švech a jistě nejen mě napadlo, kde berou 
tolik neubývající energie. A když se děti zrovna nepro-
měňovaly v hopíky, tak se vozily na koních, kteří se 
vždy těší velkému zájmu nebo seděly u omalovánek 
či kamínkování, které začíná být velmi populární 
a rozšířené. Oblázků se pomalovalo opravdu mnoho 
a ty co v areálu zůstaly, budou taktéž postupně rozná-
šeny tak, aby je děti na procházkách po vesnici znovu 
nalézaly.

 
V pozdějších odpoledních hodinách pak přišel hřeb 

dne a to vyhlášení výsledků vašeho hlasování o tu 
nejlepší kyselicu. Ze sedmi zúčastněných kuchařů, se 
pak umístila na prvním místě Dagmar Černobilová, 
na druhém místě zachránaři ze SAR Morava (přes-
polní), kteří na akci navíc ještě šířili osvětu v první 
pomoci. Na  třetím místě byl Filip Tomanec.

 
Mnohokrát bych chtěla poděkovat i dalším zúčast-

něným soutěžícím, jmenovitě Kristýně Komorkové, 
Janu Matonohovi, Rudolfu Štěrbovi, Radku Mikulcovi, 
a všem jejich pomocníkům. Dále také holkám ve stán-
cích za pomoc při prodeji nápojů, klukům u piva, 
Monice Valchářové za úžasné zákusky, po kterých 
se jen zaprášilo,  Ivaně Futákové a jejím koníkům, 
mamince Janě Vráblíkové a Obci Liptál, za pomoc 
s organizací a zapůjčení areálu. Děkuji samozřejmě 
i všem, co se přišli na Kyseličák podívat, ochutnat 
a pobýt. Bez Vás všech by se akce nemohla uskutečnit 
a já jsem ráda, že vznikla nová, do budoucna snad již 
tradiční akce, která bude oblíbená nejen mezi našimi 
spoluobčany. 

Jana Vráblíková ml. vč. foto
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Zlín, 16. 6. 2021 — Nová nástu-
piště, opravené výpravní budovy, 
bezpečnější železniční přejezdy… 
Cestující po železnici  ve Zlínském 
kraji si mohou i v letošním roce 
všimnout, že na tratích po celém 
regionu probíhají větší i menší 
stavební práce. Investorem akcí je 
státní organizace Správa železnic. 
Projekty představil Ing. Ladislav 
Kašpar, ředitel oblastního ředitel-
ství Správy železnic v Olomouci.

Hotové akce
K nejviditelnějším akcím, které 

už jsou dokončené, patří rekon-
strukce výpravní budovy v zastáv-
ce Lhotka nad Bečvou. Na dal-
ších zastávkách v kraji proběhla 
rekonstrukce nástupišť: na tra-
ti 341 Staré Město u Uherského 
Hradiště – Vlárský průsmyk by-
lo zrekonstruována nástupiště 
v zastávce Šumice, v květnu byla 
na stejné trati provedena rekon-
strukce nástupišť v zastávkách 
Vésky a Popovice. Došlo k re-
konstrukci zastávky Karolinka-
zastávka. 

Probíhající akce
V současné době probíhá opra-

va trati 280 v úseku mezi 
Bystřičkou a Jablůnkou v celkové 
výši 173 mil. Kč. 

Na trati č. 330 z Břeclavi 
do Přerova probíhá už od loňského 
roku postupný přechod ze stejno-
směrného napětí na střídavé. 

Akce před zahájením
Z nejvýznamnějších akcí, které 

budou ještě v tomto roce zaháje-
ny, je třeba zmínit rekonstrukci 
stanice Vsetín. Začne v září a do-
jde při ní k redukci kolejiště, 
aby mohla být vybudována ná-
stupiště s mimoúrovňovým pří-
stupem díky dvěma podchodům. 
Vznikne také nová výpravní bu-
dova, která bude sloužit jako spo-
lečný odbavovací terminál pro 
vlakovou i autobusovou dopra-
vu. Předpokládané náklady jsou 
2,2 miliardy Kč.

V srpnu by měla být zahájena 
také rekonstrukce stanic Holešov 
(430 mil. Kč) a Bystřice pod 

Hostýnem, které získají bezbariéro-
vý přístup. V červnu začíná také re-
konstrukce zastávek Rajnochovice 
a Popov. Ve druhé polovině ro-
ku začnou ještě rekonstrukce pře-
jezdů ve Zborovicích, Zdounkách 
a v Uherském Ostrohu. Počítá se 
také s opravou výpravních budov 
v Holešově a v Tlumačově.

O nás
Integrovaná doprava Zlínského 

kraje (IDZK) je projekt, který pro-
pojuje módy veřejné dopravy 
ve Zlínském kraji v jeden ucele-
ný systém s jednotnými standar-
dy kvality a možností cestování 
na společnou jízdenku. Cílem je 
zvýšení komfortu cestujících, kon-
kurenceschopnosti veřejné hro-
madné dopravy a zlepšení kvality 
života v kraji. O provoz systému 
IDZK se stará krajská společnost 
Koordinátor veřejné dopravy 
Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED).

Kontakt pro média:
Mgr. Jan Malý – manažer marke-

tingu, www.idzk.cz

Železniční tratě ve Zlínském kraji Železniční tratě ve Zlínském kraji 
procházejí rekonstrukcíprocházejí rekonstrukcí

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství
UKLIĎME OBEC LIPTÁL

I tentokrát jsme se zapojili do ce-
lorepublikové akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko“, protože bohužel 
stále je naše okolí znečišťováno 
bezohlednými lidmi. Letošní úklid 

byl naplánovaný na konec března, 
ale nakonec musel být termín po-
sunut až na sobotu 8.5.2021. I letos 

se sešlo cca 70 spoluobčanů, kte-
ří se rozdělili do několika skupin 
a vydali se uklízet. Jsem strašně 
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rád, že pořád se v Liptále najdou 
občané, kterým není lhostejné, jak 
to v obci vypadá. Nejvíce odpadu 
bylo opět podél hlavní silnice, kde 
se nasbíralo cca třicet pytlů. Děkuji 
všem zúčastněným za práci, kte-
rou pro obec a také pro všechny 
občany obce udělali. Poděkování 
patří i těm, kteří se do akce zapojili 

ještě v předstihu, když byl vyhlášen 
tzv. „pytlomat“. Díky Vám je naše 
příroda a naše okolí zase o trochu 
čistější.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Foto Milan Daňa a Jana 
Vráblíková ml.

Jak jistě někteří víte, ve sběrném 
dvoře máme také umístěné ná-
doby na sběr jedlých tuků a olejů. 
Nyní vám nabízíme nálevku, kte-
rou si můžete vyzvednout zdarma 
na obecním úřadě nebo ve sběr-
ném dvoře, která Vám může trochu 
pomoci v třídění této komodity. 
I drobnost může někdy pomoci. 
Kdo máte zájem, klidně se zastavte.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Sběr použitých jedlých tuků a olejůSběr použitých jedlých tuků a olejů
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Na konci dubna jsme se rozhod-
li udělat radikální změnu ve sbě-
ru odpadů. Po dlouhém zvažování 
jsme se rozhodli zrušit dvě sběr-
ná místa v naší obci. Jednalo se 
o sběrné místo na autobusové točně 
v Hořansku a u dolního obchodu 
Jednota. Dlouhodobý problém těch-
to míst byl neustálý nepořádek a ta-
ké špatné třídění odpadů. Dalším 
problémem bylo, že na těchto mís-
tech odkládali odpad také občané 
okolních obcí. Nepořádek na těch-
to místech se toleroval mnoho let 
a dál to prostě nešlo. Neustále te-
lefonáty a stížnosti na nepořádek 
na těchto místech. Velké množství 
odpadků v příkopech, v potocích 
a na zahradách okolních domů. 

To byla bohužel realita. V takovém 
prostředí žít nechceme a bohužel 
budeme muset obětovat trochu po-
hodlí a vydat se s odpadem do sběr-
ného dvora. 

Abychom Vám tuto situaci trochu 
usnadnili, rozšířili jsme otevíra-
cí dobu sběrného dvora. Nově je 
sběrný dvůr otevřen pět krát týdně, 
a to dvakrát dopoledne a třikrát 
odpoledne. Nádoby na sklo jsou 
ve sběrném dvoře umístěny tak, že 
jsou přístupné i v době zavřeného 
sběrného dvora.

Za poslední roky se udělalo mnoho 
opatření ohledně nakládání a likvi-
dace odpadů. I když to někdy nevy-
padá, množství odpadů v popelni-
cích, ve sběrném dvoře i v přírodě 

se výrazně snížil. Stále je ale potřeba 
učit své okolí, jak se správně zachází 
s odpadem. To je dlouhá a náročná 
cesta a bez vás všech to nikdy nepů-
jde. I proto jsme se zapojili do pro-
jektu Ukliďme obec, kterým chceme 
zvýšit povědomí o množství odpadů 
v našem okolí. Do úklidu se také 
každoročně zapojuje místní základ-
ní škola, která pomáhá s úklidem 
obce. Poplatek za likvidaci odpadu 
je již cca 20 let ve výši 300 Kč/osoba/
rok, takže je zřejmé, že třídění v obci 
Liptál je na vysoké úrovni a právě ty-
to dvě sběrná místa to trochu kazila. 
Ve srovnání s jinými obcemi máme 
poplatek velmi nízký a to je krásná 
vizitka nás všech. Třiďme odpad, má 
to smysl. Děkujeme …  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

nezabývají, budou platit podstatně 
více. Již nyní máme několik plá-
nů a vizí, jak budeme v budoucnu 
postupovat. Bohužel některé kroky 
nebudou jednoduché a budou zna-
menat potřebu zlepšení v třídění. 
Možná již příští rok bude stanoven 
počet popelnic na občana a domác-
nost. Musíme se také zabývat ome-
zováním svozu pytlů s komunál-
ním odpadem (černé pytle). Tyto 
dva problémy nás totiž teď nejvíce 
zatěžují. Hlavním cílem je udržet 
stávající cenu 300 Kč/obyvatel/rok 
co nejdéle. Věříme, že s Vaší pomocí 
se to podaří.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Změny v odpadovém hospodářstvíZměny v odpadovém hospodářství

Zrušení dvou sběrných místZrušení dvou sběrných míst

Od 1.1.2021 je v platnosti nový zá-
kon o odpadech č. 541/2020 Sb. Tento 
zákon zásadním způsobem mění 
odpadové hospodářství. Zákon po-
stupně omezuje ukládání odpadů 
na skládky, a to postupným sni-
žováním produkce odpadů. Nově 
stanovuje na každý rok množství 
vyprodukovaného odpadu na obča-
na a výši skládkovacího poplatku. 
Zákonem není omezeno množství 
vyprodukovaného odpadu, ale je re-
gulována cena skládkovacího po-
platku. Na grafu níže můžete vi-
dět, jaký bude postupný vývoj ceny 
a množství odpadu. Pokud obec v ro-
ce 2021 vyprodukuje do 200 kg ko-
munálního odpadu na občana, bu-
de poplatek na skládce 500 Kč/tuna. 
Pokud bude odpadu více jak 200 kg 
na občana, zaplatit se bude muset 

již 800 Kč za tunu. V dalších letech 
se množství komunálního odpadu 
na občana snižuje a naopak, cena se 
stále zvyšuje. Abychom mohli stále 
platit poplatek za odpad ve stejné 
výši, budeme muset produkovat 
stále méně a méně komunálního 
odpadu. Dalším zádrhelem ale je, že 
do množství odpadu se také započí-
tává velkoobjemový odpad, kterého 
každoročně také přibývá. I z tohoto 
důvodu byly zrušeny sběrná místa 
v obci, aby odpad procházel přes 
sběrný dvůr a byla o něm vět-
ší evidence. Nyní totiž bude velmi 
důležité vést podrobnější evidenci 
odpadů a mít přehled o vyproduko-
vaném množství. V budoucnu totiž 
může dojít k situaci, že budou zvý-
hodňováni občané, kteří produkují 
méně odpadu a ti, kteří se tříděním 

Vývoj skladovacího poplatku (za tunu) při dodržení a po překročení ročního limitu komunálního odpadu na občana.

500
Kč/t

800
Kč/t

200
Kg na

občana 
za rok

2021

900
Kč/t

190
Kg na

občana 
za rok

500
Kč/t

2022

1000
Kč/t

180
Kg na

občana 
za rok

500
Kč/t

2023

1250
Kč/t

170
Kg na

občana 
za rok

500
Kč/t

2024

1500
Kč/t

160
Kg na

občana 
za rok

500
Kč/t

2025
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Otevírací doba sběrného dvora Liptál:Otevírací doba sběrného dvora Liptál:
PONDĚLÍ 09:00 – 11:00 h

ÚTERÝ 16:00 – 18:00 h

STŘEDA 16:00 – 18:00 h

ČTVRTEK 16:00 – 18:00 h

SOBOTA 09:00 – 11:00 h

Zákaz ukládání odpadů v okolí 
sběrného dvora! Snímáno kamero-
vým systémem.

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

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  

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

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

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

Kopřivné – u Zavrtáků
Háj – u Kovařčíků č. 440

Lůžko – u Oborských (kde stál kontejner)

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

SKLO, BIOODPAD 
jsou umístěny:

Střed obce - sběrný dvůr u hasičské zbrojnice

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 
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 
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. 
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Osvědčení o úspoře emisí ze rok 2020Osvědčení o úspoře emisí ze rok 2020

Přehled množství zpracovaných odpadů 2013 – 2020Přehled množství zpracovaných odpadů 2013 – 2020
 v tunách 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

komunální odpad 221,855 215,41 222,16 233,92 253,95 261,69 258,56 263,94

plasty 9,926 14,57 16,055 14,855 17,21 20,068 24,29 24,17

papír 7,29 7,83 8,1 8,12 11,13 11,6 14,22 16,42

sklo 16,462 15,71 18,42 26,11 17,45 15,61 15,41 21,365

kompozitní obaly 0,8 0,47 0,665 1,005 1,42 0,912 1,09 1,42

nebezpečný odpad 2,023 2,796 2,413 5,806 5,676 6,821 3,905 3,763

objemný odpad 22,18 21,2 24,76 24,58 41,43 34,28 24,98 25,54

pneumatiky 3,51 2,93

bioodpad   1,222 3,661 3,56 3,69 3,16 2,7

dřevo 1,92

oděvy     5,801 4,173 4,498 3,617

pokrmové oleje a tuky 0,043 0,31

CELKEM 280,536 277,986 293,795 318,057 357,627 358,844 353,666 368,095

Zpracovala Monika Valchářová

V roce 2020 bylo díky recyklaci 
a využití papíru, plastů, skla, ko-
vů, nápojových kartonů a dalších 
komodit v rámci tříděného sběru 
a využití odpadů v systému EKO-
KOM uspořeno 21,6 mil. GJ energie 
(r. 2019 - 21,6 mil.), tedy zhruba 
tolik, kolik v průměru spotřebuje 
za rok více než 344  tisíc domácnos-
tí (r. 2019 – 332 tisíc). 

V případě tolik diskutované-
ho globálního oteplování přispěl 
systém tříděného sběru a využití 
odpadů EKO-KOM ke snížení emi-
sí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu 
(r. 2019 – 922 540 tun).

Z uvedeného vyplývá, že třídit od-
pad má opravdu smysl. Děkujeme 
Vám, že třídíte odpad.  

Na základě informací poskytnu-
tých společností EKO-KOM zpraco-
vala

Jana Vráblíková

Obec Liptál v tomto systému EKO-KOM v roce 2020 vytřídila a předala 
k využití vytříděný odpad:

ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020
1. čtvrtletí 24,597 tun 34,599 24,362
2. čtvrtletí 60,255 43,265 50,519
3. čtvrtletí 36,130 60,127 31,807
4. čtvrtletí 49,540 38,021 37,255
CELKEM 170,522 tun 176,012 tun 143,943
v celkové částce 167 171,00 Kč. 191 803,50 188 271,00
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Otevřeno máme jako obvykle, pouze se zvýšenými 
hygienickými opatřeními, tzn. na ústech a nose respi-
rátor, dezinfekce rukou u vstupu do knihovny.  

Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.cz 

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

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDINÁCH 

Knihovna bude uzavřena:
- 22.07. - 02.08.2021 (dovolená) 
- 30.08. - 05.09.2021 (revize knihovního fondu)

Alena Malčíková, 
knihovnice

Historie dřevorubectví v Beskydech 
po současnost a jeho úspěchy

I Obec Liptál se podílela na vydání ojedinělé publi-
kace o práci v lese, o lidech v něm, kteří v lese zane-
chávají stupu svých rukou a tvrdé práce od výsadby 
malých stromečků až po jejich kácení, když dožívají. 
Knihu si nově můžete zapůjčit v naší knihovně. Jak 
její název napovídá, je plná materiálů a fotografií od 
dob minulých po současnost, včetně například po-
pisu technických parametrů používaných nástrojů 
a strojů, vysvětlení soutěžních disciplín a mapuje 
samozřejmě i úspěchy v tomto nelehkém povolání 
(nejen) našich občanů. Naleznete tam opravdu nám 
hodně známých tváří. Vydal ji po dlouholetém pečli-
vém sbírání podkladů a materiálů Stanislav Migdal 
(Lutonina – Liptál) v roce 2021. 

Kniha je formátu A4, vázaná, celobarevná, 400 
stran na křídovém papíře.

Jeden výtisk věnovala Obec Liptál i Masarykově 
knihovně ve Vsetíně.            (jv)

V minulém zpravodaji jsme na tomto místě zveřej-
nili obsáhlé informace o vydání, bez nadsázky, život-
ního díla heraldika Jiřího Loudy - Erby 
rytířů Podvazkového řádu. V loňském ro-
ce uplynulo sto let od jeho narození. 

V tomto čísle bychom rádi připomněli 
všem, kterým snad mohla tato informa-
ce uniknout, že Jiří Louda, celorepubli-
kově i světově uznávaný heraldik, je au-
torem také znaku a vlajky obce Liptál. 
Všem je jistě již dobře známé červené 
srdce protknuté zlatým šípem s bílým 
zvonky. A nejedná se pouze o dětskou či žákovskou 
hříčku, jak by se mylně mohlo na první pohled zdát. 

Jiří Louda, který se zpracování návrhu znaku a vlaj-

ky obce Liptál ujal, ve svém návrhu vycházel ze všech 
dostupných historických podkladů. Také schválení 

znaku vládou ČR prochází přísným vý-
běrem a jsou nutná historická doložení.

Pro připomenutí zde uvádíme původní 
text, který byl předložen Jiřím Loudou 
ke schvalování:

Popis znaku: Ve stříbrném štítu červe-
né srdce prostřelené šikmo zdola zlatým 
šípem, v modré hlavě štítu tři stříbrné 
květy zvonku.

Popis praporu: Prapor tvoří dva svislé pruhy, žerďo-
vý modrý a vlající bílý v poměru 1:2. V modrém pruhu 

Z obecní knihovny LiptálZ obecní knihovny Liptál

V naší knihovně máme novou knihuV naší knihovně máme novou knihu

Výtvarný odkaz heraldika Jiřího Loudy Výtvarný odkaz heraldika Jiřího Loudy 
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Jak si vede naše knihovna Jak si vede naše knihovna 
z pohledu statistiky z pohledu statistiky 

tři bílé květy zvonku, v bílé části červené srdce o výšce 
6/10 šířky praporu a šířce 7/10 jeho šířky. Poměr šířky 
k délce je 2:3.

Zdůvodnění: Na obecní pečeti z 18. století je vy-
obrazeno bez štítu srdce, šikmo prostřelené šípem. 

Německé jméno obce bývalo Liebenthal, tj. „údolí lás-
ky“, a není vyloučeno, že s tímto jménem může souvi-
set i vyobrazení srdce na zmíněné pečeti.  Prostřelené 
srdce se stalo pro obyvatele Liptálu symbolem, který 
se neoficiálně stále užívá. Proto je toto v heraldice 
dobře známé znamení ponecháno i v návrhu obecní-
ho znaku. V hlavě štítu jsou umístěny tři květy zvon-
ků, které jsou typické pro flóru celého okolí Liptálu. 
Podobné květy byly i na staré obecní pečeti. 

Prapor ve zjednodušené formě opakuje znamení ze 
znaku, hlava štítu je z výtvarného důvodu převedena 
do jeho žerďové části jako svislý pruh.

Znak podle návrhu Jiřího Loudy udělil obci před-
seda PS PČR zároveň s praporem 7. května 1997, 
a 18. listopadu téhož roku převzal tehdejší starosta 
obce Miroslav Vaculík pověření k užívání tohoto 
znaku.              (jv)

REgisTROvANÍ čTENáŘi

Obsluhovaná 
populace

Název 
knihovny

Čtenáři celkem do 15 let

2019 2020 2019 2020

1 513 Liptál 124 124 68 78

52 262 celkem 4 304 3 815 1 644 1463

vÝPůJčKY 
Obsluhovaná 

populace
Název 

knihovny
Výpůjčky celkem

2019 2 020

1 513 Liptál 1 925 1 237

52 262 celkem 108 400 91 305

KulTuRNÍ A vzDĚlávAcÍ AKcE

Obsluhovaná 
populace

Název 
knihovny

Kulturní a vzdělávací akce

2019 2020

1 513 Liptál 15 6

52 262 celkem 398 141

NáKuP KNihOvNÍhO fONDu

Obsluhovaná 
populace

Název 
knihovny

Nákup v Kč

2019 2020

1 513 Liptál 15 840 16 170

52 262 celkem 999 301 945 917

PŘÍRůsTEK KNihOvNÍhO fONDu

Obsluhovaná 
populace

Název 
knihovny

Přírůstek k 31. 12.

2019 2020

1 513 Liptál 104 114

52 262 celkem 5 596 4 508

Z podkladů Masarykovy veřejné knihovny 
ve Vsetíně 

zpracovala Jana vráblíková.

NávšTĚvNÍci KNihOvNY

Obsluhovaná
populace Název knihovny

Návštěvníci celkem Fyzické  návštěvy Návštěvníci internetu

2019 2020 2019 2020 2 019 2020

1 513 Liptál 1 341 865 1109 606 48 23

52 262 celkem 116 564 80 626 43 988 27 682 2 304 816

Knihovny s neprofi knihovníkem v okrese Vsetín k 31.12.2020
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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.

Změna programu vyhrazena !
Zkratky: KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál,  KA – Přírodní kulturní areál Liptál, VZM - Velká zasedací míst-

nost OÚ Liptál, FK – sportovní areál, HZ - hasičská zbrojnice, ČCE – Českobratrská církev evangelická,          
ŘK – Římskokatolická církev

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
3.7. Hasičská soutěž 13:00 SDH Liptál Areál FK Liptál

3.7. Iné Kafe a hosté + zábava 20:00 Kotek, Trnava KA

4.7. Svátek Mistra Jana Husa - setkání 17:00 ČCE Liptál Kostel ČCE

4.7. Rocková zábava 20:00 Kotek, Trnava 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. Ekumenická bohoslužba v ŘK kostele a 3. 
Letní posezení se seniory

15:00
16:00 Obec Liptál, ŘK farnost Zahrada u ŘK kostela

17.7. Pivní slavnosti 20:00 Šťastný, Vizovice KA
19.7. až

23.7. Tábor na farní zahradě ČCE Liptál – 6.–9. tř. --- FS ČCE Liptál Farní zahrada ČCE

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

24.7. Soukromá akce --- FS Lipta, Lad. Gerža KZ
26.7. až

30.7.
Tábor - English Summer Camp na 
Vartovně --- Přímalovi, Vartovna Na Vartovně

30.7. Fotbalový turnaj + rockotéka ??? FK Liptál Areál FK

7.8. 7. Liptálský gulášfest 2021 15:00 Obec Liptál KA
9.8. až
13.8. Tábor na farní zahradě ČCE Liptál – 1.–5. tř. --- FS ČCE Liptál Farní zahrada ČCE
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DT NÁZEV AKCE 2021 ZAČ. POŘADATEL KDE

13.8. Zábava 20:00 Kotek, Trnava KA

14.8. Fotbalové odpoledne FK Liptál Areál FK Liptál

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

20.8. až
21.8. MFF 52. Liptálské slavnosti (20.-21.8.2021) --- FS Lipta Liptál, Obec 

Liptál KA, KZ, zámek

28.8. Future Camp – fotbalový turnaj mládeže 
2011/2012 08:00 FK Liptál Areál FK Liptál

29.8. Odhalení památníku – bombardér Na 
Bařinách – 75 let 14:00 Obec Liptál Na Bařinách

1.9. Začátek nového školního roku ZŠ Liptál

4.9. 2. Přespolní expedice 15:30 Obec Liptál

11.9. Rocková zábava 20:00 Kotek, Trnava 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.urad@liptal.cz
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Muzeum panenek a hraček Muzeum panenek a hraček 
Na Pustém vás zveNa Pustém vás zve

Od 10. června 2021 po delší době opět otevíráme naše 
rodinné 

Muzeum historických panenek 
a hraček v Liptále, Na Pustém 519.

Doba prohlídky je cca 40 minut. Vstup do muzea je 
zpoplatněn. Návštěvy po telefonické domluvě na tel. 
736 187 823. Srdečně vás zveme a těšíme se na vaši ná-
vštěvu.         Dana Králová
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Rozloučení s Vladimírem Krumpochem Rozloučení s Vladimírem Krumpochem 

Průjezd závodníků Liptálem Průjezd závodníků Liptálem 
- Bikemaraton Drásal České spořitelny- Bikemaraton Drásal České spořitelny

28. ročník závodů horských kol Bikemaraton Drásal 
České spořitelny se konal 26.6.2021 v Holešově, pod zá-
štitou starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta. Již několik 
let vede trasa tohoto vyhlášeného závodu i katastrem 
obce Liptál – kolem Pivovařisk, na Chléviska, Baťková, 
směr Semetín.

Závod je pořádaný ve spolupráci s Petr Čech Sport, a.s. 
– pořadatelem největšího českého seriálu závodů hor-
ských kol - Kolo pro život, jehož jsme dlouholetou sou-

částí. Akce se nezúčastňují žádná  motorová doprovodná 
vozidla. Počet účastníků bývá 500-1000, letos na základě 
předpokládaného uvolňování podmínek pro hromadné 
venkovní sportovní akce. Odpadky a značení tratě bývá 
odstraňováno do 7 dnů. Za bezpečnost účastníků odpo-
vídá organizátor. Závodníci nezajíždí do lesního porostu, 
trasa vede po turistických a lesních cestách. 

Ing. Jaroslav Bachner, 
předseda spolku DRÁSAL TEAM HOLEŠOV z.s.

V úterý 13. dubna 2021 nás zastihla smutná zpráva 
o odchodu našeho přítele, kamaráda a spoluobčana, 
pana Vladimíra Krumpocha.  Samozřejmě v zesnulém 
ztrácí svého blízkého celá rodina.

 
Pana Krumpocha máme v paměti jako zapálené-

ho zahrádkáře a organizátora květinových výstav 
v Liptále, ať v sále u Klesků, ve škole, v hasičáku či 
v suterénu zámku. Úroveň vystav vždy dosahovala 
vysoké úrovně a kdyby existovala "jednotka měření", 
pak by Liptál v přepočtu na obyvatele zaujímal čel-
ní místo v celé České republice. Pan Krumpoch byl 
členem Českého zahrádkářského svazu GLADIRIS, 
který sdružuje pěstitele mečíků, kosatců a dalších 
cibulovitých a hlíznatých květin. V současné době je 
v ČR o zušlechtěno více než 3000 druhů mečíků. Stali 
jsme se světovou velmocí v pěstování mečíků, jsme 
uznáváni v USA, Kanadě, Rusku, Litvě a dalších. 

Na fotografiích naleznete 
pozvánku na tradiční výsta-
vu květin v Liptále z roku 
1970 a poděkování Vladimíru 
Krumpochovi na 50. liptál-
ských slavnostech v roce 
2019.

 
Pane Vladimíre Krumpochu, 

čest vaší památce, děkujeme.

Ladislav Michálek
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČERVENEC – SRPEN – ZÁŘÍ 2021

60 let
Srpen   Krepl Jan, Dolansko
  Klesková Hana, Pusté
  Černobilová Marcela, Dolansko
  Mrnuštíková Zuzana, Pusté
Září  Bečvář Jan, Dolansko
  Kolajová Naděžda, Pusté

65 let
Červenec Machalová Marie, Hluboké
  Štajnerová Marcela, Sadová
Září   Vaculíková Hana, Škurňův dvůr
  Malčík Josef, Hořansko
  Černobila Stanislav, Dolansko
  Daňová Věra, Hořansko
  Tkadlecová Marie, Škurňův dvůr

70 let
Červenec Kubíčková Marie, Pod Hranicí
  Kovářová Anna, Dolansko
Září  Cedidlová Lydie, Dolansko
  Kirchner Jaroslav, Hořansko

75 let
Srpen  Běťák Jan, Dolansko

80 let
Červenec Vodák Metoděj, Na Špici
  Chmelařová Marie, Na Špici

82 let
Červenec Valchářová Františka, Lůžko
Srpen  Obadalová Emilie, Dolansko

83 let
Červenec Tomanová Ludmila, Helštýn
Srpen  Hrbáčková Věra, Dolansko
  Šťastný Jan, Hořansko

84 let
Srpen  Mrnuštíková Růžena, Dolansko

85 let
Červenec Žůrková Mária, Dolansko
  Vaculík Jan, Na Špici
Září  Čala Antonín, Střed

88 let
Červenec Tataláková Anna, Dolansko
Srpen  Obadal Karel, Dolansko

89 let
Červenec Daňa Josef, Kopřivné

91 let
Srpen  Dědek Viktor, Střed

92 let 
Červenec Šimarová Rut, Dolansko

95 let
Září  Smilková Blanka, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

ÚmRTÍ 
Březen Dočkálek Rudolf, Luhačovice, předseda 

Svazu důchodců ČR ve Zlíně
 Vodáková Ludmila, Na Špici
Duben Krumpoch Vladimír, Dolansko
 Smilek Jan, Raškovice, rodák
Květen  Ing. Pop Zbyněk, Jarcová, videoslužby 

pro Liptál
 Obrodovský Zdeněk, Lhota u Vsetína, 

rodák
 Sedláček Karel, Jasenná, rodák
 Machala Miroslav, Hluboké
Červen Daňa Radek, Na Špici
 Mgr. Štědrý Jiří, Vsetín, učitel v liptál-

ském dětském domově
 Matějů Lydie, Dolansko
 Valčíková Anežka, Na Špici

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NAROzENi
Duben Vaculíková Amálie, Sadová  

PŘihlášENi 
Březen  Javorská Petra, Sadová
 Javorská Natálie, Sadová
 Javorský Radek, Sadová
 Javorský Radek ml., Sadová
 Stiborová Dominika, Sadová
Duben Vaculíková Kristýna, Dolansko
Květen Šťastná Martina, Hořansko

ODhlášENi 
Duben Tichý Marek, Hořansko
 Vilk Přemysl, Střed

sňATKY
Duben Vaculík Samuel, Dolansko + Popelková 

Kristýna, Vsetín
Červen  Mrnuštík Lukáš, Lopuník + Navrátilová 

Kateřina, Lopuník

 Novomanželům blahopřejeme.
O jiných sňatcích nemáme informace.

Společenská kronikaSpolečenská kronika



Společenská kronika

Společenská kronika Liptálský zpravodaj 2/2021  27

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány zahojí,
vzpomínky na Vás
však stále bolí.

Dne 27. června 2021 by se dožil 90 let pan

Jan Gerža z Liptálu č. 10.

Dne 13. března 2021 uplynulo 16 smut-
ných let od jeho úmrtí.

Dne 24. července 2021 vzpomeneme ne-
dožité 84. narozeniny jeho manželky, 
paní

Alice Geržové, roz. Machalové.

15. května 2021 jsme vzpomněli 4. výročí 
jejího úmrtí.

S láskou vzpomínají děti s rodinami 
a ostatní příbuzní. Kdo jste je měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

S úctou i smutkem v srdci vzpomínáme 
nedožitých 100 let našich rodičů,

pana Josefa Mrnuštíka, narozeného  
24.8.1921, zemřelého 12.6.2000,
a
paní Elišky Mrnuštíkové, narozené 
15.9.1921, zemřelé 4.8.2008,

z Liptálu – Dolanska č. 172.

S láskou vzpomínají dcery Eliška 
a Jarmila s rodinami.

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

Dne 29. října 2021 by se dožil 90 let náš 
milý manžel, tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan 

Miloslav Černota z Liptálu č. 75.

Vzpomínají manželka Ludmila, dcera 
Ludmila, vnoučata Martin, Lenka, pravnuk 
Dominik, sestra Dana, švagrová Vlasta.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte 
s námi, i když čas běží, vzpomínky 
a láska zůstávají.

vzPOmÍNKY

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále -
vzpomínáme na Tebe neustále.

V září uplyne již osm let, co nás navždy 
opustila a 90-té narozeniny by oslavila 
naše drahá maminka, babička, praba-
bička, paní 

Zdenka Křupalová z Liptálu.

Vzpomeňme také na jejího zesnulého 
syna, pana

Jaroslava Chmelaře, 

který by letos oslavil 70-té narozeniny.

A od úmrtí jejího druhého manžela, 
pana 

Jaroslava Křupaly 

uplyne smutných 25.let.

S úctou a láskou Dana s Alexem, Renata 
s Petrem a dětmi Nikolkou a Deniskem, 
Tomáš s dcerou Karolínkou.

Kdo Vás znal, v dobrém vzpomene.
Kdo Vás měl rád, nezapomene.
Odešli jste, jak si to osud přál,
však v našich srdcích a vzpomínkách žijete dál.

V roce 2021 by se dožil 100 let náš dě-
deček, pradědeček, tatínek, liptálský 
muzikant, pan

Pavel Mrnuštík z Liptálu č. 32, Na Špici.

Zemřel 7. dubna 2008, tedy před 13 lety. 

Jeho manželka, paní 

Emíle Mrnuštíková

by se dožila 97 let a zemřela 14. května 
2003, před 18 lety.

S láskou na oba vzpomíná syn Pavel a dce-
ra Emílie s rodinami a ostatní příbuzní.
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„Potešujte, potešujte môj ľud,“ 
vraví váš Boh.“  (Iz 40.1)

„Nech je požehnaný Boh a Otec 
nášho Pána Ježiša Krista, Otec mi-
losrdenstva a Boh všetkej útechy, 
ktorý nás potešuje v každom na-
šom súžení, aby sme aj my mohli 
potešovať tých, čo sú v akomkoľ-
vek súžení, a to útechou, ktorou aj 
nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej 
miere prichádzajú na nás Kristove 
utrpenia, tak sa nám skrze Krista 
v hojnej miere dostáva aj útechy.“  
(2 Kor 1, 3-5)

  
Citované slová Svätého Písma 

sme si behom pandémie mohli 
vyskúšať tak povediac na vlastnej 
koži.   

Väčšinu z nás sa koronavírus do-
tkol osobne a niektorých až veľmi 
osobne. V našom zbore sme mali aj 
úmrtia, ktorým sa síce nedá pripí-
sať účinok koronavírusu, ale nie sú 
o nič menej bolestné.

O to viac si vážime tých, ktorí 
altrualisticky zdieľali bolesti po-
zostalých, či už modlitbou, alebo aj 
osobným povzbudením.

Každý, koho sa nejakým spôso-
bom dotkli tieto udalosti, dobre 
vie, že vôbec nie je ľahké priná-
šať potešenie do týchto bolestných 
udalostí.

Nad tými všetkými chmúrnymi 
mrakmi nám však jasne žiaria slo-
va Písma:

„Potešujte, potešujte môj ľud,“ 
vraví váš Boh.“  (Iz 40.1)

„Ukáž nám, Pane, svoje milo-
srdenstvo a daj nám svoju spá-
su. Chcem počuť, čo hovorí Boh, 
Hospodin. Hovorí o pokoji pre svoj 
ľud a pre svojich zbožných. Len aby 

sa nevrátili zase k bláznovstvu. Jeho 
spása je naozaj blízka tým, čo sa ho 
boja. Nech jeho sláva prebýva v na-
šej krajine! Milosrdenstvo a vernosť 
sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa 
pobozkajú. Vernosť vypučí zo zeme, 
spravodlivosť bude hľadieť z neba. 
Hospodin dá požehnanie a naša zem 
vydá svoju úrodu. Predchádzať ho 
bude spravodlivosť a zanechá stopy 
na jeho ceste.“ (Ž 85, 8-14)

Nie je to niečo úžasné, čo prekra-
čuje naše ľudské chápanie?

To, čo potrebujeme, je „vidieť 
Božie milosrdenstvo a Božiu spásu.“

Potrebujeme „...počuť, čo hovorí 
Boh, Hospodin, (ktorý) hovorí o po-
koji pre svoj ľud a pre svojich zbož-
ných.“

Nech je nám i naďalej Božie slo-
vo potešením a povzbudením, aby 
sme aj my mali čím potešovať 
a povzbudzovať druhých.

Pandémia koronavírusu nám veľa 
vzala, ale aj niečo dala. Napríklad 
to, že sme boli presvedčení, že zá-
leží na našom vzhľade, preto nám 
táto nemoc zakryla tváre, aby sme 

si uvedomili, že nezáleží na vzhľa-
de, ale na duši.

Dáva nám možnosť polepšiť sa 
a pochopiť, čo je v živote najdôle-
žitejšie.

Nepremárnime túto možnosť, 
ktorá môže byť tou poslednou.

Záleží na každom z nás, či sa 
po uvoľnení vrhneme do víru života 
v snahe dohnať, čo sme zameškali, 
alebo si jej výzvu zoberieme k srdci.

Záverom ešte jedno biblické po-
vzbudenie:

„Veď Boh je moja spása, dôveru-
jem mu a nezľaknem sa, lebo moja 
sila a pieseň je Hospodin, Hospodin 
sa mi stal spásou. S radosťou bu-
dete čerpať vodu z prameňov spá-
sy.“ V ten deň poviete: „Ďakujte 
Hospodinovi, vzývajte jeho meno, 
zvestujte jeho skutky medzi národ-
mi, pripomínajte, že jeho meno je 
slávne.“ (Iz 12,2-4)

Prajem Vám, aby sa tieto slova 
Písma čo najviacej plnili vo Vašich 
životoch. Nech nám v tom žehná 
náš milostivý Boh Otec i Syn i Duch 
svätý. 

Vaša Mária Jenčová

Úvaha pro naše dnyÚvaha pro naše dny

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Liptále

Vás srdečně zve na setkání 
u příležitosti 606.výročí upálení

Mistra Jana Husa.

Koná se v neděli 4. července 2021 
v 17 h u kostela.
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Staršovstvo liptálského sboru 
Českobratrské církve evangelické 
vás srdečně zve k účasti na bo-
hoslužbách, živých přenosech 
i na dalších sborových akcích.

Všem přejeme milostiplné letní 
a prázdninové období.  

            
Jménem staršovstva Vás srdečně 

zdraví a Boží požehnání vyprošuje

 Tomáš Němeček, kurátor
Mária Jenčová, farářka 

Farní sbor ČCE v Liptále, 756 31 
Liptál 8, tel.: 739 558 115.

Číslo účtu: 111220858/0300.

Podrobnější aktuální informace 
o dění ve sboru ČCE v Liptále na-
leznete na www.liptal.evangnet.cz 
nebo na www.facebook.com/cce-
liptal/.

Pozvání na malý i velký táborPozvání na malý i velký tábor
Více informací k táborům

na webových stránkách církve: 
www.liptal.evangnet.cz

Setkání u pomníčku Na BíléSetkání u pomníčku Na Bílé
P O Z V Á N K  A

Srdečně Vás zveme
v úterý  6. července 2021 v 15:30 hod. 

na setkání u pomníčku Na Bílé
(nad Kubíkovým žlebem - hřebenovka mezi 

Seninkou a Liptálem)

U příležitosti dne upálení mistra Jana Husa si 
připomeneme odkaz a statečnost našich evange-
lických předků.

Pomníček vybudovala obec Seninka a byl odha-
len dne 5. července 2010.

Těšíme se na společné ekumenické setkání.

Pavel Čmelík Milada Holečková
farář Sboru ČCE Leskovec starostka obce Seninka

K pomníčku se dostanete:
- ze Seninky – Hořanska, odtud pěšky asi 45 min. 

(za bytovkou č.16 po polní cestě) do Kubíkového žlebu - 
na hřebenovku Vsetín – Leskovec - Vartovna

- pěšky z Liptálu na Bílou (zastávka Dolansko)
- pěšky z Liptálu - Lůžka nebo Syrákova na Vartovnu 

a od rozhledny směr Vsetín po modré (asi 30-40 min.)
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Žijeme v době, která je podle mno-
hých ovlivněna zejména covidem. 
Tak se to navenek při povrchním 
pohledu může jevit. Navíc jsou lidé 
všemi komunikačními prostředky, 
politiky i odborníky výrazně straše-
ni „nedozírnými následky“, zejmé-
na smrtí a počtem mrtvých. Jen 
jsme nějak pozapomněli, že smrt 
je nedílnou součástí života a že 
jednou zemřeme všichni. Strach 
psychicky rozkládá jednotlivce i ce-
lou společnost a zotročuje. Na sku-
tečnou pravdivou analýzu dopadu 
covidu a statistických dat si bude-
me muset ještě delší dobu počkat. 
To, co z dílčích dat někteří popu-
listé dedukují je pouhá demagogie. 
Pouze z pýchy a hlouposti lze říci, 
že za covidem uděláme tečku.

Podstatnou věcí, o které nemlu-
víme, neuvažujme a nechceme 
vnímat je hluboká krize evropské, 
případně euroatlantické civilizace, 
která mnohem výrazněji ohrožuje 
společnost než covid. Naší společ-
nosti hrozí kolaps, zhroucení. V dů-
sledku toho pak nastane zásadní 
přeměna a daná společnost přejde 

do jiné. Kolaps je ze své povahy 
něco nechtěného, co se projeví jako 
náhlá a zásadní změna struktury 
společnosti. 

Rozpory uvnitř států samotných 
(ne války) stojí za většinou vnitř-
ních konfliktů. Kolaps představuje 
fragmentaci společnosti na množ-
ství menších subjektů, zeslabo-
vání centrálních funkcí, úpadek 
ekonomiky, nefunkčnost ideolo-
gií. Ve společnosti rostou rozpory, 
zloba, nenávist mezi jednotlivými 
skupinami. Nemožnost diskuze, 
každý má svoji „pravdu“, neuzná-
vat výsledky voleb, pokud zvítězí 
protistrana. To všechno se proje-
vuje zejména v politické oblasti. 
Navíc nechceme respektovat příro-
du, ničíme naši planetu, vytváříme 
ekologické pohromy. 

Ideologie vedou k rozdělení 
a rozpolcenosti, k vytváření růz-
ných táborů, k vzájemnému odsu-
zování jeden druhého. To se proje-
vuje v rodinách, v obcích i v celém 
státě. Společnost ztratila tmel, kte-
rý by ji sjednocoval. Na tom se dá 

vybudovat pouze Babylón, zmatek 
a chaos.

Tak z naší společnosti se vytratila 
radost, vnitřní pokoj, touha vy-
tvářet společenství, jednotu, sdílet 
svůj život s druhými. Mějme úctu 
a lásku k vlasti a k rodnému jazy-
ku, milujme je. Važme si češtiny. 
Poslanci parlamentu ji ničí. 

Pojítkem, tmelem, který nás 
sjednocoval bylo až do nedávna 
křesťanství, které jsme ze života 
vytěsnili. Je to právě naše ztráta 
víry, křesťanského způsobu života, 
smyslu pro duchovní rozměr člo-
věka, který nás dovede ke kolapsu. 
Také však víme, že v dějinách vítězí 
Boží plán spásy k záchraně člověka. 
Nikdy nic není předem ztraceno. 
Veďme Ježíšův životní styl, jako On 
naplňujme Otcovu vůli a respek-
tujme Boží Slovo. Pak budeme mít 
pravou radost, nebudeme se bát 
kolapsu ani smrti a svým životem 
budeme směřovat do Božího krá-
lovství. Krásný odpočinek během 
letních měsíců s načerpáním no-
vých duchovních a tělesných sil 
Vám přeje

  P. František  Kuběna  SJ

V sobotu 12.6.2021 se ve Vsetíně ko-
nala pro děti velká událost. Setkaly 
se děti z celého děkanátu Vsetín, 
pod který patří i naše liptálská far-
nost. Naši vesnici reprezentovaly 
tři děti.

Děti se sjely z celého okolí, 
např. z Velkých Karlovic, Nového 
Hrozenkova, Hošťálkové atd., aby 
mohly strávit společné chvíle 
s Pánem Ježíšem při mši svaté 
a seznámily se mezi sebou a užily 
si odpoledne plné zábavy. Celkem 
přijelo 40 dětí i s rodiči.

Program začal v 9:00 h, kdy se 
děti registrovaly a každé z dětí 
dostalo srdíčko se svým jménem. 
Poté následovala mše svatá, kterou 
celebroval děkan P. František Král. 

Děti doprovázely mši krásným zpě-
vem. Po mši svaté již mohly děti 
dovádět na farní zahradě, kde bylo 

pro ně přichystáno celkem 8 sta-
novišť s úkoly. Děti byly rozděleny 
do skupinek a každá skupinka mě-

Život v radostiŽivot v radosti

Setkání dětí vsetínského děkanátu Setkání dětí vsetínského děkanátu 
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la svého vedoucího. Děti si mohly 
poté zkusit různé dovednosti, jako 
třeba tvorbu magnetek, lukostřel-
bu, střelbu ze vzduchovky, malová-
ní na dřevo a další pohybové hry.

V době oběda se rozdělal na far-
ní zahradě oheň a děti si opekly 
špekáčky, poté měly zase zábavu 
až do 15:00 h, kdy byl závěr celé 
akce.  Dětem se rozdaly sladké od-
měny a odnesly si svoje rukodělné 
výrobky. Celý den krásně svítilo 
sluníčko a teplota se vyšplhala 
na příjemných 25 °C. Mezi dětmi 
panovala skvělá nálada a děti si 
našly mezi sebou nové kamarády. 
Nyní už se všichni těší na další 
ročník.

Vše dobře dopadlo, neboť po od-
jezdu dětí se nebe zatáhlo a začalo 
pršet. Tak všichni dojeli "za sucha" 
domů.

Jan Maliňák, ŘK farnost Liptál
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Po návratu do školy a po chvilkové aklimatizaci jsme 
začali plánovat, jakým způsobem (samozřejmě kromě 
usilovného učení), naplníme zbývající dny školního 
roku. Po loňském zákazu jsme letos mohli opět pozvat 
fotografy, aby zvěčnili žáky s jejich spolužáky, kama-
rády a učiteli, aby se bylo čemu v pozdějších letech 
na třídních srazech podivovat i smát.

Pokud to počasí dovolí, budeme chodit ven, za uče-
ním, sportem i zábavou.

Na poslední týden školního roku toho plánujeme 
nejvíce, věříme, že nám bude přát počasí a naše plány 

vyjdou. Na žáky a učitele vedle pravidelných nutností 
jako je odevzdávání učebnic, úklid třídy a úklid školy 
čeká také sportovní den, na který máme pro všech-
ny žáky napříč třídami připraveny různé soutěže. 
Jednotlivé třídy se mohou těšit na výlety do přírody 
povětšinou spojené s opékáním špekáčků. 

Na články i fotografie z těchto akcí se můžete podí-
vat v příštím Zpravodaji.

Mgr. Hana Burdová
Foto archiv ZŠ Liptál

Milí rodiče a zákonní zástupci,
společnými silami se nám podařilo zvládnout tento 

opět podivný školní rok.
Již na jeho začátku jsme počítali s tím, že se může 

situace z loňského jara opakovat. A nemuseli jsme 
čekat dlouho, v říjnu byl opět vyhlášen nouzový stav 
a s ním společně ruku v ruce přišla i distanční výuka. 
Situace oproti jaru byla však v něčem jiná – všichni 
(snad až na pár výjimek v 1. třídě) jsme věděli, co nás 
čeká. Všichni jsme si byli vědomi toho, v jak složitém 
období se budeme nacházet a kolik úsilí Vás i nás bu-
de stát skloubit pracovní život s životem rodinným. 
Znovu jste se ocitli v roli učitelů, asistentů, vychova-

telů, kuchařek a uklízeček Vašich dětí. A za to Vám 
patří náš velký obdiv a velké poděkování, protože bez 
Vás by to zkrátka nešlo. Děkujeme Vám za výbornou 
spolupráci a komunikaci se školou, za podporu a čas, 
který jste věnovali a věnujete Vašim dětem a za velmi 
ztížený výkon práce z domova s dětmi za zády při on-
-line výuce.

A chválíme také odpovědný a aktivní přístup na-
prosté většiny našich žáků.

Jménem všech zaměstnanců školy přeji Vám 
i Vašim dětem klidné prožití nadcházejících prázdnin 
a dovolených, načerpání nových sil a budeme se těšit 
na setkání s Vámi všemi opět na začátku nového škol-
ního roku 2021/2022, který si snad už v ničem nezadá 
s roky před pandemií.

Mgr. Hana Burdová

Na co se můžeme ještě těšitNa co se můžeme ještě těšit

        Poděkování        Poděkování
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Na konci loňského kalendářní roku se nám poda-
řilo částečně zmodernizovat školní jídelnu nákupem 
nových barevných jídelních stolů a židlí. Věříme, že se 
nám v průběhu nového školního roku podaří pořídit 
další vybavení, protože v hezkém prostřední i to nej-
lepší jídlo zkrátka lépe chutná!

Jelikož většinu školního roku učitelé i žáci strávili 
sezením při on-line výuce, přípravou, učením a plně-
ním úkolů, a navíc sedět, pracovat, mluvit a přemýšlet 
v rozehřáté třídě s rouškou či respirátorem na obličeji 
taky není nic příjemného, snažíme se co nejvíce pobý-
vat s dětmi venku. 

Nové vybavení Nové vybavení 
ve školní jídelněve školní jídelně

Pobyt venkuPobyt venku
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Dne 24. 3. 2021 proběhlo Okresní kolo olympiády 
z anglického jazyka v kategorii II A, která byla určena 
pro žáky osmých a devátých tříd. Letos soutěž probí-
hala ve zcela jiném duchu než obvykle, a to v online 
prostředí. I tak jsme se nakonec rozhodli zúčastnit 
a nabrat zkušenosti jsme vyslali našeho nadějného an-
gličtináře, žáka teprve osmé třídy, Michala Šťastného. 
Projevil dostatečnou odvahu i znalosti a v konkurenci 
deváťáků obstál se ctí. Pevně doufám, že příští rok se 
do soutěže (a nejen on!) opět zapojí. Michale, děkuje-
me za skvělou reprezentaci naší školy!

Mgr. Olga Úlehlová

Okresní kolo olympiády z anglického jazykaOkresní kolo olympiády z anglického jazyka

Deváťáci se zapojili, sice v jiném čase, ale přesto, do liptálské akce 
Ukliďme si naši obec. V pytlích na tříděný odpad skončilo vše, co do 
přírody nepatří. Příští roky se budeme snažit zapojit do akce co nejvíce 
žáků, zároveň však budeme doufat, že pytlů s odpadem bude stále méně 
a méně.

Úklid v LiptáleÚklid v Liptále
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1. Pavel Cedidla Dolansko
2. Dan Cedivoda Dolansko
3. Gabriela Rose Dorotíková Lůžko
4. Beáta Frýdlová Sadová
5. Adam Hajda Vsetín
6. Evelina Hubynets Vsetín
7. Alžběta Chmelařová Pusté
8. David Chima Johnson Wednesbury   

 (Velká Británie)
9. Vojtěch Londa Dolansko
10. František Martinů Lhota u Vsetína

11. Nikolas Martinů Na Špici
12. Linda Matošková Dolansko
13. Josef Migdal Lůžko
14. Nikola Mrnůštíková Na Špici
15. Hana Smilková Hořansko
16. Tatiana Stejskalová Střed
17. Bedřich Jan Tomša Dolansko
18. Michal Vaňák Střed
19. Stela Vaňáková Střed
20. Jakub Změlík Jasenná 

Přejeme jim hodně úspěchů.

1. Tomáš Bzonek Hořansko
2. Simon Chmelař Škurňův dvůr
3. Vidor Vuk Kamenný Lhota u Vsetína 
4. Jakub Machala Pusté
5. Karel Mazáč Dolansko
6. Tereza Cedidlová Střed
7. Nikola Daňová Střed
8. Helena Gojná Hořansko
9. Kamila Jelínková Škurňův dvůr
10. Tereza Mikuláštíková Jasenná 
11. Klára Papšíková Hluboké
12. Anna Sátorová Výpusta
13. Eliana Tomanová Vizovice

14. Nikola Vrlíčková Pod Hranicí
15. Tomáš Bernátík Ublo 
16. Jakub Kovář Jasenná 
17. Lukáš Uhřík Hvozdná
18. Eliška Tomšů Všemina
19. Aneta Válková Vsetín
20. Natálie Bortlová DD Liptál

Devítileté putování základní školou je u konce a na-
stal čas přeběhnout na novou cestu. Přeji Vám, ať je to 
cesta s minimem překážek, která úspěšně vede k vy-
sněným cílům.

Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně úspěchů a hodně 
nových kamarádů.

Mgr. Hana Burdová

Prvňáčci ve školním roce 2021/2022Prvňáčci ve školním roce 2021/2022

Vycházející žáciVycházející žáci
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„Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste 
žili život někoho jiného. Nepodléhejte dogmatu, že máte 
žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťte, aby v hlu-
ku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas. A to 

nejdůležitější: mějte odvahu jít za svým srdcem a intui-
cí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete 
stát. Všechno ostatní je vedlejší." 

Steve Jobs

Trávo, trávo, jak jsi sladká
pro kůzlátka, pro housátka
a co šťávy pro včeličky
přichystaly jetelíčky!

Kdo je mladý, ten si zpívá
a těm starším copak zbývá?
Přidat se k těm písním taky,
zahnat všelijaké mraky.
                   František Hrubín
 
 
Máme za sebou krásný měsíc květen. A co se u nás 

v květnu dělo? Kromě májového čtení, psaní a počí-
tání máme za sebou stavění a kacení třídní májky. 
Společně jsme vytvořili projekt zaměřený na Čínu a je-
jí kontrasty. Podnikli jsme několik výprav do přírody. 
Vytvořili jsme si novou tradici – otvírání studánky, 
neboť v Liptále máme pěkně upravenou studánku 
v Hlubokém. Na začátku měsíce jsme také opékali 

Speciální třída Speciální třída 
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Čapí hnízda – obrázky ze školní družinyČapí hnízda – obrázky ze školní družiny

špekáčky a hledali hlemýždě a páskovky, výprava by-
la úspěšná a několik exemplářů jsme pozorovali celý 
měsíc. Již po několikáté jsme navštívili zvířátka – a to 
Vám bylo něco! To každý hned zapomene na všechny 
starosti a strasti.   

  Mgr. Michaela Baťová 

Ještě dříve, než se z čápů ve vesničce Mladé Buky 
staly mediální hvězdy, pozorovali jsme s dětmi 
ve školní družině živý přenos z jejich hnízda hned 
po příletu ze zimního pobytu v jižních zemích.  Čapí 
maminka v průběhu hnízdění na komíně zahrad-
nictví tragicky zahynula při dosednutí na dráty vy-
sokého napětí a čapí tatínek by neměl šanci všech-
na mláďata, která se  v polovině května narodila,  
pravidelně krmit a zároveň na hnízdě chránit před 
deštěm. Možná jste v televizi viděli reportáž. Díky 
pomoci lidí a dokrmování živými rybami byla tři 
čápata zachráněna.

Sledovali jsme nejen toto hnízdo, ale i další čapí ro-
dinku v Bohuslavicích a také na pivovarském komíně 
v Trutnově. Vzdálená místa, která jsme měli díky 
kamerám ornitologů a ochránců zvířat jako na dlani. 

Čápi netuší, že každý den vidíme jejich příběhy, 
boje o hnízdiště, první vajíčka, pravidelné střídání při 

zahřívání a ochraně snůšky, opravování a zdokonalo-
vání hnízda novými klacíky, mechem a senem, a že 
pozorujeme, čím rodiče své čapí děti krmí.   
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Než začne nový školní rok, budou už „naši“ čápi na cestě za svým no-
vým dobrodružstvím v dalekých krajích. 

Tak šťastnou cestu, budeme vás na jaře zase vyhlížet. 
Moc bychom si přáli, aby si nějaká čapí rodinka vybrala za svůj domov 

i Liptál. 
Petra Pilná a děti ze školní družiny ZŠ Liptál, 

okres Vsetín 

Zajímavosti o životě čápů zde: 
https://www.capibohuslavice.cz/zivot-s-capy/
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Báječný den plný kouzel a ča-
rování jsme si v naší školce užili 
30. dubna na čarodějnickém sletu. 
Setkala se spousta roztodivných ča-
rodějnic a čarodějů různé kategorie. 
Kostýmy dětí a učitelek  byly oprav-
du  originální. Pro přijetí na slet 
čarodějnic u Petrových kamenů by-
lo nutné projít zkušebním testem, 
který se skládal z perfektního lé-
tání na koštěti bez jakéhokoli „ za-
škobrtnutí“ nebo pádu při objíždění 
překážek, dále hod škrpálem na cíl, 
aniž bychom skolili trpaslíka, pře-
chod lávky nad močálem bez pro-
buzení Jožina z bažin, prolézání 
pavučinou, aby si nás nevšiml pa-
vouk křižák, překvapení v lahvích 
s různou havětí. Vyzkoušeli jsme 

si také hokusy pokusy – výbuch 
sopky, saponátoví hadi, nezdařený 
experiment se slizem. Přítomnému 
osazenstvu při tak náročných dis-
ciplínách docela vyhládlo, tak si 
museli v žabinci ulovit  slizké po-
tvory. Všichni přítomní tohoto sle-
tu obdrželi certifikát o úspěšném 
absolvování a přijetí do 1. čaroděj-
nické kategorie. Věříme, že si děti 
tento den pořádně užily.

                                                                                                                                     
Marcela Mikalová

Čarodějnický slet v MŠČarodějnický slet v MŠ
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Zábavné dopoledne plné afrických rytmůZábavné dopoledne plné afrických rytmů
V červnu  proběhlo v naší škol-

ce zábavné dopoledne. A co bylo 
náplní? Bylo to jednoduché, sedli 
jsme si do kruhu a společně jsme 
hráli na bubny a jiné perkusní ná-
stroje z celého světa. Aktivně hráli 
naprosto všichni, zvládli to i ti nej-
menší z nás. Vždyť hudba, zpěv, 
pohyb a divadlo jsou nejpřirozeněj-
ší formou odreagování a navození 
dobré nálady. Působí blahodárně 
jak na fyzickou tak i duševní část 
člověka. A to je potřeba zejména 
v této obtížné době.

Program byl různě doplňován 
jednoduchými písněmi z Afriky, 
o které jsme si tento týden poví-

dali, pohybovým vyjádřením nebo 
třeba vyprávěním o afrických kul-
turách a ukázkou fotek ze západní 
Afriky. Společné bubnování je efek-
tivní formát pro sdílení hudebních 
zážitků, rozvíjí rytmické a improvi-
zační schopnosti, prostředek k re-
laxaci. Hudba nám posloužila jako 
pomocník k prožití hlubokého spo-
lečného zážitku z hledání jednot-
ného rytmu, kooperace a komu-
nikace. Děkujeme panu Štětkářovi 
za neobyčejné dopoledne, kde se 
doslova  splnilo rčení:  KDO SI 
HRAJE – NEZLOBÍ.

 Hana Červenková



Mateřská škola

Mateřská škola

48  Liptálský zpravodaj 2/2021

První červnový den patřil Naším 
dětem, slavíme totiž společně jejich 
svátek nazývaný DEN DĚTÍ. Letos se 
na nás usmálo štěstí a vyšlo nám 
nejen krásné počasí, ale i epide-
miologická situace, takže jsme si 
tento den mohli užít v rámci ma-
teřské školy všichni dohromady. 
Na školní zahradě byly pro děti 
připraveny různé aktivity/soutěže, 
jako např. skol v pytli, hod míčkem 

na cíl, chytání rybek, hod barevný-
mi obručemi, slalom na koloběžce, 
skládání maxi puzzlí. Děti si užily 
spoustu zábavy a legrace. Zábavné 
dopoledne jsme ukončili procház-
kou na točenou zmrzlinu k hasič-
skému domu, která dětem přinesla 
asi nejvíc radosti. Velmi jsme si 
pochutnali a tímto bychom chtěli 
poděkovat paní „zmrzlinářce“ která 
pro Nás otevřela v dřívější hodinu. 
Děti byly spokojené a zcela jistě se 
již těší na příští rok.  

 Petra Panáčková

Dětský denDětský den
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Školní rok 2020/2021 se poma-
lu blíží ke svému konci – školní 
rok, který přinesl mnoho „novi-
nek“. Děti nechodily do ma-
teřské školy, později jen 
předškoláci, kteří budou 
od září navštěvovat zá-
kladní školu. Paní uči-
telky připravovaly dětem 
distanční výuku – náměty 
na různá témata i pro ty 
nejmenší, aby ulehčily situaci rodi-
čům, kteří chtěli své děti vzdělávat 
doma. Jejich ohlasy  nám skutečně 
dělaly  radost a bylo velmi příjemné 
vědět, že naše netradiční práce je 
dětem i rodičům prospěšná, že ma-
teriály využívají ke vzdělávání dětí, 
nebo alespoň pro inspiraci. Děti 
se po znovuotevření školy na své 
vrstevníky, ale i na paní učitel-

ky, opravdu těšily. Po návratu byly 
šťastné, spokojené a radostně děla-
ly všechny činnosti, které ve škol-

ce probíhaly. Našim dětem 
prostě chyběla nepostrada-

telná sociální  interakce 
s ostatními dětmi. Přeji si 
a také doufám, že se ta-
kový školní rok už nebude 

opakovat.

Chtěla bych tak poděkovat všem 
rodičům, pedagogickým i nepeda-
gogickým  kolegyním za velké na-
sazení, výdrž a trpělivost.

Přeji Vám, abyste si užili krásné 
a zasloužené prázdniny strávené se 
svými blízkými někde 

u vody, prostě tam, kde to máte 
rádi.

PARÁDNÍ LÉTO VŠEM!

Hana Červenková

Končí další školní rok                                                                                               Končí další školní rok                                                                                               
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Přihlášky (ke stažení na www.zusmorava.cz) posílejte na cahlik@zusmorava.cz.

V novém koncertním sále v podkroví, kde působí 
ZUŠ Morava v Liptále, se ve čtvrtek 10. června 2021 
odehrál koncert absolventů právě z této pobočky. 
Beethovenovy skladby, Hradeckého, Boccheriniho a ji-
ných hudebních autorů zahrály absolventky Veronika 
Kapounová a Anna Přímalová na příčnou flétnu, Adéla 
Lukášová a Veronika Valchářová na akordeon, Tereza 
Zedníková na housle a Viktorie 
Podrazilová na klavír. Více jak roční 
absence veřejného vystupování nijak 
neubrala na kvalitě jejich výkonu, 
který byl náležitě odměněn bohatým 
potleskem ze strany příbuzenského 
obecenstva.

 Ve školním roce 2020/2021 navště-
vovalo pobočku ZUŠ Morava v Liptále 
na 80 žáků hudebního a výtvarného 
oboru. Svou činnost zde provozují 
také dvě cimbálové muziky, kytarový 
a flétnový soubor. 

Nadále probíhá online zápis 
do hudebního a výtvarného oboru. 

Přihlášku lze stáhnout na www.zusmorava.cz/doku-
menty a řádně vyplněnou zaslat na email cahlik@
zusmorava.cz. 

Přeji všem žákům, rodičům i kolegům pedagogům 
pohodové prázdniny, aby nabrali síly do dalšího škol-
ního roku a v září 2021 se na stávající i nově přícho-
zí umělce bude těšit celý pedagogický kolektiv ZUŠ 
Morava. 

Radek Cahlík

ZÁPIS dále probíhá onlineZÁPIS dále probíhá online

Absolventský koncertAbsolventský koncert
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Konečně se svět začal vracet pomalu do normálu, 
venku je krásně a my si můžeme naplno užívat svůj 
volný čas. Už nemusíme sedět každé dopoledne u po-
čítače a plně se soustředit na distanční online výuku, 
můžeme chodit do školy a vídat se s učiteli a svými 
spolužáky naživo. Svůj volný čas trávíme nejraději 
procházkami do přírody, kde se učíme poznávat rost-
liny a zvířátka kolem nebo chodíme ven s kamarády. 
Když nás přepadne chuť na sladké, zajdeme si rádi 
na skvělou točenou zmrzlinu na hasičské zbrojnici. 

Co nevidět tu budou prázdniny a my se na ně už moc 
těšíme. Čeká nás tábor na Kohútce, na který pojedeme 
úplně všichni, poté tábor na Revice, tábory s Alcedem 
a „Správnou pětkou“ a také letos již po třetí všemi dět-
mi i vychovateli oblíbený ozdravný pobyt ve Vysokých 
Tatrách. 

Někteří z nás se o prázdninách chystají i na pobyty 
u rodiny a my ostatní se už nemůžeme dočkat, jak se 
budeme v krásných slunných dnech opalovat na za-
hradě u bazénu .

Mgr. Nikola Kovářová, 
vychovatelka DD

Co je u nás nového?Co je u nás nového?
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Kácení máje u hasičské zbrojniceKácení máje u hasičské zbrojnice
Přestože se někteří 
spoluobčané obá-
vali, že nebude ani 
co kácet, neboť pár 

dní před akcí sly-
šeli v noci ránu jako-

by po padajícím stromu, nakonec 
se ukázalo, že i letos naše májka 
odolala všem nájezdům nenechav-
ců z okolních vesnic a k zemi se 
poroučel kvůli silnému větru jen 
vysoký strom u školy, který naštěs-
tí ale nikoho nezranil. A tak jsme 
se po roční vynucené pauze opět 
mohli poslední květnovou sobotu 
všichni společně sejít u májky před 
zámkem v Liptále a se vší parádou 
si ji i pokácet.

Starosta Karel Tkadlec svolal vý-
bor, rozdal úkoly a už to všechno 
běželo jako na drátkách. Velitel zá-
sahové jednotky Miroslav Mikulec 
zavelel a zásahovka měla v mži-
ku postavené stany a navezené 
stoly a lavičky. Zástupce velitele 
Miroslav Malčík se se svojí chotí 
opětovně ujal vaření vynikajícího 
guláše. Hasič Pavel Vaculík si vzal 
pod svá ochranná křídla omladinu 
a společně obsadili garáž s vý-
čepem, aby nikdo nestál v řadě 
na točené pivo, limo a něco malé-
ho na zub déle, než bylo nezbytně 
nutné. Samozřejmě vše za přís-
ného dodržování platných vlád-
ních nařízení. Na to vše a mnoho 
dalšího dohlížela naše zodpověd-
ná jednatelka a pokladní v jedné 
osobě Dáška Šťastná. Takže úkoly 
byly rozdány a cíl zněl jasně - pro-
dat všechen guláš, párky, vytočit 
všechny bečky.
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 No jo, ale co takové počasí? 
Poručit větru a dešti nedokáže ani 
náš starosta. A taky že se zača-
lo v den D zatahovat nad našimi 
hlavami a občas ukápla i nějaká 
ta dešťová kapka. Ale nebyl už čas 
vymýšlet náhradní řešení. Bylo to 
buď… a nebo. A přestože počasí ne-
bylo zrovna ideální, na naše kácení 
máje přišly letos vskutku davy lidí. 
Ani lavičky nestačily pro všechny 
a zásahovka musela i během ve-
čera nosit další a další. A jako tře-
šinka na dortu byl letošní hudební 
doprovod v podání místní mladé 
a nadějné cimbálové kapely Kuráž.

A jak to všechno nakonec dopad-
lo? Úkoly byly rozdány a cíl byl de-
finován jasně. Bečky prázdné, kotel 
od guláše taktéž, ani párky na sní-
dani nezbyly a poslední návštěvníci 
odcházeli něco po půlnoci spolu 
s organizátory. Takže spokojenost 
snad na všech stranách.

 Jménem výboru děkuji všem 
našim členům, kteří přidali ruku 
k dílu a pomohli zrealizovat tuto 

úspěšnou akci, členům cimbálovky 
Kuráž a samozřejmě i všem ná-
vštěvníkům, kteří se akce zúčast-
nili. Bez vás by to nešlo. Děkujeme 
a snad příští rok opět na shledanou 

při dalším ročníku kácení máje 
u hasičské zbrojnice v Liptále.

 
za organizační tým Jana Kašpárková

Foto Dáša Šťastná a Josef Londa
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* 9.7.1901  -  † 10.10.1959 

Letos vzpomínáme 120. výročí na-
rození našeho liptálského rodáka, 
umělce a významnou osobnost ob-
ce Liptál, mistra Jana Kobzáně.

Jeho život a dílo byly již hojně po-
psány v řadě recenzí a materiálů, 
současníkům je známá „Naučná 
zbojnická stezka Jana Kobzáně“. 

Málo je ale znám osud Janka ma-
lérečka z útlého dětství. Rodný dům 
Jana Kobzáně stál v Liptále napro-
ti dolního dětského domova (me-
zi Fendrychy - kovářem a Olšáky, 
dnes před Ondrašíky. Dřevěná cha-
loupka rodičů Kobzáňových byla 
skromná, prostá, tak, jako větši-
na staveb v Liptále a na Valašsku. 
Půdorys měla asi 4 x 7 m, byla 
postavena z kuláčů – kmenů. 

Štěrbiny mezi kmeny byly vyplně-
ny mechem a poté omazány hlínou 
- slínem a olíčené vápnem. Sedlová 
střecha byla pokryta šindelem. 
Na půdě byla vrstva suchého listí 
- asi 15 cm a do zbytku - po krovy 
bylo místo pro seno. Byla to vlastně 
izolace. Samotná chalupa měla jiz-
bu 4 x 4 m, odtud se šlo do kuchyň-
ky 2 x 2 m a do komory 1 x 2 m. Vše 
spojovala síň – chodba, která ústila 
do kozího chlévca (mycáci, slepice). 
Ven přes náspu se šlo na WC, byl 
přilepený chalupě a vyroben z od-
korů. Podlahy byly hliněné - ze slí-
nu. Kuchyň a jizba měla společné 
topení - kamna a pec. Chalupa byla 
zbourána asi v roku 1955. 

Tatínek Jana Kobzáně pracoval 
v lese a po úrazu zemřel, když měl 
malý Janek asi 3 roky. Nedlouho 
poté (do dvou let) zemřela i mamin-
ka na tehdy nevyléčitelnou cho-
robu. O sirotka se postarali dědeč-
ci - staříčci Škrabánkovi z Liptálu 
Kopřivného (dnes dům mezi Janem 
Vaculíkem - gulášovým mistrem 
a Vaculíky - Hevery č.p. 278). Hlavně 
staříček Škrabánek, říkalo se mu 
Škrabanečků, písmák a znalec regio-
nálních zvyků a poměrů, člověk „na-
bitý“ selským rozumem, měl na ma-
lého Janka Kobzáně nesmazatelně 
pozitivní vliv, vštěpoval mu do mysli 
staré tradice, zvyky a úctu k člověku 
a lidské práci a hodnotám. Zde byl 
také počátek myšlenky ke knižnímu 
ztvárnění zbojníků (kniha O zbojní-
koch a o pokladoch).  

Obecnou školu navštěvoval Jan 
Kobzáň v Liptále (dnešní byty po bý-

valé mateřské školce). Měšťanku 
pak navštěvoval ve Vsetíně, kde po-
tom také začal pracovat v továrně 
na ohýbaný nábytek – Thonetka. 
Poté přešel do Zlína k firmě Baťa, 
na studia do Prahy a zpátky 
na Valašsko, do reklamního oddě-
lení firmy Baťa. Ve 20-tých letech 
se Jan Kobzáň osamostatnil a od-
stěhoval se do Jasenné u Vizovic.

Z vyprávění Stanislava Řezníka 
(ročník 1945), Liptál, zapsal Ladislav 
Michálek. 

Staříček Škrabanečků, který vy-
choval Jana Kobzáně, byl prastaříč-
kem pana Stanislava Řezníka. 

Kresba „Cérka Budisková z Liptála“, 
Jan Kobzáň, 1929. Originál odkoupen 
z antikvariátu v Praze v roce 2021.

Portrét Jana Kobzáně. Na rubu 
fotografie ručně psaný text s pod-
pisem: Svému bratru Karlovi věnuje 
Jan Kobzáň, Užhorod, 27./VII.1932.

Malíř, grafik a spisovatel Jan KobzáňMalíř, grafik a spisovatel Jan Kobzáň

V minulém čísle Liptálského zpravodaje č.1/2021 (březen 2021) jsem psal 
o našich místních gajdoších, Oskaru Kutějovi a Janu Smilkovi.

S lítostí sděluji čtenářům, že pan Jan Smilek – Manciák, zemřel v mě-
síci dubnu tohoto roku v obci Raškovice, kde trávil poslední léta svého 
života. Čest jeho památce.

Na fotografii úplně vpravo.
Ladislav Michálek

Rozloučení s Janem SmilkemRozloučení s Janem Smilkem



Folklorní spolek Lipta

Folklorní spolek Lipta Liptálský zpravodaj 2/2021  55

Soubor Lipta překvapil v NSRSoubor Lipta překvapil v NSR

V letošním roce v červenci si FS 
Lipta připomíná ještě jedno vý-
ročí. Je tomu 40 let od doby, kdy 
celý soubor Lipta poprvé se svým 
foklorem vycestoval do západní 
Evropy – Německé spolkové re-
publiky (NSR). Sice již v roce 1976 
Lipta hostovala ve Finsku, ale to-

hoto zájezdu se účastnily pouze 
2 taneční páry s cimbálovou mu-
zikou, celkem jen 12 osob.

Jako vzpomínku zde zveřejňu-
jeme článek, který tehdy vyšel 
v Novém Valašsku 12. srpna 1981, 
ročník XXX, č. 32. 

(Z archivu Miroslava Vaculíka.)

Okénko do historieOkénko do historie ní Valachů z Československé soci-
alistické republiky vzbudilo velkou 
pozornost i hostů tohoto kraje. 

V Porůří měl soubor možnost 
vystoupit v nejprůmyslovější ob-
lasti NSR. V překrásném parko-
vém prostředí v Bochumi, na od-
poledním vystoupení na náměstí 
v Dortmundu, kde kromě souboru 
Lipta vystoupilo 5 skupin z Dánska, 
Skotska, Thajska, Indonésie a NSR. 
Čtyřdenním pobytem v Bavorsku 
ve městech Deggensdorf, 
Osternhofen a Dingolfindu ukon-
čuje soubor své turné.

Závěrem jsem přesvědčen, že 
soubor Lipta splnil své poslání, 
které mu bylo uloženo pro zájezd 
do NSR a se svým zájezdovým 
programem seznámí širokou 
vsetínskou veřejnost na Liptálské 
slavnosti dne 22. a 23. 8. 1981. 
Cimbálová muzika spolu s maďar-
skými přáteli vystoupí na Vsetíně 
U rybníčka dne 19.8.1981 v 19.30 ho-
din. 

(J. H.)

V minulých dnech se vrátil sou-
bor Lipta ze svého velmi úspěš-
ného turné po NSR, kde za 16 dní 
uskutečnil 26 kulturních vystou-
pení, která zhlédlo 90 tisíc di-
váků. Hlavním cílem cesty bylo 
evropské setkání folkloristických 
souborů v Bitburku, nedaleko 
hranic Lucemburska.

Sešlo se zde 47 souborů ze 
17 států – Belgie, Bulharska, 
Dánska, Francie, Holandska, 
Itálie, Jugoslávie, Lucemburska, 
Maďarska, NSR, Portugalska, 
Španělska, Švédska, Turecka, USA, 
Velké Británie a ČSSR v zastoupení 
souboru Lipty.

Hned prvním vystoupením si 
získal soubor Lipta velké sympatie 
tisíců diváků včetně festivalového 
výboru. Kromě večerních vystou-
pení na hlavním pódiu, kde účin-
koval podle programu vždy větší 
počet souborů, vystupoval soubor 
Lipta v různých zařízeních, jako 
například pro zaměstnance kraj-
ské spořitelny, na náměstí pro 

návštěvníky festivalu a také v do-
mově důchodců.

Velmi působivým okamžikem 
pro všechny členy souboru i čs. 
delegaci bylo oficiální zahájení 
festivalu, při kterém se vztyčova-
ly postupně všechny vlajky a byly 
hrány státní hymny. Byl to oprav-
du nádherný dojem.

 Československý soubor Lipta si 
vysloužil ocenění i svým celkovým 
chováním a vystupováním. Byl 
oceněn jako velmi disciplinovaný 
kolektiv, který perfektně zvládl své 
poslání nejen po stránce kultur-
ních programů, ale i společenské-
ho vystupování. Ne náhodou byl 
vybrán při posledním programu, 
aby vystoupil na závěr festivalu. 

 Festivalem v Bitburku, který byl 
pro soubor Lipta velmi úspěšným, 
nekončil pobyt v tomto městě. Další 
čtyři dny byly neobyčejně pěkné, 
neboť členové souboru zhlédli pa-
mětihodnost města a okolí. Další 
putování vedlo do lázeňské oblasti 
Löhr nad Mohanem, kde vystoupe-



Folklorní spolek Lipta

Folklorní spolek Lipta56  Liptálský zpravodaj 2/2021

Jsme všichni moc rádi, že se 
v pátek 11. června 2021 mohl usku-
tečnit dětský den pro všechny děti 
ze skupin Lipty - pro Malůšata, 
Malé ogary a Malou Liptu. Počasí 
nám přálo, a tak jsme pro děti 
připravili vše tak, aby si den uži-
ly. Soutěže, kde děti mohly využít 
svých pohybových dovedností, ská-
kací hrad a také něco na zub – kaž-
dý si mohl opéct špekáček na ohni. 
Děti soutěžily jednotlivě na stano-
vištích a každý z nich poté získal 
sladkou odměnu. Překvapením pro 
děti byl nejen skákací hrad, ale 
i odznáčky, které si děti nejdřív po-
dle své fantazie nakreslily a potom 
zatvrdily v šikovné mašince. Každý 
si tak odnesl s úsměvem na tváři 
i svůj originální odznak, připnutý 
hrdě na tričku. 

Doufáme, že příštím rokem, bu-
deme moci uspořádat již tradič-
ní Dětské (nejen) folklorní dny 
v Liptále. Nyní se však už těšíme 
na 52. ročník Liptálských slavností, 
který se uskuteční 20. -21.8.2021, 
a tak věříme, že se s Vámi všemi 
uvidíme v plné síle a zdraví. 

Pavlína a Jarka

Dětský den Dětský den 
s Liptou s Liptou 
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POZVANÉ SOUBORY A SKUPINY:
SLOVENSKO – Trombitáši Štefánikovci z Půchovské doliny
SLOVENSKO – FS Váh, Liptovský Mikuláš
DFS Konopka – Sazovice
Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy 
Národopisný soubor Kohoutek Chrudim
S.E.N – Senioři Energiú Nabití – Mužský pěvecký sbor 
ze Strání
Folklorní soubor Javorina a CM Strýci ze Strání
Národopisný soubor Polančan z Valašské Polanky
Valašská cimbálová muzika s primáši Milanem 
Mlčákem a Mirkem Urubkem
CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál
Štrajchkapela z Kněžpola – Kněžpole u U. Hradiště
FS Lipta – Liptál: Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, 
Základ, Senioři, Ženský sbor Rokytenka
Vojtěch Molek a jeho veselý dvorek

PROGRAM:
Pátek 20.8.2021
20.30 Liptál, zámecký park – Promítání na zámek

Sobota 21.8.2021
14.00 Zahájení tradičního jarmarku (ukázky řemesel 

– řezbáři, kováři, regionální speciality)
 Doprovodný program pro děti: hry, soutěže, 

tvořivé dílny, skákací hrad
 Muzicírování před zámkem
   
14.00 Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů sta-

rostou obce Liptál – Myslivecká chata
   
15.00 Pořad dětských souborů

16.30 Štrajchkapela z Kněžpola – koncert 
  
17.00 Hanácký národopisný soubor Olešnica 

Doloplazy

17.30 Mužský sbor S.E.N., FS Javorina a CM Strýci ze 
Strání

18.00 Národopisný soubor Kohoutek Chrudim

18.30 FS Váh, Liptovský Mikuláš, Slovensko

19.00 Valašská cimbálová muzika s primáši 
M. Mlčákem a M. Urubkem – koncert

20.00 „A když přijdem na salaš, přivítá nás bača náš“
 Pořad věnovaný původní pastýřské tradici sta-

rých Valachů po celém karpatském oblouku.

22.30 Taneční zábava se Štrajchkapelou z Kněžpola

Datum zveřejnění: 14.6.2021
Změna programu vyhrazena!

Aktuální program festivalu naleznete na:
www.facebook.com/liptalskeslavnosti

www.lipta.liptal.cz                      www.liptal.cz

52. MFF Liptálské slavnosti 202152. MFF Liptálské slavnosti 2021
20. – 21. srpna 202120. – 21. srpna 2021
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Výročí veřejné výsadby dřevin Výročí veřejné výsadby dřevin 

Přírodní památka PivovařiskaPřírodní památka Pivovařiska

Máme moc rádi zpětné ohlédnutí za 
našimi akcemi a porovnání jejich vý-
sledků v současnosti. Jednou z těch-
to aktivit je i veřejná výsadba stromů 
v centru obce, od které uběhlo již de-
set let. Výsadba byla podpořena dotací 
z Nadací partnerství, část stromů věno-
valy také Lesy ČR. Samotné stromy pak 
v neděli 17. 4. 2011 vysadili s naší pomocí 
občané obce, a to i s hudebním doprovo-
dem dechové hudby Liptalanka.

Před budovou nových bytů (tehdy ma-
teřské školky) byly u hlavní cesty vysa-
zeny lípy velkolisté, u zámku pak okras-
ný liliovník tulipánokvětý, v kulturním 
areálu u koliby pak javory a dub. Deset 
let uplynulo jako voda a z tehdy malých 
sazenic jsou teď už mladé perspektivní 
dřeviny. 

Věra Dorušková, ČSOP Liptál
Foto 2011 Jana Vráblíková
Foto 2021 Věra Dorušková

V samém okraji obce Liptál, zhru-
ba 1,5 km západním směrem od vr-
cholu Chléviska se nachází malo-
plošné zákonem chráněné území 
– Přírodní památka Pivovařiska, 
které je od letošního roku ve vlast-
nictví obce Liptál. Mezi chráněné 
území byla tato lokalita vyhláše-
na v roce 1999. Předmětem ochra-
ny je zejména zachování pestrých 
mokřadních společenstev a sušších 
pastvin v nivě potoka Štěpková, 
na kterých se vyskytují vzácné 
a ohrožené druhy rostlin a živo-
čichů. V lokalitě se také nachází 
menší luční pěnovcové prameniš-

Lípy u hlavní cesty II 2021

Výsadba 2011

Lípy u hlavní cesty 2021Javor u koliby 2021Javor mléč u koliby 2021Dub u koliby 2021

Pivovařiska I, Foto: Věra Dorušková 
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tě. Pojďme se podívat podrobněji, co 
zajímavého zde roste a žije.

Na podmáčených loukách se 
v květnu objevuje fialově kvetoucí 
prstnatec májový, který patří mezi 
orchideje a v první polovině června 
je ho možné pozorovat v hojném 
počtu. Dále zde roste bíle kvetoucí 
kozlík celolistý, nebo 30-80 cm vy-
soký a za květu atraktivní mečík 
střechovitý. Z lokality je také udá-
vána bíle kvetoucí, 10-25 cm vysoká 
tolije bahenní a na první pohled 
snadno přehlédnutelná bařička 
bahenní. Zajímavý je také 40-60 cm 
vysoký suchopýr úzkolistý a jeho 
příbuzný silně ohrožený suchopýr 
širolistý, s jejich typickými „chlu-
patými květy“ a další vlhkomilné 
rostlinné druhy. 

Na sušších místech roste něko-
lik druhů vstavačovitých, zejména 
vstavač mužský znamenaný, prst-
natec Fuchsův, bíle kvetoucí ok-
rotice dlouholistá, růžově kvetoucí 
pak hlavinka horská, pětiprstka 
žežulník a vstavač bledý. Z ostat-
ních čeledí pak teplomilný kociá-
nek dvoudomý, orlíček obecný se 
svými krásnými fialovými květy, 
řepíček řepíkovitý, který připomí-
ná jahodník se žlutým drobným 
kvítkem a vzácný kozlík ukrajin-
ský chlumní, který se na Vsetínsku 
pravděpodobně vyskytuje jen na té-
to lokalitě. Na vlhčích místech roste 
také vzácnější mech jílovka luční.

Za zmínku stojí také živočichové, 
z obojživelníků je v lokalitě hojný 
mlok skvrnitý, ropucha obecná, 
skokan hnědý. V minulých letech 
zde proběhl také průzkum výsky-
tu motýlů, v rámci kterého byly 
objeveny vzácnější druhy, napří-
klad modrásek bahenní, ohnivá-
ček modrolesklý, batolec duhový 
a batolec červený. Hojný je i zá-
stup ptáků, z lokality jsou udává-
ny např. skorec vodní, červenka 
obecná, střízlík obecný, skorec 
vodní a kos horský. Na sušších 
okrajích chráněného území se vy-
skytuje zajímavá druh pavouka 
sklípkánek černý.

V současné době jsou louky této 
přírodní památky obhospodařo-

Vstavač bledý, foto: Věra Dorušková

Orlíček planý , foto: Věra Dorušková

Prstnatec májový
foto: Věra Dorušková

Řepíček řepíkovitý
foto: Věra Dorušková

Vstavač mužský
foto: Věra Dorušková

Tolije bahenní, foto: Petr Kříž

Bařička bahenní
foto: Vladimír Nejeschleba

vány ve vhodném managamentu, 
které zajišťuje Zlínský kraj. 

Věra Dorušková, ČSOP Liptál
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Batolec červený
foto: Věra Dorušková

Suchopýr širolistý
foto: Karel Fajmon

Sklípkánek černý
foto: Ondřej Machač

Modrásek bahenní
foto: Věra Dorušková

Mečík střechovitý
foto: Vladimír Nejeschleba

Prstnatec Fuchsův
foto: Věra Dorušková

Okrotice dlouholistá
foto: Věra Dorušková

Pětiprstka žežulník
foto: Věra Dorušková

Hlavinka horská
foto: Věra Dorušková

Pivovařiska I, Foto: Věra Dorušková 
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Valašský výrobce dlát Valašský výrobce dlát 
okouzlil svým uměním i ve Švédskuokouzlil svým uměním i ve Švédsku

Valašsko je příslovečné svým 
zpracováním dřeva. Lidé obdivují 
především dřevěné chalupy nebo 
různorodost nástrojů denní potřeby 
vyráběné právě ze dřeva. Nedílnou 
součástí valašského životního stylu 
jsou tak dřevěné lžíce, mísy, vaře-
chy či vyřezávané betlémy. K tomu 
však řezbáři potřebují kvalitní dlá-
ta, která už téměř třicet let vyrábí 
Jaroslav Vaculík z Liptálu.

Pětašedesátiletý řemeslník je 
od mládí pevně spjat s tradicemi 
svého kraje. Původem stolař měl 
k výrobě dlát podle svých slov ne-
smírně blízko.

„Ze stolařiny to trochu i vychází. 
Dostal jsem se k tomu ale jak sle-
pý k houslím. Přistěhoval se vedle 
nás nový soused, který do řezbařiny 
trochu dělal a vyráběl si i nástro-
je. Nakonec jsme začali spolupra-
covat,“ vzpomíná na své začátky 
Jaroslav Vaculík.

S výrobou dlát podle svých slov 
začal kolem roku 1995. Poptávka 
po řezbářských nástrojích je podle 
něj i dnes stále velká.

„Mraky lidí dělá na počítači, ale 
zároveň potřebují vidět, co doká-
ží vyrobit rukama. Existují kurzy 
řezbářských dovedností a já přes 
ně získávám zákazníky,“ vysvětluje 
řemeslník.

Známý po celé republice

Díky kvalitě svých nástrojů je 
Jaroslav Vaculík známý mezi re-
nomovanými řezbáři po celé re-
publice. Mezi pravidelnými odbě-
rateli má ale především řezbáře 
z Valašska.

A jak se rodí takové dláto?
„Člověk musí mít kvalitní ma-

teriál – ocel. Potom to musí z té 

oceli zkušený kovář umět udělat, 
což každý neumí. To se nenaučíš 
za rok vykut. Dnes je plno umělec-
kých kovářů, kteří ale kují ze železa. 
Ocel, to je jiná práce. Do toho nemů-
žeš bouchnout, jak chceš,“ popisuje 
Vaculík.

Sám pak bere polotovar do dílny 
a nástroje pečlivě brousí. Když je 
ostří takové, jaké má být, pasuje 
je řemeslník do ručně vyráběných 
rukojetí. Za svůj život vyrobil tisíce 
dlát nejrůznějších velikostí a tvarů. 
Pro začínající řezbáře doporučuje 
Vaculík sadu šesti základních dlát.

„Potom, jak to člověka chytne, 
a podle toho, co chce dělat, si pořídí 
další,“ doporučuje.

Může se hravě srovnat se švéd-
skou „špičkou“

Jeho výrobky podle něj obstojí 
v té nejtvrdší světové konkuren-
ci. Obdržel například certifikát ja-
kosti ve Švédsku, které je velmocí 
ve zpracování oceli.

„Bylo to v tamní zkušebně. 
Ohodnotili prý je jako kvalitnější 
než švédské Pfeily. Kdo trochu ře-

že, považuje tuto značku za špič-
ku. A podle všeho se s nimi hravě 
můžu srovnat,“ prozrazuje výrobce 
Jaroslav Vaculík.

Autor, foto: Adéla Kousalová

Zveřejněno 7.6.2021: https://
valassky.denik.cz/podnikani/
valassky-vyrobce-dlat-okouz-
l i l -svym-umenim-i-ve-sved -
sku-20210607.html

Jaroslav Vaculík z Liptálu se už téměř třicet let zabývá výrobou dlát.
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Josef Bartoloměj Král,
malíř, grafik, básník a písničkář

06.02.1950 – 11.11.2020
 

Žil a tvořil v Liptále, Na Pustém.

 

Jménem manželky Dany a synů Aleše a Petra 

Králových jste všichni srdečně zváni 

na výstavu jeho díla 

do Nového Jičína.
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Kvetoucí srdce v milém údolíKvetoucí srdce v milém údolí
Napsali o nás před 15 lety v časopise Haló Magazín Pro Vás, číslo 2, 13.10.2006. Tedy v roce, kdy obec Liptál zís-

kala titul Vesnice roku 2006. Toto 15. výročí se letos připomínáme.                  (Z archivu Miroslava Vaculíka.)
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Liptálské příběhy 20. stoletíLiptálské příběhy 20. století

Letecký souboj nad LiptálemLetecký souboj nad Liptálem

V minulých číslech jsme Vám 
již představili tento nový projekt, 
který si klade za cíl sepsat zají-
mavé liptálské příběhy minulého 
století. Mnoho z nich totiž odejde 
ze světa s jeho nositelem a ne 

všichni potomci si tuto historii 
pamatují. 

Cílem je tedy sepsání těchto je-
dinečných příběhů konkrétních 
občanů obce Liptál. Věřím, že i Vy 
máte takové v rodině, starší nebo 

mladší, které by mohly zajímat 
i nás ostatní. Doufám, že se Vám 
tento nápad líbí a věřím, že se 
o Vaše vzpomínky podělíte.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

29.8.1944. Letní měsíc srpen se 
chýlil ke svému konci, jak vzpomí-
nali pamětníci, bylo nezvyklé su-
cho a na valašské dědině a v jejím 
okolí, na polích a lukách probíhaly 
všední zemědělské práce a sušení 
otav. Jako již mnohokrát předtím 
mohli lidé pozorovat pro ně ne-
všední podívanou – přelety spo-
jeneckých bombardovacích svazů, 
které od roku 1944 s pravidelností 
zaplňovaly nebe pásy kondenzač-
ních par a byly doprovázeny mo-
hutným hukotem leteckých moto-
rů. Vše se zdálo být poklidné a nic 
nenasvědčovalo tomu, že se na ne-
bi nad východní Moravou během 
chvíle strhne druhá největší letec-
ká bitva nad naším územím.

 
V létě 1944 plynula válka v Evropě 

i Tichomoří do své závěrečné fáze. 
Spojenci se vylodili v Normandii 
i na jihu Francie a postupovali Itálii 
na sever. Do její jižní části tak moh-
li Britové i Američané přesunout 
své letecké základny ze severní 
Afriky. Dosah bombardovacích le-
tounů 15. americké letecké armády 
se zvýšil. Cíly náletů se staly, mimo 
jiné, oblasti ve Slezsku a v protek-
torátu Čechy a Morava. 

Dne 27. srpna 1944 americký prů-
zkumný letoun našel na nádraží 
v Moravské Ostravě stovky vago-
nů s vojenským materiálem a vel-
ké množství cisteren na pohonné 
hmoty. Navíc byly poblíž menší 
rafinerie na syntetický benzín 
v Přívoze a v Bohumíně a rozsáhlá 
průmyslová oblast ve Vítkovicích. 
Velmi rychle byl připraven plán 
letecké operace a 29. srpna 1944 

za ranního rozbřesku vyslala 
15. americká letecká armáda z ital-
ských letišť směrem na Ostravsko 
i k náletům na cíle v severní Itálii 
a Maďarsku 599 bombardérů s do-
provodem 250 stíhaček. Cílem 5., 
55. a 304.bombardovacího kříd-
la byly cíle na severní Moravě, 
konkrétně rafinerie a seřaďova-
cí nádraží v Bohumíně, rafine-
rie v Ostravě - Přívoze a železárny 
ve Vítkovicích. 

Na konci celého svazu bombar-
dérů letěla 2. bombardovací sku-
pina a na jejím úplném konci 
sedm bombardérů 20. bombardo-
vací perutě. Během letu se z ne-
známých důvodů tato peruť opoz-
dila a mezi ní a hlavní formací 
se vytvořila mezera. K osamocené 
formaci sedmi B-17G se později při-
pojily další dva opozdilé letouny 
ze 49. a 429. bombardovací perutě. 
Německé velení stíhací obrany vy-
cítilo svou šanci a na osamocenou 

skupinu devíti bombardérů poslalo 
formaci 89 stíhacích letounů FW-
190 a Bf-109. V nerovném boji, který 
trval cca 25 minut, bylo sestřeleno 
osm amerických bombardérů typu 
B-17G, devátý z nich nouzově přistál 
v Maďarsku. Pár minut po boji se 
na slovenské straně moravsko- slo-
venské hranice zřítil letoun B-24H 
Liberator od 454. bombardovací sku-
piny, který havaroval následkem 
technické závady motoru. Americký 
stíhací doprovod, operující v době 
zahájení boje již nad cílovou ob-
lastí, vyslyšel volání posádek na-
padených amerických bombardérů, 
otočil se a spěchal na pomoc, ale 
na místo boje dorazil až poté, co 
byly americké bombardéry sestřele-
ny. Mustangy od 31. stíhací skupiny 
zaútočily na německá letadla a ně-
která z nich se jim podařilo zničit. 

Osud bombardéru č. 44-6369 
a jeho posádky 

Čtyřmotorový dálkový bombar-
dér Boeing B-17G Flying Fortress 
(létající pevnost) patřil ve své do-
bě k hlavním pilířům amerického 
bombardovacího letectva nad ev-
ropským bojištěm, stal se synony-
mem těžkého bombardéru druhé 
světové války a ani na nebi s ním 
nebylo pro protivníka příjemné 
setkání. S propracovanou strate-
gií ochrany proti stíhačům a svou 
mohutnou výzbrojí 13 těžkých ku-
lometů ráže 12,7mm ve střeleckých 
věžích a trupu se dokázal účinně 
bránit. Posádku tvořilo deset mužů, 
letoun mohl nést až 7,8 tun bomb 
a jeho maximální vzletová hmot-
nost byla 32 tun.

Pozice bočního střelce v B17G.
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Horní řada zleva Nigborowitz, Mickadeit, Seaman, Power (29.8.neletěl), Pastorino. 
Dolní řada zleva Pittard, Reidy, Devlin, Ware, Childress.

Jeden z těchto strojů ze stavu 
49. perutě 2. bombardovací skupiny 
dopadl po opakovaných útocích ně-
meckých stíhačů na zem u Liptálu 
v místech zvaných Vartovňa (přes-
něji řečeno vybuchl již ve vzduchu 
a jeho trosky byly rozesety v prosto 
cca 1km2). V průběhu letu se propa-
dl ze své formace až k čelu 20. peru-
tě, kde ho zastihl útok německých 
stíhaček. 

K rekonstrukci posledních mo-
mentů toho letounů cituji z textů 
spisovatele Jana Mahra: První útok 
vyřadil motor č. 3 a pravá polovi-
na křídla, poškozená mezi oběma 
motory, chytila mohutným pla-
men živeným palivem ze zasažené 
nádrže. Další střely z útoku, kte-
rý vzápětí následoval, zasáhly trup 

s rozvody kyslíku a horní střeleckou 
věž a způsobily poškození ovládá-
ní odhozu bomb. Pilot podporučík 
Seaman, který stejně jako druhý 
pilot a pravděpodobně i ostatní mu-
ži musel použít přenosnou láhev 
s kyslíkem, vydal přes intercom po-
kyn k okamžitému opuštění paluby. 
Navigátor podporučík Mickadeit, 
bombometčík seržant Hausler 
a mechanik seržant Nigborowicz, 
který se stihl přemístit po nouzo-
vém uvolnění bomb v pumovnici 
do přední sekce, vyskočili před-
ním otvorem. Až na zadního střel-
ce seržanta Martyho L. Childresse, 
jenž použil zadní únikový otvor, 
ostatní letci opustili palubu pu-
movnicí. Letoun s ohnivou vlečkou 
pokračoval několik okamžiků v se-
stupném letu a krátce nato se zřítil.

„K tomu, abych si navlékl pro-
tiflakovou vestu, již nedošlo“, na-
psal ve svých vzpomínkách Duan 
B. Seaman. „Tim Reidy, náš spodní 
střelec hlásil, že zpozoroval náš stí-
hací doprovod. Záhy nato se však 
rozpoutalo hotové peklo. V několika 
okamžicích jsme měli velkou díru 
v křídle mezi motory č. 1 a č. 2. 
Plameny dlouhé až 15 stop šleha-
ly z hořících benzinových nádrží. 
Zasaženému motoru č. 3, z něhož 
prýštil olej a ztékal po křídle, upad-
la vrtule. Intercomem jsem opako-
vaně všem nařídil vyskočit.“

V kronice obce Liptál je událost za-
znamenána následovně: „29. srp-
na 1944 se na území Liptálu zřítil 
americký bombardér po leteckém 
souboji s německou stíhačkou. Toho 
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dne kolem 11.00 hodiny dopoledne 
pozorovali obyvatelé Vsetína počet-
ný svaz amerických bombardova-
cích letounů. Jedno z letadel zřejmě 
pro poruchu motoru zaostávalo, 
odhodilo zátěž bomb, které dopadly 
u Vsetína na Borkách a do Vesníku. 
Tam usmrtily osmapadesátiletou 
Anežku Horeckou, která pracovala 
na poli, a zranily Emílii Kovářovou 
a její pětiletou dceru Miladu. Nad 
Vsetínem toto letadlo napadly dvě 
německé stíhačky. Desetičlenná po-
sádka letadlo opustila s pomocí pa-
dáků. Opuštěný bombardér se zřítil 
na katastru obce Liptál a po dopa-
du explodoval. Na místo havárie se 
dostavili partyzáni dříve, než bylo 
zajištěno policií a vojskem. Z leta-
dla vymontovali kulomety, které 
byly dopraveny do jednoho z jejich 
bunkrů. Dříve však, než mohly být 
použity proti okupantům, objevila 
bunkr policie a kulomety se staly je-
jí kořistí. Američtí letci byli pochy-
táni četnictvem a policií ze Vsetína, 
Hošťálkové a Liptálu. Jeden z letců 
přišel večer do Liptálu do hostin-
ce ke Kleskům. Místní hosté se 
k němu shlukli, poručili mu pivo 
a objednali večeři. Spolumajitelka 
hostince šla pro starostu, který měl 
letce předat četnictvu. Dříve než se 
tak stalo, přišel do hostince čet-
nický strážmistr Nedvídek. Pilot, 
jakmile jej spatřil, vstal od stolu 
a zvedl ruce. Strážmistr Nedvídek 
jej prohledal a odvedl na četnickou 
stanici. Občané později četníkům 
vytýkali, že ho nenechali ani sníst 
večeři a že si počínali příliš komisně, 
ale na druhé straně je pravda, že 
strážmistr Nedvídek nemohl vědět, 
kdo všechno jeho počínání sledu-
je. Předtím, než byl americký letec 
(Mickadeit) předán vsetínskému ge-
stapu, zásobili jej příslušníci četnic-
ké stanice jídlem a cigaretami.“ 

Na rozdíl od ostatních sestře-
lených letadel toho dne se osud 
k osádce letounu podporučíka 
Seamana zachoval milosrdně; 
všech deset letců dopadlo na zem 
a všichni upadli dříve či později 
do rukou Němců. Dočkali se konce 

války v zajetí. Podle německých do-
kumentů zadržela ozbrojená hlídka 
Seamana mezi 12.00 až 13.00 hod. 
poblíž Liptálu. Sám letec o svém 
zadržení napsal: „Padal jsem ra-
ději volným pádem a proletěl třemi 
vrstvami mraků, než jsem zatáhl 
za šnůru a otevřel padák, který se 
divoce kroutil, protože postroj nebyl 
připnutý k levé noze. Těsně před do-
padem jsem padák pomocí popruhů 
řídil tak, abych se vyhnul stromům. 
Po velmi tvrdém přistání a po ukry-
tí padáku jsem si všimnul, že po pě-
šině nade mnou kráčí dvoučlenná 
ozbrojená hlídka. Nevím proč, snad 
z šoku po předchozích událostech 
jsem si myslel, že by hlídka mohla 
být ve spojení s podzemním hnu-
tím. Když se za chvíli vracela, za-
volal jsem na ni a řekl jí, kdo jsem. 
Přátelsky jsme se pozdravili a ti dva 
mě vzali do nejbližšího stavení, kde 
jsem se setkal přibližně s tuctem ci-
vilistů. Krátce nato si pro mě přišel 
německý voják s českým policistou 
a strčil mě do místního vězení.“

Přibližně ve stejnou dobu se 
podařilo zadržet mezi Liptálem 
a Vsetínem radiooperátora Devlina, 
střelce Childresse a Reidyho. Druhý 
pilot Pastorino upadl do zajetí 
okolo 14.00 hod. a bombometčík 
Hausler pak kolem 18.00 hodiny. 
Zbývajícím třem letcům se podařilo 
několik následujících dnů unikat. 
Dvaadvacetiletý mechanik John 
A. Nigborowicz ve svých vzpomín-
kách uvedl:

„Bob Pittard a já jsme dopadli 
na mýtinu poblíž usedlosti, ze které 
vyšla žena. Když nás spatřila, ze-
ptala se mě slovensky, jestli jsme 
Američané. Polsky jsem ji odpově-

děl, že ano. Přinesla nám trochu 
mléka, abychom se napili. Zeptal 
jsem se jí, jestli jsou v okolí Němci. 
Ukázala na malou vesnici a odpo-
věděla „Gestapo“ a doporučila nám, 
abychom šli s Bobem do lesa. Také 
nás požádala, abychom v lese ukryli 
padáky, které si později najde a pou-
žije na šaty. Později jsme v lese slyšeli 
lidi volající na sebe; jeden prošel okolo 
úkrytu, ale nespatřil nás. Zaslechli 
jsme také hluk a v dálce výstřel a ně-
kolik minut nato se k naší skrýši 
připlazil Howard Ware. Nikdy jsem 
nezjistil, jak nás našel! Řekl nám, 
že vystřelil, aby na sebe upozornil, 
protože utrpěl zlomeninu kotníku 
provázenou ukrutnou bolestí a ne-
může chodit. Při soumraku jsme 
se s Bobem rozhodli porozhlédnout 
se po okolí. Šli jsme na okraj lesa, 
kde jsme spatřili sedláka jedoucího 
na voze taženém koněm. Oslovili jsme 
ho a řekli mu, že jsme Američané. 
Ptal se, jestli máme hlad a vybídl nás, 
abychom se vrátili do lesa a počkali. 
O dvacet minut později přišel zpět 
a přinesl koláče potřené ostružino-
vým džemem a láhev vína. Za toto 
jídlo jsem mu dal svůj zlatý prsten 
a bankovku z útěkové soupravy. Tu 
noc jsme spali v lese.“

Následující ráno se letci radili, 
jak dále pokračovat. Seržant Ware 
navrhl, aby ho vzhledem k jeho bo-
lestivému zranění ponechali v nej-
bližším stavení, na které při útěku 
narazí, kde by mu mohlo být po-
skytnuto ošetření. To se také stalo 
a letec by 1. září 1944 okolo poled-
ne zadržen. Pětadvacetiletý Pittard 
a o tři roky mladší Nigborowicz 
pokračovali nyní v útěku sami. 
Ačkoliv oba letci nevěděli, kde se 

Boeing B-17G ilustrační foto.
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nachází, rozhodli se pokračovat 
v útěku jihozápadním směrem. 
Následující dva dny a dvě noci je zu-
žovalo deštivé počasí, před kterým 
se chránili pod větvemi stromů 
přikryti nepotřebnými pogumo-
vanými mapami. Hladoví provlhlí 
a nachlazení zastavili 2. září 1944, 
čtvrtý den útěku, u jakési usedlosti 
připomínající hospodářské stave-
ní. Zde požádali starý manželský 
pár o zahřátí a osušení, dostali 
najíst a mohli se osušit. Na dal-
ší cestu pak dostali jídlo, za které 
dali těmto obětavým lidem něko-
lik bankovek. Následující den ces-
tou lesem spatřili skryti v houští 
hemžení vojáků jezdících po silnici 
na kolech a na koňských povozech. 
Neodvažovali se přeběhnout přes 
cestu a tak čekali na příležitost až 
do soumraku, kdy je znenadání 
překvapil muž ozbrojený brokov-
nicí. Po zjištění, kdo jsou a co zde 
pohledávají, usoudil muž, že jejich 
šance na další útěk jsou mizivé 
a navrhl jim, aby se raději vzdali 
četníkům, kteří s nimi budou za-
cházet humánně. Po chvilce vá-
hání souhlasili a šli s ním do jeho 
domku na okraji vesnice, kde jim 
připravil jídlo. Když se oba nasytili, 
odvedl je muž na četnickou stanici, 
kde jim opět nabídli jídlo a kde je 
krátce vyslechli. Následující den 
si oba letce vyzvedl německý dů-
stojník Luftwaffe a doprovodil je 
na velitelství vyškovského letiště. 
Odtud pak eskortovali oba letce 
stejně jako jejich kamarády z osád-
ky přes Brno a Vídeň do Oberurselu. 
O oblasti, přes kterou oba letci bě-
hem svého útěku postupovali, lze 
jen spekulovat. Pravděpodobně 
se jednalo o kraj mezi Vsetínem 
a Vizovicemi, neboť v německém 
hlášení je uvedeno, že oba letci byli 
zadrženi u Vizovic.

Ve stejnou dobu dopadla na po-
mezí Jasenné a Lutoniny sestřelená 
německá stíhačka Messerschmit 
Bf 109G-14 W.Nr. 510654, její pilot, 
24-letý Lt. Walter Strenge zahy-
nul pravděpodobně již v kokpitu 
svého stroje, letoun směřoval pří-

mo do země, pilot se nepokusil 
vyskočit s padákem. Jemu sa-
motnému se stal osudný stí-
hací doprovod amerických stí-
haček, které se již stačily vrátit 
od hlavního seskupení na po-
moc. Letoun byl svědky ze země 
spatřen, jak se divokými ma-
névry snaží setřást dva ame-
rické letouny, pravděpodobně 
Mustangy. Ostatky letce byly 
z hluboké díry na místě zvaném 
"Na Klešňách" Němci vytaženy 
a převezeny do pilotova rodného 
města Oldenburg, kde byly s vojen-
skými poctami pohřbeny. Osobní 
věci, včetně identifikační znám-
ky pilota skončily v Otrokovicích, 
odkud byly poslány na letiště 
do Vyškova. Z Vyškova pak puto-
valy k pozůstalým pilota, kde jsou 
dodnes v držení rodiny v původním 
balíčku. Trosky letounu byly vy-
zvednuty v roce 2000.

Po bitvě

Ze sta členů posádek jich čtyři-
cet jedna zahynulo, padesát pět 
upadlo do německého zajetí, tři se 
dostali na Slovensko a odtud pozdě-
ji během tajné mise OSS (Office of 
Strategic Services), do Itálie. Jednoho 
letce ukrývala moravská rodina až 
do konce války. Dvacet osm letců 
bylo pohřbeno v hromadném hrobě 
ve Slavičíně a zbylí na hřbitovech 
v obcích poblíž míst dopadů jednot-
livých letadel. Němci přišli o sedm 
letadel a dva jejich letci zahynuli. Při 
bombardování Ostravy byly bohužel 
zasaženy i obytné oblasti a zahynulo 
při tom 540 civilních osob.

Letecká bitva „Nad Slavičínem“ 
byla dlouhé roky komunistickým 
režimem záměrně opomíjena a li-
dé, účastnící se vzpomínkových 
akcí či ti, kteří stavěli pomníčky 
padlým letcům, byli pod bedlivým 
dohledem StB. Renesance přišla až 
po roce 1989, kdy byla uspořádá-
na první výstava k této události. 
Vzbudila nebývalý ohlas a nadšení, 
a to i v zahraničí, odkud začali 
do Slavičína ke dni výročí jezdit 

veteráni této letecké bitvy. Vznikla 
i dvě krásná muzea a byly napsány 
knihy, která stojí za to navštívit 
a přečíst, pokud vás tato část his-
torie zajímá a chcete se dozvědět 
něco více o technice či událostech.

Vzhledem k tomu, že profesionál-
ní historici a archeologové jakožto 
státní instituce v této oblasti až 
na výjimky totálně zaspaly a od-
borně naprosto selhaly, bylo vždy 
a dosud je především na leteckých 
nadšencích – amatérech, aby se 
vůbec z jednotlivých havárií letadel 
zachovalo něco, co by mohlo lidem 
dále hmatatelně „vyprávět“ o vá-
lečných osudech letců i samotné 
letecké technice. Nejinak je tomu 
i v Liptále, kde se o to, aby tato ka-
pitola historie nebyla zapomenuta 
zasloužilo několik lidí. Bohužel jsou 
i tací, kteří si z leteckých artefaktů 
(na místě dopadu dnes již drob-
ných kousků) udělali obchod či je 
rovnou vyhazují do odpadu, případ-
ně do sběrných surovin. Abychom 
zabránili pohodlnému kolektivní-
mu zapomnění, rozhodla se obec 
Liptál zhotovit informační ceduli, 
která by připomínala tuto událost. 
Odhalení, pokud okolnosti dovolí, 
je naplánováno na 29.8.2021.

Jan Evják

Zdroje:
Mahr Jan – „Vzpomínky 

na neznámé letce“,
Hela Vlastimil – „Umírali i za na-

ši svobodu, nezapomínáme“,
Obec Liptál – „Liptál-kapitoly 
z historie obce na Valašsku“,
Web Leteckabitvakarpaty.cz,

Web Leteckabadatelna.cz 

Pozice bočních střelců.
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Paní Anna Řepová se narodila 
v obci Medlovice (Jižní Morava).

1949 – 1951 absolvovala zdravotní 
školu v Kyjově (2 roky).

1951 – 1953 absolvovala zdravotní 
školu ve Zlíně, obor porodní asis-
tentka.

Po dokončení jsem odešla na zá-
kladě umístěnky pracovat na po-
rodní oddělení Vsetín za nástupní 
plat 530 Kč čistého. V té době probí-
hala likvidace řádových sester. Bylo 
po válce a nebyl ani interrupční 
zákon. Rodilo se hodně dětí. Na po-
rodním sále jsme sloužily tři. A když 
některá onemocněla, tak se sloužily 
čtyřiadvacítky. Široko daleko porod-
nice nebyla, a tak na Vsetín jezdily 
rodit maminky až ze Slovenska. 
Nebyl zákoník práce, někdy jsme 
sloužily i sedm nočních směn 
po sobě. V roce 1954 byla politická si-
tuace natolik vypjatá, že pro případ 
toho, že bysme měly být nasazeny 
do bojových podmínek, jsme od ve-
dení nemocnice obdržely vojenské 
knížky. Mně byla udělena hodnost 
rotný. Naštěstí k ničemu nedošlo. 

Doba byla těžká, ale byli jsme mladí 
a nic nebyl problém.

Velkým zážitkem pro mě byla 
účast na první spartakiádě v roce 
1955. Nacvičovaly jsme ve Slovanu 
Vsetín skladbu pro ženy s kužely. 
Byla to taková relaxace. Nakonec 
jsme se zúčastnily spartakiády 
až v Praze na Strahově. Dodnes si 
vzpomínám na tu nádhernou at-
mosféru. Byla jsem na sebe hrdá, 
když jsme procházeli Branou borců. 
Nádherný byl i průvod Prahou.

Po třech letech služby na oddě-
lení přišla nabídka na místo po-
rodní asistentky v terénu (rok 
1956) obvod Liptál, Lhota u Vsetína, 
Rokytnice. Podmínkou bylo trva-
lé bydliště v tomto obvodě. Tehdy 
jsem se stěhovala nejprve do Liptálu 
(k Tomečkům) a později do Lhoty. 
V roce 1956 jsem se také vdala.

Jako porodní asistentka v teré-
nu jsem se našla, přestože to byla 
práce náročná nejen psychicky, ale 
také fyzicky. Po obvodu jsem se po-
hybovala většinou pěšky, na kole, 
někdy mě někdo svezl. V dědině by-

lo jen omezené množství telefonů. 
Problém mi dělala také různá příz-
viska, které místní znali, ale i na to 
jsem si časem zvykla. Podstatné 
bylo, že jsem vždycky dorazila včas.

Zvlášť si vzpomínám na jeden den, 
který se vydařil. Bylo to v roce 1958 
v červenci, přijel pro mě na motor-
ce pan Jaroslav Hajtr z Háje (Sláva 
Hajtrů - někdo si možná vzpomene), 
že rodí paní Laštovicová z Baťkové, je 
to nějaký komplikovaný porod, má 
mě k ní dovézt. Jelikož jsem byla 
v sedmém měsíci těhotenství, cestu 
na motorce jsem odmítla a volala 
sanitku, počkala na ni a jela v sa-
nitce na hájenku (nyní Kovaříkovi), 
protože p. Laštovicová, to dodnes ne-
vím, se nějakým způsobem dostala 
z Baťkové na hájenku, silně krvá-
cela, poslechla jsem ozvy, dítě žilo. 
Připravila jsem rodičku na trans-
port, naložila do sanitky a vyjeli 
jsme ke Vsetínu. Tak, jak znáte dnes 
cestu do Háje, tehdy to nebyla cesta. 
Samý výmol, díry aspoň půl metru, 
sanitka se houpala, nadskakovala, 
tak jsem měla strach nejen o ro-

Vítání občánků v roce 1959

Ze vzpomínek porodní asistentkyZe vzpomínek porodní asistentky
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dičku, ale i o sebe. Nestačilo to - už 
jsme byli v Rokytnici, spadly závory, 
museli jsme čekat. Ujeli jsme o kus 
dál k nemocnici, další závory, právě 
jel zbrojovácký vlak. Na to nikdy 
nezapomenu. Myslela jsem, že paní 
v autě vykrvácí. Že ji živou nedove-
zeme. Nakonec jsme dojeli, na sá-
le už byli připraveni – okamžitě 
operace. Dítko i matka přežili. Dítě 
bylo v pořádku, potom jsem chodila 
na Baťkovou koupat.

Ten samý den navečer pro mě při-
běhla paní Němečková z Dolanska. 
Potřebovala, abych šla k porodu její 
dcery, který byl zase komplikovaný 
(silné krvácení). Tehdy, sama už 
nevím, jak se to seběhlo, nás vezl 
do nemocnice pan Staňa Smilek 
(bývalý řidič ČSAD) svým autem. 
Na Vsetín jsme tentokrát dojeli 
v pohodě. Matku i dítě se podaři-
lo zachránit. Netuším, jak jsem to 
všechno zvládla. Později mi medici, 
kteří sloužili na oddělení,  říkali, že 
ten den čekali, že do třetice přijedu 
já. Všechno dobře dopadlo a moje 
dcera se, díky Bohu, narodila, jak 
měla, v říjnu. 

V té době jsem porodila první dceru.
Protože mateřská dovolená byla 

krátká a musela jsem nastoupit 
do práce, dceru nám hlídala pa-
ní Kovařčíková ze Lhoty u Vsetína, 
od Němečků. Za všechnu pomoc 
jsem rodině Němečkové dodnes 
vděčná.

Dříve rodily mnohem mladší že-
ny nebo ženy, které měly doma již 
několik dětí. Některé rodiny byly 
opravdu početné. A protože nee-
xistovala žádná antikoncepce, ani, 
jak jsem se už zmínila, interrupční 
zákon, mnohokrát se stalo, že si 
ženy nějakým způsobem pomáha-
ly samy, i když mnohdy šlo o ži-
vot. Lidé žili skromně, ale vždycky 
měly rodičky připravenou alespoň 
základní výbavičku. Mnohokrát se 
stalo, že se dítě narodilo, sotva mat-
ka došla z pole. Neexistovala žádná 
pracovní doba. Někdy pomohla ná-
hoda. Například při cestě po Lhotě 
ke mně přiběhl jeden člověk, a že 
musím nutně k porodu. Jednalo 
se o překotný (rychlý) porod, šlo to 
velmi rychle. Mnohdy mi musely 
vystačit nějaké šňůrky, nůžky a vo-

da. Všechno dobře dopadlo, a když 
jsem se loučila, sousedka mě vypro-
vázela ke dveřím se slovy: „Z Boha 
jste přišla.“ 

Vzpomínám si třeba také, jak 
jsem potřebovala dopravit mamin-
ku i s dítětem k sanitce, proto-
že byla nutná hospitalizace. Venku 
byla zima, všude sníh, tak jsme 
i s dítětem jely z pasek dolů z kop-
ce na saních. Seděla jsem vpředu 
a chránila dítě i matku, sotva jsem 
na zmrzlém sněhu brzdila. Hrozně 
jsem se bála při cestách na paseky, 
že na mě vyrazí z houští divočák. 
Jednou jsem dokonce v Janišově po-
tkala rojnici vojáků.

V Rokytnici jsem navštěvova-
la také cikánské (romské) rodiny. 
Vzpomínám si na cikánku, která 
mě prosila, ať za ni zaplatím 1 Kč 
za recept, že nemá, když v tom se 
otevřely dveře a zřejmě otec, stál 
ve dveřích s plnou náručí jídla, piva 
a alkoholu. Zřejmě na oslavu pří-
chodu nového člena rodiny. 

Jako porodní asistentka jsem v te-
rénu pracovala 34 let.

Anna Řepová, Liptál, květen 2021

Vítání občánků v roce 1960, před budovou MNV Liptál. Anna Řepová třetí zleva.
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Patřit do fotbalového klubu není 
vždy jen o fotbale samotném, ale 
patří tady i akce, jejíž cílem je utu-
žit kamarádství dětí a také jejich 
rodičů. Za těch pár let máme za se-
bou mnoho sportovních i kultur-
ních akcí, ale letos jsme pro naše 
členy připravili něco nového. A tím 
bylo „Pálení čarodějnic“. 

Za krásného počasí jsme opět 
prožili super odpoledne v kolektivu 
našich kamarádů. Samozřejmostí 
byl zápas dětí proti rodičům, ale 
pro děti jsme také připravili hle-
dání pokladu a opékání špekáčků. 

I ta čarodějnice nakonec skončila 
na ohni …

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

Foto Ing. Milan Daňa

Fotbalové pálení čarodějnicFotbalové pálení čarodějnic
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Po osmi měsíční pauze způsobe-
né pandemií COVID-19 jsme koneč-
ně opět mohli začít s tréninky naší 
fotbalové mládeže. Popravdě, báli 
jsme se, že spousta dětí již nepři-
jde. Naštěstí se ukázaly naše obavy 
liché, na prvních trénincích byla 
velká účast, dokonce přišly i nové 
děti! Samozřejmě, některé během 
té dlouhé doby ztratily fyzičku, ně-
které se zakulatily, ale za to oni ne-
mohou. Když jim zakážete ze dne 
na den sportovat, chodit do školy, 
kde jinde se mají hýbat? 

Co ovšem naše děti naštěstí ne-
ztratily, je láska k fotbalu a chtít 
se hýbat na čerstvém vzduchu, což 
nás velmi potěšilo. Postupně jsme 
začali s dětmi pracovat a zlepšovat 
jejich fyzičku a samozřejmě také 
fotbalové dovednosti. Po pár absol-
vovaných tréninkových jednotkách 
bylo vidět na našich dětech velké 
zlepšení, a tak jsme jim dohodli 
pár přátelských zápasů. 

První zápas jsme odehráli s na-
ší starší přípravkou v Halenkově. 
Bylo skvělé opět vidět děti oblečené 
v dresech, jak vybíhají na trávník. 
Některé dokonce nemohly dospat, 
jak moc se těšily! Soupeře jsme 
přehrávali ve všech oblastech a od-
váželi si vítězství 20:1. 

Další zápas jsme odehráli na na-
šem hřišti s týmem Vsetína. Tady 
nám bohužel chybělo pár dětí kvů-
li nemoci a zápas jsme prohráli 
ve druhé půli konečným výsledkem 
16:10, kdy našim dětem již docháze-
ly síly, neboť jsme měli jen 3 hráče 

na střídání a soupeř měl kompletní 
2 lajny. Nicméně i zde musíme naše 
děti pochválit za velkou bojovnost, 
nic nevzdávaly proti velmi silnému 
soupeři a bojovaly až do konce. 

Další týden jsme zavítali na hři-
ště do Kateřinic. Toto mužstvo je 

velmi silné, nikdy se nám jej nepo-
dařilo porazit. Nicméně tentokráte 
to vyšlo! Po parádním týmovém vý-
konu, kdy děti nechaly na trávníku 
všechny svoje síly, jsme si odváželi 
vítězství 10:7!

Nezahálela ani naše mladší pří-
pravka složená z nejmenších děti 
(ročník narození 2013 – 2015), která 
si zahrála přátelský zápas s týmem 
Jasenné. Pro některé děti to byl je-
jich úplně první zápas v životě a by-
la to premiéra jako hrom. I z tohoto 
zápasu FK Liptál vyšel vítězně.

Nyní budeme pokračovat v pří-
pravě na novou sezónu, kte-
rá se rozeběhne koncem srpna. 
Doufáme, že si přeneseme for-
mu z odehraných „přáteláků“ také 
do této sezóny, ve které budeme 
obsazovat kategorie mladší a star-
ší přípravky a také nově kategorii 
mladších žáků. V současné době 
má FK Liptál cca 30 dětí. Pokud by 
se k nám chtěl někdo nový přidat, 
budeme jenom rádi. Stále nabí-
ráme nové děti všech věkových 
kategorií, včetně těch nejmenších 
(4-5 let). Pokud Vaše dítě má rádo 
pohyb na čerstvém vzduchu s par-
tou kamarádů, přijďte se s ním po-
dívat na naše tréninky, které má-

Mládež FK LiptálMládež FK Liptál
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Péče o fotbalový pažit, ať se to si-
ce nezdá, je velmi náročnou prací. 
Správný postup v údržbě hřiště je 
někdy doslova alchymií a každé 
hřiště potřebuje svoje. Každoročně 
hřiště je třeba vynaložit mnoho 
úkonů, aby vydrželo nápor všech 
zápasů a také tréninků všech kate-
gorií. Jen pro představu, hřiště se 
hnojí cca třikrát až čtyřikrát ročně 
a celkem se na hřiště „vyhází“ cca 
osm set kilogramů hnojiv. Dalšími 
klasickými úkony je vertikutace, 
provzdušňování, válcování, do-
setí trávy a hlavně zavlažování. 
Letos jsme poprvé využili profesi-
onální vertikutace a čeká nás také 

hnojení novými profesionálními 
hnojivy. Dalším cílem je realiza-
ce automatického zavlažovacího 
systému, jelikož správné množství 
závlahy je polovina úspěchu. Nyní 
připravujeme žádost o dotaci, kte-
rá by tuto závlahu měla pomoct 
zrealizovat.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

Foto Ing. Milan Daňa

Údržba fotbalového hřištěÚdržba fotbalového hřiště

Po vlně rozvolnění opět probíhá kondiční 
cvičení v Liptále v kulturním zařízení:

Úterý: dospělí 18:30 h

Čtvrtek: děti     17:00 h
 dospělí 18:00 h
 dospělí 19:00 h 

 – kruhový trénink

Samozřejmostí u všech cvičení je dodržování 
platných nařízení kvůli Covidu-19.

Do konce června platí uvedený režim.
 

Od července (prázdniny, dovolené) 
podle zájmu.

Zájemci budou informováni 
na obvyklých místech 

– facebook, webové stránky obce.
 

Od září opět stávající režim – úterý, čtvrtky.

Šťastná Michaela

TABATATABATA

me každé úterý a čtvrtek od 16.30 
hod. do 18.00 hod. Může si zkusit 
zatrénovat s námi.

Samozřejmě nežijeme jen fotba-
lem. Na prázdniny připravujeme 
pro naše děti kromě jiných akti-
vit také oblíbený příměstský tábor, 
kde zařazujeme „nefotbalové“ akti-

vity k utužení kolektivu jako např. 
laser game, plavání, výlety po oko-
lí, opékání, překážkový závod apod. 
Snad nám to nic nepřekazí a užije-
me si společně pohodové léto.

Jaroslav Kirchner, Pavel Ondrašík
trenéři mládeže FK Liptál

Foto Ing. Milan Daňa
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