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Rekapitulace volebního období 2018 -2022
Další volební období je téměř 

za námi a máme tu nové volby 
do obecních zastupitelstev. Čtyři 
roky uběhly jako voda a opět je po-
třeba se trochu ohlédnout a zhod-
notit roky 2018 až 2022. Cílem kaž-
dého starosty je pokusit se zajistit 
co nejvíce finančních prostředků 
na realizaci obecních projektů. 
I v tomto volebním období se poda-
řilo zrealizovat mnoho akcí napříč 
všech obecních staveb i spolků. 

Podařila se nám kompletní 
oprava budovy pošty včetně je-
jího okolí. Přestavili jsme budo-
vu bývalé školky na nové obecní 
byty a vybudovali jsme také no-
vé parkoviště u objektu. Opravou 
prošlo kulturní zařízení i obecní 
úřad. Hodně jsme budovali ta-
ké v přírodním kulturním areálu 
a ve sportovním areálu. Hodně fi-
nancí také putovalo do naší školy 
a jeho okolí. Pustili jsme se také 

do oprav komunikací a pokračo-
vali jsme s výstavbou chodníků 
v Dolansku. Dokonce se nám po-
dařilo udělat i první krok smě-
řující k obnově budovy Zámku. 
I v tomto volebním období se opět 
podařilo proinvestovat více jak 100 
mil. Kč a podařilo se zrealizo-
vat hodně akcí které jsme měli 
v plánu. V níže uvedené tabulce 
jsem rozepsal projekty, které jsme 
v tomto období realizovali.

Rok Název projektu Dotace Podíl obce Náklady 
projektu

2018 Rekonstrukce budovy Dům služeb Liptál 465 295 1 396 173 1 861 468

2018 Oprava Kulturního areálu 0 1 028 555 1 028 555

2018 Sociální bydlení v obci Liptál 12 087 776 4 138 555 16 226 331

2018 Na běžkách po okolí obce Liptál 405 910 405 910 811 820

2018 Nová hasičská dodávka 750 000 820 580 1 570 580

2018 Údržba a obnova kostela sv. Michala Archanděla v Liptále 700 000 150 000 1 085 000

2018 Čistá řeka Bečva - příspěvek na realizaci 0 3 182 000 3 182 000

2018 Údržba a obnova kostela Českobratrské církve evangelické v Liptále 700 000 150 000 1 329 830

2019 Chodníky do dolní části obce Liptál - II. etapa 5 155 000 1 693 188 6 848 188

2019 Srdce dědiny - přírodní hřiště a zahrada k objevování, setkávání 
a radosti 500 000 1 413 192 1 913 192

2019 Oprava Kulturního areálu, nové zastřešení a WC 0 2 873 668 2 873 668

2019 Revitalizace veřejných prostranství v obci Liptál - II. etapa 1 016 693 677 795 1 694 488

2019 Přestavba hasičské cisterny 0 350 000 350 000

2019 Oprava podlahy a osvětlení v tělocvičně ZŠ Liptál 770 000 792 518 1 562 518

2019 Čistá řeka Bečva - příspěvek na realizaci 0 3 279 000 3 279 000

2019 Doplnění lesní techniky - vyvážečka 300 000 308 630 608 630

2019 Modernizace odborných učeben v Základní škole 3 420 000 380 000 3 800 000

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

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

2020 Čistá řeka Bečva - příspěvek na realizaci 0 4 395 000 4 395 000

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

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

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

2020 Koupě budovy Dětského domova od Zlínského kraje 0 1 539 000 1 539 000

2020 Nakup kompostérů do domácností 169 699 29 947 199 646

2020 Pořízení nádob na odpad a kontejnerů 496 765 87 665 584 430

2020 Koupě bývalého mlýnského náhonu 0 406 500 406 500

2020 Půdní vestavba v ZŠ Liptál 10 272 297 1 141 366 11 413 663

2021 Koupě pozemků od firmy Walfer 0 1 100 000 1 100 000

2021 Čistá řeka Bečva - příspěvek na realizaci 0 1 636 000 1 636 000
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2021 Přestupní terminál Liptál - projektová dokumentace pro ÚR 0 482 790 482 790

2021 Koupě pozemků v průmyslové zóně 0 629 000 629 000

2021 Výměna zpevněných ploch v obci Liptál - I. etapa 6 092 190 1 075 093 7 167 283

2021 Traktorový nosič kontejnerů 397 600 280 000 677 600

2021 Lávky přes potok Syrákovka 1 468 507 367 127 1 835 634

2021 Oprava MK č. 7c Kopřivné, v obci Liptál 1 114 141 293 378 1 407 519

2022 Čistá řeka Bečva - příspěvek na realizaci 0 1 636 000 1 636 000

2022 Výměna otopných těles a oprava podlahy v Kulturním zařízení 391 341 103 370 494 711

2022 Výměna zpevněných ploch v obci Liptál - II. etapa 5 192 512 916 326 6 108 838

2022 Rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností 740 935 38 996 779 931

2022 Chodníky v dolní části obce Liptál – IV. etapa 2 063 656 108 613 2 172 269

2022 Koupě budovy za Zámkem - Mezníková 0 21 000 000 21 000 000

2022 Oprava MK č. 8c Háj, v obci Liptál 0 1 497 655 1 497 655

2022 Rekonstrukce lesní cesty Pod Díly 2 844 927 711 232 3 556 159

 2022 Zpevněné plochy v kulturním areálu a u myslivecké chaty  0 1 452 000 1 452 000 

2022 Školní hřiště Liptál  0 1 156 245 1 156 245 

2022 Sportovní areál Liptál – hokejbalové hřiště  2 000 000 1 089 241  3 089 241

2022 Podpora cykloturistiky na území mikroregionu Střední Vsetínsko 214 900 214 900 429 800

2022 Pumptrack Liptál 1 963 202 1 963 202  3 926 404

Celkem 62 584 850 64 251 189 126 053 214

Život v obci není ale jenom o in-
vestičních akcích, proto další cíl je 
zvyšovat pospolitost občanů obce. 
Velmi jsme se snažili podporovat 
všechny spolky, protože spolky vy-
tváří základní dění v obci. Vždy jsme 
se snažili co nejvíce jim usnadnit 
jejich práci, zmodernizovat jejich 
vybavení i zázemí. 

Pokračovali jsme s dotacemi pro 
dobrovolníky, které pomáhaly těm, 
kteří chtěli pracovat pro ostatní. 
Pokračovali jsme v pořádání kul-
turních akcí, aby se v obci stále něco 
dělo. Množství kulturních a spor-
tovních akcí je naší chloubou. Jak 
obec, tak i všechny spolky v naší 
obci jsou velmi aktivní a na kultur-
ním programu během celého roku 
je to velmi znát. Začátek roku bývá 
věnován především plesové sezoně, 
na kterou poté navazuje obecní za-
bíjačka. Začátkem jara je například 
pořádán společný úklid obce a ote-
vírají se také studánky. Každoročně 
jsou pořádány i akce u evangelic-
kého a katolického kostela, ane-
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bo také ekumenické bohoslužby. 
K měsíci květnu také neodmysli-
telně patří stavění a kácení máje 
u hasičské zbrojnice. Na jaře bývá 
také pořádán mezinárodní fotbalo-
vý turnaj mládeže a volejbalisti ta-
ké pořádají jeden ze svých turnajů. 
Příchod léta odstartují dětské dny, 
na které začnou navazovat tradič-
ní akce, kterými jsou třeba košt 
kyselice, gulášfest, pivní slavnosti 
nebo také zvěřinové hody. Konec 
léta je tradičně věnován folklóru. 
Na konci srpna se totiž uskuteč-
ňují Liptálské slavnosti. Na pod-
zim každého roku jsou pořádány 
akce věnované přírodě, a to třeba 
den stromů nebo akce v obecním 
ovocném sadu. Adventní čas zahájí 
jarmark, na který naváže rozsví-
cení vánočního stromečku a také 
adventní koncerty. Úplnou tečkou 
roku bývá novoroční ohňostroj.  

Závěrem bych rád poděkoval 
všem, kteří celé volební období po-
máhali. Velké díky patří všem za-
městnancům, zastupitelům, obča-
nům i podnikatelům. Bez Vás všech 
by Liptál nemohl být tam, kde je. 
Děkuji.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Z jednání Zastupitelstva obce LiptálZ jednání Zastupitelstva obce Liptál
VÝPIS Z VEŘEJNÉHO 

ZASEDÁNÍ ZO LIPTÁL Č. 18
ZE DNE 25.7.2022

ZO Liptál:
- schválilo přijetí úvěru od 

Komerční banky, a.s. na koupi 
nemovitosti budovy č.p. 415 Liptál 
a pozemků st. p.č. 728/2, 728/7 
a p.č. 4022/2 v k.ú. Liptál ve vý-
ši úvěru 21.000.000,- Kč. Čerpání 
úvěru bude do 30.9.2022, koneč-
ná splatnost úvěru nejpozději 
do 06/2037. Úroková sazba po-
hyblivá 1M PRIBOR + 0,50% p.a. 

- schválilo zajištění úvěru pro-
střednictvím 2 ks blankosměnky 
bez avalu

- pověřilo starostu k pod-
pisu Smlouvy o úvěru reg. č. 
99035726722, k podpisu Smlouvy 
o zajištění blankosměnkou reg. 
č. 10000855462, zastupitelstvo dá-
le pověřuje starostu k zajištění 

všech souvisejících úkonů spoje-
ných s čerpáním úvěru

  
 schvaluje podání žádosti o dota-

ce na projekt přeshraniční spolu-
práce s obcí Pruské – Kultura nás 
spojuje.
 

VÝPIS Z VEŘEJNÉHO 
ZASEDÁNÍ ZO LIPTÁL Č. 19

ZE DNE 14.9.2022

ZO Liptál:
- schvaluje zápis ZO č. 17 ze dne 

1.6.2022 a ZO č. 18 ze dne 25.7.2022
  
- bere na vědomí kontrolu usnese-

ní ZO č. 17 ze dne 1.6.2022 a ZO č. 18 
ze dne 25.7.2022

 
- bere na vědomí informace z jed-

nání RO č. 35 ze dne 13.6.2022, RO 
č. 36 ze dne 22.6.2022, RO č.37 ze 
dne 13.7.2022 a RO č. 38 ze dne 
29.8.2022

- schvaluje veřejnoprávní smlou-
vu mezi obcí Liptál a Spotřebním 
družstvem Jednota, kterou se 
obec Liptál zavazuje poskytnout 
příjemci finanční podporu ve vý-
ši 15.000,- Kč měsíčně na provoz 
prodejny Jednota v dolní části ob-
ce Liptál s účinností od 1.10.2022 
a pověřuje starostu obce Liptál 
k podpisu této veřejnoprávní 
smlouvy

- schvaluje II. změnu rozpočtu ob-
ce Liptál

- schvaluje zápis v obecní kronice 
za rok 2021

- bere na vědomí informace sta-
rosty obce:

- paní Jana Výchopňová oznámila 
ukončení provozovny kadeřnictví 
v Domu služeb k 1.10.2022

- myslivecký spolek Brdisko pořá-
dá v sobotu 17.9.2022 zvěřinové 
hody v kulturním areálu Liptál.
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VÝSLEDKY  VOLEB VÝSLEDKY  VOLEB 
do Zastupitelstva obce Liptál ve dnech 23. a 24.09.2022

Počet voličů v obci Liptál: 1 206 voličů 
K volbám se dostavilo: 349 voličů
Účast v procentech: 29  %

Počet odevzdaných úředních obálek: 348 obálek
Počet platných hlasů celkem: 2 964 hlasů 

Veškeré dostupné informace k volbám naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR 
https://www.mvcr.cz/volby/ - Českého statistického úřadu https://www.volby.cz/ 

nebo na www.liptal.cz – úřední deska. 

Také v amfiteátru se letos hodně 
budovalo. Největší proměnou pro-
šly všechny zpevněné plochy vně 
areálu. Celkově tak vzniklo 40 no-
vých parkovacích míst a byly také 
vybudovány kompletně nové chod-
níky ve vnější části našeho areálu. 
Byly také postaveny tři nové lávky 
přes potok Syrákovka s tím, že jed-
na lávka byla již nyní postavená 
v šířce dva metry, protože v bu-
doucnu bude sloužit v rámci nové 
cyklostezky Rokytenka. 

Liptál 24.09.2022, Zpracovala: Jana Vráblíková 

Pořadí podle 
hlasů

po volbách
Jméno Počet hlasů Za stranu Pořadí na 

kandidátce

1. Tomanec Filip 257 SNK Liptál 2.

2. Daňa Milan Ing. 254 SNK Liptál 1.

3. Geržová Darina Bc. 211 SNK Liptál 6.

4. Hrádek Miroslav Ing. 210 SNK Liptál 3.

5. Marek Petr 208 SNK Liptál 8.

6. Vaculík Ondřej Ing. 196 SNK Liptál 9.

7. Čech Vítězslav MUDr. 193 SNK Liptál 4.

8. Dorušková Věra Ing. 188 SNK Liptál 5.

9. Jurásková Veronika 187 SNK Liptál 11.

10. Trochtová Jana 183 SNK Liptál 12.

11. Maliňák Jan 182 SNK Liptál 7.

12. Vaculík Matěj Mgr. 180 SNK Liptál 14.

13. Vaculík Lubomír 177 SNK Liptál 10.

14. Smilek Lumír 173 SNK Liptál 15.

15. Kleska Zdeněk 165 SNK Liptál 13.

Celkem hlasů 2964

Amfiteátr a jeho okolí prošlo další proměnouAmfiteátr a jeho okolí prošlo další proměnou
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Velkou proměnou prošel také 
objekt záchodů, který dostal no-
vou fasádu a uvnitř objektu bylo 
vybudováno nové topení. U tohoto 
objektu bylo také postaveno malé 
dětské hřiště a zahájili jsme práce 
na novém muzeu Jana Kobzáně, 
které by mělo být dokončeno v půl-
ce příštího roku. 

Obec Liptál má totiž několik vel-
mi významných rodáků, na které 
bychom v tomto muzeu rádi vzpo-
menuli. Především se jedná o Jana 
Kobzáně. Rádi bychom zde vystavili 
jeho díla, které obec vlastní, ane-
bo které máme zapůjčené. Budou 
zde vystaveny i další díla slavných 
Liptalanů. 

Také zadní část jeviště byla zre-
konstruována. Nově tuto zadní 
střechu podia nesou čtyři sloupy 
s krásnými dřevořezbami. Pěknou 
tečkou tohoto projektu je nová 
květná louka, která byla vysázena 
před firmou Walfer a krásně tak 
zdobí okolí této stavby. V dalších 
letech nás ještě čeká rekonstruk-
ce hlediště, oprava tanečního kola 
a výstavba nových prodejních stán-
ků. Poté bude celý přírodní kulturní 
areál kompletně nový.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Koupili jsme budovu č.p. 415 Koupili jsme budovu č.p. 415 
a pozemky kolem nía pozemky kolem ní

Zda koupit budovu č.p. 415 Liptál, 
která se nachází za budovou 
Zámku, bylo velmi složité rozhod-
nout. Všichni jsme si uvědomo-
vali důležitost koupě tohoto pro 
nás strategického objektu, ale proti 
hrála výše kupní ceny v návaznos-
ti na současnou situaci v Evropě. 
Tento objekt byl ve vlastnictví paní 
Ing. Mezníkové a jsem rád, že jsme 
našli shodu na majetkovém vypo-
řádání této stavby. Jednání i vý-
sledek celého prodeje byl velmi ko-
rektní, za což paní Ing. Mezníkové 
děkuji. 

Tato budova je pro nás totiž velmi 
důležitá a je také velmi důležitá pro 
budoucí využití a ekonomiku pro-
vozu Zámku. Bez vlastnictví celého 
areálu nemůžeme totiž pokročit 
k dokončení projektové dokumen-
tace a bez dokumentace nelze zís-
kat potřebná povolení. A až poté 
můžeme žádat o nějaké finanční 
prostředky. 

Celková rekonstrukce celého zá-
meckého areálu bude dle odhadů 
stát kolem 350 mil. Kč. Možností 
na získání financí na tak rozsáh-
lou stavbu není mnoho, ale nějaké 
šance jsou. Budeme se snažit zís-
kat dotace, protože bez nich by-
chom tento projekt nemohli ni-
kdy dokončit. Nyní jsme ale úplně 
na začátku. Teď se budeme zabývat 
realizací projektových dokumen-
tací a získáním všech potřebných 
povolení. Až poté se budeme bavit 
o jednotlivých etapách realizace.

Obec Liptál zaplatila za objekt č.p. 
415 celkem 21 mil. Kč a financování 
je nastaveno tak, že obec zaplatila 
z rozpočtu obce přibližně 7 mil. Kč 
a 14 mil. Kč bylo financováno pro-
střednictvím úvěru u Komerční 
banky. Na přelomu roku je ještě 
v plánu udělat mimořádnou splát-
ku úvěru ze zisku z těžby v obec-
ních lesích, aby se úvěr co nejvíce 
snížil. I když to nebylo lehké roz-

hodnutí, jsem rád, že zastupitel-
stvo jednohlasně souhlasilo. Byla 
to totiž jedinečná šance posunout 
obnovu Zámku k realitě. 

V nejbližších dnech proběhne vel-
ké jednání s památkáři, abychom 
se domluvili na postupu projekce. 
Pokud vše půjde dobře, chtěli by-
chom v příštím roce zahájit realiza-
ci nové střechy na budově zámku. 
Na tuto akci máme totiž vydá-
no stavební povolení, ale na konci 
příštího roku nám končí termín 
dokončení, který byl již několikrát 
prodloužen a není jisté, že by byl 
opět prodloužen. Z tohoto důvodu 
zvažujeme zahájení této akce, aby 
nám povolení nepropadlo. Náklady 
na novou střechu budou cca 15 mil. 
Kč. Budeme se snažit získat i něja-
ké dotační prostředky, ale zvažu-
jeme také možnost zřízení veřejné 
sbírky. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Sami si jednoduše vyberete, co 
vás zajímá a když se bude něco 
dít, hned se to dozvíte. Procházejte 
obecní zpravodaj, úřední desku ne-
bo obecní inzerci, dívejte se na fot-
ky a sledujte videa. Sami můžete 
vložit inzerát (bez aplikace to ne-
jde) nebo natočit a poslat video. 
Další služby a vychytávky budou 
postupně přibývat…

Nainstalujte si aplikaci OBECNÍ 
SÍŤ a celou naši obec budete mít 
ve své kapse! 

Po registraci (vyplnění jména 
a zadání emailu s telefonním čís-
lem, na které vám přijde ověřovací 
kód) budete mít vše co vás zajímá 
ve svém telefonu. Aplikaci stále vy-
víjíme, pokud tedy v aplikaci obje-
víte chybu nebo máte námět na vy-

lepšení, napište nám na podpora@
digiregion.cz.

Aplikaci si stáhnete zde nebo po-
mocí přiloženého QR kódu:

https://liptal.cz/obec/p14-nova-
-mobilni-aplikace-pro-liptal

Po dvou velkých opravách komu-
nikací v Kopřivném a v Háji se nám 
podařilo získat dotace na opravu 
cesty, která slouží pro odvoz obec-
ního dříví. 

Měli jsme vytipováno několik 
komunikací po celé obci, ale pod-
mínky dotace byly velmi přísné 
a měly mnoho podmínek. Všechny 
podmínky nakonec splnila pouze 
jedna komunikace, a to ta na obec-
ní stráň (nad Pustým). Díky této 
akci dostala komunikace v délce 
cca 850 m nový asfaltový povrch 
a dotace pokryla 85% celkových ná-

Stáhněte si novou mobilní aplikaci naší obce Stáhněte si novou mobilní aplikaci naší obce 

Nová cesta na obecní stráňNová cesta na obecní stráň
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kladů. Shodou náhod chci v tomto 
místě zrealizovat vyhlídkové místo, 
a tak díky nové asfaltové komuni-
kaci budou mít i turisté krásnou 

novou přístupovou trasu. V rámci 
komunikací máme nyní zpracova-
ný projekt na opravu komunikace 
v Lopuníku a i v budoucnu bychom 

chtěli pokračovat v dalších opra-
vách.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Na konci letních prázdnin jsme 
konečně zahájili realizaci nového 
školního hřiště ve vnitřním atriu 
školy. Neustále problémy s povole-
ním a taky dlouhé čekání, zda bu-
deme úspěšní s dotací, tento pro-
jekt mnohokrát odložilo. 

Nyní je již konečně dokončena 
venkovní učebna a jsou také polo-
ženy obruby budoucích chodníků. 
Pokud nám to počasí dovolí, mělo 
by hřiště být hotové do začátku 
zimy. Tak snad se vše podaří a ško-
la dostane krásné moderní hřiště 
a také učebnu na čerstvém vzdu-
chu. 

Současně s tímto projektem také 
realizujeme nové schodiště u hlav-
ního vstupu. I tady již byly práce 
započaty a došlo k vybourání části 
starého schodiště. Zde je také sna-
hou práce dokončit do konce roku. 

Další velkou investici, kterou ny-

ní ve škole chystám, je moder-
nizace učebny keramiky a druži-
ny. Projekt také řeší modernizaci 
knihovny a realizaci nové učebny 

dílen. Žádost o dotaci je již podaná, 
tak uvidíme, zda nám to vyjde.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

I v letošním roce jsme se opět 
pustili do další etapy chodníků 
v Dolansku. Jedná se již o čtvr-
tou etapu, která je nyní dlouhá 
150 m a která bude končit před 
rodinným domem č.p. 386 Švecovi. 
Do konce projektu, tzn. na hranici 
s obcí Lhota u Vsetína, nám chybí 
ještě cca 270 m. Snad přijde nějaký 
štědřejší dotační titul a my bu-
deme moct tuto stavbu konečně 
dokončit. 

Nové školní hřištěNové školní hřiště

Chodníky v DolanskuChodníky v Dolansku
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Jen pro rekapitulaci. Stavební po-
volení na tuto akci bylo získáno již 
v roce 2015 a projekt řešil chodník 
od hospody U Klesků až po obec 
Lhota u Vsetína. Celková délka to-
hoto chodníku je 1947 m. Stavba 
byla započata v roce 2017 a všechny 
tři zrealizované etapy zatím stály 
cca 23 mil. Kč.

Současně s touto akcí se chce-
me ještě pustit do opravy zastávek 
u základní školy a také do opravy 

zastávky naproti Juřičků. Na všech 
těchto zastávkách by měly vznik-
nout nové autobusové zálivy včetně 
nových zastávek. Zlínský kraj totiž 

neplánuje změny v trasách autobu-
sové dopravy. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V tomto roce jsme dokončili ob-
novu další studánky. Jedná se již 
o třetí opravenou studánku, která 
se nachází asi 200 m od rozcestní-
ku na vrcholu Kopřivná. Od tohoto 
rozcestníku je trasa ke studánce 
značená dřevěnými směrovkami, 
takže studánku určitě najdete. 
Práce na této studánce začaly tro-
chu jinak než jinde, protože zde 
jsme si museli nejprve vybudovat 
přístup. Na přístupové trase totiž 
byl před několika lety sesuv a ba-
gr tak musel tuto cestičku znovu 

obnovit. Prací na studánce se ujal 
můj otec Milan Daňa st., za což mu 
patří velké poděkování. I tato stu-
dánka se velmi povedla, a tak Vás 
všechny zvu k její návštěvě.

Nyní máme tedy obnovenou 
studánku Kovářky v Hlubokém, 
studánku v Příkrém pod rozhled-
nou Vartovna a tuto studánku 
v Borkoch pod vrcholem Kopřivná. 
Stále také probíhá mapování stu-
dánek na území naší obce, tak-
že pokud o některé studánce víte, 
ozvěte se prosím. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Nová studánka v BorkochNová studánka v Borkoch
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V sobotu 9.7.2022 jsem měl tu čest 
oddat další mladý pár. Tentokrát 
se svatební obřad konal v zasedací 
místnosti obecního úřadu, kde si 
své „ano“ řekli Marie Fendrychová 
a Ondřej Vykydal.

Na Vaší čerstvě započaté společné 
cestě Vám přeji hodně štěstí, lásky 
a vzájemného porozumění. A držte 

se navzájem! Život totiž nemá zá-
bradlí.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

V neděli 4. září 2022 se v zaseda-
cí místnosti OÚ konalo slavnostní 
vítání nových občánků. Tentokráte 
se nám na seznamu pozvaných 
shromáždilo tolik dětí, že jsme ví-
tání museli zorganizovat na dvě 
kola. A jsme tomu velmi rádi. 

Ve 14:30 hodin přinesli rodiče 
ke slavnostnímu uvítání tyto nové 
občánky:

Špička Štěpán
Kořénková Valentýna
Geržová Kristýna

Matošková Darina
Večerka Daniel
Vaculík Matěj.

O hodinu později to byli:
Řádková Nina
Dim Jonathan Chinemerem

Svatba v zasedací místnosti obecního úřaduSvatba v zasedací místnosti obecního úřadu

V září jsme vítali občánkyV září jsme vítali občánky
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Kašpárková Lucie
Mrlinová Anna
Pekař Štěpán
Gerža Karel
Hruška Lukáš.

V úvodním slově přivítala všech-
ny přítomné předsedkyně komi-
se pro občanské záležitosti Darina 

Geržová, program vyplnily svým 
milým vystoupením Malůšata FS 
Lipta Liptál. Po slavnostním proje-
vu pana starosty Ing. Milana Dani 
převzali rodiče dárky od Obce Liptál 
a zapsali se do pamětní knihy.

Na závěr se všichni rodiče s dět-
mi vyfotili na společné foto a jed-

notlivé rodiny podle zájmu pak 
u vyřezávané kolébky. 

Všem přejeme hodně zdraví, lás-
ky a radostí. A těšíme se na další 
vítání nových občánků.

Jana Vráblíková
Foto Jana Vráblíková ml.
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Dne 6.8.2022 se konal již 8. ročník 
Liptálského gulášfestu. 

Letošními gulášníky byli jak 
ostřílení gulášníci z loňských roč-
níků, tak i nové tváře.

Sestava gulášfestu byla (pořadí 
podle stanovišť):

1. Michal Vaněk 
2. Vladimír Škrabánek
3. Daniel Běťák
4. Dagmar Černobilová
5. Tomáš Ondruch
6. Tomáš Burján
7. Radek Januš
8. Ladislav Kováč
9. Roman Galáč
10. Jana Vráblíková ml.
11. Miroslav Zapletal
12. Ivo Lang

Jako každým rokem ráno pro-
běhlo napřed rozlosování o místo. 
Všechna připravená stanoviště  by-
la zaplněna. Po 14. hodině se již za-
čal amfiteátr plnit hladovými ná-
vštěvníky. Ti ochutnávali převážně 
guláše z hovězího masa. K ochut-
nání byly ale také dva zvěřinové 
guláše, srnčí a kančí. Po zaplacení 
vstupného obdržel každý hlasovací 
lístek, který pak dal svému favori-
tovi do hlasovacích nádob.

Liptálský gulášfest 2022Liptálský gulášfest 2022
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Letošní novinkou bylo hodno-
cení uvařených vzorků odbornou 
porotou. Do té zasedli – viz fo-
to zleva: starostka Lhoty u Vsetína 
Lenka Kocourková, starosta Liptálu 
Milan Daňa, myslivec a výborný 
kuchař Pavel Londa, host až Telče, 
zaměstnanec Kosteleckých uze-
nin, Jaroslav Valenta, který kaž-
dým rokem rád zavítá okoštovat 
naše guláše, majitel liptálského 
Řeznictví U Hrušků Pavel Hruška 
a dlouholetý zasloužilý gulášmistr 
Jan Vaculík. 

V kolibě pro ně bylo připraveno 
zázemí, kde měli klid na hodnoce-
ní jednotlivých vzorků. O plynulou 
distribuci anonymních ochutnávek 
se starali Jarka Hrádková, Leona 
Daňová, Lenka a Filip Tomancovi. 
Hodnotili pět kritérii: chuť, vůni, 
konzistenci, barvu a samotný cel-
kový dojem guláše. 

Po šesté hodině byly vyhlášeny 
výsledky jak poroty, tak hodnocení 
veřejnosti. 

Porota vyhodnotila jako nej-
lepší guláš, který uvařil Ivo Lang. 
Na druhém místě se umístil Daniel 
Běťák, na třetím Ladislav Kováč.
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Návštěvníkům nejvíce chutnal 
a ohodnotili prvním místem guláš 
Daniela Běťáka. Na druhém místě 
byl Ivo Lang a na třetím Michal 
Vaněk.  Jde vidět, že chutě byly vel-
mi vyrovnané, protože jak odborná 
porota, tak i diváci, se s bodováním 
téměř shodli. 

Odpolednem provázela dechová 
hudba Liptalanka, večerem potom 
hudební skupina 1+1, Jana a Jožka 
Vráblíkovi.

Nezapomněli jsme ani na nej-
menší. Pro ně byl opět připraven 
skákací hrad, malování na obličej 
a jízda na koních.

Jsem rád, že každým rokem je 
stále větší množství soutěžících 
a také návštěvníků. Zorganizovat 
takovou akci není jednoduché. 
Chtěl bych tedy poděkovat všem, 
kteří pomohli letošní gulášfest při-
pravit. 

Tak za rok opět u kotlíku. 
Vtipné video z akce připravil Pavel 

Nakládal z Kroměříže, který si také 
pravidelně gulášfest v Liptále ne-
nechá ujít. Můžete jej shlédnout 
na YouTube Obce Liptál https://
youtu.be/4rV8yHee5Sk  - nebo po-

mocí uvedeného QR 
kódu.

Filip Tomanec,
místostarosta

Pozvání na vánoční posezení se seniory
Srdečně zveme všechny liptálské seniory k tradičnímu přátelskému posezení 

v sobotu 3. prosince 2022,
 které má letos trošku netradiční a rozšířený program:

- ve 14:00 h koncert J. J. Ryba – Česká mše vánoční v kostele ČCE Liptál v podání smíše-
ného pěveckého sboru Bendl z České Třebové a Litomyšlského symfonického orchestru

- od 15:30 h posezení v Kulturním zařízení obce Liptál s pozdravem starosty a vystoupe-
ním hostů z koncertu

- a možná přijde i Mikuláš.

Občerstvení zajištěno.

Těší se na Vás Komise pro občanské záležitosti při Zastupitelstvu obce Liptál a obecní úřad.
                 Pokud budete žádat odvoz, sdělte to členům komise nebo na obecní úřad, tel. 571 438 074.          (jv)
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V neděli 10. července 2022 od 16 hodin se uskutečnilo 
již páté letní venkovní posezení, a to v Přírodním kul-
turním areálu. 

Po úspěšném čtvrtém setkání se seniory na farní 
zahradě ČCE v květnu letošního roku, které následo-
valo po Sborové slavnosti v kostele, jsme se opět těšili 
na příjemné letní počasí.

To se však nevyplnilo a kvůli oblačnosti jsme zvažo-
vali i přestěhování do kulturního zařízení.

Nakonec všichni ocenili výhody nového zvětšeného 
nadstřešení a ani mírný déšť nikoho neodradil. 

Účast byla nadprůměrná, guláš od pana Škrabánka 
výborný a frgály s kávou chutnaly všem. 

Při poslechu Cimbálové muziky Kuráž, popíjení če-
povaného piva a sem tam nějaké štamprlky od pana 
starosty nakonec ani déšť nevadil a posezení bylo 
snad pro všechny příjemné. 

Těšíme se na další setkání!
Eva Krausová

Letní venkovní posezení se senioryLetní venkovní posezení se seniory
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Změny v integrované dopravě Zlínského kraje Změny v integrované dopravě Zlínského kraje 
Od 1. července 2022 došlo k důle-

žité změně v Integrované dopravě 
Zlínského kraje. Cestující si mohou 
pořídit 30denní nebo 7denní před-
platnou jízdenku. 

Na webu obce – Úřední deska na-
leznete stručný manuál, jak si pořídit 
předplatné jízdné, mapu Zlínského 
kraje s rozdělením na zóny a cení-
kem předplatného jízdného. 

Podrobný popis fungování před-
platného jízdného je k dispozici 
na webových stránkách: 

www.idzk.cz, novinky na face-
booku https://www.facebook.
com/IDZKCZ. K dispozici je také 
krátké video s informacemi o no-
vinkách: https://www.youtube.
com/watch?v=MiAsW74nyDs .

Koordinátor veřejné dopravy 
Zlínského kraje KOVED

www.koved.cz
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Obnovené studánky mají přilákat turisty i místníObnovené studánky mají přilákat turisty i místní
Turisté mířící do Liptálu i míst-

ní, kteří holdují výletům do pří-
rody v okolí jejich bydliště, se 
mohou těšit na několik atraktiv-
ních novinek.

Tou první a už aktuální je mož-
nost zastavit se u některé z míst-
ních studánek, do jejichž obnovy 
se obec pustila.
„Jedna  opravená  se  nachá-

zí  v  údolí  Hluboké,  jmenuje  se 
Kovářky.  Druhou  jsme  dokonči-
li  těsně  pod  rozhlednou  Vartovna 
a  jmenuje  se  V  Příkrém.  Pustili 
jsme se už i do obnovy třetí na hře-
beni Kopřivné.
Má  už  i  pojmenování:  Studánka 

V  Borkoch.  Vždy  se  snažíme  zvo-
lit název, který odpovídá pomíst-
ním historicky užívaným  jménům 
v  dané  lokalitě.  Pořádat  chceme 
také  jarní  odemykání  a  podzim-
ní  uzamykání  studánek,“ přiblížil 
starosta Liptálu Milan Daňa.

Připomněl, že už před několika 
lety vyzvalo vedení obce místní 
obyvatele, aby sami navrhli, kde 
je potřeba nějakou studánku zve-
lebit.

„Dalo by se říct, že jsme provedli 
jakési mapování studánek v obci. Je 
jich  ke  dvěma  desítkám.  Tam,  kde 
jsme  se  dohodli  s majiteli  pozem-
ků,  nyní  studánky  opravujeme,“ 
vysvětlil starosta.

Obec také zmapovala kopce 
v okolí Liptálu a má v plánu každý 
z nich na jeho skutečném geode-
tickém vrcholu označit tabulkou 
se jménem a vysvětlujícím textem.
„U  obecního  úřadu  pak  umístí-

me  ceduli  s mapou  vrcholů  i  stu-
dánek.  Nebudou  na  ní  chybět  QR 
kódy, po  jejichž načtení se  turista 

dozví podrobné informace,“ popsal 
Daňa.

Do budoucna má pak ještě jeden 
zajímavý plán.
„Na  vrcholech  v  okolí  po  obvodu 

obce vybudovat jakési strážní věže,“ 
prozrazuje starosta Liptálu.

Na fotografii obnovená studánka 
V Příkrem (Vartovna). Má i jednu 
zvláštnost: pod studánkou je vy-
tvořeno  pítko pro zvířata.

Michal Burda,
Zdroj: Valašský deník, 18.3.2022, 

www.valassky.denik.cz

Úprava otevíracích hodina 
na Poště Partner Liptál 

K úpravě otevíracích hodin pošty došlo z důvodu 
nemoci vedoucí pošty. 

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI 
v Liptále k 31.8.2022v Liptále k 31.8.2022

Evidovaní uchazeči:  25 (31 k 31.5.2022).
Z toho dosažitelní uchazeči: 19  (25 k 31.5.2022).
Podíl nezaměstnanosti: 1,93  (2,53 k 31.5.2022). 

Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Branky: 45 evidovaných uchazečů, 6,32 %
 podíl nezaměstnanosti,
- nejméně Ústí: 7 evidovaní uchazeči, 1,45 %  podíl 
nezaměstnanosti.      

(Zdroj: Úřad práce)

ROZPIS VÝKUPŮ KŮŽÍ 
NA ROK 2022

Ramos – Josef Strnadel, tel. 602 730 148, trasa 4C 
Liptál, u obecního úřadu, středa, v čase 15:15 – 15:20:

05.10. / 09.11. / 14.12.2022
Pošta Partner Liptál

Hodiny pro veřejnost s platností
od 20.9.2022 do odvolání

Den od - do Od - do
Pondělí 8:00 - 11:30 13:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 11:30 zavřeno
Středa 8:00 - 11:30 13:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 zavřeno
Pátek 8:00 - 11:30 zavřeno

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

Vedoucí pošty / provozovatel pošty Partner 
Marie Jankovská
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Z ÚŘEDNÍ DESKYZ ÚŘEDNÍ DESKY
(Plná znění zveřejněných doku-

mentů i více informací naleznete 
především na elektronické úřední 
desce OÚ Liptál.)

Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona 

č. 256/2013 Sb., katastrální zá-
kon, vlastníkům nemovitých věcí 
a dalším oprávněným, kteří ne-
jsou označeni v katastru nemovi-
tostí dostatečně určitě.

Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových vyzývá podle 
ust. § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 
Sb., katastrální zákon, vlastníky 
nemovitých věcí a další oprávně-
né osoby, kteří nejsou označeni 
v katastru nemovitostí dostatečně 
určitě, jak vyžaduje katastrální 
zákon, aby se přihlásili ke svému 
vlastnictví uvedené nemovité věci 
u místně příslušného pracoviště 

Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových. 

Seznam nemovitých věcí, jichž 
se tato výzva týká, je zveřejněn 
na webových stránkách Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových www.uzsvm.czt 
v sekci „Nabídka majetku“, v čás-
ti „Nedostatečně určitě identifi-
kovaní vlastníci“. Jsou zde také 
veškeré informace k problemati-
ce nedostatečně identifikovaných 
vlastníků.

Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových tímto upozor-
ňuje na skutečnost, že pokud se 
vlastník nemovité věci nepřihlásí 
ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, 
má se za to, že ji opustil. Potom 
ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto 

zákona připadne opuštěná nemo-
vitá věc do vlastnictví státu. 

V Praze dne 6. 3. 2014 

Ing. Miloslav Vaněk, 
generální ředitel

Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2

Data z katastru nemovitostí 
poskytnutá Českým úřadem ze-
měměřičským a katastrálním, 
týkající se katastrálního území 
Liptál, jsou uvedena ke dni 1.2.2022 
a platí do doby zaslání nové aktu-
alizované tabulky. Doporučujeme 
občanům sledovat především 
úřední desku, kde jsou zveřejněny 
všechny dostupné informace v pl-
ném rozsahu.

Liptál – seznam nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí

Název Adresa Podíl
čitatel

Podíl 
jmenovatel

Parcela - 
výměra

Název druhu po-
zemku

Parcela 
(formátováno)

Číslo LV 
(parcela)

Kantorková 
Vlasta adresa neznámá 2 8 194 ostatní plocha ostatní 

komunikace 53

Němeček Rudolf adresa neznámá 7 32 1193 trvalý travní porost č. 647/11 526

Němeček Rudolf adresa neznámá 7 32 364 ostatní plocha ostatní 
komunikace 526

Němeček Rudolf adresa neznámá 7 32 3197 trvalý travní porost č. 647/18 526

Vícha Jan adresa neznámá 1 22 1213 ostatní plocha ostatní 
komunikace 127

Vícha Jan adresa neznámá 1 2 3775 orná půda č. 2691/36 705

Víchová Irena adresa neznámá 1 22 1213 ostatní plocha ostatní 
komunikace 127

Víchová Irena adresa neznámá 1 2 3775 orná půda č. 2691/36 705
Obadal Josef adresa neznámá 1 2 3583 lesní pozemek č. 3450/2 1078
Obadal Josef adresa neznámá 1 2 2402 lesní pozemek č. 3569/2 1078

Smilková Anna č.p. 315, 75501 Liptál 2 22 1213 ostatní plocha ostatní 
komunikace 127

Gerža Pavel č.p. 246, 75631 Liptál 1 2 2492 trvalý travní porost mez, stráň 521

Lukáš František č.p. 26, 75501 Lhota 
u Vsetína 1 2 1000 trvalý travní porost č. 3590 1070

Lukáš František č.p. 26, 75501 Lhota 
u Vsetína 1 2 342 lesní pozemek č. 3589 1070

Lukáš František č.p. 26, 75501 Lhota 
u Vsetína 1 2 1147 lesní pozemek č. 3591 1070

Lukáš František č.p. 26, 75501 Lhota 
u Vsetína 1 2 244 lesní pozemek č. 3593/1 1070

Gerža Jan č.p. 134, 75631 Liptál 12 96 5629 ostatní plocha ostatní 
komunikace 1178

Mikulec Josef č.p. 43, 75631 Liptál 12 96 5629 ostatní plocha ostatní 
komunikace 1178

Mikulcová Marie č.p. 43, 75631 Liptál 12 96 5629 ostatní plocha ostatní 
komunikace 1178
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Obec bude rozdávat další kompostéryObec bude rozdávat další kompostéry

Změna autobusových Změna autobusových 
odjezdových stanovišť – nádraží Vsetín odjezdových stanovišť – nádraží Vsetín 

Svoz odpadu - obec Liptál 2022

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

říjen 6, 20 03, 31 17

listopad 3, 17 28 14

prosinec 1, 15, 29 26 12

Problematikou odpadů se za-
býváme téměř v každém čísle 
Liptálského zpravodaje, protože se 
jedná o komoditu, která zatěžuje 
každého z nás. Stát do budoucna 
uvažuje o výrazném zvýšení po-
platku za likvidaci komunálního 
odpadu, proto je třeba dbát na zvý-
šení třídění odpadů a docílit toho, 
aby naše popelnice na směsný od-
pad byly zaplněny co nejméně. 

Kompostéry by měly především 
odstranit z popelnic trávu, dřevěný 
popel, ale také hlavně bioodpad 
z kuchyně. Obec Liptál získala do-
tace na nákup dalších 50 ks no-
vých kompostérů o velikosti 1100 
litrů. Kompostéry jsou již usklad-
něné v obecních garážích, takže 
kdo se zapsal do seznamu, nebo 
kdo má o kompostér zájem, ať si 
ho přijde vyzvednout v úřední dny 
na obecním úřadě nebo v infocent-
ru na poště. Přednost mají ti, kteří 
kompostér ještě nedostali a kom-
postéry dostanete opět zdarma. 

Jedná se už o čtvrtou dodávku 
kompostérů. První várka byla roz-
dána v roce 2011 a bylo jich celkem 
300 ks. Dalších 150 ks bylo rozdáno 
v roce 2017 a 50 ks bylo poté roz-
dáno v roce 2020. Nyní přichá-
zí na řadu dalších zmiňovaných 

50 ks. I letos jsem podal další žá-
dost o dotaci na nákup komposté-
rů, takže nejspíš příští rok budou 
další k dispozici.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Od 28. 8. 2022 došlo ke změně odjezdových stání na autobusovém nádraží Vsetín z důvodu stavebních prací 
v okolí nádraží. 
Změna bude platit minimálně do konce aktuálních jízdní řádů, tedy do 10. prosince 2022.

Linky 120 a 971: Liptál – Vizovice – Zlín jedou nově ze stanoviště č.2.
Linka 130:  Liptál – Všemina – Neubuz – Slušovice – Zlín jedou nově ze stanoviště  č.3.
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NOVÁ KNIHOSCHRÁNKA

Před naší knihovnou máme krásnou modrou kni-
hoschránku, do které můžete vracet vypůjčené knihy 
a časopisy mimo otevírací dobu knihovny. 

Pravidla užívání knihoschránky:
• Do knihoschránky, prosíme, vkládejte výhradně 

knihy půjčené v Místní knihovně Liptál.
• Knihy vkládejte do knihoschránky jednotlivě a hřbe-

tem napřed.
• Knihy vrácené prostřednictvím knihoschránky Vám 

odepíšeme z  čtenářského konta v nejbližší den ote-
vření knihovny.

• Vracení půjčených knih je bezpečné. Knihoschránka 
je odolná proti neoprávněnému vyjmutí knih.

Přejeme vám příjemné užívání knihoschránky :-)

Návštěva 2. třídy ZŠ Liptál 
v knihovně

V novém školním roce do na-
ší knihovny jako první zavítali 
ve středu 14. září žáci základní 
školy i s paní učitelkou. Děti vrá-
tily knížky, které měly doma půj-
čeny na prázdniny, a po dlouhém 
rozhodování si nakonec vypůjčily 
spoustu pohádek a dětských detek-
tivek. Někteří čtenáři stačili během 
návštěvy přečíst i komiksový ča-
sopis Simpsonovi. Návštěvu jsme 
si všichni moc užili a těšíme se 
na další setkání.

Alena Malčíková, knihovnice

Nové webové stránky knihovny: 
knihovna.liptal.cz

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

Alena Malčíková, knihovnice

Z obecní knihovny LiptálZ obecní knihovny Liptál
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Plán známých akcí v Liptále 2022Plán známých akcí v Liptále 2022
Pravidelné zkoušky a akce

Den Název akce Začátek Pořadatel Kde

po FS Malá Lipta  
FS Lipta – Senioři

17-19
19-22

FS Lipta Liptál KZ

út FS Lipta – Malůšata 17:00-18:00 FS Lipta Liptál KZ 

st FS Malá Lipta  
FS Lipta – Základ 

17-19
19-21 FS Lipta Liptál KZ

čt Jagāri – jen přes zimu 19-21 Martin Dorotík KZ

pá FS Lipta – Základ (dle potřeby)
Dechovka Liptalanka  

19-21
19-22 

FS Lipta Liptál 
Jaroslav Hruška

KZ
klubovna I.patro

so různé akce průběžně v roce 

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

10-12
15-17

Jaroslav Hruška
Pavlína Mikušová

klubovna I.patro 
klubovna I.patro

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

Den Název akce 2022 Začátek Pořadatel Kde

22.10. Soukromá akce --- Daňa Josef, Liptál KZ

22.10. Zámecký den a Den stromů, 
200 let zámeckého buku 14:00 ČSOP Vartovna, Obec Liptál U zámku

22.10. Fotbalové derby Lhota : Liptál 14:30 FC Lhota u Vsetína Hřiště Lhota

05.11. Beseda o partyzánech 18:00 Vize 70 plus VZM

10.11. Přednáška 
Na Pionýru a Jawě - Marek Slobodník 19:00 Obec Liptál KZ

12.11. Soukromá akce --- Gajdošíková, Všemina KZ

26.11. Adventní jarmark 14:00 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

03.12. Koncert J. J. Ryba – Česká mše 
vánoční 14:00 ČCE Liptál Kostel ČCE Liptál

03.12. Posezení se seniory 15:30 Obec Liptál KZ

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

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

10.12. Zájezd do skanzenu v Rožnově p. R. 12:30 Obec Liptál Rožnov p. R.

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

15.12. Vánoční besídka 15:00 DD Liptál KZ

17.12. Vánoční ples, hraje Fantasy music 20:00 Mrnuštíková K., Liptál KZ

19.12. Vánoční koncert ZUŠ Morava Liptál 16:00 ZUŠ Morava – Liptál Sál ZUŠ

26.12. Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

Setkání u rozhledny Vartovna 11:00 Obec Seninka Na Vartovně

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

01.01.
2023 Novoroční obecní ohňostroj 18:00 Obec Liptál Před OÚ
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Plán akcí byl schválen na veřejném zasedání ZO Liptál č. 16 dne 2.3.2022 bod 11/16/22.

Plán akcí stejně jako akce samotné jsou vkládány na webové stránky obce www.liptal.cz, do obecního ka-
lendáře a jsou přihlášeným rozesílány na emaily, SMS, přes mobilní aplikaci naší obce. O akcích se tak má 
možnost dozvědět co nejširší okruh lidí. 

Plakáty, pozvánky atd. zasílejte ke zveřejnění v dostatečném předstihu.  

Žádáme všechny zájemce (pořadatele, organizace, složky, fyzické osoby aj.), aby podávali na OÚ Liptál poža-
davky na obsazení termínů a pronájem pro vaše kulturní akce, schůze, valné hromady, semináře apod., které 
hodláte pořádat v dalším roce, vždy koncem stávajícího roku (říjen, listopad). Údaje jsou využívány i pro nový 
kalendář na následující rok. 

Čím dříve zažádáte, tím lepší a lukrativnější termín si můžete vybrat. Akce budou zaneseny do celkového 
Plánu akcí na rok, který bude projednáván na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Liptál. Každý další po-
žadavek na konání akce a pronájem, který nebude do tohoto plánu zanesen, je nutné projednávat jednotlivě 
na dalších zasedáních ZO Liptál.

I pokud se akce nepořádají v kulturním zařízení nebo v kulturním areálu, přesto prosíme o jejich nahlá-
šení do celkového plánu akcí, který shrnuje dění v naší obci za celý rok a nemusí docházet k nežádoucímu 
překrytí akcí. 

Dále žádáme všechny vedoucí souborů a složek, aby sledovali aktualizovaný plán akcí a podle toho si plá-
novali zkoušky v kulturním zařízení. Někdy totiž může dojít k překrytí termínů zkoušek a mimořádných 
akcí, kterým jsme nuceni dát přednost.

Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec.urad@liptal.cz
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
ŘÍJEN – LISTOPAD – PROSINEC 2022

60 let
Říjen  Gavendová Marta, Střed
  Valchářová Pavla, Na Špici
  Mikulcová Dana, Helštýn
  Oborská Ludmila, Lůžko
  Filadelfi Jan, Na Špici
Listopad Vaculík Pavel, Lůžko
Prosinec Vaculík Miloš, Na špici

65 let
Prosinec Žaludková Dagmar, Hořansko
  Kolaja Petr, Pusté

70 let
Říjen  Daňa Josef, Na Špici
  Ing. Hala Jiří, Sadová
  Geržová Danuše, Dolansko
Listopad Mrnuštíková Marie, Na Špici
  Machová Alena, Výpusta
  Šimara Josef, Dolansko
  Klepáč Jaroslav, Dolansko
Prosinec MUDr. Dostál Roman, Háj 

75 let
Prosinec Tomšová Marie, Dolansko

80 let
Listopad Tomanová Ludmila, Kopřivné
Prosinec Gerža Vladislav, Dolansko

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

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

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

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

87 let
Prosinec Kašpárková Anežka, Dolansko

88 let
Listopad Oravec Ludvík, Střed

89 let
Prosinec Šťastný Josef, Dolansko

90 let
Listopad Geržová Marie, Hořansko

Úmrtí 
Červen Geržová Alena, Háj
 Pečenka František, Jasenná
Červenec Sládeček Zdeněk, Dolansko
 Janíčková Marie, Na Špici
 Machala Lubomír, Vsetín, učitel
Srpen Šimek Josef, Hořansko

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NarozeNi
Březen Dim Jonathan Chinemerem, Výpusta
Červen Gerža Karel, Háj
Červenec Migdalová Barbora, Lůžko
 Vaculík Matěj, Škurňův dvůr
Srpen Hruška Lukáš, Hořansko

  Rodičům blahopřejeme.   

Přihlášeni 
Červenec Běťák Adam, Dolansko
Srpen Krausová Viktorie, Hluboké
 Sušeň Ondřej, Hluboké
Září Vaculíková Pavlína, Škurňův dvůr

Odhlášeni 
Červen Kovářová Škývarová Milada, Háj
Červenec Škrabánek Martin, Dolansko
 Nováková Zuzana, Dolansko
Září Vrlová Alena, Vrla Martin, Vrlová 

Kristýna, Střed
 Kachtík Zdeněk, Na Špici 

Sňatky
Červen Lucie Srněnská, Střed + Radomír 

Mikulec, Dolansko. Omlouváme se 
za chybně uvedené údaje v minulém 
čísle zpravodaje.

Červenec Marie Fendrychová, Dolansko + 
Vykydal Ondřej, Krásno nad Bečvou

Srpen Michala Srněnská Střed + Lubomír 
Dubec, Vizovice

Září  Ing. Roman Vaculík, Škurňův dvůr + 
Bc. Pavlína Cekotová, Zlín

Novomanželům blahopřejeme.
O dalších sňatcích nemáme informace.

Společenská kronikaSpolečenská kronika
91 let
Říjen  Ptáčková Blanka, Dolansko

92 let
Listopad Valchářová Filomena, Sadová

94 let
Listopad Svoboda Emil, Na Špici

Oslavencům srdečně blahopřejeme!



Společenská kronika

Společenská kronika Liptálský zpravodaj 3/2022  29

Neplačte a nechte mě klidně spát,
i bez slz možno vzpomínat,
nebylo mi dopřáno déle s Vámi být,
nebylo léku, abych mohla déle žít.

Dne 18. července 2022 by se dožila 62 let 
naše milá manželka, maminka, sestra, 
teta a švagrová, paní

Alena Laštovicová, rozená Vaculíková, 
z Liptálu - Hořanska č. 25.

V říjnu tomu bude 10 let, co nás opustila.

S láskou vzpomínají manžel Jaroslav, syn Jaroslav 
s rodinou, syn Karel, sestra Jaroslava a bratr Miroslav 
s rodinami, spolužáci ze základní školy a ostatní pří-
buzní.

Až jednou, až tu nebudu
a Vaše slza tiše na zem spadne,
věřte, že odejít nebývá nikdy snadné …

Dne 17. června 2022 jsme vzpomněli 
10. smutné výročí úmrtí našeho brat-
ra, tatínka, manžela, dědečka, švagra 
a strýce, pana

Josefa Vaculíka z Lipt. – Hořanska č. 25.

Dne 23. října 2022 by se dožil 73 let.

S láskou vzpomínají sourozenci Miroslav a Jaroslava 
s rodinami, syn Zdeněk, dcera Michaela s rodinou 
a ostatní příbuzní.

VzPOmínky
Vše zmizí, 
jen stopy Tvé práce
a lásky zůstanou.

Dne 8. listopadu 2022 by se dožil 85 let pan

Jan Frýdl z Liptálu č. 348.

S láskou vzpomíná manželka a dcery 
s rodinami.

Život, který jsem žil, bylo vše, co jsem měl.
Život, který jsem žil, jsem žil pro Vás.

Dne 4. října 2022 by se dožil 70 let pan

Michal Burján z Liptálu č. 124.

Vzpomíná syn Michal, manželka 
Jarmila, snacha Petra s manželem 

a vnuci Jakub, Tomáš, Daniel a vnučka Anna Marie.

Já vím, že vykupitel můj jest živ,
a že v den nejposlednější
nad prachem mým se postaví.         

Job. 19, 25.

Dne 3. října 2022 vzpomeneme 35 let 
od úmrtí naší stařenky, paní

Rozálie Geržové z Liptálu č. 88.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují 
vnuci Jaroslav Gerža a Jana Vráblíková s rodinami.

Odešel dobrý člověk,
každý ho měl rád.
Odešel v nenávratno,
teď musíme jen vzpomínat.

Dne 25. září 2022 by se dožil 70 let náš 
dobrý kamarád, bratr a strýc, pan

Michal Mrnuštík z Liptálu č. 70 / 423.

23. září 2022 uplynulo 17 let od jeho úmrtí.

Stále vzpomínáme na Tvůj humor a dobráckou pova-
hu. Všem, kdo vzpomenou nedožitých kulatin s ná-
mi, děkují kamarádi z turistiky a rodina. 

Umlklo srdce znavené,
přestalo bít,
budiž Ti, drahý tatínku,
za všechno vřelý dík.

Dne 28. září 2022 vzpomeneme nedožité 
70. narozeniny našeho tatínka, dědeč-
ka, bratra, švagra, strýce a kamaráda, 
pana 

Miroslava Frýdla, rodáka z Liptálu.

Zemřel dne 21. března 2022.

Za tichou vzpomínku děkuje dcera Mirka s rodinou, 
syn Petr a ostatní příbuzní.
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Umlklo stromů šumění
a vánek sotva dýše,
utichlo srdce znavené,
tak tichounce, tak tiše…

Dne 17. května 2022 uplynulo 25 let 
od úmrtí pana

Stanislava Smilka z Liptálu č. 382.

Dne 7. května 2022 by se dožil 94 let. 

Jediná na světě, kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat,
která vždy potěší, tak měkce pohladí,
jediná na světě, jež nikdy nezradí.

Dne 5. září 2022 tomu byly 2 roky, co 
nás navždy opustila naše maminka, 
babička, prababička a sestra, paní
                             
Jarmila Smilková z Liptálu č. 382.

Dne 30. září jsme si připomněli její nedožité 89. na-
rozeniny.

S láskou a vděčností vzpomínají synové Jaromír, 
Radomír a Stanislav s rodinami, sestry Jana, Ludmila 
s rodinami a ostatní příbuzní.

Za vše, co vykonal,
klidu sobě nedopřál.
Pracoval vždy do únavy,
tichý spánek buď mu přán.

Dne 11. srpna 2022 uplynulo 8 let, co nás 
opustil náš bratr, strýc a švagr, pan

Miroslav Řezník z Liptálu č. 342.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Nezemřel jsem, neboť vím,
že budu stále žít v srdcích těch, 
kteří mě  milovali.
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 16. června 2022 uplynuly 3 roky, co 
nás opustil náš bratr, pan

František Řezník z Dobrovíze.

S láskou a úctou vzpomínáme a za ti-
chou vzpomínku děkujeme.
Sestry Marie a Věra s rodinami.

Maminko drahá, za všechnu starost, za všechnu Tvoji 
práci, 
za každičký dech, jenž patřil jen nám nocí a dnem, 
nechť Tě Bůh odmění klidným a krásným snem. 

Dne 29. října 2022 vzpomeneme 4. smut-
né výročí úmrtí paní

Jany Škrabánkové  z Liptalu - Háje 
č. 222.

S láskou vzpomínají manžel Josef, synové Lukáš 
a Radim, vnučka Kateřina, vnuci Marek a Ondřej,
sestra Helena s rodinou a ostatní příbuzní. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi.

Klesly ruce pracovité, zemdlené, 
utichl hlas i očí svit. 
Budiž Ti, náš tatínku,
za všechno vřelý dík.    

Dne 14. října 2022 vzpomeneme 
20. smutné výročí umrtí pana

Josefa Škrabánka z Liptálu - Háje 
č. 222.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou synové 
Josef a Vladimír, dcery Naděžda a Miroslava s rodi-
nami.

Odešli jste, jak si to osud přál.
V našich srdcích však zůstanete dál.

Dne 17. června 2022 jsme vzpomněli 
18 let od úmrtí pana

Františka Vaculíka (Hevery) z Liptálu 
č. 278.

6. ledna 2023 vzpomeneme jeho nedožitých 80 let.

Dne 21. srpna jsme vzpomněli 20 let 
od úmrtí jeho bratra, pana

Pavla Vaculíka z Liptálu č. 278.

23. dubna 2023 vzpomeneme jeho nedo-
žitých 90 let.

Vzpomíná synovec Stanislav Machala s manželkou 
z Hošťálkové. Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi.
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Neúprosný osud to nejdražší nám vzal,
jen bolest v srdcích, stesk,
prázdný domov
a vzpomínky nám zanechal.

Dne 18. listopadu 2022 uplyne 10 let 
od úmrtí paní

Olgy Tomanové z Liptálu č. 336.

Vzpomíná dcera s rodinou, švagrové, 
ostatní příbuzní a přátelé,

Čas ubíhá a nevrátí co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
zůstávají v našich srdcích dál.

Dne 12. října 2022 uplyne již 30 let od úmrtí pana 

Pavla Smilka z Liptálu č.p. 98

a dne 3.listopadu 2022 to bude 27 let od úmrtí jeho 
manželky, paní

Anny Smilkové.

S láskou vzpomínají syn Petr s manželkou Jiřinou, 
vnoučata Martina, Jarmila a Petra s rodinami
a pravnoučata.

Dne 31. prosince 2022 by se dožil 100 let 
náš strýc, pan

Karel Smilek z Liptálu č.p. 98.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomíná Petr Smilek s rodinou

Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal...

16. října 2022 vzpomeneme už 
jeden smutný rok, co od nás 
odešel pan

Ing. Ladislav Michálek 
z Liptálu - Lopuníka č. 241.

Děkujeme všem, kteří s námi ti-
chou vzpomínkou uctí jeho pa-
mátku. Manželka Lydie, synové 

Ladislav a Radovan s rodinami a ostatní příbuzní.

Na svého staříčka stále vzpomínají všechny cér-
ky a ogaři z Folklorního spolku Lipta – Malí ogaři, 
Malůšata, základ, senioři a Rokytenka. 

Jako na neúnavného spolupracovníka, organizá-
tora a inspirátora s úctou vzpomínají i pracovníci 
Obecního úřadu v Liptále a další občané.

Chybíš nám. Děkujeme. Nezapomeneme.

Eště sa ohlédni, gde dobří koně stáli,
gde tvoji horní chlapci chodívali,
eště sa jedenkráť ohlédni po tem kraju,
gde tvoji horní chlapci chodívajú.
Leží tu tiché, ztracené a věrné
to rodné místo nenahraditelné,
to drobné místo, keré druhé není
pro ludskú milosť, pro ludské utrpení.
Zbojnícká horo, osude náš věčný!
Živote, živote dobrý a nekonečný…

Ladislav Nezdařil: Eště sa ohlédni. Horní chlapci. 
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3. července 2022 jsme prožívali velikou radost a vděč-
nost Pánu Bohu za naše mladé konfirmandy, kteří vy-
znali svoji křesťanskou víru a potvrdili tak svůj křest. 
Poprvé tak přistoupili k Svaté Večeři Páně, ve které 
nám Kristus dává svojí sílu a lásku, svoje přijetí a od-
puštění, svůj pokoj a radost, dává nám svůj život.

Těšíme se z toho. 

Milí naši mladí přátelé, Bůh Vás miluje. Ať Vám žeh-
ná, vede Vás a ochraňuje. Žijte ve spojení s Ním a stále 
Mu důvěřujte, a mějte tak Jeho radost, pokoj a lásku. 

Ze srdce Vám žehná a modlí se za Vás 
Vaše Mária Jenčová.

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech 
okolností  buďte  vděční,  neboť  to  je  Boží  vůle  pro  vás 
v Kristu Ježíši.“         1.Tes.5, 16-18

Nic z toho, co máme, není samozřejmostí. Mnozí 
nemají ani to. Nezaměřujme se tedy na to, co mít 
nemůžeme a nesrovnávejme se s druhými, ale každý 
den děkujme Bohu za všechno, co nám dává. A bude-
me mnohem šťastnější a spokojenější. Člověk, který 
nezapomíná děkovat, je i duševně zdravý. A kdo ví, 
že je milován Bohem, vždycky má důvod k děkování.

Mária Jenčová

Konfirmační slavnostKonfirmační slavnost
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V druhém srpnovém týdnu se poblíž Huslenek 
na chatě „Kychová“ uskutečnil tábor pro děti z Liptálu 
a okolí. Nejmenší stateční účastníci byli šestiletí, 
nejstarší a zároveň už velcí pomocníci pro vedou-
cí – patnáctiletí. Tábor pořádala ČCE Liptál pro děti 
z církve i pro jejich kamarády. Zúčastnilo se celkem 18 
dětí a po celý týden se navzájem poznávaly a zároveň 
porovnávaly své síly, bystrost, rychlost a kreativitu 
ve třech týmech. 

Tématem letošního táboru byly Letopisy Narnie 
a děti soupeřily za týmy dětí a králů z příběhu: Lucie, 
Petra a Zuzany. Každý táborový den děti procházely 
společně s hlavními hrdiny příběhu. Do příběhu je 
vtáhly různorodé hry, tematická tvoření nebo duchov-
ní programy. Děti si vyzkoušely i plnění dovedností, 
večery u ohně nebo velký celodenní výlet, neodmysli-
telně patřící k táboru. Vedoucí i děti si tábor moc užili. 
Doufáme, že se za rok zase společně potkáme.        MH

Letní dětský tábor 2022Letní dětský tábor 2022
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Jak jsme zahájili školní rokJak jsme zahájili školní rok
9. září 2022 se na zahradě evan-

gelické fary sešli mladí lidé z celé-
ho okolí, aby společně modlitbou, 
chválou a požehnáním zahájili no-
vý školní rok. 

Slovem a svědectvím nás oboha-
til Richard Jenčo. Všichni si potom 
pochutnali na dobrotách z grilu, 
nechyběly ani hry nebo prohlídka 
kostela.

Bylo to moc fajn znova se sejít 
a být spolu. Děkujeme všem, kteří 
setkání připravili.

Mária Jenčová

Na počátku školní docházky
(Anselm Grun)

Dobrý Bože, na začátku školní 
docházky Tě prosím, požehnej to-
muto školnímu roku, abych se na-
učil všemu, co potřebuji k životu.

Dej, ať se naučím nejen probíra-
nou látku, ze které mohu být zkou-
šený, ale ať se naučím především 
tomu, jak dobře žít.

Slovo škola pochází z latinského 
schola, což znamená volná chví-
le, odpočinek a čas k zamyšlení. 
Dáváš nám čas školní docházky 
jako čas nicnedělání, ve kterém 
se můžeme věnovat vlastnímu 
tajemství života. Můžeme se za-
myslet, a tak se setkat s vlastním 
nitrem.

Dej, ať je tento čas školní docház-
ky pro mě požehnanou dobou tak, 
abych v sobě dokázal objevit, jaké 
možnosti a schopnosti jsi mi dal. 
Uč mě využívat tohoto času tak, aby 
mě uváděl hlouběji do tajemství ži-
vota a aby mě uschopnil k tomu žít 
později tento život v povolání tak, 
aby byl smysluplný a aby přinášel 
ostatním dobré plody.

Ještě ohlédnutí za slavností k opravě Ještě ohlédnutí za slavností k opravě 
původních varhan z r.1906původních varhan z r.1906

Koncem července jsme obdrželi dopis od paní Mgr. Jany Krausové 
(na fotografii), vnučky architekta liptálského chrámu Josefa Zlatohlávka:

Omlouvám se za pozdní reakci na zaslaný časopis Liptálský zpravodaj. 
Od začátku prázdnin jsem stále někde na cestách, a tak nebyl čas se po-
sadit k počítači a napsat. Takže srdečný dík!

Opět jsme si s vděčností připomenuli krásné a milé chvíle, které jsme 
u vás v Liptále mohli 15. května 2022 prožít. Byla to pro nás vzpruha 
do dalších dní. Rádi a dlouho budeme vzpomínat a přátelům o tom vy-
právět.

Přejeme pokojný zbytek léta. V naději, že se opět potkáme srdečně zdraví 
Krausovi s celou rodinou.

Děkuji ti za všechno, cos mi dal
(Anselm Grun)

Dobrý Bože, děkuji  ti za všechno, 
cos mi dal.
Dals  mi  řadu  schopností.  Dals 

mi toto tělo, ve kterém přebývá má 
duše a ve kterém přebýváš ty sám. 
Díky němu se mohu radovat, milo-
vat, pracovat a sportovat.
Dals mi dobré lidi: rodiče, souro-

zence a přátele.

Vždy  jsi  mi  ve  správný  okamžik 
poslal  někoho,  kdo  se mi  stal  an-
dělem  a  kdo  mi  pomohl  jít  dál. 
Doprovázels mě na mé cestě, i když 
jsem  tě  občas  nevnímal  nebo  jsem 
se o tebe nestaral.
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Českobratrská církev evangelická v LiptáleČeskobratrská církev evangelická v Liptále
Vás srdečně zve do svého společenství:Vás srdečně zve do svého společenství:

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

Všem přejeme milostiplné a pokojné období. 
            

Jménem staršovstva Vás srdečně zdraví a Boží požehnání vyprošuje
 Tomáš Němeček, kurátor              Mária Jenčová, farářka

Farní sbor ČCE v Liptále, 756 31 Liptál 8, tel.: 739 558 115, číslo účtu: 111220858/0300
Mail: liptal@evangnet.cz

Adventní koncert 2022Adventní koncert 2022

- bohoslužby v neděli v 10 h
- setkání důchodců na faře – 1. úterý v měsíci v 16 h
- společenství nad Božím Slovem - v úterý v 18 h na fa-

ře (každý druhý týden) 

- konfirmační cvičení - čtvrtek v 16:30 h na faře
- náboženství pro 1. - 4. třídu v ZŠ - pátek v 11:45 h 
- náboženství pro 5. - 7. třídu v ZŠ - pátek v 12:30 h 
- mládež  - pátek v 15 h na faře.

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

nebo na www.facebook.com/cceliptal/.

Pozvánka na koncert
V sobotu 3. prosince 2022 ve 14 hodin 

se v evangelickém kostele uskuteční koncert

J. J. Ryba - Česká mše vánoční.
Účinkovat bude:

Smíšený pěvecký sbor Bendl z České Třebové 
a Litomyšlský symfonický orchestr.

Všechny Vás srdečně zveme na adventní koncert, 
jenž se uskuteční

27.11.2022 v 15 hodin 
v evangelickém kostele v Liptále.

Vystoupí na něm:
- domácí ženský pěvecký sbor Rokytenka
- ženský pěvecký sbor Děvčice z Vonice
- Akordeonový kvartet ZUŠ Morava
- a na varhany zahraje dvanáctiletá žákyně ZUŠ 

Morava Anna Vaculíková z Liptálu. 

Výtěžek koncertu bude opět věnován na domácí péči 
Diakonie Vsetín. 

Pokud nebudou žádná zdravotní omezení, nebude 
koncert vysílán živě. Vloni jsme využili této možnosti, 
abyste si mohli sváteční chvíli udělat v teple domova, 
a doufali jsme, že lidé ocení naši snahu a pošlou ales-
poň nějaký peněžní dar. Ale byli jsme velmi zklamaní, 
protože i když záznam koncertu zhlédlo přes 800 lidí, 
peněžní dar poslaly jen dvě ženy z Liptálu – za to jim 
velmi děkujeme. Kdyby každý, kdo si koncert poslechl, 
obětoval třeba jen deset korun, byl by výtěžek koncer-
tu pěkný.  

Doufáme, že se s našimi příznivci letos setkáme 
ve zdraví v kostele a společně si užijeme sváteční at-
mosféru.              Hana Vaculíková
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Léto se v naší farnosti neslo v duchu velkých oprav, 
ale taky velkých změn. Na konci června jsme se roz-
loučili s naším drahým kaplanem P. Pavlem Lvem 
Eliášem, řeholníka z řádu kapucínů, který u nás 
složil po dobu 2 let. Nyní působí jako kněz v Zábřehu 
na Moravě a jedenkrát týdně jezdí do nemocnice 
Milosrdných bratří ve Vizovicích. Byl nám skvělým 
pastýřem, kazatelem, ale i dobrým přítelem, který 
vždy uměl dobře poradit a měl skvělý smysl pro hu-
mor. Děkujeme mu za krásné dva roky, které uběhly 
jako voda. 

Na začátku července jsme přivítali nového kaplana 
P. Jindřicha Peřinu, který k nám přešel z Uherského 
Brodu. Náš kraj dokonale zná, neboť působil ve vedlej-
ších Vizovicích a Jasenné několik let. Přejeme novému 
kaplanovi Vsetínské a Liptálské farnosti, aby se mu 
u nás líbilo a vyprošujeme hodně sil v novém půso-
bišti.

V polovině prázdnin proběhla na faře výměna oken, 
nyní ještě pokračují stavební úpravy a zedníci okna 
zapravují a poté nově vymalují. Po generálním úklidu 
celé fary je v plánu realizace nové farní klubovny, kde 
se budou scházet mladé rodiny s dětmi a tvořit hezké 

Léto v naší farnostiLéto v naší farnosti

Otec Lev, otec Jindřich
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farní společenství. Při této příležitosti děkujeme obci 
Liptál za poskytnutí dotace ve výši 25.000,- na vybave-
ní farní klubovny. 

Na konci prázdnin byl taky nainstalován nový ci-
ferník na věž kostela. Ciferník dostal nový kabát. Lidé 
se nyní často ptají, proč není v původních barvách? 
Inu, při rozboru staré malby ciferníku bylo zjištěno, 
že byl černý a ručičky zlaté. Museli jsme se tedy držet 
přesného postupu původních barev a nátěrů. Ciferník 
zdobil akademický malíř pan Káňa. Celkové náklady 
byly 70 tisíc, z toho 35 tisíc byla dotace. Ručičky jsou 
zlaceny plátkovým zlatem, proto byla cena tak vysoká. 
Poděkování patří panu starostovi Ing. Milanu Daňovi 
za pomoc při demontování a instalaci nového ciferní-
ku. Obec Liptál zajistila dopravu ciferníku a plošinu, ze 
které bylo možno ciferník namontovat na věž. Velké 
díky za pomoc.

Na konci léta jsme s otcem Jindřichem připravili 
rozlučku dětí s prázdninami. Akce byla zahájena mší 
svatou, která byla obětována za děti, které půjdou 

Výměna oken a nové věžní hodiny

Dětská mše a táborák

do školy. Děti utvořily krásné společenství a po mši 
svaté byla opékačka na farní zahradě. Celá akce 
proběhla ve skvělé náladě a za zvuku kytary a zpěvu 
známých trampských písní se sedělo až do nočních 
hodin.

V neděli ještě otec Jindřich dětem posvětil aktovky 
a popřál skvělý start do nového školního roku.

Za farnost Liptál připravil
Jan Maliňák
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šOP 
škOlní Online POkladna
V tomto školním roce zavádí-

me nový způsob plateb. Jedná se 
o zjednodušený způsob úhrady 
prostřednictví školní elektronické 
pokladny, který nás zbaví neu-
stálého vybírání a vracení peněz 
a další administrativy s tím spo-
jené. Také rodičům tím odpad-
nou starosti s kontrolou, zda dítě 
obnos v pořádku doneslo do ško-
ly a příslušnou částku zaplatilo. 
Podstatou programu je vytvoření 
elektronického účtu pro každého 
žáka, ze kterého se budou odečítat 
platby za školní akce (kino, diva-
dlo, přednášky, výukové progra-
my, lyžařský kurz…), ale i platby 
za pracovní sešity, kroužky apod.  
Podrobnější informace a návody 
jsou umístěny na webu školy.

škOlní družina
S novým školním rokem 

2022/2023 přichází do naší školní 
družiny velké změny. Otevíráme 
dvě oddělení a nabízíme možnost 
využít i ranní družinu. Tím jsme 
navýšili kapacitu míst tak, aby se 
dostalo na všechny zájemce.

Školní družina tvoří ve dnech 
školního vyučování mezistupeň 
mezi výukou ve škole a výchovou 
v rodině. Družina není pokračová-
ním školního vyučování, má svá 
specifika, která ji odlišují od škol-
ního vyučování. Hlavním poslá-
ním ŠD je zabezpečení zájmové 
činnosti, odpočinku a rekreace 
žáků i přípravy na vyučování a je 
zcela samostatnou oblastí vý-
chovně vzdělávací činnosti, která 
se řídí specifickými požadavky 
a pravidly pedagogiky volného ča-
su. Ve školní družině se snažíme 
vytvářet takové prostředí, aby se 
děti cítily spokojené, bezpečné, 
jisté. Máme vytvořená pravidla, 
která platí pro všechny účastní-
ky družiny. Každé dítě má stej-
ná práva, možnosti a povinnos-

Novinky z naší školyNovinky z naší školy
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ti. Nabídka aktivit je dobrovolná 
a do plánování, realizace i hodno-
cení činnosti jsou žáci aktivně za-
pojováni. Snažíme se, aby každý 
žák mohl uplatnit své specifické 
vlohy a schopnosti a být úspěšný 
v některé z nabízených činností. 
Žáci nejsou přetěžováni, dostá-
vají srozumitelné a jasné poky-
ny a při práci rozvíjíme citlivost 
pro vzájemnou pomoc a toleranci, 
podporu ve vztahu k ostatním, 

ohleduplnost, zdvořilost, solidari-
tu a odpovědnost za vlastní činy 
a chování. Podporujeme důvěru 
v sebe sama a v hodnocení upřed-
nostňujeme pozitivní stránky. 

FacebOOkOVé Stránky
Od září můžete sledovat aktuální 

dění v naší škole také prostřednic-
tvím nových facebookových strá-
nek „Základní škola Liptál“.

Mgr. Jiří Švehlík

Nový školní rok 2022/2023 jsme 
slavnostně zahájili ve čtvrtek 1. 
září v tělocvičně školy společně 
s panem starostou Ing. Milanem 
Daňou. V tu chvíli jsme si všichni 

uvědomili, že bezstarostné prázd-
ninové dny jsou definitivně pryč 
a před námi je deset měsíců na-
plněných nejen učením a novými 
poznatky, ale také nejrůznějšími 

akcemi, zábavou a zážitky s ka-
marády. 1. září bylo na naší škole 
premiérovým dnem nejen pro pa-
na ředitele, Mgr. Jiřího Švehlíka, 
ale hlavně pro prvňáčky, kteří letos 
tvoří jednu z nejpočetnějších tříd. 
Budeme se snažit, aby se jim u nás 
ve škole líbilo a aby se do ní těšili; 

- Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 
začíná ve čtvrtek 1. září 2022. 

- Období školního vyučování bude v prvním pololetí 
ukončeno v úterý 31. ledna 2023. 

- Období školního vyučování bude ve druhém pololetí 
ukončeno v pátek 30. června 2023.

- Podzimní prázdniny letos připadnou na středu 
26. října 2022 a čtvrtek 27. října 2022. 

- Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. pro-
since 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. 

- Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pá-
tek 3. února 2023.

- Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle 
sídla školy stanoveny od 13. února 2023 do 17. února 
2023.

- Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 
6. dubna 2023, pátek 7. dubna 2023 (Velký pátek) 
a pondělí 10. dubna 2023 (Velikonoční pondělí) jsou 
státními svátky.

- Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 
2023 do neděle 3. září 2023.

- Období školního vyučování ve školním roce 
2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Mgr. Jiří Švehlík, 
ředitel

Organizace školního roku 2022/2023 Organizace školního roku 2022/2023 

Zahájení školního rokuZahájení školního roku
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V letošním školním roce doplní 
naši stávající počítačovou učebnu 
nová mobilní počítačová učebna. 
Tvoří ji 20 VisionBooků – kompakt-
ních notebooků, které jsme pořídili 
z dotačního programu Národního 
plánu obnovy. Ten poskytuje ško-

lám finanční prostředky na vy-
bavení pokročilými digitálními 
technologiemi pro rozvoj infor-
matického myšlení žáků a jejich 
digitálních kompetencí. Přenosné 
notebooky bude moct využít každá 
třída, ať už k procvičování učiva, 

k vyhledávání a zpracování infor-
mací, k tvorbě projektů nebo k vý-
uce informatiky, kterou minister-
stvo školství zařadilo mezi stěžejní 
oblasti reformy školních vzděláva-
cích programů.

Ing. Ivan Bechný

Mobilní počítačová učebnaMobilní počítačová učebna

a všem – žákům, rodičům i za-
městnancům – přejeme celý školní 
rok hodně úspěchů a co nejméně 
starostí. 

A kteří třídní učitelé budou nad 
žáky držet ochrannou ruku?
1. třída paní učitelka
 Mgr. Jana Ildžová
2. třída paní učitelka
 Mgr. Jana Hříbková
3. třída paní učitelka
 Mgr. Miroslava Haničáková
4. třída paní učitelka
 Mgr. Jana Kuželková
5. třída paní učitelka
 PhDr. Iva Kovářová
6. třída paní učitelka 
 Mgr. Olga Úlehlová

7. třída pan učitel 
 Ing. Ivan Bechný
8. třída paní učitelka 
 Mgr. Eva Šuláková

9. třída paní učitelka 
 Mgr. Štěpánka Cedidlová

Mgr. Andrea Střelecká, 
zástupce ředitele



Základní škola

Základní škola

Liptálský zpravodaj 3/2022  41

Rozvoj třídního kolektivuRozvoj třídního kolektivu
V pátek 9. září se žáčci 2. třídy 

místo klasické výuky zúčastni-
li programu primární prevence 
Rozvoj třídního kolektivu na téma 
kamarádství. Na různých hrách 
si děti vyzkoušely vzájemnou spo-

lupráci a respekt jednoho vůči 
druhému. Program byl poutavý 
a zajímavý, všechny děti jej sledo-
valy s nadšením a s chutí se zapo-
jovaly do nabízených aktivit. Žáci 
byli vedeni k tomu, aby pocho-

pili důležitost vzájemné spolu-
práce a také jedinečnost každého 
z nich. Celé dopoledne probíhalo 
v příjemné náladě pod vedením 
zkušeného lektora. 

Už teď se těšíme na další setkání.
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SPeciální třída Plná atletů 
Speciální třída odstartovala nový školní rok celo-

ročním projektem, který je věnován manželům 
Zátopkovým, kterým by bylo letos sto let. Do zajímavého 
projektu jsme se pustili s nasazením a moc nás baví. 

Vyvýšené záhony nám dělají radost a sklizeň z nich 
byla bohatá. Na začátku září k nim přibyl kompostér 
a věříme, že brzy přibydou i další doplňky. 

Díky učení venku pozorujeme krásy zdejší přírody, 
činorodost zdejších obyvatel a dění v obci. I díky tomu 
je naše výuka plná radosti a pestrosti.

                                    Mgr. Michaela Baťová 

Speciální třída Speciální třída 
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máme tady OPět nOVý škOlní rOk

Letos přibylo do první třídy 23 dětí. Srdečně je tedy 
vítáme u nás v ZŠ Liptál a přejeme jim mnoho úspě-
chů!

Na našem prvním zasedání, které se konalo 
06.09.2022 v ZŠ Liptál, jsme již naplánovali akce, které 
bychom rádi během celého roku uskutečnili.

Mimo jiné plánujeme udělat společně s Obcí Liptál, ZŠ 
a MŠ Liptál tradiční Vánoční jarmark a to 26.11.2022 

od 14:00 hodin. Dále dětský karneval, velikonoční jar-
mark a pohádkový les.

Už nyní se moc těšíme na všechny akce a na to, že 
nás, a hlavně naše děti, Vaší účastí podpoříte!

Kdyby kdokoliv měl chuť se přidat k týmu SRPŠ, moc 
rádi všechny uvítáme! 

Bližší informace k přihlášení jsou na titulní straně 
webu ZŠ Liptál. 

Přejeme všem krásné podzimní dny!
Za celý tým SRPŠ Martinů Mária

Spolek rodičů a přátel Spolek rodičů a přátel ZŠZŠ Liptál  Liptál 
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Indiánský týden v MŠ si všich-
ni maximálně užili. Paní učitelky 
z obou tříd připravily pro děti plno 
zajímavých akcí. Vyráběly papírové 
totemy, každý si podle své fantazie 
vytvořil indiánskou čelenku a veš-
keré tvoření se neslo v indiánském 
duchu. Po celý týden děti zpívaly 
písně, tančily, učily se básničky. 
Byl to týden plný dobrodružství 
a srandy. Děti se změnily v rudé 
tváře – Bílé Pírko, Chytrou Lišku, 
Bílou medvědici…

Vyvrcholením celého týdne byl 
odpolední výlet Žabek na Syrákov, 
kde  se nejdříve  „posilnily“ na-
nukem a pak se vydaly na cestu 
na Vartovnu. Cestou děti hledaly 
a pak plnily nejrůznější úkoly. 
Ti nejodvážnější pak vyběhly až 
nahoru na rozhlednu. Všichni se 
pak posilnili a sešli ke studánce 
pod Vartovnou, kde bylo ukryto 
razítko medvěda Jury, tu si děti 

natiskly do sešitku letní regio-
nální hry, kterou dostaly od pana 
místostarosty. Vzhledem k tomu, 
že se blížila bouřka, nechali jsme 
se zpět do MŠ dovézt obecním 
autem. Tam na nás čekal poklad, 

který si děti musely nejdříve na-
jít. Poté si přichystaly vše na spa-
ní a čekalo se na tmu, aby mohla 
začít indiánská stezka odvahy. 
Děti pak procházely budovou ško-
ly podle světýlek a v závěru je 

Indiánský týden v mateřské škole se Indiánský týden v mateřské škole se 
spaním předškolákůspaním předškoláků
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I Kuřátka byla za IndiányI Kuřátka byla za Indiány

čekal v týpí šaman se svým syn-
kem, kterého indiáni zdoláním 
stezky zachránili a vysvobodili. 
Za odměnu od něj dostaly plyšá-
ka. Plni dojmů ulehly do spacáků 
a nechaly si  o dnešním dnu pl-
ných zážitků zdát.

                                                                                                        
Hana Červenková

Dne 16.6. nám přišel do schrán-
ky Mateřské školy dopis psaný 
náčelníkem Indiánů. Naše „indi-
ánské děti“ mu pomáhaly plnit 
úkoly na indiánské stezce v míst-
ním zámeckém parku. Děti ze třídy 
Kuřátek mají v sobě kus indiánské 
povahy. Zdatně lovily bizony, tr-
pělivě skládaly indiánské puzzle, 
zodpovídaly na vědomostní otázky 
a byly obratné při jízdě na koni. 
Dokázaly spolupracovat a vzájem-
ně si pomáhat. Na závěr na ně 
čekala sladká odměna v podobě čo-
koládových penízků a nafouknutý 
skákací hrad.

 Dana Miklová
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Loučení s keramikouLoučení s keramikou
Školní rok uběhl jako voda a děti 

se mnohé naučily. Během roku 
si vyrobily spoustu výrobků a my-
slíme si, že tvoření s hlínou je 
bavilo. Zlepšily si tak své motoric-
ké dovednosti, naučily se postupy, 
zpracování keramické hlíny, kte-
ré pak vedly k hotovému výrob-
ku. Tématické zaměření bylo vždy 
k danému období školního roku 
(např. k Vánocům, dárek pro ma-
minky…). 

Tradičně na konci školního ro-
ku proběhlo slavnostní rozlouče-

ní a poděkování paní vychovatelce 
Petře Pilné, která vedla naše děti 
k těmto dovednostem. V letošním 
roce toto loučení proběhlo v indi-
ánském duchu, děti dostaly za svá 

snažení diplom a sladkou odměnu 
v podobě velkého lízátka. Už teď se 
těšíme na další pokračování kera-
miky v novém školním roce.

Hana Červenková
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Jako každý rok, tak i letos nastal 
čas rozloučit se s nejstaršími dět-
mi, které od září nastoupí do první 
třídy základní školy. Hned dopoled-
ne děti skládaly „maturitu“. Každý 
si vytáhl otázku, na kterou pak 
odpovídal. Všichni zvládli správně 
odpovědět, i když někteří s malou 
nápovědou. Po slavnostním slibu 
předškoláků jsme maturitu završi-
li slavnostním přípitkem dětským 
šampusem.

Odpoledne jsme využili krásné 
počasí a oslavu jsme připravili 
na naší zahradě. Program určený 
pro všechny děti probíhal v duchu 
písniček, tancování a soutěží v re-
žii Wikiho show s Mimoni. Děti se 
dobře bavily i se svými rodiči a pak 
už nastal čas pro vlastní loučení. 
Dvacet tři dětí bylo slavnostně de-
korováno šerpou a obdržely knížku 
s věnováním a malé dárečky, které 
věnoval obecní úřad. 

Věříme,  že na něj děti i rodiče 
budou rádi vzpomínat.       

 
Hana Červenková

Loučení s předškolákyLoučení s předškoláky
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Dne 29.6.2022 jsme se domluvili 
s panem Miroslavem Beránkem, 
který je tatínek našich dětí, že se 
můžeme v rámci našeho projek-
tového bloku „řemesla a povolání“ 
dojít podívat na místo kde pracuje. 

Firma Kelliwood prodává, mon-
tuje, sestavuje spoustu věcí, nejen 
tedy dřevěné sauny, ale i různé 
dřevěné komponenty k saunám, 
vyvýšené záhonky, dětské taburety, 
atd. Pan Beránek nás firmou pro-
vedl, děti se mohly podívat do těch 
krásných saun, které vypadají jako 
domečky pro skřítky. Také jsme se 

podívali na vířivky a ochlazo-
vací kádě, které se jim asi nej-
více líbily, protože v nich byla 
voda a tu děti mají asi nejra-
ději. Také nás přivítal pan ma-
jitel, který nám předal i krás-
ný dárek – hmyzí domeček, 
ten jsme si vystavili na naší 
zahradě. Za tento krásný dá-
rek moc děkujeme a těšíme 
se, že třeba v budoucnu bude 
i na naší krásné zahradě úžas-
ný domeček pro naše děti.

 
Darina Geržová

Návštěva firmy KELLIWOODNávštěva firmy KELLIWOOD

Dne 14.3.  k nám na zahradu  ma-
teřské školy zavítali zdravotníci ze 
záchranné služby Vsetín. Na figurí-
ně předvedli, jak se monitoruje sr-
díčko. Odvážné děti si mohly zkusit 
transport zraněného. Děti i paní 

Seznámili jsme se s prací záchranářůSeznámili jsme se s prací záchranářů
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V pátek 24.6.2022 nás v MŠ na-
vštívil psovod z oddělení služeb-
ní kynologie Krajského ředitelství 
Policie Zlínského kraje. Se svěře-
nými služebními psy Vinckem 
a Nerem dětem předvedl základní 
poslušnost, vyhledávání předmětů 
a vystřelených nábojnic, vyhledá-
vání ukryté osoby a obranné práce. 
Jako bonus přidal vystoupení svého 
domácího mazlíčka – pejska Pluta, 
který dětem ukázal spoustu psích 
triků. Dětem se setkání velmi líbi-
lo, největšího ohlasu se dostalo pej-
skovi Plutovi, ale  i služebně starší-
mu Vinckovi, kterého si děti mohly 
pohladit a povodit jej na vodítku 
po areálu školní zahrady.

Monika Fojtů

Návštěva psovoda Policie ČRNávštěva psovoda Policie ČR

učitelky si doplnily své 
znalosti a dovednosti 
v poskytování první 
pomoci. Také jsme si 
prohlédli interiér sa-
nitky a její vybavení. 
Na rozloučenou nám 
zdravotníci zahouka-
li a zablikali majá-
kem. Děkujeme panu 
Bártlovi za zprostřed-
kování komentované 
ukázky své činnosti.

 
Dana Miklová
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V pondělí 6.6.2022 nás paní uči-
telka Míša s jejími žáky pozva-
li na hravé dopoledne do jejich 
SPECIÁLNÍ TŘÍDY. Pro naše děti si 
připravili úžasné úkoly a spoustu 
občerstvení. 

Děti tvořily zmrzliny, počíta-
ly zmrzlinové kopečky, skládaly 
slova, vybarvovaly, třídily barvy, 
soutěžily. Nakonec naše děti do-

staly úžasný dárek, který 
nám pomohla paní uči-
telka Míša otevřít. Děti 
nám vyrobily pomůcku 
na zavazování tkaniček – 
BOTIČKY s písmenky. Díky 
těmto zavazovacím botič-
kám si můžeme procvičo-

vat jemnou motoriku – koordinaci 
oko, ruka, ale také i skládání slov, 
pomocí písmen. 

Děkujeme dětem, paní učitelce 
Míši a paní asistentce za úžasné 
dopoledne a těšíme se na další spo-
lupráci.

Darina Geržová

Návštěva našich kamarádů Návštěva našich kamarádů 
ze Speciální třídyze Speciální třídy
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V ZUŠ Morava 
jsme zaháji-
li nový škol-
ní rok 2022/23 
po prázdni-

nách, které byly opět velmi ak-
tivní, plné hudby a uměleckého 
tvoření. Proběhl již jubilejní 10. roč-
ník oblíbeného Letního múzické-
ho kempu. Umělecký tábor pro-
běhl ve Vizovicích a pořádající 
Společnost přátel ZUŠ Morava při-
pravila pro děti bohatý program. 
Tentokrát se mladí umělci pod 

vedením zkušených lektorů cho-
pili slavného muzikálu „Ať žijí 
duchové“. V průběhu týdne pil-
ně pracovali, ale také relaxovali 
v tvořivých dílničkách či užívali 
letní pohodu a legraci. Své he-
recké výkony, zvuk živé dopro-
vodné kapely i vlastní divadelní 
kulisy, to vše prezentovali na zá-
věrečném divadelním představení 

ve velkém sále rekreačního areálu 
Revika. Aplaus všech přítomných 
byl zasloužený!

Máme velkou radost, že v tomto 
školním roce můžeme zájemcům 
o studium v ZUŠ Morava představit 
dokonce všechny 3 umělecké obory! 
Vedle hudebního a výtvarného, ote-
víráme letos nově také Literárně-

Zahájili jsme nový školní rok a zvemeZahájili jsme nový školní rok a zveme
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dramatický obor. Proto pokud jsou 
mezi vámi mladí umělci ve věku 
7 – 12 let, kteří by si rádi vyzkoušeli 
být hercem, neváhejte se přihlásit. 
Vyučovat bude mistr svého řemes-
la, pedagog, režisér a herec Bc. Petr 
Nýdrle. Podrobné informace získá-
te na e-mailu: nydrle@zusmorava.
cz, případně na tel.: 777 612 938.

Další zatím známé připravované 
akce:

1) Hudební odpoledne ZUŠ Morava 
v Liptále, kulturní areál (venkovní 
amfiteátr), pondělí 26. června 2023 
v 16:00 hod.

2) Vánoční koncert, sál ZUŠ 
Morava v Liptále (nad MŠ), pondělí 
18. prosince 2023 v 16:00 hod.

Děkujeme za Vaši přízeň a přeje-
me Vám úspěšný start do nového 
školního roku 2022/23!

Mgr. Jitka Rafajová
vedoucí pobočky ZUŠ Morava 

v Liptále
tel.: 720 978 708
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Ve dnech 30. 07. - 03. 08. 2022 
jsme po roce opět poznávali krásy 
Jeseníků. Lanovkou na Šerák, pusy 
špinavé od borůvek a krásné výhle-
dy. Pěšky jsme pak šli z Čerňavy 
do Ramzové. Tentokrát už to šla 
i Amálka s Jiříkem. V Ramzové nás 
pak za odměnu čekala trocha adre-
nalinu -  jízda na minikárách a tu-
bing. Další den jsme si prošli Velké 
Losiny, prohlédli si zámek, zámec-
kou zahradu, namlsali jsme se 
v pralinkárně. Navštívili jsme ranč 
a svezli se na koních. Trochu ví-
ce adrenalinu jsme dopřáli i strej-
dovi - a to jízdou úzkou cestou 
na Paprsek. Energii ze sladkostí 
jsme pak vydali v lanovém centru 
na Paprsku a při túře na Dalimilovu 
rozhlednu. Večery jsme trávili v zá-
zemí krásného penzionu U rybníka 
v Nových Losinách. Velké holky 
hrály kulečník a šprtec, Nikolka 
s Pájou si užívaly koťata. Měli jsme 
se prostě "BÁJO". Takže příští rok 
na shledanou v Jeseníkách. 

Z DD Liptál malí a velcí z RS 1

Ozdravný pobyt v JeseníkáchOzdravný pobyt v Jeseníkách
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Tak jsme se konečně dočkali. Měli 
jsme jet už vloni, ale  COVID nám 
plány překazil. Ale letos NE. Už nás 
nic nemohlo zastavit. Teta se stre-
jdou pro jistotu odhlásili "malošky" 
dříve ze školky, aby něco nechytli 
a dopovali nás vitamíny. A tak jsme 
se dočkali. Dobrodružství začíná. 

Cestou do Tater se zastavujeme 
na poutním místě Rio de Klín, kde 
stojí obrovská socha Krista a odkud 
je krásný výhled na Oravskou pře-
hradu. Cestou nás okouzlují krásné 
vysoké hory. A jsme v cíli. U hotelu 
Autis nás radostně vítá náš oblíbe-
ný a stále usměvavý „ujo Keksík“.

Prvním výletem bylo Solisko. Ti 
větší s lepší fyzičkou si vyšlápli až 
nahoru ke kříži. A hned při prvním 
výletě jsme zjistili, jak je počasí 
v Tatrách nevyzpytatelné. I když 
dole svítilo sluníčko, nahoře byla 
pořádná zima a déšť. Všichni jsme 

pořádně promokli a nezachránily 
nás ani pláštěnky. 

Další den jsme se prošli kolem 
Štrbského plesa. Kolotoč na vlastní 
pohon se zalíbil nejen našim ma-

lým, ale i těm poněkud odrostlejším. 
A tety a strejda se kochali výhledem. 
Ale jen trošku, museli nás držet, aby-
chom jim při zkoušení vody nespadli 
do toho studeného plesa. 

Prázdniny naše děti trávily pře-
vážně na letních táborech a na po-
bytech u rodičů a prarodičů. 

Pokud se našla nějaká vol-
ná chvilka na společně strávený 
čas, podnikali jsme výlety do ZOO, 
do kina, na pouť nebo na koupališ-
tě. Jindy jsme pro změnu trávili čas 

u bazénu, na pískovišti, na tram-
políně, grilováním, procházkami 
do přírody v Liptále a nechyběly 
ani návštěvy na výbornou točenou 
zmrzlinu U Hasičů. 

Prázdniny jsme si všichni moc 
užili, ale už jsme se také těšili 
na návrat do školních lavic a naši 
nejmenší do mateřských škol. 

Bc. Kateřina Kamasová

Naše prázdniny v dětském domově… Naše prázdniny v dětském domově… 

Expedice Vysoké TatryExpedice Vysoké Tatry
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Následující den jsme se vyvezli 
kabinovou lanovkou  na Skalnaté 
pleso. A pak sedačkovou lanovkou 
na Lomnické sedlo. Byli jsme až 
nad mraky a připadali jsme si jako 
v nebi. Pod námi jen bílé obláčky, 
které vypadaly jako chomáčky va-
ty. Jen si na tu oblohu sáhnout. 
Dolů ze Skalnatého jsme šli pěšky. 
Cesta byla kamenitá, někteří pře-
konávali sami sebe. Ale ty výhle-
dy, krásné hory, vodopád a krásný 
průzračný potok stály za to.

A také jsme se podívali 
k Popradskému plesu - tuto tú-
ru zvládli pěšky i naši nejmenší. 

Dalším krásným výletem byl vodo-
pád Skok, který absolvovali jen ti 
zdatnější. Ti mladší zůstali v blíz-
kosti Štrbského plesa, užívali si 
průzračný potůček a teta Ani si sa-
mozřejmě máchala nohy. A taky si 
užili atrakce v dětském zábavném 
centru.

 Skvělý byl výlet do Popradu, kde 
jsme utráceli své kapesné a dali si 
výbornou zmrzku. Večery jsme trá-
vili každý po svém - větší na kuleč-
níku, menší v herním koutku nebo 
sledováním pohádek a hraním her. 
Nevěřili byste, ale kolem hotelu 
pravidelně chodil jelen. Jednou při 

večeři nám koukal přímo do okna. 
Byl krásně sametový a měl veli-
kánské oči. V neposlední řadě jsme 
dočkali našeho oblíbeného uja 
Keksíka, který se o nás moc hezky 
staral. Mimo jiné nám opravil na-
šeho červeného mazlíka (naše čer-
vené auto), který se v průběhu naší 
expedice porouchal. Prostě správná 
dovolená.

Velké poděkování patří našim 
milým sponzorům, díky kterým 
jsme mohli krásy Tater poznat.

Za DD Liptál malí a velcí z RS 1
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Domašov 2022Domašov 2022
Třetí prázdninovou sobotu jsme jeli jako každý rok 

na hasičskou soutěž do Bělé pod Pradědem. V časných 
ranních hodinách jsme se od naší hasičské zbroj-
nice vydali na poměrně dlouhou cestu. Po příjezdu 
do Domašova nás už vítalo krásné slunečné počasí, 
které v předešlých letech nebylo zvykem. Po ubyto-
vání a obědě jsem se vydali na zmiňovanou soutěž. 
Naši obec reprezentovala dvě smíšená družstva. I když 
jsme na stupně vítězů nedosáhli, soutěž jsme si užili 
a zbytek dne jsme strávili s hasiči z Bělé. Po noci plné 
tance a zpěvu nás následující den probudily sluneč-
ní paprsky. Ale tato ranní idylka netrvala dlouho 
a z Jeseníků směr domů jsme odjížděli s přívalovými 
dešti za patami. 

Míša Melichaříková a Lucka Řezníčková
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Hasičská soutěž v LiptáleHasičská soutěž v Liptále
V sobotu 9. července 2022 jako každoročně se tady 

u nás konala hasičská pohárová soutěž, kde se soutě-
žilo “O pohár starosty obce“ a “O pohár starosty sboru“. 
Chvíli po jedné se sjížděly všechny týmy a o hodinu 
později už startoval první tým. 

První startovaly ženské týmy a první místo vybojo-
valy ženy z Bělé pod Pradědem. Za nimi na druhém 
místě se umístilo družstvo smíšené z žen z Liptálu 
a z Bělé. Bronzovou příčku obsadily nakonec naše že-
ny z Liptálu. Nejrychlejší velitelský čas zaběhla naše 
Valentýna Zadrobílková.

Za muže si taky první místo odvážel tým z Bělé 
pod Pradědem, na druhém místě se umístili hasiči 
z Janové a na třetím místě družstvo složené z našich 
mladých a nadějných kluků. Nejrychlejším mužem se 
stal liptálský velitel Martin Kašpárek. Než se konal zá-
věrečný nástup a vyhodnocení, zašli si všichni na vý-

borný guláš a na točené pivo. Po celý den panovala 
skvělá nálada, všechno dopadlo dobře a především bez 
úrazů.                 V. Zadrobílková
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Hasičský tábor 2022Hasičský tábor 2022
Po dvouleté vynucené pauze kvůli covidu byl letos 

opět uspořádán pro mladé hasiče menší tábor. Zázemí 
s potřebným vybavením jsme měli v naší zbrojni-
ci, kterou jsme obsadili od nedělního odpoledne až 
do středečního podvečera těsně před Liptalskými 
slavnostmi. Po zahájení tábora a ujasnění si pravidel 
jsme hráli až do večerního opékání špekáčků spoustu 
nových her. Večer jsme se šli pak před spaním projít. 
Čekali jsme nějakou stezku odvahy, ale instruktoři 
nás převezli a opravdu se jednalo jen o příjemnou ve-
černí procházku. 

Následující den ráno jsme dobrovolně odevzdali 
telefony našim instruktorům a po rozcvičce a sní-
dani jsme se věnovali hasičským štafetám. Po vy-
datném obědě následovala hodinová siesta, kterou 
jsme mohli trávit po svém. Někdo spal, někdo hrál 
deskovky, jiní byli zase na telefonu. Prostě jak kdo 
chtěl. Na odpoledne si pak pro nás vedoucí připravili 
plnění různých bobříků a další hry. Byla to velká 
zábava a moc se nám to líbilo. Ještě navečer jsme se 
věnovali brannému závodu a už jsme se těšili na va-
fle se sladkým tvarohem a ovocem, které jsme měli 
mít na večeři. Ale zradili nás kuchyňští pomocníci. 
Naštěstí nás od hladu zachránila paní Řezníčková, 
která nám usmažila snad tisíc výborných palačinek. 
Děkujeme, byla to mňamka. Po celovečerním filmu, 
který nám instruktoři promítali na stěnu, jsme brzy 
ulehli k spánku. Následující den měl být totiž hodně 
náročný :)

Na úterní den byl naplánován výlet do zábavní-
ho parku Na Bílé u Rožnova pod Radhoštěm. Ráno 
po snídani jsme od vedoucích obdrželi všichni pří-
děl celodenního jídla a pití a už si to naše početná 

skupina zamířila na autobusovou zastávku. Vše šlo 
jako po drátkách. Autobus přijel včas, přejezd úse-
ku za Jablůnkou, který se v té době opravoval, jsme 
taktéž zvládli poměrně rychle. Před námi už bylo 
Valašské Meziříčí a náš autobus se začal plnit a plnit 
a my pomalu nabírali zpoždění. Ale stále jsme byli 
v klidu, měli jsme tam rezervu 10 minut na přestup 
z jednoho autobusu do druhého na nádraží v Rožnově. 
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Vedoucí začali sledovat hodinky a nás uklidňovali, že 
ten druhý autobus na tento spoj musí zaručeně čekat. 
Zejména když na tu Bílou jezdí jednou za více než 
3 hodiny. Ale chyba lávky. Nečekal. Chyběly nám na-
konec pouhé 3 minuty, abychom navazující autobus 
stihli. Co teď? Než bychom se dočkali dalšího spoje 
a dojeli do cíle naší výpravy, kde bychom mohli strávit 
za nemalé vstupné něco málo přes hodinu a museli jet 
zpátky, tak naši vedoucí rozhodli o náhradním řeše-
ní. Místo Bílé jsme navštívili místní skanzen. Ač toto 
místo většina z nás již někdy navštívila, užili jsme 
i tak Dřevěné městečko, Valašskou dědinu a někteří 
i Jurkovičovu rozhlednu anebo jsme se svezli na histo-
rickém dřevěném kolotoči. Kdybychom měli ještě více 
času a nemuseli spěchat na autobus, stihli bychom možná i Mlýnskou dolinu. Ale tak třeba někdy příště. 

Po příjezdu z Rožnova jsme rozdělali oheň u zbrojnice 
a sami si připravili večeři - co dům dal a na co měl ka-
ždý chuť. Ač jsme byli uchození a unavení po celoden-
ním výletu, vytáhli nás vedoucí na noční procházku, 
která se ale zvrtla nakonec ve stezku odvahy. A tady se 
teprve ukázalo, kdo je skutečný nebojsa a kdo si na něj 
celou dobu jen hrál :D 

Středeční den jsme se dopoledne věnovali disciplíně 
Běh na 60 m s překážkami a plnění chybějících bob-
říků. Po posledním vydatném obědě od naší táborové 
kuchařky paní Kašpárkové následovala odpolední sie-
sta a pak jsme se vrhli na požární útoky. Čas nám ubě-
hl strašně rychle a už tu byl podvečer a s ním i rodiče, 
kteří si nás přijeli vyzvednout a odvést domů. Bylo to 
moc fajn, děkujeme našim vedoucím a instruktorům 
za zorganizování tohoto tábora a budeme se těšit snad 
zase příští rok.

Mladí hasiči SDH Liptál

Není výjimkou, že se majitel domu setká s falešný-
mi či nedostatečně kvalifikovanými kominíky. Od ro-
ku 2016 se proto zpřísnila pravidla pro jejich podniká-
ní. Pokud skutečný či samozvaný kominík neodvede 
svou práci tak, jak má (v souladu s právními předpisy 
a technickými normami), hrozí mu pokuta až ve výši 
50 000 korun. Jak ale najít toho pravého? 

Rada pro zákazníky: 
„Žijeme v elektronické době, proto doporučujeme 

podívat se na webové stránky Společenstva kominíků 
ČR (www.skcr.cz) a podle regionu si vybrat některé-
ho z cca 600 kvalifikovaných a pravidelně školených 
členů. Dobře taky poslouží i reference od známých 
či sousedů. V každém případě je na místě důvěřovat 
spíše lokálním řemeslníkům a rozhodně neotevírat 
někomu, koho jste si sami nepozvali. Správný komi-
ník přichází vždy na pozvání a neshání si práci jako 
podomní obchodník, prostřednictvím plakátků v poš-
tovních schránkách apod.“

Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od za-
čátku roku 2016 provádějí podle Zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, a Vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, 
kontrole a revizi spalinové cesty. 

Zákon mimo práv a povinností obsahuje i definice 
pojmů. Vyhláška popisuje způsob čištění, kontroly 
a revize spalinové cesty. V přílohách jsou uvedeny 
lhůty čištění a kontrol spalinových cest pro různé 
druhy paliv, včetně vysvětlivek a podmínek, a vzory 
zpráv o provedení čištění, kontroly a revize spalinové 
cesty. 

Seznam k ověření pravosti razítka revizního tech-
nika spalinových cest je k dispozici na stránkách GŘ 
HZS ČR - https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-
-spalinovych-cest/

Výtah z dokumentu z Okresního sdružení hasičů 
Vsetín, který se týká revize komínů. Celé znění nalez-
nete na webu obce Liptál – Úřední deska.

Prevence – revize komínůPrevence – revize komínů
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Malí Ogaři se společně s Malůšaty v sobotu 17.9.2022 
vypravili na Santov, kde již tradičně probíhaly Ovčácké 
slavnosti, aneb setkání lidí, co mají rádi život, přírodu, 
tradice a Valašsko. 

Kromě bohatého hudebního programu byly připra-
veny ukázky stříhání ovcí, zpracování ovčí vlny přede-
ním a plstěním i dílna na barvení přírodními barvivy. 
K tomu nechyběla přehlídka vlněných modelů. Vojta 
Molek předvedl přítomným ukázky práce s ovčáckými 
psy. Na Malé scéně se konaly  přednášky zaměřené 
na velké šelmy a historii a současnost chovu ovcí 
na území Karpatského oblouku. 

Zájemci si také mohli zasoutěžit v pojídání halu-
šek a v jízdě na tragaču. Ochutnat jsme mohli sýry 
od místních výrobců a krajové speciality z jehněčího 
masa. 

Celý sobotní den si užili rodiče i děti a již se těšíme 
na příští rok. 

Vedoucí Malých ogarů a Malůšat

FS Lipta vyhlašuje nábor nových (i starých členů ):

dOSPělá taneční SlOžka
Tanečníci a tanečnice ve věku od 15 let až jak možete a jak si trúfnete.
Zkouška probíhá v pondělí od 19:00 – 21:00 pro ty starší a ve středu od 19:00 do 21:00 
pro ty mladší v Kulturním zařízení Obce Liptál.

dětSké taneční SlOžky

Malí ogaři - tanečníci ve věku od 3 do 7 let.
Zkouška probíhá v úterý od 15:30 do 16:30 v sále ZUŠ Morava Liptál.

Malůšata - tanečníci a tanečnice ve věku od 3 do 7 let.
Zkouška probíhá v úterý od 17:00 do 18:00 v Kulturním zařízením Obce Liptál.

Malá Lipta - tanečníci a tanečnice ve věku od 8 do 15 let.
Zkouška probíhá v pondělí od 17:00 do 19:00 v Kulturním zařízením Obce Liptál.
 

Těšíme se na Vás všechny a sportovní oblečení s sebou!

Kontakty na webových stránkách FS Lipta Liptál www.lipta.liptal.cz
Andrea Čalová, Tel. 605 866 620

Na Santově kopecNa Santově kopec

Ogaři a cérky nebojte sa a přiďte mezi násOgaři a cérky nebojte sa a přiďte mezi nás
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Cestu do Rakouska do města Bruck an der Mur jsme 
začali 1.9. Trvala 7 hodin, ale byla zábavná. Projížděli 
jsme překrásnou přírodou a jeli po hezké dálnici. 

První den nás příjemně přivítal ředitel festivalu 
Tomas Langg. Byli jsme ubytovaní v chatkách, které 
byly po čtyřech. Na úžasné snídaně s křupavým peči-
vem jsme chodili do místního penzionu. 

Druhý den jsme vyrazili do vedlejšího města na vy-
stoupení v domově pro seniory, kde jsme dostali 
i oběd. Po obědě jsme vyrazili zpátky do města Bruck 
an der Mur, kde jsme zavítali na hrad Landskron, 
z kterého byl krásný výhled na celé město a okolní 
hory. V odpoledních hodinách jsme měli vystoupení 
na náměstí. Večer tam byla pořádná zábavná disko-
téka s rakouskou dechovou kapelou, s kterou jsme se 
všichni pobavili. Večeře tam byly luxusní stejně jako 
obědy. 

Třetí den po klidném spánku a snídani, jsme šli 
na náměstí, kde byly různé atrakce. Dokonce jsme se 
vyvezli hasičskou plošinou do výšky 30 m. Po obědě 
jsme zavítali do místního parku, kde jsme viděli růz-
ná zvířata, krmili jsme kozy a ovce. Cestou zpět jsme 
ochutnali rakouskou zmrzlinu. V autobuse jsme se 
převlékli do krojů a šli znovu vystupovat na náměstí. 
Po vystoupení a večeři jsme odjeli do chatek, kde jsme 
viděli rakouskou tradici: kácení máje. Po této zajímavé 
atrakci jsme šli ulehnout do svých postelí.

Malá Lipta v RakouskuMalá Lipta v Rakousku
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Poslední den jsme si ráno ještě užili výbornou sní-
dani a šli se sbalit. Poté jsme se převlékli do krojů 
a čekalo nás poslední vystoupení v kostele. Tam jsme 
zazpívali dvě písničky, poslechli si rakouskou mši 
a o půl třetí odpoledne jsme vyjeli z Bruck an der Mur 
zpět do Čech. Celá cesta nám rychle utekla, protože 
jsme si povídali a zpívali. 

Děkujeme všem za účinkování na tomto skvělém 
festivalu. Všichni jsme si ho užili na maximum.

Tím chceme říct, že naše díky patří hlavně: Jarce 
Hrádkové, Zuzce Řehánkové, Andrejce Čalové, panu 
Kašíkovi a jeho manželce, kteří nám pomáhali s cim-
bálem a ostatními hudebními nástroji a také panu 
řidiči. 

DĚKUJEME!!
Napsala: Veronika Hrádková, 

Vendula Čalová, Nikola Daňová a Tereza Vychopňová 

Ve spolupráci FS Lipta Liptál, Obecního úřadu v Liptále a přátel

se v sobotu 3. prosince 2022 odpoledne koná

23. LIPTÁLSKÁ MIKULÁŠSKÁ JÍZDA 2022 
Rodiče, prarodiče a další, kteří máte zájem o návštěvu Mikuláše s jeho družinou, přihlaste se a nahlaste 

jména a věk dětí do čtvrtku 1.12.2022, 12:00 hod., na OÚ Liptál, Jana Vráblíková, tel.  571438074, 
              e-mail: obec@liptal.cz, nebo u členů FS Lipta Liptál, e-mail: fosliptal@email.cz.                       (jv)

  
                            Foto Radim Mojžíš 
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ČESKÝ ROZHLAS BRNO VYSÍLAL ŽIVĚ 
Z LIPTÁLSKÝCH SLAVNOSTÍ

Letos se uskutečnil už 53. ročník Liptálských slav-
ností. Není mnoho festivalů, které se mohou pochlu-
bit tak dlouhou a nepřetržitou historií. Jsme velmi 
hrdí, že se nám v Liptále daří každoročně nabídnout 
příznivcům folkloru bohatou přehlídku domácího 
i zahraničního lidového umění. Tradici nepřerušila 
ani kovidová pandemie, přestože předchozí dva roční-
ky byly kratší. Letos jsme se vrátili k 5-dennímu for-
mátu a jsme rádi, že se i přes vrtochy počasí všechno 
podařilo uskutečnit podle připraveného programu.

Festival se každoročně koná v Přírodním kulturním 
areálu v Liptále, jenž vytváří nádherné prostředí nejen 
pro náš folklorní festival, ale také pro pořádání jiných 
kulturních akcí během roku. V posledních letech pro-
šel areál rekonstrukcí, bylo opraveno podium, rozší-
řeno kryté posezení, položena zámková dlažba a byly 
vybudovány nové toalety. Obec Liptál v čele se staros-
tou Milanem Daňou věnuje zvelebení amfiteátru velké 
úsilí stejně jako rozvoji celé obce. 

Na letošních Liptálských slavnostech se opět před-
stavily zahraniční soubory z blízkých i dalekých ze-
mí: z Indie, Mexika, Itálie, Srbska a Slovenska (DFS 
Graniarik a Senior Vršatec). Z domácích souborů 
vystoupily Soubor písní a tanců Dyleň z Karlových 
Varů, FS Kohútek a DFS Malý Kohútek z Bánova, FS 
Pozdní sběr z Napajedel, DFS Úsměv z Opavy, SVPT 
Vizovjánek s CM Ocún, Lenka, Pavel a Anna Mrlinovi 
z Liptála, zahrály cimbálové muziky Cérky a Kuráž 
ze ZUŠ Morava Liptál a DH Liptalanka. Nemůžeme 
opomenout ani všech šest skupin domácího souboru 

53. Mezinárodní folklorní festival 53. Mezinárodní folklorní festival 
LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2022 LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2022 / 17.- 22. srpna 2022/ 17.- 22. srpna 2022
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Lipta – Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, 
Senioři a Ženský sbor Rokytenka. Sobotní koncert 
kapely Z HORNÍ DOLNÍ A DÁL NA JIH, „muzičenky 
ovoňané Valašskem“, byl jistě příjemným zpestřením 
mezi vystoupeními tanečních souborů.

Zahraniční soubory v rámci propagace festivalu vy-
stoupily také v okolních obcích (Vsetín, Zlín, Seninka, 
Kašava, Vizovice).  Soubory se musely vypořádat s vel-
kými výkyvy počasí – od středy do pátku panovalo 
úmorné vedro, po páteční bouřce se citelně ochladilo. 
Přes nepříznivou předpověď se déšť v sobotu liptálské-
mu údolí vyhnul a diváci shlédli krásná vystoupení 
zakončená tradičním ohňostrojem. V neděli to bylo 
horší, kvůli dešti musel být zrušen průvod a odpo-
lední galakoncert končil v dešti tancem odvážných 
Mexičanů s mačetami.

Letošní ročník byl výjimečný v tom, že Český roz-
hlas Brno v sobotu dopoledne vysílal živě z Liptála 
pravidelný pořad Víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. 
Hovořilo se o Liptálu, o folklorní tradici v naší obci 
a také o slavnostech. Pouštěly se písničky z archivu 
Českého rozhlasu se vztahem k Liptálu. Mluvila ředi-
telka festivalu A. Čalová, bývalý starosta M. Vaculík, 
D. Žaludková, P. Kneblová, J. Londa, sourozenci 
Mrlinovi a J. Vráblíková za obec. Záznam si můžete 
poslechnout na: https://youtu.be/sRBuB7o_zjQ nebo 
použijte připojený QR kód.

Bylo rozšířeno tradiční „promítání na zámek“ 
na 2 dny: ve středu se promítal animovaný film pro 
děti Zpívej 2 a ve čtvrtek to byl film Zbojník za účasti 
autora Michala Martinky. Pořadatelé připravili ta-
ké bohatý víkendový doprovodný program. Výstava 
„Liptálky letem světem“ byla letos věnovaná nád-
herným fotografiím z historie Liptálských slavností 
od místního fotografa Josefa Londy. Od sobotního 
poledne probíhal tradiční jarmark, na kterém bylo 
možné zakoupit regionální dobroty, produkty s va-
lašskou tématikou a různé rukodělné předměty. 
V zámeckém parku svůj um předvedli řezbáři David 
Ferdics a Tomáš Naňák. Své první dřevěné sochy tu 

vystavil i mladý tanečník Lipty a začínající řezbář 
Filip Januš. Nechyběli ani manželé Hutěčkovi se svou 
dřevěnou dílnou, kovářské řemeslo zastupoval Tomáš 
Plachý. Nově byla v parku keramická dílna pro děti 
Veroniky Slámečkové. Přicházejícím návštěvníkům 
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i řemeslníkům vyhrávaly na podiu před zámkem mu-
ziky zúčastněných souborů. Nejen děti ale i dospělí 
se mohli projet na koních paní Futákové a svézt se 
na koňském povozu s Terezkou Valchářovou.

53. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti 
uspořádal Folklorní spolek Lipta Liptál a Obec Liptál. 
Generálním partnerem byla společnost VS PLASTIK, 
s.r.o. ze Vsetína. Mediálně akci podpořily Týdeník 
Jalovec, Valašský Deník a Český rozhlas Brno.

Pořadatelé děkují všem sponzorům a dobrovolní-
kům za podporu a pomoc při organizaci festivalu. 
Zároveň srdečně zveme na 54. ročník, který se bude 
konat 23. - 27. srpna 2023.

Liptál, 9.9.2022
Ing. Miroslava Jakubová

Folklorní spolek Lipta Liptál

Ředitelka festivalu: Andrea Čalová
✔	Tajemnice festivalu: Miroslava Jakubová, Jana 

Vráblíková
✔	Čestný ředitel: Milan Daňa, starosta obce Liptál
✔	Koordinátorka zahraničních souborů: Miroslava 

Jakubová
✔	Prezence a péče o soubory: Miroslava Jakubová, 

Vladimíra Manišová a členové FS Lipta
✔	Péče o hosty: Milan Daňa, Vladislava Vaculíková, 

Veronika Michálková
✔	Autoři výstavy: Josef Londa - fotografie z Liptálských 

slavností
✔	Autoři programů: Andrea Čalová, Lenka Mrlinová, 

Miroslava Jakubová, Pavla Kneblová, Jarmila 
Hrádková

✔	Moderátoři: Iva Piskalová, Lenka Mrlinová
✔	Ekonomické zabezpečení: Tereza Matošková

✔	Organizační zabezpečení: Zdenka Melichaříková, 
Jarmila Hrádková, Jaroslava Mojžíšová, Petra 
Bzonková

✔	Občerstvení: Lenka Ahmed, Zdenka Melichaříková, 
Eva Švehlíková a členové FS Lipta, kolektiv Školní 
jídelny při ZŠ Liptál pod vedením Šárky Langové

✔	Technické zabezpečení: Josef Valchář, Tomáš 
Mrlina, Miroslav Hrádek a členové FS Lipta

✔	Zdravotní služba: Jarmila Hrádková, Pavla Kneblová
✔	Fotodokumentace: Josef Londa, Jana Vráblíková ml.
✔	Videodokumentace: Liba Orságová, Roman Navrátil 
✔	Grafický design: Radim Mojžíš
✔	Jarmark, řezbářské a řemeslnické dny: Věra 

Dorušková, Monika Gavendová
✔	Doprovodný program: Miroslava Jakubová
Ozvučení: Petr Bazel - BSOUND
Ohňostroj“ Liptalské slunce“: Josef Kovařík

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB ORGANIZAČNÍ ŠTÁB 
53. MFF Liptálské slavnosti 202253. MFF Liptálské slavnosti 2022

Záznam  rozhovorů  Českého  rozhlasu 
z Liptálských slavností 2022
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Liptálky letem světemLiptálky letem světem
Jak již bylo zmíněno, i letos byly součástí Slavností 

doprovodného programu výstavy v liptálském zámku.
Hlavním tématem byly fotografie Josefa Londy 

z Liptálských slavností. Jak sám k tomu říká:

„Moje snaha zachytit krásy okolí Liptálu, hlavně 
při ranních a podvečerních vycházkách do přírody 
mě s příchodem digitální techniky dovedla k vyšší-
mu zájmu o amatérské fotografování. K oblíbeným 
vycházkám po kopcích a údolích Valašska přibylo 
fotografování různých akcí a žánrů. Další zkušenosti 
a rady od kolegů získávám ve Vsetínském fotoklubu, 
jehož  členem jsem asi 10 let.

Liptálské slavnosti jsem fotil nejdříve jen tak pro se-
be, později – když byl o fotky zájem, tak i pro potřeby 
obce a folklorního souboru. Soubor fotek pro výstavu 
je z posledních asi šesti let, kdy se v Liptále vystřídaly 
soubory z mnoha zemí celého světa. Přišlo mi, že je 
škoda, aby jen tak ležely v „šuplíku“. Z tisíců pestrých 
fotek je to jenom zlomek těch zdařilejších. 

Chtěl bych poděkovat všem návštěvníkům zámku 
a těm, kterým se výstava líbila, za podporu. Také chci 
poděkovat panu starostovi za zakoupení výstavních 
rámů, které najdou uplatnění i v budoucnu.“

Další částí expozice v zámku byla po pěti letech vý-
stava výrobků nejvýraznějšího místního výrobního 
družstva Lipta Liptál (1946 – 2022), jehož spoluzakla-

datelem byl Jan Kobzáň a jehož součástí bylo mnoho 
liptálských zaměstnanců, kteří dodnes vzpomínají. 
Družstvo mělo pobočky i v několika dalších obcích 
valašského regionu. Šlo jen o část vystavených sesbí-
raných artefaktů, které jsou uloženy ve sbírce Obce 
Liptál a po dokončení nového muzea v kulturním 
areálu budou umístěny tam. Výstavka byla zároveň 
připomenutím 20 let od ukončení činnosti této orga-
nizace.              (jv)



Folklorní spolek Lipta

Folklorní spolek Lipta

Liptálský zpravodaj 3/2022  69



Myslivci

Myslivci70  Liptálský zpravodaj 3/2022

Po roce jsme v sobotu 23. červen-
ce 2022 měli možnost opět uvítat 
všechny návštěvníky na již tra-
dičním mysliveckém odpoledni 
v kulturního amfiteátru v Liptále. 
Místní Myslivecký spolek Brdisko 
Liptál připravil bohaté občerstvení 
ze zvěřiny. Každý příchozí si mohl 
vybrat ze zvěřinového guláše, pe-
čeného divočáka se zelím a kned-
líkem, pečenými žebry nebo zvěři-
novou klobáskou. 

Pro děti i dospělé bylo připraveno 
střílení ze vzduchovky, pro zručné 
děti pak možnost ze špalíků a po-
lének vytvořit zvířátka. Dospěláci si 
pak mohli zasoutěžit v tradičním 
hodu sekerou o ceny a samozřejmě 
nechyběla bohatá tombola. K tomu 
všemu k tanci i poslechu zahráli 
1+1, manželé Vráblíkovi z Liptála. 
Věříme, že všichni návštěvníci 
s námi společně strávili velmi pří-
jemné odpoledne. 

Myslivecké odpoledne vyšlo i letosMyslivecké odpoledne vyšlo i letos
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Po krátké odmlce od myslivec-
kého výletu jsme uspořádali zvě-
řinové hody. V sobotu 17. září 2022 
při typicky podzimním počasí při-
vítala hrstka myslivců své přátele 
a kamarády na hodech. K jídlu byl 
dančí guláš, dančí svíčková, peče-
ný divočák se zelím a knedlíkem. 
Pro gurmány pak zvěřinový ham-
burger s hranolkami. K pití pivo 
a na zahřátí nemohl chybět svařák.

Jsme rádi, že jídlo chutnalo 
a i přes nepřízeň počasí přišlo hod-
ně návštěvníků ochutnat mysli-
veckou kuchyni. Rádi vás uvítáme 
na našich akcích i v budoucnu. 
Všem, kteří nás přišli podpořit, dě-
kujeme.

Výtěžek z celé akce pokryje ná-
klady na zimní přikrmování a sůl 
pro zvěř.

Za všechny členy Mysliveckého 
spolku Brdisko Liptál děkuje 

Mirka Klubalová, kronikářka

Nejsou hody jako … ty zvěřinovéNejsou hody jako … ty zvěřinové
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Zámecký den Zámecký den 
Jak jsme informovali v minu-

lém čísle, stále se snažíme zjistit 
podrobnější informace o historii 
zámku a také o osudu původního 
inventáře. Zároveň také pokraču-
jeme s úklidem v budově v zámku 
a přípravami na akci Zámecký den, 
která proběhne v sobotu 22. 10. 
2022. O čem přesně akce bude? 

Podařilo se nám najít některé 
zajímavé původní předměty, je-
jichž osud a fotografie přiblíží vý-
stava, která bude za příznivého 
počasí umístěna v parku. Uvidíte 
tam např. fotografie dvou soch, 
které jsou uloženy v depozitáři 
Muzea regionu Valašsko. Na le-
tošních Liptálských slavnostech 
se řezbáři David Ferdics a Tomáš 
Naňák pokusili vyrobit jejich po-
dobizny – dřevěné sochy, které 
budou k vidění na večerní prohlíd-
ce zámku na místě, kde se původ-
ně nacházely. Dalším zajímavým 
předmětem je velký jídelní stůl, 
s vyřezávaným zdobením na no-

hách, který se nachází v zámku 
Vizovice, kde je součástí prohlíd-
kové trasy. Některé další předměty 
se nachází na hradě Malenovice, 
zámku Kunín apod. Ale o tom až 
více na výše zmíněné výstavě.

V parku před zámkem proběhne 
Den stromů, kde se dále můžete 
těšit na tvořivé dílničky, pohybové 
aktivity pro děti, vystoupení scé-
nického šermu a další aktivity. 

Od odpoledne 
až do nočních 
hodin se po dlou-
hých letech ote-
vře zámek Liptál 
veřejnosti a bude 
tak možné na-
vštívit tuto dlou-
ho uzavřenou, ale 
přesto zajímavou 
budovu. Večerní 
prohlídky budou 
na registraci, 
v půlhodinových 
intervalech. Co 
bude k vidění ne-
prozradíme, ale 
možná potkáte 
nějaké dobové po-
stavy apod. 

Pro podrobnos-
ti a aktualizace 
programu sleduj-
te náš FB ČSOP 
Vartovna Liptál. 

Těšíme se na viděnou v zámku.
Věrka Dorušková, ČSOP Liptál

Foto: Věra Dorušková, 
sochy Olga Mehešová

Muzeum regionu Valašsko,
stůl na zámku Vizovice – zdroj 

Národní památkový ústav 
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3.7. – 5.7.2022 jste mohli zavítat k nám na osadu. 
Přijít si popovídat, porozhlédnout se a třeba se i zapo-
jit do různých aktivit. Počasí bylo proměnlivé a vedro 
střídal déšť. Zahrádky a stromy na osadě už potřebo-
valy vláhu. Není divu, že nám pozdější deštivé počasí 
ani nevadilo. A nevadilo ani našim návštěvníkům. 
Nepřišlo jich sice mnoho a část byli kamarádi s ro-
dinami, ale o to byla setkání pohodovější a zajímavě 
mezinárodní. Sešli se u nás i kamarádi ze Slovenska 
a Argentiny a přátelé žijící v Londýně. Bylo super vidět 
tolik různých lidí s odlišným životním stylem, které 
přesto spojuje zájem o přírodu, tradice a historii a na-
konec i zájem o to, co s družinou děláme. Barvili jsme, 
věnovali se předení a textilním technikám, povídali 
si. Učili jsme se křesadly rozdělávat Živý oheň a pekli 
placky. Zazněly i bubny a rozmluvy u ohně pod oblo-
hou posetou hvězdami. Dny plynuly opravdu příjemně 
a jako vždy se nám ani nechtělo zpět do reality. 

23.7. – 24.7. 2022 byl víkend ve středověkém du-
chu na zřícenině hradu Zubštejn u Bystřice pod 
Pernštejnem. Akce v podání scéniky, s bohatým pro-
gramem není sice living history zaměření, zato o zá-
bavu nebyla nouze. 

Jela jen část naší skupiny, prezentovali jsme naši 
družinu a alespoň řemesly jsme obohatili pestrý pro-
gram. 

A jak jsme se tam ocitli? Zajímavostí je, že tuto akci 
pořádá Miroslav Hlinský z Ratiboře a jeho pozvání 

Oživlá osadaOživlá osada

XVIII. festival historického šermu, XVIII. festival historického šermu, 
hudby a tance Zubštejnhudby a tance Zubštejn
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jakožto kamaráda a hlavního organizátora jsme při-
jali. 

Zde je vidět, že člověk, se zápalem pro věc, dokáže 
převzít organizaci akce daleko od domova, jen aby 
nezanikla. 

„Zubál“ byl povedený a kus dřiny za ním bylo také 
dobře znát a my jsme rádi, že jsme mohli přispět k je-
ho atmosféře. 

13.8.2022 jsme se opět vypravili na Chotěbuz, tento-
krát jsme byli součástí řemeslného dne. Představili 
jsme textilní techniky a vyřezávání ze dřeva. Opět 
to byla skvělá akce a pro nás, mimo jiné, i setkání 
s přáteli. Všem, kteří hledají zajímavé aktivity a tipy 
na rodinný výlet, můžeme Archeopark Chotěbuz - 
Podobora doporučit. Konají se zde zajímavé tématické 
akce a prostředí muzea i parku se nese v duchu aktivit 
pro rodiny s dětmi. 

Oživlá řemesla na ChotěbuziOživlá řemesla na Chotěbuzi
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20.8.2022 proběhlo naše každoroční Údolí vlků. Tato 
akce je zaměřená na oživlou historii a klademe důraz 
na dobovost kostýmů a výbavy. Letos jsme se rozhodli 
udělat ji opět spíše komorní a v rámci probíhajícího 
festivalu Liptálské slavnosti přístupnou veřejnosti. 

Opět jsme pozvali pár přátel řemeslníků a návštěv-
níci mohli vidět jejich skvostné výrobky a proniknout 

do tajů jejich vzniku. Také se mohli dozvědět různé 
zajímavosti ze středověkého života. Bitvu, či bojové 
ukázky jsme opět vynechali – hlavně z důvodů nároč-
né organizace předchozích akcí, které jsme letos měli 
za sebou. 

Doufáme, že v příštích letech se vrátíme k záměru 
bojové tématiky Údolí vlků, které hned ze startu pře-
trhlo období kovidu. A že se v budoucnu z osady opět 
ozve řinčení zbraní a fanoušci středověkých bojů si 
přijdou na své. 

17.9.2022 jste mohli známý vikingský stan zahléd-
nout i tam, kde byste ho nečekali. Navštívili jsme 
Santov. Jelikož textilní řemesla jsou o vlně a my se 
jimi zabýváme a také ovládáme i řemesla v našem 
kraji nezvyklá a starobylá, přijeli jsme s dílničkou, 
povídáním a ukázkami. Užili jsme si příjemný den 
s výhledem na valašské kopce a těšili se z ohlasů ná-
vštěvníků na naši práci. 

Letošní sezóna pomalu končí a my ještě možná 
spontánně vyrazíme na pár oddechových akcí. Osadu 
pomalu zazimujeme a vrhneme se na organizaci dal-
šího Dne středověkých řemesel, tentokrát zaměřené-
mu na zpracování kovu. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám fandí 
a všem kteří se za námi letos přijeli, či přišli podívat. 

Stále platí, že nás můžete kontaktovat, přijít si po do-
mluvě posedět, upéct chleba, tvořit….. Nicméně letos 
už brána osady zůstane pro větší akce zavřená.                                 

Za Jagāri Thorun

Údolí vlkůÚdolí vlků

Ovčácké slavnosti na Santově Ovčácké slavnosti na Santově 
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Liptálské příběhy 20. stoletíLiptálské příběhy 20. století

Vzpomínky na odbojovou činnost v LiptáleVzpomínky na odbojovou činnost v Liptále

V minulých číslech jsme Vám 
již představili projekt, který si kla-
de za cíl sepsat zajímavé 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. Věřím, že i další se 
o Vaše vzpomínky podělíte.
Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

15. března r. 1939 Němci vstou-
pili do Československé republiky. 
Také přes naší obcí Liptál projíž-
děli německé kolony vojska v obr-
něných automobilech. Liptálští 
občané na ně pohlíželi s velkým 
opovržením. V roce 1942 byla zalo-
žena odbojová organizace pod ve-
dením č. s. legionáře Rud. Kubáně 
hlavně z mladých chlapců z Háje, 
Kopřivného a Obory. Ti roznášeli 
protiněmecké letáky a povzbuzova-
li občany proti okupantům A hlav-
ně pasekáře, kde již v roce 1942 bylo 
po liptálských lesích mnoho zajat-
ců, kterým se podařilo utéci ze za-
jateckého a koncentračního tábora. 

Hlavním odbojem v Liptále bylo 
přechovávání a podporování party-
zánů. A nebylo to lehké, vždyť chu-
dá políčka na Valašsku dávala málo 
obživy, že nestačilo někdy ani pro 
skromnou obživu rodiny, ale oběta-
ví pasekáři dali třeba z posledního, 
aby se nasytil ten, kdo byl hladový, 
neoblečený a trpěl. Byli to lidé, kteří 
bojovali i za naši svobodu a liptálští 
občané jako dobří vlastenci nená-
viděli Němce, kteří nám zavíra-
li naše školy, brali nám naši řeč 
a co hlavní, navždy nás chtěli zba-
vit samostatnosti. Tak Liptalané, 
zvláště pasekáři, bojovali po boku 
partyzánů jak mohli – byly zapo-
jené i děti, příkladně děti Daňovy, 
Barbořákovy, Škrabánkovy, které 
měly za úkol v zimě jezdit na lyžích 
a rušit po partyzánech stopy A tak 
mnohokrát i ze školy byly naše děti 
poslány panem učitelem Váňou, 
který  jako starosta obce první vě-
děl, že zase půjdou Němci na razii. 
A tak častokrát naše děti zachráni-
ly život našich i ratibořských obča-
nů a partyzánů. Nedbaly ani děti 

nebezpečí přesto, že nám Němci 
slibovali odměnu trest smrti. Děti 
byly od rodičů dobře informovány, 
jak se mají chovat, aby nebyly ná-
padné.

V srpnu r. 1944, když vypuklo 
Slovenské národní povstání, by-
lo víc rušno i v naších horách. 
Němci se více pohybovali po le-
sích. V Liptále v sirotčinci měli 
posádku a měli tam i svou mládež 
k. z. Hitlerjugend, kterou také cvi-
čili proti partyzánům. Tak jsme 
jenom v noci převáděli lidi, kteří 
spěchali na pomoc Slovákům a ne-
věděli kudy je cesta bezpečnější. 
Ještě těžší bylo, když bylo potla-
čeno Slovenské národní povstání 
a mnoho partyzánů muselo přejít 
ze Slovenska na Moravu do Beskyd 
a Hostýnských a Vsetínských hor. 
Přicházeli zranění a hladoví, zvláš-
tě k pasekářům, kde se jim po-
skytlo ošetření a jídlo, častokrát 
i oblečení.

Je třeba připomenout 20. prosin-
ce r. 1944, kdy bylo ze Sovětského 
svazu vysláno letadlo se skupinou 
komandos (pozn. Výsadek Luč), vět-
šinou s vyššími důstojníky a lé-
kařkou Naděždou Jermakovovou, 
pozdější manželkou majora Mur- 
zina. Letadlo vysazovalo tyto li-
di na liptálských pasekách – 
Kopřivném. Vítr je roznesl velmi 
roztroušeně a někteří přišli při pá-
du ke zranění. Kapitán Kramalenko 
spadl do lomu, kde si zlomil levou 
nohu a byl nalezen pasekářem 
Srněnským. Za pomoci dalších byl 
donesen do domku k Barbořákům, 
kde se mu dostalo ošetření. Rovněž 
výsadkář Tschunko měl zlomenou 
nohu, ten byl dopraven k Dědkům, 

kde byl pro nemocné lazaret a na-
vštěvoval je lékař Kalandr. 

Ještě hůře na tom byla Naďa 
lékařka, kterou vítr zanesl až pod 
Vsetín, kde spadla do Bečvy, kde se 
těžko s padákem ubránila. Vše se 
odehrálo v noci za dvaceti stupňo-
vého mrazu. Byla celá promočená, 
4 dny se skrývala, po tu dobu přes 
noc spala na stromě, měla strach 
z vlků. My jsme ji všichni hledali, 
ale marně. Až čtvrtého dne přišla 
s posledními silami, vyhladovělá 
do domku Barbořákových, kde se jí 
ujali s největší péčí. Za to vždy paní 
Murzinová, když k nám do Liptálu 
přijela, vždy děkovala, že jsme ji 
zachránili život. A tak Naďa s ná-
mi prožila i Štědrý večer. Ale než 
nastal, Němci u nás třikrát dělali 
prohlídku. A my Naďu a její výzbroj 
pečlivě před Němci uchránili. 

Když Němci nemohli nic vypát-
rat, tak nasadili mezi nás a party-
zány konfidenta jménem Tolo, kte-
rý pro Němce pracoval spolehlivě, 
uměl řeči – rusky, česky i německy. 
Ale ten se sám prozdradil u revirní-
ka Smetany na polesí Trnava, kde 
si německy telefonoval na gestapo 
do Slušovic a nenapadlo ho, že paní 
Smetanová rozumí všemu. Jenže 
už bylo pozdě. Tola měl již všechno, 
co Němci potřebovali, a druhého 
dne vedl již slušovickou posádku 
do Liptálu, kde v 5 hod. ráno vzbu-
dili  starostu Váňu i liptálskou ně-
meckou posádku. Šli přes údolí Háj, 
kde Tola na každý domek ukázal, 
kde chodí partyzáni. A tak došli 
až do Trnavy, kde jsme převezli 
naše raněné a Tola je tam u pa-
sekářů Sedláčků prozradil. Němci 
je hned zatkli a odvezli do Brna 
Kounicových kolejí. 
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Občané Liptálu, kteří byli 21. února 1943 Občané Liptálu, kteří byli 21. února 1943 
odsouzeni k trestu smrtiodsouzeni k trestu smrti

A již to začalo. 20. února r. 1945 
obklíčilo liptálské území pět tisíc 
německých vojáků a my jsme mě-
li jenom 11 vlastních partyzánů 
a ti se zachránili v jiných obcích. 
20. února 1945 bylo v Liptále za-
tčeno 68 občanů. Mezi nimi jedna 
žena nejprovinilejší se svým man-
želem - Barbořákovi. 

Ze 45 občanů, kteří byli od-
souzeni k trestu smrti, byli od-
vezeni na Vsetín, pak do Brna 
Kounicových kolejí a 18. dubna 
z Brna do Sachsenhauzenu do ply-
nových komor. Jenom díky sovět-
ské a americké armádě se s nimi 
již nemohli dostat do Německa. 
A tak jsme se někteří vrátili domů 
do své osvobozené vlasti slavnou 
Sovětskou armádou 15. května 1845. 

O těchto událostech svědčí četné 
tragédie po celém Valašsku, i v na-
ší obci Liptál a Lhota, jejichž občané 
položili své životy za naši vlast. 

Z Liptálu:
- Daňa Jaroslav – partyzán – při 

přestřelce padl Němcům do ru-
kou – popraven v Brně. Pomník 
Na Špici

- Kovář Štěpán, učitel
- Vaculík Jan - liptálský kovář 

a podkovář 
- Smilek Josef - Palésků
- Gerža Josef - č. 9, rolník z Baťkové 
- Gerža Josef - č. 49, rolník u Pašků
- Mikšík Pavel – dělník, popraven 

v Drážďanech
- Cedidla Miroslav – partyzán, 

padl při osvobozování Liptálu. 
Pomník v Dolansku.

- Bronislav Bašinský – parašutis-
ta, má pomník v Kopřivném

Ze Lhoty: 
- Němeček Josef – stolař
- Němeček Pavel – dělník
- Mikšík Jan – dělník
- Vráblík Jan

Tito občané ze Lhoty pracova-
li v Ostravě, kde byli zapojení 
do odboje a 22. listopadu 1941 byli 
zatčeni a v břenu 1942 umučeni 
v Mauthausenu.

- Barma Josef – zahraniční voják. 
Padl ve Lhotě, pochován v Liptále, 
kde má pomníček na dolním 
hřbitově.

Jaroslav Daňa pracoval jako 
soustružník ve Zbrojovce Vsetín, 
Jasenice, odkud přenášel různé sou-
částky a náboje ke zbraním. Když 
mu hrozilo zatčení, utekl do lesů 
a zúčastnil se Slovenského národní-
ho povstání. Při jeho potlačení pře-
šel s mnoha partyzány na Moravu, 
kde vykonával průzkumnou činnost. 
A tak, když jednou šel ještě s dalším 
partyzánem na průzkum, střetli se 
znenadání s Němci a při přestřelce 
byl Jaroslav Daňa těžce zraněn a od-
vezen Němci do Brna,  Kounicových 
kolejí a 2. března 1945 nacisty popra-
ven. K uctění jeho památky jako čest-
nému partyzánu a bojovníku za naši 
svobodu, postavili liptálští občané 
pomník na rozcestí Háj – Kopřivné 
ke dvacátému výročí Slovenského 
národního povstání. Za velké účasti 

našich i přespolních občanů byl po-
mník odhalen a předán Místnímu 
národnímu výboru v Liptále.

Dále byla velká partyzánská čin-
nost v Oboře u Švehlů, kde celá 
rodina – Švehla hajný a jeho dva 
synové byli partyzáni. Nejdříve se 
zdržovali v hájence i se sovětský-
mi partyzány, ale 20. února 1945 
Němci obstoupili hájenku. Naštěstí 
všichni chlapi byli již v lese, kde si 
postavili bunkr a v něm přebýva-
lo až 12 partyzánů. Odtud chodili 
na průzkum a na různé akce. 

Partyzánská činnost jak v Liptále, 
tak na celém Valašsku a ce-
lé naší vlasti, v Sovětském sva-
zu, v Jugoslávii, v Polsku a ve všech 
státech okupovaných Němci, měla 
pro Němce velkou válečnou přítěž, 
neboť všude partyzáni rušili přísun 
německého vojenského materiálu, 
vojska, vlaků, zbraní atd. A tak mu-
seli Němci, kvůli tomuto narušová-
ní partyzány ve všech okupovaných 
státech, proti partyzánům nasadit 
dva miliony vojska, čímž oslabi-
li frontu proti Sovětskému svazu 
a tím byla válka dříve u konce.

Nezapomeneme 140 tisíc sovět-
ských vojáků, kteří svým životem 
zaplatili bratrskou pomoc česko-
slovenskému lidu v době pro ně 
nejtěžší – v boji s nacistickými oku-
panty. Ani na krev 360 tisíc obětí 
českého a slovenského národa pro-
litou na popravištích, ve věznicích, 
koncentračních táborech a na bo-
jištích východní i západní fronty 
Slovenského národního povstání 
a partyzánských bojů v horách.

22. února byli odvezeni do Brna 
– Kounicových kolejí. 18. dubna 
byli odvážení do plynových komor. 
Na českých hranicích ale byla již 
americká armáda, a tak byli pře-
vezeni do Mirošova. Unikli tak jen 
o kousek.
Barbořák Jan
Daňa Bohumil
Daňa Jan

Daňa Jan ml.
Daňa Josef, obchodník
Daňa Pavel
Dědek Jiří 
Dědek Josef
Filípek Karel
Filípek Pavel
Frýdl Pavel, spálický
Hruška Vladimír
Chmelař Jan, hostinský

Krajščák ml.
Krajščák ml.
Krajščák st.
Pecha Jan
Pecha Josef
Řeha Jan
Řeha Jan ml.
Srněnský Karel
Srněnský Pavel
Vaculík Jan, kovář
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Vaculík Josef, hajný
Vodák Alois
Vodák František.

Ze vzpomínek a zápisků Jana 
Barbořáka, dlouholetého předse-
dy ZO ČSPB (Český svaz protifaši-
stických bojovníků) Liptál – Lhota 
od roku 1947 až do roku 1993.

Jan Barbořák (19.10.1910 - 17.7.1995) 
a manželka Anna roz. Zapalačová 

(9.11.1903 - 17.2.1958)

Jan Barbořák byl lesní dělník, 
později po válce pracoval jako lesní 
hospodář na polesí v Liptále.

Vzpomínky zpracovával sám 
od sebe, jak to ve skutečnosti bylo, 
jak on to cítil (psal to, až byl v dů-
chodu). Za války pomáhal i se svou 
manželkou Annou  partyzánům se 
ukrývat na pasekách, nosili jim 
jídlo do hor.

Manželé Jan a Anna Barbořákovi 
byli zavření společně s Pavlem 
Srněnským a dalšími liptálskými 
pasekáři napřed na Vsetíně, pak 
je převezli do Brna na Kounicovy 
koleje a odtud měli být naloženi 
do vlaku a odvlečeni do plynových 
komor do Německa.

Toto se ale už neuskutečnilo, pro-
tože v den, kdy měli být převezeni 
do Německa, Američani osvobodi-
li Plzeň a v okamžiku byl vyhlá-
šen konec války. Převezli je tedy 
do věznice Mirošov u Rokycan, poté 
do Prahy, kde se na ministerstvu 
zpracoval seznam a pak je propou-
štěli domů.

Z historie

Portréty Jan Barbořák 
a Anna Barbořáková

Jan Barbořák při odhalení pomní-
ku  Jaroslava  Dani,  Na  Špici,  září 
1973

Odhalení pomníku mjr. Bronislava Bašinského v Kopřivném, květen 1980. 
Zleva Jan Barbořák, Pavel Kovařčík, Naděžda Murzinová, Jana Bašinská

Odhalení pomníku mjr. Bronislava Bašinského v Kopřivném, květen 1980
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To, co se podařilo za posledních 
pár let, je neskutečné. Lidé, kteří 
jsou součástí našeho fotbalového 
klubu, vytvořili klub s obrovskou 
členskou základnou a také pořádají 
nespočet kulturních a sportovních 
akcí. Vytvořili klub s velkým jmé-
nem v okolí. Za to Vám všem patří 
obrovské díky. 

Fotbalový klub Liptál má nyní již 
více jak sto aktivních hráčů, kte-
ří jsou zařazeni do sedmi katego-
rií, a to školička, mladší přípravka, 
starší přípravka, mladší žáci, starší 
žáci, dorost a muži. Všechny katego-
rie hrají své soutěžní zápasy, a tak 
je celý týden na hřišti velmi rušno. 
Jen pro představu, každý den jsou 
na hřišti minimálně dvě tréninkové 
jednotky a nejnáročnější je čtvrtek, 
kdy na hřišti trénují čtyři katego-
rie. Podařilo se nám také rozšířit 
trenérské řady. V současné době 
se o fotbalisty stará devět trenérů, 
kterým patří obrovské díky, za obě-
tování velkého množství času a sil 
pro ostatní. Všichni trenéři se ta-
ké přihlásili na seminář za účelem 
získání trenérské licence, který se 
uskuteční v listopadu.

Fotbalový klub Liptál je ale také 
čím dál více vidět v okolí. Na na-
šem hřišti se odehrálo několik 
prestižních utkání okresních vý-

běrů. Působí u nás také okresní 
brankářská škola. Hostili jsme zá-
věrečný turnaj o přeborníka okre-
su přípravek, kterého se zúčast-
nilo 32 mužstev z celého okresu. 
Uspořádali jsme Future cup pro 
ligové týmy z Moravy a Slovenska 
za účasti 16 týmů. Proběhl u nás 
vzdělávací seminář rozhodčích. 
Uspořádali jsem rockovou zábavu. 
Stali jsme se partnerským klubem 
webu Valašský fotbal.

Jsem velmi pyšný být předsedou 
takového skvělého fotbalového klu-
bu. Chcete se přidat? Jste vítáni. Ing. Milan Daňa – předseda

FK Liptál jede bombyFK Liptál jede bomby
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Mladší přípravka FK Liptál

Na jaře letošního roku jsme za-
ložili školičku fotbalistů. Díky ve-
liké účasti jsme přešli do kategorie 
mladší přípravky a ihned nás čeka-
ly první turnaje. 

V neděli 28.8. jsme vyrazili s nad-
šením do Valašské Polanky. Jako 
posilu jsme si vypůjčili 3 kluky ze 
starší přípravky, kteří splnili vě-
kový limit. Odehráli jsme celkem 
4 zápasy s plným nasazením. Bylo 
vidět, že kluci hrají zápas poprvé, 
ale s každým zápasem se úroveň 
zlepšovala. Všichni fotbalisti byli 
po turnaji spokojeni. 

Další turnaj nás čekal v Jarcové. 
Ten byl ale z důvodu nepříznivého 
počasí zrušen. Dne 11.9. jsme na-
stoupili natěšení v dresech na do-
mácí hřiště. Našimi protihráči byl 
Vsetín B a Valašská Polanka, která 

složila 2 týmy. Naši fotbalisti a fot-
balistky opět s podporou starší 
přípravky ukázali Liptálu co umí. 
Kromě jednoho zápasu jsme všech-
ny týmy porazili. Těšíme se tedy 

na další turnaje. Venkovní trénin-
ky nám brzy skončí, a potom bu-
deme trénovat v tělocvičně. Sportu 
zdar a fotbalu zvláště.

Filip Tomanec, trenér
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Starší přípravka FK Liptál

Starší přípravka v srpnu absol-
vovala prázdninový kemp. Jeden 
den byl pobytový a dva příměstské. 
Na konci kempu došlo i k ukonče-
ní sezóny a z mladší přípravky se 
stala přípravka starší. Trénovat se 
začalo 16.8.2022 a hned následující 
víkend proběhl první mistrovský 
zápas, a to rovnou se Vsetínem. 

Kluci si velmi rychle zvykli 
na změny, které souvisí s přecho-
dem do starší přípravky a Vsetín 
převálcovali s výsledkem 16:8. Další 
zápasy se nám zatím nedaří zahrát 
s uspokojivým výsledkem, což při-
čítám tomu, že se většinou hráči 
nesejdou v dostatečném počtu. Své 
ovoce také nese brankářská ško-
la, kterou absolvuje náš brankář 

Andrej Kvaššay, díky němuž jsme 
v posledním zápase inkasovali "jen" 
8 branek.

Michaela Kovářová, 
trenérka
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Mladší žáci FK Liptál
 

Začátkem srpna jsme vyjeli 
s mladšími žáky na 3-denní sou-
středění do Podkopné Lhoty. První 
den po příjezdu a prvotním rozkou-
kání následoval fotbalový trénink 
na umělce, zaměřený na zlepšení 
práce s míčem. Po tréninku se děti 
vrhly do bazénu a večer jsme pro 
ně uspořádali dovednostní soutěž – 
střelba na bránu, slalom, pokutové 
kopy apod. 

Druhý den jsme po snídani s dět-
mi opět vyběhli na hřiště potré-
novat. Poté následoval oběd a pro-
cházka na nedaleké Vrzavé skály, 
kterou jsme zpestřili soutěží v lese, 
zaměřenou na orientaci a rychlost 
v běhu. Cestou jsme se kochali 
nádhernými výhledy a sbírali ost-
ružiny. Po procházce děti opět na-
skákaly do bazénu a k večeru jsme 
si s nimi zahráli „sranda“ fotbá-
lek na boso bez kopaček. Po těž-

kém dnu se děti naložily 
do vířivky a ohřály si 
svaly v sauně. 

Poslední den patřil fot-
balu a dovádění v bazé-
nu spojené se soutěží 
v plavání na čas. Pak 
následovalo jen vyhlá-
šení výsledků soutěží, 
rozdání cen a odjezd do-
mů. Dle ohlasů si děti 
soustředění náramně 
užily, což nás trenéry velmi těší. 
Dětem patří velká pochvala za to, 
že vše zvládly bez jediného problé-
mu, utvořily skvělou partu a celé 

tři dny se obešly bez mobilních te-
lefonů a ani si na ně nevzpomněly.   

Pavel Ondrašík, trenér
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Starší žáci FK Liptál
 

Přípravu na novou sezónu jsme 
zahájili 25. července. Tréninky byly 
velmi náročné, plné běhání a prá-
ce s míčem – prý teror tréninky. 
V pondělí 8. srpna jsme odehrá-
li přátelské utkání se Vsetínem. 
Vsetín byl fotbalovější, ale my zase 
produktivnější a vyhráli jsme 3:2. 
Od 11. do 14. srpna jsme měli fotba-
lové soustředění v Podkopné Lhotě 
v Penzionu Kopná.  Každý den do-
poledne jsme tvrdě trénovali, od-
poledne jsme se věnovali zábavě 
– a to v podobě koupání v bazénu, 
plážového volejbalu, ping-pongu 
a golfu. Byli jsme taky na výšla-
pu na Vrzavé skály. Pro děti jsme 
připravili i zábavně – vědomostní 
kvíz. Soustředění jsme si parádně 
užili. 

První mistrovské utkání jsme 
odehráli s Valašskou Polankou, kde 
jsme zaslouženě vyhráli 8:4. Druhý 
zápas ve Vidči jsme prohráli 4:3. 
Musím děti pochválit za přístup jak 
v tréninku, tak v zápasech. Je vidět, 
že i když je to občas bolí, tak je fot-
bal pořád baví a mají radost z po-
hybu. A to je to nejdůležitější. Velmi 
mě těší i to, že i když nemáme 
trénink, nebo zápas, tak jsou děti 
na hřišti a tráví volný čas spolu.   

Jaroslav Kirchner, trenér
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Dorost FK Liptál
 

Fotbalovou sezónu 2022/2023 
budeme hrát Vsetínskou okresní 
soutěž dorostu. Momentálně má-
me stabilizovaný kádr, který čí-
tá 19 hráčů. Mužstvo pro nadchá-
zející sezónu posílil Adam Běťák 
(roč.2007), který k nám přestou-
pil z Lysé nad Labem. Adam se 
již úspěšně začlenil do kolektivu 
dorostu a mužstva starších žáků. 
Přejeme ti, Adame, mnoho fotbalo-
vé radosti. 

Jak již bylo řečeno dříve, náš ko-
lektiv je mladý, a proto 4 hráči pra-
videlně doplňují mužstvo starších 
žáků (Daňa O., Urban J., Smilek M., 
Běťák A.). Pozadu nezůstávají ani 
naši muži, které střídavě doplňují 
čtyři hráči dorostu (Sommer J. roč. 
2003 a Jehlář P., Trochta A., Vráblík 
M. všichni roč. 2006). Trenérská 
dvojice zůstává ve stejném složení 
Trochta, Daňa, realizační tým se 
rozšířil o Dana Běťáka, který má 
na starost dopravu a servis muž-
stva.

Přípravu na novou sezónu jsme 
zahájili 26.7.2022 tří denním sou-
středěním na chatě U Krmelca 
na Syrákově a ve sportovním are-
álu v Liptále. V přípravném období 
mužstvo podstoupilo sérii nároč-
ných tréninků a sehráli jsme tři 

přípravná utkání. V probíhající se-
zóně máme odehrány čtyři utkání 
s výsledkem jedné výhry, remí-
zy a dvou proher. Čeká nás ještě 

6 utkání tak doufám že potvrdíme 
stoupající tendenci. Fotbalu zdar.

Michal Trochta, trenér
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Muži FK Liptál
 

Příprava na nový ročník III. třídy 
začala 22.7.2022. Trénujeme 2x týd-
ně a tréninky obsahují jak kon-
diční část, tak herní. Bylo potřeba 
doplnit stávající kádr a proto přišli: 
Nadymáček, Šmehlík z Leskovce, 
Bant a Dobeš z Janové a Orság 
z Ústí. Z přípravných zápasů jsme 
odehráli tyto: Liptál - Všemina 4:4, 
Liptál - Lačnov 6:2, Ústí - Liptál 4:3. 

Co se týká přípravných zápasu, 
ty sloužily k doladění postů, sehra-
ní se a určení nového rozestavení 
hráčů, které chceme praktikovat 
v nové sezóně. Celkově s přístupem 
hráčů jak na trénincích, tak v zá-
pasech jsem byl spokojen a hráči 
plnili dané věci, které jsme si řekli. 

Do nového ročníku jsme vstou-
pili výhrou na půdě Študlova 1:0 
(Nadymáček) poté opět na půdě 
soupeře výhra v Ratiboři (2x Obadal, 
Dobeš, Navrátil). V prvním domá-
cím zápase po velkém tlaku nako-
nec přišla jen remíza s Valašskou 

Polankou 2:2 (Nadymáček, Ka-
chtík). Poté jsme opět zavítali 
na půdu soupeře, a to do Leskovce, 
kde po výborném výkonu jsme vy-
hráli 6:1 (3x Nadymáček, Obadal, 
Bukáček, Stodůlka). První polovina 
podzimu nám herně a výsledkově 
vyšla dobře a doufáme, že i zbytek 

podzimní části bude v podobném 
duchu. Na zápasy chodí dostatek 
hráčů a postupně dostávají šan-
ci i místní talentovaní dorostenci, 
aby se pomalu seznamovali s muž-
ským fotbalem.

Věroslav Polášek, trenér
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Letní sezóna na venkovních hři-
štích rychle utekla, ale i přesto 
jsme stihli 3 turnaje. V červen-
ci 1. ročník Memoriálu Františka 
Matošky v Jablůnce - smíšený 
losovaný turnaj, v srpnu také 
losovaný turnaj v Pozděchově, 
Memoriál Jaroslava Sláčika 
a 3. září v sobotu jsme zakončili 
letní sezónu v Ústí, na tradičním 
Hodovém turnaji – Memoriálu 
Jana Šimary. Zúčastnilo se 5 tý-
mů z okolí, tím pádem jsme 
si mohli naplno zahrát každý 
s každým, tentokrát netradičně 
na 3 hrané sety do 20 bodů. Počasí 
bylo parádní a 2 antukové kur-
ty výborně připravené. Náš tým 
nakonec vybojoval krásné 3. mís-
to. Děkujeme pořadatelům z Ústí 
za pozvání a už se na ně těšíme 
v zimě na Mikulášském turnaji 
v Liptále.

Od září zase trénujeme v tělo-
cvičně a tak bych ráda oslovila 
a pozvala dospělé, studenty i žáky 
8.-9. třídy (14+), kteří by si chtěli 
zahrát volejbal, naučit se základy, 
hrajeme ve čtvrtek od 19:00 hod 

v tělocvičně ZŠ Liptál. Zájemci hlas-
te se na telefonní číslo 737 727 815. 
Děkuji.

Za liptálský volejbal 
Radana Daňová a kol.

Letní volejbalová sezóna 2022Letní volejbalová sezóna 2022

rOzlOSOVání POdzim
kategorie den datum kde soupeř výkop
st. žáci st. 28.9. venku Lidečko 11:00
st. přípravka so 1.10. venku Halenkov 10:00
ml. přípravka so 1.10. venku Vsetín 10:00
muži so 1.10. doma Střelná 15:00
dorost ne 2.10. doma Horní Bečva / Hutisko 10:15
ml. žáci po 3.10. venku Kateřinice / Ratiboř 16:30
st. přípravka čt 6.10. venku Lidečko 17:00
dorost so 8.10. venku Francova Lhota / Poteč 10:00
ml. žáci so 8.10. venku Halenkov 12:00
muži so 8.10. venku Janová 15:00
ml. přípravka ne 9.10. venku Halenkov 10:00
st. žáci ne 9.10. venku Podlesí 12:00
st. žáci út 11.10. doma Kateřinice / Ratiboř 17:00
ml. žáci čt 13.10. doma Valašská Polanka 17:00
st. přípravka so 15.10. doma Lačnov 10:00
dorost so 15.10. doma Ústí / Valašská Polanka 10:15
ml. přípravka ne 16.10. doma 3x soupeř 10:00
st. přípravka čt 20.10. venku Bratřejov 17:00
ml. žáci čt 20.10. venku Valašské Příkazy / Horní Lideč 17:00
ml. přípravka so 22.10. venku Vsetín 10:00
dorost so 22.10. venku Lidečko 10:00
muži so 22.10. venku Lhota u Vsetína 14:30
st. žáci ne 23.10. venku Branky 12:00
st. žáci út 25.10. doma Kelč / Rajnochovice 17:00
ml. žáci so 29.10. venku Ústí 10:00
st. přípravka so 29.10. doma Zděchov / Huslenky 10:00
dorost so 29.10. doma Ratiboř / Kateřinice 10:15




