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Vážení spoluobčané, 

další rok je téměř za námi a tak, 
jako každý rok, nyní je ta správná 
chvíle na ohlédnutí za rokem 2021. 

V letošním roce se toho událo opět 
velmi mnoho. Když jsem připra-
voval tento článek a díval jsem se, 
co se všechno událo tento rok, je to 
neuvěřitelné, co máme letos opět 
za sebou. 

Konalo se mnoho kulturních 
a sportovních akcí a také se poda-
řilo zrealizovat mnoho malých, ale 
i velkých projektů. 

Zažili jsme mnoho setkání s ob-
čany, ale i hosty z jiných koutů 
republiky. Také prohlednutím fo-
tek můžeme zavzpomínat na krásné 
chvíle, které jsme tento rok mohli 
prožívat. I letos nás všechny velmi 
ovlivňovala nemoc Covid-19, proto 
je nyní, více jak kdy jindy, potřeba 
hledat to dobré, co se událo.  

Vážení spoluobčané, přiblížil se 
sváteční čas, který nám přináší 
možnost se zastavit, odpočinout si, 
setkat se se svými blízkými a znovu 
se nadechnout do roku nového.

Přeji Vám krásné prožití svátků 
vánočních a do nového roku 2022 

hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a pracovních i osobních úspěchů.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Slovo starosty
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Přehled žádostí o dotace na rok 2022Přehled žádostí o dotace na rok 2022
Tak jako každý rok, tak i v tomto 

roce připravujeme několik žádostí 
o dotace na projekty, které bychom 
mohli realizovat. 

Jsou to tyto akce:
- Chodníky v dolní části obce Liptál 

– IV. etapa
- Oprava MK č. 48c Lopuník, v obci 

Liptál
- Oprava MK Pod Díly
- Sportovní areál Liptál – hokejba-

lové hřiště
- Pumptrack Liptál
- Školní hřiště Liptál
- Podpora cykloturistiky na území 

Mikroregionu Střední Vsetínsko
- Snížení energetické náročnosti 

a světelného znečištění veřejné-
ho osvětlení v obci Liptál

- Výměna zpevněných ploch v obci 
Liptál – IV. Etapa.

Na jaře příštího roku by měly 
být také vypsány dlouho očekáva-
né nové výzvy, kam bychom rádi 
podali projekty:
- Dostupné bydlení a předškolní 

vzdělávání – č.p. 224 Liptál
- Rekonstrukce a nástavba Obecního 

úřadu v Liptále včetně výtahu 
a úpravy venkovních ploch

- Přístavba a stavební úpravy ob-
jektu šaten Sportovního areálu 
Liptál.

Na fotografiích vizualizace při-
pravovaných projektů.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Co to vlastně je? Pumptrack je 
uměle vytvořený uzavřený okruh 
pro jízdu na kole a pokud to povrch 
pumptracku umožňuje, pak také 
pro jízdu na koloběžce, skateboardu 
či inline bruslích. Dráhu lze projíž-
dět bez šlapání či odrážení. Okruh 
je tvořený vlnami a klopenými za-
táčkami, které umožňují udržovat 
a zvyšovat rychlost. Princip jízdy 
na pumptracku spočívá v tom, že 
kolo nebo koloběžka jsou poháněny 
tzv. pumpováním, tj. setrvačností, 
kdy jezdec pomáhá udržovat pohyb 
změnou těžiště těla, tj. pohybem 
svého těla.

Pumptracková dráha je dalším 
sportovištěm, které chceme vybudo-

vat v rámci našeho sportovního are-
álu. Kola i koloběžky jsou nyní velmi 
v kurzu a my chceme tomuto trendu 
pomoci. Cílem je vybudovat plno-
hodnotný areál, ve kterém si každý 
sportovec najde své místo. V budouc-
nu by mělo sportoviště obohatit ještě 

workoutové hřiště, skok do písku, 
beach volejbalové hřiště a dva pevné 
pingpongové stoly. Teď je ale hlav-
ní prioritou pumptrack a mantinely 
k hokejovému hřišti.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Pumptrack Pumptrack 
LiptálLiptál
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V posledních letech se v budově 
školy a kolem ní stále něco buduje 
a v příštím roce to nebude jinak. 
V dalším roce přijde na řadu vý-
stavba dětského hřiště, které bude 
především sloužit pro děti z druži-
ny, ale budou si zde moci zahrát 
i ostatní žáci školy. Součástí této 
akce bude také realizace venkovní 
učebny pro cca 25 žáků, která bude 
využita pro venkovní výuku někte-
rých předmětů. 

Již nyní se začalo na tomto pro-
jektu pracovat a to tím, že nejprve 
bude odstraněna spojovací chodba 
a byla provedena přeložka plynu. 
Odstranění spojovacího krčku by-
lo velkou debatou a velmi dlouho 
se zvažovaly plusy a mínusy této 
stavby. Nakonec rozhodly vysoké 
náklady na opravu této chodby, 
které raději vložíme do nového 
hřiště. Také vzhled těchto prostor 
dostane jiný rozměr a děti tak do-
stanou adekvátní prostor pro své 
hry i výuku. 

Plánů v areálu školy máme ještě 
hodně. V dalším roce bychom se 
také rádi pustili do přestavby stá-
vající družiny a také uvažujeme 
o rozšíření družiny ještě o jednu 
třídu. Rádi bychom také zvětši-
li prostor knihovny anebo třeba 
usilujeme také o návrat učebny 
polytechnického vzdělávání (dříve 
dílny).  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Nové hřiště pro družinuNové hřiště pro družinu

Liptál – jak kouzelné místo Liptál – jak kouzelné místo 
i kouzelné jménoi kouzelné jméno

Nové video z Liptálu - podzim 2021Nové video z Liptálu - podzim 2021

Na Facebooku a YouTube Obce LiptálNa Facebooku a YouTube Obce Liptál
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Stihlo se to tak tak, ale vyšlo to. 
S velkou nervozitou jsme vyhlíželi 
finišer, který položí nový asfaltový 
koberec do Kopřivného dříve, než 
přijde zima. Pozdě schválené dotač-
ní prostředky, ale také velká vytíže-
nost realizační firmy oddálilo tuto 
stavbu na konec podzimu. Nakonec 
jsme měli štěstí a počasí nám přá-
lo. Díky této akci máme v tomto 
údolí cca 600 m nového asfaltu. 

Součástí této akce měla být také 
realizace cca kilometrového úseku 
v údolí Háj. Bohužel počasí se vý-
razně zhoršilo, a tak jsme se roz-
hodli o přeložení této akce na jaro. 
Všichni jsme si přáli, aby poklád-
ka nového koberce proběhla ještě 
v tomto roce, ale vzhledem k mož-
ným problémům s kvalitou bude 
lepší tuto akci přesunout. 

Před pár týdny jsme podali ně-
kolik dalších žádostí o dotace 
na opravy cest, protože téměř v ka-
ždém údolí je co opravovat. Dále by-
chom rádi pokračovali v opravách 
cest do Lopuníku a Hlubokého. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Oprava cesty do KopřivnéhoOprava cesty do Kopřivného

Po generální opravě studánky 
Kovářky v Hlubokém se pan Jan 
Mrnuštík (z Bařin) pustil do další 
podobné akce. Tentokrát se jed-
nalo o studánku v Příkrém, která 
se nachází kousek pod rozhled-
nou Vartovna. Pokud přicházíte 
k Vartovně po asfaltu od Lůžka, 
tak v místě, kde se na asfaltovou 
cestu připojí cesta od Syrákova, 
je na stromě šipka doleva, která 
Vás nasměřuje ke studánce. Po cca 
100 m po pěšince narazíte na krás-
nou novou studánku. Nechali jsme 

provést také rozbor pitné vody a vý-
sledek vyšel velmi dobře. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Nová studánka v PříkrémNová studánka v Příkrém
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Navyšování cen elektrické ener-
gie nyní hýbá všemi domácnostmi 
v naší republice a také obec Liptál 
musí začít počítat s navýšením ná-
kladů na úhradu energií. 

Prvním místem, kde začneme 
s úsporami elektrické energie, je 
veřejné osvětlení. Nynější veřejné 
osvětlení v obci je totiž již značně 
zastaralé a neúsporné, a tak dojde 
k omezení délky nočního svícení. 
V současné době svítí veřejné osvět-
lení přes týden do půlnoci a o ví-
kendu svítí celou noc. A tady dojde 
k prvnímu omezení. 

Od 3.1.2022 budou světla vypínat 
o půlnoci ve všech dnech v týdnu. 

Nyní je naše obec osvětlena 150 ks 
svítidel s náklady na energii ve výši 
cca 200 tis. Kč/rok. Dalším krokem 
k úspornějšímu provozu je pláno-

vaná kompletní výměna všech sví-
tidel za nové LED osvětlení. Zahájili 
jsme totiž přípravu projektu, kte-
rý navrhne svítidla, která zajis-
tí snížení energetické náročnosti. 

Samotná výměna svítidel by mohla 
proběhnout do dvou let.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
Foto Hana Žemlová

Veřejné osvětlení se bude omezovatVeřejné osvětlení se bude omezovat

Bohužel, i nyní se opakuje podob-
ný scénář jako na konci roku 2019. 
I dnes je dolní obchod Jednota za-
vřený a čeká se, zda vedení Jednoty 
sežene nové zaměstnance do této 
liptálské prodejny. 

S vedením Jednoty jsem mlu-
vil, ale bohužel prozatím žádného 

nového pracovníka nemají. Ujistili 
nás, že jejich cílem je tuto prodejnu 
udržet, a i nadále se budou snažit 
hledat nové zaměstnance. Velkým 
problémem je totiž současná neza-
městnanost, která je v posledních 
letech velmi nízká. Vždyť jen třeba 
Liptál má aktuálně nezaměstna-

nost pod 2,5 %. Tak věřme, že se 
to povede a v novém roce budeme 
moci nakupovat i v této části obce.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Problémy s otevřením Problémy s otevřením 
dolního obchodu Jednotadolního obchodu Jednota

V poslední době se stále častěji 
setkáváme s tím, že občané naší 
obce nacházejí ve svých schránkách 
dopisy s nabídkou na odkup ze-
mědělských nebo lesních pozemků 
v jejich vlastnictví. Většinou se jedná 
o společnosti, jejichž důvěryhodnost 
nelze ověřit a mnohdy je již v nabíd-
ce také uvedena kupní cena a postup 
prodeje na dálku bez nutnosti osob-
ního setkání. Již několikrát jsme se 
setkali s tím, že tyto firmy zakoupe-
né pozemky ihned nabízí k dalšímu 
prodeji s navýšenou cenou. 

Rozumíme tomu, že někdy chce 
vlastník tuto věc řešit rychle a také 

diskrétně. Buďte ale pro-
sím obezřetní a v přípa-
dě potřeby, neváhejte se 
na nás obrátit s pomocí. 
V poslední době koupi-
la obec Liptál do svého 
vlastnictví několik po-
zemků od těchto spe-
kulativních firem, z dů-
vodu obavy z dalších 
spekulací. 

Pokud uvažujete o prodeji po-
zemků ve svém vlastnictví v na-
šem katastrálním území Liptál, 
oslovte prosím nejdříve obecní 
úřad. Nabídneme Vám odpovídající 

kupní cenu, která bude minimálně 
stejná jako cena uvedená v zasla-
ných nabídkách.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Pozor na spekulace s pozemkyPozor na spekulace s pozemky



Z obecního úřadu

Z obecního úřadu

8  Liptálský zpravodaj 4/2021

Prodej palivového dříví v roce 2022Prodej palivového dříví v roce 2022
I v letošním roce jsme rozvezli ob-

čanům obce Liptál cca 62 vyvážeček, 
což je cca 309 m3 kůrovcové dřevní 
hmoty. Také v příštím roce chceme 
s touto službou pokračovat a to opět 
s cenou 600 Kč/m2 včetně dovozu 
dřeva až domů. I v příštím roce bude 
znovu platit, že dřevo je určeno pou-
ze pro občany obce Liptál. Pro občany 
jiných obcí a pro otop nemovitostí 
mimo naši obec nebude prodej dře-
va možný. Dřevo si můžete již teď 
objednat na obecním úřadě. Obec 
bude prodávat pouze měkké palivové 
dříví v délkách cca 4 m. Upozorňuji 
vás, že v současné době se již dřevo 
vozit nebude, protože traktor je nyní 
připraven na zimní údržbu. Dřevo se 
začne vozit zase až na jaře.

  Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Zase nám nasněžilo. Povzdech 
všech, kteří vlastní nemovitosti 
a ví, že ráno, aby se dostali do prá-
ce, do školy, do školky, do obcho-
du, na poštu, musí nasadit čepice, 
rukavice, obléct zimní kabát a vzít 
do rukou lopaty a smetáky a za-
brat, aby měli pěšinky, vjezdy, auta 
zbaveny sněhu. Tím je vykoupený 
romantický pohled na zimní kraji-
nu v období Vánoc i počátku nové-
ho roku. Tak to je.

Ale má to ještě jeden rozměr. 
Prosbu na všechny občany o po-
chopení a toleranci v případě zimní 
údržby. Traktoristi opravdu nemo-
hou být na všech místech najed-
nou. Někdy jim také chvíli trvá, 
než z některých míst sníh odklidí. 
Mnohdy nestačí jen projet, ale mu-
sí myslet i na to, kam s tím vším 
sněhem, když sněží stále a ulice 
jsou úzké, volnější plochy daleko. 
A věřte, že za volantem trakto-
ru, s tunovými radlicemi, metráky 
hrnutého sněhu a prokluzujícími 
koly, někdy za tmy i za hustého 

sněžení, to vypadá trochu jinak, 
než rady při pohledu z okna nebo 
od své branky. Ta manipulace s ta-
kovouto technikou opravdu není 
jednoduchá. 

Proto všechny prosíme i tuto 
zimu o vysokou míru tolerance 
a pochopení. Zároveň prosíme, 

hodně důležité je, abyste neparko-
vali na veřejných prostranstvích, 
na přístupových komunikacích, 
na jejichž odklizení jsou závislí 
i další lidé. Mnohdy zaparkova-
ná auta dokonce zaberou i pro-
stor, kam lze přebytek sněhu nahr-
nout tak, aby co nejméně zavazel. 

Když padá sníh, Když padá sníh, 
bojujeme všichni se zimní údržbou bojujeme všichni se zimní údržbou 



Z obecního úřadu

Z obecního úřadu

Liptálský zpravodaj 4/2021  9

Nové nařízení Státní veterinární správy Nové nařízení Státní veterinární správy 
k zamezení šíření ptačí chřipkyk zamezení šíření ptačí chřipky

Využívejte proto především své 
dvory a vjezdy. Jinak se opravdu 
nesmíte divit, že před nastoupením 
do auta budete muset odházet i na-
hrnutý rantl. Není to schválně, ale 
nedá se nic dělat. Platí to i pro na-
še soukromé vjezdy. Opravdu není 
v silách traktoristů úplně to vyčis-
tit. Jednak tak jemnou manipulaci 
tato velká a těžká technika ani 
nedovoluje, ale také je třeba myslet 
na to, aby nebyly způsobeny další, 
větší škody na majetku druhých. 
A navíc - všechny tlačí čas – jiní už 
jinde netrpělivě čekají, aby traktor 
projel. A především je nutné zajistit 
provoz služeb.

O vaše pochopení prosíme i v pří-
padě posypů. To, že se nejedná 
v obou případech o zrovna lev-
nou záležitost, chápeme všichni. 
Posypy se aktuálně zvažují vždy 
s ohledem na situaci. Například, 
pokud hustě sněží nebo je v nebliž-
ší době předpovídáno sněžení, je 

posypávání spíše plýtváním. Navíc 
na mnoha kritických místech už 
máme alespoň umístěny nádoby 
s posypem, které můžete v případě 
potřeby dle libosti využívat. 

A když se vrátíme k té zimní ro-
mantice, jako na začátku, zavzpo-

mínejme, jak to bývalo za starých 
časů. 

Děkujeme vám všem za pochope-
ní a spolupráci. 

Jana Vráblíková
Foto Tomáš Mrlina, leden 2021.

Ústřední veterinární správa vy-
dala mimořádná veterinární opat-
ření k zamezení šíření nebezpečné 
nákazy – vysoce potogenní influ-
enzy ptáků – tzv. „ptačí chřipky“ 
na území České republiky.

Čl. 1
Všem chovatelům drůbeže se 

z důvodu zabránění kontaktu s vol-
ně žijícími ptáky a zabránění šíření 
nebezpečné nákazy  

a)  zakazuje chovat drůbež, s vý-
jimkou běžců a holubů, pod ši-
rým nebem a nařizuje se umístit 
a držet chovanou drůbež, s vý-
jimkou běžců a holubů, uvnitř 
budovy v hospodářství, ve kterém 
je chována; není-li možné chova-
nou drůbež trvale umístit a dr-
žet uvnitř budovy v hospodářství, 
ve kterém je chována, nařizuje 
se chovatelům omezit venkovní 
prostory, do nichž má drůbež pří-
stup, a v co nejvyšší možné míře 

omezit kontakt chované drůbeže 
s volně žijícími ptáky, 

b)  nařizuje podávat drůbeži vodu 
a krmivo uvnitř budovy v hospo-
dářství nebo pod přístřešky,  

c)  nařizuje omezit pohyb osob 
v hospodářstvích s chovem drů-
beže pouze na osoby, jejichž čin-
nost je zcela nezbytná pro zajiště-
ní řádné péče o chovanou drůbež   

d)  nařizuje chránit krmivo, steli-
vo a vodu používané ke krmení, 
stlaní a napájení drůbeže před 
kontaminací trusem volně žijí-
cích ptáků.  

Čl. 2
Všem chovatelům, kteří chovají 

ve svém hospodářství drůbež pod-
léhající evidenci podle zákona č.  
154/2000 Sb., o šlechtění, pleme-
nitbě a evidenci hospodářských 
zvířat a o změně některých souvi-

sejících zákonů (plemenářský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, 
se nařizuje v případě, že nejsou 
v jejich hospodářství proveditelná 
opatření podle článku 1, neprodle-
ně o této skutečnosti informovat 
místně příslušnou krajskou vete-
rinární správu Státní veterinární 
správy nebo Městskou veterinární 
správu v Praze Státní veterinární 
správy.   

 
Čl. 3

Sankce
Za nesplnění nebo porušení po-

vinností vyplývajících z těchto mi-
mořádných veterinárních opatření 
může správní orgán podle ustano-
vení § 71 nebo § 72 veterinárního 
zákona uložit pokutu až do výše 

a)  100 000 Kč, jde-li o fyzickou 
osobu, 

b)  2 000 000 Kč, jde-li o právnic-
kou osobu nebo podnikající fyzic-
kou osobu. 
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Děkujeme dárci krveDěkujeme dárci krve Vánoční setkání Vánoční setkání 
opět zrušeno opět zrušeno 

Čl. 4
Poučení

Pokud v souladu s § 67 a násl. 
veterinárního zákona vzniká nárok 
na poskytnutí náhrady nákladů 

a ztrát, které vznikly v důsled-
ku provádění mimořádných ve-
terinárních opatření nařízených 
ke zdolávání některé z nebezpeč-
ných nákaz a nemocí přenosných 
ze zvířat na člověka, je třeba jej včas 
uplatnit na základě žádosti podané 
u Ministerstva zemědělství, které 
o ní rozhodne.  Podrobnosti pro 
uplatňování náhrady a náležitosti 
žádosti o její poskytnutí stanoví vy-
hláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zví-

řat a jeho ochraně, o přemísťování 
a přepravě  zvířat  a  o oprávnění  
a odborné  způsobilosti k výkonu  
některých odborných  veterinár-
ních  činností,  ve  znění  pozděj-
ších  předpisů.  Formulář žádosti je 
dostupný na internetových strán-
kách Ministerstva zemědělství.   

Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
1.  Zrušuje se nařízení Státní veteri-

nární správy  č. j. SVS/2021/143556-G  
ze dne  23. 11.  2021. 

2.  Toto nařízení nabývá podle 
ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) 

veterinárního zákona platnosti 
a účinnosti dnem jeho vyhláše-
ní - v Praze dne 24.11.2021. Č. j. 
SVS/2021/144958-G) 

Příznaky ptačí chřipky 
u zvířat

Infikovaná zvířata jsou otupě-
lá a mají načepýřené peří, jsou 
netečná, odmítají se pohybovat, 
mají dýchací potíže, jsou apa-
tická. Příjem krmiva je výraz-
ně snížen nebo se objeví úplné 
nechutenství. Rovněž snáška se 
výrazně snižuje nebo úplně za-
staví. (Zdroj Jalovec 30.11.2021.)

V uplynulém období jsme obdrželi informaci o pozo-
ruhodném výkonu našeho spoluobčana. Informovala 
nás o tom Jana Sklářová, předsedkyně oblastního 
spolku ČCK Vsetín:

„Ve vaší obci žije výjimečný občan, který daroval 80 
bezpříspěvkových odběrů krve. Za to dostal ocenění 
od Oblastního spolku Českého červeného kříže Vsetín 
a to Zlatý kříž 3. třídy profesora MUDr. Jana Jánského.“

Je to Marek Martinů, Liptál – Pod Hranicí č. 538.
I v Liptále velmi oceňujeme tento jeho ušlech-

tilý a záslužný čin a jsme na něho právem hrdi. 
Gratulujeme a děkujeme.            OÚ Liptál

S ohledem na současná protiepidemická opatření 
a neustále vysoký počet nemocných je vánoční bese-
da se seniory v Liptále, plánovaná na sobotu 4.12.2021, 
zrušena. Je nám to velmi líto, že ani tento předvá-
noční čas jsme se společně nemohli setkat, i když už 
jsme původně zahájili přípravy na tuto každoroční 
oblíbenou akci. Nedá se ale nic dělat, bylo by to v této 
situaci velmi nezodpovědné, a především jsme vás 
nechtěli vystavovat zbytečnému riziku. Snad nám 
okolnosti v příštím roce budou více přát a budeme se 
moci setkávat i na jiných akcích.

Z těchto důvodů protiepidemických opatření bude-
me také nadále pokračovat v zasílání poukazů našim 
jubilantům místo osobních návštěv u vás doma. Pro 
rok 2022 jsme se rozhodli navýšit  částku na 500 Kč 
(oproti původní 300 Kč). Poukázky, které obdržíte 
jmenovitě do schránek, můžete čerpat v místních 
obchodech Jednota.

Obecní úřad v Liptále společně se starostou a členy 
Komise pro občanské záležitosti při Zastupitelstvu 
obce Liptál vám všem přeje příjemné prožití Vánoc 
a ze všeho nejvíce zdraví v příštím roce. A na shle-
danou na příštích setkáních! (jv)

Sb ě r n a p r á d l a v  l i p tá l e 
Bude o  vánočních svátcích 

Zavřena
OD  22.12.2021 do  4.1.2022 včetně

informační centrum na poště
je v prosinci zavřeno.

Své záležitosti vyřídíte během 
otevírací doby na obecním úřadě.

novo ro č n í o h ň o S t roj 
p ř e d r a d n ic í

se z  důvodu současných nař ízení

N E K O N Á

pošta partner liptál
provoz během vánočních Svátků:

Od pondělí 27. 12. 

do pátku 31. 12. 2021 včetně 

otevřeno 8:00 – 11:30 hodin.

Odpoledne zavřeno.
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Běžkařská stopa po našich kopcíchBěžkařská stopa po našich kopcích
Okolí kolem nás je velmi krásné. 

Hřebenové túry kolem naší obec 
láká mnoho z nás a také ostatních 
turistů. V létě i v zimě. Proto i le-
tos chceme trochu pomoci zimním 
turistům a to v úpravě běžkařské 
stopy. Opět budeme upravovat sto-
pu po hřebenech kolem celé obce. 

Vše samozřejmě záleží na dostat-
ku sněhové pokrývky a tak dou-
fejme, že sněhu bude letos dost. 

Informace o úpravě stopy budou 
na facebooku a také na webu obce.

Ing. Milan Daňa

LLiptál - iptál - Výsledky voleb  Výsledky voleb  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČRČR

Pořadí
po volbách Název strany Vylosované číslo

strany
Počet hlasů
pro stranu V procentech %

1. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 13 193 23,9
2. ANO 2011 20 177 22,0
3. Svoboda a přímá demokracie (SPD) 4 152 18,8
4. PIRÁTI a STAROSTOVÉ 17 97 12,0
5. VOLNÝ blok 3 57 7,1
6. Trikolora Svobodní Soukromníci 8 41 5,1
7. ČSSD 5 29 3,6
8. PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty 12 24 3,0
9. KSČM 18 20 2,5
10. Moravané 22 6 0,7
11. Švýcarská demokracie 2 5 0,6

12.-13. Strana zelených 1 3 0,4
12.-13. Koruna Česká 16 3 0,4

14. Otevřeme Česko normálnímu životu 21 1 0,1
15.-18. Aliance národních sil 7 0 0
15.-18. Aliance pro budoucnost 9 0 0
15.-18. Hnutí Prameny 10 0 0

15.-18. Urza: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se 
nelze provolit. 15 0 0

808 100 %

Datum konání: 8. a 9.10.2021
Počet voličů v obci Liptál: 1196 voličů 
K volbám se dostavilo (počet vydaných úředních obálek): 812 voličů
Účast v procentech: 67,9 %
Počet platných hlasů: 808 hlasů
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Jak naladit regionální zpravodajství České televizeJak naladit regionální zpravodajství České televize

Nejen pro seniory - pozor!Nejen pro seniory - pozor!

Redakce zpravodajství Televizního 
studia Brno měsíčně dodává asi 
15 hodin čistého času reportáží 
a vstupů z regionů pro vysílání 
ČT24. Kromě toho každý všední den 
vysílá na ČT1 speciální zpravodaj-
ské pořady pro kraje Jihomoravský 
a Zlínský. Ve 12.20 začínají Události 
v regionech plus, v 18 hodin pak 
hlavní zpravodajská relace Události 
v regionech. Okamžikem přechodu 
na vysílání v systému DVB-T2 mají 

diváci v celé zemi v nabídce všech-
ny verze regionálních pořadů. 

Pokud tedy chtějí sledovat verzi 
určenou speciálně pro Zlínský kraj, 
v seznamu automaticky naladěných 
kanálů si vyberou ten s označením 
ČT1 JM. Potom si ho, podle typu při-
jímače, mohou přesunout mezi své 
oblíbené programy nebo na tlačítko 
s přímou volbou kanálu. V případě 
jakéhokoliv problému mohou kon-
taktovat divácké oddělení: telefonic-

ky na čísle 261 136 113 nebo e-mailem 
na info@ceskatelevize.cz. 

O dění ve Zlínském kraji navíc 
každou sobotu v pravé poledne vy-
sílá redakce zpravodajství na ČT1 
speciální regionální pořad Týden 
v regionech a také Regiony ČT24. 
Na ČT24 pak každý sudý týden vy-
sílá Televizní studio Brno živě ma-
gazín Dobré ráno. (red)

Převzato  z Magazínu 21, 
duben 2021

Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, nebo zkontrolujte platby za elektřinu 
nebo plyn.

Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost A-PLUS 
Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY entity, 
COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie České 
spořitelny, Europe Easy Energy, Kolibřík energie, 
Ray Energy, nebo X Energie a neřešili jste změnu 
plateb, ověřte si, zda nedlužíte za energie dodavateli 
poslední instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší bance (tr-
valý příkaz) si ověřte, zda máte nastaveny platby 
za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným jiným způ-
sobem nehradíte, dlužíte za energie dodavateli po-
slední instance. 
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše v pořádku. 
Nemusíte nic řešit.

 Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli elektřiny nebo 
plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, nebo Vaše 
starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit? 
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za elektřinu nebo 
plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš dodavatel. Proto je nutné 
vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci – o dodavatelích po-
slední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, a odpovědi na často kladené otázky lidí, 
kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.

N
E
B
O
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Cena vodného a stočného pro rok 2022Cena vodného a stočného pro rok 2022

MMUDUDr. Garlíková Hana r. Garlíková Hana 
Oznámení o dovolené – Vánoce Oznámení o dovolené – Vánoce 

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI 
v Liptále k 30.11.2021v Liptále k 30.11.2021

OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL,OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL,
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

Evidovaní uchazeči:   30 (23 k 30.9.2021).
Z toho dosažitelní uchazeči:  25 (19 k 30.9.2021).
Podíl nezaměstnanosti:  2,54 (1,93 k 30.9.2021). 

Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Branky: 38 evidovaných uchazečů, 5,41 %  

podíl nezaměstnanosti,
- nejméně Ústí: 8 evidovaných uchazečů, 1,20 %  po-

díl nezaměstnanosti. 
(Zdroj: Úřad práce)

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., ozna-
muje cenu vodného a stočného s účinností od 1.ledna 
2022.

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

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

VaK Vsetín, a.s., žádá odběratele, aby nesdělovali 
k 31.12.2021 stavy svých vodoměrů, protože budou sta-
noveny technickým propočtem.

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

Cena v Kč/m3 Bez DPH Včetně 10 % DPH

Vodné 46,80 51,48

Stočné 36,00 39,60

Vodné + stočné 82,80 91,08

27. 12. - 29. 12. 2021
 MUDr.Garlíková Hana NEORDINUJE

Zástup vyhledejte jen v neodkladných záležitostech
v ordinační době 7-11 po předchozí 

telefonické konzultaci:
MUDr. Stejskal Radek 571 818 343
MUDr. Dvořáková Marie 571 818 341

Ordinujeme na Vsetíně 30. a 31.12.2021.

Všem přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví 
v novém roce 2021

MMUDUDr. Blanarčíková Hanar. Blanarčíková Hana
Provoz ordinace – Vánoce 2021Provoz ordinace – Vánoce 2021
Datum Den Ordinace 

20.12.2021 PO 7:00 - 11:00

21.12. ÚT Dovolená

22.12. ST Dovolená 

23.12. ČT Dovolená

24.12. PÁ Svátek

25.12. SO Svátek

26.12. NE Svátek

27.12. PO Dovolená 

28.12. ÚT Dovolená 

29.12. ST Dovolená

30.12. ČT 7 - 12

31.12. PÁ Dovolená 

1.1.2022 SO Svátek 

2.1. NE Neděle 

Poté obvyklé ordinační hodiny

Ordinace v Liptále přeje všem občanům 
krásné vánoční svátky

 a hlavně hodně zdraví do nového roku 2022!

PONDĚLÍ 20.12.2021 08:00 – 11:00 a 12:00 -17:00
ÚTERÝ 21.12.2021 08:00 – 11:00 a 12:00 -15:00

STŘEDA 22.12.2021 08:00 – 11:00 a 12:00 -15:00
ČTVRTEK 23.12.2021 ZAVŘENO

PÁTEK 24.12.2021 SVÁTEK
OD 27.12.2021 DO 2.1.2022 ZAVŘENO

OTEVŘENO OD 3.1.2022 v běžném provozu
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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. 

2021

Komunální odpad  
POPELNICE

ČERNÉ pytle

ČTVRTEK – LICHÝ týden

PLASTY – PET
žluté pytle
PONDĚLÍ

PAPÍR
modré pytle

PONDĚLÍ

SKLO
NÁPOJOVÉ KARTONY 

Tetra Pack
oranžové pytle

prosinec 2, 16, 30 27 13 x

2022

Komunální odpad  
POPELNICE

ČERNÉ pytle

ČTVRTEK – LICHÝ týden

PLASTY – PET
žluté pytle
PONDĚLÍ

PAPÍR
modré pytle

PONDĚLÍ

SKLO
NÁPOJOVÉ KARTONY 

Tetra Pack
oranžové pytle

leden 13, 27 24 10

únor 10, 24 21 07

březen 10, 24 21 07

duben 7, 21 18 04 Vývoz

květen 5, 19 16 02, 30 kontejnerů

červen 2, 16, 30 13 27 ze sběrného

červenec 14, 28 11 25 dvora

srpen 11, 25 08 22 podle

září 8, 22 05 19 potřeby

říjen 6, 20 03, 31 17

listopad 3, 17 28 14

prosinec 1, 15, 29 26 12

Sběrný dvůr pro občany obce LiptálSběrný dvůr pro občany obce Liptál
PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství

Den Datum Otevírací doba  

Pondělí 20.12.2021 09:00 – 11:00

Úterý 21.12. 16:00 – 18:00

Středa 22.12. 16:00 – 18:00

Čtvrtek 23.12. 16:00 – 18:00

Pátek 24.12. ZAVŘENO - SVÁTEK

Sobota 25.12. ZAVŘENO - SVÁTEK

Neděle ZAVŘENO

Pondělí 27.12. 09:00 – 11:00

Úterý 28.12. 16:00 – 18:00

Středa 29.12. 16:00 – 18:00

Čtvrtek 30.12. 16:00 – 18:00

Pátek 31.12. ZAVŘENO

Sobota 01.12.2022 ZAVŘENO - SVÁTEK

Neděle 02.12. ZAVŘENO

Od 3.12.2022 opět obvyklá otevírací doba.
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Obecní kalendáře na rok 2022Obecní kalendáře na rok 2022

Poplatek za likvidaci odpaduPoplatek za likvidaci odpadu

Realizace kalendářů z fotek z na-
ší obce je naší další krásnou tra-
dicí. Tento zvyk se nám velmi líbí 
a chceme v něm pokračovat i nadá-
le. Každý rok dostane nějaký liptál-
ský fotograf možnost prezentovat 
své fotografie pořízené na území 
obce Liptál. 

Již nyní máte všichni doma stol-
ní kalendáře, které nabízí také 
přehled plánovaných kulturních 
a sportovních akcí a také zde mů-
žete najít termíny svozů jednotli-
vých odpadů. 

Pokud byste někdo chtěl, nabí-
zíme Vám možnost koupě dalších 
kalendářů s fotkami z naší obce. 

Stolní kalendář s fotkami od Jany 
Vráblíkové ml. za cenu 80 Kč/ks 
a nástěnný kalendář s fotkami 
od Josefa Londy za cenu 130 Kč/ks. 
Kalendáře jsou k dispozici na obec-
ním úřadě.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Zastupitelstvo obce Liptál na 
svém posledním zasedání mělo 
na programu projednávání nové 
vyhlášky o odpadech, protože zá-
kon o odpadech doznal opět dal-
ších změn a obce dostaly za úkol 
schválit nové vyhlášky k této pro-
blematice. Při této příležitosti jsme 
také projednávali navýšení poplat-
ku za likvidaci odpadů. Bohužel 
už i v naší obci bude muset dojít 
k navýšení poplatku. Původní vý-
še poplatku tj. 300 Kč/osoba/rok 
nebyla měněna cca 20 let. Díky 
velmi kvalitnímu třídění našich 
občanů jsme se stále drželi na této 

částce. Nyní však musí dojít k na-
výšení o 50 Kč/osobu/rok, protože 
se stále zvyšují náklady za ostatní 
vstupy, především za svoz a ulože-

ní odpadů. V třídění odpadů jsme 
na tom velmi dobře, ale zdražování 
je už tak velké, že náš poplatek tyto 
náklady nepokryje. Problém je, že 
se bude i nadále zdražovat a tak 
musíme třídit tak jako doteď, ale 
hlavně musí dojít ke zlepšení tří-
dění u některých občanů. Jen tak 
si budeme moct udržet tuto nízkou 
cenu co nejdéle. Mnoho obcí kolem 
nás přešlo na motivační systém 
třídění, což znamená, že poplatek 
za likvidaci odpadů se výrazně zvý-
ší a pouze dobrým tříděním může-
te docílit nižšího poplatku. Třiďme 
odpad, má to smysl.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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V naší knihovně se konečně 
po dlouhé době podařilo uspořádat 
tradiční Pasování loňských prvňáč-
ků za čtenáře – ochránce knih. 
Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 se 
pasování zúčastnilo 14 žáčků dru-
hé třídy ZŠ Liptál s paní učitelkou 
Haničákovou, rytířem Martinem, 
a paní knihovnicí ze Vsetína 
a z Liptálu. 

Děti v knihovně předvedly své 
znalosti v Pohádkovém kvízu 
a pronesli nahlas slib ochránců 
knih. Poté byl každý ochránce pa-
sován opravdovým mečem rytí-
ře Martina a od paní knihovnice 
dostal Pasovací diplom, detektiv-
ku  Záhada školní půdy a přihláš-
ku čtenáře do liptálské knihovny. 
Popovídali jsme si také o tom, jak 
zacházet s knihami. Na závěr pa-

ní knihovnice přečetla dětem po-
hádku Kniholap psanou ve verších 
s krásnými obrázky.

Všichni se těšíme, že nově paso-
vaní čtenáři – ochránci knih budou 
navštěvovat naši knihovnu co nej-
častěji.

Alena Malčíková, knihovnice 

VÁNOČNÍ PROVOZ

Knihovna bude ZAVŘENA
 od 23.12.2021  do 6.1.2022

Pasování žáků ZŠ Liptál za čtenáře knihovnyPasování žáků ZŠ Liptál za čtenáře knihovny

Knihovna v Liptále
přeje svým čtenářům a návštěvníkům

příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2022!

Knihovna v Liptále
přeje svým čtenářům a návštěvníkům

příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2022!
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Plán známých akcí v Liptále 2021Plán známých akcí v Liptále 2021

Plán známých akcí v Liptále 2022Plán známých akcí v Liptále 2022

DT NÁZEV AKCE 2021 ZAČ. POŘADATEL KDE

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

26.12. Štěpánská zábava – ZRUŠENO 20:00 FK Liptál KZ

30.12. Setkání u rozhledny Vartovna 
– není organizováno 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 - ZRUŠENO 18:00 Obec Liptál Před OÚ

DT NÁZEV AKCE 2022 ZAČ. POŘADATEL KDE

Tříkrálová sbírka 2021 --- Charita Vsetín Kostely, OÚ, pošta

15.1. Hasičský ples + schůze 14 a 20 h SDH Liptál KZ

4.2. Jednodenní pololetní prázdniny --- ZŠ Liptál ---

5.2. Pohádkový karneval 15:00 MŠ, ZŠ, SR při ZŠ Liptál KZ

7.2.
až

13.2.
Jarní prázdniny --- ZŠ Liptál ---

12.2. Soukromá akce --- Malčíková A., Liptál KZ

18.2. Partnerský večer ČCE Liptál Sál ZUŠ nebo sborový 
dům ČCE

19.2. Myslivecký ples 20:00 MS Brdisko Liptál KZ

19.2. Jarní babský volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál Tělocvična ZŠ Liptál

26.2. Den středověkých řemesel 10:00 Jagari KZ

26.2. 78. Valašský bál 2022 20:00 FS Lipta Liptál Hospoda U Klesků

4.3. Koncert cimbálových muzik 16:00 ZUŠ Morava Liptál Sál ZUŠ

5.3. 3. Dětský valašský bál  14:00 FS Lipta Liptál KZ

18.3 Liptálský kvíz 19:00 FS Lipta Liptál KZ

19.3. Seminář ValFoS --- FS Liptal, ValFoS KZ

1.4. Velikonoční prázdniny --- ZŠ Liptál ---

2.4. Ukliďme naši obec – ukliďme Liptál 08:00 Obec Liptál obec

7.5. Chlebíčkový volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál Tělocvična ZŠ

8.5. Odhalení pamětní desky 1. partyzánské 
brigády Jana Žižky Obec Liptál Obora v Lůžku

14.5. Taneční zábava 20:00 Šťastný D., Vizovice KA

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

O konání nadcházejících akcí budete informováni obvyklými způsoby - na www.liptal.cz - záložka Akce 
v Liptále, na facebooku obce Liptál, plakáty, místním rozhlasem. Přihlášení občané obdrží informace do svých 
schránek emaily, SMS zprávami. 

Vánoční program bohoslužeb 2021 - 2022 v kostelích je zveřejněn na jiném místě tohoto zpravodaje.
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15.5.

Slavnostní bohoslužba – Mgr. Jana 
Krausová, vnučka architekta kostela 
Josefa Zlatohlávka, Vídeň
- Ekumenická bohoslužba
- 4. letní setkání seniorů 
- Křest opravených varhan – koncert 
Ladislav Moravetz

10:00

Časy 
budou 
dopl-
něny

ČCE Liptál
Kostel ČCE,
sborový dům,
Farní zahrada

28.5. Kácení máje 17:00 SDH Liptál U hasičské zbrojnice

4.6. Taneční zábava - Kosovci 20:00 FK Liptál KA

5.6. 35. Dětský nejen folklorní den --- FS Lipta, Obec Liptál KA

10.6. Noc kostelů – celorepubliková akce 17:00 ČCE Liptál Kostel ČCE

18.6. 2. Future Cup Liptál – fotbalový turnaj 
mládeže 12 letých 08:00 FK Liptál Areál FK

25.6. II. Liptálský Kyseličák 2022 13:00 Vráblíková J. ml., Obec Liptál KA

27.6. Koncert - hudební odpoledne 16:00 ZUŠ Morava – Liptál KA
1.7.
až

31.8.
Hlavní prázdniny --- ZŠ Liptál ---

3.7. Vzpomínka – Mistra Jan Hus 17:00 ČCE Liptál Farní zahrada ČCE 

Setkání u pomníčku Na Bílé 15:30 ČCE Liptál, Obec Seninka Na Bílé

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

10.7. 5. Letní setkání seniorů

16.7. Pivní slavnosti, taneční zábava 20:00 Šťastný D., Vizovice KA

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

6.8. 8. Liptálský gulášfest 2022 15:00 Obec Liptál KA

13.8. Fotbalové odpoledne 15:00 FK Liptál Areál FK Liptál

19.8. Kino na Zámek – LS 20:30 FS Lipta Liptál, Obec Liptál Zámek
17.8.
až

22.8.
MFF 53. Liptálské slavnosti 2022  --- FS Lipta Liptál, Obec Liptál KA, KZ, zámek

1.9. Začátek nového školního roku 07:45 ZŠ Liptál ZŠ Liptál

10.9. 3. Přespolní expedice 2022 13:00 Obec Liptál

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

26.9. Liptálská pouť 10:00 ŘK církev Liptál Kostel ŘK

23.10. Den stromů, 200 let zámeckého buku 14:00 ČSOP Vartovna, Obec Liptál U zámku

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

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

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

3.12. Posezení se seniory 14:30 Obec Liptál KZ

3.12. 23. Mikulášská jízda 2022 14:00 FS Lipta Liptál Obec

10.12. Mikulášský volejbalový turnaj smíšených 
družstev 08:00 KVN Liptál Tělocvična ZŠ Liptál

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

19.12. Vánoční koncert ZUŠ Morava Liptál 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 10:00 Myslivci Všemina Na Kršli

01.01.
2023 Novoroční obecní ohňostroj 18:00 Obec Liptál Před OÚ
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Ani v letošním roce se setkání 
na Vartovně nebude organizovat 
vzhledem k tomu, že se na tom-
to setkání nedá regulovat počet 
lidí, odstupy atd. Nelze  přebírat 
odpovědnost za případné nedodr-
žování platných nařízení. Pokud 
se lidé sejdou, bude to na jejich 
vlastní odpovědnost i nebezpečí. 

Snad se ve zdraví všichni sejde-
me v příštím roce.

Informace nám podala starostka 
obce Seninka, Milada Holečková.

(jv) Foto Josef Londa.

Setkání u rozhledny Setkání u rozhledny 
na Vartovni 2021 na Vartovni 2021 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN – ÚNOR – BŘEZEN 2022

60 let
Únor  Kovaříková Jana, Háj
  Šimeček Petr, Pusté
Březen  Pečenková Ivana, Střed

65 let
Leden  Marková Drahomíra, Háj
Únor  Stupavská Kateřina, Hluboké
  Všetičková Dagmar, Sadová
  Dostálová Věra, Háj
Březen  Všetička Jaroslav, Sadová

70 let
Leden  Malčíková Růžena, Helštýn
Únor  Gerža Jan, Pod Hranicí
  Mrnuštík Jan, Dolansko
Březen  Ondrašíková Štěpánka, Dolansko

75 let
Leden  Řehánková Jaroslava, Střed
Únor  Smilková Dana, Střed
  Valchářová Věra, Výpusta

80 let
Leden  Šimková Marie, Hořansko
Únor  Tomanová Vlasta, Na Špici
Březen  Čala Karel, Na Hranici

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

82 let
Leden  Víchová Anna, Na Špici
Únor  Havranová Marie, Střed
Březen  Kachtíková Anna, Kopřivné
  Skřivánková Jarmila, Střed
  Hruška Jaroslav, Hořansko

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

85 let
Březen  Černotová Ludmila, Střed

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

88 let
Leden  Zgarbová Marie, Škurňův dvůr

90 let
Únor  Mrlina Zdeněk, Hořansko

91 let
Leden  Kulíšková Jiřina, Sadová

92 let
Leden  Čurdová Zdeňka, Dolansko

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Úmrtí 
Říjen Mrnuštíková Jarmila, Hořansko
 Machala Vlastimil, Krhová, rodák 

z Liptálu - Hlubokého
 Smilková Marie, Dolansko
 Ing. Michálek Ladislav, Lopuník
 Obadal Karel, Dolansko
 Foldynová Marie, Střed
 Migdalová Františka, Lůžko
 Šimarová Alena, Hořansko
 Mikulcová Rosalie, Dolansko
Listopad Tkadlec Karel, Lůžko
 Hurtová Jana, rozená Hrbáčková, 

Pržno, rodačka z Liptálu Střed
 Billová Jarmila, Vsetín, známá harmo-

nikářka
 Pilíšková Dana, Vsetín
Prosinec Chmelařová Marie, Hořansko
 Blanarčíková Štefánia, Lůžko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NarozeNi
Říjen Filová Nikola, Dolansko
Listopad  Špidla Jakub, Hořansko
 Mrnuštík Matěj, Lopuník

Přihlášeni 
Říjen Nevola Zdeněk, Sadová
 Weitzová Ráchel, Dolansko,
 Weller Jonáš, Wellerová Maya, 

Wellerová Amélie, Wellerová Josefína, 
Dolansko

 Migdalová Lucie, Lůžko
 Dušková Kateřina, Lopuník
Listopad Čurdová Svatava, střed

Odhlášeni 
Říjen Navrátil Kryštof, Střed
 Bařina Petr, Na Špici
Prosinec Škubna Václav, Střed

Sňatky
Září Migdal František, Lůžko + Tomšů Marie, 

Všemina
Novomanželům blahopřejeme.

O jiných sňatcích nemáme informace.

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

Dne 23. ledna 2022 si připomene 3. vý-
ročí úmrtí mého syna, bratra, švagra 
a strýce, pana 

Lubomíra Černoty mladšího z Liptálu 
č. 80.

Dne 16. února 2022 vzpomeneme 10. vý-
ročí úmrtí mého manžela, tatínka, 
strýce, dědečka a švagra, pana

Lubomíra Černoty  z Liptálu č.80.

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

Od známých milých tváří jdu poutník,
jdu poutník v Boží chrám...
Jak mnozí šli již dříve, jdu jako oni sám.
Jen ještě pohled zpátky
s tím trpce němým rtem
a kdož mi ruku tiskli...
všem dík a sbohem všem.

Dne 16.ledna 2022 uplyne 5 smutných 
let, co nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček, pan 

Alois Kovařčík z Liptálu - Háje.

Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali a měli rá-
di, děkujeme. Rodina Kovařčíkova a Orságova.

Dne 5. listopadu 2021 jsme si připomně-
li 10. výročí úmrtí pana

Františka Klesky z Liptálu č. 85. 

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

Dne 21.12. 2021 vzpomeneme 11. smutné 
výročí, kdy od nás odešel pan  

Pavel Knebl z Liptálu č. 144.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomíná 
dcera Pavla a dcera Hana s manželem a vnuk 
Zdeněk.

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

Dne 17. prosince 2021 jsou tomu 2 roky, 
co nás navždy opustil pan

Jan Mrnuštík, Liptál č. 110.

Stále vzpomínají syn Jan s rodinou, dcera Lenka 
s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Odešla jsi, jak osud si to přál,
však v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 22. října 2021 jsme vzpomněli 
2. smutné výročí úmrtí mé manželky, 
dcery, naší maminky a babičky, paní

Věry Dědkové z Liptálu – Háje. 

S láskou vzpomínají manžel Lubomír, syn Lubomír 
a dcera Monika s rodinami, maminka Ema, bratr 
Laďa a sestra Lidka.

Její život byla starost, láska a práce,
pro vše dobré měla cit.
Dobré srdce ztichlo a přece nezemřelo, 
v paměti naší bude žít.

Dne 19. února 2022  vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí paní  

Drahomíry Škrabánkové  z Liptálu – 
Háje.

S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami 
a ostatní příbuzní. Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.
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Jedno srdce na světě jsme měli, 
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, 
neozve se už vícekrát. 
Utichlo, zmlklo, šlo už spát.

 
Dne 16. října 2021 by oslavila 86 let naše 
maminka a babička, paní

Marie Valchářová z Liptálu č. 96.

Již 34 let jen vzpomínáme.

I když jsem srdce nemocné měl, 
přece jsem vám ho celé dal
a tolik pro vás vykonat ještě chtěl,
žel snahu mou osud mi vzal. 

Dne 8. prosince 2021 by se dožil 92 let 
náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Josef Valchář z Liptálu č.96.

Na oba s láskou vzpomínáme a v srdcích je stálé 
máme. 
Dcery Marie a Jiřina s rodinami a synové Martin 
a Josef s rodinou.

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

Dne 8. ledna 2022 vpzomeneme druhé 
smutné výročí úmrtí pana

Petra Budila z Liptálu č. 301.

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

V neznámý svět jste šli spát,
zaplakal každý, kdo vás měl rád.
Kam oči pohlédnou, všude vás hledají,
nikde vás nespatří, jen slzy padají.

Dne 27. října 2021 jsme vzpomněli první 
smutné výročí úmrtí pana

Jaromíra Hurty z Liptálu č. 40.

Nikdy nezapomenou manželka Jana, 
syn Jaromír  s rodinou a syn Roman.

Dne 24. září 2021 jsme vzpomněli 31 let 
od úmrtí pana

Jaroslava Kovařčíka z Liptálu č. 40.

Dne 10. prosince 2021 jsme vzpomněli 
28 let od úmrtí paní

Anežky Kovařčíkové z Liptálu č. 40.

Na oba s láskou vzpomínají dcery Jana a Alena s ro-
dinami. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

POděkOVání

Liptál městečko, 
tam je moje všecko…

Rádi bychom i touto cestou 
poděkovali všem, kteří se přišli 

rozloučit či věnovali tichou vzpo-
mínku mému manželovi a „našemu 

staříčkovi“, panu

Ladislavu Michálkovi,

který nás nečekaně opustil pro krátké a těžké ne-
moci v sobotu 16. října 2021 ve věku 72 let.

Velké díky posíláme cérkám a ogarom ze souboru 
Lipta, kteří byli pro „našeho staříčka“ jako druhá 
rodina.

Rodina Michálkova



Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev 
evangelická

24  Liptálský zpravodaj 4/2021

Advent, to je očekávání. Pocit, že 
se něco děje a my jsme u toho. 

Zkusme se zamyslet každý sám 
nad sebou a odpovězme si na otáz-
ku, k čemu se upíná naše očeká-
vání.

Je pochopitelné, že všichni oče-
káváme, jak se bude vyvíjet pan-
demická situace. S upřímným sou-
citem a věřím, že i s modlitbou, 
provázíme ty, které koronavirus 
zasáhnul. Využívám tuto příleži-
tost, abych poděkovala všem, kteří 
i mě pomáhali svými přímluvnými 
modlitbami.

Stejně tak provázíme modlitbou 
ty, kteří se vyrovnávají se ztrátou 
blízkého.

Většina podnikatelů očekává 
s napětím, jestli doženou ekono-
mické ztráty, způsobené hygienic-
kými opatřeními.

Rodiče s dětmi očekávají, jestli 
se jim podaří dohnat zameškané 
učivo a kdy už na školách začne 
normální vyučování.

Vyčerpaní pracovníci ve zdravot-
nictví zoufale čekají, kdy se provoz 
na jejich pracovištích vrátí do nor-
málních kolejí.

Rozdělené rodiny se rovněž ne-
mohou dočkat, kdy svobodně na-
vštíví svoje blízké v nemocnicích 
nebo jiných zařízeních, nemluvě 
o těch, kteří o samotě umírají, 
v izolaci na covidových odděleních. 

Tato všechna očekávání jsou 
samozřejmě na místě a nelze je 
v žádném případě zpochybňovat, 
ani zlehčovat.

Musíme si však položit zásadní 
otázku, kde v tom všem je to zásad-
ní očekávání: „Očekávání na Pána“. 
Advent přece je „Očekávání na Pána“.

Žalmista David své očekávání 
na Boha vyjádřil mnoha způsoby. 
Třeba v Žalmu 130, 5-8:

„Skládám naději v Hospodina, 
má duše v něho naději skládá, 
čekám na jeho slovo. Má duše 
vyhlíží Panovníka víc než stráž-
ní jitro, když drží stráž k jitru. 
Čekej, Izraeli, na Hospodina! 

U Hospodina je milosrdenství, 
hojné je u něho vykoupení, on 
vykoupí Izraele ze všech jeho ne-
pravostí.“

Očekávání je nezbytnou součástí 
lidského života – kdo nic nečeká, 
ten nemá motivaci k životu. Ale 
toto čekání nesmí být důvodem 
k nečinnosti. Čekání, ke kterému 
nás vede adventní doba, je aktivní 
očekávání na Pána. Na Pána, který 
přichází do našeho života.

Na Pána, který je mnoha způsoby 
uprostřed nás jako ten, který nás 
učí a posiluje, který nás shroma-
žďuje, odpouští nám, sytí nás. Jde 
s námi a jde před námi. Je upro-
střed nás a my na jeho Druhý pří-
chod aktivně čekáme. Je tím, bez 
koho, pokud jsme v něho uvěřili, 
nikdy nechceme být. A on nechce 
být bez nás – chce, podle evangelia, 
abychom byli tam, kde je on. Tedy 
u Otce. 

Spasitel a zachránce lidí, Ježíš 
Kristus, se na konci časů defini-
tivně zjeví „...ke spáse těm, kdo 
ho očekávají“ (Žid 9,28). Očekávání 
budoucnosti pro nás tedy nemusí 
být zdrojem strachu a úzkosti, ani 
kdyby nás potkaly sebetěžší oka-
mžiky. Vždyť: „Naše budoucnost je 
v Božích rukou!“ ( Žl 31,6).

Právě toto vědomí bylo pro mě 
tím zásadním, když jsem se 1. pro-
since i já ocitla na covidovém od-
dělení. Jako krvežíznivé šelmy se 
na mě ze všech stran vrhaly nej-
různější palčivé otázky, obavy, po-
chybnosti, dokonce i strach. Jak to 
zvládnu? Co se mnou bude? Toto 
všechno by roztrhalo moji duši, 
kdybych nevytasila tu nejsilnější 
zbraň. S důvěrou dítěte jsem se ob-
rátila ke svému Pánu: „Pane Ježíši 
Kriste, Boží Synu, smiluj se nade 
mnou hříšnou!“ A On se smiloval!

Zavřela jsem oči a představovala 
jsem si, jak Pán Ježíš sedí u mě 
na mé posteli. Jak mě svou pro-
bodnutou dlaní něžně a zároveň 
mocně drží za ruku, jak mě objímá, 
jako milující Otec své vylekané dí-

tě. Jak mi s úsměvem předává svůj 
pokoj a ujištění: „Neboj se, neboť 
Já jsem s tebou! Nepoddávej se 
strachu, protože Já jsem tvůj Bůh! 
Posílím tě, a pomohu ti, pode-
přu tě pravicí své spravedlnosti.“ 
Izajáš 41, 10

„Všechnu svou starost vlož 
na Mě, neboť Mně na tobě zále-
ží!“ (1.Pt 5, 7)

„Jsi moje, a ani covid, ani nic 
na světě, tě ode mě nemůže odlou-
čit.“

A v tomto objetí Boží lásky se 
všechno zlé rozplynulo a ztratilo 
svou moc, všechny hlasy nepřítele 
umlkly, a mou duši naplnil hlubo-
ký, nadpřirozený pokoj. A v něm 
radost, naděje a vnitřní síla, která 
pramení z poznání, že On je s námi 
v každé životní situaci. „I kdybych 
měl jít údolím stínu smrti, niče-
ho zlého se nebojím, neboť ty se 
mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě 
konejší.“ (Žalm 23,4)

“Pochválen buď Bůh a Otec na-
šeho Pána Ježíše Krista, Otec mi-
losrdenství a Bůh veškeré útěchy!

On nás potěšuje v každém sou-
žení, abychom i my mohli těšit 
ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou 
útěchou, jaké se nám samým do-
stává od Boha. Jako na nás v hoj-
nosti přicházejí utrpení Kristova, 
tak na nás skrze Krista přichází 
v hojnosti i útěcha.” (2.kor.1, 3-5)

Ano, Pánovo ujištění o Jeho milu-
jící přítomnosti je potěšením a po-
vzbuzením nejenom pro nás, ale 
skrze nás, i pro druhé. Od té chví-
le jsem se přestala krčit pod svou 
přikrývkou a Pán Ježíš otevřel mé 
srdce doširoka úzkostnému volání 
a potřebám mým spolupacientkám.

Moji milovaní, vždy a ve všem 
očekávejme na Pána Ježíše – pro-
tože On s láskou očekává na nás. 
Nechme se Jím obejmout a dovol-
me Mu, aby skrze nás objímal ty, se 
kterými žijeme. Každý člověk touží 
po lásce, pokoji a pevném ukotvení 
svého života. A Pán Ježíš nemá jiné 
ruce, oči, ústa než ty naše. Objetí 

Adventní zamyšleníAdventní zamyšlení
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pomáhá překonávat strach. Kéž za-
žijeme to, že Bůh je náš Otec, který 
nás objímá a nikdy tak neztratíme 
naději a schopnost jiné obejmout 
a pohladit, usmát se a povzbudit je.

Toto je ten největší dar Vánoc: 

Bůh, který nás objímá na kříži. 
Obejmeme Ho i my. A tak nejenže 
naše bolest dostane smysl, ale za-
kusíme tak lásku, která nás naplní 
pokojem a radostí. A dokud ještě 
můžeme, darujme tuto lásku všem 

kolem nás. Vždyť právě proto jsme 
na tomto světě.

Všem přeji požehnané a radostné 
Vánoce. 

S láskou 
Vaše Mária Jenčová

S upřímným soucitem a věřím, 
že i s modlitbou, provázíme ty, 
které koronavirus zasáhnul ane-
bo jsou jinak zkoušeni. Stejně tak 
provázíme ty, kteří se v těchto 
dnech vyrovnávají se ztrátou ně-
koho blízkého. Zároveň si uvě-
domujeme, že nám všem, pod 
tlakem zpřísňujících se pande-
mických opatření, hrozí izolace, 
která posléze může vést až ke vzá-
jemnému odcizení.

Snažme se tomu nepodléhat, ale 
v důvěře v Boží milosrdenství, se 
pojďme spojit v modlitbě, protože 
jenom Bůh nás může zachránit.

Přejeme Vám pokojný a požehna-
ný čas Vánoc a srdečně Vás zveme 
na sváteční bohoslužby v kostele. 

Kostel:
19.12.2021 
-  4. adventní neděle v 10 h.
25.12.2021 
-  bohoslužba na 1. svátek vánoční 
s Večeří Páně v 10 h.
26.12.2021
-  2. svátek vánoční v 10 h.
31.12.2021
-  bohoslužba na Silvestra v 17 h.
01.01.2021
- bohoslužba na Nový rok s Večeří 
Páně v 10 h.

Aktuálně platná opatření pro ko-
nání bohoslužeb pro veřejné boho-
služby
• povinné respirátory třídy FFP2/

KN 95 nebo nanoroušky 
• povinnost nosit respirátor/nano-

roušku se netýká osob přednáše-

3. zasedání 35. synodu ČCE zvo-
lilo dne 21. května 2021 novou 
synodní radu ČCE, jejíž šestileté 
funkční období začalo dnem 22. 
listopadu 2021. Více na https://e-
-cirkev.cz/aktuality/nova-synodni-
-rada-zahajila-funkcni-obdobi/.

Modlíme se za ně a vyprošu-
jeme jim hodně moudrosti, síly 
a vedení Duchem Svatým. 

"Bůh je v pohybu směrem k nám, 
pojďme tedy my jemu vstříc. Jít 
vstříc Bohu znamená jít vstříc bliž-
nímu tak, jak to vidíme u Ježíše 
Krista. V tento setmělý čas je to vý-
zva k ohleduplnosti..."

„Potěšujte, potěšujte můj lid… 
Panovník Hospodin přichází s mo-
cí.“ (Izajáš 40, 1.10)

„Učiň mne, Pane, nástrojem, ať 
zářím tvým pokojem.“ (Píseň 399, 
Evangelický zpěvník, Praha 2021)

Milé sestry, milí 
bratři,

letošní advent-
ní čas je zvláštně 
setmělý. Pandemie 
koronaviru nás sví-

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

Všem přejeme milostiplné a po-
kojné období Adventu a Vánoc 
a požehnaný nový rok! 

Jménem staršovstva Vás srdečně 
zdraví a Boží požehnání vyprošuje

 Tomáš Němeček, kurátor
Mária Jenčová, farářka 

Podrobnější aktuální informace 
o dění ve sboru ČCE v Liptále nalez-
nete na www.liptal.evangnet.cz ne-
bo na www.facebook.com/cceliptal/.

Slovo k adventu nového synodního Slovo k adventu nového synodního 
seniora Pavla Pokorného seniora Pavla Pokorného 

Vánoční a novoroční bohoslužby Vánoční a novoroční bohoslužby 
v evangelickém sboru v Liptále 2021v evangelickém sboru v Liptále 2021

Učiň mne, Pane, nástrojem
Modlitba sv. Františka z Assisi 

(+1226)
Pane,
udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil po útěše, 
ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť, kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

jících (např. kazatelů, zejména 
při kázání)

• před vstupem do kostela si 
účastníci dezinfikují ruce a do-
držují, s výjimkou členů do-
mácnosti, minimální rozestupy 
1,5 metru.

Vaše Mária Jenčová
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Na potáborové setkání jsme se sešli v JasennéNa potáborové setkání jsme se sešli v Jasenné

rá další vlnou. Opět přibývá těž-
ce nemocných, na zdravotníky je 
opět naloženo nebývalé břemeno. 
Ubývá sil fyzických i psychických, 
sráží nás zklamání, že nejsme 
z ohrožení vysvobozeni. Nadto 
jsme rozděleni názory na očková-
ní a na přiměřenost vyhlašova-
ných opatření. Není snad rodiny, 
která by tím nebyla osobně zasa-
žena.

Zoufalí utečenci jsou opět zadr-
žováni na hranicích Evropy. Blíže 
nám než dříve, neboť jde o našeho 
polského souseda. Neutěšený je 
chlad nadcházejícího ročního ob-
dobí i mrazivé vztahy mezi státy 
i mezi mnoha lidmi.

Očekáváme toužebně Hospodinův 
příchod. Přiznáváme tím, že jsme 

se dostali, kam jsme nechtěli, 
a že sami nemáme řešení ani 
odvahu ani sílu. Přiznáváme svůj 
podíl na bídě světa. Očekáváme 
Hospodinův příchod v podobě bet-
lémského dítěte. Vyznáváme tím 
svou víru a naději v cestu milosr-
denství, soucitu a lásky ke všem li-
dem bez rozdílu. Vyznáváme svou 
ochotu nechat se Boží přítomností 
opět proměnit.

Bůh je v pohybu směrem k nám, 
pojďme tedy my jemu vstříc. Jít 
vstříc Bohu znamená jít vstříc bliž-
nímu tak, jak to vidíme u Ježíše 
Krista. V tento setmělý čas je to 
výzva k ohleduplnosti. V osob-
ním kontaktu, v našich rodinách, 
v našich shromážděních, ve vzta-
hu ke zdravotníkům. Z ohledu 

na druhé dbejme předběžné opa-
trnosti a prevence třeba i za ce-
nu osobní nechuti a nepohodlí. 
Z naděje na blízkost Boží čerpejme 
vnímavost a odvahu.

Hospodine, svatý Bože, Otče na-
šeho Pána Ježíše Krista, přijď svým 
Duchem mezi nás, daruj nám od-
vahu k soucitu, posilni v nás dů-
věru v cestu milosrdenství, podpoř 
odhodlání jít ti vstříc: navštívit ne-
mocného, obdarovat chudého, za-
stat se utištěného, povzbudit zkla-
maného, ocenit obětavého, dopřát 
odpočinek znavenému. Pane, smi-
luj se. Amen.

Pán Bůh vám žehnej,
Váš Pavel Pokorný

prosinec 2021

Od pátku 19.11. do neděle 21.11.2021 
se v Jasenné konala potáborová 
víkendovka. Společně jsme vzpo-
mínali na letní tábory, které se 
konaly na farní zahradě v Liptále. 
Na faře nás mile přivítala paní 
Blanka Macková a posléze přijely 
i děti. Celý víkend se nesl v duchu 
her a dobré nálady. V pátek si 
děti zahrály noční hru - hledání 
světlušek. Sobota byla nabitá růz-
nými aktivitami. Děti si zahrály 
na chytače komárů, staly se z nich 
na chvíli architekti a také zapojily 
své mozkové závity u vědomostní 
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hry Riskuj. Připomněli jsme si život 
a svědectví víry izraelského krále 
Davida a zamýšleli se nad naší 
osobní vírou a vztahem k Ježíši 
Kristu, který je jedinou jistotou, sí-
lou a cílem našeho života. V neděli 
dopoledne jsme zakončili náš po-
byt bohoslužbou v místním kostele. 

Na závěr bychom chtěly podě-
kovat naší farářce Márii Jenčové, 
která je mimochodem výborná ku-
chařka a bez níž by se víkendovka 
nemohla uskutečnit.      Anet a Míša

28. 11. 2021 proběhl v chrámu 
Českobratrské církve evangelické 
v 15 hodin tradiční adventní kon-
cert.

Když jsme v září koncert začali 
připravovat, doufali jsme, že letos 
snad již proběhne v klidu a poho-
dě, protože vloni nám jej zrušila 
pandemická situace. Již vloni jsme 
se domluvili s Radkem Cahlíkem, 
vedoucím pobočky ZUŠ Morava 
v Liptále, na spolupráci a sestavili 
program, který jsme letos „opřáši-
li“ a začali nacvičovat. S blížícím 
se termínem koncertu a se zhor-
šující se epidemiologickou situací 
nás začaly přepadat obavy, že i le-
tos naše snaha přijde vniveč. Ještě 
ve čtvrtek, po vyhlášení nouzové-
ho stavu, jsme zjišťovali, za jakých 
podmínek můžeme koncert usku-
tečnit. Počet posluchačů byl velmi 
omezen. Abychom naše příznivce 
nezklamali, poprosili jsme pana 
Jenču, zda by byl ochoten zajistit 

on-line přenos. Ochotně nám vyšel 
vstříc a mohli jste naše snažení 
sledovat v teple domova. V koste-
le jsme si navzájem fandili a vy-
stoupení odměňovali potleskem. 
Slyšeli jsme lidové písně a koledy 
v podání cimbálové muziky Cérky 
pod vedením Radka Cahlíka, sklad-
by světových autorů zahrál sou-
bor Zlínské harfy s vedoucí Lucií 
Fajkusovou a hráč na saxofon Jiří 

Kovář z Jasenné. Koncert zahajoval 
i uzavíral svými písněmi ženský 
pěvecký sbor Rokytenka s vedoucí 
Hanou Vaculíkovou. Všichni se sna-
žili o co nejlepší vystoupení a bylo 
na nich vidět, že hrají a zpívají srd-
cem. Koncert z domova sledovalo 
asi 60 lidí a do dnešního dne ho ze 
záznamu zhlédlo přes 550 diváků. 
Musíme poděkovat paní Marušce 
Vaculíkové, která pro účinkující 

Adventní koncertAdventní koncert
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uvařila horký čaj a připravila vý-
borné bohaté občerstvení.

I letošní koncert byl charitativ-
ní, výtěžek je určen  pro domácí 
péči Diakonie Českobratrské círk-
ve evangelické ve Vsetíně. Přímo 
na koncertě se podařilo vybrat 
2687,- Kč. Byli bychom rádi, kdy-
byste mohli vy,  kteří jste se dívali 
na přenos nebo záznam, podpořit 
naši snahu a zaslat třeba jen sym-
bolickou částku na účet Diakonie:

359 6666 359 / 0800
variabilní symbol 52
do zprávy pro příjemce napište 

Adventní koncert Liptál.
Nebo můžete příspěvek donést 

do pokladničky na obecní úřad, 
odkud pak budou peníze doručeny 
do Diakonie.

Za všechny účinkující vám všem 
přeji, abyste prožili nastávající ad-
vent v klidu, bez zbytečných stresů, 
vánoční svátky spolu s těmi, které 
máte rádi a do příštího roku hlav-
ně zdraví, ať se všechny smutky 
změní v radost, trápení ve štěstí 
a neshody v pokoj.

     
  Hana Vaculíková

Foto ZUŠ Morava
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Adventní a vánoční atmosféra 
jistě nikoho nenechává lhostej-
ným. Vždyť nám připomíná sku-
tečnost, že Bůh vychází člověku na-
proti, že Bůh vstoupil do lidských 
dějin. Syn Boha kráčí cestou lidí. 
Ne cestou pyšného člověka, který 
touží po moci, ale cestou vedoucí 
od jeslí ke kříži. Zjevil se v podobě 
zranitelné a nakonec ukřižované 
lásky. Vstupuje do našich životů, 
aby nás ujistil, že mu na každém 
jednom z nás záleží, že každého 
z nás miluje. Jsou to svátky Božího 
sebedarování, které bychom měli 
opravdově a autenticky prožít.

Dvě sváteční období, advent 
a Vánoce, na sebe navazují a spo-
lu neoddělitelně souvisejí. Již po-
druhé v posledních dvou letech je 
však budeme prožívat v neklidné 

a obavami naplněném prostředí 
v důsledku nemoci covidu. 

K tomu se přidružují další nega-
tivní jevy, jako je inflace, měno-
vá nerovnováha s úpadkem měny, 
změny v přírodě, návrat do ob-
dobí studené války s masivním 
zbrojením a agresívní nenávist-
nou propagandou. Tato temná vize 
budoucnosti pramení z odmítnutí 
Boha, z odmítnutí betlémského dě-
ťátka Ježíše Krista. 

Postmoderní člověk přestal co-
koliv dobrého očekávat. Bloudíme 
pouští bez naděje, protože jsme 
ztratili smysl a cíl života. V adventě 
křesťané očekávají příchod Pána 
Ježíše. Toto očekávání je základem 
života a jeho silou. Očekávání, kte-
ré v adventě oslavujeme, je jedineč-

né a jeho konečným cílem je pa-
rusie (druhý příchod Ježíše Krista 
na konci věků; završí dějiny lidstva 
i celého vesmíru). 

Vánoce jsou oslavou naroze-
ní Ježíše, který byl očekávaným 
Kristem, tedy mesiášem. Vánoce 
vracejí světu radost, naději a život. 
Sám Bůh se nám viditelně uká-
zal skrze tvář prostého a chudého 
Dítěte, jehož bohatstvím je láska 
ke všem lidem. Boží slovo nám 
zvěstuje, že všechna adventní zaslí-
bení a očekávání se naplnila a do-
vršila. Slavíme zrození spasitele 
a zrození naší spásy.

Dobré a pokojné prožití Vánoc 
ve víře, naději a lásce přeje 

P. František Kuběna SJ

Rok se s rokem sešel a už vyhlíží-
me opět Vánoce. První adventní ne-
děle letos vyšla na datum 28.11.2021, 
kdy jsme v kostele světili adventní 
věnečky se čtyřmi svícemi. A co to 
vlastně advent je?

Advent je odvozený od latinského 
adventus = příchod. Křesťané se 
v tomto období připravují na pří-
chod Ježíše o Vánocích, ale pa-
matují i na jeho druhý příchod 
na konci časů.

Advent je především obdobím 
vnitřní přípravy. Jak uvádí na-

příklad slezský duchovní autor 
Angelus Silesius (17. století), člově-
ku nic nepomůže, kdyby „se Kristus 
v Betlémě tisíckrát narodil," ale „ne-
narodil se“ v srdci člověka. V ad-
ventním období jsou vždy čtyři ne-
děle. První je zaměřená na Kristův 
druhý příchod na konci světa s vý-
zvou, aby byl na něj člověk připra-
ven. Druhá a třetí neděle předsta-
vuje postavu Jana Křtitele, který 
vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje 
Kristův příchod. Tématem čtvrté 
adventní neděle jsou již událos-
ti, které bezprostředně předcházejí 
Ježíšovu narození v Betlémě.

V první části adventu se slaví tzv. 
roráty. Jejich název je odvozený 
od prvního slova písně, která se 

Adventně  vánoční  zamyšleníAdventně  vánoční  zamyšlení

Adventní dobaAdventní doba
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zde zpívá: Rorate, coeli, despuper 
= Rosu dejte, nebesa, shůry. Roráty 
jsou ranní mše ke cti Panny Marie. 
V poslední době se v některých 
kostelích slaví jen při svíčkách.                
zdroj: www.cirkev.cz

I v našem liptálském kostele má-
me každou sobotu v adventu rorá-
ty. Kdy děti se svíčkami i ostatní 
věřící, brzy ráno ještě za tmy, při-
cházejí na mši svatou. Roráty začí-
nají průvodem se svíčkami za zpě-
vu: "Ejhle Hospodin příjde..."  První 
roráty jsme slavili 4.12. a vyšly 
a na svátek sv. Barbory. Na konci 

mše kněz posvětil větvičky stromů-
-tzv. Barborky, aby si je lidé mohli 
odnést do svých domovů a aby poté 

mohly vykvést na Vánoce, jako prv-
ní vonný květ pro malého Ježíška 
v jesličkách.

Letos k nám sv. Mikuláš zavítal 
v neděli 5.12.2021. I když spoustu 
dětí mělo marodku, přece se z kaž-
dé rodiny aspoň jedno dítě zúčast-
nilo této velké události ve farnosti. 
Svatý Mikuláš pozval všechny děti 
k sobě dopředu a začal si s nimi 
vyprávět. Kladl jim různé otázky 
a děti se snažily co nejlépe odpově-
dět. Nakonec tohoto rozhovoru děti 
pochválil, že jsou šikovné, že mají 
takové znalosti a taky, že navště-
vují pravidelně kostelíček a umí se 
hezky pomodlit. 

Závěrem jeho návštěvy rozdal dě-
tem balíčky se sladkostmi. Velký 
balíček získal od Mikuláše i náš 
pan farář František Král, který měl 
velkou radost, protože to vůbec 
nečekal. Každé dítko vzalo ještě 
balíček svým nemocným souro-
zencům a poté už se sv. Mikuláš 
rozloučil. Při odchodu všem požeh-
nal a za velkého potlesku dětí i do-
spělých se navrátil zpět do nebe.

Mikuláš v kosteleMikuláš v kostele
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Tříkrálová sbírka bude i letos ší-
řit své poselství a naplňovat své 
poslání trochu jinak, než jsme by-
li doposud zvyklí. Zdraví našich 
dárců a koledníků je pro nás dů-
ležité. Tříkrálová sbírka 2022 se 
opět přesune z větší části do online 
prostoru, aby i přes složitou koro-
navirovou situaci mohla přinést 
do domácností přání pokoje a dob-
ra, a zároveň vyprosit finanční 
příspěvek pro ty, kteří naši pomoc 
potřebují. 

Sbírka v našem regionu bu-
de probíhat v době od 1. 1. 2022 
do 16. 1. 2022. Její výtěžek opět 
pomůže lidem v tíživé životní a so-
ciální situaci, seniorům a osobám 
s handicapem ve Vsetíně a okol-
ních obcích. 

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

ve tvaru – DMS KOLEDA 30, 60 
nebo 90.

2. Bankovním převodem na sbírko-
vý účet 66008822/0800, variabil-
ní symbol 777970105.

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

4. Návštěvou kontaktního mís-
ta (na obecních úřadech, v kos-
telích, obchodech…), kde bude 
umístěna pokladnička.

5. Přispěním do pokladničky ko-
lednické skupinky, která se bude 
nacházet na veřejném prostran-
ství. Koleda dům od domu prav-

děpodobně nebude. V případě 
ochotných dobrovolníků je mož-
né realizovat sbírku prostřednic-
tvím veřejného koledování. 

Chceme poděkovat všem, kteří 
sbírku jakkoli podpoří a pomo-
hou při její netradiční realizaci. 
Děkujeme, že nám pomáháte po-
máhat! 

Bc. Jarmila Hyžáková, 
koordinátorka TKS za 

Charitu Vsetín
Ilustrační foto z r. 2020 

Jan Maliňák

Tříkrálová sbírka letos jinakTříkrálová sbírka letos jinak

VÁNOCE 2021VÁNOCE 2021
přehled bohoslužeb v Liptále: přehled bohoslužeb v Liptále: 
Štědrý den (24.12.) - půlnoční mše svatá ve 20:00 h
Slavnost Narození Páně (25.12.) v 8:15 h
Svátek Svaté rodiny (26.12.) v 8:15 h
Památka sv. Silvestra (31.12.) v 15:00 h
Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1. 1. 2022) v 8:15 h
Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) (6.1.2022) v 17:00 h
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5. třída navštívila Hvězdárnu Vsetín5. třída navštívila Hvězdárnu Vsetín

5. třída pekla perníčky 5. třída pekla perníčky 

V úterý 2.11.2021 jsme s pátou třídou navštívili 
Hvězdárnu na Vsetíně. I přes nepřízeň počasí jsme 
se s deštníky vydali na Horní město a těšili jsme se 
na nový zážitek. Když jsme dorazili na místo, tak jsme 
si před hvězdárnou prohlédli modely všech planet 
a také Slunce. Jako první část programu nás čekala 3D 
projekce sluneční soustavy, pan lektor nás podrobně 
seznámil s planetami, hvězdami a dalšími vesmír-
nými objekty a odpověděl také na všechny zvědavé 
dotazy. Pak jsme zamířili do pohyblivé kopule s da-
lekohledem, kde nás čekalo další povídání. Bohužel 
se kvůli dešti a zatažené obloze dalekohledem nedalo 
pozorovat, ale i tak se nám tento výlet líbil.

Ve čtvrtek 18.11. 2021 jsme si zpříjemnili vyučová-
ní pečením perníčků. Poprvé jsme se mohli podívat 
do nové kuchyňky a vyzkoušet si, jak pečou nové 

trouby. Všem šla práce od ruky, vůní jsme si navodili 
příjemnou předvánoční atmosféru a největší radost 
jsme měli z ochutnávání perníčků.

Mgr. Jana Kuželková

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 čekalo druháčky ve škole 
překvapení. Navštívili jsme obecní knihovnu v Liptále. 
Většina žáků přijala zprávu s velkou radostí. 

                                                                                                                                                     
V knihovně nás přivítala milá paní Zdeňka s rytířem 
Martinem a naše paní knihovnice. V úvodu si děti po-
vídaly o tom, k čemu knihy slouží, jak se ke knihám 
chováme, co všechno můžeme z knih vyčíst. Před pa-
sováním bylo nutné splnit několik úkolů, např. poznat 
písmena a poskládat z nich slovo či vyluštit deset há-
danek o pohádkách. Společně děti dokázaly odpovědět 
na všechny otázky bez potíží. 

Když nastala slavnostní chvíle, rytíř Martin oprav-
dovým mečem pasoval všechny žáky na rytíře a ry-
tířky čtenářského řádu. Žáci dostali dárek, krásnou 

Pasování žáků 2. třídy Pasování žáků 2. třídy 
na rytíře řádu čtenářskéhona rytíře řádu čtenářského
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Školní vařeníŠkolní vaření

knihu – Záhada školní půdy, blahopřání od paní kni-
hovnice a přihlášku do knihovny. Největší nedočkavci 
se hned potichu pustili do čtení. Na závěr si děti po-
slechly netradiční pohádku o Kniholapovi. 

Dětem se pasování velmi líbilo a měly radost z dár-
ků. Nyní už nic nebrání uskutečnění společných 
pravidelných návštěv knihovny v průběhu školního 
roku. Velmi děkujeme paní Malčíkové a zástupcům 
městské knihovny Vsetín za příjemně strávené chvíle 
v prostředí knih.

Mgr. Miroslava Haničáková

Asi málokterá lidská činnost dokáže spojit lidské 
smysly v jeden pohodový zážitek, jako je vaření. 
Všechno vidíme, osaháváme, čicháme a hlavně ochut-
náváme. A tato činnost směřuje v jedno, mít něco 
dobrého na talíři. Tyto snahy jsme začali pilovat s žá-
ky čtvrtého ročníku naší školy v nově vybudovaných 
prostorách kuchyňky.

Zařízení kuchyňky nám umožňuje vařit cokoliv. 
Takže není náhodou, že žáci vybrali svá oblíbená jídla. 
A to pizzu, plněnou tortillu, dýňovou polévku a jiná 
dnes „trendy“ jídla. 

Výsledek byl velmi pozitivní, všem moc chutnalo 
a nyní přemýšlíme nad dalšími dobrotami, co si sami 
uvaříme.

Kuchyňka žáky moc baví, zápal je obrovský a ade-
kvátně k tomu prostory po vaření vypadají. Chtělo by 
to úklidovou četu. Ale to nevadí, důležité je, že výsle-
dek chutná a jsme všichni spokojeni.

PhDr. Iva Kovářová
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Strom je jednoslabičné slovo, ale skrývá celý svět 
pohádek a zázraků. (Theodor Groening)

Podzim je časem, kdy jsou stromy nejkrásnější, a to 
mohli díky projektu STROMY zažít i žáci třetí třídy. 
Na začátku projektu se ve třídě zrodili lesní skřítci, 
které si děti sami podle své fantazie vytvořily, po-
jmenovaly a jménem skřítků pozvaly ostatní děti 
do lesa. Skřítek Dubínek zval a vyprávěl o dubovém 
lese, Modřínek nalákal děti do lesa jehličnatého. Při 
skupinové práci čerpaly děti nové poznatky v ency-
klopediích a knihách. Projekt jsme ukončili výletem 

do Panské zahrady ve Vsetíně, kam jsme vyjeli v pátek 
22. října společně s druháčky na akci Den stromů. 
Připraveny byly již tradičně výtvarné, sportovní i na-
učné hrátky na téma stromy. Opět jsme prokázali, 
že si pamatujeme názvy stromů, listů a jejich plodů. 
Vzájemně jsme se obdarovali krásnou růžičkou, kte-
rou jsme vyrobili z podzimních listů.  Tuto akci při-
pravilo Alcedo ve spolupráci se studenty vsetínského 
gymnázia. Děkujeme.

Mgr. Jana Ildžová

Den stromů Den stromů 

HalloweenHalloween
Je u nás ve škole hezkou tradicí, že deváťáci připra-

ví oslavu Halloweenu. Někteří sice namítají, že jde 
o americký svátek, tak proč ho slavit u nás, ale řek-
něte, co může být lepšího, než moct přijít do straši-
delně vyzdobené školy ve hrůzostrašné masce a těšit 
se, co si pro vás (nebo na vás) deváťáci přichystali.

Covidová situace nás v minulém roce o tuto akci 
připravila, a tak letošní deváťáci neponechali nic ná-
hodě a přípravou Halloweenu žili už od září. A v úterý 
26. října vše vypuklo. První část programu se ode-
hrávala v tělocvičně, kde se mohli všichni ukázat 
v maskách, předvést Just Dance, nebo si zasoutěžit 
v jízdě na dekách, švihadlových závodech a bojích 
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o židličku. O kousek dál návštěvníky čekalo malo-
vání na obličej a fotokoutek a jídelna se proměnila 
v bohatě zásobenou občerstvovací stanici pro hladové 
a žíznivé příšery a strašidla.

Po vyhlášení nejlepších masek se ti nejodvážnější 
(a podle délky fronty u schodiště máme ve škole sa-
mé odvážné žáky) vydali do prvního patra na stezku 
odvahy. Podle zvuků, které se odtud ozývaly, určitě 
nešlo o procházku růžovým sadem.

A pak už přišel závěr večera – ohňostroj. Večerní 
nebe před školou rozzářily různobarevné gejzíry svě-
tel, které slavnostně ukončily povedené strašidlácké 
odpoledne. 

Letošní Halloween se vydařil a je třeba poděkovat 
deváťákům za jeho přípravu. Stála je spoustu sil, vol-

ného času, umělé krve, barevného papíru a dalšího 
materiálu, ale dostali odměnu nejcennější – obrov-
ské nadšení všech zúčastněných, kteří si po roční 
pauze Halloween opravdu užili.

Mgr. Andrea Střelecká
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Poslední den roku 2021 bude posledním pracovním 
dnem našeho pana školníka Josefa Fendrycha v naší 
škole. S novým rokem může odložit pracovní kufřík, 
starosti i každodenní vstávání a začít si užívat zaslou-
ženou životní pohodu, protože odchod do důchodu ne-
znamená konec, ale začátek plnění si životních snů. 

Milý Jožko, za všechny kolegy ze školy Ti přeji pevné 
zdraví, hodně pohody v rodinném kruhu, o zábavu ať 

se Ti postarají vnoučata, užij si zkrátka důchodcovský 
věk tak, aby Tě každý den těšil a bavil. Budeme čekat, 
že se za námi občas zastavíš a vysypeš z rukávu nějaké 
nové vtipy, kterými nám pracujícím zpříjemníš den. 

Za všechny zaměstnance školy Hana Burdová

A ještě pozdrav i z družiny:
Jožinku, děkujeme, že jste nám byl ve družině 

vždycky při ruce a nezkazil žádnou srandu! 

Blahopřání k odchodu do důchoduBlahopřání k odchodu do důchodu

Z odpovědí našich žákůZ odpovědí našich žáků
Co se Vám vybaví, když se řekne Liptál:
• domov
• škola
• fotbal
• kamarádi
• samé hezké věci
• Liptálské slavnosti
• Vesnice roku
• Tanečňák
• krásná vesnice s milými lidmi
• pěkná vesnice s bohatou historií
• klidná vesnice se zajímavými akcemi
• všichni se znají se všemi
• vstřícnost a dobří lidé
• dobrá škola, dobří učitelé
• kámoši a škola, do které se těším
• pěkná dědina, sem tam nějaká Keliška, 
 ale jinak fajn
• takový velký bratr Lhoty u Vsetína
• Údolí lásky.

Co byste popřáli Liptálanům k Vánocům a do nové-
ho roku 2022:
• kouzelné a pohodové vánoční svátky
• šťastné a veselé
• hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody
• klidný a spokojený život

• vstup do nového roku pravou nohou
• pevné nervy v téhle nemilé době
• všechno nej
• ať je nový rok lepší než ten minulý
• rok plný krásných zážitků
• zlepšení ve fotbalu
• konec covid-19
• abychom zase mohli žít normálně
• normální chování lidí
• hodně zdraví, až se toho viru zbaví
• veselé covidonoce a šťastný nový lock.

Veselé VánoceVeselé Vánoce
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 Máme za sebou tři měsíce školní práce. Naší společ-
nou snahou je především vytvořit ve třídě příjemnou 
atmosféru a pomocí minimálních výstupů ŠVP indivi-
duálních vzdělávacích programů naučit naše žáky vše, 
co je v jejich silách. Naše třída se během podzimních 
dnů zaměřila především na zajímavé výtvarné, pracov-
ní, pohybové a projektové činnosti, ve kterých mohou 
naši žáci uplatnit svoje nadání, šikovnost, a především 
chuť tyto věci dělat.

Naši velkou výhodou je i skutečnost, že jsme již ne-
dílnou součástí běžné základní školy a tím vlastně 
každodenně probíhá přirozená integrace. Další velkou 
výhodou je skvělá dostupnost a možnost chodit často 
ven. Pečlivě s žáky pozorujeme dění v obci a okolí, rádi 
se vracíme na oblíbená místa a navštěvujeme ty nově 
vybudovaná či zrekonstruovaná. 

Září jsme odstartovali raketově, bylo plné projektů, 
exkurzí, edukativních akcí a výprav. Také od září u nás 
probíhá celoroční projekt s názvem „S Malým princem 
za poznáním“, který nás moc baví.

Letošní krásný podzim nám nabídl opravdu spoustu 
námětů k tvoření, učení a vycházkám. Na vycházce 
téměř vždy něco objevíme, něco si odneseme, něco nás 
zaujme. V říjnu jsme se podrobněji věnovali projektu, 
který byl zaměřený na stromy. Odměnou za dobrou 
školní práci nám bylo třeba podzimní opékání špekáč-
ků a jablíček. A nesmíme zapomenout na Halloween, 
na který jsme přišli téměř všichni a užili si ho společně. 

Listopad jsme odstartovali u třídního ponku, u které-
ho jsme pracovali i během připrav na vánoční jarmark. 

I přes velkou nemocnost jsme se poctivě na jarmark 
připravovali.

Na začátku prosince jsme už téměř v plné síle a opět 
si lámeme hlavy nad českým jazykem a matematikou. 
A když se nám z hlav hodně kouří, jdeme se vyvětrat ven, 
ale nezapomínáme si především užívat adventní čas. 

Speciální třída přeje všem kouzelné Vánoce a mno-
ho zdraví v novém roce. 

Za celou speciální třídu Mgr. Michaela Baťová 

Speciální třída Speciální třída 
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První společnou akcí letošního 
školního roku byl v naší mateřince 
týden s jablíčky. V přírodě nastal 
podzim a pěkně vybarvená jablíčka 
k podzimu patří. Do školky jsme 
si jablíčka přinesli, malovali jsme 
je, zpívali jsme si o nich básničky 
a vyvrcholením celého týdne bylo 
společné pečení zdravého štrůdlu. 
Ten si děti v Žabkách připravily 
spolu s paní učitelkou a paní ku-
chařka Iva nám ho upekla. Za chví-
li se z kuchyně linula vůně po celé 
školce a děti se nemohly dočkat, 
až štrúdl vychladne a budou moci 
jej ochutnat. Odpoledne jsme na-

chystali čtyři stanoviště, kde si pak 
děti se svými rodiči mohly natiskat 
plátěný pytlík na sušené ovoce, na-
motat jablíčko z vlny, z papíru pak 
udělat jablíčko s červíkem nebo 
jablíčko v 3D. 

Byla připravena také slavnostní 
tabule z dobrot, které nám přinesly 
maminky dětí. Společně jsme pak 
ochutnávali, kuličkami pak ohod-
notili to, co nám nejvíce zachutnalo. 

Tímto moc děkujeme všem, kdo 
přišel, donesl něco dobrého na zub 
a samozřejmě všem zaměstnan-
cům, kteří se podíleli na přípra-
vě a zdárném průběhu celé akce. 
Po obdržení receptů bude vytvořena 
naše jablíčková kuchařka.  

 Hana Červenková

Jablíčkování ve školceJablíčkování ve školce
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V říjnu dostala naše MŠ pozvá-
ní od maminky Adélky - paní 
Vaculíkové k návštěvě jejich dvorku 
a zahrady rodinného domu v míst-
ní obci. Pozvání jsme s radostí při-
jali a dne 15.9.2021 jsme vyrazili na  
návštěvu. Cestou jsme plnili různé 
úkoly. Poznávali jsme stromy, po-
zorovali podzimní výzdobu a děti 
ukazovaly, kde bydlí.

Na návštěvě jsme mohli vidět 
králíčky i kočičku - pohladit si je 
i nakrmit. Podívali  jsme se na pra-
covní stroje, kterými rodina upra-
vuje zahradu. Výlet jsme spojili 
s piknikem. Po ovocné svačince dě-

ti obdržely sladkou odměnu. Všem 
se vycházka moc líbila a užili jsme 
si jí.

Paní Vaculíkové děkujeme za po-
zvání. 

Dana Miklová

Ve čtvrteční podvečer dne 11. 11. 
2021 uspořádala naše mateřská 
škola lampiónový průvod spojený 
se „Zamykáním lesa“. S rodiči a je-
jich dětmi jsme se sešli v 16:00 ho-
din před mateřskou školou. Děti si 
na cestu svítily lucernami a lampi-
ony. Na krku měly pověšený papí-
rový klíč, který si zdobily v mateř-
ské škole. V uplynulém týdnu jsme 
také trénovali básničku k uzamče-
ní lesa. 

Početný průvod prošel kolem 
obecního úřadu, pošty, staré ma-
teřské školy a směřoval směr 
k dřevěné zvoničce. Děti měly 
za úkol hledat po cestě velké lucer-
ny, u kterých se schovával dopis 
od Martina s úkoly. Starší děti, 
které již navštěvují základní školu, 
pomohly dopisy přečíst. Děti odpo-
vídaly na otázky spojené s prostře-
dím lesa - jmenovaly zvířátka žijící 
v lese, zpívaly písničku, odpovídaly 
na hádanky.

 Návštěva u zvířátek Návštěva u zvířátek

  Zamykání lesaZamykání lesa
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U dřevěné zvoničky byl rozdělán 
oheň, u něhož na nás čekal mys-
livec (pomocník svatého Martina). 
Předali jsme mu dobroty pro zví-
řátka a za doprovodu básničky 
„Zamykám, zamykám les“ jsme 
symbolicky uzavřeli přírodu k zim-
nímu odpočinku. Myslivec dětem 
poděkoval a za pomoc rozdal dětem 
odměnu plnou vitamínů – jablka. 

Poté jsme společně přešli do ven-
kovního kulturního areálu, kde 
bylo připravené pro děti pohoštění 
a pro rodiče teplý nápoj. Děti tan-
čily za doprovodu  reprodukované 
hudby a obdržely od paní učitelek 
sladkost a svítící náramek.

Děkujeme všem malým i velkým, 
že přišli společně strávit příjemný 
podvečer a také panu myslivci, že si 
udělal čas a pověděl dětem spoustu 
zajímavostí ze života zvířátek.

Dana Miklová

Krásné vánoční svátky.
Hodně štěstí, zdraví, lásky.

Kromě dárků co víc si přát?
Aby se každý dokázal smát.
Aby měl v srdci lásku a klid.
Bez toho šťastně nedá se žít.
Mějte se rádi, milujte se.
O vánočních svátcích 
všichni spolu radujte se.

Zapomeňte na chvíli 
na problémy a starosti.
A s láskou užijte si 
ty vánoční radosti.
Přejí zaměstnanci mateřské školy 

Hana Červenková

Vánoční Vánoční 
přánípřání
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Načerpání vánoční atmosféry ve VizovicíchNačerpání vánoční atmosféry ve Vizovicích
V pátek 19.11.2021 jsme se s dětmi 

ze Žabek vydali linkovým autobu-
sem na výlet do Vizovic. S mamin-
kou od Pavlíka - Ilonkou Řádkovou, 
jsme se dohodli, že nás provede 
prodejnou Galerie Mariette, kde vy-
pomáhá a ukáže nám ozdobené 
vánoční stromečky, které se tam 
každoročně vystavují. Baňky, kte-
ré byly na stromečcích, jsou fou-
kané, ručně malované a pocházejí 
ze Dvora Králové. Děti si prohléd-
ly celou prodejnu, ve které neby-
ly jenom baňky, ale také dřevěné 

hračky, různé svíčky, náramky, 
drobnůstky na vánoční tvoření atd. 
Děti si také mohly zakoupit nějaký 
dáreček z výletu. 

Pak jsme se podívali před vi-
zovický zámek a pro nepřízni-
vé počasí jsme se pak přesunuli 
do místní čokoládovny. Tam jsme 
posvačili a dali si čokoládovou 
pralinku. Pak nás před čokoládov-
nou čekala bývalá paní učitelka 
z naší MŠ Zuzana Štalmachová, 
která nás provedla po Vizovicích 
a popovídala nám o historii toho-
to města. 

Výlet se nám moc líbil a určitě 
se do Vizovic ještě někdy rádi po-
díváme. 

Darina Geržová
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Hurááá, Vánoce jsou za dveřmi. 
Krásný čas pro zastavení se a pro-
žívání mnoho krásných chvil se 
svými blízkými. Děti jsou ještě více 
plné očekávání a těší se z každé 
činnosti, při které společně kouzlí-
me atmosféru Vánoc.

Ve středu 24.11. si děti si ve svých 
třídách vytvořily svícen z jablíček, 
koření, rozinek a větviček. Pak jako 
každý rok proběhla vánoční spirá-
la. Jen nás mrzí, že neprobíhala 
společně s rodiči, jak bývalo vždy 
dobrým zvykem. Přesto i tak jsme 
dětem připravily spirálu v novém 
sále, kde po přečtení příběhu o na-
rození Ježíška děti zapálily světýlko 
a vytvořily tak krásnou betlémskou 
cestu. Věříme, že si to všechny 
užily. 

Co víc si přát v této nelehké době? 
Hlavně zdraví, pohodu a co nejklid-
nější prožití nastávajících vánoč-
ních svátků…

Hana Červenková

 Vánoční spirála Vánoční spirála
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Jednou takhle nad Liptálem, vítr zvedl kupu listí, 
co to v trávě za tou břízou, pod tím listím šustí?

Že by ježek, veverka a nebo šedá myš? 
Tohle není žádné zvíře, za uši si piš.

Je to malé, je to milé, pořád se jen smějí, 
pod listím se trochu zimou naše děti chvějí.

 
Jeninka, Lucinka a Mareček

Meteorologové hlásí zbytky „babího léta“. Přemý-
šlíme, co s posledním příjemným víkendem. 
Rozhodnuto. Vyrazíme si na Hostýn! Ti menší se pta-
jí, co je to Hostýn? No, Hostýn, je příjemné tiché mís-
to v nádherné krajině Hostýnských vrchů s krásnou 
bazilikou, rozhlednou, větrnou elektrárnou, výstavní 
křížovou cestou a hlavně množstvím stánků, ve kte-
rých se skrývá spousta dobrot.

Jedeme do Bystřice pod Hostýnem, kde necháváme 
naše autíčko na parkovišti a přesedáme na autobus, 
který nás veze klikatou cestou až na vrchol Hostýna. 
Tam se nám otevře kouzelný pohled na moře stánků 
a na konci nekonečných schodů, se tyčí bazilika sv. 
Marie. Podíváme se na krásnou výzdobu baziliky, 
projdeme všechna zastavení „křížové cesty“, poko-
cháme se nádherným pohledem z rozhledny a hurá 
ke stánkům.

Tak ještě nakoupit nějaké občerstvení, sladkosti, 
suvenýry a už zase sedíme v autobuse a jedeme si 

Výlet na sv. HostýnVýlet na sv. Hostýn

Podzimní dobrodružstvíPodzimní dobrodružství
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Podzimní procházkaPodzimní procházka

na parkoviště pro auto. Jsme příjemně unaveni, ale 
spokojeni se silným zážitkem jménem „Hostýn“.

       
Děti a dospěláci z rodinné skupiny 1

Chodíme rádi ven. Liptál je v podzimním čase pře-
krásný. Příroda nás v tomto období láká k vycházkám 
svými úžasnými barvami. Pozorujeme měnící se 
stromy, ale také nás překvapilo, že stále nacházíme 
kvetoucí rostliny. Objevili jsme v trávě sedmikrásku 
chudobku. Během procházky sledujeme ptáky, ve-
verky, pasoucí se stáda krav a ovcí. Většinou si domů 
doneseme nějaké přírodniny a můžeme se hned pustit 
do vyrábění z kaštanů, listů a ořechových skořápek. 
Nejvíce nám ovšem vždy učaruje spadané listí, skvěle 
jsme si v něm zadováděli.               Rodinná skupina 3
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Na konci září jsme se 
jako každý rok zú-
častnili branného 
závodu tentokrát 

v Oznici. Protože jsou 
závody celkem nároč-

né, museli jsme se na ně připra-
vovat celé letní prázdniny.  Na zá-
vodech děti musí odběhnout trasu 
dlouhou 2 km pro mladší žáky a pro 
starší žáky 3 km. Na 6 stanoviš-
tích musí děti splnit úkoly jako je 
střelba ze vzduchovky, poznávání 

topografických značek a práce s bu-
zolou, zdravovědu, základy požární 
ochrany, překonání překážky po la-
ně a další. Naši mladší žáci tuto 
disciplínu běželi poprvé a zvládli to 
na jedničku. Také starší družstvo 
předvedlo skvělý výkon a umístili se 
na krásném 7. místě z 42 družstev.

 Lucie Řezníčková
instruktorka MH

BRAŇÁK 2021BRAŇÁK 2021

PoděkováníPoděkování
Rádi bychom touto cestou po-

děkovali zejména OÚ Liptál, or-
ganizaci MAS Střední Vsetínsko 
a firmě K.STROJ s.r.o. za nemalou 
podporu v letošním roce, díky níž 
jsme mohli rozšířit naše vybavení 
pro konání kulturních a sportov-
ních akcí. DĚKUJEME.

Výbor SDH Liptál Pozn.: ples se bude konat jen za příznivých 
epidemiologických podmínek v kraji
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PANTOK 2021PANTOK 2021
V neděli 3. října jsme se s mla-

dými hasiči zúčastnili v Semetíně 
posledních závodů v tomto roce. 
Po příjezdu jsme se pořádně rozcvi-
čili, připravili si nářadí a těšili se 
na start. Počasí nám přálo a možná 
i díky tomu děti předvedly skvělý 
výkon a v celkovém hodnocení se 
družstvo mladších umístilo na prv-
ním místě a družstvo starších žáků 
na druhém místě ve svých kate-
goriích. Odpoledne se v Semetíně 
konaly i závody dospělých, kde se 
družstvo našich mužů umístilo těs-
ně pod stupni vítězů. Z úspěchu 
máme velkou radost a už se těšíme 
na další sezónu a doufáme, že bude 
taky tak úspěšná.

Lucie Řezníčková
instruktorka M
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Ing. Ladislav Michálek
28.9.1949 – 16.10.2021

S hlubokým zármutkem ozna-
mujeme, že dne 16.10.2021 nás 
navždy opustil pan Ing. Ladislav 
Michálek, bývalý dlouholetý za-
stupitel obce Liptál, neúnavný 

a nadšený organizátor, zakla-
datel a ředitel Liptálských slav-
ností, Dětských folklorních dnů, 
držitel folklorního Oskara I.O.V, 
srdcem i tělem folklorista, duše 
Folklorního spolku Lipta Liptál. 
Jsme mu velmi vděční za to, co vy-
konal pro svou rodnou obec Liptál 

a pro zviditelnění celého Valašska 
i folkloru na mezinárodní úrovni.

Poslední rozloučení se uskutečnilo 
v kostele Českobratrské církve evan-
gelické v Liptále v sobotu 23.10.2021 
ve 14 hodin. Záznam naleznete 
na stránkách evangelického sboru.

S úctou a láskou budeme vzpo-
mínat.

Obec Liptál a Folklorní spolek 
Lipta Liptál

Smutné rozloučeníSmutné rozloučení

Loučí se vedoucí Folklorního spolku Lipta LiptálLoučí se vedoucí Folklorního spolku Lipta Liptál
Milý Ladíku, 

je to teprve deset let, co jsme si 
potykali, ale naše spolupráce, kdy 
jsi mě postupně vtahoval do vedení 
souboru Lipta, začala již před dva-
ceti lety. Proto je pro mě velkou ctí, 
že ti právě já můžu dnes naposledy 
poděkovat za všechno, co jsi pro 
soubor Lipta udělal.

Za 90 let historie prošlo krůžkem 
mnoho tanečníků, muzikantů, ve-
doucích, ale ty se určitě zapíšeš 
do historie jako nejlepší šéf, orga-
nizátor a pamětník.  Byl jsi srdeč-
ný, veselý, obětavý, nesmírně pra-
covitý, ale na druhou stranu také 
někdy tvrdohlavý a neústupný. Bez 
těchto všech vlastností bys nedoká-
zal, co jsi dokázal.  

Možná si někteří z nás pamatuje-
te, jak jsme museli stěhovat v areá-
lu stánky s popkornem a brambůr-
ky jen proto, aby byla vidět kašna, 
kterou Ladík společně se svými 
souboráky vybudoval. 

Málo kdo může říct, že se zúčast-
nil všech padesáti dvou ročníků 
Liptálských slavností  -  jako ty!  
A navíc 27 let jako ředitel. Tvojí zá-
sluhou se malá vesnická slavnost, 
rozrostla na festival mezinárodní-
ho věhlasu. Dokázal jsi přesvědčit 
spoustu dobrovolníků, aby s nadše-
ním pracovali stejně jako ty.  Díky 
tobě objevilo mnoho zahraničních 
souborů krásu Liptálu a Valašska 
a naopak pro naši Liptu se otevřel 
doslova celý svět. 

Určitě sis užil náš poslední spo-
lečný zájezd do Číny.  Jak bylo těžké 
na letišti vypít pět litrů slivovice, 

které jsme s sebou nesměli vzít 
do letadla. No a vylét?! To by byl 
přece hřích!

V roce 2014 jsi mi předal pomy-
slné žezlo ředitele slavností. Ale 
pořád jsi tu byl, radil, učil, usměr-

ňoval a někdy i dirigoval. Teď tu 
ale zůstalo prázdné místo, které se 
jen těžko zaplní. Budou nám chybět 
tvé nápady, nadšení a zápal pro 
každou dobrou věc. Jak to bez tebe 
zvládneme? Budeme muset! 
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Jsme rádi, že jsi stihl sepsat 
almachach 50 ročníků slavnos-
tí, i kroniku folkloru v Liptále.  
Tvoje hlava byla jeden velký ar-
chiv jmen a příběhů. Kdo teď bude 
psát ty příspěvky do Liptálského 
zpravodaje? 

Když jsi vedení našeho soubo-
ru před deseti lety předal mlad-
ším, do folklorního důchodu jsi 
neodešel.  Založil jsi skupinu Malí 
ogaři a věnoval se jim na 100 %.  
Přitom jsi stále byl členem rady 
Mezinárodní folklorní asociace 
I.O.V, místopředsedou Folklorního 
sdružení České republiky, člen pre-
zídia Evropské unie umění, člen 
Valašského folklorního spolku, 
ale také obyčejný chovatel králíků 
a slepic. Tvůj živý mycák patřil 
mezi nejžádanější ceny v tombole 
na liptálském bále.

Pro všechny jsi byl velkou oporou 
a rádcem. Byl jsi člověk plný dobro-

ty a tvůrčích plánů. Tvoje vzpomín-
ky a vyprávění nám budou chybět. 
Žil jsi a pracoval naplno. Teď jsi 
ve folklorním nebi.  

A proto mi na závěr dovolte při-
pomenout nám všem Ladíkovo 
motto:

„Sláb je jen ten, kdo ztrácí v sebe 
víru a malý ten, kdo má jen malý cíl.“

Ladíku, v zahradách vzpomínek 
a v paláci snů, tam se znovu se-
tkáme.

Mgr. Andrea Čalová

Loučí se starosta obce LiptálLoučí se starosta obce Liptál
Vážená zarmoucená rodino, vá-

žení smuteční hosté,

loučení s člověkem je vždy velmi 
těžké a je o to těžší, když se loučíme 
s tak významnou osobností, jakou 
byl Ladislav Michálek. 

Loučíme se dnes s člověkem, kte-
rý obětoval tak mnoho svého času 
pro ostatní. Ladík zasvětil svůj ži-
vot především folkloru a jeho srd-
ce bilo pro Folklorní spolek Lipta 
a vše kolem něj. Dlouhou část své-
ho života ale také věnoval práci 
pro svou milovanou obec, a to jako 

dlouholetý zastupitel, tak i jako člo-
věk, který se snažil být starostům 
co nejvíce nápomocný. Vždy jsem 
obdivoval, jakým byl hrdým ob-
čanem naší malé vesnice a jak se 
vždy snažil zviditelnit Liptál nejen 
v České republice, ale také po celém 
světě. I když to někdy nebylo jedno-
duché, nikdy na Liptál nezanevřel 
a do konce svého života hrdě nosil 
prapor obce.

Se smutkem v srdci nyní vzpomí-
nám na naše dlouhé debaty o ak-
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tuálním dění v obci, ale také nad 
plány, které nás budou čekat. Tvá 
povaha, tvá srdečnost a pracovitost 
a tvé zkušenosti vždy přinesly svěží 
vítr. Velmi jsem si vážil tvé podpory 
v projektech, kterým ostatní nevěřili. 
Vždy jsi mě učil, že malý je jen ten, 
který malé cíle má, a že se na ka-
ždou věc musím dívat s jakýmsi 
nadhledem. Díky našemu kama-
rádství, vzniklo mnoho krásného. 
Vzpomínám, že naše poslední deba-
ty se také věnovaly Janu Kobzáňovi 
a výstavbě síně slávy, která by měla 
vzpomenout na jeho život. Věřím, že 
i toto dílo se podaří dokončit a že i ty 
zde budeš mít své místo.

Nyní máme všichni velkou bolest 
v srdci, úzkost svírá naše těla, ale 
já doufám, že neztratíme sílu po-

kračovat v Ladíkově práci a věřím, 
že společně se nám to podaří. 

Vždyť přeci Liptál je městečko 
a tam je moje všecko.

Ladíku moc děkujeme.
Nikdy na tebe nezapomeneme.

Ing. Milan Daňa

Moje rozloučení s LadíkemMoje rozloučení s Ladíkem
Mnoho místa by v tomto a všech 

dalších zpravodajích zůstalo 
na prázdného. Místo slov, která 
nám všem tady Laďa s velkým elá-
nem psával. My to místo teď zapl-
níme slovy nejsmutnějšími a nej-
těžšími. Slovy loučení.

Mnoho jich bylo za uplynulé dny 
řečeno a pokaždé se slzami v očích. 
A teď i já chci přidat pár těch svých. 
Na posledním školení nám říkali, 
že tykání ve zpravodaji není vhod-
né. Vykáním ale v tomto případě, 
stejně jako v předcházejících pří-
spěvcích, není možné zaznamenat 
tolik pocitů, i těch osobních. Bylo 
by to jako mluvit o cizím člověku. 
A to ty jsi určitě nebyl. Pro hodně 
široký okruh lidí.

Ladíku, byl jsi pro nás studni-
ce inspirací, optimismu, kamarád, 
přítel, strýček, spolupracovník, 
prostě staříček. Ne děda, ale staří-
ček, a už v době, kdy bylo fyzických 
sil ještě nadbytek, postava ztepi-
lá. Staříček, přesně podle tradic 
našich předků, kdy ale toto po-
jmenování patřilo těm nejstarším 
mužům.  Moc to nezasvěceným 
zdánlivě nepasovalo k osobě, kte-
rou jsme potkávali převážně v oble-
ku. Přesto jsi byl staříčkem. A nejen 
pro svou rodinu a vlastní vnuky. 

Pro všechny. Staříček v pravém slo-
va smyslu, který toto pojmenování 
naplnil v neuvěřitelném rozsahu. 

Třeba, jak už to „staříčci“ mívají, 
vždy jsi měl pro každého pohlazení 
ale i pokárání, vždy jsi vytáhl kdoví 
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odkud nějaký příběh, vzpomínku, 
se kterými jsi se rád podělil a které 
jsme rádi poslouchali a ve kterých 
bývalo namnoze i poučení, které 
mnozí oceníme až s postupujícím 
věkem. Byla v tom tobě vlastní 
moudrost, nadhled, zkušenost. 
Někdy jsi býval až umanutý, ale 
vždy s jasnou vizí, názorem, cílem. 
Vždyť vznikl by jinak pětiset strán-
kový Almanach? Dal by někdy tak 
jasně dohromady historii folklo-
ru v Liptále? Polemizovat můžeme 
do nekonečna. Skutečnou hodnotu 
těchto děl prověří teprve budouc-
nost. Vzniklo by tolik jiných projek-
tů od folkloru po obecní záležitosti? 
Vypadal by dnes přírodní kulturní 
areál tak, jak vypadá? Kulturní za-
řízení, klubovna… Slavnosti, vý-
stavy. Kdo teď vydá tolik práce pro 
folklor celorepublikový i meziná-
rodní? Pro podrobný výčet tolik 
místa, a ani paměti, nenajdeme. 

Byl jsi pro nás všechny neuvěři-
telný hnací motor se silou parní 
lokomotivy, neutuchající v optimi-
smu, diplomat v pravém slova 
smyslu, nezabrzditelného elánu, 
nadčasový vizionář, s nekončícími 
nápady. Až jsme někdy nestačili.  
A brblali. Nebo jsi brblal ty nám. 
Ale obdivovali. Ten, který vždy 
uměl i pochválit. Těžko, přetěžko 
budeme zaplňovat i tohle místo. 
Neúnavný, oddaný především své 
rodině a po rodině nejvíc souboru 
Lipta a své obci Liptál, po všechny 
své dny. A také na úkor své rodiny 
a i zdraví. Asi by bylo u Michálků 
o čem mluvit. Vždyť ani oslavou 
50 let společného života se každý 
pochválit nemůže. Vždy v dobrém. 
Vždyť to všichni žili s tebou. Stejně 
jako my v našich životech, kterých 
jsi se dotknul. 

Jako duše a zvelebovatel Folklor-
ního spolku Lipta v Liptále, které-
mu jsi dlouhé roky dával tvář, jsi 
nedělal rozdíly mezi nikým. Nikdy 
jsi neváhal alespoň povzbuzením 
a jakýmkoliv příspěvkem podpořit 
i ostatní složky – hasiče, sportovce, 
farní sbor evangelické církve, děti 
i dospělé, kohokoliv. Nejen „svou“ 
Liptu. Všechny, kteří chtěli a dě-

lali pro ostatní, nad rámec svých 
povinností. Sám neúnavný organi-
zátor, který nikdy nešetřil silami 
pro společné dílo. Vždyť všechno je 
především pro Liptál. Tvými slovy: 
„Je jedno, kdo, co dělá. Hlavně že 
dělá, že chce!“  I to jsi mě naučil. 
A také jsi sám neváhal být čímko-
liv. Třeba i sněhulákem s Malými 
Ogary na besedě se seniory. A proč 
ne? I takto se ořezávají ty „prout-
ky“, dokud se dají. 

Mnoho jsi toho sděloval i na strán-
kách našeho Liptálského zpravoda-
je. Ještě jsi naposledy, už s ubýva-
jícími silami, chtěl vzpomínkou 
ve zpravodaji uctít velkou liptál-
skou folklorní „kamarádku“ Jiřinku 
Matějkovou z Prahy. I to jsi splnil. 
Všechno vždy precizně vypracová-
no, širokého záběru, obsažné a kon-
krétně sdělující, bez prázdných slov. 
Věcné, i na tu časovou tíseň, se 

kterou se vždy potýkáme. Ale vždy 
stačilo zavolat a Tvoje: „Už už to 
skoro mám, nejpozději dnes to bude, 
vydrž. No možná zítra. Nebo pozítří. 
Ale určitě bude.“ Teď si to budu po-
řád pamatovat a bude mi to chybět. 
A asi ještě dlouho budu netrpělivě 
čekat, kdy nám něco do zpravodaje 
pošleš. A už by mi zpoždění ani ne-
vadilo… Mnoho místa teď zůstane 
prázdného, i když stránky budou 
zaplněny něčím jiným.

Ano, mnohé jsme na tobě obdi-
vovali. Mnohé jsi nás naučil. A to 
nám už nikdo nevezme. A bude 
se to v hlavě probouzet a ozývat. 
Vzpomínky zůstanou. A lítost, že 
za všechny ty roky spolupráce ne-
mám teď v archivu na památku 
ani jednu naši společnou fotku 
při některé z akcí. A ty tvoje da-
rované „mycáky“ budeme nejvíc 
opatrovat. Tento rod nesmí za-
niknout.

Je tu loučení, nejtěžší. Teď už nám 
ta „parní lokomotiva“ odjela do lep-
ších časů. My jsme zůstali tady 
a stojíme ve stanici.  Dál se musíme 
rozjet sami. Nezbývá, než s velkou 
pokorou poděkovat za možnost pro-
žít s tebou kus pracovního života 
a za tu čest zúčastnit se tolika spo-
lečných akcí a úkolů. Tolik toho 
dosáhnout a splnit, tohle se mnoha 
lidem v životech nepodaří.

Jak to všechno vměstnat do jed-
noho krátkého slova: děkuji?

Děkujeme. Neskonale. S úklonou.
Šťastnou cestu.

Jana Vráblíková
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Od pátku 24. září do neděle 
26. září 2021 se Malí ogaři společně  
s Malou Liptou a CM Cérky účast-
nili Svatováclavských slavností 
v Českém Krumlově. 

Vystoupení bylo několik 
a na mnoha krásných místech to-
hoto města. Počasí nám po celo 
dobu přálo, a tak jsme si toho ma-
ximálně užili. Jen bylo trochu slo-

Děcka z Lipty v KrumlověDěcka z Lipty v Krumlově
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žitější přemístit cimbál z různých 
míst, ale díky tatínkům a silným 
ogarům jsme to zvládli. Ubytování 
jsme byli na hotelu Jestřábí, kde 
byla spousta výborného jídla. Hotel 
byl přímo u Lipna, a tak sobot-
ní podvečer někteří neváhali a šli 
si zaplavat. Jiní hráli na honěnou 
a využili místní hřiště. V neděli 
jsme prošli toto renesanční měs-
to, které je od roku 1992 zapsáno 
na Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Obdivovali jsme 
dominantu zámecké věže, sgrafi-
tové fasády, výstavy umělců atd. 
Atmosféra byla nádherná, děti byly 
moc spokojené a připadaly si chví-
lemi jako v pohádce… No prostě 
byla to pohoda a krása v této době.

Nyní se už těšíme na další zá-
jezdy a plno zážitků strávených 
společně!

Malá Lipta a Malí ogaři
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Jaký byl osmý liptálský kvíz?Jaký byl osmý liptálský kvíz?

Mikuláš i letos projížděl LiptálemMikuláš i letos projížděl Liptálem

V pátek 5. listopadu 2021 se po delší pauze uskutečnil 
již VIII. Liptálský kvíz. Přes velké obavy, že nikdo nepři-
jde, jsme byli nakonec mile překvapeni z deseti týmů, 
které až do posledního kola bojovaly o sladkou výhru. 

Na soutěžící čekala témata jako 660 let Liptálu, 
Disney princezny, anagramy nebo znělky ze seriálů. 
Pořadí na prvním místě se neustále měnilo, až na ně-
ho dosáhl tým Sousedi, který vidíte na fotografii. 

Děkujeme všem zúčastněným, že přišli, a zveme 
všechny na již IX. Liptálský kvíz, který by se měl usku-
tečnit v pátek 10. prosince 2021.  Za jakých podmínek, 
to uvidíme.      Eva Švehlíková

Zdá se to neuvěřitelné, ale Mikuláš se svou dru-
žinou projížděl Liptálem letos už po dvaadvacáté! 
A stalo se to v sobotu 4. prosince. 

Baronkovy koně nazdobené, Mikulášův vůz zapřa-
žený, kostýmy oprášeny a vylepšeny, vše připraveno. 
A tak i letos, v tento poetický předvánoční čas, Mikuláš 
vyrazil po cestách, cestičkách a pěšinkách Liptálem. 
A jako by tušil, že toho letos bude víc, že dorůstají dal-
ší malí človíčci, kteří jsou na něj zas a znova zvědaví, 
vzal si s sebou opravdu početnou družinu. A dobře 
udělal! Vždyť zastávek bylo nad 30! K tomu jej nad 
objednané zastavovali i kolemjdoucí. A jelikož je to 
svatý muž, rád vyhověl všem. Ale i proto nebyl čas 
se nějak zdržovat. Navíc mu na cestu i přituhlo, tak 

aby neonemocněli i ti zatím zdraví. Ještě, že sníh byl 
objednán až na neděli. To by to Mikuláši asi navíc ne-
hezky klouzalo.
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Všechno závěrem sobotního večera dobře dopadlo 
a všichni, Mikuláš, andělský chór i čerti se mohli už 
v klidu ohřát. A kde jinde – než u roztopeného kotle. 
Ano, i ten byl připravený. Člověk, a čerti zvlášť, nikdy 
neví – a nespí! Naštěstí ale nebylo co do kotle přidat, 
hříšníků moc nebylo, skoro samé hodné děti. A zbytku 
bylo domluveno, tak snad se polepší. 

Prozradíme i malé tajemství. Mikuláš pomalu zva-
žuje, jestli příští rok nepošle nahoru písmo a ne-
povolá posily na slovo vzaté. A sice ještě nějakého 
bratra Mikuláše. No, uvidíme. Máme na to rok čas. 
Každopádně je ale třeba myslet na to, abychom byli 
celý ten rok hodní a slušní. Nic tím nezkazíme a ono 
se nám to pak vrátí, mysleme na to všichni, malí 
i velcí.

Družina z obecního úřadu a samotný Mikuláš tímto 
ještě jednou děkuje celé družině, čertovi na kozlí-
ku - Tereze Valchářové s jejím trpělivým spřežením 

a  všem, které mohl potkat a potěšit. A je velice rád, 
že snad přinesl trochu radosti do malých i velkých 
srdéček. 

Jana Vráblíková
Foto Radim Mojžíš, Josef Vrážel, Marie Sušňová
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Na tomto místě jste zvyklí čítá-
vat příspěvky od našich myslivců 
hlavně k jejich činnosti a o přírodě. 
Tentokrát tomu je trochu jinak. 
I když ne úplně. I tato společenská 
stránka patří k aktivitám a činnos-
ti myslivců.

Jak již titulek napovídá, oprav-
du nejen hokejem živ je člověk. Je 
k tomu potřeba i kus masa atd. 
A trochu i té srandy a uvolnění. 
Reprezentační pauza, ač ne zrov-
na i ta tréninková, se stala skvě-
lou příležitostí pro pozvání „oga-
rů“ VHK Robe Vsetín do myslivecké 
chaty v Liptále v podvečer ve čtvr-
tek 11.11.2021. Členové Mysliveckého 
sdružení Brdisko v Liptále tak do-
stáli své tradici a hokejistům při-
pravili trochu té divočiny a hlavně 
možnost vypnout a setkat se jinde 
než na hokejovém kolbišti. Však 
již většina z nich ví, kde se liptál-
ská myslivecká chata nachází a ti 
poradili i nováčkům, že je to ved-
le přírodního kulturního areálu, 
kde to žije hlavně v létě, ač i tento 
den. A také hned vedle areálu FK 
Liptál s vybudovanými multifunkč-
ními hřišti, kde se také svítilo, 
jelikož probíhal některý z trénin-
ků. Ostatně bezplatnými uživa-
teli tohoto areálu byly „hokejky“ 
několikrát v suché i pandemické 
přípravě. 

A tak po shromáždění v dobře 
vytopené chatě byl podáván první 
chod, a sice poctivý vývar s masem 
a nudlemi, druhým potom peče-
ný divočák se zelím a knedlíkem. 
Samozřejmě, že hlavní kuchaři 
Petr Orság a Tomáš Mrlina vzali 
v potaz i drobné výkřiky z klasic-
kého českého filmu. Takže příště 
možná bude i ten pověstný chod  – 
„se šípkovou“. Uvidíme. 

A proč divočina? Protože si všich-
ni přejeme, aby se ogarom na ledě 
dařilo ještě víc a víc, aby se ně-
co z té divočiny dostalo i do jejich 
svalů a koloběhu. Nakonec došlo 
i na ochutnání speciality – výpeč-

ků z jezevce. K tomu padlo i něko-
lik doporučení zrovna zraněným 
hráčům, že bude nejlepší, aby si 
sádlem z jezevce namazali místa 
poškození, protože toto je, kromě 
vyskočků, tak silná lidová medi-
cína, že postaví na nohy téměř 
i mrtvého. 

V tomto příjemném a přátelském 
duchu, kdy bylo uvaleno embargo 
na rozhovory jen o hokeji či rozbo-
ry hokejových situací nebo výkonů 
borců, se nesl celý zbytek večera. 
Hlavní zákaz pak padl na komen-
táře k výkonům rozhodčích, kte-
ré jaksi vnímáme každý po svém 
a také všichni víme jak. Jakoby ti 
rozhodčí měli „naši“ křivdu v popi-
su práce?! Zkušeně na toto dodržo-
vání dohlížel matador vsetínského 
hokeje, pan Ivan Tesařík, který tyto 
debaty napříč přítomnými hosty, 
hráči i trenérskou dvojicí (Roman 
Stantien, Jan Srdínko), v zárod-

ku utnul ústním zvukem sirény 
a hláškou: konec první třetiny! 
Pro osvětlení, tato hlídací funkce 
mu byla svěřena jako jednoznačně 
nejzodpovědnějšímu po jeho pro-
hlášení, jak důležité je pro hokej 
srdce. A k tomu s cela vážnou tváří 
nám popsal, jak on sám v začát-
cích, ještě bez střechy na zimáku, 
dva roky honil puk po ledě, což jej 
hrozně bavilo, než mu řekli, že je 
třeba ten puk dostrkat do branky. 
Krásná nadsázka, co říkáte? Při 
jeho sportovních výkonech a celo-
životní práci pro vsetínský hokej.  

A došlo i na mnoho dalších hu-
morných situací. Zejména pak vy-
světlování některých pojmů i do-
jmů. Jádrem bylo vnímání naší 
valašské řeči hráči i trenéry, kteří 
- zatím - nejsou rodilými Valachy. 
Ale to nevadí! Máme je rádi i tak. 
A ogaři to časem rozchodíja (pře-
klad: chlapci to časem rozchodí 

Nejen hokejem živ je člověk, aneb nad Nejen hokejem živ je člověk, aneb nad 
divočákem s hokejisty převážně nevážnědivočákem s hokejisty převážně nevážně
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- pochopí). A tak jsme jim trpělivě 
a se společným pobavením vysvět-
lovali, co některá ta slova dooprav-
dy znamenají. Například: „Pořád 
to slyším, kdekdo mi říká to slovo 
´včíl´. Tak co to vlastně dooprav-
dy znamená?!“ Odpověď překvape-
ných na sebe samozřejmě nene-
chala dlouho čekat: „To znamená, 
že když ti někdo řekne: včíl chytaj, 
že – teď - teď máš chytat!“ A nebo: 
„Já jsem se ze začátku úplně lekl, 
jak mi jeden borec řekl: ´čuj, pode-
piš ně to pro ogaru.´ Hele, já vůbec 
nevěděl, co po mně chce a co mu 
mám vlastně podepsat!“ Na přetřep 
přišlo i dávné valašské mudrosloví 
našich staříčků (dědečků), které si 
s oblibou půjčují i klasici kinema-
tografie a které lze v našem přípa-
dě lehce napasovat i na role tre-
nérů, když se nám ti ogaři (chlapi, 
muži) potkávají napříč republikou: 
moje děcka a tvoje děcka bijů naše 
děcka (děti).

Jak již bylo řečeno, posezení pro-
bíhalo ve velmi příjemné atmo-
sféře s vynikajícím jídlem, frgály 
i stopičkou té valašské slivovice, 
která nesmí chybět, zvlášť, když 
ty koronáče na nás útočí ze všech 
stran. A pro nás, fanoušky, bylo 
o to víc příjemné, že jsme mohli 
„naše“ ogary vidět a poznat i jinak, 
než v plné hokejové zbroji, na ho-
kejovém piedestalu. Nahlédnout i, 
co řeší v rodinném životě, nemoci 

dětí, jak dlouho nebyli doma - tam, 
kam se vrací mimo hokejový Vsetín, 
když se vyskytne alespoň krát-
ké volno. Jak vnímají atmosféru 
na Vsetíně a jak se hraje na prázd-
ných zimácích. Jen škoda, že se 
neuskuteční Winter Classic (zápas 
pod širým nebem) ve Špindlerově 
Mlýně v Krkonoších. Bylo by to také 
velmi příjemné zpestření pro hoke-
jisty i pro fanoušky.  

Ale všechno, i to dobré, jednou 
končí. Ogaři, kteří jsou stále v tré-
ninku, se pomalu začali vytrácet 
s poděkováními, pozdravy a sli-
bem, že se opravdu budou snažit, 
co to půjde. Ono také není úplně 
jednoduché se uvolnit pod přísným 
dohledem trenérů, i když ti se tváří, 
že se dívají jinam. Snad potom jen 
o chvilku déle vydrželi ti, kteří ne-
jsou v přímém hokejovém zápřahu. 

A tak nezbývá všem ve VHK Vsetín 
jménem myslivců v Liptále, i nás, 

fanoušků, popřát hodně dalších 
úspěchů a co nejlepší zakončení 
této sezony. S posteskem, že něco 
v této mimořádné době ovlivnit 
jde, něco už ne. Tak hlavně bez 
úrazů, v plném zdraví a hokejovém 
nasazení se snad budeme i nadále 
setkávat určitě na vsetínském zi-
máku, možná i „venku“. A samo-
zřejmě vždy budeme všichni doufat 
ve výhru. To přece ani jinak nejde. 
A také se třeba zase příště potkáme 
i na myslivecké chatě v Liptále. 
Možná se do té doby odehraje i fot-
bal s hokejisty. Nebo i nějaký ten 
exhibiční hokej na plánované nové 
ledové ploše v sousedním liptál-
ském sportovním areálu. K tomuto 
všemu, co dodat? My se vrátíme 
tam, kam patříme! 

Myslivci, díky za pozvání!

Jana Vráblíková
Foto Tomáš Mrlina s dcerami
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Věřili byste, že uběhlo už 5 let 
od výsadby obecního ovocného sa-
du? Ano, už je to tak, a právě k to-
muto malému výročí jsme v neděli 
24. října 2021 uspořádali "Podzimní 
setkání v sadu". 

Příchozí mohli ochutnat na mís-
tě výborný čerstvý vylisovaný mošt, 
komu byla i přes krásné počasí 
zima, mohl si dát ohřátý mošt se 
špetkou skořice. Dále byly k ochut-
nání dobroty z podzimních darů - 
jablečné a trnkové muffiny, štrúdl, 
trnková marmeláda, slaný dýňový 
koláč a další dobroty. I tekuté trnky 
přišly při blížícím se večeru vhod. 
Pro děti jsme připravili tvoření, při 
kterém obtiskovaly listy na plátěné 
tašky, malovaly na kaštany a le-
pily podzimní přírodniny (šípky, 
listy) na malé paletky. Komu vy-
hládlo, mohl si opéct špekáček ne-
bo ochutnat zemák pečený v ohni. 
Celé odpoledne bylo nádherné po-
časí a všichni se snad dobře ba-
vili. Děkujeme Filipu Tomancovi 
za zajištění jablek na mošt a všem 
ostatním, kdo nám přišli pomoct 
nebo nás jen navštívit.

Lucie Vychopňová, ČSOP Liptál
foto Věra Dorušková, Jan Evják

Podzimní setkání v saduPodzimní setkání v sadu
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Ani jsme se nenadáli a je tu další zima.  Osada, 
ve které jsme strávili krásné chvíle, už spí pod sně-
hovou peřinou. Letošní rok byl opět ten „divný“. Nic 
nebylo, jak jsme zvyklí. Velké i malé historické akce 
a festivaly se rušily, přesouvaly, měnila se pravidla. 
Rozhodli jsme se tedy, že letos se budeme věnovat 
osadě. 

Na jaře jsme připravili další záhony na pěstování 
zeleniny, bylinek, barvířských rostlin a květin pro 
včely. S dětmi jsme vyrobili hmyzí hotel. Pokračovali 
jsme s úpravou terénu kolem srubu a louka nad ním 
se změnila na pastvinu pro kozy a ovečky. Dlouho 
jsme zvažovali, jak dodělat střechu srubu. Nějakou 
představu už jsme měli z návštěv archeoparků a čtení 
různých archeologických článků. Ale velkou roli hrály 
i naše možnosti v dostupnosti, životnost a bezpečnost 
materiálů, v neposlední řadě i možnosti finanční. 
Střecha ze slámy, trávy, nebo rákosí se může zdát 
jasnou volbou, ale měli jsme obavy, že v blízkosti 
pekárny, kovárny a velkého ohniště to není šťastné 
řešení. Je známo, že v některých archeoskanzenech se 
oheň smí rozdělávat jen v určitých místech a v někte-

rých je to úplně zakázáno. Dřevěná stávající střecha, 
ale nebyla dostačující, hlavně při velkých deštích za-
čala protékat. Což je problém, když potřebujete do su-
cha ukrýt drahocenné vybavení jako jsou hudební ná-
stroje, repliky, doplňky atd. Nebo když vám uprostřed 
noci začne kapat do spacáku. Někdy je prostě potřeba 
mít stoprocentní suchý úkryt. Prozatímní igelitová 
plachta hyzdila přírodní vzhled srubu a řešení už jsme 
nechtěli odkládat. Po dlouhých poradách s archeology 
a přemítání různých variant jsme se rozhodli zvo-
lit krytinu z novodobého materiálu. Je to obrovský 

Rok na osaděRok na osadě
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ústupek, ale reálně rozhodně lepší řešení než plachta. 
Vzhledem ke sklonu a nosnosti střechy nešlo použít 
technologii zelené střechy. Archeologové se domní-
vají, že střechy ve Skandinávii byly pokryty drnem už 
od pravěku. Samotná vrstva drnu by však na střeše 
být nemohla. Potřebnou izolaci proti vodě získali lidé 
v severské krajině z březové kůry. Až do konce 19. sto-
letí byly drny nejčastější střešní krytinou venkovských 
dřevěných domů ve velké části Skandinávie. Taková 
střecha však vyžaduje jinou konstrukci celého domu 
a značnou nosnost. Dalšími možnostmi byl kámen, 
nebo šindel, ale tam jsme opět řešili hmotnost, ale 
i finanční dostupnost. Navíc čím lepší krytina – tím 
honosnější byla tenkrát stavba. Ze všech úvah nám 
na konec vždy vyšlo, že nezbývá než kompromis 
v podobě lepenky. I přátelé z řad archeologů nám dali 
za pravdu. Jelikož jsme malá skupinka a našim cílem 
není naprosto věrný středověký skanzen, není potřeba 
se vždy za každou cenu držet historických podkladů, 
když to není v našich možnostech. Jsme rádi, že se 
nám podařilo střechu svépomocí dokončit tak, aby 
plnila účel. A v létě jsme přivítali přátele z hudební 
skupiny Stella Betula, kteří velmi ocenili suchý úkryt 
pro svoje drahocenné nástroje. 

Stella Betula je hudební skupina, která hraje středo-
věké, renesanční a severské tradicionály v zajímavých 
úpravách pro niněry, nyckelharphu, dudy, šalmaje, 
kvinton nebo flétny. Jsou to zároveň naši přátelé, 
a tak trošku jsme byli svědky vzniku tohoto kouzelné-
ho seskupení úžasných lidí. 

Letos v létě nás tito hudebníci navštívili hned ně-
kolikrát. Setkání s nimi byla v duchu hudebním, ale 
i tvořivém. Přijeli i další přátelé, archeologové a řeme-
slníci a lidé stejného zaměření. Akce byly soukromé 
a krom pár přátel, kteří se za námi zastavili, byly bez 
veřejnosti. I to má své kouzlo. Vařili jsme, vyráběli, 
muzicírovali a povídali. Děti skotačily kolem nás. Co 
víc si přát. Snad jen ať pominou těžké časy a my za-
se otevřeme bránu i „lidem z venku“ a přivítáme je 
na nějaké parádní akci plné parádních lidí. 

Podzim byl ve znamení sklizně zeleniny a semínek 
rostlin. Připravili jsme osadu na zimu. Rozsvítili lu-
cerničku při památce na naše předky. Pomalu a jistě 
se blíží zima a s ní čas klidu na osadě. Od jara v ní 
opět přibylo spousta nových věcí a je z čeho se těšit. 
Práce na ní už ale letos končí a my se budeme setkávat 
u ohně nebo v teple našich domovů, ať už u vyrábění 
nebo jen tak. 

Závěrem bych vám všem za celou družinu Jagāri 
ráda popřála, ať jsou i vaše domovy v tomto zimním 
a zároveň nelehkém období naplněny teplem, láskou 
a porozuměním. Prožijte ve zdraví šťastné, pohodové 
a klidné svátky.  

Za družinu Jagāri 
Thorun
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Jsem nadšený milovník vytrva-
lostní cyklistiky. A tento článek 
jsem napsal na přání starosty naší 
obce Milana Dani. 

Jmenuji se Aleš Melichařík, jsem 
nadšený milovník vytrvalostní 
cyklistiky, přírody a dobrodružství. 
V minulosti jsem se účastnil závodů 
tipu 1 000 Miles, Trans Dolomitics 
Way, Loudání, Wolfman, Okolo re-
publiky atd. Mám jich za sebou 
na dvě desítky. Jedná se o vytrva-
lostní cyklistické akce bez podpory 
jak silničních tak horských kol. 

Délky se různí v rozmezí od něko-
lika set kilometrů až přes 2 tisíce.

Mým primárním cílem není vy-
hrát daný závod, ale dokončit svou 
výzvu. 

Jezdím sám, bez sponzorů a do-
provodného teamu.

S každým závodem sbírám nové 
zkušenosti, které mě posunují stále 
novým směrem.

Vozím s sebou jen oblečení, co 
mám na sobě, spacák, jídlo na pár 
hodin a několik náhradních dílů. 
Zbytek se dle potřeby dokoupí ces-
tou. Řídím se heslem, co nemám 
nepotřebuji. 

Spím v drtivé většině venku. 
V jídle nejsem vybíravý, stravovat 
se v hospodě je zbytečný luxus, kte-
rý si z časových důvodů dopřávám 

jen zřídka. Zpravidla vítězí super-
market nebo benzinka. Zhubnout 
za dvou týdenní závod 9,5 kg pak 
není problém.

V letošním roce jsem se zúčast-
nil několika cyklistických akcí, na-
mátkou vybírám ty nejzajímavější: 
Moravia Divide (710 km), Loudání 
Českou Krajinou (1 030 km) a Okolo 
Republiky (1 500 km). 

Stručně dnes popíšu jen první dvě.
 

Do závodu Moravia Divide jsem 
startoval ráno 22.5.2021 v malém 
městečku Javorník u severní hra-
nice s Polskem. Využil jsem mož-
nost odloženého startu a do zá-
vodu vyjížděli zhruba o 15 hodin 
později po oficiálnímu zahájení 
závodu  (počítal se čas od startu 
do cíle, takže pozdější start nebyl 
problém).Na trase dlouhé zhruba 
710 km, s cílem na soutoku řek 
Moravy a Dyje u Břeclavi, bylo 
nutné překonat 13 500 m výškový 
rozdíl. Jako problém jsem vní-
mal skutečnost, že ubytovat se 
v případě nepříznivého počasí je 
nemožné z důvodu proticovido-
vého opatření. Musel jsem tak 
pečlivě zvážit, zda budu oprav-
du schopen tak náročné cesty. 

Vyrazil jsem v sychravém sobot-
ním ránu s plánem přejet Jeseníky. 

V číslech to znamenalo ujet první 
den 180 km v terénu a nastoupat 
4 550 výškových metrů, mezi jiný-
mi přes Praděd (1 491 m) a Dlouhé 
Straně (1 353 m). To se za občas-
ného deště a jemného sněžení po-
dařilo. Při teplotě kolem 2°C, která 
v nadmořské výšce nad 1 000 m 
panovala, byli tři hodiny spán-
ku v luxusním přístřešku trochu 
na hraně, ale přežil jsem to. Další 
den se odehrál v podobném duchu. 
Měl jsem chuť jet a počasí se ta-
ky trochu umoudřilo. 201 km jízdy 
v terénu a nocleh venku pod roz-
hlednou Velký Košíř v 0°C. Spánek 
nikterak kvalitní, ale aspoň něco. 
O dojetí posledních 332 km nonstop 
jízdou jsem neuvažoval. Jelo se dob-
ře, až do chvíle než začalo znovu 
pršet. Představa, že budu spát další 
noc venku v dešti mě přinutila 
pokusit se o nemožné.... Překvapil 
jsem sám sebe, když jsem o 27 ho-
din později projel cílem v Břeclavi. 
S celkovým časem 93 hodin jsem 
tak díky nepřízní počasí ujel 710 km 
dlouhou trasu pro gravelová kola 
nejrychleji.

 
Další akce na sebe nenechala 
dlouho čekat, už za necelý týden 
po Moravia Divide jsem stál na star-
tu Loudání Českou Krajinou. Pod 
tímto poetickým názvem se skrý-
vá nejstarší český extrémní závod, 
učený především pro horská kola. 

Úspěchy našich občanů

Nic není nemožnéNic není nemožné
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Startovní listina tohoto prestižního 
závodu čítá pouze 60 vyvolených, 
kteří buď projdou složitou kvalifi-
kací nebo je nominuje pořadatel, 
koupit se to nedá. V mém případě 
to byla již třetí pozvánka na zele-
nou kartu od organizátorů. V tako-
vém případě je morální povinností 
účastníka dojet za každou cenu. 

Před startem v Moravských 
Budějovicích, který byl naplánován 
2.6. na 22:00 hod. jsem byl stále 
ještě unaven z předchozího závo-
du. O nějaké regeneraci po Moravia 
Divide nemohla být ani řeč. Do zá-
vodu jsem vstupoval s přetaženým 
kolenem a vědomím, že nadchá-
zejících 1 000 km bude asi bolet. 
První den se odehrál v duchu tak-
tiky, držel jsem se v čelní skupi-
ně, dokud mi síly stačily. Úvodní 
část vedoucí přes Jižní Moravu 
jsme přejeli poměrně rychle. Po asi 
90 km jsem neudržel ostré tem-
po vedoucího 10 členného peletonu 
a z rozjetého vlaku jsem vystoupil. 
I tak se mi podařilo za první den 
ujet 295 km. Přespal jsem v buko-
vém lese pod Chřibskými hvozdy 
a za svítání pokračoval v započa-
tém díle. Pomalu se u mě začal 
projevovat nedostatek regenerace 
organizmu z předchozí akce, musel 
jsem přemýšlet, zda jsem scho-
pen vydržet v započatém tempu až 
do cíle.

Postupně jsem své nasazení pře-
hodnotil, s vědomím, že mám tý-

den dovolené, tak jsem výrazně 
zvolnil, abych pošetřil bolavé kole-
no. Začal jsem se propadat startov-
ním polem. Dobrá nálada mě však 
neopustila, ploužil jsem se přes 
hory a doly a občas prohodil pár vět 
s někým, kdo mě předjížděl. Za dva 
dny jsem ukousnul z koláče dalších 
300 km. Regeneraci jsem se poku-
sil urychlit v přespáním v hotelu. 
Byla to dobrá volba. Po teplé sprše 
a spánku v peřinách se koleno 
umoudřilo, ráno byla bolest pryč. 
Byl jsem rád, že můžu znovu jet bez 
omezení. 

Propadl jsem euforii a radosti 
z jízdy natolik, že jsem si ani ne-
všiml, že jsem sjel z trasy. Než 
jsem se nadál, byla z toho 10ki-
lometrová zajížďka. Nevadilo mi 
to, byl jsem zpátky ve hře, na po-

sledních 400 km jsem si věřil. 
Vysočinou i Jeseníky jsem profrčel 
v dobré pohodě. Přestal jsem počí-
tat čas i kilometry. Na obzoru se 
pomalu začaly rýsovat Krkonoše 
a já začínal cítit cíl. Cesta byla 
členitá, střídaly se různé druhy 
povrchů a kopců. Občas bylo nutné 
kolo tlačit, někdy dokonce nést. 
Poslední spánek jsem vyloženě od-
byl v seníku s vědomím, že zítra 
spím v cíli. Závěrečných 210 km 
rozhodně nebylo zadarmo, do cí-
le v krkonošském Černém Dole 
jsem dojížděl po 21 hodinách jízdy 
s naraženými žebry a četnými od-
řeninami. Příčinou byl pád v po-
sledním sjezdu vycházející únavy 
a nedostatku koncentrace.  To už 
však nic nezměnilo na faktu, že 
jsem po 1031 km, 18 100 výškových 
metrech a 124 hodinách projel cí-
lem svojí výzvy. 

Závěrem se nabízí otázka, proč to 
všechno?

Jednoduše pro radost… nové zá-
žitky a dobrodružství. Tahle cyklis-
tika je silně návyková, ale rozhod-
ně není pro každého. A vy, pokud si 
někdo chcete splnit svůj sen, svoji 
výzvu, jděte do toho, ať je to coko-
li. Nečekejte, až bude lepší počasí, 
nečekejte, až se k vám někdo přidá 
nebo že to někdo ocení. Prostě to 
udělejte…Protože je důležité jít si 
za svým.  

Aleš Melichařík

Úspěchy našich občanů
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Operace LUČOperace LUČ

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

Období Vánoc je pro některé obča-
ny Liptálu spojeno se vzpomínkami 
na události staré dnes již více jak 75 
let. Jejich připomínkou je i památ-
ník postavený Bronislavu Ivanoviči 
Bašinskému v části obce Kopřivné.

Bronislav Ivanovič Bašinskij se 
narodil v roce 1917 v dědině Kodra, 
v Makarovském rajonu, Kyjevské 
oblasti na Ukrajině. Národností 
byl Polák, mající státní občanství 
SSSR. Do roku 1932 absolvoval neú-
plné střední vzdělání. Od roku 1932 
do roku 1935 studoval tři ročníky 
pedagogického institutu. Do ro-
ku 1939 pracoval jako učitel. Poté 
pracoval jako řidič. S vypuknutím 
války proti SSSR byl mobilizován 
do Rudé armády. Jeho nejvyšší do-
sažená vojenská hodnost byla vojín. 
Dne 10. října 1941 byl v bojích raněn 
a upadl u města Jelna do němec-
kého zajetí. Asi po necelém měsí-
ci se mu ze zajetí podařilo utéct. 

Tajný agent „Majkov“ – voj. 
Bronislav Ivanovič Bašinskij. Foto-
archiv autorů.

Totožný stejnopis pověřujícího dokumentu osvědčujícího příslušnost 
předkladatele B. I. Bašinského k NKGB Ukrajiny, na podkladu kterého mu 
měli všichni sovětští občané poskytnout všestrannou pomoc. Foto-archiv 
autorů.

Vrátil se do místa svého bydliště, 
kde se zapojil do místní ilegální 
komsomolské organizace.  V dubnu 
1943 se stal příslušníkem partyzán-
ského oddílu CHRUŠČOV. Do října 
1943 v něm působil jako velitel roz-
vědného oddělení. Po vyjití z týlu 
protivníka byl zařazen do zálohy 
Ukrajinského štábu partyzánského 
hnutí. Za bojové zásluhy v řadách 
partyzánů byl vyznamenán medailí 
Partyzán Vlastenecké války 2. stup-
ně. Následně pracoval ve sklárně 
jako vedoucí dopravního oddělení.

Jako osvědčený bojovník se zku-
šenostmi s pohybem v týlu protiv-
níka byl přizván do služeb NKGB 
Ukrajiny a v listopadu 1944 zařazen 
do právě se formující zpravodaj-
sko-diverzní skupiny LUČ na pozici 
zástupce velitele. Jeho krycí jméno 
bylo „Majkov“.

Se svojí skupinou do operace 
startoval v podvečerních hodinách 
v noci z 20. na 21.12.1944 z letiš-
tě ve Lvově. Sedm výsadkářů s je-
jich čtyřmi padákovými zásobníky 
bylo vysazeno z výšky 736 metrů 
v 18.50 hod. ještě dne 20. prosince 
1944 v katastru obce Liptál. Osádka 
letounu hlásila, že padáky se ote-
vřely všechny.

Skupina LUČ zde vzápětí přišla 
do kontaktu jak s příslušníky míst-
ní skupiny domácího hnutí odpo-
ru „Commandos“, tak s partyzány 
organizovanými kolem sovětské-
ho politruka Dajana Bajanoviče 
Murzina. Vzájemná schůzka usku-
tečněná v noci z 22. na 23.12.1944 
v bunkru na Vlčí Hůře u obce 
Trnava však byla narušena bles-
kovým zásahem německého pře-
padového komanda. Při přestřelce 
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byl B. I. Bašinskij těžce zraněn. 
Sice se mu podařilo z místa střetu 
odplazit, a tak jej pronásledova-
telé nenašli, ale nenašli jej ani 
vlastní lidé. Dva dny proležel jen 
napůl oblečený ve sněhové závěji, 
což se následně výrazně projevi-
lo na jeho celkovém zdravotním 
stavu. Když byl vlastními lidmi 
nalezen, bylo již příliš pozdě. Sice 
jej domácí ilegalisté převezli k lé-
kařskému ošetření ve Zlíně, ale 
ani to mu již život zachránit ne-
dokázalo a na následky zranění 
v prvních dnech ledna 1945 zemřel.  
Provizorně byl pochován v lese. 
Po skončení války byly ostatky zá-
stupce velitele skupiny LUČ voj. 
Bronislava Ivanoviče Bašinského 
– „Majkova“ z původního hrobu 
vyzvednuty a převezeny ke slav-
nostnímu uložení na pohřebišti 
rudoarmějců ve Frýdku-Místku.  
Na místě původního hrobu pak byl 
v roce 1980 slavnostně odhalen po-
mník, který ony tragické události 
připomíná do dnešních dnů…

O osudech členů paraskupiny 
LUČ, ale i některých dalších para-
skupin operujících v okolí Liptálu, 
bude podrobněji pojednávat při-
pravovaná publikace autorů Pavla 
Sajenka, Vladimíra Boldaňuka 
a Stana Bursy, zaměřená na pů-
sobení sovětských zpravodajských 
paradesantních skupin a štábu 

1. moravské partyzánské brigády 
Jana Žižky v oblasti Moravsko-
slovenského pomezí na přelomu 
let 1944/1945. O jejím vydání se 
aktuálně dozvíte i v našem zpra-
vodaji. 

                                                                                  
Pavel Sajenko, 

Vladimír Boldaňuk, Stano Bursa

Chtěla bych se s vámi podělit 
o smutný příběh našeho bratrance 
Bohumila, jeho vzpomínky, o naše 
vzpomínky a vzpomínky našich 
rodičů.

Na Bohumila Daňu vzpomínáme 
proto, že už jsme jeho poslední sest-
řenky - Ludmila Ostřanská – Daňová 
a Jana Lánská – Daňová a také proto, 
že u nás bydlel do té doby, než se 
oženil s Julií Daňovou a přestěhoval 
se do Kopřivného.

Bohuš byl nemanželský syn na-
ší tetinky Rozinky Mrnuštíkové 
(Cedliňákové), taťkovy nejstar-
ší sestry. Když se tetinka vdala, 
strýc Tomeš nechtěl, aby si malého 
Bohuška vzala s sebou. Ovšem jako 
svobodná matka by to měla daleko 
horší, protože byla taková zlá doba. 
Nebylo to pro ni tak jednoduché, 
opustit vlastní malé dítě – o tom ví 
každá matka.

Tak staříček a stařenka rozhod-
li, že Bohuš bude bydlet u nich. 

Našemu otci bylo tenkrát deset 
let a se staršími sestrami bydleli 
v malé chaloupce mezi obchody 
Gojných a Daňů. Když si naši rodiče 
postavili domek na Pacholečkovém 
kopečku a stěhovali se tam, tak si 
Bohuša i staříčka vzali s sebou, sta-
řenka tenkrát už nežila. Bohušovi 
bylo tehdy čtrnáct let, tak jsme 
vyrůstali více jako sourozenci než 
jako bratranci. Tetinka Rozinka by-
la velice hodná, pracovitá a sta-
rostlivá matka, za Bohušem cho-
dila skoro každý den a byla našim 
moc vděčná, že mohl být u nás. 
Také nám moc pomáhala při každé 
polní práci a v zimě při draní peří. 
I když jí osud v životě zasadil mno-
ho těžkých ran, nesla to všechno 
statečně. Dožila se krásných osm-
desáti čtyř let.

Co vyprávěl Bohuš:
Za války, to už byl Bohuš ženatý 

a žil v Kopřivném, se zapojil do od-
bojové činnosti partyzánů, kde pů-

sobil jako spojka. Vyprávěl nám, že 
skoro každou noc někdo zabouchal 
na dveře, že jsou partyzáni a že je 
musí převést na Vartovňu nebo jiné 
paseky v Liptále k dalším partyzá-
nům. Nikdy si nebyl jistý, jestli to 
jsou opravdu partyzáni nebo uda-
vači a nikdy nevěděl, jestli se vrátí 
domů živý. Všichni partyzáni, jejich 
rodiny, pasečané jak z Kopřivného, 
Háje, Baťkové, Vartovně i z Bařin, 
žili ve velkém strachu a nebezpečí, 
protože nikdy nevěděli, co bude na 
druhý den.

Během války Bohuš pracoval 
ve Zbrojovce. Tenkrát Němci obsa-
dili vedoucí místa ve Zbrojovce, čes-
ké dělníky museli zaměstnávat dál, 
protože by své lidi nemohli tak brzy 
zapracovat. Bohuš pracoval s osmi 
spolupracovníky u pásu při plně-
ní nábojů pro německou armádu. 
Protože to byli vesměs mladí odvážní 
ogaři, domluvili se, že se pokusí tuto 
práci sabotovat. Bylo to těžké a ne-

Ze vzpomínek na bratrance BohušeZe vzpomínek na bratrance Bohuše

Památník B. I. Bašinskému v Liptále – Kopřivném, odhalený v roce 1980, 
připomíná kolemjdoucím tragickou smrt zástupce velitele paraskupiny 
LUČ. Foto-archiv OÚ Liptál.
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bezpečné rozhodnutí, protože je stále 
při práci kontrolovali němečtí vojáci. 
V lednu 1945, když si Němci odváželi 
náklad, tak celá dodávka vybuchla 
někde mezi poli. Samozřejmě, že 
hned zjistili, kdo to zavinil a všech 
osm ogarů odvezli Němci na vsetín-
ské gestapo, kde je vyslýchali a mu-
čili. Jeden ze spolupracovníků ne-
vydržel tvrdý výslech a přiznal se. 
Všechny naložili do nákladního auta 
a odvezli do koncentráku. Několik 
dní ani Julka, ani my, jsme nevěděli, 
co se s Bohušem stalo.

Moje vzpomínky:
Za pár dnů k nám přišlo německé 

gestapo, něco domlouvali s rodiči, 
pak nás všechny postavili do ku-
chyně – maminku, která tenkrát 
byla těhotná, čekala sestru Janu, 
taťku, před nimi jsme stály my tři 
– sestra Zdeňka, Jarka a já (Lidka). 
Staříčka nechali sedět, protože měl 
velice bolavou nohu. Hlídali nás 
dva vojáci, každý z jedné strany, 
s namířenýma flintama. Nesměli 
jsme mluvit, ani se pohnout. 
Ostatní začali s rabováním a hle-
dáním. Ze skříní všechno vyházeli 
na zem, i peřiny z postele. Hned 
vedle byla menší světnice, kde měl 
Bohuš ještě nějaké své věci, ta-
ké skříňku s drobným nářadím. 
Když Němci nic nenašli, pokračo-
vali na půdě, ve chlévě, ve stodole 
a za chvíli byl celý barák vzhůru 
nohama. Nenašli, co hledali, tak 
odešli. Pak jsme šli všichni uklízet 
tu spoušť, kterou po sobě nechali, 
ale byli jsme živí. I když mi ten-
krát bylo devět let, nemohu na ty 
hrůzné okamžiky zapomenout, ani 
se mi nedaří je vytěsnit. K těmto 
vzpomínkám se ještě vrátím.

Co vyprávěl Bohuš:
Když je po třech měsících věz-

nění v koncentráku transportova-
li do jiného koncentráku, dostali 
od ostatních vězňů zprávu, že jak 
pojedou kolem lesa, je tam mírné 
stoupání, tak strojvůdce 3x zahou-
ká a vlak zpomalí. Ostatní už bude 
záležet na nich, zda se jim podaří 
utéct z vagónu a skrýt se v lese. 

Bylo to velice nebezpečné, protože 
je neustále hlídali němečtí vojá-
ci. Ale v tom neštěstí přišlo „veli-
ké štěstí“ – začal nálet. Němečtí 
vojáci, v pudu sebezáchovy, ote-
vřeli vagóny a začali vyskakovat. 
Samozřejmě začali vyskakovat ta-
ké vězni a utíkali do lesa. Vojáci 
začali po nich střílet. Kdo se stačil 
zachránit, měl veliké štěstí, proto-
že po tom zmatku zůstala spous-
ta mrtvých. Bohušovi se podařilo 
utéct, ale nevěděl, kde je a kudy 
má jít. V dešti a hlavně bez jídla 
šel a hladověl celý měsíc a neměl 
ani tušení, že se mu tou dobou (15. 
dubna 1945) narodila dcera Milena.

Moje vzpomínky:
Bylo to koncem dubna 1945, v ne-

děli dopoledne, hrály jsme si všech-
ny tři před barákem pod lipama 
a v tom jsme uviděly, že jde po chod-
níku, kolem zahrádky, člověk – špi-
navý, zarostlý, unavený, vyhublý, 
ohnutý. Při chůzi se držel plotu a my 
jsme se vylekaly a utíkaly domů, 
že k nám jde zloděj. Taťka šel ven 
a Bohuša hned poznal. Pomalu ho 
dovedl do domu, do kuchyně. Bohuš 
měl úplně podlomené zdraví. Taťka 
se staříčkem ho vykoupali, ostříhali, 
oholili, taťka mu dal svoje oblečení. 

Bohušovi bylo sice všechno veliké, 
ale bylo to čisté. Protože to bylo do-
poledne, maminka měla připravený 
oběd. Bohuš se najedl jen trošinku, 
aby mu to neuškodilo a musel odpo-
čívat. Mezitím Janek Chmelařů (dal-
ší bratranec) utíkal k tetince Rozince 
a pak do Kopřivného k Julce, aby jim 
sdělil tuto radostnou zprávu, že je 
Bohuš naživu.

A teď k tomu, jak jsem slíbila.
Se sestrami a švagry jsme se pra-

videlně scházeli na narozeniny 
a svátky a vzpomínali na krásné dět-
ství a mládí. Často jsme vzpomněli 
i na Bohuše, jak byl odvážný a stateč-
ný a já až po mnoha letech jsem řek-
la: „Ještě štěstí, že když nám rabovali 
barák, že nikde nebyla žádná flinta. 
Jinak bychom tu tak pohromadě ne-
seděli a nevzpomínali.“ A sestra Jarka 
dodala: „Ale flinta tam byla. Schovaná 
v seně, ale oni ji nenašli.“

Neměli bychom nikdy zapo-
menout na všechny naše hrdiny, 
na partyzány, na ty, kteří jim po-
máhali, na ty, kteří se nikdy nevrá-
tili z koncentračních táborů a ni-
kdy bychom neměli zapomenout 
na hrůzy války.

Ludmila Ostřanská - Daňová

Na fotografii: Sestry Jarmila Smilková - Daňová, Ludmila Ostřanská - 
Daňová, Zdeňka Galetková - Daňová a bratranec Bohumil Daňa, který s ni-
mi žil společně až do své svatby. Za sestrami sedí rodiče - Františka a Jan 
Daňovi (Pacholečkovi). Fotografie je stará více jak 80 let.  
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Narodili jsme se v Liptále – já 
a moji bratři Jan a Zdeněk. Naši 
rodiče Jan a Františka Mrlinovi žili 
a pracovali na gruntu, který patřil 
k největším v Liptále. 

Po válce se rozhodli odejít do po-
hraničí, a tak se v listopadu 1945 
celá naše rodina odstěhovala do 
Javorníka ve Slezsku. Janovi bylo 
tehdy 15, Zdeňkovi 13 a mně 6 let. 
Já jsem začala chodit do 1. třídy 
v Liptále k paní učitelce Janáčkové. 
V Javorníku mne zavedl tatínek také 
do první třídy, učil tam pan řídící 
Vacek, ale tam se mně nelíbilo. 

Zdeněk také chodil do školy 
v Javorníku, ale když v roce 1947 

těžce onemocněl staříček Jan a ne-
mohl pracovat, musel se vrátit 
do Liptálu. V roce 1949 pak pře-
vzal Zdeněk hospodaření na celé 
liptálské usedlosti.  Když musel 
na vojnu, hospodařil místo něho 
strýc Josef. Rodinu těžce zasáhla 
měnová reforma v roce 1953. Byly 
to opravdu těžké časy. Po roce 1958 
byla ustavena Jednotná zeměděl-
ská družstva a všechno bylo jiné. 
Zdeněk vstupoval do družstva jako 
poslední, jinak to v té době nešlo.

I přes všechny těžkosti a odlouče-
ní jsme si s bratrem byli vždy ve-
lice blízcí. 6.dubna 1958 se Zdeněk 
oženil a já se vdala. Do manželství 
jsme vstoupili ve stejný den i rok 
v Javorníku. Já jsem se provdala 
za Mirka Osmančíka a se dvěma sy-
ny jsme se usadili v Uhelné. Zdeněk 
si vzal Anežku Vaculíkovou a se 
svými čtyřmi dětmi žili v Liptále. 
Oba jsme již ovdověli, já v roce 1996, 

Zdeněk v roce 2016. Náš bratr Jan 
zemřel v r. 2001, v den svých 71. na-
rozenin.

20. února 2022 Zdeněk oslaví 
90. narozeniny. 

Všichni mu přejeme hodně zdra-
ví, dobré pohody a radost z dětí 
a vnoučat.

Vlasta Osmančíková, 
rozená Mrlinová, Uhelná
Foto z rodinného archivu

Vlasta Osmančíková – Mrlinová vzpomínáVlasta Osmančíková – Mrlinová vzpomíná

Rodina Mrlinova, Liptál 1932 - (zleva: Jaroslav Mrlina *1915, Jan Mrlina 
*1875, Anna Mrlinová *1856, Jan Mrlina *1905, Františka Mrlinová 
*1910–v peřince Zdeněk Mrlina *1932, vepředu stojící dítě: Jan Mrlina *1930)

Sourozenci Mrlinovi, Javorník 1949
(zleva: Zdeněk, Jan, Vlasta)

Rodina Mrlinova, Liptál 1947 – 
Zdenkova konfirmace
(zleva: Zdeněk, Anna Vaculová, Jan, 
Františka, Vlasta)

Zdeněk Mrlina a Vlasta Osman-
číková, Liptál 2012

20. února 2022 oslaví pan Zdeněk Mrlina 20. února 2022 oslaví pan Zdeněk Mrlina 
90. narozeniny90. narozeniny

Ke krásnému jubileu mu přejí hodně štěstí 
a pevné zdraví všichni Mrlinovi, Jakubovi, Tomancovi, 

Válkovi, Škývarovi, Vaculíkovi a Osmančíkovi.
K blahopřání se připojuje i Obecní úřad v Liptále v čele se starostou 

Milanem Daňou a členové komise pro občanské záležitosti.
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Zhodnocení sezony mužůZhodnocení sezony mužů

Tabulka celková – MUŽI
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Střelná 10 7 3 0 34:15 24
2 Val.Polanka B 10 7 2 1 31:17 23
3 Liptál 9 3 3 3 21:16 12
4 sd Janová/Leskovec B 9 4 0 5 18:20 12
5 sd Študlov/Lidečko B 8 2 3 3 18:18 9
6 Val.Senice 8 3 0 5 18:25 9
7 Huslenky B 10 0 1 9 6:35 1

Tabulka celková – MLADŠÍ ŽÁCI
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Hovězí 9 8 1 0 76:15 25
2 Liptál 8 6 0 2 53:28 18
3 Valašská Polanka 9 4 2 3 33:29 14
4 Francova Lhota 10 4 1 5 50:58 13
5 Vsetín U11 8 2 2 4 24:31 8
6 sd Ústí/Leskovec 9 2 1 6 19:34 7
7 Halenkov 9 1 1 7 26:86 4

Tabulka celková – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 sd Jarcová/Jablůnka U11 9 9 0 0 130:28 27
2 Branky 9 6 0 3 73:51 18
3 Choryně 9 5 2 2 81:62 17
4 Rajnochovice 9 5 2 2 56:56 17
5 sd Hošťálková/Kateřinice 9 5 0 4 74:70 15
6 Vsetín U10 9 4 1 4 77:73 13
7 Liptál 9 3 1 5 84:108 10
8 Podlesí 9 2 1 6 76:112 7
9 Kelč 9 2 0 7 84:95 6
10 sd Jarcová/Jablůnka U10 9 0 1 8 31:111 1

U týmů mladších přípravek se ještě neeviduje pořadí v tabulce. U této kategorie se hraje bez evidence vý-
sledků zápasů.

Po dvou neúspěšných sezonách v okresním přeboru 
jsme se dohodli na dobrovolném sestupu do III. třídy. 
Tým Liptálu stále prochází hráčskou obměnou, takže 
nám přišlo jako lepší řešení, aby náš mladý tým nej-
dříve sbíral zkušenosti v nižší soutěži. Do této sezony 
jsme proto nevstupovali s postupovými ambicemi. Šlo 
především o to, začlenit mladé hráče do týmu a potrá-
pit soupeře z horních pater tabulky.

Hned před prvním zápasem se nám lepila smůla 
na paty. Ještě hodinu před zápasem nebyla posečená 
tráva a nalajnované hřiště. K tomu všemu nám naše 
nová posila sekačkou zpřetrhala brankovou síť, bez 

Z fotbaluZ fotbalu Celkové tabulkyCelkové tabulky
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které se samozřejmě zápas odehrát nemůže. Místo 
kontumace se nám však nakonec podařilo zápas vy-
hrát 4:2, a celá tahle stresová situace nám nakonec 
pomohla a připravila nás na zbytek sezony. 

V ostatních zápasech se nám střídaly dobré výkony 
s těmi horšími, které byly často ovlivněny zraněními 
hráčů a neustálými vynucenými změnami v sesta-
vě. Tyto problémy nás paradoxně dokázaly stmelit 
a vyburcovat k lepším výkonům. Příkladem je výhra 
ve Valašské Senici, kam náš tým přijížděl ve 12 lidech 
a bez většiny hráčů základní sestavy. 

V podzimní části sezony jsme nakonec s počtem 
12 bodů obsadili třetí místo tabulky, což nebereme ja-
ko zklamání, protože se nám dařilo trápit i týmy před 

námi. Kvůli zbytečným ztrátám se slabšími týmy však 
již nemáme šanci dostat se do finálové části soutěže, 
z které se dá postoupit do okresního přeboru. 

Uplynulý půlrok měl své světlé i stinné stránky, ale 
myslím si, že jsme položili základ pro další sezony, 
v kterých očekáváme zlepšení a boj o návrat Liptálu 
do okresního přeboru. 

Na závěr bych chtěl poděkovat hráčům, kteří dávali 
do zápasu vše i v nepříznivých situacích. Především 
bych ocenil přístup starších hráčů, kteří nám pomohli 
doplnit kádr, když to bylo zapotřebí. Dále děkujeme všem 
fanouškům a lidem, co nám pomohli s chodem klubu. 

Jan Bukáček
kapitán mužů FK Liptál

Začátkem listopadu skončila pro naši fotbalovou 
mládež podzimní část sezóny. Nyní nastává klidnější 
zimní období, které dává prostor k zamyšlení a zhod-
nocení uplynulé soutěžní části. 

Začněme od našich nejmenších nadějí – mladší pří-
pravky. Zde patří děti ročníku 2013 a mladší. Do této 
kategorie se nám přihlásilo po prázdninách spousta 
nováčků. Jde vidět, že děti i po nucené pauze, způso-
bené pandemií COVID-19, mají stále zájem sportovat 
a hýbat se na čerstvém vzduchu, což nás jako trené-
ry velmi těší. Naši nejmenší fotbalisté se zúčastnili 
během podzimu spousty turnajů, kde změřili síly 
s ostatními týmy nejen z valašského regionu, ale také 
z Moravskoslezského kraje. Například s prvoligovým 
celkem - Baníkem Ostrava. Každému soupeři byli dů-
stojným protivníkem a z větší poloviny utkání sezóny 
se zaslouženě radovali z vítězství.  Dokonce i Baníku 
Ostrava byl náš tým velmi vyrovnaným soupeřem! 
Během zápasů děti zúročily dovednosti, které se na-
učily na trénincích, a často byly vidět pohledné akce, 
bojovnost a hlavně velká radost po vstřelení gólu. 
Tahounem týmu byl zvolen Jirka Labaj, který svojí 
hrou často převyšoval hráče soupeře.

Další kategorie, která odehrála v podzimní části 
svoji soutěž, byla starší přípravka. Páteř týmu tvořily 
děti ročníku 2010 a 2011, které odehrály celkem 9 sou-
těžních utkání proti valašským celkům jako Vsetín, 
Rajnochovice, Kelč atd. s bilancí 3 výhry, 1 remíza 
a 5 proher. V prvních zápasech se náš tým sehrával 
a inkasoval samé prohry. Děti na sobě na trénincích 
pracovaly a šlo na nich vidět zlepšení každým trénin-
kem. V posledních 3 zápasech jsme soupeře již začali 
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Vánoce a př í jemný vstup do nového roku 2022!

přehrávat a vybojovali tak 3 vítězství v řadě. Na těchto 
výsledcích bychom chtěli stavět v jarní části sezóny. 
Nejlepším střelcem mužstva byl vyhlášen Daniel 
Michálek se 16 vstřelenými brankami. Neztratila se 
ani jedna z našich děvčat, Veronika Hrádková, která 
nasázela soupeřům celkem 11 branek.

Poslední juniorskou kategorií, která reprezentovala 
naši obec v okresní soutěži, jsou mladší žáci. Tito hra-
jí již na polovině fotbalového hřiště v počtu 7 hráčů 
v poli + brankář. Základ týmu tvoří děti ročníku 2008 
a 2009, které jsme doplnili o mladší děti. Mladší žáci 
si vedli v podzimní části výborně, kdy jim po 8 ode-
hraných soutěžních utkáních patří v tabulce celkové 
2. místo za 6 výher a 2 prohry. Podlehli jsme pouze 
týmu z Hovězí a Vsetínu. Doufáme, že na tyto skvělé 
výkony navážeme i po zimní přestávce a zůstaneme 
tak na konci sezóny na předních příčkách tabulky. 
Lídři týmu byli za podzim zvoleni Ondra Daňa a Matěj 
Hruška, kteří nastříleli nejvíce branek do sítě soupeřů.

Za to, že všechny děti na sobě na trénincích tvrdě 
pracovaly i za skvělou reprezentaci naší obce v okres-
ním přeboru, jsme pro ně jako odměnu uspořáda-
li „zakončenou sezóny“. Nejmladší děti si zařádily 
na oblíbené laser game ve Zlíně, ty starší si pak zahrá-
ly bowling a vyzkoušely PARKOUR pod vedením zku-
šeného trenéra. Den byl zakončen pozdním obědem 
s dezertem v Hospodě U Klesků. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat nejenom naší 
fotbalové mládeži za jejich herní projev a přístup 
k tréninkům, ale také jejich rodičům za podporu svých 
dětí a povzbuzování při jednotlivých zápasech, a v ne-
poslední řadě také sponzorům. Děkujeme - bez vás 
všech by to nešlo!

Jaroslav Kirchner a Pavel Ondrašík
trenéři mládeže FK Liptál

Štěpánská zábava 2021
je z důvodu současných opatření ZRUŠENA.

Věřme, že se setkáme v příštím roce.
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Po více jak rok a půl dlouhé od-
mlce jsme se konečně mohly se-
tkat na chlebíčkovém turnaji ve vo-
lejbale, který se tentokrát konal 
18. září 2021 v Ratiboři v místní 
tělocvičně. Sešlo se nás 5 týmů 
a tak jsme hrály na dva hrané sety 
do 25 bodů, každý s každým.

Moc jsme se na tento turnaj 
po dlouhé době těšily a bylo vi-
dět, že i ostatní cérky z Ratiboře, 
Bystřičky, Vsetína a Jablůnky také. 
Panovala pohodová nálada pod-

tržená výborným občerstvením 
v zázemí vedle tělocvičny. Souboje 
byly vyrovnané, všechny hráčky se 
rvaly o každý bod. A tak, po krásně 
stráveném dni pod volejbalovou sí-
tí, jsme vybojovaly krásné 2. místo 
díky dvěma výhrám, jednou remí-
zou a také jednou prohrou s vítěz-
kami ze Vsetína.

Příští turnaj, jak doufáme a vě-
říme, se bude konat v Liptále 
na jaře, kde opět přivítáme hráčky 
z okolních týmů. A už teď se na ně 
těšíme!

 
Za volejbalový tým z Liptálu 

zdraví Radana Daňová.

Z volejbaluZ volejbalu Chlebíčkový turnaj v RatibořiChlebíčkový turnaj v Ratiboři



72  Liptálský zpravodaj 4/2021


