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Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
VÝPIS Z VEŘEJNÉHO 

ZASEDÁNÍ ZO LIPTÁL Č. 13 
ZE DNE 14. 7. 2021

ZO Liptál:
- schvaluje poskytnutí finanční-

ho daru ve výši 80.000,- Kč pro 
obce na jižní Moravě, které byly 
postiženy přírodní katastrofou 
(tornádem). Finanční prostředky 
budou zaslány na transparent-
ní účet u České spořitelny číslo: 
6013161329/0800

 
- schvaluje uzavření:

Smlouvy o investičním úvěru 
v rámci programu Investiční úvěry 
Lesnictví č. 2058031301 (dále jen ja-
ko „Smlouva o úvěru“), a to dle její-
ho návrhu, který je přílohou zápisu 
z jednání zastupitelstva, na zákla-
dě které Podpůrný a garanční rol-
nický a lesnický fond, a.s., sídlem 
Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 
Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen 
jako „PGRLF“) poskytne obci Liptál 
investiční úvěr ve výši 504.000,- 
Kč, na pořízení: nový traktoro-
vý nosič kontejnerů PORTÝR vč. 
příslušenství a obec je povinna 
peněžní prostředky z úvěru PGRLF 
vrátit za podmínek uvedených 
ve Smlouvě o úvěru. Za podmínky 
snížení navržené úrokové sazby

- pověřuje starostu obce Liptál 
podpisem uvedených smluv, je-
jichž uzavření schválilo tímto 
usnesením

  
- schvaluje dodatek č. 1 k veřejno-

právní smlouvě mezi obcí Liptál 
a Folklorním spolkem Lipta 
Liptál, kterým dojde ke snížení 
ročního příspěvku ze 156.000,- Kč 
na 136.000,- Kč z důvodu neko-
nání Dětského folklorního dne 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- bere na vědomí závěrečný účet 
SOMV za rok 2020, zprávu o vý-
sledku přezkoumání hospodaření 

SOMV za rok 2020 a zprávu reviz-
ní komise SOMV za rok 2020

- nesouhlasí s umístěním elek-
trického vedení ZVN 400 kV 
Otrokovice – Střelná – hrani-
ce Česká republika/Slovensko 
na území obce Liptál.

VÝPIS Z VEŘEJNÉHO 
ZASEDÁNÍ ZO LIPTÁL Č. 14 

ZE DNE 29. 9. 2021

ZO Liptál:
- schvaluje program jednání dopl-

něný o nové body:
 č. 14 -  Přístavba a stavební úpra-

vy objektu šaten Sportovního are-
álu Liptál

 č.9 - koupě pozemků p.č. 2684/8, 
2688/2, 2691/42 a spoluvlastnické-
ho podílu v pozemku p.č. 2689 
v kú Liptál

- schvaluje zápis ZO č. 12 ze dne 
2.6.2021 a zápis ZO č. 13 ze dne 
14.7.2021

 
- bere na vědomí kontrolu usnese-

ní ZO č. 12 ze dne 2.6.2021 a usne-
sení ZO č. 13 ze dne 14.7.2021

 
- bere na vědomí informace z jed-

nání RO č. 23 ze dne 12.7.202, RO 
č. 24 ze dne 26.7.2021 a RO č. 25 ze 
dne 22.9.2021

- schvaluje prodej části pozemku 
parc. č. 321/4 v k.ú. Liptál, o vý-
měře cca 90 m2 Janu Bečvářovi, 
Liptál, a Robertu Gajdošíkovi, 
Vsetín, za cenu 100 Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady s tím spojené 
hradí žadatelé a pověřuje starostu 
obce Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje prodej části pozem-
ku parc. č. 3964/2 v k.ú. Liptál, 
o výměře cca 30 m2 Jaroslavu 
Vaculíkovi, Liptál, za cenu 
50 Kč m2 s tím, že veškeré ná-
klady s tím spojené hradí žadatel 

a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této smlouvy

- schvaluje koupi pozemku parc. č. 
3883 v k.ú. Liptál, o výměře 363 m2 
od Hany Mytyzkové, Krmelín, 
za cenu 30 Kč/m2 s tím, že veškeré 
náklady s tím spojené hradí obec 
Liptál a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- bere na vědomí informace o plá-
novaném prodeji pozemků st. 
p. č. 700, 701, 702, parc. č. 1334, 
1335/1 v k.ú. Liptál

- schvaluje koupi pozemků parc. 
č. 2684/8, 2688/2, 2691/42 a spolu-
vlastnického podílu ve výši 2/22 
v pozemku parc. č. 2689 v k.ú. 
Liptál od FARMY EKO s.r.o., IČO 
04073231, Kodaňská 1441/46, 101 00 
Vršovice za cenu 25 Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady s tím spojené 
hradí obec Liptál a pověřuje sta-
rostu obce Liptál k podpisu této 
smlouvy

- schvaluje uzavření:

∙ Smlouvy o investičním úvěru 
v rámci programu Investiční úvěry 
Lesnictví č. 2058031301 (dále jen ja-
ko „Smlouva o úvěru“), a to dle její-
ho návrhu, který je přílohou zápisu 
z jednání zastupitelstva, na zákla-
dě které Podpůrný a garanční rol-
nický a lesnický fond, a.s., sídlem 
Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 
Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen ja-
ko „PGRLF“) poskytne obci Liptál in-
vestiční úvěr ve výši 504.000,- Kč, 
na pořízení: nový traktorový no-
sič kontejnerů PORTÝR vč. pří-
slušenství, a obec je povinna pe-
něžní prostředky z úvěru PGRLF 
vrátit za podmínek uvedených 
ve Smlouvě o úvěru, 

∙ Smlouvy o poskytnutí finanční 
podpory snížení jistiny investič-
ního úvěru poskytnutého Fondem 
v rámci programu Investiční úvěry 
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Nový Řád veřejného pohřebiště obce Liptál Nový Řád veřejného pohřebiště obce Liptál 

Lesnictví č. 2059031271 (dále jen 
jako „Smlouva o podpoře“), a to 
dle jejího návrhu, který je přílohou 
zápisu z jednání zastupitelstva, 
na základě které PGRLF poskytne 
obci finanční podporu maximálně 
ve výši 252.000,- Kč na snížení 
jistiny úvěru dle Smlouvy o úvě-
ru, a to za podmínek uvedených 
ve Smlouvě o podpoře,

∙ Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zajišťovacím převodu práva 
a o výpůjčce č. 2058031301-11 (dále 
jen jako „Budoucí smlouva“), a to 
dle jejího návrhu, který je přílohou 
zápisu z jednání zastupitelstva, 
na základě které se obec zaváže 
do stanovené doby uzavřít s PGRLF 
k zajištění pohledávky PGRLF ze 
Smlouvy o úvěru, Smlouvu o zajiš-
ťovacím převodu práva a o výpůjč-
ce, za podmínek dále uvedených 
v Budoucí smlouvě,

∙ Smlouvy o zajišťovacím převo-
du práva a o výpůjčce (dále jen 
jako „Smlouva o zajišťovacím pře-
vodu práva“) za podmínek a ve lhů-
tě dle Budoucí smlouvy, dle jejího 

návrhu, který je součástí Budoucí 
smlouvy, která je přílohou zápisu 
z jednání zastupitelstva, na základě 
které obec k zajištění pohledávky 
PGRLF ze Smlouvy o úvěru podmí-
něně převede své vlastnické prá-
vo k předmětu zajištění na Fond, 
a to dále za podmínek uvedených 
ve Smlouvě o zajišťovacím převodu 
práva,

∙ Zástavní smlouvy k po-
hledávkám z pojistného plně-
ní č. 2058031301-3 (dále jen jako 
„Zástavní smlouva k pojistnému 
plnění“), a to dle jejího návrhu, 
který je přílohou zápisu z jedná-
ní zastupitelstva, na základě kte-
ré obec zřizuje ve prospěch PGRLF 
k zajištění pohledávky PGRLF ze 
Smlouvy o úvěru, zástavní právo 
k pohledávkám z pojistného plnění 
z pojistné smlouvy, a to za pod-
mínek dále uvedených v Zástavní 
smlouvě k pojistnému plnění.

 Zastupitelstvo pověřuje starostu 
obce Liptál podpisem všech výše 
uvedených smluv, jejichž uzavře-
ní schválilo tímto usnesením

- na vědomí informace o podání 
žádosti o dotace z MAS Střední 
Vsetínsko na akci „Chodníky 
v dolní části obce Liptál – IV. eta-
pa“

 
- bere na vědomí informa-

ce o podání žádosti o dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj 
na akci „Oprava komunikací MK 
23c a UK12 v obci Liptál“

 
- schvaluje II. změnu rozpočtu ob-

ce Liptál na rok 2021
 
- schvaluje podání žádosti o dotace 

na projekt „Přístavba a stavební 
úpravy objektu šaten Sportovního 
areálu Liptál“ do programu 
č. 162 52 Regionální sportovní in-
frastruktura 2020/2024 – Regiony 
2021 a schvaluje vyčlenění fi-
nančních prostředků na financo-
vání vlastního podílu této akce    

 
- bere na vědomí informace sta-

rosty obce o:
 - konání voleb do Poslanecké sně-

movny ČR ve dnech 8. a 9.10.2021
 - přípravě kalendáře na rok 2022.

Obec Liptál jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného 
zákona nový Řád veřejného pohřebiště obce Liptál.

Schválila ho Rada obce Liptál na svém 25. zasedání dne 22.9.2021 pod bodem 06/25/21 s účinností od 23.9.2021. 
Vzhledem k jeho rozsahu zde není možné zveřejnit celý obsah. Celé znění naleznete na webových stránkách 

obce v záložce Obecně závazné vyhlášky nebo je k dispozici na obecním úřadě v tištěné podobě.              (jv)
Zpracovala 

Monika Valchářová

Lávky přes potok SyrákovkaLávky přes potok Syrákovka
V současné době má obec zpraco-

váno několik velkých projektů, kte-
ré bohužel k jejich celkové finanč-
ní náročnosti budujeme postupně, 
nebo zatím čekají na svou reali-
zaci. Jsou to například chodníky 
do Dolanska, přestupní terminál, 
rekonstrukce budovy obecního úřa-
du, rekonstrukce budovy dětského 
domova a také projekt přírodního 
kulturního areálu. 

Poslední zmiňovaný je projekt, 
který byl zpracován v roce 2017 
a měl celkový rozpočet ve výši cca 
30 mil. Kč. Několikrát jsme žádali 
o dotace jako celek, ale bohužel 
nikdy jsme nebyli úspěšní, proto 
se začalo s postupným budováním 
s menšími dotacemi. Nyní máme 
za sebou výstavbu nového WC a no-
vého zastřešeného posezení a také 
se postavily nové zpevněné plochy 

uvnitř amfiteátru. Velkou rekon-
strukcí prošlo také podium. 

Ještě v tomto roce se pustíme 
do realizace další části tohoto pro-
jektu a bude se jednat o výstavbu tří 
nových lávek přes potok Syrákovka. 
První nová lávka nahradí tu stáva-
jící u bývalé vrátnice Lipty. Změnou 
je, že tento mostek se rozšíří na šíř-
ku dvou metrů, protože se bude 
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Nové ohniště u školky a u zvoničkyNové ohniště u školky a u zvoničky

Sbírka pro jižní MoravuSbírka pro jižní Moravu

jednat o hlavní přístup od parkoviště, které bude pří-
ští rok postaveno za potokem a také bude tato lávka 
součástí vnitřního okruhu budoucí cyklostezky. Další 
lávka nahradí tu stávající ocelovou lávku k WC a třetí 
lávka bude úplně nová a spojí budovu záchodů s ko-

libou. S lávkami budou také dobudovány zpevněné 
plochy kolem záchodů a věřím, že dokončíme konečně 
i chybějící fasádu na tomto objektu.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Je to již dva roky, co bylo u mateřské školky postave-
no nové dětské hřiště. Je neuvěřitelné, jak ten čas letí, 
a tak jsme se letos již museli zabývat nátěrem herních 
prvků a také skladovacího objektu, které jsou na hřišti 
umístěny. Dále jsme také pustili do realizace nového 
kamenného ohniště a snad ještě letos na podzim pro-
běhnou výsadby květin, keřů a stromů na zahradě.

V červenci jsme se také pustili do výstavby ještě 
jednoho ohniště, a to v blízkosti zvoničky v obecním 

sadu. Toto ohniště může být využíváno veřejně, ale 
společně se tam budeme moci sejít třeba na podzimní 
den stromů. Ohniště je také součástí projektu, na je-
hož konci by měla vzniknout taková malá „valašská 
dědina“.   

Ing. Milan Daňa, Starosta Obce Liptál

Na konci června zasáhlo jih Moravy nejsilnější tor-
nádo v novodobé historii Česka. Byl jsem moc rád, že 
se celý mikroregion Střední Vsetínsko okamžitě spojil 
a těchto dvanáct obcí podpořilo myšlenku vzniku spo-
lečné sbírky pro nejvíce zasažené obce. Občané těchto 
obcí tak mohli finančně pomoci Moravské Nové Vsi, 
Hruškám, Mikulčicím a Lužicím. Díky Vám všem se 
podařilo vybrat krásných 1 458 321,- mil. Kč, které 
již putovaly do těchto postižených obcí. Pomoc z naší 
obce nebyla ale jenom finanční, ale také materiální, 
za kterou patří velký dík našim liptálským hasičům. 
Všem, kteří přispěli a pomohli, moc a moc děkujeme.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál Ilustrační foto
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Výměna zpevněných ploch Výměna zpevněných ploch 
kolem školy a za poštoukolem školy a za poštou

Z finanční stránky se tato akce řadila mezi ty skoro 
největší v tomto kalendářním roce. Tímto projektem 
došlo k výměně cca 1700 m2 zpevněných ploch kolem 
základní školy a také za budovou pošty. Původní zvě-
tralé betony nahradila nová dlažba. Všechny plochy 
také změnily trochu svůj tvar. Například za školou 
vzniklo devět nových parkovacích míst a zároveň 
zde bude opravena i rampa u kuchyně a také rampa 
u vstupu do penzionu. Také kotelna se dočká nových 
garážových vrat. 

Před budovou školy se zase plochy více zaoblily. 
Projektant zde navrhl více oblouků, než bylo původně 
a myslím si, že se mu to povedlo. Před školou budeme 
ještě pokračovat s dlažbami směrem ke družině a do-
jde také k výměně schodiště před hlavním vstupem 
do základní školy. Chodník, který nyní vede směrem 
k potoku, směrem k lípě U Klesků, byl zatím ukončen 
před potokem Rokytenka a v budoucnu bude navazo-
vat na nové parkoviště, které bude umístěno na poto-
ce v této části, kde vznikne dvacet nových parkovacích 
míst. Tuto část chodníku jsme zrealizovali již nyní, 

i když ještě není parkoviště hotové, protože věříme, že 
realizace tohoto projektu již také bude brzy na řadě. 

I za budovou pošty byly zpevněné plochy výrazně 
zvětšeny, a tím zde dojde ke vzniku pěti nových par-
kovacích míst.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

2. přespolní expedice2. přespolní expedice
Někdy i malé akce mohou nést vznešený název. 

A tato akce je toho příkladem. Tomuto výletu jsme 
začali říkat expedice, i když je to do Seninky přes Bílou 
jenom cca 5 km. Vzdálenost sice není velká, ale návrat 
domů za úplné tmy jen při čelovkách není vůbec nic 
jednoduchého. Tím se náročnost tohoto pochodu vý-
razně zvyšuje.

I tento druhý ročník dopadl velmi dobře a opět jsme 
si užili mnoho legrace a také jsme si dobře popovídali. 
Celkem se do Seninky vydalo více jak 50 našich obča-
nů, kteří si i díky pohostinnosti v hospodě v Senince 
odnesli mnoho krásných zážitků. Moc děkujeme hol-
kám Hadrabovým do  Seninky za přípravu pohoštění, 
ale i za to jak se o nás krásně staraly. Moc děkujeme.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
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VII. Liptálský gulášfest 2021VII. Liptálský gulášfest 2021
Dne 7. 8. 2021 se konal již 7. ročník Liptálského 

Gulášfestu. Mezi soutěžícími byli jak kuchaři z loň-
ských ročníků, tak i nové tváře. Celkem se letošního 
ročníku zúčastnilo 11 gulášníků.

Sestava byla:
1. Michal Vaněk 
2. Vladimír Škrabánek
3. Dagmar Černobilová
4. Daniel Běťák
5. Martin Šimara
6. Monika Jančálková
7. Miroslav Zapletal
8. Ladislav Gerža
9. Jan Matonoha
10. Josef Kirchner
11. Radovan Michálek

Tak jako v minulém ročníku si jednotlivé týmy 
vylosovaly své místo a poté už každý postupoval dle 
své vlastní receptury. Letošní výběr gulášů byl pestrý, 
vařilo se z hovězího, dančího, srnčího a také z kančího 
masa.  

V dopoledních hodinách se už v amfiteátru linula 
vůně smažené cibulky, papriky a tajných ingrediencí. 
Mezi gulášníky panovala příjemná nálada. Průběžně 
se všichni seznámili a zároveň okoštovali své vzorky 
slivovice.

Od 15. hodiny mohli návštěvníci ochutnávat jednot-
livé vzorky a poté dát hlas svému favoritovi. 

Odpolednem opět provázela dechová kapela 
Liptalanka a k večeru vytáhla svou aparaturu hudební 
skupina 1+1. Po ukončení hlasování byly všechny hlasy 
poctivě sečteny a všichni v napětí čekali na vyhlášení. 

Vítězem se již po třetí stal Pepa Kirchner s gulášem 
z daňka. Druhé místo obsadil Martin Šimara s gulá-
šem hovězím a na třetím místě se umístil Radovan 
Michálek s taktéž hovězím gulášem. 

V průběhu dne mohly děti využít jízdu na koni, ma-
lování na obličej, zaskotačit ve skákacím hradě nebo 
se mohly nechat svézt na voze taženým koňmi v okolí 
areálu. Nechybělo čepované pivo, čepovaný birell ani 
oblíbená malinovka pro děti.

Velké díky patří zaměstnancům obecního úřadu 
a dobrovolníkům za organizaci této akce a samo-
zřejmě také naším stálicím Liptalance a skupině 
1+1 za hudební doprovod. Také bych rád poděkoval 
personálu školní jídelny za výborné frgály a Monice 
Valchářové za přípravu vynikajících dezertů. Po degu-
staci gulášů byla chuť i na něco sladkého a po všem se 
jen zaprášilo.

Letošní účast na gulášfestu byla rekordní jak v účas-
ti návštěvníků, tak i v počtu soutěžících. Těším se 
na další ročník, který jistě bude zase o něco lepší než 
ročníky minulé. Tak za rok zase u kotlíku 

Filip Tomanec, místostarosta

3. místo

2. místo

1. místo
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Nové ceny za pronájem hrobových  místNové ceny za pronájem hrobových  míst
Stále probíhá obesílání nájemců 

novými smlouvami na pronájem 
hrobových míst v souvislosti s no-
vými cenami. O důvodech jsme vás 

podrobně informovali v čísle 1/2021. 
Ty z vás, kteří nové podklady za-

tím neobrdželi, prosíme o trpělivost 
a vyčkání. Jelikož jde o velký objem 

dat a různorodost termínů dosa-
vadních plateb, probíhá zasílání 
nových smluv etapově. Děkujeme 
za pochopení a spolupráci.         (jv)

Před třemi lety jsme zavedli 
k tradičnímu zimnímu posezení 
se seniory, také letní setkání. První 
ročník byl v přírodním kulturním 
areálu, druhý ročník byl kvůli špat-
nému počasí v kulturním zařízení 
a letos bylo v plánu udělat setkání 
na zahradě u katolického kostela. 
Na tuto myšlenku nás přivedla vel-
mi dobrá spolupráce s evangelic-
kou i katolickou církví, a tak jsme 
se rozhodli udělat letošní posezení 
se seniory společně s ekumenickou 
bohoslužbou. 

Díky farářům obou církví, jsme 
měli možnost navštívit ekumenic-
kou bohoslužbu tentokrát v kato-
lickém kostele svatého Michaela 
archanděla. Krásnou atmosféru 
také umocnil evangelický pěvecký 
sbor a katolická pěvecká scholička. 
Je krásné vidět spojení těchto tří 
veřejných spolků a jsem velice rád, 
jaký vztah máme s evangelickou 
i katolickou církví. 

Po skončení této bohoslužby mě-
lo následovat posezení na zahradě 
u katolického kostela. Bohužel po-
časí nám nepřálo, a tak jsme se 
museli přestěhovat do kulturního 
zařízení, kde pokračoval další pro-
gram. Jelikož měla tato akce velice 

pozitivní ohlas, budeme i příští rok 
v této tradici pokračovat, ale tento-
krát v evangelickém kostele. 

(Více informací a fotografií nalez-
nete na jiném místě tohoto zpravo-
daje, v příspěvcích od římskokato-
lické církve.)

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Ekumenická bohoslužba Ekumenická bohoslužba 
s posezením se seniorys posezením se seniory
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Vzpomínka na pád letadla - bombardéruVzpomínka na pád letadla - bombardéru

V neděli 29. srpna jsme si připo-
mněli 77 let od sestřelení americ-
kého bombardéru na území obce 
Liptál. Jednalo se čtyřmotorový 
dálkový bombardér Boeing B-17G 
Flying Fortress (létající pevnost). 
Přesněji řečeno letoun vybuchl již 
ve vzduchu a jeho trosky byly roze-
sety v prostoru cca 1 km2 v lokalitě 
Povalčice a Bařiny. 

Z tohoto důvodu jsme na Baři-
nách v tento den slavnostně odha-
lili informační tabuli, která tuto 
část dějin bude připomínat. Tato 
akce byla také zařazena do progra-
mu, který si připomíná leteckou 
bitvu nad Bílými Karpaty a tak 
k nám zavítalo mnoho vzácných 
hostů. Na závěr bych chtěl moc 
poděkovat Honzovi Evjákovi, který 
je autorem textu na informační 
tabuli a také byl hlavním organi-
zátorem této akce.

Ing. Milan Daňa
Starosta Obce Liptál

Léto roku 1944 se vyznačovala 
nárůstem aktivity strategického 
letectva spojenců. Vyhlašování le-
teckých poplachů a přelety letec-
kých svazů byly téměř na denním 
pořádku. Nikdy si mladí i dospělí 
nenechali ujít příležitost pozorovat 
nevšední událost, když nad naší ob-
cí Valašskou Polankou se na obloze 
objevily početné svazy spojeneckých 
letadel. Tak tomu bylo i v jednom 

z posledních dnů měsíce srpna 1944. 
Byl krásný slunný den, když se ob-
jevily první svazy. Vždy jsme zjišťo-
vali nejen počet svazů ale také kolik 
letounů je v jednotlivých svazech. 
Bylo to zpravidla 25 až 30 letounů. 
Podle výšky a směru letu jsme od-
hadovali, na jaký cíl pravděpodobně 
tato letadla směřují.  

Když svazy již téměř přeletěly, 
objevilo se osamělé letadlo, které 

se pohybovalo v podstatně menší 
výšce než ostatní svazy. To samo-
zřejmě upoutalo naši pozornost. 
Pojednou toto letadlo změnilo pů-
vodní kurz, začalo se otáčet jako 
by chtělo kroužit. V tu chvíli se pod 
letadlem začaly objevovat jakési 
bílé skvrny. Domnívali jsme se, že 
se jedná o balíky se staniolovými 
pásky, které letadla hojně používa-
la k rušení protiletadlové obrany. 

Odhalení informační tabule Odhalení informační tabule 
sestřeleného bombardérusestřeleného bombardéru
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Kdyby to byly balíky s pásky, ty 
by se poměrně rychle rozpadly. 
Protože k tomu nedošlo, naopak 
domnělé balíky se velmi rychle 
zvětšily, správně jsme usoudili, že 
se jedná o padáky. Těch padáků 
jsem napočítal celkem devět. Pak 
následoval děsivý obraz. Motory 
letounu najednou prudce zaburá-
cely a na levém křídle se objevil 
obrovský plamen, který zachvátil 
téměř celé křídlo. Letadlo se začalo 
naklánět přídí k zemi, až nakonec 
přešlo ve strmý pád. Bylo to děsivé 
také proto, že s klesající výškou se 
zvětšovala velikost letadla, která 
byla obrovská. Něco podobného ni-
kdo z nás dosud neviděl. Sledovali 
jsme tento hrůzný výjev, dokud 
nezapadl za obzor. Byli jsme pře-
svědčeni, vzhledem k velikosti le-
tadla, že se muselo zřítit kousek 
za vesnicí. Proto jsme se, my kluci, 
rozhodli, že půjdeme letadlo hle-
dat. Když jsme ušli již hodně daleko 
za vesnici, aniž jsme cokoli našli, 
ani nepozorovali kouř hořícího le-
tadla, rozhodli jsme se vrátit domů 
a domluvili jsme se, že ráno druhý 
den půjde letadlo znovu hledat. 
Tentokrát jsme byli odpovídajícím 
způsobem obuti a oblečeni, protože 
bylo zřejmé, že cesta bude dlouhá, 
že budeme procházet těžkým teré-
nem, prodírat se hustými porosty 
a podobně. Já jsem byl navíc vyba-
ven kompasem. Tím jsem si nejdří-
ve změřil azimut z místa pozorová-
ní letounu, což byl střed obce hned 
vedle kostela a školy a to na bod, 
kde letadlo zmizelo za obzorem. Šli 
jsme podle tohoto azimutu cestou 
necestou. 

Když jsme asi po pěti kilome-
trech minuli obec Seninku, její 

horní konec ústící již v kopcích, 
potkali jsme tři muže, kteří sa-
mozřejmě uhodli, že hledáme 
havarované letadlo. Protože oni 
již na místě havárie byli, pora-
dili nám, jak postupovat dál. Asi 
po jednom kilometru jsme našli 
první část letadla. Byla to pilotní 
kabina s částí trupu. Bylo zřejmé, 
že při pádu se zřítila na mohutný 
strom, který asi v polovině výš-
ky zlomila a sesula se po zbytku 
kmene až na zem. Kabina byla 
velmi poničena, takže bylo vidět 
dovnitř. Moc jsme se přiblížit ne-
mohli, protože každá část trosek 
byla hlídána německým vojákem. 
Pokračovali jsme dál v pátrání, až 
jsme narazili na část trupu, ze kte-
rého vyčnívala hlaveň kulometu, 
a kolem bylo rozházeno několik 
pásů s náboji. Na části trupu byl 
zřetelný kus znaku, jak jsem poz-
ději zjistil, amerického letectva. 
Při dalším pátrání jsme ještě našli 
leteckou bombu a dále kus křídla, 
zřejmě pravého, protože neneslo 

žádné stopy po požáru. Z křídla 
kapala, spíše tence vytékala kapa-
lina, snad letecký benzin, protože 
porost kolem křídla byl zažloutlý. 
Nedaleko křídla ležel jeden z mo-
torů. Dále jsme již nepátrali, bylo 
to dosti náročné, protože jednotli-
vé části letadla ležely od sebe v do-
sti značné vzdálenosti. Z toho jsem 
později usoudil, že letadlo muselo 
ještě ve vzduchu explodovat.   

   
Po návratu domů jsem podle azi-

mutu a dalších terénních před-
mětů zakreslil místo pádu letadla 
do turistické mapy. Ze zákresu bylo 
zřejmé, že trosky letadla dopadly 
na úbočí místní dominanty nesou-
cí název Vartovna. Také jsem do-
datečně zjistil, že se jednalo o tak 
zvanou „létající pevnost“ americké-
ho letectva známou pod označením 
„B 17“.

osobní vzpomínka Jana Hronka 
z Valašské Polanky

Foto 2021 Jan Evják, Liptál

Videopozvánka Videopozvánka 
do Liptálu – srpen 2021do Liptálu – srpen 2021
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Skončí některé bankovky s Palackým, Skončí některé bankovky s Palackým, 
Němcovou či Karlem IV. Jak nepřijít o tisíce korun?Němcovou či Karlem IV. Jak nepřijít o tisíce korun?

I v příštím roce chceme pokra-
čovat v rekonstrukcích míst, které 
připomínají hrůzy 2. světové vál-
ky. Na příští rok máme připra-
venou obnovu pamětního místa 
u Hájenky v Lůžku č.p. 232. Na tom-
to místě byla pamětní deska umís-
těna na fasádě hájenky, ale jelikož 
nyní probíhá rekonstrukce tohoto 
objektu, rozhodli jsme se desku 
umístit jako samostatný památ-
ník, který bude blíže rybníčku. 

V neděli 8. května 2022 bude toto 
nové místo slavnostně odhaleno. 
Účast na této akci již také přislíbili 
členové historického spolku, kteří 
se zabývají partyzánskou činností. 
Můžete se tak těšit na přehlídku 
dobového partyzánského oblečení, 
ale třeba také na střelbu z dobo-
vých zbraní. 

 
Současně se také zabýváme opra-

vou Partyzánského srubu, který je 
nedaleko rybníčka v Oboře. V le-
tošním roce proběhly nátěry vnitř-
ních prostor a také jsme nechali 

vyrobit nová okna do tohoto srubu, 
které již byly v dezolátním stavu. 
Příští rok by měla přijít na řadu 
nová střecha a nátěry vnější části. 
Dále chceme vrátit do štítu srubu 
znak, který tam byl dříve umís-
těn. Bohužel před několika lety 
byl tento znak odcizen. Chci Vás 
požádat o informaci, zda nemá-

te fotku tohoto znaku, protože se 
nám žádné fotografie nedocho-
valy. Pokud máte, ozvěte se nám 
prosím. Předpoklad je, že tam byl 
znak, který je na fotografii, nebo 
něco podobného. 

Ing. Milan Daňa
Starosta Obce Liptál

Česká národní banka začne sta-
hovat z oběhu některé bankovky 
staršího data. Půjde o „modely“, 
které vznikaly v období let 1995 
až 1999. Centrální banka chce, 
aby mezi lidmi koloval od každé-
ho nominálu jen jeden vzor. Prý 
to sníží pravděpodobnost jejich 
padělání a zrychlí strojové zpra-
cování. 

Přesně za rok přestanou pla-
tit bankovky vydávané do oběhu 
v letech 1995 až 1999. Týká se to 
platidel s nominální hodnotou 
100, 200, 500, 1 000 a 2 000 korun. 
Jde tedy o peníze s portréty Karla 
IV., Jana Amose Komenského, spi-
sovatelky Boženy Němcové, obro-
zence Františka Palackého a pěv-

kyně Emy Destinnové. Na svém 
webu to oznámila Česká národní 
banka.

NeNí NutNé peNíze hNed měNit
Člen bankovní rady Oldřich 

Dědek, do jehož gesce spadá čin-
nost peněžní sekce ČNB, však ujiš-
ťuje, že zatím není třeba ze strany 
veřejnosti přistupovat k žádným 
krokům a lidé se nemusejí ani 
v příštích 12 měsících bát uvedené 
typy přijímat. „ČNB starší vzo-
ry z oběhu vyřazuje kontinuálně, 
a to v rámci kontroly hotovosti 
při jejím zpracování. Po příštích 12 
měsíců bych všem doporučil pla-
tit bankovkami jako obvykle, ty 
starší budou v ČNB nahrazovány 
novými,“ dodal.

Stahované starší vzory bankovek 
jsou od těch, které mají od druhé 
poloviny roku 2022 nadále zůstat 
v oběhu, nejsnáze rozpoznatel-
né šířkou stříbřitého proužku – 
ochranného prvku, který vertikálně 
protíná bankovku. Tento proužek je 
u stahovaných bankovek úzký a je-
ho barva se při naklopení nemění, 
zatímco nejnovější vzory bankovek 
mají proužek širší a při naklopení 
mění barvu z hnědofialové na ze-
lenou. Jednotlivé vzory od sebe 
dále odlišuje letopočet vyobrazený 
na lícní straně bankovky a některé 
další ochranné prvky.

Kam banKovKy odnést?
S výjimkou nominálu 5 000 ko-

run (s portrétem T. G. Masaryka) 

Pamětní deska na hájence v LůžkuPamětní deska na hájence v Lůžku
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Nové reklamní předměty obce LiptálNové reklamní předměty obce Liptál
Všem zájemcům z řad místních 

občanů i hostů a návštěvníků 
Liptálu oznamujeme, že jsou k dis-
pozici nové reklamní předměty: 

- textilní skládací taška, modrá 
s bílým znakem obce, rozměr 
40 x 40 cm. Cena 57,- Kč.

- bílá svíčka se znakem obce, výška 
9 cm, průměr 6 cm. Cena 72,- Kč. 

- víceúčelový kapesní nůž – modrý, 
vínový, šedý – s nápisem Obec 
Liptál, www.liptal.cz. Cena 70,- Kč. 

 - turistická vizitka – fotonálepka 
- obce Liptál, známá především 
turistům, kteří je sbírají do svých 
cestovatelských deníků. Jedná se 
o samolepky s leteckým vyobra-
zením obce Liptál.

 Rozměr 5 x 9 cm. Cena 12,- Kč

- turistická vizitka rozhledny 
Vartovna č. CZ 1481. na četné do-
tazy opět do turistických deníků.  
Rozměr 5 x 9 cm. Cena 12,- Kč.

K turistickým vizitkám více 
na https://cs.wander-book.com/  

zůstane po 30. červnu 2022 v obě-
hu pouze jeden platný vzor od ka-
ždé nominální hodnoty bankovky, 
čímž se pro veřejnost sníží riziko 
záměny starších, ne tak často po-
užívaných vzorů bankovek za pa-
dělek. Vyřazení starších vzorů 
bankovek z oběhu dále přispěje 
k zajištění hladkého peněžního 
oběhu jako jednoho z hlavních 
úkolů České národní banky, píše 
banka na svém webu.

Pokud ale někomu v peněžence 
nebo v domácím trezoru zůstane 
některá z uvedených bankovek 
i po 30. červnu příštího roku, 

nemusí zoufat. Podle České ná-
rodní banky bude možné takové 
peníze vyměnit na pokladnách 
všech úvěrových institucí (tedy 
v jakékoli bance), které provádějí 
pokladní operace, a současně také 
na všech sedmi pobočkách ČNB. 
A to až do 30. června 2024. Po tom-
to datu už je bude možné vyměnit 
pouze na pokladnách České ná-
rodní banky, avšak po neomeze-
nou dobu.

Více www.cnb.cz
Červenec 2021

Petr Musil 
Zdroj: https://cnn.iprima.cz/
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OBECNÍ KALENDÁŘ OBECNÍ KALENDÁŘ 
NA ROK 2022NA ROK 2022

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI 
v Liptále k 30.9.2021v Liptále k 30.9.2021

Evidovaní uchazeči:  23 (42 k 30.4.2021). 
Z toho dosažitelní uchazeči: 19.
Podíl nezaměstnanosti: 1,93 (3,88 k 30.4.2021). 

Obec Liptál je druhá s nejmenším podílem neza-
městnanosti v okrese Vsetín.
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:

- nejvíce Branky: 40 evidovaných uchazečů, 
 5,71 %  podíl nezaměstnanosti,
- nejméně Ústí: 9 evidovaných uchazečů, 
 1,68 %  podíl nezaměstnanosti. 

(Zdroj: Úřad práce)

I pro rok 2022 chystáme ve spolupráci s Janou 
Vráblíkovou ml. kalendář. Bude týdenní, stolní s roz-
pisem akcí, svozu odpadů atd. a každá domácnost jej 
obdrží zdarma.          (jv) 

Tímto žádáme spolky a organizace v obci, aby nám 
neprodleně nahlásili termíny svých akcí pro rok 2022 
email: obec.urad@liptal.cz .

ORDINAČNÍ HODINY
 
 NEMOCNÍ OBJEDNANÍ OBJEDNANÍ

pondělí 7.00-11.00 11.00-12.00 14.00-18.00
úterý 7.00-11.00 11.00-14.00 
středa 7.00-11.00  12.00-14 Liptál
čtvrtek 7.00-11.00 11.00-14.00 
pátek 7.00-11.00 11.00-12.00 

Poslední pacient bude ošetřen v 10.30 hod.!!

MMUDUDr. GARLÍKOVÁ HANA r. GARLÍKOVÁ HANA 
Změna ordinačních hodin na původní od září 2021 Změna ordinačních hodin na původní od září 2021 

Pozvání na posezení Pozvání na posezení 
se senioryse seniory

Srdečně zveme všechny liptálské seniory 
k tradičnímu předvánočnímu přátelskému posezení,

 které se uskuteční v Kulturním zařízení obce 
Liptál v sobotu 4. prosince 2021 od 14:30 hodin.

V programu Vás krátce pozdraví starosta, 
připravena jsou i malá vystoupení, 

hudba k tanci i poslechu a možná přijde i Mikuláš.
Občerstvení zajištěno.

Snad nám to aktuální epidemiologická opatření do-
volí a sejdeme se společně pobesedovat 

v předvánoční atmosféře.

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

Pokud budete žádat odvoz, sdělte to členům komise 
nebo na obecní úřad, tel. 571 438 074.     (jv)
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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 úřa-
du, kteří Vám rádi pomohou. 

Svoz odpadu - obec Liptál 2021

2021

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

říjen 7, 21 4 18 x 28

listopad 4, 18 1, 29 15 x 25

prosinec 2, 16, 30 27 13 x  

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství

Otevírací doba sběrného dvora v Liptále

Otevírací doba

pondělí 09:00 – 11:00

úterý 16:00 – 18:00

středa 16:00 – 18:00

čtvrtek 16:00 – 18:00

pátek zavřeno

sobota 09:00 – 11:00

neděle zavřeno

Zákaz ukládání odpadů v okolí sběrného dvora. 
Snímáno kamerovým systémem.
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V novém školním roce do na-
ší knihovny opět zavítali v úterý 
14. září žáci základní školy i s pa-
ní učitelkou. Děti měly k dispozi-
ci spoustu nových nakoupených 
knih. Po dlouhém rozhodování si 
nakonec všichni vybrali, a někteří 
se do knížek začetli už v knihovně. 

Po minulém roce, kdy jsme se moc 
neviděli, si návštěvu užily děti, pa-
ní učitelka, i já a všichni doufáme, 
že se budeme potkávat častěji.

 Webové stránky knihovny: 
www.liptal.knihovna.cz 

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

Alena Malčíková, 
knihovnice

I v Liptále máme od začátku 
srpna novou – stylovou – dřevě-
nou  knižní budku - knihobudku. 
Najdete ji před zámkem. 

Pravidla provozu a půjčování 
knih a časopisů v knihobudce:
•  Vypůjčení je bezplatné. 
•  Knihu si můžete vypůjčit i domů. 
 Po přečtení ji vraťte zpět do kni-

hobudky. 
•  Pokud Vás nějaká kniha zaujala, 

je možné si ji ponechat a nahra-
dit vlastní knihou. 

Těšíme se a přejeme vám příjem-
né užívání knihobudky!

Návštěva 3. třídy ZŠ Liptál v knihovněNávštěva 3. třídy ZŠ Liptál v knihovně

KNIHOBUDKA KNIHOBUDKA 
v Liptálev Liptále
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Plán známých akcí v Liptále 2021Plán známých akcí v Liptále 2021
Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde

Pravidelně po
FS Malá Lipta  
FS Lipta – Senioři
Jóga 

17-19
19-21

17-18:15

FS Lipta Liptál 

Obec/Ludmila Zajícová

KZ
KZ 
klubovna I.patro

Pravidelně út FS Lipta – Malůšata 
Cvičení TABATA - dospělí 

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

FS Lipta Liptál 
Michaela Šťastná

KZ 
KZ

Pravidelně st FS Malá Lipta  
FS Lipta – Základ 

17-19
19-21 FS Lipta Liptál KZ

Pravidelně čt

Jagāri (vikingská skupina) (od 1/2019 – 
jen přes zimu)
Cvičení TABATA – děti 
Cvičení TABATA – dospělí 
Cvičení KRUHOVÝ TRÉNINK – 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
8.10.
9.10. Volby do PS PČR 14-22

08-14 Obec Liptál VZM 

18.10. Podzimní koncert 16:00 ZUŠ Morava – Liptál KZ
23.10. Hudební večer Worship Night 19:00 ČCE Liptál KZ
24.10. Den stromů 14:00 ČSOP Vartovna, Obec Liptál Obecní sad
29.10.
30.10. Soukromá akce --- Januš, Liptál KZ

31.10. Seminář --- Vaculíková Věra, Liptál Klubovna OÚ
5.11. Liptálský kvíz 19:00 FS Lipta Liptál KZ
9.11
až

21.11.
Potáborové setkání --- ČCE Liptál Jasenná

13.11. Soukromá akce --- Škrabánek Vlad., Liptál KZ
20.11. Soukromá akce --- Gerža Ladislav, 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. 
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Na Obecním úřadě v Liptále je možné zakoupit nové 
vydání knihy 

Jan Kobzáň – O zbojníkoch a o pokladoch, 2021.

Podle vyprávění va-
lašských staříčků se-
psal a svými dřevoryty 
vyzdobil Jan Kobzáň. 
Jedná se o 4. vydání. 
Obec Liptál na jejím 
vydání spolupracovala 
s grafikem Břetislavem 
Vaškem z Rožnova pod 
Radhoštěm.

Kniha byla pokřtě-
na při letošních 52. 

Liptálských slavnostech v sobotu 21.8.2021 u pomníku 
Jana Kobzáně před zámkem při příležitosti 120. vý-

ročí narození tohoto valašského malíře, spisovatele 
a liptálského rodáka. Slavnostního křtu se osobně 
zúčastnila dcera Jana Kobzáně – Jana Dočkalová 
Kobzáňová s dcerou Bronislavou (vnučka Jana 
Kobzáně), autor tohoto vydání pan Břetislav Vašek 
s manželkou, samozřejmě starosta a hlavní členo-
vé organizačního výboru Slavností Andrea Čalová 
a Ladislav Michálek, a další významní hosté. Celou 
akci korunovala v pravém slova smyslu čestná salva 
Valašského portášského sboru z Valašské Bystřice. 
Výstava děl Jana Kobzáně se pak konala v zámku.

Tak třeba někdo tuto informaci o novém vydání 
klasického díla z Valašska.uvítáte i jako inspiraci pro 
možný vánoční dárek. 

Kniha je vázaná, ve tvrdých deskách, rozměr 
23 x 28 cm, 130 stran, je bohatě ilustrovaná originální-
mi díly Jana Kobzáně. Cena: 330,- Kč.

Nová kniha 2021  Nová kniha 2021  

 Žádáme všechny místní složky a organizace, aby nám co nejdříve nahlásily termíny svých akcí na rok 2022: 
plesy, kvízy, výroční schůze, zábavy, hody, jiné letní akce, stavění a kácení máje, soutěže, závody, turnaje, 
folklorní slavnosti, košty, adventní a jiné koncerty, jarmarky, besedy se seniory, mikuláš, atd., atd.

 Prosíme o urychlené reakce – nejen kvůli přípravě kalendáře na rok 2022, ale i s ohledem na to, že se ka-
lendář 2022 plní a stále přibývají požadavky na zamluvení KZ i KA z řad dalších zájemců. Domácí složky mají
přednost, tak ať předejdeme zbytečným nedorozuměním s krytím požadavků.
 Reagujte urychleně na tel. 571438074, email: obec.urad@liptal.cz .

 Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Přehled plánovaných akcí je pouze orientační a jejich konání se bude odvíjet od mimořádných protiepidemic-
kých opatření proti šíření nákazy Covid-19.

Plán akcí byl schválen na veřejném zasedání ZO Liptál č. 11 dne 3.3.2021 bod 12/11/21.

Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec.urad@liptal.cz 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
ŘÍJEN – LISTOPAD - PROSINEC 2021

60 let
Říjen   Žůrek Stanislav, Dolansko
Listopad  Střelec Lubomír, Sadová
  Horký Zdeněk, Lopuník
Prosinec Burdík Daniel, Hořansko
  Vráblíková Jana, Pusté
  Zedník Oldřich, Na Špici

65 let
Říjen  Zgarbová Věra, Škurňův dvůr
  Malčíková Dagmar, Hořansko
Listopad Kašpárek Jiří, Dolansko
Prosinec Tataláková Marie, Dolansko
  Pelánová Lydie, Zápačí

70 let
Listopad Gerža Miroslav, Lopuník
Prosinec Blanarčík Jiří
  Kirchnerová Jarmila, Hořansko

75 let
Říjen  Běťáková Jiřina, Dolansko
Listopad Řehánek Josef, Střed

80 let
Říjen  Fendrychová Drahomíra, Na Hranici
Listopad Mědílková Drahomíra, Hořansko

81 let
Listopad Chmelař Jan, Na Špici
  Vaculík Zdeněk, Spálíky
  Fialová Vlasta, Sadová
Prosinec Migdal Josef, Lůžko

82 let
Říjen  Migdalová Františka, Lůžko

84 let
Říjen  Chmelařová Anežka, Na Špici
Prosinec Kubálková Jarmila, Na Špici

85 let
Listopad Gojná Anna, Hořansko
Prosinec  Vaculík Jan, Střed

86 let
Prosinec  Kašpárková Anežka, Dolansko

87 let
Listopad Oravec Ludvík, Střed

88 let
Prosinec Šťastný Josef, Dolansko

89 let
Listopad Geržová Marie, Hořansko

90 let
Říjen  Ptáčková Blanka, Dolansko

91 let
Listopad Valchářová Filomena, Sadová
  Straděj Jaroslav, Dolansko
93 let 
Listopad Svoboda Emil, Na Špici

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Úmrtí 
Červen Cmajdálková Zdenka, Valašské 

Klobouky, rodačka, rozená 
Mrnuštíková

Červenec Trlicová Zdenka, Janová, dlouholetá 
členka FS Lipta

 Ing. Smolík Petr, Pusté
Srpen Pilíšková Alena, Vsetín
 Halmazňová Jarmila, Ratiboř - Lhota 

u Vsetína
Září Matocha Vladimír, Střed 
 Hudec Jan, Hrabová, evangelický farář 

v Liptále 2004 – 2010
 Srněnská Marie, Vsetín, rodačka, rozená 

Fendrychová

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NAROzeNi
Červen Vraník Maxmilián, Střed
 Šimková Kristýna, Hořansko
 Halmazňová Kristýna, Hluboké

pŘihlášeNi 
Červenec Měkyna Jan, Výpusta
 Hajda Adam, Pusté
 Hajda Radek, Pusté
 Hajda Ondřej, Pusté
 Hajdová Eva, Pusté
 Vala Zbyněk, Na Špici
 Víchová Anna, Na Špici
Srpen Rejda Zdeněk, Pusté
 Hrušková Denisa, Hořansko
Září Gerža Ivo, Střed

OdhlášeNi 
Červen Koutná Yvona, Dolansko
Září Smolík Jakub, Pusté

SňAtKY
Červen Bogarová Soňa, Výpusta + Měkyna Jan
Červenec Mikulcová Michaela, Helštýn + Plánička 

Jan, Olomouc
Srpen Hruška Tomáš, Hořansko + Kadlecová 

Denisa, Zlín
Září Migdal František, Lůžko + Tomšů Lucie, 

Všemina 
 Gavendová Lucie, Sadová + Nevola Zdeněk
 Koutný Radovan, Dolansko + Mrlinová 

Petra, Střed
 Novomanželům blahopřejeme.

Společenská kronikaSpolečenská kronika
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vzpomínKy
Dopracovaly pilné ruce,
Utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš,
Teď klidným spánkem odpočíváš.

Dne 28. října 2021 by se dožila 90 let 
náše maminka, babička a prababička, 
paní 

Marie Srněnská z Liptálu - Hlubokého 
č. 215.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dce-
ry Marie, Anna a Stanislava s rodinami, vnuci, 
pravnuci a ostatní příbuzní. 

Dne 4. října 2021 uplynulo 10 let od úmrtí 
našeho milého tatínka, dědečka a pra-
dědečka, pana 

Josefa Pilíška z Liptálu 387,

který nás opustil ve svých 88 letech.

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpo-
mínku.
S láskou vzpomínají syn Josef a dcery Dana a Alena 
s rodinami. 

Děkujeme za cestu, 
kterou jste s námi šli.
Za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jste byli,
za každý den, který jste s námi žili.

Dne 11. září 2021 jsme vzpomněli 10 let 
od úmrtí tatínka a dědečka, pana

Miroslava Pechy z Liptálu č. 14.

Zároveň jsme si 12. června 2021 vzpo-
mněli jeho nedožitých 90 let.

Dne 19. listopadu 2021 uplyne 10 let 
od úmrtí jeho manželky, paní

Emilie Pechové z Liptálu č.14.

Vzpomíná rodina Kráčalova, sousedé 
a známí.

Když umře tatínek, slunéčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a chlad. 
V tom širém světě sotva se najde, 
kdo by jak tatínek uměl rád.

Dne 14. října 2021 vzpomeneme 
19. smutné výročí úmrtí pana
  
Josefa Škrabánka z Liptálu 
Háje č. 222.
  

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

 

Dotlouklo srdce Tvé znavené,
uhasl oka svit.
Budiž Ti, drahá maminko, 
za všechno vřelý dík.

Dne 29. října 2021 vzpomeneme 3. smut-
né výročí úmrtí paní

Jany Škrabánkové z Liptálu
Háje, č. 222.

S láskou vzpomínají manžel Josef, synové 
Lukáš a Radim, sestra Helena s rodinami, vnuč-
ka Kateřina, vnuci Marek a Ondřej, a ostat-
ní příbuzní. Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.                                                                                                                                          
                                                                                                 

Byl jsem mlád a byl jsem stár.
Mnoho zim a mnoho jar
prožil jsem na tomto světě.
Teď je všechno na odletě
na luhu jak hlouček par.

Z prožitých těch dlouhých dob
všechno přešlo beze stop,
za přáteli mého mládí,
jen ty moje dítky vsadí
hrstku kvítí na můj hrob.

Na hory když soumrak pad, 
po práci a pláči spát
odcházím ze světa víru,
do klínu země,
odpočinu sobě rád.



Českobratrská církev 
evangelická

Českobratrská církev evangelická Liptálský zpravodaj 3/2021  23

Tábor pro starší dětiTábor pro starší děti
Konečně jsme se po roce ome-

zeném koronavirem mohli opět 
setkat na farním příměstském tá-
boře. 

Zahájili jsme jej v červenci se 
skupinou starších dětí. Putovali 
jsme po stopách izraelského krále 
Davida, kterého příběh a duchovní 
zápas nás velmi oslovil.

Bylo skvělé znovu být spolu a bu-
dovat vzájemné vztahy. Bylo skvělé 
opět se spolu smát, držet se za ruce 
a hrát hry, tvořit, plnit dovednosti, 
nebo jen tak dovádět. Bylo skvělé 
pomáhat jeden druhému, vzájem-
ně si naslouchat a povzbuzovat se, 

společně zpívat a objevovat Boží 
lásku a Jeho plán pro náš život.

Díky Pánu Bohu a všem, kteří nás 
v tom obětavě podpořili!
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Tábor pro menší dětiTábor pro menší děti
Od půlky srpna putovaly po sto-

pách krále Davida i naše menší 
děti. Ze začátku jsme měli obavy, 
jestli to pro ně nebude náročné té-
ma, ale byli jsme mile překvapeni, 
s jakým zájmem to přijímaly.

Tábor jsme si zpestřili výletem 
do Hošťálkové, do Záchranné sta-
nice pro zvířata, a poté i výhledem 
z rozhledny Maruška.

Opět jsme měli možnost strá-
vit společně nádherný týden, plný 
různých aktivit, radosti, smíchu, 
zpěvu a poznávání Boží dobroty. 

Jsme Pánu Bohu za všechno vděč-
ní. Za nové skvělé kamarády, které 
jsme poznali, za úžasnou tvořivou 
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atmosféru a také za skvělé počasí, které nám na obou 
táborech Bůh daroval. 

Velké poděkování patří také všem naším vedoucím! 
Díky za vaši obětavost.

Děti i mladí, byli jste všichni skvělí! Věřím, že dá-li 
Pán, se můžeme na Vás opět těšit v příštím roce. 

Vaše Mája

Na věčnostNa věčnost
nás předešel bratr farář Jan Hudecnás předešel bratr farář Jan Hudec

Ani ve snu by nám nenapadlo, že 
se tento rok budeme loučit s našim 
bývalým bratrem farářem Janem 
Hudcem. Zpráva o jeho odchodu 
nás všechny hluboce zasáhla. 

Zemřel dne 23. září 2021 ve vě-
ku 70 let v rodinném kruhu. 
Bratr Jan Hudec, byl farářem 
Českobratrské církve evangelic-
ké v Uherském Hradišti, Vsetíně, 
Liptále a Hrabové. 

Náš milý bratr farář nás předešel 
k Pánu Ježíši a věříme, že se už dívá 
na Jeho tvář a raduje se v Jeho mi-
lující přítomnosti. Naše srdce jsou 
zarmoucená, ale též plná vděčnosti 
a důvěry v Boha.

Bratr farář byl obětavým du-
chovním pastýřem liptálského 
sboru šest let, 2004 - 2010.

Za jeho působení byl pořízen no-
vý zvon, který byl slavnostně po-
svěcen na bohoslužbě při příleži-
tosti stoletého výročí chrámu Páně 
v Liptále, v roce 2007.

V kostele byla provedena částeč-
ná oprava varhan, krovu a stře-
chy.

Byl připraven a následně pak 
zrealizován projekt opravy fary, 
zateplení a výměna oken.

Bratr farář se obětavě věnoval 
službě dětem a mládeži a také 
ostatním členům sboru.
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Hledal nové formy slavení bo-
hoslužby, se zapojením mládeže 
s hudebním doprovodem.

Je pro mně ctí, že jsem nastoupi-
la na jeho místo. Jsem mu vděčná, 
že jsem mohla převzít živý sbor, 
čeho si velice vážím.

S bratrem farářem jsme se 
rozloučili v sobotu, 2.října 2021, 
v chrámu Páně v Hrabové.

Vzpomínáme s láskou a vděč-
ností!

Mária Jenčová

čtený vnuky Šimonem, Jonata-
nem a Benjaminem při pohřeb-
ním shromáždění v Hrabové dne 
2.10.2021

Náš dědeček Jan Hudec se narodil 
poslední listopadový den roku 1950 
v Šumperku. Celé dětství i dospívá-
ní ale strávil v Zábřeze. Tam byly 
v rámci rodiny i evangelického sboru 
položeny základy jeho celoživotního 
směřování, tedy především ukotvení 
v evangeliu a zapojení do církevní 
práce. Zároveň se učil mít radost 
z přírody, výletů, hudby a zpěvu.

Tohle směřování ho logicky vedlo 
k přání studovat teologii a stát se 
farářem. Na radu svého tatínka ale 
nejdřív vystudoval průmyslovku, 
aby měl nějaké „praktické“ povo-
lání.

Tak se stalo, že se před svým 
prvním farářováním nejprve s jed-
nou mladou farářkou – tedy naší 
babičkou Pavlou - oženil. V Zábřeze 
se jim pak narodily dvě děti – náš 
táta Martin a teta Milena.

Mileně ještě nebyl ani rok, když 
se celá rodina v roce 1980 přestě-
hovala do dědečkova prvního sboru 
v Uherském Hradišti, který měl 
v té době 7 kazatelských stanic. 
Dědeček tak – slovy jednoho far-
níka – obstarával podstatnou část 
Velkomoravské říše. Vedle toho za-
čal dálkově studovat teologickou 
fakultu v Praze.

V rodině to probíhalo vlast-
ně podobně, jako když dědeček 

Jan popisoval své vlastní dětství: 
hlavní starost o děti převzala na-
še babička a na veskrze praktic-
ké péči se podíleli i členové sbo-
ru. Nezapomenutelné byly třeba 
bramborové placky či boží mi-
losti od Sovišů, nedělní obědy 
u Tkadlečků v Uherském Brodě ne-
bo dobroty, které pravidelně posíla-
la teta Mirka z Luhačovic.

Už v Hradišti dědeček proká-
zal schopnosti nejen pastýř-
ské, ale i manažerské: po opra-
vě malého sálu sborového domu 
se pustil do velké rekonstrukce 
v Luhačovicích. Tam se pro zdejší 
kazatelskou stanici a vlastně i pro 
celou církev podařilo zakoupit jako 
rekreační dům vilu Doubravku, což 
se v roce 1988 rovnalo malému zá-
zraku. To platí i pro první návštěvy 
v rámci holandského partnerství, 
které se pak naplno mohlo rozvíjet 
až po listopadu 1989, podobně jako 
činnost křesťanských mateřských 
škol, kterou dědeček inicioval. 

Ze slunného Slovácka se děda 
s babičkou v létě 1996 přestěhovali 
na drsné, ale neméně přátelské 
Valašsko. Nejdřív na Vsetín a odtud 
pak do Liptálu.

I v rámci působení na Horním 
sboru byla na prvním místě prá-
ce duchovní, vyučování, modlit-
by a kázání. Dědeček zde velmi 
dbal i na přípravu konfirmandů. 
Za osm let let jich bylo celkem 84! 

Během jeho působení ve sboru, 

na konci devadesátých let, se no-
vě začala rýsovat možnost zřízení 
střediska diakonie na Vsetíně, kte-
ré ze všech sil podporoval.

Mnozí členové Horního sboru se 
díky jeho iniciativě zúčastňovali 
jednání mezinárodní ekumenické 
konference. Byl také zapojen do ak-
tivit s partnerským děkanátem 
Sulzbach – Rosenberg a převzal 
projekt Budujeme mosty, ve kte-
rém koordinoval spolupráci uči-
telek z církevní mateřské školy 
z partnerského bavorského senio-
rátu a několika vsetínských mateř-
ských škol. Na seniorátních akcích 
míval na starost německé hosty 
a jeho kolegové ho tak někdy nazý-
vali seniorátním ministrem zahra-
ničních věcí.

Dědečkovo estetické cítění a smy-
sl pro pořádek stálo také za tím, že 
během jeho farářování na Horním 
sboru byly opraveny historické bu-
dovy fary a kostela. Na půdě přitom 
objevil desky s texty z toleranční 
doby a zasadil se o jejich restauro-
vání a instalaci v interiéru kostela.

Svým příchodem do Liptálu v ro-
ce 2003 spustil dědeček malou 
revoluci, když během bohoslužeb 
začal hrát na kytaru. Pilíře jeho 
farářské práce ale zůstávaly vel-
mi kontinuální: intenzivně pra-
coval s dětmi, mládeží i střední 
generací, organizoval cyklopuťáky 
a víkendovky i parterství s ho-
landským sborem v Beilen, takže 
i lidé mimo církev začali vnímat 
sbor i faráře jako veskrze civilní. 

Jan Hudec – životopisJan Hudec – životopis
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Ke stému výročí otevření liptálské-
ho kostela v roce 2007 se podařilo 
pořídit nový zvon, při rekonstrukci 
fary pak vznikl extra prostor pro 
liptálskou mládež.

Posledním dědečkovým sborem 
se v roce 2010 stala Hrabová. Před 
důchodem ho to už přeci jen stále 
více táhlo domů, do míst, kde se 
narodil a vyrůstal. Důchod pro něj 
ovšem bylo jen poměrně prázdné 
slovo, až do poslední chvíle – tak 
jak to ostatně bylo jeho zvykem 
po celý život – byl na plný úvazek 
pastýřem, který měl i zde dar vy-
hledávat a oslovit nově příchozí. 
Ani tady ale nepřestal být také 
hospodářem, který sehnal evrop-
ské dotace na rekonstrukci hvěz-

dárny na věži hrabovského kostela 
či opravil sborovou kuchyňku, aby 
bylo možné vařit kávu pro posezení 
po bohoslužbách.

V Hrabové se završilo nejen 40 
let dědečkovy duchovní služby, 
ale i jeho osobní úsilí o česko-ně-
mecké smíření, které mu v po-
sledních letech stále více leželo 
na srdci. V květnu 2015 se podařilo 
uskutečnit velký česko-německý 
projekt s názvem „Krok ke smíře-
ní“, na podzim 2019 pak i výstavu 
německého výtvarníka z Vitošova 
Diethera Domese.

Dědeček Jan byl člověk laska-
vý, mírný a moudrý, velmi pevný 
a striktní v otázkách víry, ovšem 
nikoliv fundamentalistický. 

S trpělivostí a laskavostí nesl 
i nečekanou a nelehkou nemoc, 
byl ovšem moc rád, že po opera-
ci a více než třítýdenním pobytu 
v nemocnici mohl strávit posled-
ní tři měsíce doma. Zde se o něj 
za pomoci nejbližší rodiny s láskou 
a obrovským úsilím starala babič-
ka Pavla, která s ním zůstala až 
do posledního vydechnutí.

Stejně jako jeho hradišťské, 
vsetínské, liptálské a hrabovské 
ovečky na něj i my přes všechen 
smutek myslíme s láskou a vděč-
ností za vše, co nás naučil. K tomu 
jistě patří také naděje i víra, že Pán 
Bůh zavolal: na naši slavnost přišel 
nový host.

Hrabová 2.10.2021

V neděli 22. srpna 2021 v Liptáli vy-
vrcholil 52. ročník Mezinárodního 
folklórního festivalu Liptálské slav-
nosti. Jsme vděční Bohu za nád-
herné setkání a vzácné společen-
ství, které jsme prožili při slavení 
nedělní bohoslužby v našem evan-
gelickém kostele, za účastí a hu-
debních pozdravů folklórních 
souborů Kohoutek Chrudim a Váh 
z Liptovského Mikuláše.

Navštívili nás vzácní hosté z Prahy, 
vnučka architekta našeho koste-
la Josefa Zlatohlávka, paní Jana 
Krausová s manželem Jaroslavem. 
Spolu s nimi k nám zavítali i další 
vzácní hosté, jejich přátelé, paní 
Marie Ulrichová Hakenová, dcera 
operního pěvce Eduarda Hakena 
a herečky Marie Glázrové, scená-
ristka a dramaturgička, toho času 
i ombudsmanka Prahy 5, se svým 
manželem, ilustrátorem a malířem 
Jindřichem Ulrichem.

Paní Jana Krausová vystudova-
la evangelickou theologii v Praze, 
nebyl jí však udělen státní souhlas 
ke službě v církvi a tak se nako-

nec začala zabývat prací s knihami 
a grafikou. Toho času je majitel-
kou antikvariátu v Praze U Mušle 
Sv.Jakuba. 

Až do března letošního roku jsme 
o sobě prakticky nevěděli. Koncem 
března nás paní Jana kontaktovala 
s tím, že se jim do rukou dosta-
ly kresby akademického malíře, 
liptálského rodáka Jana Kobzáně. 
A to, co následovalo potom, bylo 

úžasné! Když se nám paní Jana 
představila zároveň i jako vnučka 
pana Josefa Zlatohlávka, váženého 
vídeňského architekta, který pro-
jektoval náš kostel, jen stěží jsme 
hledali slova údivu nad nevyzpyta-
telnými Božími cestami.

A pak už všechno probíhalo jaksi 
samo. Manželé Krausovi přijali na-
še pozvání na Liptálské slavnosti 
a při této příležitosti nás obohatili 

Slavnostní bohoslužba Slavnostní bohoslužba 
se vzpomínkou na architekta liptálského se vzpomínkou na architekta liptálského 
evangelického kostela Josefa Zlatohlávkaevangelického kostela Josefa Zlatohlávka
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zajímavými vzpomínkami na ži-
vot a dílo dědečka, pana Josefa 
Zlatohlávka. Jsme Bohu vděční, že 
na stavbě našeho chrámu se podí-
lel právě on, člověk zbožný, zručný, 
s hloubkou ducha a krásou srdce. 
Člověk, který se sklání před Bohem 
a chce Ho oslavit vším, co mu je 
svěřeno.

Toto ať je touhou i našeho srdce, 
a to nejenom kdykoliv vstupujeme 
do našeho krásného chrámu, ale 
všude, kde jsme. Ať je i naše srd-
ce nádherným, čistým a útulným 
chrámem Ducha Svatého, svatým 
příbytkem Božím, ustavičně plněn 

a zdoben Boží láskou a Jeho poko-
jem.

Materiály jsou pana Petra 
Sládečka. Poslal je paní Krausové 
přes jejího bratra Martina 
Zlatohlávka.

Mária Jenčová

Výbor vídeňského Spolku pro zřízení evangelického reformovaného sbo-
ru, 1912.

Sedící zleva: Josef Ruml, Josef Zelený, Josef Novák, Josef Zlatohlávek, 
Matouš Trumpeš.

Stojící zleva: Alois Lochman, František Ryšavý, Jan Vostrovský, Bohuslav 
Čejka.
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 ADVENTNÍ KONCERT
   Neděle 28. liStOpAdu 2021

 
Srdečně zveme všechny obyvatele naší obce i všechny známé a naše příznivce 

v neděli 28.11.2021 na tradiční adventní koncert, 
jehož výtěžek bude opět určen na charitu. 

předběžně Se můžete těšit na vyStoupení 
harfového Souboru a cimbálové muziky cérky zuš morava, 

jiřího kováře - hráče na Saxofon a držitele Stříbrné a bronzové medaile 
z World championShip of performing artS v loS angeleS v roce 2016

a vánoční píSně a koledy v podání ženSkého pěveckého Sboru rokytenka. 

doufáme, že nám covidová Situace dovolí letošní koncert uSkutečnit 
a velmi Se na Setkání S vámi všemi těšíme. 

           Hana Vaculíková

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

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, e-mail: liptal@evangnet.cz 
Podrobnější aktuální informace o dění ve sboru ČCE v Liptále naleznete na www.liptal.evangnet.cz 

nebo na www.facebook.com/cceliptal/.

v kostele ČCE Liptál
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Dne 11.7. 2021 byla v Římsko-
katolickém kostele v Liptále eku-
menická bohuslužba, kde se spolu 
dohromady modlili jak katolíci tak 
i evangelící. Nad celou akcí pře-
bral záštitu starosta obce pan 
Ing. Milan Daňa. Bohuslužbu do-
provázeli svým slovem a modlit-
bou děkan P. František Král a paní 
farářka Mgr. Mária Jenčová, která 
měla následně krásnou promluvu. 

Bohoslužbu doprovodil též hez-
kým zpěvem evangelický sbor a po-
té i malá katolická schólička, kde 
zpívají rodiče s dětmi. Celá akce se 
nesla v přátelském a radostném 
duchu a my jsme byli rádi, že jsme 
se mohli opět pozdravit s našimi 
spolubratry z obce. 

Ekumenická bohoslužbaEkumenická bohoslužba
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Po závěrečném požehnaní jsme 
se všichni odebrali do kulturního 
zařízení obce Liptál, kde už pro nás 
bylo výborné občerstvení. Spojeno 
s touto akcí bylo i setkání seniorů 
z celé obce. K posezení hrála lidem 
dechová hudba Liptalanka, a tak 
bylo opravdu veselo.

Závěrem patří velké poděkování 
panu starostovi a všem zastupite-
lům, za výbornou organizaci této 
akce, která se opravdu skvěle vyda-
řila. Budeme se těšit na další eku-
menickou bohoslužbu, která bude 
opět v příštím roce a tentokráte 
u bratrů evangelíků.

Jan Maliňák
Foto Milan Daňa, Josef Migdal

Svatomichalská pouť vyšla letos 
na neděli 26.9.2021. Tuto neděli byl 
opravdu nádherný den. Rtuť tep-
loměru se vyšplhala až na 25 °C, 
což bývá koncem září nezvyklé. 
Pamětníci vzpomínali, že někdy 
v minulosti už padal i první sníh. 
Ale nás doprovázelo touto poutí 
krásné letní počasí. Hned v 9:30 se 
u kostela jako první začali scházet 
muzikanti, kteří doprovázeli celou 
pouť. Poté nás všechny přivítal pan 
starosta a postupně se kostel za-
čal zaplňovat poutníky z Liptálu, 
Všeminy, Lhoty a Vsetína. Kostel 
byl plný do posledního místečka. 
Celou slavnostní mši celebroval 
vsetínský kaplan P. Pavel Lev Eliáš, 

Liptálská pouť Liptálská pouť 
ke svatému archandělu Michaelovike svatému archandělu Michaelovi
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který měl krásnou promluvu na té-
ma andělé strážní a archandělé.

Po mši svaté čekalo na poutní-
ky venku malinké občerstvení. 
Ženy z farnosti rozdávaly lidem 
vdolečky a muži zase nalévali 
štamprlky slivovice. Lidé ještě 
postávali a vykládali chvíli pod 
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lipou za doprovodu dechovky, 
která jako vždy navodila tu správ-
nou atmosféru. Jak se dohrálo, 

všichni se přesunuli do hospody 
ke Kleskom. Jako již tradičně mě-
li pro nás připravené skvělé me-
nu. Všichni si náramně pochut-
nali a dechovka chvíli pohrávala 
i v sále u Klesků. Po výborném 
obědě ještě muzikanti zahráli ce-
lému personálu hospody, že tak 
výtečně navařili. 

Ve 14:00 bylo ještě slavnostní po-
žehnaní poutníkům a odjezd domů.

Závěrem bych chtěl ze srdce po-
děkovat všem, kteří se jakkoli po-
díleli na uskutečnění této krásné 
liptálské pouti.

S poděkováním a vděčností
Jan Maliňák
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ORgANizAce šKOlNíhO ROKu 2021/2022

uvedené údaje jsou pouze informativní 
a budou aktualizovány podle vyvíjející se 

epidemiologické situace

● Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 
začne ve všech základních školách, středních ško-
lách, základních uměleckých školách a konzerva-
tořích ve středu 1. září 2021. 

● Období školního vyučování bude v prvním polole-
tí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. 

● Období školního vyučování bude ve druhém pololetí 
ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

● Podzimní prázdniny letos připadnou na středu 27. 
října 2021 a pátek 29. října 2021 (čtvrtek 28. října 
2021 je státním svátkem – Den vzniku samostatné-
ho Československa). 

● Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvr-
tek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 
2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

● Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pá-
tek 4. února 2022.

● Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle 
sídla školy stanoveny od pondělí 7. února 2022 
do neděle 13. února 2022.

● Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. 
dubna 2022, pátek 15. dubna 2022 (Velký pátek) 
a pondělí 18. dubna 2022 (Velikonoční pondělí) jsou 
státními svátky.

● Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 
2022 do středy 31. srpna 2022.

● Období školního vyučování ve školním roce 
2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

pláN tŘídNích SchůzeK
ve šKOlNím ROce 2021/2022

Třídní schůzky jsou v tomto školním roce stanoveny 
na tyto dny: 

pondělí 15. 11. 2021, 
úterý  11. 01. 2022, 
středa  13. 04. 2022, 
čtvrtek  09. 06. 2022.

Nejedná se o přesné, ale orientační termíny, koná-
ní a průběh třídních schůzek budeme vždy přizpů-
sobovat aktuální epidemiologické situaci. 

O termínu konání třídních schůzek budeme zá-
konné zástupce žáků informovat minimálně týden 
dopředu, a to prostřednictvím informačního deníku 

žáka, úřední desky školy, webových stránek školy 
a sdělením v aplikaci dmSoftware.

Sled vYučOvAcích hOdiN A pŘeStáveK
šKOlNí ROK 2021/2022

Zavedením nepovinných předmětů do rozvrhu školy 
došlo k rozšíření délky vyučovacího dne a s tím souvi-
sejících přestávek.

Vyučovací hodiny:

1. vyučovací hodina 07.45 - 08.30 45 minut

2. vyučovací hodina 08.40 - 09.25 45 minut

3. vyučovací hodina 09.45 - 10.30 45 minut

4. vyučovací hodina 10.40 - 11.25 45 minut

5. vyučovací hodina 11.35 - 12.20 45 minut

6. vyučovací hodina 12.25 - 13.10 45 minut

7. vyučovací hodina 13.15 - 14.00 45 minut

8. vyučovací hodina 14.05 - 14.50 45 minut

9. vyučovací hodina 15.00 - 15.45 45 minut

10. vyučovací hodina 15.50 - 16.35 45 minut

Přestávky:

mezi 1. a 2. vyuč. hodinou 08.30 - 08.40 10 minut

mezi 2. a 3. vyuč. hodinou 09.25 - 09.45 20 minut

mezi 3. a 4. vyuč. hodinou 10.30 - 10.40 10 minut

mezi 4. a 5. vyuč. hodinou 11.25 - 11.35 10 minut

mezi 5. a 6. vyuč. hodinou 12.20 - 12.25 5 minut

mezi 6. a 7. vyuč. hodinou 13.10 - 13.15 5 minut

mezi 7. a 8. vyuč. hodinou 14.00 - 14.05 5 minut

mezi 8. a 9. vyuč. hodinou 14.50 - 15.00 10 minut

mezi 9. a 10. vyuč. hodinou 15.45 - 15.50 5 minut

pRvňáčci
1. září jsme po dvouměsíčních prázdninách přivítali 

zpět ve školních lavicích naše žáky. Někteří se těšili 
více, někteří méně, někteří vůbec, četli jsme jim z ob-
ličejů jako z knížky. Nejvíce rozzáření přišli prvňáčci, 
kteří se těšili úplně všichni a strašně moc. Přejeme 

Organizace školního roku 2021/2022Organizace školního roku 2021/2022



Základní škola

Základní škola

Liptálský zpravodaj 3/2021  35

Malujeme, natírámeMalujeme, natíráme

jim, ať jim toto nadšení vydrží co nejdéle, nejlépe 
po celou dobu školní docházky, ať se jim mezi námi lí-
bí a ať chodí s úsměvem nejen ze školy, ale i do školy. 

Spolku rodičů a přátel Základní školy Liptál děkuje-
me za dárečky, které prvňáčkům budou připomínat 
jejich první školní den.

Přeji všem kolegům a žákům úspěšný školní rok 
strávený bez omezení před lavicemi a v lavicích, hod-
ně zdraví, štěstí a úspěchů.

Mgr. Hana Burdová

Protože se liptálští učitelé těšili, až se jim děti 
po prázdninách vrátí (a doufejme, že tomu bylo i na-
opak), rozhodli se vyučující na 2. stupni, že si pro své 
žáky připraví malé překvapení. Do školy nastoupili 
dřív a poslední dny dovolené strávili ve škole malová-
ním zdí, natíráním radiátorů a celkovým zvelebová-

ním tříd. Mohutnou podporu jim při tom poskytovala 
paní ředitelka, která se vždy, když bylo potřeba, vy-
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manila z hromady papírů neustále se měnících mi-
nisterských nařízení, přerušila organizační přípravy 
nového školního roku a zařídila dodání a přísun všeho 
potřebného a chybějícího. A protože nakonec zbyly 
nejen barvy, ale i síly a nadšení, vytvořili jsme ještě 
učebnu pro děti z 1. stupně, které k nám na 2. stupeň 
chodí na výuku anglického jazyka. Třídu si pak k ob-

razu svému a svých žáků uspořádala a upravila paní 
učitelka Babicová.

Doufáme, že se třídy budou žákům líbit a nebudou 
mít potřebu dozdobit jejich stěny kousky svačin, žvý-
kačkami, nápisy nebo malbami či rytinami „geomet-
rických útvarů“.

kolektiv učitelů 2. stupně

Ve středu 23. června nám přálo počasí, a tak celá 
škola vyrazila na hřiště, kde deváťáci a osmáci pod 
taktovkou pana učitele Bechného a Střeleckého a pa-
ní učitelky Úlehlové připravili pro všechny Sportovní 
den. Na jednotlivých stanovištích si žáci i jejich do-
provod z řad učitelů mohli vyzkoušet tradiční i méně 
tradiční disciplíny. Přesnou mušku trénovali při střel-
bě ze vzduchovek, při hodu tenisákem na plechovky 

a PET lahve nebo při střelbě míčem na branku s obru-
čemi. Kondičku využili při běhu s medicinbalem a při 
skákání v pytlích. Týmovou spolupráci si vyžadovaly 
dostihy na dekách, běh ve dvojicích sounož, transport 
„raněného“ na nosítkách a stavba přepravního potru-
bí. Velkou dávku šikovnosti pak musel každý prokázat 
při hodu gumákem.

Celý den proběhl v přátelském duchu, hřištěm se 
ozývalo mohutné povzbuzování a ocenění každého 
výkonu.

Mgr. Andrea Střelecká

Sportovní denSportovní den
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Sportovní turnajeSportovní turnaje
Když jsme se na jaře konečně mohli vrátit zpátky 

do školy, bylo vidět, jak moc všem chybělo vše, co 
k běžnému školnímu životu patří – spolužáci, kama-
rádi, přestávky, srandičky a kupodivu i to učení, ten-
tokrát už ale „naživo“ a ne přes monitor počítače nebo 
display mobilu. A protože jsme v prosinci přišli o oblí-
bené předvánoční turnaje ve florbalu a přehazované, 
rozhodli jsme se, že to tak nenecháme a uspořádáme 
je v předprázdninové verzi.

V úterý 22. června se z tělocvičny ozýval třesk flor-
balek a svištění míčku. Všechna družstva bojovala 
s plným nasazením a viděli jsme mnoho výborných 
taktických útoků, prudkých střel, gólů i pohotových 
zákroků obránců a brankářů.
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Čtvrtek 24. června patřil turnaji v přehazované. Stalo 
se již tradicí, že v tomto turnaji předvedou svou „kon-
dičku“ a sportovní „dovednosti“ i vyučující spolu se 
zástupkyní správních zaměstnanců – vedoucí školní 
jídelny. A protože je turnaj určen pouze pro členky 
něžného pohlaví, museli jsme v zájmu dodržení pra-
videl učinit drobné kosmetické úpravy právě v tomto 
družstvu. Také tento turnaj se vyznačoval velkým na-
sazením a vysokou kvalitou sportovních výkonů.

A samozřejmě nakonec vůbec nezáleželo na tom, 
kdo vyhrál, kdo byl druhý nebo poslední, důležité bylo, 
že jsme si užili dva dny plné pohybu, nadšení ze hry 
a zábavy. 

Mgr. Hana Burdová
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SpecKA NA BAŘiNách
 V pátek 3. září 2021 jsme se vydali na procházku 

na Bařiny, kde je nová informační tabule k 77. výročí 
pádu amerického bombardéru na území naší obce.

Šli jsme s paními učitelkami i panem učitelem, ces-
tou tam i zpět jsme ochutnávali kyselá jablka, ostru-
žiny a mirabelky. Na svačinu jsme se zastavili v lese 
a po svačině jsme si v lese povídali o planetách z naší 
sluneční soustavy. 

A když jsme dorazili k nové informační ceduli, četli 
jsme si z ní zajímavé informace. Cestou zpět jsme šli 
jinou trasou a našli jsme i bedly! Do školy jsme se 
vrátili až na oběd.

A tak jsme úspěšně odstartovali nový školní rok.

Jenny a Sabča Žigovy, holky ze specky

Začínáme 4. října 2021 v 15 hodin pro přihlášené žá-
ky ze školy a od 17 hodin se těším na dospělé zájemce 
o tvoření nejen s keramickou hlínou. Nemusíte mít 
žádné výtvarné zkušenosti, všechno vás naučíme. 

Organizační pokyny a celý rozpis schůzek najdete 
na webu Základní školy Liptál, okr. Vsetín, pod zá-
ložkou školní družina. Nebo také na www.liptal.cz pod 
záložkou Akce v Liptále.

Přihlášky předem! 
Počet míst je omezen. 

Petra Pilná, 
vedoucí keramické dílny ZŠ Liptál, okr.Vsetín

Speciální třída Speciální třída 

Keramika Keramika ve školeKeramika ve škole
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Být šťastný znamená mimo jiné 
se v životě realizovat. Najít svůj 
smysl života je jedním z nejdůleži-
tějších a přitom nesnadných úkolů 
bytí každého člověka. Jak nejví-
ce můžeme svým dětem na této 
cestě pomoci, je ukázat jim a dát 
na výběr z mnoha různých činností 
a aktivit, aby se mohly samy svo-
bodně rozhodnout, co je opravdu 
zajímá a kde je jejich místo na to-
mhle světě.

Také proto se před koncem škol-
ního roku se uskutečnil v naší ma-
teřské škole výukový program pro 
děti pod vedením hudebníka a te-
rapeuta Radka Štětkáře. 

Děti si sedly do kruhu a společně 
hrály na bubny a jiné perkusní ná-
stroje. Do programu byli zapojeni 

úplně všichni  i bez hudební prů-
pravy. Děti si vyzkoušely společně 
hru na nástroje z celého světa, 
reagovaly na hudbu pohybem, diri-

govaly… Všem se program moc líbil 
a nejen  děti, ale i paní učitelky  si 
ho řádně užily.

 Hana Červenková

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 

Čarodějnický slet v MŠČarodějnický slet v MŠ

Bubnování ve školceBubnování ve školce
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Dětský denDětský den

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 pot-
vory. Všichni přítomní tohoto sletu 

obdrželi certifikát o úspěšném ab-
solvování a přijetí do 1. čarodějnic-
ké kategorie.

Marcela Mikalová

První červnový den patřil Naším 
dětem, slavíme totiž společně je-
jich svátek nazývaný DEN DĚTÍ. 
Letos se na nás usmálo štěstí 
a vyšlo nám nejen krásné poča-
sí, ale i epidemiologická situace, 
takže jsme si tento den mohli užít 
v rámci mateřské školy všichni 
dohromady. Na školní zahradě by-
ly pro děti připraveny různé aktivi-
ty/soutěže, jako např. skol v pytli, 
hod míčkem na cíl, chytání rybek, 
hod barevnými obručemi, slalom 
na koloběžce, skládání maxi pu-
zzlí. Děti si užily spoustu zábavy 

a legrace. Zábavné dopoledne jsme 
ukončili procházkou na točenou 
zmrzlinu k hasičskému 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 by-
ly spokojené a zcela jistě se již těší 
na příští rok.                           

Petra Panáčková
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V rámci projektu nazvaného 
Indiánskou stezkou realizovaného 
v týdnu od 14. -18. 6. 2021 jsme 
společně s dětmi z MŠ v Liptále 
podnikli výpravu do světa Indiánů. 
Během celého týdne jsme s dětmi 
hovořili o jejich způsobu života, 
rituálech, tradicích. Tyto dny byly 
plné her a tvoření. Děti si napří-
klad vyrobily indiánské čelenky, 
indiánské náhrdelníky, vymyslely 
si svá indiánská jména. S dětmi ze 
Žabiček jsme si také vyrobili třídní 
indiánský totem a papírová teepee. 
Ve čtvrtek 17.6. se konala „indián-
ská výprava.“ Autobusem jsme spo-
lečně dojeli na kopec Syrákov, kde 
na „malé indiány“ čekala v místní 
restauraci, v tomto parném dni, 
studená odměna v podobě zmrzli-
ny a džusu. Po malém občerstvení 
jsme se vydali na dobrodružnou vy-
cházku, při které děti s nadšením 
plnily úkoly, které jim „Šaman“ 
při cestě ukryl na různá místa. 
Děti měly za úkol například vy-

myslet indiánský pokřik, poznávat 
a pojmenovávat stromy a rostliny, 
houby, poznávaly obyvatele lesa, 
zazpívaly si o nich píseň, háze-
ly šišky na terč, který jim určil 
Šaman, postavily drobným obyva-
telům lesa úkryt, domeček a po-
dobně. Na konci cesty čekal na děti 
poklad ukrytý na školní zahradě. 
A zde byl také zapálen indiánský 
oheň, na kterém si děti a jejich ro-

diče měly možnost opéci špekáček. 
Vycházka se nám vydařila, neodra-
dilo nás ani velké horko, unavení, 
ale spokojení jsme dorazili až do cí-
le. Na závěr bychom chtěli rodičům 
poděkovat za přípravu krásných 
indiánských kostýmů.

 Monika Fojtů

Indiánská stezkaIndiánská stezka



Mateřská škola

Mateřská škola Liptálský zpravodaj 3/2021  43

Školní rok 2020/2021 se pomalu 
blíží ke svému konci – školní rok, 
který přinesl mnoho „novinek“. 
Děti nechodily do mateřské školy, 
později jen předškoláci, kteří bu-
dou od září navštěvovat základní 
školu. Paní učitelky připravovaly 
dětem distanční výuku – náměty 
na různá témata i pro ty nejmenší, 
aby ulehčily situaci rodičům, kte-
ří chtěli své děti vzdělávat doma. 
Jejich ohlasy  nám skutečně dě-
laly  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 

Loučení s předškoláky a se školním rokemLoučení s předškoláky a se školním rokem
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šťastné, spokojené a radostně děla-
ly všechny činnosti, které ve škol-
ce probíhaly. Našim dětem prostě 
chyběla nepostradatelná sociální  
interakce s ostatními dětmi. Přeji 
si a také doufám, že se takový škol-
ní 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
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Naši malí školáčci

Učíme se v přírodě 2021Učíme se v přírodě 2021
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Hudební odpoledne ZUŠ Morava v LiptáleHudební odpoledne ZUŠ Morava v Liptále
Počasí a vládní protiepidemic-

ké opatření nám bylo nakloně-
no, tak neexistoval jediný důvod 
proč neuspořádat Hudební od-
poledne ZUŠ Morava v Liptále. 

Přehlídka více jak 40 účinkujících mladých muzi-
kantů a jejich učitelů proběhla v pondělí 21. června 
2021 pod širým nebem v kulturním areálu. V téměř 
tříhodinovém programu zazněly nejen sólové skladby 
pro housle, klavír, kontrabas, cimbál, příčnou flétnu či 
akordeón, ale také mnoho souborů, včetně cimbálové 
muziky Kuráž a Cérky z Liptála a zatím bezejmenné  
cimbálovky z Jasenné. Celé hudební odpoledne uza-
vřelo gypsy jazzové trio Swingtet s panem učitelem 
Radkem Cahlíkem na kontrabas. 

Velké poděkování patří všem pedagogům, kteří 
i přesto, že většinu školního roku učili distančně, byli 
schopni připravit tak bohatý program a také panu 
starostovi Milanovi Daňovi, že nám dovolil využít kul-
turní areál. 

Doufejme tedy, že v novém školním roce 2021/2022 bu-
de více příležitostí k uspořádání kulturních akcí a bu-
deme se těšit na setkání s Vámi třeba na Podzimním 
koncertu v pondělí 18. října 2021 v 16:00 v novém sále 
v podkroví ZUŠ Morava v Liptále.

Radek Cahlík
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Po roce jsme zpět na Kohútce. 
Na letní tábor na Kohútku jsme se 

všichni těšili celý rok. Letošní tábor 
se nesl v duchu "Jak vycvičit draky". 
Děti (Vikingové) si užívaly nabi-
tý program plný zábavných her 
a soutěží. Nechyběly ani noční hry, 
stezka odvahy, opékání nebo vaření 
polévky na ohni.  Příjemným zpes-
třením v horkých dnech bylo kou-
pání v nedalekém jezeře Balaton 

v Novém Hrozenkově. Cílem tá-
borové hry bylo zachránit draky 
a to se našim Vikingům podařilo 

na jedničku. Bylo to skvělé a už teď 
se těšíme na příští rok.

Vychovatelka Bc. Tereza Liňová

Sny a tajná přání ... rozhodli jsme 
se splnit dětem jejich tajná přání. 
Jako první jsme vyrazili do Galaxie 
ve Zlíně, kde na naše děťátka čeka-

lo to nej hřiště. Marečkovi se nej-
víc libily střílecí balónky, Lucinku 
okouzlily skluzavky a tobogány, 
Jenifer nejvíc času trávila na čtyř-
kolkách, motorkách a v autíčkách. 
Pája, ta si našla novou kamarádku 
a nás ostatní už vůbec nepotřebo-

vala. Užili jsme si krásné, společné 
odpoledne. 

Druhý výletní den jsme odjeli 
společně za dalším dobrodružstvím 
a to na Pustevny. Největším zá-
žitkem dne byla bezesporu ces-

 Letní tábor KOHÚTKA Letní tábor KOHÚTKA

 Kouzelné prázdniny ...  Kouzelné prázdniny ... 
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Míša je u babičky, Natka tráví 
prázdniny u mamky. A my, co 
jsme zůstali, jsme si vyrazili užít 
prodloužený víkend do Jeseníků. 
A aby nás nebylo málo, vzali jsme 
sebou Matyho a Lukyho. První den 
jsme museli trochu změnit plá-
ny, protože nám celý den propršel. 
Takže nejdříve ubytování v Nových 
Losinách v krásném rodinném 
penzionu. A pak, v rámci hesla 
"není špatné počasí, jen špatné ob-
lečení" jsme v pláštěnkách vyrazili 
do faunaparku v Lipové. 

Druhý den nás čekal výlet 
do Jeseníku - Priessnitzových láz-
ní. Na vlastní kůži jsme okusili 
sílu vodoléčby - Maty a Luky, pře-
šli odvážně celé jezírko, Amálka 
a Jirka si v horské vodě namáčeli 
nohy, no a tetu jsme od vody zase 
nemohli dostat :-) Protáhli jsme 
si těla na hřišti, ochutnali lázeň-
ské oplatky a zmrzlinu a vzhůru 
do Ramzové na motokáry a tubing. 
To byla jízda! Nika se kasala, jak 

zvládne jízdu na motokáře sama - 
nahoru jí vytáhlo lano a s radostí 
křičela na tetu" a pak , že to ne-
zvládnu !". Ale dolů jela pomaličku, 
všichni jí předjížděli a další jízdu 
už raději absolvovala s Evčou. Maty 
a Luky si vytvořili vlastní dráhu 
a mysleli si, jak je teta nevidí. 
Fičelo to i v tubingové dráze, kte-
rou se nejvíce užíval Jirka. Cestou 
z Ramzové jsme se ještě zastavili 
v Branné a ochutnali jejich vyhlá-
šené trubičky.

Večery jsme trávili každý po svém 
- malí venku na houpačkách a prů-
lezkách, větší v herně při stolním 
tenise, fotbálku a ledním hokeji.

Další den jsme vyrazili směr 
Rejvíz - do národní přírodní re-
zervace, kde se nachází rašelinové 
mechové jezírko. Pohodovou pro-
cházkou lesem jsme dorazili až 
k jezírku. Byl to krásný pohled. 
Jen jsme cestou museli jít po dře-
věném chodníčku, všude okolo 
bylo rašeliniště a my se nechtě-

li propadnout. Při zpáteční cestě 
jsme si v lese zašpinili pusy od bo-
růvek. Autem jsme se přemístili 
zpět do Ramzové. Překonali jsme 
strach z výšek a lanovkou jsme 
se vyvezli nejdříve na Čerňavu, 
a pak na Šerák, který se nachází 
v nadmořské výšce 1351 m. Největší 
strach asi měli teta se strejdou, 
abysme jim nespadli. Výhled z la-
novky byl překrásný, jen bylo lepší, 
dívat se kolem sebe a ne dolů . 
Počasí nám přálo a tak byl výhled 
na Šeráku nádherný. Samozřejmě 
bylo všude plno borůvek a taky bru-
sinek, ale my jsme jich zase pár 
očesali . Z Šeráku jsme se svezli 
jen na Čerňavu, a z Čerňavy jsme 
šli pěšky do Ramzové. Unaveni, 
ale spokojeni jsme se vrátili zpět 
do "našeho" penzionu u Rybníčka.

V Jeseníkách je spousta krásných 
míst, které jsme ještě neviděli, tak-
že příští rok rádi vyrazíme znovu.

     
Rodinná skupina 1

JeseníkyJeseníky

ta lanovkou. Prošli jsme se k soše 
Radegasta, sbírali jsme borůvky 
a nechali jsme tam spoustu vlast-
noručně malovaných, putovních 
kamínků.  Na závěr jsme si nechali 
stezku "Valašska", která byla parád-
ní.  Výlet to byl krásný ale nejhezčí 
na něm bylo to, že nás doma čeka-
lo ještě velké překvapení. Grilovali 
jsme, slavili narozky tety Terky 

a noc jsme strávili ve stanu. Byl to 
skvělý, prázdninový den.

Neděli jsme trávili ve Velkých 
Karlovicích ... a bylo to opravdu 
bomba, přijela tam totiž pouť. Před 
časem jsme byli v ZOO a děti moc 
mrzelo, že nejezdily kolotoče. Tohle 
místo jim to vynahradilo. Plno 
sladkostí, kolotočů, nějaké ty hrač-

ky ... splněný další sen a ráj. A jako 
bonus jsme jeli vláčkem, což bylo 
pro mnohé z nás premiéra. Tety 
pak měly chvilku dovolenou, my 
jeli na tábory ... všichni se uvidíme 
až v září, byť nám bude asi smutno, 
tak nás čeká spousta legrace a dru-
hou půlku prázdnin jsme si také 
užili. Tak se mějte taky krásně.

Jana Baranová



Hasiči

Hasiči50  Liptálský zpravodaj 3/2021

Pomoc pro jižní MoravuPomoc pro jižní Moravu

Naše první vlaštovky na dětském TFANaše první vlaštovky na dětském TFA

Několika obcemi 
na pomezí Břeclavska 
a Hodonínska na již-
ní Moravě prošla 

ve čtvrtek 24. června 
2021 okolo 19. hodiny 

večer extrémní bouře s krupobi-
tím a tornádem. Bylo poničeno 
asi 1 200 staveb. Škody na soukro-
mém i veřejném majetku byly po-
dle předběžných odhadů vyčísleny 
na 15 miliard korun. Ke zbourání 
bylo určeno asi 200 domů.

Bezprostředně po ničivém torná-
du se zvedla velká vlna solidarity, 
do postižených obcí přijelo pomá-
hat odstraňovat následky tornáda 
tisíce dobrovolníků. Na finančních 

darech bylo vybráno přes 1,1 mld Kč 
a další peníze věnovali lidé přímo 
poškozeným rodinám.

A ani nám hasičům nebyl lho-
stejný osud lidí, kterým tornádo 
poničilo střechu na hlavou. A tak 
jsme dle našich možností vyčlenili 
jistou částku z naší kasy, nakou-
pili potřebné parofolie na střechy 
a vyslali velitele s nákladem na již-
ní Moravu. O naší snaze pomoci 
spoluobčanům na jihu se dozvěděl 
i obecní úřad v Liptále a nabídl 
nám zdarma dřevo, které jsme ne-
chali pořezat na střešní latě u pana 

Milana Čunka ve Lhotě u Vsetína. 
Ve veřejné sbírce jsme pak od drob-
ných dárců vybrali ještě nějaké 
peníze, za které jsme nakoupili 
pracovní nářadí a díky zapůjčení 
kamionu od firmy KOTRLA jsme 
vše opět odvezli do Hodonína, kam 
se svážel všechen materiál. 

Velké poděkování patří kromě již 
výše zmíněných i našemu veliteli 
Mirku Mikulcovi, zástupci velitele 
Mirku Malčíkovi a jednatelce Dáši 
Štastné za jejich angažovanost v té-
to záležitosti.

výbor SDH Liptál

Soutěž vznikla v 90. letech minu-
lého století v Americe a postupně 
se rozšířila i za oceán do Austrálie 
a Evropy. Závody se v mnoha mo-
difikacích běhají poslední roky 
i u nás a získávají čím dál více 
na oblibě.

TFA je zkratkou z anglických 
slov Toughest Firefighter Alive – 
Nejtvrdší hasič přežije a je názvem 
nejtěžších hasičských soutěží, 
které svými podmínkami simu-
lují práci hasiče při zásahu, kdy 
je hasič ustrojen do kompletního 
zásahového obleku včetně těžké 
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obuvi, rukavic a přilby a s nasaze-
ným aktivním dýchacím přístro-
jem. Závodník tahá a motá hadice, 
běhá po schodech, mlátí kladivem, 
překonává překážky, tahá figurí-
nu nebo jiné závaží až do úplného 
vyčerpání za dohledu rozhodčích 
i nevěřícího obecenstva.

Mám velkou radost, že dvě na-
še bojovnice Lucinka Cedivodová 
a Nela Schindlerová se nezalek-
ly a šly do toho naplno. Holky, 
gratulujeme ke krásným výko-
nům a věříme, že ukážete cestu 

i dalším našim mladým hasičům. 
Velký dík patří i instruktorce Lucii 
Řezníčkové, která spolu s ostaní-
mi instruktory naše závodnice 
připravovala a na závodech jim 

byla velkou oporou. Děkujeme i pa-
ní Cedivodové za odvoz na závody 
a podporu.

za SDH Liptál
Jana Kašpárková

Nové prostranství před hasičskou zbrojnicíNové prostranství před hasičskou zbrojnicí
V letních měsících došlo k dokončení prostranství 

vedle hasičské zbrojnice, kde bylo nadstřešeno pose-
zení a nainstalovány 2 typy houpaček pro děti. Rádi 
bychom touto cestou poděkovali OÚ Liptál za zkrášlení 
okolí u naší zbrojnice, které bude sloužit nejen nám, 
ale i široké veřejnosti. Děkujeme. 

výbor SDH Liptál
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Okresní liga mladých hasičůOkresní liga mladých hasičů

Pohárová soutěž dospělých v Bělé pod PradědemPohárová soutěž dospělých v Bělé pod Pradědem

I letos se naši mladí hasiči zú-
častnili třech pohárových sou-
těží v rámci Okresní ligy Vsetín. 
První soutěž se konala ve Valašské 
Polance, kde měly některé naše 
děti premiéru. I v nepříznivých 
podmínkách odběhly svůj první 
pokus na jedničku. Bohužel po prv-
ních pokusech musela být soutěž 
kvůli velmi špatnému počasí zru-

šena a všichni jsme 
jeli domů. I přes 
zklamání ze zrušené 
soutěže jsme se dal-
ší víkend zúčastnili 
závodů v Semetíně 
a na Hovězí, kde tak-
též naši mladí hasi-
či předvedli skvělé 

výkony nejen na požárních úto-
cích, ale i na štafetě dvojic a my 
jsme na ně mohli být právem hrdí. 
I když na stupně vítězů nedosáhli, 
byli jsme alespoň rádi, že jsme se 
mohli zúčastnit a vyzkoušet, co 
všechno hasičské závody obnáší.

 Lucie Řezníčková
instruktorka MH

I letos jsme se vydali na pohá-
rovou soutěž do Domašova (část 
obce Bělá pod Pradědem). Odjezd 
od hasičské zbrojnice byl v sobotu 
17. července už v 7:00 ráno a s dob-
rou náladou jsme vyrazili k smě-
rem do Jeseníků. Cesta byla dlouhá 
a atmosféra v autě na jedničku. 
S úsměvem jsme kolem oběda do-
jeli na soutěž, na kterou jsme ne-
trpělivě čekali cely rok a náram-
ně jsme si to užili. Požární útok 
se nám velmi povedl a zakončili 
jsme jej na zaslouženém 3.místě. 
Za odměnu pak následoval tradiční 
bowling, herní automaty a družení 
s místními hasiči. Druhý den ráno 
nás probudil hustý déšť, a proto 
jsme nemeškali, zrušili bohužel 
připravený program a vydali se 
pomalu na zpáteční cestu. Až doma 
jsme pak zjistili, že obec Bělá byla 
po našem odjezdu zasažena zápla-
vami a byl vyhlášen 3. povodňový 
stupeň.

 Michaela Melichaříková
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8.7.2021 jsme vzpomněli 120. výročí 
narození mistra Jana Kobzáně, ma-
líře, spisovatele a řezbáře, našeho 
liptalského rodáka a zakladatele na-
šeho folklorního souboru Lipta Liptál.

Tradice valašského dělného li-
du má pevné kořeny a vzpomínky 
na kulturní - folklórní představení 
liptálských Valachů provázejí té-
měř už 100 let všechny generace 
nejen našich spoluobčanů.

Folklorní spolek Lipta Liptál má 
dnes 6 skupin. Dovolte mi přiblížit 
práci nejmenší skupiny - Malých 
ogarů.

Skupina Malí ogaři jsou součás-
tí Folklorního spolku Lipta Liptál. 
Malí ogaři byli založeni v r. 2014 ja-
ko 6 skupina Lipty. Chlapci ve věku 
od dvou do sedmi let vytvořili pod 
vedením uměleckého vedoucího 
Oldřicha Štroblíka souborek Malí 
ogaři. Naši Malí ogaři nenacvičují 
tance, neboť to v předškolním vě-
ku není přirozené. Hlavně si hrají: 
na pasínku, na dvorku, předvádí 
lidové zvyky - Vánoce, Velikonoce 
a dokonce i maorský tanec Haka.

Malí ogaři se zúčastnili, či zú-
častní, ve třetím čtvrtletí tohoto 
roku těchto akcí a festivalů:

7.8.2021 – účast v Muzeu 
v Rožnově pod Radhoštěm na fes-
tivalu Jánošíkův dukát. Akce se 
zúčastnila i Malá Lipta se svou 
cimbálovou muzikou.

24.8.2021 - Mezinárodní folklorní 
festival Liptálské slavnosti 

11.9.2021 - festival „Babí léto“ 
ve Valašském Meziříčí

18.9.2021 - Ovčácký den (paste-
vecký) na Santově v Malé Bystřici. 
Spolu s Malými ogary se návštěv-
níkům představila i Malůšata 
a ženský pěvecký sbor Rokytenka. 
Fotodokumentace zde ve zpravo-
daji.

24.-26.9.2021 jsme se zúčastnili 
festivalu v Českém Krumlově - Malí 
ogaři a Malá Lipta s cimbálovkou 
(primáška Eva Hrbáčková, cimba-
listka Veronika Hrádková).

Rádi vystoupíme i na posezení 
s liptálskými seniory v prosinci 
a na vánočním zpívání.

Folklorním ogarům a jejich rodi-
čům děkujeme za spolupráci.

Liptál, dne 10.9.2021
 Ladislav Michálek

Malí ogaři u pomníku Jana Kobzáně v Rožnově p. R., srpen 2021.

Odkaz Jana Kobzáně a Malí ogařiOdkaz Jana Kobzáně a Malí ogaři
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Lipta na Santově, září 2021.



Folklorní spolek Lipta

Folklorní spolek Lipta56  Liptálský zpravodaj 3/2021

Valaši se dostali do VarůValaši se dostali do Varů
Ve dnech 3. – 5. září 2021 se zú-

častnil soubor Lipta a cimbálová 
muzika Kuráž 26. Karlovarského 
kulturního festivalu. V pátek v ran-
ních hodinách vyrazili účastníci 
zájezdu směrem na západ. Cesta 
probíhala pohodově do chvíle, 
kdy autobus usoudil, že nepotře-
buje chladící soustavu a ukončil 
spolupráci. Pětihodinová pauza 

na dálnici za Prahou směr Vary 
nikomu neubrala dobrou náladu 
– inu pátek odpoledne… Konečně 
dorazil náhradní autobus, rychlé 
přeskládání nástrojů, kufrů, osob 
a pokračujeme dále. Na místo do-
rážíme s velkým zpožděním, tudíž 
jsme nestihli odpolední vystoupení 
na kolonádě. Rychle se ubytuje-
me a za krátkou chvíli nás vedou 
organizátoři z místního souboru 
na večeři. Tamtéž probíhá sezna-

movací večer. Cimbálová muzika 
Kuráž byla ozdobou večera, pan 
učitel Cahlík může být na své svě-
řence hrdý. 

V sobotu začíná perný den plný 
tance, přesunů, ale především krás-
ného prostředí lázeňského města. 
Po průvodu nádhernou kolonádou 
následuje galaprogram všech, te-
dy souborů - z Rumunska, Polska, 
Bosny a Hercegoviny, DFS Dyleň, 
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Za Jiřinkou Matějkovou Za Jiřinkou Matějkovou 

Gajdošů z Kopanic, Skeljušanu, 
Kilikia, Písečanu, Stázky, Orchestru 
lidových nástrojů a samozřejmě 
Lipty. 

V neděli v 10 hodin následuje 
snídaňový raut v Tržní kolonádě, 
společný přípitek všech účastníků 
a vystoupení u pramenů. Balíme 
věci a přesunujeme se na posled-
ní vystoupení do krásného prostře-
dí amfiteátru pod hradem Loket. 
Zazní poslední tóny, ukládáme kro-
je do kufrů, loučíme se s rganizáto-
ry a vyrážíme domů, směr Valašsko.

Velké díky patří ředite-
li Karlovarského festivalu, panu 
Hankovi a jeho štábu, za to, že 
i přes složitost aktuální situace 
dokázali zorganizovat a zabez-

pečit vše pro maximální pohod-
lí a spokojenost všech vystupují-
cích. Poděkování patří samozřejmě 
také všem účastníkům festivalu 

za radost, kterou kolem sebe šířili. 
Na shledanou příště!

Soubor Lipta Liptál
Foto Radim Mojžíš

Jiřinka Matějková (4.12.1926 - 
18.8.2021) měla vždy srdeční vztah 
k Valašsku. V dospělosti se s rodi-
nou usadila v Praze, ale tradicím 
a valašskému folklóru zůstala věr-
ná. Aktivně působila v pražském 
Valašském krůžku Krušpánek, 
nejdříve jako tanečnice, později 
vypomáhala s organizováním ak-
cí nejen v domácím souboru, ale 
i ve Folklorním sdružení České re-
publiky. 

Naše Liptálské slavnosti pravidel-
ně ráda navštěvovala více než 25 let. 
Našla si v Liptále řadu přátel, a proto-
že navštěvovala i další festivaly např. 
Šumperk, Červený Kostelec, Karlovy 
Vary, mohla srovnávat jak umělec-
kou, tak i organizační úroveň. Své 
poznatky zveřejňovala v kulturních 
bulletinech, ale zejména v měsíční-
ku Folklor. Její nezaujatý "pražský" 
pohled nás vždy potěšil a zvedl nám 
sebevědomí a tím hodně podpořil 

naše další nadšení pro udržení tra-
dic a práci s mladou generací.

Jiřinka byla u nás v Liptále napo-
sled v roce 2019 (ve věku téměř 93let)  
a měla velkou radost z naší zpra-
cované historie Liptálských slav-
ností, zachycených v Almanachu 
k 50. výročí.

Jiřinko děkujeme Ti za všechnu 
Tvoji práci a milá společná setkání 
nejen v Liptále. Čest tvé památce! 

Září 2021
Ladislav Michálek
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Ve spolupráci FS Lipta Liptál, Obecního úřadu v Liptále a přátel

se v sobotu 4. prosince 2021 odpoledne koná

22. LIPTÁLSKÁ MIKULÁŠSKÁ JÍZDA 2021
Rodiče, prarodiče a další, 

kteří máte zájem o návštěvu 
Mikuláše s jeho družinou, 

přihlaste se a nahlaste 
jména a věk dětí do 
čtvrtku 2.12.2021, 

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

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

(jv)
Foto Radim Mojžíš
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52. MFF Liptálské slavnosti 202152. MFF Liptálské slavnosti 2021
20. - 22. 8. 202120. - 22. 8. 2021

V Liptále jsme nepřerušili kontinuitu a 52. ročník 
folklorního festivalu se uskutečnil navzdory nejis-
té epidemiologické situaci. Byly to vlastně už druhé 
„kovidové“ Liptálské slavnosti bez účasti vzdálených 
zahraničních souborů. Přes všechny překážky se slav-
nosti vydařily díky krásnému počasí a nadšení pořa-
datelů. Velký dík patří všem účinkujícím za odvahu, 
že po více než roční pauze bez nácviků na náš festival 
přijeli a svými krásnými vystoupeními potěšili příz-
nivce folkloru. 

Záštitu nad festivalem převzali pan Radek Vondráček, 
předseda PS PČR, pan Lubomír Zaorálek, ministr kul-
tury ČR, paní Alena Gajdůšková, poslankyně PS PČR, 
Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje a Milan Daňa, 
starosta Obce Liptál. Pan Vondráček, paní Gajdůšková 
a pan Holiš se festivalu osobně zúčastnili. K velkému 
překvapení pořadatelů se na Liptálské slavnosti přijel 
podívat rovněž předseda vlády ČR pan Andrej Babiš.

Slavnosti začaly v pátek večer 20.8.2021 v zámec-
kém parku, kde se promítala pohádka Princezna 

CM Cérky

FS Lipta Malůšata

CM Kuráž a FS Lipta
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zakletá v čase. Hlavní festivalový program proběhl 
v Kulturním areálu v sobotu 21.8.2021. Odstartovala 
ho salva Valašského portášského sboru u pomníku 
Jana Kobzáně. Ze Slovenska přijely soubory Turiec 
z Martina a Váh z Liptovského Mikuláše. Z východních 
Čech dorazil Národopisný soubor Kohoutek Chrudim 
a ze sousedních regionů DFS Konopka s CM Luňák 
ze Sazovic, Hanácký národopisný soubor Olešnica 
Doloplazy a Štrajchkapela z Kněžpola.

Příznivce lidové hudby jistě potěšil koncert Valašské 
cimbálové muziky s primáši Milanem Mlčákem 
a Mirkem Urubkem. Večerní pořad věnovaný pas-
týřské tradici starých Valachů se povedl. Nechybělo 
práskání bičem ani fujary, atmosféru dokreslovalo 
pobíhání oveček z veselého dvorka pana Molka a také 
hořící vatry. Zazpívala Lenka Mrlinová, sólistka CM 
Kašava a VUS Ondráš. Kromě společného zbojnického 
tance ogarů z Lipty a Polančanu, bačovského tance 
ze slovenského Liptova, sólového odzemku v podání 

Valašský portášský sbor u pomníku J.Kobzáně

FS Váh

Závěr sobotního programu s P. Kneblovou

Valašská cimbálová muzika

Eduarda Vlčka a pastýřských písní proběhla v rámci 
programu také soutěž v pojídání brynzy. Vítězem se 
stal Jakub Vaculík z Liptála. Závěrečná píseň Na ho-
rách studánky hřměla celým amfiteátrem, se só-
listkou Pavlou Kneblovou zpívali všichni účinkující 
i diváci.
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ŽS Rokytenka

Uskutečnil se také tradiční jarmark s ukázkami 
řemesel (kováři, řezbáři, výroba sýrů). V rámci dopro-
vodného programu byla po celý víkend v Liptálském 
zámku přístupná výstava ke 120. výročí narození aka-
demického malíře Jana Kobzáně. Byly zde poprvé vy-
stavené originály jeho kreseb z 20. let století minulého 

století, které objevila majitelka jednoho z pražských 
antikvariátů Mgr. Jana Krausová a Obec Liptál je od ní 
odkoupila. Paní Krausová je shodou okolností vnučka 
architekta liptálského evangelického kostela Josefa 
Zlatohlávka.

Polančan a Lipta

Soubor Olešnica DoloplazySoutěž v pojídání brynzy

FS Váh Bačovský tanec
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Kohoutek Chrudim

Malí Ogaři

Hosté se starostouOrganizátoři chystají snídaně

Starosta M. Daňa a L Michálek s hosty - A. Babiš 
a R. Vondráček

Slavnosti byly zakončeny v neděli 22.8.2021 boho-
službami v kostele Českobratrské církve evangelické 
za účasti souborů Kohoutek a Váh. FS Váh v rámci fes-
tivalu vystoupil ještě odpoledne v obci Seninka.

Těšíme se, že příští rok uspořádáme „normální“ 
5-denní liptálky a v amfiteátru budou opět tančit sou-
bory z celého světa.

Ing. Miroslava Jakubová, FS Lipta Liptál
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ORGANIZAČNÍ ŠTÁB ORGANIZAČNÍ ŠTÁB 
52. MFF Liptálské slavnosti 202152. MFF Liptálské slavnosti 2021

Ředitelka festivalu: Andrea Čalová, tel. +420 605 866 620
Tajemník festivalu: Miroslava Jakubová, tel. +420 
605 230 604, Jana Vráblíková, Ladislav Michálek
Čestný ředitel: Milan Daňa, starosta obce Liptál
Koordinátorka zahraničních souborů: Miroslava 
Jakubová
Autoři programů: Miroslav Urubek, Jarmila Hrádková, 
Pavlína Vráblíková
Moderátoři: Marie Urubková, Jaroslav Vaculík st., 
Pavla Kneblová, Karolína Kostelníková, Valentýna 
Zadrobílková
Ekonomické zabezpečení: Tereza Matošková, Ladislav 
Michálek
Organizační zabezpečení: Zdenka Melichaříková, 
Jarmila Hrádková, Jaroslava Mojžíšová a členové FS 
Lipta, Milan Daňa a zaměstnanci Obce Liptál
Občerstvení: Zdenka Melichaříková, Tereza Matošková 
a členové FS Lipta, kolektiv Školní jídelny při ZŠ Liptál
Technické zabezpečení: Tomáš Mrlina, Josef Valchář 

a zaměstnanci obce Liptál, Miroslav Hrádek a členové 
FS Lipta
Prezence a péče o soubory: František Kozmík a členo-
vé FS Lipta
Péče o hosty: Ladislav Michálek, Milan Daňa, 
Vladislava Vaculíková
Autoři výstavy: 120. výročí narození akademické-
ho malíře Jana Kobzáně – Ladislav Michálek, Jana 
Dočkalová – Kobzáňová, Radim Mojžíš, Dagmar 
Černobilová
Květinová výzdoba: Jaroslav Kovařík
Zdravotní služba: Jarmila Hrádková
Fotodokumentace: Josef Londa, Jana Vráblíková ml.
Videodokumentace: Liba Orságová
Grafický design: Radim Mojžíš
Jarmark, řezbářské a řemeslnické dny: Věra Dorušková, 
Monika Gavendová
Doprovodný program: Miroslava Jakubová
Ozvučení: Petr Bazel – BSOUND

Zleva M. Daňa - starosta, A. Gajdůšková - poslankyně PS PČR, L. Michálek - FS Lipta, R. Holiš - hejtman 
Zlínského kraje, D. Váhalová - MK ČR, R. Vondráček - předseda PS PČR, A. Čalová - ředitelka festivalu.
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Příroda kolem nás pozvolna obléká svůj podzimní 
šat plný barev a dává tak jasné znamení, že léto je 
definitivně za námi. Stejně tak i obě akce, které letos 
naše myslivecké sdružení pro veřejnost pořádalo. 
A my jsme nesmírně rádi, že se obě, dle ohlasů zúčast-
něných, povedly na jedničku.

Poslední sobota v červenci patřila již tradičně 
Mysliveckému odpoledni, kde byl připraven bohatý 
program pro malé i velké návštěvníky. Děti si opět 
měly možnost prověřit svou zručnost při práci se dře-
vem, a tak vzniklo za zvuků kladiv spousty krásných 
žebříků. Malí lovci zdokonalili své střelecké zkuše-
nosti u vzduchovek a luků a velmi zajímavá byla také 
ukázka opeřenců ze Záchranné stanice v Hošťálkové. 
Ti odvážnější z hostů si mohli dokonce některé z vy-
stavených dravců podržet na ruce. Nechyběly ani zvě-
řinové speciality, bohatá tombola a napínavá soutěž 
v hodu sekerou, ve které byl nakonec z dlouhého se-
znamu soutěžících nejúspěšnější Jiří Smilek.

Naší druhou pořádanou akcí byly Zvěřinové hody, 
které 18. září provoněly okolí liptálského kulturního 
areálu. Návštěvníci zde měli možnost ochutnat srnčí 
a dančí guláš, dančí svíčkovou nebo výtečné zvěřinové 
burgery. Chladnější počasí nikoho neodradilo a po při-
chystaných specialitách se takříkajíc jen zaprášilo.

Všem kolegům myslivcům, kteří se na přípravách 
a průběhu podíleli, patří velké díky. A stejně tak velké 
díky patří i všem spoluobčanům a přátelům lesa, kteří 
nás svou účastí přišli podpořit. Jako každý rok bude 
i letos výdělek z těchto veřejných akcí použit k nákupu 
krmiva pro zvěř.

Miroslav Beránek

Myslivci LiptálMyslivci Liptál
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Liptálské příběhy 20. stoletíLiptálské příběhy 20. století

Současnost a minulost ve fotografiiSoučasnost a minulost ve fotografii

Ze vzpomínek pana Viktora DědkaZe vzpomínek pana Viktora Dědka

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

Jak už je trochu zvykem, tak 
i v tomto čísle zpravodaje Vám 
chci ukázat fotky, které se ke mně 
nedávno dostaly. Fotky jsme zís-
kali od paní Mgr. Jany Krausové 
z Prahy, která nás na konci srpna 
navštívila. Paní Krausová je vnuč-
kou architekta Josefa Zlatohlávka, 
který je autorem projektu evange-
lického kostela v Liptále a tyto fot-
ky nám poskytla z jejich rodinného 
archivu. Jsou to opět fotky, které 
nejsou zas až tak známé a mohly 
by se vám líbit. 

O její návštěvě můžete více číst 
v příspěvku Márie Jenčové - ČCE 
Liptál na jiném místě tohoto zpra-
vodaje. Na jedné z fotografií Jana 
Krausová s manželem u pamětní 

desky v evangelickém kostele, sr-
pen 2021.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V roce 1935 končila výroba ná-
bytku v Liptále, budovu odkoupil 
pan Karel Lukša. Jeho původní zá-
měr na využití prostor k podnikání 

se nenaplnil, přišla doba okupace 
a tím i útlum rozvoje. Asi v roce 
1937 jsem byl jako malý ogar s ro-
diči v hospodě u Klesků na zábavě, 

ale jen chvilku, protože tam by-
lo hodně hostů. Původní Kleskova 
hospoda stála mezi současnou hos-
podou a malou hasičskou zbrojnicí. 
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Na zábavě bylo plno, hodně cérek 
a mládenců tam bylo v krojích. 
Hrála tam hudba, takový mix de-
chových a strunných nástrojů.

Ve staré fabrice (čalounictví) se 
za války konaly přes zákaz němec-
kých úřadů malé zábavy, neboť 
mladí lidé toužili po zpěvu a tanci. 
Například v prosinci 1943 se zde 
konala Mikulášská zábava. Byli zde 
Mikuláš i čerti. Jako dárky byly roz-
dávány uzlíčky s uhlím, štípalka-
mi, ořechy či jiným ovocem. Ve fab-
rice se najednou objevila německá 
hlídka (strážnice byla v Sirotčinci, 
dnes Domově mládeže). Němci mě-
li ale pro mladé pochopení, neboť 
jeden z četníků uměl hrát na ba-
su. Basista mu svůj nástroj nabídl 
a Němec si rád zahrál.

Kapelník byl pan Karel Gerža - 
Otruba (později vedoucí dechové 
hudby ZK Lipta a také houslista 
cimbálové muziky Karla Mrliny ve-
dl i pěvecký sbor při Českobratrské 
církve evangelické). Hlídka nic ne-
nahlásila ''vrchnosti'', ač to bylo 
zakázané. Ani děti to tehdy neměly 
lehké. Musely pomáhat rodičům 
v domácnosti, na poli, v hospodář-
ství. Starost a péče o drobné zvířec-
tvo byly samozřejmostí. Jednou šla 
tetička Smilková (Galová) do kvel-
bu (obchodu) a na vševědové lú-
ce ležaly (opalovaly) se tři cérky. 
Tetička na ně volá: "Co vy zdechliny 

sa tu vyvalujete, to nemůžete jít ne-
co dělat ? V zemákoch je plno pchá-
čí, pýru a povídky, běžte to vytrhat 
a hoďte to dobytku.“

Pan Viktor Dědek (ročník 1930) 
se narodil v Charkově na Ukrajině, 
od roku 1935 žije trvale v Liptále. 
Zdraví má úměrné věku, a jak sám 
říká "necítím smrt na jazyku". Jeho 
maminka Pelánie žila v letech 1907 
až 1950, zemřela na TBC. Tatínek 
Pavel, narozen 1895, byl Liptalan, 
narukoval za Rakouska na východ-
ní frontu (r.1914) a padl do ruského 
zajetí. Vrátil se až v roce 1934, ze-
mřel 1958. 

Pár citátu z valašského mudro-
sloví :

Čím meněj ludé myslíja, tým věcej 
mluvíja.
Máš málo, daj málo, ale daj.
Gdyž sú dva na koni, dycky jeden 
mosí ostať vzadu.
Malý oheň aj hrubý les spálí.
Dobří súsedi, poloviční blahobyt.
Mladí žijů nadějů, staří vzpomín-
kama.
Nech si křivo chodí, enem když rov-
no tancuje.

Zapsal: Ladislav Michálek

Pavel Dědek před odchodem 
do války 1914.

Stará fabrika.

Liptálská kapela, 30. léta. Stojící zleva: Jan Daňa (Pacholeček), Jan 
Juřica ze Seninky, Karel Smilek (Povalský), Jan Smilek (Oborský) Antonín 
Chmelař (Bilovský), Josef Paška, Jan Evják. Sedící zleva: Filípek, Jan Mazáč.



Z historie

Z historie68  Liptálský zpravodaj 3/2021

Ze vzpomínek Jana Vaculíka „z kovárny“Ze vzpomínek Jana Vaculíka „z kovárny“
Pan Jan Vaculík vyrůstal spolu se 

sestrou a rodiči v Liptále v domku, 
ke kterému patřila panská kovár-
na (dodnes se na něho doptáte 
jako na Janka z kovárny). Otec 
byl vyučen kovář a podkovář a díl-
nu i domek zvelebovat. Maminka 
pocházela od Šimků a pracovala 
na poli. Společně prožívali válečná 
léta, na která teď s námi zavzpo-
mínal.

„Během války se v Liptále ukrýva-
li partyzáni. Vzpomínám si, že jako 
ogaři jsme sbírali různé patrony 
a pak si je tajně schovávali jako 
poklad. Přelom roku 1944/ 45, konec 
války se blížil. Stalo se to v únoru 
1945, kdy k nám do dvora přišli 
Němci. Já se před nimi schoval, 
a když jsem se vrátil domů, otec 
už doma nebyl. Byl zatčen. Němci 
ho odvedli na základě udání, prý 
údajně spravoval v kovárně par-
tyzánům kulomet. Bylo to kruté, 
mně bylo 9 let, sestra byla o 3 ro-
ky mladší. Otec spolu s několika 
dalšími Liptalany, kteří prý také 
pomáhali partyzánům, byli zatčeni 
a vězněni v Kounicových kolejích 
v Brně.

Před dětma se dospělí moc ne-
bavili, a tak ani nevím, jestli mě-
la maminka o pobytu otce něja-
ké zprávy. Vzpomínám si ale, že 
jednou chystala balíček s jídlem 
a mluvilo se o topinkách, ty že 
vydrží, ale chleba by mohl zples-
nivět, než se balíček do vězení do-
stane.

Konec války visel ve vzduchu 
a každá rodina, která měla někoho 
ať už přímo ve válce nebo v kon-
centráku, se těšila na shledání.

Také náš otec se určitě těšil do-
mů, ale osud tomu chtěl jinak. Při 
transportu vlakem, ve kterém věz-
ně převáželi do tábora u Berouna, 
nalétávala na vlak stíhačka. Říkalo 
se jim kotláři a v první řadě mí-
řili na lokomotivu. Otec byl hned 
ve vagónu za lokomotivou. Jedna 
nepřímá kulka zasáhla právě jeho 
a přesto, že mu kamarádi spolu-

vězni ihned poskytli pomoc, zásah 
nepřežil.

Jeho tělo bylo převezeno 
do Berouna, kde byl také pocho-
ván. Maminka ale žádala o jeho 
vydání, a tak se v červnu strýcové 
rozjeli tělo identifikovat. Všechno 
bylo hned jasné, protože otci chy-
běly na jedné ruce po úrazu dva 
prsty. Ostatky byly převezeny 
do Liptálu a byl pochován do ro-
dinného hrobu. 

V jeho věcech, které armáda vy-
dala, byl v kapse kabátu nalezen 
korespondenční lístek, na kterém 

stálo „OPATRUJ MOJE DĚTI“. Byl to 
vzkaz pro manželku. Zřejmě chtěl 
lístek odněkud poslat, kdyby se sta-
lo to, že transport nepřežije. 

Zajímavá je ještě jedna věc. Vím 
z doslechu, že kamarádi, kteří 
s ním ve vlaku jeli, říkali, že si 
tam s někým vyměnil místo, a tak 
se osud naplnil. Byl to pro nás, 
a hlavně pro maminku, smutný 
konec války. Dostala minimální 
vdovský důchod a snažila se nás 
vychovat co nejlépe.  Já se šel učit 
do Zbrojovky a sestra se vyučila 
u Bati.“
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Také ve fotbalovém klubu se sna-
žíme usilovat o zisk financí z do-
tačních prostředků, a tak pokud je 
příležitost, vždy se snažíme, aby 
naše žádost o dotace byla co nejlépe 
připravená. 

V letošním roce se nám poda-
řilo získat prostředky ze tří míst. 
Tou největší byla dotace z Národní 
sportovní agentury z programu 
Můj klub, kde jsme získali cca 
91 tis. Kč. Další krásnou podporou 
byla dotace ze Zlínského kraje, 
díky kterému jsme si mohli kou-
pit nové hliníkové branky. Zlínský 
kraj nám na tuto akci poskytl 24 
tis. Kč, což činilo 60% z celkové 
ceny. Poslední dotace byla z MAS 
Střední Vsetínsko, která nám při-
spěla 8 tis. Kč na nákup vybavení 
pro naše mladé fotbalisty. 

Žádosti do podobných progra-
mů připravujeme i na příští rok. 
V příštím roce bychom třeba chtěli 
usilovat o dotace na automatický 

závlahový systém. Tak snad nám 
bude štěstí přát.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

Každoročně se náš klub věnuje 
i akcím, které nejsou přímo spoje-
ny s fotbalem. Snažíme se, aby děti 
měly v našem spolku co největší 
vyžití, protože né vždy je to jen 
o fotbale samot-
ném, ale někdy je 
potřeba i utužovat 
partu. Na konec 
tohoto roku má-
me opět připra-
ven výlet pro děti, 
abychom zakonči-
li tento fotbalový 
rok. Letos jsme ale 
chtěli udělat akci 
i pro širokou ve-
řejnost. Na konci 
července jsme tak 
pořádali červen-
covou noc v pří-
rodním kulturním 
areálu. Základní 
předpoklad a to 
počasí, nám vyšlo 
a tak jsme si mohli 
užít parádní večer. 
Všem, kdo přišel 
a podpořil nás, dě-

kujeme. Výtěžek z této akce bude 
použit na rozvoj mládeže v našem 
klubu. I v příštím roce chceme 
v těchto akcích pokračovat, a tak se 
již můžete těšit na zábavu se sku-

pinou Kosovci, která se uskuteční 
v sobotu 4.6.2022.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

Dotace pomáhají také FK LiptálDotace pomáhají také FK Liptál

FK Liptál pořádá i zábavyFK Liptál pořádá i zábavy
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Fotbalový táborFotbalový tábor

Podzimní fotbalové rozlosováníPodzimní fotbalové rozlosování

Jako každý rok, tak i letos, jsme pro naše malé fot-
balisty a fotbalistky připravili fotbalový příměstský 
tábor. Tábor se uskutečnil od 22. do 24. července. Letos 
ovšem byl tábor tak trochu jiný, a to z důvodu počtu 
přihlášených dětí. Jelikož nám, a to jsme rádi, dětí 
přibývá, tak se nám na tábor přihlásilo 35 dětí. Minulý 
rok jsme měli maximálně 20 dětí. Abychom to organi-
začně zvládli, museli jsme děti rozdělit do dvou skupin 
podle věku. 

S dětmi jsme navštívili různé atrakce, mimo ji-
né lasergame ve Zlíně, trampolíny ve Zlíně, probí-
hal trénink v tělocvičně, navštívili jsme koupaliště 

Rozlosování mužů – podzim 2021

kolo den datum kde soupeř výkop

6 ne 3.10. venku Huslenky 15:00

7 ne 10.10. volno

8 ne 17.10. venku Valašská Senice 14:30

9 ne 24.10. doma Střelná 13:30

10 ne 31.10. venku Valašská Polanka B (hřiště Lužná) 10:15

Rozlosování mladší přípravka – podzim 2021

kolo den datum kde hřiště soupeř výkop

5 ne 3.10. doma Liptál Zděchov, Ústí, Kateřinice 10.00

6 ne 10.10. doma Liptál Vsetín, Hošťálková, Valašské Meziříčí 10.00

7 ne 17.10. venku Ratiboř Ratiboř, Ústí, Juřinka 10.00

8 so 23.10. venku Ústí Ústí, Lidečko, Valašská Polanka, Vsetín 10.00

Rozlosování starší přípravka – podzim 2021

kolo den datum kde soupeř výkop

7 čt 7.10. doma Hošťálková 17:00

8 so 16.10. venku Podlesí 10:00

9 čt 21.10. doma Jarcová 17:00

Rozlosování mladší žáci – podzim 2021

kolo den datum kde soupeř výkop

6 ne 3.10. doma Ústí 10:00

7 ne 10.10. volno

8 po 18.10. venku Valašská Polanka 17:00

9 ne 24.10. doma Vsetín U11 10:00

10 čt 28.10. venku Francova Lhota ?

11 ne 31.10. doma Hovězí 10:00
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na Rusavě, koupaliště v Dešné, uskutečnili jsme pěší 
výlet na všeminský hotel. V sobotu dopoledne děti 
absolvovaly fyzicky náročný překážkový běh (spartan) 
včetně překážek ve vodě. Po obědě jsme si zahráli 
tradiční fotbalový zápas dětí vs rodiče. Dětský tábor 
se vydařil na jedničku. Děti poslouchaly a nikdo se 
nezranil, což je při tak vysoké účasti skoro zázrak. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří nám 
moc pomohli s organizací tábora.

Jaroslav Kirchner
trenér FK Liptál
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Future cup 2021 v LiptáleFuture cup 2021 v Liptále
Poslední prázdninovou sobotu se v Liptále potkaly 

přední mládežnické fotbalové týmy ročníků 2012, aby 
poměřily své síly na Austin Future Cupu 2021. Jednalo 
se o největší mládežnický turnaj, který kdy v Liptále 
byl. 

Tento turnaj se stal vr-
cholem roční spolupráce 
Valašské fotbalové akade-
mie (VFA) a FK Liptál za pod-
pory generálních partne-
rů AUSTIN Detonator s.r.o. 
a Obce Liptál. Do Liptálu za-
vítali zástupci ze všech kra-
jů Moravy a doplnili je týmy 
ze Slovenska. Mezi zástup-
ci nechyběly týmy jako SK 
Sigma Olomouc, FC Fastav 
Zlín, AS Trenčín, SFC Opava, 

FC Zbrojovka Brno, a další vynikající týmy, včetně do-
mácího FK Liptál.

Přesto, že přípravy probíhaly během deštivých dnů, 
turnaji se nakonec typické anglické podmínky vy-
hnuly a počasí se spokojilo jen s jednou přeháňkou 
v jinak slunečném dni. Pořadatelé navázali na historii 
a osvědčený model turnajů VFA – ve dvou základních 
skupinách se bojovalo o postup do dvou finálových 
skupin. Prvních osm týmů pak sehrálo tzv. Ligu mistů, 
týmy na 9. a 16. místě pak Premier league. Pro účast-
níky tak byla připravená velká porce herních minut 
(165 minut) s rozmanitým spektrem soupeřů. Každý 
tým měl za sebou 11 kvalitních zápasů plných hry 
„na hraně “ sil ve vysokém tempu. Organizátoři, rodiče 
a ostatním dobrovolníci z Liptálu připravili pravou fot-
balovou kulisu a zajistili pro návštěvníky komfortní 
a pohostinné prostředí.

Vítězem FC21 Premiere League se stali borci z SFC 
Opava 1 těsně před FC Fastav Zlín. V FC21 Lize Mistrů 
zase vítězný pohár pozvedl tým AS Trenčín, který jen 
o počet vstřelených gólů za sebou v závěsu nechal FC 
Zbrojovku Brno a SK Sigmu Olomouc.

Jak je dobrým zvykem na turnajích VFA, všichni 
hráči si díky sponzorům odvezli dárek a někteří z nich 
i individuální ocenění „Tahoun týmu“ nebo „Hrdina 
týmu“. Současně byl vyhlášen i nejlepší střelec turna-
je, jímž se stal hráč vítězného týmu AS Trenčín, který 
měl na kontě úžasných 26 gólů.

Závěrem chceme poděkovat všem sponzorům a part-
nerům za finanční i věcnou podporu, organizátorům 
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a dobrovolníkům za skvělou přípravu i čas, který to-
muto turnaji a jeho účastníkům věnovali. Již teď se 
těšíme na další ročník.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

Foto Jana Vráblíková ml.
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Liptálští volejbalisté se zúčastnili Liptálští volejbalisté se zúčastnili 
Hodového turnajeHodového turnaje

Po dlouhé pauze, způsobené pandemickou situací, 
se v sobotu 4. září 2021 konal na venkovním spor-
tovišti v Ústí u Vsetína tradiční Hodový volejbalový 
turnaj – Memoriál Jana Šimary, kterého se zúčastnilo 
i naše domácí družstvo KVN Liptál, ve složení kapi-
tánky družstva Marty Navrátilové a jejich členů, Jany 
Hromadové, Marie Sucháčkové, Ladislava Mičkala, 
Radka Januše a Ondřeje Vaculíka.

Zápis družstev proběhl v 8:30 hodin na samotném 
sportovišti a kromě KVN Liptál se do turnaje přihlásila 
družstva Bystřička, Vlci, Nikdo, Rumíci, Bylo nás pět, 
Nedělní škola a Cheguevara. Všechna družstva hrála 
vzájemně spolu dva sety. 

První hvizd píšťalky zazněl v 9:15 hodin a i přes to, 
že se hrálo pouze do 20 výherních míčů a současně 
na dvou hřištích, tak poslední zápas skončil kolem 
19:00 hodin. Celým turnajem panovala přátelská, po-
zitivní a pohodová atmosféra, která byla podpořena 
i krásným slunečným počasím. Naše domácí družstvo 
nakonec vybojovalo krásné sedmé místo a jak už na-
povídá název turnaje, odměnou byla pečená husa.

V závěru bych Vás chtěl ještě informovat a zároveň 
i pozvat na námi pořádané tradiční turnaje u nás 
v Liptále. Nejdřívějším plánovaným je 11. prosince 2021 
Mikulášský turnaj smíšených družstev a dále někdy 
v dubnu Jarní babský turnaj, o jehož termínu budete 
jistě informováni. 

Sportu zdar!
Ing. Ondřej Vaculík, předseda KVN Liptál

Klub volejbalových nadšenců
zve další zájemce a př íznivce hry 

do svých řad!
 

Scházíme se každý čtvrtek od 19 h
v tělocvičně ZŠ Liptál

boční vchod u tělocvičny.

Šťastná Michaela
michaelastastna@seznam.cz

TABATATABATA

604 320 009604 320 009
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