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Slovo starosty na závěr roku
Vážení spoluobčané, 

na letošní rok opět připadly komunální volby, a tak jsme se 23. a 24.9.2022 vydali k volebním urnám. I do dal-
šího volebního období kandidovalo v naší obci pouze jedno sdružení nezávislých kandidátů, u kterého jsem byl 
opět lídrem. Byly to pro mě již třetí volby na první pozici kandidátky. V letošních volbách mi k vítězství chyběly 
tři hlasy, a tak jsem velmi rád, že mi i tak zastupitelstvo dalo důvěru na další čtyři roky. Mám totiž rozpracováno 
mnoho projektů a mám ještě mnoho plánů a vizí, které bych chtěl dotáhnout do konce. Doufám, že se mi podaří 
dále rozvíjet naší krásnou obec správným směrem. Chtěl bych Vám všem moc poděkovat za podporu, kterou jste 
mi projevili v letošních volbách. Moc si toho vážím. 

Vážení spoluobčané, závěrem bych Vám chtěl popřát krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2023 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních i osobních úspěchů. 

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Liptál – jak kouzelné místo i kouzelné jménoLiptál – jak kouzelné místo i kouzelné jméno
Video z Liptálu (podzim 2021). Naleznete také na Facebooku a YouTube Obce LiptálVideo z Liptálu (podzim 2021). Naleznete také na Facebooku a YouTube Obce Liptál
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Z jednání Zastupitelstva obce LiptálZ jednání Zastupitelstva obce Liptál
VÝPIS Z VEŘEJNÉHO 

ZASEDÁNÍ ZO LIPTÁL Č. 1 
ZE DNE 19.10.2022

ZO Liptál:
- bere na vědomí složení slibu 

přítomnými členy zastupitelstva 
obce podle § 69 odst. 2 zákona 
o obcích 

- schvaluje program ustavujícího 
zasedání, doplnění bodu č. 16 – 
krizový štáb a nový bod č. 18 – pří-
stavba a stavební úpravy objektu 
šaten sportovního areálu Liptál

- schvaluje v souladu s § 96 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění jednací a volební řád 
ustavujícího zasedání zastupitel-
stva obce Liptál 

- schvaluje v souladu s volebním 
řádem veřejný způsob volby sta-
rosty

- volí v souladu s § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění starostou obce Liptál 
Ing. Milana Daňu

- schvaluje zvolení jednoho mís-
tostarosty

- schvaluje v souladu s volebním 
řádem veřejný způsob volby mís-
tostarosty 

- volí v souladu s § 84 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění místostarostou obce Liptál 
Filipa Tomance

- stanovuje v souladu s § 84 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění počet členů rady obce 
Liptál na 5

- schvaluje v souladu s volebním 
řádem tajný způsob volby členů 
rady obce

- volí v souladu s § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění další členy rady 
obce Liptál: MUDr. Vítězslava 
Čecha, Ing. Miroslava Hrádka 
a Bc. Darinu Geržovou

- schvaluje v souladu s § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění, že pro výkon funkce staros-
ty a místostarosty budou členové 
zastupitelstva obce uvolněni

- stanovuje v souladu s § 72 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
odměnu za výkon funkce neuvol-
něného člena zastupitelstva obce 
ve výši 900,- Kč/měsíc a neuvol-
něného člena rady obce ve výši 
3600,- Kč/měsíc od 1.11.2022 

- neschvaluje odměny pro před-
sedy a členy zřízených výborů 
a komisí obce Liptál

- volí zástupce obce do Sdružení 
obcí Syrákov starostu Ing. Milana 
Daňu a místostarostu Filipa 
Tomance

- volí předsedu finančního výbo-
ru Ing. Miroslava Hrádka a čle-
ny Ing. Ondřeje Vaculíka a Janu 
Trochtovou     

- volí předsedu kontrolního vý-
boru Bc. Darinu Geržovou a čle-
ny Lumíra Smilka a Petra 
Marka  

- určuje Ing. Milana Daňu, čle-
na zastupitelstva obce Liptál, aby 
spolupracoval s pořizovatelem 
- odborem územního plánová-
ní, stavebního řádu a dopravy 
Městského úřadu Vsetín, dle zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zá-
kon“):
1. při zpracování a úpravě návr-

hu zadání (změny) územního 
plánu obce Liptál (§47 odst. 1 
a 4 stavebního zákona)

2. při vyhodnocení výsledků pro-
jednání návrhu (změny) územ-
ního plánu obce Liptál, zajiště-
ní řešení případných rozporů 
a v případě, že je potřebné po-
řídit na základě výsledků pro-
jednání nový návrh (změny) 
územní plán obce Liptál, zpra-
cování návrhu pokynů pro jeho 
zpracování (§51 odst. 1 a 3 sta-
vebního zákona)

3. při vyhodnocení výsledků pro-
jednání a zpracování návrhu 
rozhodnutí o námitkách a vy-

hodnocení připomínek uplat-
něných k návrhu (změny) 
územního plánu obce Liptál 
(§53 odst. 1 stavebního zákona).

4. při výběru nejvhodnější varian-
ty řešení návrhu změny územ-
ního plánu Liptál na základě 
uplatněných stanovisek, popří-
padě řešení rozporů, námitek 
a připomínek, ostatní varianty 
se zařadí do odůvodnění včet-
ně informace, jaké k nim byly 
uplatněny stanoviska, námitky 
a připomínky (§ 55b odst. 7 sta-
vebního zákona)

- volí povodňovou komisi ve slože-
ní:

 předseda - Ing. Milan Daňa
 místopředseda - Filip Tomanec
 členové – Ing. Miroslav Hrádek, 

Karel Tkadlec, Jana Vráblíková
- volí krizový štáb ve složení:
 starosta obce – Ing. Milan Daňa
 místostarosta obce – Filip 

Tomanec
 varování – Jana Vráblíková
 evakuace a ukrytí obyvatelstva – 

Lubomír Vaculík, Zdeněk Kleska
 požární zabezpečení – Karel 

Tkadlec
 zásobování – Ing. Věra Dorušková, 

Jana Trochtová
 zdravotnické zabezpečení – 

MUDr. Vítězslav Čech, Lumír 
Smilek

 dopravní zabezpečení – Ing. Ondřej 
Vaculík

 výběrová mobilizace, dodáv-
ky elektřiny – Petr Marek, 
Ing. Miroslav Hrádek

- určuje zástupce do školní rady 
Ing. Milana Daňu, Filipa Tomance 
a Janu Trochtovou

- schvaluje podání žádosti o dota-
ce na projekt „Přístavba a staveb-
ní úpravy objektu šaten sportov-
ního areálu Liptál“ do programu 
č. 162 52 Regionální sportovní in-
frastruktura 2020/2024 – Regiony 
2022 a schvaluje vyčlenění fi-
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nančních prostředků na financo-
vání vlastního podílu této akce

- bere na vědomí informaci sta-
rosty – pozvánky a podklady na 
schůze ZO se budou zastupitelům 
rozesílat pouze elektronicky

VÝPIS Z VEŘEJNÉHO 
ZASEDÁNÍ ZO LIPTÁL Č. 2 

ZE DNE 14.12.2022

ZO Liptál:
- schvaluje program jednání dopl-

něný o nové body:
č. 13 – rekonstrukce obecního 

úřadu Liptál
č. 14 – rekonstrukce muzea 

v Liptále 
č. 15 – obnova obecního majetku 

po povodních
- schvaluje zápis č. 19 ze dne 

14.09.2022 a zápis č. 1 ze dne 
19.10.2022 

- bere na vědomí kontrolu usne-
sení ZO č. 19 ze dne 14.09.2022 
a usnesení č. 1 ze dne 19.10.2022 

- bere na vědomí informace z jed-
nání rady obce Liptál č. 39 ze 
dne 26.9.2022, RO č. 40 ze dne 
10.10.2022, RO č. 1 ze dne 24.10.2022 
a RO č. 2 ze dne 23.11.2022    

- schvaluje koupi části pozemků 
p.č. 933/7, 936 v k.ú. Liptál, kde 
se nachází památník letecké bi-
tvy nad Bílými Karpaty, od Jana 
Mrnuštíka, Liptál, za cenu 100,- 
Kč/m2 s tím, že veškeré náklady 
s tím spojené hradí obec Liptál 
a pověřuje starostu obce k podpi-
su této smlouvy

- schvaluje prodej části pozem-
ku p.č. 3980/1 v k.ú. Liptál pro: 
René Navrátil a Věra Navrátilová, 
Liptál, za cenu 100,- Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady s tím spojené 
hradí žadatel a pověřuje starostu 
obce k podpisu této smlouvy

- schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 3980/1 v k.ú. Liptál pro: Jan 
Matonoha, Liptál, za cenu 100,- 
Kč/m2 s tím, že veškeré náklady 
s tím spojené hradí žadatel a po-
věřuje starostu obce k podpisu 
této smlouvy

- bere na vědomí žádost o od-

kup pozemku p.č. 3369/3 v k.ú. 
Liptál, kterou podali Petr a Petra 
Nohavicovi, Liptál, a Ing. Blanka 
Smolíková, Liptál

- schvaluje koupi obrazů Jana 
Kobzáně pod názvem „Huculská 
svatba“ a obrazu pod názvem 
„Pochod“ od prodávající Jany 
Dočkalové Kobzáňové

- schvaluje Strategický rozvojový 
dokument obce Liptál na roky 
2022-2026

- bere na vědomí informaci o vý-
sledcích žádosti o dotace na pro-
jekt „Modernizace knihovny, 
družiny, učebny polytechniky 
a keramiky“, kde jsme nebyli 
úspěšní

- bere na vědomí informace o za-
hájení prací modernizace prostor 
kadeřnictví a realizaci nových 
prostor pro masáže v Domě slu-
žeb č.p. 81

- schvaluje podání žádosti o do-
tace na projekt „Rekonstrukce 
Obecního úřadu v Liptále“ z pod-
programu MMR, Podpora obnovy 
a rozvoje venkova pro rok 2023, 
Dotační titul E -  Rekonstrukce 
a přestavba veřejných budov 
a souhlasí se závazkem finanč-
ní spoluúčasti z rozpočtu obce 
2023/2024

- schvaluje realizaci a financová-
ní akce „Rekonstrukce muzea 
v Liptále“ a podání žádosti o do-
tace z Ministerstva pro místní 
rozvoj, z programu pro rok 2023 
Rozvoj základní a doprovodné in-
frastruktury cestovního ruchu, 
Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné 
infrastruktury cestovního ruchu

- schvaluje podání žádosti o dota-
ce z MMR na obnovení obecního 
majetku, který byl poškozen vli-
vem přívalových dešťů

- schvaluje rozpočet Základní 
školy Liptál a příspěvek na žáka 
ve výši 12 tis. Kč

- schvaluje rozpočet Mateřské 
školy Liptál a příspěvek na žáka 
ve výši 12 tis. Kč

- schvaluje Statut sociálního fondu 
obce Liptál s platností od 1.1.2023

- bere na vědomí zápis z dílčího 

přezkoumání hospodaření obce 
Liptál č. 161/2022/EKO za rok 2022

- bere na vědomí informace o ná-
kladech na svoz odpadů v obci 
Liptál za rok 2021 a o zachová-
ní poplatku za likvidaci odpadů 
ve stejné výši jako v roce 2022, tj. 
350,- Kč/osoba/rok i na rok 2023

- bere na vědomí informace o vy-
hlášení veřejné sbírky na ge-
nerální opravu střechy zámku 
v Liptále

- schvaluje 3. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2022

- schvaluje střednědobý výhled ob-
ce Liptál na období 2023-2027

- schvaluje hospodaření obce 
Liptál na rok 2023 podle rozpočto-
vého provizoria až do doby schvá-
lení rozpočtu obce

- schvaluje předběžné rozpoč-
tové opatření k rozpočtu za rok 
2022 pro operace, které vzniknou 
za období od 15.12.2022 do schvá-
lení rozpočtu na rok 2023, bez 
určení konkrétní výše v Kč a pře-
nesení pravomoci na starostu ob-
ce ke schvalování rozpočtových 
změn v těchto případech:
- přijetí a realizace účelově po-

skytnutých prostředků (dotací)
- změny rozpočtu v důsledku 

opravy účtování
- upřesnění členění dle platné 

rozpočtové skladby v přípa-
dech přesunu příjmů a výdajů, 
půjčky, dotace

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

- úhrady pokut, penále daní 
a daňových doměrků a odvodů

- proúčtování daně z příjmů 
právnických osob.

 
O provedených rozpočtových 

změnách v uvedených případech 
bude zastupitelstvo informováno 
na dalším zasedání zastupitelstva 
obce
- bere na vědomí informace sta-

rosty o: 
- konání ohňostroje 1.1.2023
- úpravě provozní doby Pošty 

Partner a infocentra od 1.1.2023.
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Strategický rozvojový dokument obce Strategický rozvojový dokument obce 
Liptál pro období 2022 – 2026Liptál pro období 2022 – 2026

Na začátku každého volebního 
období se snažíme dát dohromady 
strategický rozvojový dokument, 
který by měl zachycovat potřeby 
obce Liptál. Na první pohled je ten-
to dokument velmi obšírný, pro-
tože zachycuje všechny projekty, 
které bychom chtěli v budoucnu 
zrealizovat. Ať se to nezdá, téměř 
každou uvedenou akcí jsem se ně-
jakým způsobem zabýval. Na mno-
ho těchto projektů jsou zpraco-
vány projektové dokumentace 
a na mnohé z nich se také již shá-
něly dotační prostředky. Některé 
projekty jsou již finálně připraveny 
a čekají jenom v pořadí, až se na ně 
finančně dostane řada. Tímto se-
znamem bych Vám chtěl ukázat 
moje plány a vize, které se budeme 
postupně snažit realizovat.

Dopravní akce
• dokončení chodníků v dolní části 

obce Liptál
• modernizace chodníků v centrál-

ní a horní části obce Liptál
• vybudování nového chodníku 

do lokality pod Hranicí
• opravy, údržba místních komu-

nikací
• oprava poklopů na silnici III. třídy

• přestupní terminál Liptál
• vybudování nových a oprava stá-

vajících autobusových zastávek 
podél silnice I. a III. třídy, včetně 
autobusových zálivů

• přechody pro chodce u základní 
školy včetně chodníků

• nové parkovací místa u základní 
školy

• postupná oprava mostů a zábra-
dlí na místních komunikacích

• cyklostezka Vsetín – Liptál – 
Jasenná

• cyklostezka Vsetín – Liptál – 
Všemina

• oprava propustků na drobných 
vodních tocích

• obnova dopravních značek
• demolice mostu přes Syrákovku 

za Zámkem a výstavba nového 
mostu

Akce v rámci životní prostředí
• pravidelná kontrola dřevin a ná-

sledná péče na veřejných pro-
stranstvích (kácení, ošetření)

• výsadba nových stromů a keřů 
na veřejných prostranstvích

• úprava Zámeckého parku Liptál
• revitalizace vodní nádrže Žabárna 

– volnočasový areál, kemp
• obnova rybníka U Srněnských
• výstavba nové vodní plochy 

u myslivecké chaty
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• obnova zámecké aleje k vodní ná-
drži Žabárna

• obnova stromořadí podél potoka 
v Dolansku

• rozšíření naučné stezky Františka 
Plachého

• rozšiřování ovocného sadu
• zřízení obecní moštárny, palírny 

a sušárny ovoce
• výstavba nové „Valašské dědiny“, 

která by sloužila jako klubovna 
ČSOP Vartovna

• průzkum stavu bývalé skládky 
v Kopřivném a její případná revi-
talizace

• výstavba nových studánek na stá-
vajících vodních pramenech

Akce v rámci školství, zdravot-
nictví a obecních budov a majetku
• udržení lékařské péče v obci 

a modernizace těchto prostor
• rekonstrukce a nástavba obecní-

ho úřadu včetně úpravy venkov-
ních, realizace výtahu

• modernizace kanceláří v budově 
obecního úřadu

• modernizace učeben v základní 
škole (polytechnika, keramika, 
družina, atd.)

• modernizace obecní knihovny
• zřízení jeslí v objektu č.p. 224
• výstavba nové myslivecké chaty 

včetně výstavby nové vodní plochy
• rekonstrukce zdravotního stře-

diska v budově obecního úřadu
• propojení hasičské zbrojnice s ga-

ráží a vybudování nového zázemí
• modernizace kuchyně v kultur-

ním zařízení
• dostupné bydlení a předškolní 

vzdělávání v objektu č.p. 224
• dokončení devátého bytu v objek-

tu sociálních bytů č.p. 78
• realizace kavárny 
• modernizace prostor kadeřnictví 

a realizace nových prostor pro 
masáže v objektu č.p. 81

• rekonstrukce objektu č.p. 415, za-
teplení obálky budovy, fotovoltaika 

• výměna a rozšiřování světel ve-
řejného osvětlení

• optimalizace spotřeby tepla 
a energií v budovách ve vlastnic-
tví obce Liptál

• přeložka plynu na mostě za 
Zámkem

• prodloužení splaškové kanalizace 
do lokality pod Hranicí, Lopuník 
a Průmyslové zóny Liptál

• prodloužení veřejného vodovo-
du směr Kopřivné a Háj a do 
Průmyslové zóny Liptál

Kultura a sport
• přírodní kulturní areál – prodejní 

stánky, hlediště, zastřešení podia
• muzeum Jana Kobzáně
• generální oprava střechy Zámku 

Liptál
• zpracovat projektovou dokumen-

taci na obnovu Zámku Liptál
• postupná obnova interiéru zám-

ku
• zlepšit okolí pietních míst, váleč-

ných pomníků a partyzánského 
srubu

• modernizace mobiliáře v centru 
obce

• přístavba a stavební úpravy objek-
tu šaten Sportovního areálu Liptál 

• umělá závlaha fotbalového hřiště
• výstavba tribuny u fotbalového 

hřiště
• workoutové hřiště ve sportovním 

areálu
• veřejné lázně u myslivecké chaty
• glampingové ubytování 
• výstavba repliky partyzánského 

bunkru
• výstavba strážních věží na vrcho-

lech obce Liptál
• vytvoření nebo rekonstrukce od-

počinkových posezení na zajíma-
vých místech v katastru obce

• vytvoření vyhlídkových míst 
na zajímavých místech v katas-
tru obce

Strategický rozvojový doku-
ment na období 2022 – 2026 byl 
schválen na 2. veřejném zasedá-
ní Zastupitelstva obce Liptál, dne 
14.12.2022, pod číslem usnesení 
10/02/22.

Ing. Milan Daňa
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OZNÁMENÍOZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta republikyo době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta obce Liptál podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 
odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta repub-
liky a o změně některých zákonů:

o z n a m u j e

1. volba prezidenta republiky se uskuteční:   
 pátek  dne 13.01.2023 od 14 do 22 hodin

  sobota  dne 14.01.2023 od 08 do 14 hodin

2. místem konání voleb ve volebním okrsku: č.1 
je volební místnost: zasedací místnost
 Obecní úřad Liptál
 756 31  Liptál 331
telefonní spojení – volební místnost:  

§ 13, písm. d) 571 438 074

 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v obci Liptál.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo cestovním prů-
kazem nebo platným občanským. 

4.  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem 
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.  V případě konání II. kola volby prezidenta republiky 
se tyto uskuteční 
 pátek dne 27.01.2023 od 14 do 22 hodin   
  sobota dne 28.01.2023 od 08 do 14 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti 
ve dnech voleb.

 Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

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. 
Zpracovala: Jana Vráblíková

Na tuto akci jsme čekali mnoho let. Stav tohoto úse-
ku potoka Rokytenky byl havarijní a stále se nedařilo 
sehnat tak velké peníze na opravu. Nyní je akce hotová 
a problematický usek je tak konečně vyřešený. Tento 
úsek dostal dlouhou železobetonovou opěrnou zeď 
a zbytek potoka je zpevněn kamennými rovnaninami. 
Příští rok nás ještě čeká přeskládání chodníků, které 
byly stavbou poškozeny a chtěli bychom se také pustit 

do opravy horní části mostu, který je v tomto úseku. 
V letošním roce se nám podařilo opravit spodní část 
mostu. Byly zpevněny opory mostní konstrukce, a tak 
máme spodní část této stavby vyřešenou. Pokud se 
tato akce dostane do rozpočtu, mělo by se v letě začít.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Oprava potoka Na KorábkuOprava potoka Na Korábku
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Kadeřnictví projde kompletní rekonstrukcíKadeřnictví projde kompletní rekonstrukcí
Na podzim loňského roku ukon-

čila svou činnost Jana Vychopňová 
a tím byl provoz kadeřnictví v bu-
dově pošty ukončen. Paní Janě 
Výchopňové přejeme hodně spo-
kojenosti a zdraví do další etapy 
života a děkujeme za její dlouholeté 
služby pro naše občany.

Rádi bychom kadeřnictví znovu 
zprovoznili, ale nejprve chceme 
provést kompletní rekonstrukci, 

aby byly prostory pěknější i funkč-
nější. Bude provedena nová podla-
ha, nové rozvody a kadeřnictví se 
vybaví novým nábytkem. Po no-
vém roce budou tyto práce zaháje-
ny a snad od března by mohlo být 
kadeřnictví znovu nově otevřeno. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

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

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

Informační centrum
na poště je v prosinci zavřeno.

Své záležitosti vyřídíte během otevírací doby 
na obecním úřadě.

❆
❆

❆
❆

❆ ❆

Sběrna prádla v lIptále 
Bude o vánočních svátcích 

27.12.2022.

Zavřena❆ ❆ ❅

❅

❅
❅
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V letošním roce se podařilo hned 
několik významných kroků k bu-
doucímu oživení našeho krásného 
Zámku. Prvním velkým krokem 
byla koupě objektu č.p. 415 za zám-
kem. Díky tomu se nám podařilo 
ucelit vlastnictví nad celým zámec-
kým areálem, což nám konečně 
dává možnost samostatnosti v roz-
hodování. Dalším velkým krokem 
bylo ukončení provozu výroby v té-
to zadní budově. Současný nájem-
ce, totiž dostal výpověď z nájmu 
a nyní je objekt již téměř vykli-
zený. Na podzim letošního roku 
proběhla také akce pod názvem 
„Zámecký den“. Díky této akci, ale-
spoň na chvilku, ožila i hlavní bu-
dova Zámku a také se o naší domi-
nantě začalo více mluvit v okolí.

Nyní se chceme pustit do faktic-
ké opravy budovy Zámku, a to je 
generální oprava střechy Zámku. 
V současnosti se snažíme sehnat 
nějaké dotační prostředky, a také 
jednáme s Krajem o nějaké mimo-
řádné finanční pomoci. 

Další možností, jak získat finanč-
ní prostředky, je vyhlášení veřej-
né sbírky. Zjistili jsme totiž, že 
je mezi námi mnoho těch, kte-
ří by rádi pomohli. Přispějte, pro-
sím, na účet veřejné sbírky č. 123-
7823060217/0100. Za Vaši štědrost 
a podporu děkujeme.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Veřejná sbírka na opravu zámkuVeřejná sbírka na opravu zámku
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Prodej palivového dříví v roce 2023Prodej palivového dříví v roce 2023

V sobotu 1. října byl náš Zámek 
v Liptále svědkem další krásné 
svatby. Své ano si zde řekla Petra 
Teplá a Vladimír Dostál. Bylo mi 
velkou ctí oddat své kamarády, 

a ještě na tak pro mě významném 
místě. 

Svatební den je jen počátkem 
toho, co Vás na společné cestě 
čeká. Chtěl bych Vám ze srdce po-

blahopřát k Vašemu nádhernému 
rozhodnutí. Přeji Vám, abyste byli 
spolu moc šťastní, jeden druhého 
milovali a byli si vždy a za všech 
okolností oporou.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Zámecká svatbaZámecká svatba

Další rok je za námi, a i v tomto 
roce jsme prováděli rozvoz palivo-
vého dříví do domácností v obci 
Liptál. V tuto chvíli je traktor při-
praven na zimní údržbu obce, a tak 
se rozvoz v zimních měsících neko-
ná. S rozvozem dřeva se tak začíná 
až někdy v dubnu. Zaleží samo-
zřejmě na délce zimy. Dalším pro-
blémem je, že palivového dříví je 
nyní málo a zatím se ani neplánuje 
nějaká další těžba. Z těchto důvodů 
se zatím zájemci o dřevo nebudou 
zapisovat. V dalším čísle zpravoda-
je Vás budeme informovat, zda se 
něco bude měnit. Děkujeme za po-
chopení.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
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Realizace kalendáře z fotek z naší 
obce je naší další krásnou tradi-
cí. Tento zvyk se nám velmi líbí 
a chceme v něm pokračovat i nadá-
le. Každý rok dostane nějaký liptál-
ský fotograf možnost prezentovat 
své fotografie pořízené na území 
obce Liptál. Již nyní máte všichni 
doma stolní kalendář, který nabízí 
také přehled plánovaných kultur-
ních a sportovních akcí a také zde 
můžete najít termíny svozů jednot-
livých odpadů. 

Pokud byste někdo chtěl, nabí-
zíme Vám možnost koupě dalších 
kalendářů s fotkami z naší obce. 
Stolní kalendář s fotkami od Hany 
Žemlové za cenu 100 Kč/ks a ná-
stěnný kalendář s fotkami od Josefa 
Londy za cenu 120 Kč/ks. Kalendáře 
jsou k dispozici na obecním úřadě 
a také v infocentru na poště.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Součástí letošního předvánoční-
ho posezení se seniory byl koncert 
smíšeného pěveckého sboru Bendl 
z České Třebové a Litomyšlského 
symfonického orchestru v kostele 
Českobratrské církve evangelické. 
V jejich podání byly písně i Česká 
mše Rybova velkým zážitkem.

Po ukončení koncertu násle-
dovalo tradiční a podle účinku-
jících hostů výborné občerstvení 

v Kulturním zaří-
zení OÚ. Společné 
posezení, které 
tradičně připravi-
la Komise pro ob-
čanské záležitosti 
Liptál, doplnilo 
vystoupení ma-
lých Ogarů pod 

vedením pana Oldřicha Štroblíka 
a několik písní v podání pěveckého 
sboru Bendl z České Třebové.

Samozřejmě nechyběl Mikuláš 
se svou početnou družinou andělů 
a čertů, který se při svém putování 
obcí zastavil a tradičně pozdravil 
místní i překvapené hosty.

Eva Krausová

Obecní kalendáře na rok 2023Obecní kalendáře na rok 2023

Posezení se senioryPosezení se seniory
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O týden později, 10. prosince 2022 
Obec Liptál uspořádala nejen pro 
seniory zájezd do Rožnova pod 
Radhoštěm. Na programu byla ná-
vštěva Valašského muzea v příro-
dě, kde se právě konal první den 
Vánočního jarmarku. 

Všichni zúčastnění při procházce 
mezi stánky ve valašském měs-
tečku vnímali vánoční atmosfé-
ru, kterou často hlasitě doplňova-
ly skupiny čertů a dvojice Lucek. 
K vidění byl i originální a krásný 
Mikuláš s anděly. 

Kromě zakoupených výrobků z dí-
len lidových výrobců jsme si odváželi 
i zážitky z návštěv vánočně vyzdobe-
ných starých chalup a kostela.

Za všechny spokojené účastníky 
zájezdu děkuje za krásný vánoční 
dárek 

Eva Krausová

Zájezd do vánočního Rožnova pod RadhoštěmZájezd do vánočního Rožnova pod Radhoštěm
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Věřme, že doba covidová je za ná-
mi a my se budeme moci vrátit 
k osobním návštěvám našich jubi-
lantů. Na konci listopadu se proto 
sešla komise pro občanské záleži-
tosti, aby se dohodla na roznosu 
blahopřání k narozeninám. Od no-
vého roku se tak budete moci těšit 
na osobní návštěvu člena komise 
pro občanské záležitosti, který Vám 
osobně popřeje a přinese Vám také 
malý dáreček. 

Na konci roku také zasedala Rada 
obce Liptál, která rozhodla o změ-

nách v této oblasti. Schválila, že 
blahopřání k životnímu jubileu 
bude zasíláno k 50. a 60. naroze-
ninám a k 65. narozeninám bude 
k přáníčku přidán ještě dárkový 
pokaz v hodnotě 500 Kč. U naroze-
nin 70, 75, 76 let a dále po roce bude 
blahopřání a dárkový poukaz již 
roznesen osobně. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

a členové Komise 
pro občanské záležitosti

Dne 30.9.2022 byl znovu otevřen 
obchod Jednota v dolní části na-
ší obce. Trvalo to dlouhé tři ro-
ky, protože obchod byl uzavřen 
od 1.10.2019. Jsem moc rád, že se 
to podařilo. Byl to můj velký cíl, 
vrátit tuto službu do Dolanska. 
Zastupitelstvo projednávalo něko-

lik variant, jak k tomuto cíli dojít, 
ale nakonec jsme se rozhodli, že 
obec Liptál bude Jednotě přispívat 
na energie, a to částkou 15 tis. Kč 
měsíčně. Nyní jsme domluveni, že 
po cca půl roce provozu obcho-
du, se zhodnotí nákladovost pro-

vozu a znovu se bude projednávat 
budoucnost této prodejny. Teď je 
samozřejmě nejdůležitější, abyste 
v tomto obchodě prováděli své ná-
kupy, protože bez toho to nepůjde.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Dolní obchod Jednota znovu otevřenDolní obchod Jednota znovu otevřen

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM JUBILANTŮ BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM JUBILANTŮ 
BUDE PROVÁDĚNO ZASE OSOBNĚBUDE PROVÁDĚNO ZASE OSOBNĚ
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OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL,OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL,
PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

POŠTA PARTNER LIPTÁLPOŠTA PARTNER LIPTÁL
PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

ČTVRTEK 22.12.2022 ZAVŘENO
PÁTEK 23.12.2022 ZAVŘENO 
SOBOTA 24.12.2022 ZAVŘENO
NEDĚLE 25.12.2022 ZAVŘENO
PONDĚLÍ 26.12.2022 ZAVŘENO
ÚTERÝ 27.12.2022 ZAVŘENO
STŘEDA 28.12.2022 08:00 – 15:00 h
ČTVRTEK 29.12.2022 ZAVŘENO
PÁTEK 30.12.2022 ZAVŘENO
SOBOTA 31.12.2022 ZAVŘENO
NEDĚLE 01.01.2023 ZAVŘENO
PONDĚLÍ 02.01.2023 a dále – BĚŽNÁ OTEVÍRACÍ DOBA

SOBOTA 24.12.2022 ZAVŘENO
NEDĚLE 25.12.2022 ZAVŘENO
PONDĚLÍ 26.12.2022 ZAVŘENO
ÚTERÝ 27.12.2022 08:00 – 12:00 h
STŘEDA 28.12.2022 08:00 – 12:00 h
ČTVRTEK 29.12.2022 08:00 – 12:00 h
PÁTEK 30.12.2022 08:00 – 11:00 h
SOBOTA 31.12.2022 ZAVŘENO
NEDĚLE 01.01.2023 ZAVŘENO
PONDĚLÍ 02.01.2023 NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

Po stanovených hodinách je možné podávat zásilky 
na poště uvedené na www.ceskaposta.cz .

Od nového roku měníme oteví-
rací dobu pošty. Hlavním důvodem 
tohoto rozhodnutí byla problema-
tika řešení zástupu v době dovole-
né a pracovní neschopnosti vedou-
cí pošty. Pro zlepšení této situace 
jsme byli nuceni zkrátit pracovní 
dobu, aby byl zástup jednodušší. 

Další změna, která nás čeká 
od 16.1.2023, je otevření informač-
ního centra ve stejné pracovní době 
jako má pošta. Na tuto pozici byl 
na základě výběrového řízení při-
jat nový zaměstnanec, a to Jana 
Vráblíková ml., která bude mít 
na starosti práce spojené s Czech 
POINT obce. Dále bude zajišťovat 
pokladní služby pro veřejnost a bu-
de mít také na starosti zástup 
na pozici vedoucí pošty. Cílem totiž 
je, aby se na tomto pracovišti daly 
zaplatit všechny poplatky spojené 
s chodem obce. Například se jedná 
o poplatky za likvidaci odpadů, po-

platky za nájmy v obecních bytech 
a další. Dále si zde budete moci vy-
řídit všechny dokumenty v rámci 
Czech POINTu. To znamená, že si 
zde budete moci například ověřit 
své podpisy, ale třeba také udělat 
výpis z katastru nemovitostí, rejs-

tříku trestů a další. Jedná se o to, 
aby byla dostupnost obecních slu-
žeb pro Vás co nejlepší.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Pošta v Liptále mění svoji otevírací dobuPošta v Liptále mění svoji otevírací dobu
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Ordinace pro dospěléOrdinace pro dospělé
MUDr. Hana BLANARČÍKOVÁMUDr. Hana BLANARČÍKOVÁ
ČTVRTEK 22.12.2022 ZAVŘENO
PÁTEK 23.12.2022 ZAVŘENO
SOBOTA 24.12.2022 ZAVŘENO
NEDĚLE 25.12.2022 ZAVŘENO
PONDĚLÍ 26.12.2022 ZAVŘENO
ÚTERÝ 27.12.2022 ZAVŘENO
STŘEDA 28.12.2022 ZAVŘENO
ČTVRTEK 29.12.2022 07:00 - 12:00 h
PÁTEK 30.12.2022 ZAVŘENO
SOBOTA 31.12.2022 ZAVŘENO
NEDĚLE 01.01.2023 ZAVŘENO
PONDĚLÍ 02.01.2023 ZAVŘENO
ÚTERÝ 03.01.2023 ZAVŘENO

a dále – BĚŽNÁ ORDINAČNÍ DOBA

Ordinace v Liptále přeje všem občanům 
krásné vánoční svátky

 a hlavně hodně zdraví do nového roku 2023

Ordinace pro děti
MUDr. Hana Garlíková

PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
Liptál - Vsetín:

DOVOLENÁ:
úterý 27.12.2022 / středa 28.12.2022

- středeční ordinace v Liptále nebude.

Zastupuje MUDr. Stejskal na poliklinice ve Vsetíně.
Ostatní dny běžné ordinační hodiny.

Více zde: https://www.mudrgarlikova.cz/

Jménem dětské ordinace přejeme rodičům 
a dětem i všem občanům

šťastné a veselé vánoční svátky
 a hodně zdraví a úspěchů 

v novém roce 2023.

Z ÚŘEDNÍ DESKYZ ÚŘEDNÍ DESKY
(Plná znění zveřejněných doku-

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

INTEGROVANÁ DOPRAVA 
ZLÍNSKÉHO KRAJE 

V prosinci dojde k celostátním 
změnám v jízdních řádech 

Zlín, 6. 12. 2022 — Od neděle 11. pro-
since 2022 už tradičně dojde k celo-
státním změnám v jízdních řádech. 
Úpravy se dotknou i vlakových 
a autobusových spojů na linkách 
Integrované dopravy Zlínského kra-
je (IDZK). Přinášíme proto přehled 
nejdůležitějších změn, s nimiž musí 
cestující od poloviny prosince po-
čítat. 

Nejdůležitější změny na železnič-
ních linkách IDZK 

Změny, k nimž dojde na vlako-
vých linkách, mají za cíl zejména 

zjednodušit cestování v dobách nej-
větší špičky. 

Nejdůležitější změny na autobu-
sových linkách IDZK - nové spoje 

Vybrané víkendové spoje linky 601 
Vsetín – Velké Karlovice budou pro-
dlouženy až na Bumbálku, odkud 

pojedou jako linka 979 přes Horní 
Bečvu do Rožnova pod Radhoštěm 
a obráceně. Díky tomu budou tu-
ristické cíle v oblasti dosažitelné 
přibližně každou hodinu. 

Vzniknou také nové spoje na lin-
kách 120 a 130 v úseku Vsetín, 
Rokytnice – Vsetín, aut. nádraží, kte-
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ré budou sloužit jako přípoje na ran-
ní expresy do Prahy a večerní zpět. 

Páteřní linka 120 Rožnov p. Rad-
hoštěm – Zlín bude nově zastavovat 
na zastávce Lhota u Vsetína, Kapka 
resort u sportovního areálu.

Upozorňujeme, že v textu jsou 
uvedeny pouze některé zásahy 
do jízdních řádů. Doporučujeme 
proto, aby se cestující detailně 
seznámili se všemi změnami na-
příklad na webových stránkách 
www.idzk.cz/jizdni-rady.

NOVINKY 
V INTEGROVANÉ 

DOPRAVĚ ZLÍNSKÉHO 
KRAJE 2023

Zlín, 6. 12. 2022 — Už ne jen na tý-
den nebo na měsíc, ale rovnou 
na čtvrtletí nebo dokonce na celý 
rok! Zlínský kraj rozšíří od 1. února 
příštího roku nabídku předplatných 
jízdenek. Kromě stávajících 7den-
ních a 30denních časových jízdenek 
si cestující v Integrované dopravě 
Zlínského kraje budou nově moct 
koupit jízdenku platnou 90 nebo 365 
dní. Každý, kdo pravidelně dojíždí 
do zaměstnání nebo školy, tak bude 
moct cestovat levněji než dosud. 

„První měsíce fungování před-
platného jízdného prokázaly, že 

o časové jízdné byl ze strany cestu-
jících v regionu zájem. Největší zá-
jem byl o 30denní předplatné, které 
si pořídilo téměř 6000 cestujících, 
na 500 cestujících si pak pořídilo 
7denní jízdenku. 

Ceník zón od 1. února 2023 – 
Vsetín:

Číslo zóny: 460
Cena 365 dní nepřenosná:  2945,- Kč.

Cena 90 dní nepřenosná: 837,- Kč.
Cena 30 dní nepřenosná: 310,- Kč.
Cena 7 dní nepřenosná: 103,- Kč.

Systém zónového tarifu zůstává 
stejný jako doposud: Zlínský kraj 
je rozdělen na 97 zón, cestující 
si pořizuje předplatnou jízdenku 
na ty zóny, jimiž se pravidelně 
pohybuje. Výsledná cena jízden-
ky je součtem cen za zakoupené 
zóny. Platí také státe garantova-
ný systém slev na jízdném (děti 
6-15 let, studenti, senioři 65+, in-
validé 3. stupně – sleva 50 %; ZTP, 
ZTP/P – sleva 75 %). 

Cestující si může pořídit i přenos-
nou kartu, u níž je cena za před-
platné jízdné o zhruba 20 % vyšší 
a nelze na ní nastavit žádné slevy. 
Kartu však může střídavě používat 
více lidí.

Vybrané relace - příklad:

Číslo zóny: 460, 461, 453, 240
Trasa: Vsetín – Valašské Meziříčí

Cena 365 dní nepřenosná:  10165,- Kč.
Cena 90 dní nepřenosná: 2889,- Kč.
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Ministerstvo zemědělství, odbor 
hospodářské úpravy a ochrany lesů 
vydalo dne 3.11.2022 pod č.j. MZE-
59610/2022-16212 Veřejnou vyhlášku 
– Opatření obecné povahy, kterým 
se od 1.1.2023 mění opatření obec-
né povahy vydané Ministerstvem 
zemědělství pod č.j. 17110/2020-
MZE-16212 ze dne 2.4.2020, ve znění 

opatření obecné povahy č.j. MZE-
49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021. 

Týká se hospodaření v lesích, jak 
postupovat v kůrovcových souších, 
nahodilé těžby, lapačů, povinnosti 
vlastníků vyhledávat a včasně těžit 
kůrovcové stromy, podmínek za-
lesňování atd., atd.

Není možné zde zveřejnit celý 
obsáhlý text. Proto vlastníky lesů 
odkazujeme k podrobnému pře-
čtení na webové stránky – úřední 
desky Ministerstva zemědělství ne-
bo Města Vsetína nebo Obce Liptál. 
Nebo je k dispozici v tištěné podobě 
na obecním úřadě.      

(jv)

Společnost Vodovody a kanali-
zace Vsetín, a.s., oznamuje cenu 
vodného a stočného s účinností 
od 1 ledna 2023.

- cena vodného je stanovena 
za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané pit-
né vody

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

VaK Vsetín, a.s., žádá odběratele, 
aby nesdělovali k 31.12.2022 sta-
vy svých vodoměrů, protože budou 
stanoveny technickým propočtem.

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

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 
– hospodaření v lesích– hospodaření v lesích

Cena vodného a stočného pro rok 2021Cena vodného a stočného pro rok 2021
Cena v Kč/m3 Bez DPH Včetně 10 % DPH

Vodné 53,80 59,18

Stočné 41,50 45,65

Vodné + stočné 95,30 104,83

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI 
v Liptále k 31.8.2022v Liptále k 31.8.2022
Evidovaní uchazeči: 25 (25 k 31.8.2022).

Z toho dosažitelní uchazeči: 21 (19 k 31.8.2022).
Podíl nezaměstnanosti: 2,13  (1,93 k 31.8.2022). 

Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Branky: 49 evidovaných uchazečů, 6,62 %  podíl nezaměstnanosti,
- nejméně Pržno: 6 evidovaných uchazečů, 0,98 %  podíl nezaměstnanosti. 

(Zdroj: Úřad práce)

Cena 30 dní nepřenosná: 1070,- Kč.
Cena 7 dní nepřenosná: 356,- Kč.

Dále také je možné jezdit na jed-
notlivé jízdné v kilometrickém ta-
rifu, kde cestující zaplatí nástupní 
sazbu 11,- Kč a 1,35 Kč za každý ujetý 
kilometr. „Vzhledem k současné-
mu vývoji, kdy nám rostou po-
čty cestujících, jsme se rozhodli, 
že zatím nebudeme jízdné v IDZK 
zdražovat, abychom lidem alespoň 

trochu ulevili v jejich nelehké eko-
nomické situaci,“ uzavírá dobrou 
zprávou Radek Doležel.

O nás 
Integrovaná doprava Zlínského 

kraje (IDZK) je projekt, který pro-
pojuje módy veřejné dopravy 
ve Zlínském kraji v jeden ucele-
ný systém s jednotnými standar-
dy kvality a možností cestování 
na společnou jízdenku. Cílem je 

zvýšení komfortu cestujících, kon-
kurenceschopnosti veřejné hro-
madné dopravy a zlepšení kvality 
života v kraji. O provoz systému 
IDZK se stará krajská společnost 
Koordinátor veřejné dopravy 
Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED)

Více na www.idzk.cz, novinky 
na facebooku https://www.facebook.
com/IDZKCZ. 

Zdroj: Tisková zpráva KOVED 
6.12.2022 
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Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství

Sběr textilu pro dobrou věcSběr textilu pro dobrou věc

propočet náKladŮ 
Za lIKvIdacI odpadŮ

Každoročně se také zabýváme kalkulací nákladů 
na svoz odpadů. Jedná se o vyčíslení nákladů za li-
kvidaci komunálního, tříděného a nebezpečného od-
padu. Nyní Vám chci ukázat zjednodušenou kalkulaci 
nákladů a příjmů za odpady v roce 2021. Kalkulace 
není zpracována za rok 2022, protože tento rok ještě 
není ukončen. Tímto Vám chci zlepšit přehled, jak se 
pohybují čísla v naší obci. V roce 2021 i v roce 2022 jsme 
měli poplatek za fyzické osoby ve výši 350,- Kč/osoba 
a v objektu, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, 
je poplatek ve výši 350,- Kč/objekt.

        
Příjmy za rok 2021(čísla jsou zaokrouhleny na tisíce)
- poplatky od občanů 480 tis. Kč
- odměny za tříděný odpad - EKO KOM 210 tis. Kč
- poplatek za nájem TextilEco a.s. 2 tis. Kč 
- prodej pytlů nad limit 5 tis. Kč
- prodej popelnic 24 tis. Kč
- příjem za papír 15 tis. Kč
- příjem za obecní akce 67 tis. Kč
 celkem příjmy 803 tis. Kč

Výdaje za rok 2021 (čísla jsou zaokrouhleny na tisíce)
- komunální odpad 594 tis. Kč
- tříděný odpad a bioodpad 197 tis. Kč
- nebezpečný a objemný odpad 50 tis. Kč
- likvidace pneumatik 8 tis. Kč
- pronájem nádob na sběr olejů 2 tis. Kč 
- nákup pytlů 35 tis. Kč
- nákup popelnic 30 tis. Kč
- nákup samolepek na popelnice 2 tis. Kč
- mzda zaměstnance – sběrný dvůr 81 tis. Kč
 celkem výdaje 999 tis. Kč

Z výše uvedeného je tak zřejmé, že obec Liptál mu-
sela z rozpočtu obce doplatit za rok 2021 cca 196 tis. 
Kč. To znamená, že obec doplácí na každého občana 
přibližně 130 Kč/občan/rok. Aby náklady na likvidaci 

odpadů byly v naší obci vyrovnané, musel by každý 
občan platit cca 480 Kč/občan/rok. Bohužel tento trend 
je každoročně vzrůstající. 

Zastupitelstvo obce Liptál se ale i tak rozhodlo, že 
na rok 2023 ponechá poplatek za občana ve stejné výši 
jako v tomto roce, to je 350 Kč/občan/rok a k zdražo-
vání tak nepřistoupí. 

Tímto Vás tedy žádám o lepšímu třídění, protože 
pokud by se čísla i dále zvyšovala, budou muset být 
pro rok 2024 přijata nějaká opatření. Variantou je sa-
mozřejmě celoplošné zdražení poplatků, ale je také 
možné, že bude zaveden tzv. motivační systém, a tak 
občané budou platit podle toho, jak kvalitně třídí 
a jaké množství odpadů produkují. V tomto modelu 
by se tak mohlo stát, že ti, kteří se tříděním neza-
bývají, budou platit více jak 650 Kč/občan/rok. Za to 
občané, kteří berou třídění velmi vážně, by zůstali 
na poplatku 350 Kč/občan/rok. Třiďme odpad, má 
to smysl.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

14. – 19.11.2022 probíhala po delší odmlce v rámci 
otevíracích hodin našeho sběrného dvora po  sbír-
ka textilu, určená potřebným. Organizuje ji ve spo-
lupráci s Obcí Liptál Diakonie Broumov, sociální 
družstvo. Sbíralo se nejen veškeré oblečení, lůžko-
viny, přikrývky ale i domácí potřeby, obuv, hračky, 
a další. Sesbíraný materiál, bezpečně ložený proti 
povětrnostním vlivům v garáži vedle sběrného 

dvora si posléze družstvo odvezlo a velmi děkuje 
za spolupráci.

I přesto, že máme v obci rozmístěny celoroční 
kontejnery na sběr textilu, nasbíralo se opět množ-
ství potřebného materiálu. Děkujeme všem, kteří 
do sbírky přispěli. Účastí v této sbírce pomáháte 
nejen sociálně potřebným, ale významně se podílí-
te na třídění odpadů naší obci. Děkujeme.        (JV)
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Prosíme občany, aby do kontejnerů i barevných pytlů ukládali pouze odpad,
pro který jsou určeny.

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně třídění odpadů v Liptále, obraťte se na pracovníky 
obecního úřadu, kteří Vám rádi pomohou. 

2023

Komunální odpad  
POPELNICE

ČERNÉ pytle

ČTVRTEK – LICHÝ týden

PLASTY – PET
žluté pytle
PONDĚLÍ

PAPÍR
modré pytle

PONDĚLÍ
NÁPOJOVÉ KARTONY Tetra 

Pack
oranžové pytle

leden 12, 26, 4 9

únor 9, 23, 1 6

březen 9, 23, 1, 29, 6

duben 6, 20, 26 3

květen 4, 18, 24 1, 29,

červen 1,  15, 29, 21 26

červenec 13, 27, 19 24

srpen 10, 24, 16 21

září 7, 21, 13 18

říjen 5, 19, 11 16

listopad 2, 16, 30, 8 13

prosinec 14, 28, 6 11

2022

Komunální odpad  
POPELNICE

ČERNÉ pytle

ČTVRTEK – LICHÝ týden

PLASTY – PET
žluté pytle
PONDĚLÍ

PAPÍR
modré pytle

PONDĚLÍ
SKLONÁPOJOVÉ KARTONY 

Tetra Pack
oranžové pytle

prosinec 1, 15, 29 26 12

SBĚRNÝ DVŮR  LIPTÁL,SBĚRNÝ DVŮR  LIPTÁL,
PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

SOBOTA 24.12.2022 ZAVŘENO
NEDĚLE 25.12.2022 ZAVŘENO
PONDĚLÍ 26.12.2022 ZAVŘENO
ÚTERÝ 27.12.2022 ZAVŘENO

STŘEDA 28.12.2022 16:00 – 18:00 h
ČTVRTEK 29.12.2022 16:00 – 18:00 h

PÁTEK 30.12.2022 ZAVŘENO
SOBOTA 31.12.2022 ZAVŘENO
NEDĚLE 01.01.2023 ZAVŘENO
PONDĚLÍ 02.01.2023 A DÁLE – běžná otevírací doba
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Z obecní knihovny LiptálZ obecní knihovny Liptál

Knihovna v Liptále

přeje svým čtenářům 

a návštěvníkům

příjemné prožití 

vánočních svátků 

a šťastný nový rok    

      2023!

Vánoční oteVírací doba:

Knihovna bude ZAVŘENA
 od pátku 23.12.2022 do úterý 3.1.2023

Webové stránky knihovny: www.liptal.knihovna.cz                                                

        
        Alena Malčíková, knihovnice

❅
❅

❅

❅

❅ ❅

❅
❅

❅

❅

❅

❆

❆
❆

❆

❆
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❆ ❆



Kultura

Kultura

24  Liptálský zpravodaj 4/2022

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

Plán známých  akcí  v Liptále  pro rok 2023Plán známých  akcí  v Liptále  pro rok 2023

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 Mateřské centrum Maminec  
FS Lipta – Malůšata 

9:00 - 11:00
17:00-18:00

Dominika Krieglerová
FS Lipta Liptál 

klubovna I. patro
KZ 

st FS Malá Lipta  
FS Lipta – Základ 

17-19
19-21 FS Lipta Liptál KZ

čt Jagāri – jen přes zimu
Kašmírská JÓGA Tandava (nepravidelně

19-21
17:30-19:00

Martin Dorotík
Jana Abatis

KZ
klubovna I. patro

pá FS Lipta – Základ (dle potřeby)
Dechovka Liptalanka  

19-21
19-22 

FS Lipta Liptál 
Jaroslav Hruška

KZ
klubovna I.patro

so různé akce průběžně v roce KZ 

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 Začátek Pořadatel Kde

30.12. Novoroční 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, Kopřivné

1.1. 
2023 Novoroční obecní ohňostroj 18:00 Obec Liptál Před OÚ

Vánoční program bohoslužeb v kostelích je zveřejněn na jiném místě tohoto zpravodaje

Den Název akce 2022 Začátek Pořadatel Kde

1.1. Novoroční ohňostroj 18:00 Obec Liptál Před radnicí

7.1. Tříkrálová sbírka 2023 dopoledne Charita Vsetín Obec

13.1. Volba prezidenta České republiky I. kolo 14 - 22 OÚ Liptál VZM

14.1. Volba prezidenta České republiky I. kolo 08 - 14 OÚ Liptál VZM

14.1. Soukromá akce  Hrádková J. Liptál KZ

21.1. Hasičský ples 20:00 SDH Liptál KZ

27.1. Volba prezidenta České republiky II. kolo 14 - 22 OÚ Liptál VZM

28.1. Volba prezidenta České republiky II. kolo 08 - 14 OÚ Liptál VZM

3.2. Pololetní prázdniny v ZŠ  ZŠ Liptál  

4.2. Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem 15:00 MŠ KZ

11.2. Masopust - obecní zabíjačka 11:00 Obec Liptál KZ

13.2. Týdenní jarní prázniny  ZŠ Liptál  

18.2. Myslivecký ples 20:00 MS Brdisko Liptál KZ
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25.2. 79. Valašský bál 20:00 FS Lipta Liptál U Klesků

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

11.3. Seminář ValFoS  FS Lipta Liptál KZ

11.3. Ochotnické divadlo Slušovice  Obec Liptál Sál ZUŠ

25.3. Velikonoční jarmark  SRPŠ ZŠ Liptál KA

31.3. Noc s Andersenem 18 - 23 ZŠ Liptál a ŠD Sál ZUŠ

1.4. Ukliďme naši obec 08:00 Obec Liptál Obec

6.4. Velikonoční prázdniny  ZŠ Liptál  

15.4. Zámecký den - prohlídka  ČSOP Liptál Zámek

29.4. Pálení čaroděnic 13:00 Teplá P., Vráblíková J. Areál FK

30.4. Beltane - festival 12 - 02 Mrnuštíková K., Liptál KA

5.5.
6.5. Soukromá akce  Ondruch T., Liptál KZ

6.5. Pochod s partyzány  Obec a Vize70plus Baťková

7.5. Ekumenická bohoslužba v katolickém kostele  Obec, ČCE a ŘK církev ŘK kostel

7.5. Zahradní slavnost u katolického kostela  Obec a ŘK církev  

13.5. Rocková zábava  Šťastný D., Vizovice KA

13.5. Soukromá akce  Mrlina P., Liptál KZ

20.5. Otevírání studánek - V Borkoch, Kopřivné  Obec Liptál Kořivné

26.5. Absolventský večírek žáků 9. ročníku  ZŠ Liptál KZ

27.5. Kácení máje  SDH Liptál U HZ

2.6. Noc kostelů    

3.6. Den středověkých řemesel  Jagari KZ

11.6. 36. Dětský (nejen) foklorní den   Obec a FS Lipta KA

17.6. 5. Letní posezení se seniory  Obec Liptál KA

24.6. Dětský den na fotbalovém hřišti  FK Liptál Areál FK

26.6. Letní koncert ZUŠ 16:00 ZUŠ Morava Liptál KA

30.6. Konec školního roku  ZŠ Liptál  

6.7. Vzpomínkové setkání na svátek M. Jana Husa  ČCE Liptál Farní zahrada ČCE

8.7. Hasičská soutěž  SDH Liptál Areál FK

15.7. Pivní slavnosti  Šťastný D., Vizovice KA

22.7. Myslivecké odpoledne 14:00 MS Brdisko Liptál KA

5.8. 9. Liptálský gulášfest 15:00 Obec Liptál KA

24.8. Kino na Zámek 20:30 Obec a FS Lipta Zámecký park

2 3 . -
27.8. MFF 54. Liptálské slavnosti  Obec a FS Lipta KA, KZ

2.9. Soukromá akce  Mrlina Zd., Liptál KZ

4.9. Začátek školního roku  ZŠ Liptál  

9.9. 3. Košt kyselice 13:00 Obec, Vráblíková J. KA
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16.9. 3. Přespolní expedice  Obec Liptál  

23.9. Zvěřinové hody 14:00 MS Brdisko Liptál KA

1.10. Liptálská pouť  ŘK církev ŘK kostel

14.10. Zámecký den - prohlídka  ČSOP Liptál Zámek

26.10.
27.10. Podzimní prázdniny v ZŠ  ZŠ Liptál  

25.11. Soukromá akce  Daňa M., Liptál KZ

2.12. Adventní jarmark 14 - 17 SRPŠ ZŠ Liptál KA

2.12. Rozsvícení vánočního stromečku 16:30 Obec Liptál Před radnicí

3.12. Adventní koncert v kostele ČCE 15:00 ČCE, H. Vaculíková Kostel ČCE Liptál

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

9.12. Posezení se seniory 14:30 Obec Liptál KZ

9.12. 24. Mikulášská jízda 14:00 Obec a FS Lipta Obec

10.12. Vánoční koledování 15:00 FS Lipta Liptál Sál ZUŠ Morava 

17.12. Živý betlém  SRPŠ ZŠ Liptál KA

18.12. Vánoční koncert ZUŠ 16:00 ZUŠ Morava Liptál Sál ZUŠ

26.12. Štěpánská zábava  FK Liptál KZ

01.01.
2024 Novoroční ohňostroj 18:00 Obec Liptál Před radnicí

Přehled je průběžně doplňován a upravován. Změna programu vyhrazena.

Zkratky: KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA – Přírodní kulturní areál Liptál, VZM - Velká zasedací míst-
nost OÚ Liptál, Areál FK – areál fotbalového klubu, HZ - hasičská zbrojnice, Sál ZUŠ – sál ZUŠ Morava ve 2, patře 
budovy MŠ

Skauti ze Vsetína a jejich příznivci připravují výprav-
nou publikaci o více jak stoleté historii skautingu v re-
gionu. Záměrem je nejen mapovat počátky a průběh 
tohoto společenského fenoménu, který vznikl na za-
čátku minulého století ve Velké Británii, ale především 
pestrou formou přiblížit, co vše se pod jedním, laiku 
nevšedním, pojmem může ukrývat. Že to nejsou jen 
typické tábory a kroje, ale celá plejáda nejrůznějších 
akcí a aktivit, které skauti prožívají během celého 
roku ve svých klubovnách, výpravách, o víkendech 
i všedních dnech.

I vy můžete přispět ke vzniku publikace – pokud 
jste v dětství skautovali a máte z té doby ještě ně-
jakou památku, fotografii, zápisník, kroniku či za-
jímavou vzpomínku, podělte se o ní. Zvláště cenné 
jsou z míst, kde skautské oddíly již nyní nejsou, ale 
svého času byly významnou součástí společenského 
života (ať to bylo během první republiky, po válce, 
v letech1968-1970 či po roce 1990). Vítané jsou rovněž 
pamětihodnosti skautování vašich rodičů, prarodičů 
či příbuzných a známých. Pošlete nám skeny těchto 

dokumentů nebo nějakou informaci na e-mailovou 
adresu pribehskautingu@oldskaut.cz, případně  vo-
lejte na 737 249 211. Autoři připravované publikace vás 
v této věci sami rádi navštíví.

Děkujeme za pomoc a spolupráci!
Michal Janiš

www.skauteum.cz

Podpořte „Příběh skautingu na Valašsku“Podpořte „Příběh skautingu na Valašsku“
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PŘIPOMÍNKA VÝROČÍ 17. LISTOPADU 1939 
A 1989 V LIPTÁLE
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN - ÚNOR – BŘEZEN 2023

60 let
Leden  Mrnuštík Ivo, Dolansko
  Mrlina Pavel, Střed
  Smilková Ludmila, Dolansko
Březen  Frýdl Vlastimil, Lůžko

65 let
Únor  Daňa Jaroslav, Dolansko
Březen  Hejtmánková Anna, Dolansko
  Žaludek Jiří, Hořansko

70 let
Únor  Tkadlec Josef, Škurňův dvůr
Březen  Vaculík Jaroslav, Hořansko
  Cedidla Petr, Dolansko

75 let
Leden  Štefková Anežka, Na Špici
  Pecuch Jaroslav, Pusté
Únor  Tučníková Lydie, Střed
  Davídková Jana, Na Hranici
Březen  Kovář Jaromír, Dolansko
  Vaculík Miroslav, Na Špici

80 let
Leden  Tomanová Růžena, Dolansko
Únor  Tučníková Ludmila, Sadová

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

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

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

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

86 let
Březen  Černotová Ludmila, Střed

87 let
Leden  Slezáková Štefánia, Dolansko

Úmrtí 
Září Oravec Ludvík, Střed
Říjen Kulíšková Jiřina, Sadová
 Dědek Viktor, Na Špici
 Šťastná Kristýna, Střed
 Kuropata Pavel, Na Špici
Listopad Jeřábek Jaroslav, akademický malíř, 

Valašské Klobouky
 Ovesný Oldřich st., Střed
 Řezníková Ludmila, Dolansko
Prosinec Voda Jaroslav, Leskovec, evangelický 

farář
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

naroZenI
Srpen Doleželová Ester, Dolansko
Září Frýdl Tobiáš, Sadová
Listopad Tatkovská Eliška, Háj

  Rodičům blahopřejeme.   

přIhlášenI 
Září Komzáková Marie, Na Špici
Říjen Antolák Petr, Antolák Radek, Antolák 

Jakub, Antoláková Kateřina, Hořansko
Listopad Lochner Adam, Lochner Lukáš, Lochner 

Matyáš, Lochner Pavel, Lochnerová 
Miroslava, Lochnerová Štěpánka, 
Škurňův Dvůr

odhlášenI 
Září Hromada Zdeněk, Hromadová Irena, 

Hořansko
Říjen Molda Přemysl, Lopuník
 Vaculík Vojtěch, Škurňův Dvůr
 Kachtíková Anna, Kopřivné
Listopad Cedidla Josef, Střed

SňatKy
Říjen Teplá Petra, Střed + Dostál Vladimír, 

Střed 

Novomanželům blahopřejeme.
O dalších sňatcích nemáme informace.

Společenská kronikaSpolečenská kronika
Únor  Čermáková Dobromila, Pusté

89 let
Leden  Zgarbová Marie, Škurňův dvůr

91 let
Únor  Mrlina Zdeněk, Hořansko

93 let
Leden  Čurdová Zdeňka, Střed

Oslavencům srdečně blahopřejeme!
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vZpomínKy
Neplačte, že jsem odešel,
ten klid  mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky
mi stále zachovejte.

Dne 8 ledna 2023 vzpomeneme třetí 
smutné výročí úmrtí pana

Petra Budila z Liptálu č. 301.

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

Odešel jsi, jak uvěřit tomu,
že nevrátíš se už nikdy domů.
Teď pro svět pozemský navěky spíš,
ale tam v nebesích nad námi bdíš.
Dotlouklo srdce Tvé znavené, uhasl oka svit,
budiž Ti drahý tatínku za všechno vřelý dík.
V našich vzpomínkách zůstaneš stále živý,
takový, jaký jsi byl, klidný, hodný, dobrotivý.

Dne 13. listopadu jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí mého manžela, 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, 
pana 

Karla Tkadlece z Liptálu – Lůžka.

S láskou a vděčností vzpomínají a nikdy nezapome-
nou manželka Anežka, dcery Dana a Lenka s rodina-
mi, syn Karel s rodinou.

Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích však zůstaneš dál.

Dne 18. prosince 2022 uplyne první smut-
né výročí, kdy nás náhle opustila man-
želka, maminka, babička, prababička 
a teta, paní

Marie Chmelařová, z Liptálu č. 398.

S láskou stále vzpomíná celá velká rodina.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích však zůstaneš dál.

Dne 15. ledna 2023 by oslavil 75. naro-
zeniny pan

Zdeněk Mrlina z Liptálu č. 402.

Zároveň 13. října 2023 vzpomeneme 
15. výročí od jeho úmrtí. S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou dcery a syn s rodinami.

Dne 5. listopadu 2022 jsme si připomně-
li 11. výročí úmrtí pana

Františka Klesky z Liptálu č. 85. 

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

Dne 21. prosince 2022 vzpomeneme 
12. smutné výročí, kdy od nás odešel 
pan  

Pavel Knebl z Liptálu č. 144.

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

Je těžké najít slova,
jež by vyjádřila smutek náš.
Vzpomínky vracejí se znova
a bolest nezahojí ani čas.
Už nic dětem, vnoučatům neporadíš,
ani pravnučky své nepohladíš,
odešla jsi jako tichý vánek, 
když náhle zmizí do polí, 
jen vzpomínky a stopy Tvé lásky
tu s námi navždy zůstaly. 

Dne 24. října 2022 jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí mé manželky, 
naší maminky, babičky a prababičky, 
paní 

Františky Migdalové z Liptálu – Lůžka.

S láskou a vděčností vzpomínají a nikdy nezapome-
nou manžel Josef, synové Josef a Stanislav s rodina-
mi, dcera Františka s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 7. ledna 2023 vzpomeneme druhé 
smutné výročí úmrtí manžela a tatín-
ka, pana

Petra Vaculíka z Liptálu č. 206.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manželka Eva, synové Petr a Pavel 
a ostatní příbuzenstvo.
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Umlklo srdce znavené, 
přestalo bít.
Budiž Ti, drahý tatínku,
za všechno dík.

Letos, 10. listopadu,  to bylo to 10 let, 
kdy nás opustil náš drahý a milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, strýc, bratr 
a syn, pan

Vlastimil Tatalák z Liptálu – Dolanska.

Upřímně vzpomíná celá rodina.

Hřbitov je smutná zahrada,
kde tiše pějí ptáci.
Své drahé zde člověk ukládá,
vzpomínat se sem vrací.
Kytičku přineseme, svíčku zapálíme,
na Vás, drazí, nikdy nezapomeneme.

Dne 27. října 2022 jsme vzpomněli dru-
hé smutné výročí úmrtí pana

Jaromíra Hurty z Liptálu č. 40.

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

Dne 10. prosince 2022 jsme vzpomněli 
29 let od úmrtí paní

Anežky Kovařčíkové z Liptálu č. 40.

Zároveň 21. května 2022 by se dožila 102 let.

Dne 24. září 2022 jsme vzpomněli 32 let 
od úmrtí pana

Jaroslava Kovařčíka z Liptálu č. 40.

A zároveň 20. května 2022 by se dožil 
105 let.
Na oba s láskou vzpomínají dcery Jana a Alena s ro-
dinami. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

BLAHOPŘÁNÍBLAHOPŘÁNÍ  

Dne 13. prosince 2017 Dne 13. prosince 2017 

oslavila 75. narozeninyoslavila 75. narozeniny  

paní  Marie Tomšovápaní  Marie Tomšová  
z Liptálu - Dolanskaz Liptálu - Dolanska

Ať jen zdraví, štěstí, láska a dobrota Ať jen zdraví, štěstí, láska a dobrota 
jsou náplní dalších let jsou náplní dalších let 

Tvého života!Tvého života!

Všechno nejlepší ze srdce přejíVšechno nejlepší ze srdce přejí
  

synové Radek, Mirek a Bedřich s rodinami.synové Radek, Mirek a Bedřich s rodinami.  

ProsinecProsinec
Po sněhu půjdu čistém, bílém,Po sněhu půjdu čistém, bílém,

hru v srdci zvonkovou.hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.Vánoční země je mým cílem.

Až hvězdy vyplovou,Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,tu budu blízko již. A budu ještě blíž,

až noční půjdu tmou.až noční půjdu tmou.

Tu ztichnu tak, jak housle spící,Tu ztichnu tak, jak housle spící,
a malý, náhle, dětinný,a malý, náhle, dětinný,

a v rukou žmole beranici,a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,včarován v ticho mýtiny,

tu budu blízko již. A budu ještě blíž,tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.svých slz až přejdu bystřiny.

Mír ovane mne, jak by z chléva,Mír ovane mne, jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,v němž vůl a oslík klímají,

světélka stříknou zprava, leva,světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,noc modrá vzlykne šalmají,

tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mne poznají…snad pastýři mne poznají…

Fráňa Šrámek: Splav (1916)Fráňa Šrámek: Splav (1916)
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Od 14. do 16. října se na faře konala potáborová ví-
kendovka. Děti se už moc těšily na svoje vedoucí z tá-
bora. A mladí vedoucí se už nemohli dočkat na "své" 
dětičky. 

Všichni jsme prožívali velkou radost ze vzájemného 
setkání. Vedoucí připravili krásné a tvořivé aktivity 
pro všechny. Děti vyrobily podzimní pozdravy, který-
mi pak obdarovaly starší členy našeho sboru. Radost 
pak byla na obou stranách.

Znovu jsme si připomněli svět Narnie a naše místo 
v něm. To je duchovní svět, ve kterém žijeme jako děti 

Boží, děti Krále a jaké je naše poslání, které máme 
od Boha: uvěřit Bohu a dovolit Mu, aby nás miloval 
a v síle Jeho lásky milovat druhé lidi a tak vítězit nad 
zlem kolem nás. 

Bůh ať nám v tom pomáhá a ať nám všem žehná. 

S láskou Vaše Mária

Potáborová víkendovka na fařePotáborová víkendovka na faře

Milí přátelé, 
tímto bych Vás ráda pozvala na společné setkávání 

pro všechny.
Pro všechny znamená bez rozdílu věku, pohlaví, 

manželského či jiného stavu apod.
Společenství je tu proto, aby každý komu opravdu 

záleží na Kristu jako na osobním příteli, měl možnost 
si o něm a své víře popovídat. Probrat, jak se mi víra 
žije v praxi.

Zeptat se paní farářky i ostatních věřících, jak jsou 
na tom oni. Co mají za problémy a nebo naopak z čeho 
mají v životě radost... Je to příležitost opravdu žít mi-
lujícího přítele Ježíše Krista. O to přece jde! Víra není 
tradice, kdo ji tak pojímá, tak nezakusil ve svém srdci 
srdečný vztah s Pánem... Potom je na místě příjít.

Spolčo je otevřené evangelíkům i katolíkům a jiným 
křesťanům.

Scházíme se jednou za čtrnáct dní na evangelické 
faře. Čas začátku setkání bývá kolem 18:00 hodin.

Během setkání zpěvem chválíme Pána a něco dobré-
ho si i zakousneme.

Přijďte zakusit přátelskou, milou atmosféru během 
nastávajících chladných zimních dní.

Pavlína Vaculíková

Společná setkávání Společná setkávání 
pro všechnypro všechny
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Adventní koncertAdventní koncert
První adventní neděle již tradičně patřila advent-

nímu koncertu. Po dvouleté přestávce jsme mohli 
strávit sváteční odpoledne v liptálském evangelic-
kém kostele při poslechu varhanních skladeb v po-
dání Aničky Vaculíkové. V jedné skladbě doprovázela 
Tomáše Sachra (trubka), v další Věru Gojnou (housle) 
– učitele zdejší pobočky ZUŠ Morava. Velmi se líbil 
Akordeonový soubor, jehož vystoupení bylo odměněno 
dlouhým potleskem. Vánoční písně a koledy zazněly 
v podání ženských pěveckých sborů Děvčice z Vonice 
za Zlína a Rokytenky z Liptálu.

I letošní koncert byl charitativní – sbírka je určena 
na financování domácí péče Diakonie ve Vsetíně, jejíž 
práci krátce představila paní Jana Najtová. Její slova 
na posluchače zapůsobila a podařilo se nám vybrat 
krásnou částku 13.172,- Kč, za kterou i jménem paní 
Najtové všem děkuji.

Pokud budete mít zájem, můžete náš koncert zhléd-
nout, jestliže na internetu do vyhledávače napíšete 
YOUTUBE Adventní koncert 27.11.2022 Liptál. Nebo po-
mocí připojeného QR kódu. Zároveň přikládám i číslo 
účtu veřejné sbírky Diakonie ČCE pro ty, kteří by chtěli 
přispět na dobrou věc:  359 6666 359/0800  – variabilní 
symbol 52 – zpráva pro příjemce: Na Domácí péči.   

Jménem Rokytenky ještě jednou dárcům děkuji 
a přeji nám všem, abychom se  zastavili v tomto vá-
nočním čase, neboť není krásnější chvíle pro otevření 
našich srdcí a obdarování lidí kolem sebe láskou. 
Ukliďme si nejen v pokoji, ale i v duši, abychom pocíti-
li radost a vděk. Požehnané Vánoce Vám všem a v no-
vém roce hlavně pevné zdraví.

Hana Vaculíková

PS: Velké poděkování paní Marii 
Vaculíkové za přípravu výborného po-
hoštění pro vystupující.
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Česká mše vánoční v evangelickém kostele Česká mše vánoční v evangelickém kostele 
v Liptále a přání k Vánocůmv Liptále a přání k Vánocům

Sobotu 3. prosince, před 2. adventní nedělí, jsme pro-
žili opravdu velkolepě.  

Skladby České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, 
v podání Litomyšlského symfonického orchestru 
a Smíšeného pěveckého sboru Bendl z České Třebové 
rozjásaly naše srdce a pozvedly nás k oslavě Boha, kte-
rý se z lásky k nám stal Člověkem, aby nás zachránil 
a pozvedl k sobě.

Silný zážitek umocnily úvodní slova Jaroslava 
Kratky, luterského faráře z Brna, který promluvil o ži-
votě autora skladby J. J. Ryby. Kromě jiného nám při-
pomenul slovy polského básníka Adama Mickiewicze, 
že je dobré, když věříme, že se Pán Ježíš narodil 
v betlémských jesličkách, ale běda, když se nenarodil 
v naších srdcích. A popřál nám, abychom tyto Vánoce 
prožili nejenom jako vzpomínku na Ježíšovo narození, 
ale abychom Mu umožnili narodit se v našich srdcích. 

A to stejné Vám ze srdce a s modlitbou přeji i já.
Vaše Mária Jenčová

24. prosince 2022 v 16 h na Štědrý večer:
Bohoslužby s vánoční scénkou v kostele 

25. prosince 2022 v 10 h.:
Slavnost Narození Páně, bohoslužby se Svatou Večeří Páně v kostele

26. prosince 2022 v 10 h.:
Svátek prvomučedníka Sv. Štěpána, bohoslužby v kostele

31. prosince 2022 v 17 h.:
Silvestrovské bohoslužby, poděkování za uplynulý rok v kostele

1. ledna 2023 v 10 h.:
Nový rok, bohoslužby se Svatou Večeří Páně v kostele

Srdečně Vás zveme a přejeme Vám radostné Vánoce a požehnaný rok 2023.

Bohoslužby o VánocíchBohoslužby o Vánocích
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Rozloučení s br. Farářem Rozloučení s br. Farářem 
Jaroslavem VodouJaroslavem Vodou

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 
život věčný."               Jan 3, 16

Slovo bývalého synodního seniora Daniela Ženatého o bratru faráři Vodovi
Zaznělo v evangelickém kostele v Liptále

 při rozloučení s bratrem farářem Jaroslavem Vodou

Bratr farář Jaroslav Voda se narodil 14. 12. 1930 
v Týně u Třebíče. 

Jeho maminka byla Marie, rozená Sklenářová, ta-
tínek Josef Voda, sourozenci pak mladší bratři Josef 
a Gustav. Rodina se živila zemědělstvím.

V Třebíči chodil Jaroslav Voda do školy, 
i na Gymnázium. Studoval v Praze na bohoslovecké 
fakultě. 

Po studiích nastoupil v roce 1953 jako vikář 
na Horní sbor na Vsetíně. Kolegou na sboru mu 
byl farář Bohuslav Burian, výrazná postava nejen 
na Valašsku. Na Vsetíně byl Jarek 5 let. 

Poté odešel do uprázdněného sboru v Leskovci. 
I díky němu byl leskovecký sbor živý a otevřený, 
jeho iniciativou se v Leskovci postavil sborový dům. 
Rád a dobře pracoval s mládeží, nejen ve sborech, 
v nichž působil, ale v dřívějších letech i na celocír-
kevní úrovni.

V roce 1963 se oženil s Annou Řezníčkovou. V man-
želství se jim narodily děti Daniel, Petra a Michaela. 

V Leskovci byl Jaroslav farářem 30 let, výjimkou 
byl osmiměsíční pobyt na studiích v Edinburghu. 

Po 30 letech v Leskovci odešli Vodovi do sboru 
v Liptále, kde byl Jaroslav farářem dalších 16 let. V té 
době byl také 6 let seniorem Východomoravského 
seniorátu. 

Po odchodu do důchodu konal bohoslužby tam, 
kam ho pozvali. Jako penzista byl ještě zvolen fará-
řem na rok v Pozděchově a na 2 roky v Pržně. To mu 
bylo 81 let. 

Myslím, že každý z nás, kdo se kdy s Jarkem po-
tkal, potvrdí, že úvodní kontakt, dříve, než padlo 
slovo pozdravu, byl jeho široký úsměv, který nazna-
čoval zájem a úvodní otázku – „tak co?“  

Měl rád svou manželku, svou rodinu, měl rád lidi, 
přírodu, fyzickou práci. Byl vzdělaný. 

A hlavně bohoslužby konal rád. A dobře. Díky Bohu 
za něj.  

Zemřel po krátkém pobytu ve vsetínské nemocnici 
v pondělí 5. prosince 2022, devět dnů před svými dva 
a devadesátými narozeninami.

Zaznělo v kostele při rozloučení, od bratra faráře 
Daniela Ženatého.

KÁZÁNÍ BRATRA DANIELA ŽENATÉHO

„Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě 
neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umí-
ráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. 
Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem 
i mrtvých i živých.“

Římanům 14, 7-9

Tahle slova z dopisu apoštola Pavla kázal v tomto 
kostele farář Voda 2. října tohoto roku. Ve svých téměř 
92 letech konal pohřeb.

Díky laskavosti a ochotě jeho rodiny mám text toho 
kázání. Je psáno na počítači. A po vytištění jsou v něm 
pak rukou doplněné mnohé opravy. Pečlivé, upřesňu-
jící. Jedna z prvních vět kázání zní – to, že Kristus je 
základem víry bylo všem křesťanským sborům zřejmé. 

Na papíře škrtl Jarek slovo bylo. A opravil na – je. 
Věta pak zněla – to, že Kristus je základem víry je 
všem křesťanským sborům zřejmé. Jemně nasměruje 
sílu těch slov správným směrem. Do současnosti. 
Evangelium není oprašovaná minulost. Je to slovo 
života a naděje pro přítomnost. 

Je milé, svým způsobem dojemné tu opravu vidět. 
Svědčí o pečlivé práci teologa. Bez ohledu na věk, bez 
ohledu na zkušenosti. 
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Opravit minulost na přítomnost znamená zdůraz-
nit, že Boží dílo se děje. Teď a dnes. Připomenout, 
že Bůh své konání neskončil s posledním biblickým 
příběhem. 

Jiný šmrnc pak dostanou i ta čtená slova apoštola 
Pavla, že nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám 
sobě neumírá. Jsou aktuální. I pro tuto chvíli. Mají 
v sobě moc stát se nám potěšením ve chvíli, kdy se 
loučíme s milým člověkem. Kdy si připomínáme jeho 
nasazení pro dílo Kristovo, a je nám smutno, že něco 
končí.

V adventu si připomínáme Kristův příchod. Změnu, 
která nastala vstupem Boha do našeho světa. 
Pomáháme si například obrazem – jako když světlo 
pohltilo tmu. 

A současně se znovu a novu vyrovnáváme s tím, že 
ta změna ještě není úplná. Že ještě něco chybí. Že ještě 
vzdor vší naději má smrt moc nás oddělit od našich 
milých. 

A tak na jednu stranu věříme, že naší smrtí se náš 
vztah k Bohu nemění. Je stále pevný. Garantem toho 
je sám Bůh. A na druhou stranu je nám líto, že ta smrt 
ještě jakousi moc má, a od našich milých nás odděluje. 
Jsou v Boží náruči. To jistě ano. Ale žel ne v náruči naší.

Myslím, že nám to vlastně dává zvláštní svobodu. 
Smíme mít svůj život rádi. Smíme o něj pečovat, všeli-
jak krášlit, vzdělávat se. Smíme se radovat ze setkání 
s přáteli, z toho že sníh přece jen ještě padá, že třešeň, 
kterou Jarek na podzim dobře prořezal, bude mít jistě 
hojnou úrodu. 

A současně je v tom odvaha na tomto životě nelpět. 
Ač máme tento život rádi, smíme se těšit se na to, co 
nás čeká, až to tady skončí. Až budeme zase doma. 
Tam, odkud jsme na tento svět vyšli, tedy u Boha. 

V jednom z posledních letošních kázání Jarek kázal: 
Nemoc – jakkoli těžká a zlá – se nemá stát jediným 

středem našeho života. Protože ani v těch hlubi-
nách bezmocnosti nepřestáváme patřit svému Stvořiteli 
a Spasiteli. A nepřestáváme mu patřit ani tehdy, až se 
naše tělo promění v prach. 

Nemoc může být něčím velice těžkým, ale není tím 
nejvyšším a věčným. 

Ona skončí, ale Bůh trvá na věky. Tělo hyne, ale 
i v tom hynoucím těle můžeme spatřit Boha, a celou 
duší v něm spočinout.

Co k tomu dodat? Asi pouze – 

Amen

Bratr farář Jaroslav Voda 
svojí láskou, obětavostí 
a péčí o svěřené stádo vtis-
kl do liptálského sboru ne-
smazatelnou pečeť a vyoral 
hlubokou brázdu v našich 
srdcích. Nejenom, že za jeho 
působení v našem sboru zde 

vzniklo a uskutečnilo se mnoho krásného. Například, 
byl vybudován sborový sál, vznikla spolupráce s ho-
landským sborem v Beilen a mnoho, mnoho jiného. 
Ale především jeho lidský zájem, radost ze života, ze 
setkání s člověkem, jeho přítomnost v každodenním 
prožívání našich radostí i bolestí, slovo povzbuzení 
a ujištění o Boží milující blízkosti, to vše bylo pro nás 
i naše rodiny nesmírným Božím darem a požehná-
ním. A to nejenom v době jeho působení v Liptále, 
ale až do jeho smrti. Ani po ukončení služby faráře 
v Liptále a po odchodu do důchodu nepřestal laskavý 
pastýř svých oveček jevit o nás zájem a zůstal zde pro 
nás až do konce, kdykoliv jsme ho potřebovali.

V jeho životě Bůh naplnil svá zaslíbení, o kterých 
čteme v Žalmu 92, 14-16:

„Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo 
rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách po-

nesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že 
Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není!“

Silně k nám promlouvá svědectví jeho života a za-
nechává nám velký odkaz. Abychom i my svěřili svůj 
život do Pánových rukou. Abychom Mu svěřili všechna 
svá trápení, bolesti i křivdy. Abychom odpustili a při-
jali Boží odpuštění a neztratili tak radost v srdcích, 
radost z toho, že nás Bůh miluje a že Mu na nás záleží. 
Abychom si vážili těch, které nám Bůh v životě daro-
val. Tak jak si Jarek vážil své manželky Aničky, která 
ho vždy podporovala svojí milující blízkosti, a kterou 
on věrně miloval a se kterou prožil nádherných 58 ro-
ků společného života. Abychom si vážili jeden druhého 
a společně kráčeli za Pastýřem našich duší, Pánem 
Ježíšem Kristem, a nechali se Ním jednou přivést 
do toho nebeského ovčince, kam, věříme, že nás už 
předešel náš bratr farář. A kde každého z nás s láskou 
očekává náš milující a Dobrý Pastýř, Pán Ježíš Kristus, 
který dal svůj život za naše hříchy, abychom se s Ním 
všichni společně radovali navždy tam, kde už není 
žádná bolest, žádný žal, žádné zlo, ani smrt, jenom 
trvalý život, radost, láska a pokoj. Tak Mu uvěřme!

Našemu Bohu buď dík a sláva za všechno Jeho dob-
rodiní, nyní i na věky!

Mária Jenčová

Poděkování za život a službu bratra Poděkování za život a službu bratra 
faráře Jaroslava Vodyfaráře Jaroslava Vody
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Při sobotním rozloučení s panem farářem Jaroslavem 
Vodou mi hlavou prolétly vzpomínky na to, jak jsem 
jej poznala já. Nejprve jsem o něm jen slyšela od své-
ho staršího bratra. Tenkrát, koncem osmdesátých let, 
jsem se při návštěvě rodičů zmínila o tom, že budeme 
mít v Liptále nového pana faráře. Bratr okamžitě zare-
agoval, že on jej zná, že je to velmi milý člověk. Že když 
koncem padesátých let začal jezdit autobusem u ČSAD 
Vsetín, jezdíval právě přes vesnice kolem Valašské 
Polanky. V té době působil v Leskovci mladý pan farář, 
jenž se velmi líbil děvčatům, hlavně jedné mladinké 
Aničce, která s bratrem pravidelně autobusem jezdi-
la a která si nakonec pohledného pana faráře vzala. 
Byla jsem zvědavá, jaký nový obyvatel fary bude. Už 
to nebyl mladík, ale velmi energický muž s prošedivě-
lými vlasy a velmi podmanivým hlasem. Od samého 
počátku byl stále v pohybu, cokoliv se dělo kolem 
kostela nebo fary, u všeho byl přítomen a do každé 
práce se zapojoval. Často jej bylo vidět v létě brzy ráno 
s kosou v ruce, jak udržuje zahradu kolem kostela. 
Jako člověka jsem jej lépe poznala, když křtil jednoho 
dne všechny naše a bratrovy děti. A později si získal 
i je při konfirmačních cvičeních. Dcera si přála, aby 
ji oddával a aby, i když tu již nebydlela, pokřtil i její 
dvě nejstarší děti. Letos v létě na něj vzpomněla při 
návštěvě i naše známá z Nizozemí, která na dceřině 
svatbě seděla s Vodovými u svatebního stolu, hovořili 
spolu a již tenkrát obdivovala jeho vzdělanost a moud-
rost. Jeho usměvavá tvář, upřímný pohled, pevný stisk 
ruky při pozdravu nebo loučení – to v mém srdci zů-
stane navždy.   

Hana Vaculíková

OSOBNÍ VZPOMÍNKA NA PANA 
FARÁŘE JAROSLAVA VODU 

V sobotu 10. prosince 2022 se v evangelickém kostele 
v Liptále konalo poslední rozloučení s bratrem fará-
řem Jaroslavem Vodou, který zemřel jen několik dní 
před svými 92. narozeninami. Přišli se s ním rozloučit 
lidé ze širokého okolí, především z míst, kde působil 
jako farář, tj. ze Vsetína, Leskovce, Liptálu, Pozděchova 
a Pržna. Celý život působil na Valašsku, valašské kopce 
měl rád a malebným krajem mašíroval křížem krá-
žem téměř až do posledních dnů. Měl rád zdejší lid, 
s každým, koho potkal, se rád zastavil a povyprávěl. 
Vždy s vlídným úsměvem, pochopením pro každoden-
ní starosti i radosti obyčejných lidí. 

Za svého působení v Liptále působil jako seni-
or Východomoravského seniorátu, ale svému sboru 
nezůstal nic dlužen. Zasloužil se o stavbu zdejšího 
sborového domu, v kostele, který je možná největ-
ším evangelickým kostelem na Moravě, byla za jeho 

působení položena nová podlaha, byl vymalován, 
instalovalo se v něm topení i lepší osvětlení. Obnovil 
výuku náboženství ve škole s pravidelnou přípravou 
konfirmandů, pracoval s mládeží, zavedl červencová 
setkání na památku M. Jana Husa při hranici. Nové 
poměry umožnily i partnerskou spolupráci s reformo-
vaným sborem v Beilen. Nedělní kázání připravoval 
vždy mnoho hodin, k napsanému se vracel a prováděl 
další drobné úpravy. Pravidelné bohoslužby nesměla 
narušit ani zasloužená dovolená. Dbal na to, aby trva-
la jen týden a aby nejpozději v sobotu večer byl doma 
s tím, že v neděli musí kázat.

Ve volbách v roce 1990 získal velké množství hlasů, 
jeho slovo mělo vždy velkou váhu a díky němu měla 
jednání Zastupitelstva obce Liptál klidnější průběh. 
Vzpomínám na něj jako na přispěvatele do časo-
pisu Český bratr. Širší veřejnosti asi není znám je-
ho překlad knihy J.H. Charleswortha Ježíš a svitky 
od Mrtvého moře.

Na zvláštní kouzlo, kterým působil na děti, mládež 
i dospělé, mě upozornila má sedmiletá dcera. Přišla ze 
školy s odřeným kolenem. Na mé další dotazy odpově-
děla, že utíkala do náboženství a zakopla na schodech. 
Proč? Musela být ve třídě první. Chtěla sedět v první 
lavici, aby pana faráře dobře slyšela. Že slyšela dob-
ře a dobře si vše i pamatovala, to jsme doma věděli, 
protože týden co týden nám vše podrobně vyprávěla. 
Dodnes na ty chvíle s úsměvem vzpomínám. 

To jsem ještě netušila, že vážený pan farář mně 
jednoho dne nabídne tykání a se svojí manželkou 
Aničkou se stanou našimi nejbližšími přáteli. Naše po-
měrně častá setkání přetrvala i jeho odchod z Liptálu 
a působení v jiných farnostech. Byl o generaci starší 
než my, ale s málokterým z našich vrstevníků jsme se 
tak nasmáli jako s ním, málokomu jsme mohli beze 
studu svěřit vše, co nás trápilo. 

Podobně jej vnímali i ostatní farníci. Když se rozkřik-
lo, že v Liptále bude kázat bratr farář Voda, bylo vždy 
v kostele více lidí a po skončení bohoslužeb se nebylo 
možno rozloučit. Každý chtěl s panem Vodou promlu-
vit, všichni se zajímali, jak se jim vede, co je nového. 
Jeho úsměv a laskavý pohled nás pak provázel cestou 
domů a máme jej navždy v našich pamětích.

Jeho náhlý skon všechny překvapil. S úzkostí jsme 
sledovali, zda svým optimismem a nezdolnou vůlí žít 
se mu podaří přemoci těžkou nemoc. Nestalo se. Je 
na nás, abychom poděkovali Bohu za jeho život, za to, 
že nám bylo dovoleno být mu nablízku, že nám byl 
svou pracovitostí, moudrostí i celoživotním optimis-
mem velkým vzorem. A po vzoru pana faráře Vody 
škrtám byl a píši je a bude. 

Věra Halová

Naše vzpomínky na pana faráře Naše vzpomínky na pana faráře 
Jaroslava Vodu  Jaroslava Vodu  
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Tradiční tříkrálová sbírka se po dvou letech covidu 
vrací do normálu a přechází s online prostoru zpět 
do ulic naší vesnice. V Liptále bude tato sbírka probí-
hat v sobotu 7.1.2023, prosím přijměte tyto koledníky 

jako opravdové posly míru a pokoje a otevřete jim 
nejen dveře svého příbytku, ale i svá srdce a začněte 
nový rok s dobrým skutkem. Velké díky!

Už je tu zas, ten krásný adventní čas. Věřící při-
cházejí ráno na mši svatou, tzv. roráty. Kdy za ještě 
za tmy vcházejí se svíčkami a lucernami a zpěvu 
"Ejhle Hospodin příjde" do kostela. Každou neděli se 
na adventním věnci rožne jedna svíce a všichni ra-
dostně čekají na příchod Jezulátka.

Adventní časAdventní čas

Tříkrálová sbírka 2023Tříkrálová sbírka 2023

Nová farní klubovna pro rodiny s dětmiNová farní klubovna pro rodiny s dětmi
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení obce 

Liptál v čele s panem starostou Ing. Milanem Daňou 
za příspěvek na vybavení farní klubovny pro rodiny 
s dětmi. Celkový rozpočet byl 35.000,- Kč a z toho byl 
příspěvek 25.000,- Kč od obce. Všem patří velké díky! 
Za tuto částku jsme na faru mohli pořídit nové krbové 
kamna, velkou sedačku s konferenčním stolkem, zá-

clony a další... V minulosti se naše schólička scházela 
vždy u nějaké rodiny doma, kde jsme mohli nacvičo-
vat nové kostelní písně, nyní už se všichni těšíme, že 
se budeme moci scházet u nás ve farní klubovně.

Požehnaný vánoční čas
Jan Maliňák, člen farní rady
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Bohoslužby vánoce - farnost Liptál 2022Bohoslužby vánoce - farnost Liptál 2022

ADVENT - VÁNOCE 2022ADVENT - VÁNOCE 2022
»Dítě se nám narodilo, syn je nám dán« (Iz 

9,5). Přišel nás zachránit! Zvěstuje nám, že 
bolest a zlo nemají poslední slovo. Smířit se 
s násilím a nespravedlnostmi by znamenalo 
odmítat radost a naději Vánoc.   

                                                                                                
PP František, Urbi et Orbi, 

25. prosinec 2020                                                                                           
                   

V čase,kdy se zdálo,že pokoj a mír je pev-
ným statkem všech národů,zvláště těch ev-
ropských, přejeme a vyprošujeme u „Knížete 
pokoje“ především národům Východu ale 
i Vám a Vašim rodinám pravý pokoj a radost 
i v roce 2023.

Datum Čas Akce

4. neděle adventní

Neděle 18. 12 8:15 Adventní mše svatá

Štědrý den

Sobota 24. 12 20:00 Vánoční mše svatá

Slavnost Narození Páně

Neděle 25. 12. 8:15 Vánoční mše svatá

Svátek sv. Štěpána

Pondělí 26. 12. 8:15 Vánoční mše svatá

Památka sv. Silvestra

Sobota 31. 12. 15:00 Mše svatá na poděkování za rok 2022

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Neděle 1. 1. 2023 8:15 Vánoční mše svatá

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)

Pátek 6. 1. 2023 17:00 Svěcení vody, křídy, kadidla

Svátek křtu Páně

Neděle 8. 1. 2023 8:15 Mše svatá
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Už po několikáté jsme navštívili 
Vsetínskou knihovnu, kde se do-
zvíme vždy něco nového. Tentokrát 
byli tématem ilustrátoři dětských 
knih. Paní knihovnice měla moc 
zajímavou přednášku o ilustráto-
rech a ilustracích. Všichni máme 
rádi Ladovy Vánoce, Krtečka a ji-
né obrázky, které umíme přiřa-
dit na „první dobrou“. Toho jsme 
využili i ve výtvarné výchově, kdy 
děti bez problémů dokreslovaly ta-
to známá díla – a teď jimi zdobíme 
chodby školy. Už se s našimi ma-
lými umělci těšíme na další téma-
ta, která pro nás paní knihovnice 
připraví. 

Vánoce pomalu začínají, první 
adventní svíčka je již zapálena 
a k navození vánoční atmosféry 
zbývá už jen pár drobností. 30. lis-
topad patřil k těm dnům, kdy jsem 
si společně prohloubili znalosti ze 
zvyků z období Vánoc. Paní lek-
torka ve vsetínském zámku nám 
během programu „Vánoční čas, už 
je tu zas“ nádherně a podrobně po-
psala zvyky a tradice našich předků 
u štědrovečerní večeře. Ochutnali 
jsme vánoční oplatek s medem, 
kterým naši předci vánoční ho-
dování zahajovali. Poté nás paní 
lektorka uvedla do tajů zdobení 
perníčků u nás na Vsetínsku. Moc 
nás to bavilo a každý si vytvořil své 
originální dílko.  

PhDr. Iva Kovářová

Páťáci v knihovně a na zámkuPáťáci v knihovně a na zámku
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V rámci oslav Dne stromů jsme 
s prvňáčky vyjeli v pátek 21. října 
do Panské zahrady ve Vsetíně. Tuto 
akci již tradičně pořádalo středisko 
volného času Alcedo ve spolupráci 
se studenty vsetínského gymná-
zia. Děti se zapojily do barevného 
podzimního tvoření a ochutnaly 
čerstvě vytlačený mošt. Prokázaly 
znalost základních jehličnatých 
a listnatých stromů, listů a jejich 
plodů. Děti už taky znají odpověď 
na hádanku: „Tvarem srdíčko mi 
připomíná, zelená se, v lese dřímá.“ 
(lípa) Národní strom lípa je symbol 
ochrany, pomoci a lásky. Její květy 
líbezně voní, široká koruna posky-
tuje stín a ochranu. Den stromů 
dětem přiblížil význam stromů pro 
život člověka.

Mgr. Jana Ildžová

V pondělí 24. října probíhala 
část vyučovacího dne poněkud ne-
obvykle, a to na hřišti, kam se 
odebrali žáci všech ročníků i se 
svými vyučujícími. Přijela nás to-
tiž navštívit sokolnická skupina 

Jaroslava Oszeldy i se svými ope-
řenci – předvedli několik druhů 
dravých ptáků a samozřejmě i je-

jich sokolnické dovednosti. Výklad 
to byl víc než zajímavý – kromě 
teoretických poznatků o způsobu 

Den stromůDen stromů

Draví ptáciDraví ptáci
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Druhá třída v knihovněDruhá třída v knihovně

života dravého ptactva mohli žáci 
vidět velmi zblízka (či dokonce si 
pohladit) například výra bengál-
ského či puštíka paraguajského. 
Rozpětí svých křídel zase předvedl 
impozantní orel stepní. O veselé 
momenty se postaral nejen vel-
mi vtipný výklad pana sokolníka, 
ale také kondor havranovitý, se 
kterým měli secvičenou úžasnou 
scénku. O předvedení svých lovec-

kých schopností se zase postarala 
káně Harrisova, která bleskurych-
le zareagovala a chytila do svých 
spárů vycpanou atrapu kuny. S ká-
ní Harrisovou si také někteří žáci 
“střihli” závod – poměřovali síly, 
zda jsou rychlejší. Zažili jsme velmi 
poučnou a zajímavou hodinu, kdy 
jsme se nejen dozvěděli něco no-
vého, ale také se pořádně zasmáli.

Mgr. Olga Úlehlová

V rámci hodin čtení pokračují 
žáčci z druhé třídy naší školy pravi-
delnými návštěvami zdejší obecní 
knihovny, kde si sami s chutí vy-
bírají knížky ke čtení do školy i do-
mů. Knihovnice paní Malčíková ví-
tá děti vždycky s úsměvem na tváři 
a je velmi shovívavá, když si někdo 
zapomene průkazku.

V tomto školním roce dě-
ti už také dvakrát navštívily MK 
ve Vsetíně Rokytnici. Paní knihov-
nice Panovcová jim nabídla pokaž-
dé skvělý program plný zajímavých 
informací a her, po kterém se děti 
rozeběhly po knihovně a radost-
ně si prohlížely nabízené knihy. 
V říjnu si pro děti paní knihovnice 
ze Vsetína připravila zajímavý pro-
gram na téma ilustrátoři dětských 
knih a v listopadu dětem v rámci 
besedy představila knížky pro je-
jich věkovou skupinu.

Druháčci se na každou návštěvu 
jedné či druhé knihovny velmi těší 
a pokaždé odcházejí s velkým množ-
stvím vypůjčených knih, které pak 
většinou čtou během našich čtenář-
ských dílen v rámci hodin čtení.

Jak to v knihovně funguje děti 
ví už z první třídy, protože obě 
knihovny v rámci školního vy-
učování pravidelně navštěvují už 
od loňska.

Cílem každé návštěvy knihovny 
je podpora čtení, rozvoj čtenářské 
gramotnosti dětí a jejich kladné-
ho vztahu ke knihám. Těšíme se 
na příští návštěvu.

Mgr. Jana Hříbková
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O tom, že letos na podzim rostly 
houby jako o závod, se mohl pře-
svědčit každý, kdo na chvíli vkročil 
do lesa. Stejně tak to věděli naši 
šesťáci, kteří jsou zkušení houba-
ři. Přesto jsme se však v přírodo-
vědném semináři chtěli dozvědět 
o těchto lesních plodech více. Proto 
jsme 22. září využili lektorského 
programu s názvem Není houba 
jako houba, který nabízel Zámek 
Vsetín.

Na zámku nás přivítala paní lek-
torka, která si v proutěném košíku 
nesla plísňový sýr, kynuté buchty 
a pivo. Nechystala se však na sva-

činu, ale chtěla nám připomenout, 
že mezi houby nepatří jen ty, které 
najdeme v lese, ale také kvasinky 
a plísně. Po tomto úvodu nás zaved-
la do lektorské místnosti, kde jsme 
si povídali o houbaření. Na závěr 
programu jsme měli možnost pro-
hlédnout si nejrůznější druhy hub, 
které byly na zámku nachystány 
v rámci výstavy. Ze zámku jsme 
pak odcházeli spokojení a obohace-
ní o nové znalosti.

Mgr. Eva Šuláková

Není houba jako houbaNení houba jako houba



Základní škola

Základní škola

Liptálský zpravodaj 4/2022  43

Ohlédnutí za HalloweenemOhlédnutí za Halloweenem
Nestává se často, aby děti dobro-

volně a s nadšením přišly do školy 
ve svém volném čase. Existuje však 
výjimka jménem Halloween, den, 
kdy se budova naší školy hemží 
strašidly, duchy, zombíky a jiný-
mi monstry, ztemnělé chodby jsou 
spoře osvětleny svíčkami, z hor-
ního patra se ozývají prapodivné 
zvuky a ve školní jídelně si místo 
obvyklých jídel můžete pochutnat 
třeba na lidských prstech.  

Letošní halloweenská párty se 
uskutečnila první listopadový pá-
tek. Organizátoři z řad nastávajících 
absolventů školy stylově vyzdobili 
tělocvičnu desítkami oranžových 
a černých balónků. Program začal 
jako obvykle soutěžemi zaměřený-
mi na týmovou spolupráci. Děti si 

mohly vyzkoušet jízdu na zácloně, 
slalomový běh nebo výrobu mu-
mie. Novinkou byla tzv. oblékací 
štafeta, kdy si tým, stojící v řadě 
za sebou, musel co nejrychleji pře-
dat tričko – ovšem s tím, že si ho 
každý hráč nejdříve sám co nej-
rychleji oblékl a svlékl. Pauzy mezi 
soutěžemi vyplnila hudba. Playlist 
jsme předem sestavili dle přání 
jednotlivých tříd, takže si každý 
přišel na své. Vyvrcholením byla 

přehlídka masek. Letošní porotci, 
Matěj Daňa, Jakub Vinkler, Mirek 
Malčík, paní Medková a pan učitel 
Mojžíšek, celou dobu bedlivě pozo-
rovali ten strašidelný rej, aby našli 
účastníka s nejoriginálnějším pře-
vlekem. Po finální přehlídce masek 
jednohlasně vyhlásili jako vítězku 

Anetu Daňovou z 8. třídy‚ druhé 
místo získala „mrtvá nevěsta“ 
Hanka Mikušová ze 4. třídy, třetí 
místo porotci udělili Stázce Daňové 
ze 3. třídy.  

Deváťáci dlouho dopředu a s vel-
kou dávkou škodolibosti plánovali, 
jak naaranžovat prostory v horním 
patře, aby tolik populární stezka 
odvahy splnila svůj účel. O tom, 
že byli úspěšní, svědčilo výskání 
a pištění, které se neslo celou ško-
lou. Strašit se bohužel rozhodlo 
také počasí. Celé odpoledne hrozi-
lo, že nám drobný deštík znemož-
ní odpálit plánovaný ohňostroj. 
Nakonec se však obloha vyjasnila 
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a všichni malí i velcí si užili krás-
nou podívanou. 

Pokud jste pozdě večer procházeli 
kolem školy a zaznamenali jste 
v budově podezřelý pohyb, nejedna-
lo se o zapomenutá strašidla, nýbrž 
o unavené organizátory, kteří uklí-
zeli školu až do nočních hodin.  

Dovolte mi, abych touto cestou 
poděkovala všem deváťákům a uči-
telům za organizaci celé akce, rodi-
čům za technickou pomoc, přípra-
vu opravdu bohatého občerstvení 
a v neposlední řadě za krásný oh-
ňostroj.  

Mgr. Štěpánka Cedidlová
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V pátek 11. listopadu vyrazily 
od školy dva autobusy plné slav-
nostně oblečených i naladěných 
dětí. Celý první stupeň se totiž 
vypravil do Městského divadla 
ve Zlíně, kde si pro ně herci připra-
vili představení na motivy knihy 
Astrid Lindgrenové. A kdo doteď 
neznal Pipilotu Citrónii Cimprlínu 
Mucholapku Dlouhou punčochu, je-
jí kamarády Aniku a Tomíka, opič-
ku Pana Nilsona či koně Alfréda, 
ten na ně po návštěvě divadla jistě 
nikdy nezapomene. Představení pl-
né humoru a nečekaných zvratů 
všechny pobavilo a všichni už se 
těší, co si pro ně připraví herci 
na druhé pololetí, kdy máme v plá-
nu se za nimi opět podívat.

Mgr. Sylvie Babicová

Pipi Dlouhá PunčochaPipi Dlouhá Punčocha
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Ve dnech 19. - 20. října proběh-
lo na 2. stupni školní kolo ma-
tematické soutěže Pythagoriáda. 
Pythagoriáda je soutěž určená pro 
žáky šestých až devátých tříd zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. Zadání 
se skládá z patnácti úloh zaměře-
ných na prostorovou představivost 
a logické uvažování a každý sou-

těžící se musí spolehnout pouze 
na vlastní schopnosti, protože při 
soutěži se nepoužívají ani tabulky, 
ani kalkulačky. A kdo patří mezi 
nadějné matematiky naší školy? 
V 6. třídě zvítězil Jonáš Kirchner, 
v 7. třídě Anna Vaculíková, v 8. tří-
dě Filip Futák a v 9. třídě Elena 
Škrobánková. Gratulujeme!

Martin Střelecký

V pondělí 17. října se ve škole 
odehrála netradiční bitva. Deváťáci 
Kryštof Medek, Mykola Dyablyuk, 
Adam Smilek, Dominik Tomšů 
a Eliška Šebestová zapojili naši 
školu do celorepublikové hry a zor-
ganizovali pro své spolužáky na-
příč všemi ročníky historicky první 
turnaj v tradiční hře piškvorky. 
Jednotlivé třídy vyslaly své týmy, 
aby se v dramatických soubojích 
koleček a křížků pokusily probo-
jovat do okresního či krajského 
kola a v případě opravdu velkého 
štěstí třeba až do grandfinále, kte-
ré se letos koná v Brně. Vyřazovací 
souboje jednotlivých týmů se ode-
hrávaly za značného povzbuzování 
diváků ve školní jídelně. Z vítěz-
ství se nakonec radoval 
tým Labužníci – Daniel 
Rajdl, Lukáš Hruška 
a Michal Staník z 8. tří-
dy. Vítězům gratuluje-
me! Věříme, že si tur-
naj zopakujeme i příští 
rok.  

9. třída

PythagoriádaPythagoriáda

Turnaj v piškvorkáchTurnaj v piškvorkách
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Jedním z našich oblíbených ce-
loškolních projektových dnů jsou 
Vánoční dílny, ke kterým jsme se 
mohli v pátek 25. listopadu po ko-
vidové pauze znovu vrátit. Páteční 
dopoledne bylo na obou stupních 
ve znamení překotných příprav 
na sobotní Adventní jarmark. Všude 
se stříhalo, lepilo, barvilo a skláda-
lo; tavné pistole jely na nejvyšší 
výkon, chodbami se nesly zvuky 
řezání, bouchání a vrtání, a to celé 
doplňovala vůně perníčků, skoři-
cových sušenek a vaječného ko-
ňaku (samozřejmě light verze bez 
alkoholu), která se linula ze školní 
kuchyňky. Důkazem toho, že se dě-
tem práce dařila, byli návštěvníci 
jarmarku, kteří odcházeli od stán-
ků s plnými taškami a náručemi.

Mgr. Andrea Střelecká

Vánoční Vánoční 
dílnydílny
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Nejen u příležitosti  Dne Antar-
ktidy jsme se s našimi žáky 
2. prosince 2022  setkali s paní 
Mgr. Janou Smolíkovou, která vy-
studovala fyzickou geografii a eko-
logii na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Na stá-
žích byla v Seville ve Španělsku, 
v Medellínu v Kolumbii a pracovala 
i jako průvodkyně v Peru, Kolumbii 
a Etiopii. 

Do Antarktidy se vypravila na vě-
decké expedice v roce 2017, 2018 
a 2021.  Byla členkou výzkumné-
ho týmu na české polární stanici 
Johanna Gregora Mendela, kterou 
na ostrově Jamese Rosse u antark-
tického pobřeží zřídila a provozuje 
Masarykova univerzita v Brně, s je-
jíž Přírodovědeckou fakultou paní 
Smolíková externě spolupracuje.  

Technickou podporu, stejně jako 
na polární stanici, zajistil liptálský 
rodák pan Jaroslav Gerža, který 
na ledový kontinent v roce 2014 při-
vezl naši keramickou cedulku. Ta 

se pak s výzkumníky vrátila domů, 
k nám do školy, v roce 2020. 

Děkujeme za zajímavé a poutavé 
vyprávění o tomto vzdáleném mís-
tě, na kterém zůstala i liptálská 
„stopa“. 

Jsme rádi, že se stejným zájem 
proběhla i večerní přednáška pro ve-
řejnost. Díky poutavému vyprávění 
a projekci odcházeli všichni spokoje-
ní a s novými vědomostmi o tomto 
stále neznámém kontinentu. 

Petra Pilná, 
vychovatelka ZŠ Liptál 

Foto: archiv Petra Pilná, Jaroslav 
Gerža, Ivan Bechný 

Přednáška o AntarktiděPřednáška o Antarktidě

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolte, abychom Vám za zá-
kladní školu poděkovali za  spolupráci, podporu a  důvěru 

v  uplynulém roce a  do  roku nového Vám popřáli hodně 
spokojenosti a  úspěchů a  zároveň také prožití klidných 

a  šťastných vánočních svátků. Ať spokojenost a  štěstí 
jsou po celý rok 2023 nablízku Vám všem. 
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Všem našim rodičům a příznivcům děkujeme za 
podporu a spolupráci.  

A touto cestou posíláme malé přáníčko. 

Až rozsvítí se světla svíček, až zazní zpěvy u jesliček, 
až narodí se Kristus Pán, kéž také tiše vstoupí k Vám 

a svou milou něžnou dlaní Vám dá své svaté požeh-
nání. 

Ať žehná Vám na každém kroku, dnes i v celém příš-
tím roku.

Krásné a pokojné vánoční svátky a v novém roce 
mnoho zdraví, radosti a štěstí přejí žáci a pedago-
gové ze speciální třídy. 

Speciální třída Speciální třída 

Začíná doba přípravy na vánoční svátky. Dříve 
advent představoval hlavně duchovní přípravu 
na Vánoce, dobu rozjímání a dobročinnosti. V součas-
nosti znamená často především nakupování dárků či 
zahajování vánočních trhů a rozsvěcování vánočních 
stromů ve městech a vesnicích.  Letos jsme si mohli 

krásně užít začátek adventu u nás v Liptále na vánoč-
ním jarmarku. 

Všem z celého srdce děkujeme za hojnou účast! Užily 
jsme si to my, jako celý tým SRPŠ, a hlavně naše děti. 

Spolek rodičů a přátel Spolek rodičů a přátel ZŠZŠ Liptál  Liptál 
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Děkujeme skupině Jagāri, za velikou podporu! Byla to 
krásná atmosféra. 

Zároveň vás již nyní zveme na další událost, kterou 
bude dětský karneval 04.02.2023. Již se na vás všech-
ny těšíme!

Přejeme krásné a pohodové Vánoce!                                                                                                   

Za celý tým SRPŠ Martinů Mária 
Foto Josef Londa
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V sobotu 26.11. proběhl vánoč-
ní jarmark na tanečním areálu. 
Výzva rodičů k výrobě prodejních 
drobností se setkala s velkým ohla-
sem. Nejdříve díky paní Petře Pilné 
některé maminky vyráběly v ke-
ramické dílně krásné svícny nebo 
andílky, některé doma  šily, pekly, 
vyráběly…  

Vánoční jarmarkVánoční jarmark

Velkým přínosem bylo také tvo-
ření věnečků a svícnů v mateřské 
škole. Všeho bylo tolik, že se to ani 
nevešlo na prodejní stoly a kupující 
měli opravdu z čeho vybírat.   Za to 
těmto milým a obětavým rodičům 
patří velký dík. 

Nejde nepoděkovat všem zaměst-
nancům Mateřské školy Liptál, ne-
boť nad rámec svých povinnos-
tí vymýšleli, připravovali, pekli 

a chystali, aby se vše podařilo. 
Získané finanční prostředky vyu-
žijeme pro nákup dárků na Vánoce 
nebo nějaké zajímavé výlety.

Domečky zahalené bílou peřinou, 
sladké tajemství se šíří krajinou, 
nastává krásný vánoční čas, 
přejeme, ať přijde štěstí, zdraví, po-
koj a láska mezi Vás. 

Hana Červenková
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Socializace štěněte v MŠSocializace štěněte v MŠ
Dne 7.10. 2022 nás v dopoledních 

hodinách navštívila Freya – třímě-
síční fenka Border kolie. Důvod její 
návštěvy byl jednak pobavit a potě-
šit naše děti, nicméně hlavním dů-
vodem byla tzv. „socializace“, tedy 
jakýsi návyk štěňátka na malé dě-
ti, na jejich rychlé pohyby a s tím 
spojený i hluk a zájem si štěňátko 
hromadně hladit a mazlit. 

Po důkladném poučení, jak se 
děti mají chovat, nejdříve malič-

ká Freya navštívila třídu mladších 
dětí „Kuřátek“, kde sklidila velký 
úspěch a zájem dětí si štěňátko po-
hladit byl tak veliký, až se štěňátko 
běželo schovat ke své paničce – pa-
ní učitelce Monice F. 

Poté Freya navštívila třídu 
„Žabiček“. Starší děti si už mohly 
vyzkoušet, jak štěňátku nabídnout 
chutný pamlsek a také jim bylo 

ukázáno, jak jej správně zvednout, 
přenášet a vodit na vodítku. 

Návštěva byla pro malou Freyu 
určitě velkou a cennou zkušeností 
pro její budoucí život. Pro děti na-
opak velmi příjemným zpestřením 
dopoledne a po několik dalších dní 
se vyptávaly, kdy zase štěňátko 
znova za nimi dorazí …

Monika Fojtů
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Výroba svícnu s vánoční spirálou     Výroba svícnu s vánoční spirálou     
Letošní zahájení adventního ob-

dobí se konalo za přítomnosti rodi-
čů. Po dvou letech jsme se ve středu 
23.11.2022 společně sešli v mateřské 
škole, aby děti spolu s rodiči vytvo-
řili svícínek z jablka. 

Dále naše kroky vedly do spole-
čenského sálu. ………Kde se vzal, 
tu se vzal, objevil se před námi 
obrazec spirály vytvořený z chvojí. 
V jejím středu se nacházela zapá-
lená svíce. Poslechli jsme si příběh 
putování svaté rodiny do Betléma. 
Za zvuků vánoční koledy „Byla ces-
ta, byla ušlapaná“ zažehly děti svůj 
plamínek a přinesly ho svým rodi-
čům. Naladili jsme se na vánoční 

čas a s myšlenkami na Vánoce, 
Ježíška a dárečky jsme se rozlou-
čili. 

Po ukončení programu nám část 
rodičů pomáhala vytvářet rozma-
nité vánoční dekorace na prodejní 
jarmark. Uvázané adventní věnce 
i drobné výrobky mohli lidé shléd-
nout a koupit si je na jarmarku.

Dana Miklová
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V sobotu 22.10.2022, konečně 
po letech, ožil náš liptalský zámek. 
I jako školka jsme byly přizvány 
našimi kamarády z ČSOP Vartovna 
Liptál ke spolupráci na této krás-
né akci. Celý kolektiv všech pra-
covníků MŠ, se zapojil do tvoření. 
Děti si mohly vytvořit nádherné 
látkové tašky, na které si mohly 
pomocí šablon natisknout obráz-
ky zámku, stromů, aj. Dále si děti 
mohly namalovat kamínky, a také 
si vytvořily krásného podzimního 
strašáka. 

Zapojili se i rodiče našich dětí 
z MŠ. Napekli a připravili úžasné 
občerstvení pro nás pro všechny. 
Tímto jim moc děkujeme, a také 
moc děkujeme našim „ochráncům“ 
za pozvání a úžasnou akci.

Darina Geržová

Zámecký den a den stromů v zámeckém parkuZámecký den a den stromů v zámeckém parku



Mateřská škola

Mateřská škola Liptálský zpravodaj 4/2022  55

Zamykám, zamykám les,
aby sem nikdo nevlez,
ani liška ani pes.
Vleze-li sem bába,
ať je z ní žába.
Vleze-li sem dědek,
ať je z něho dudek.
Vleze-li sem panna,
ať je z ní srna.
Vleze-li sem mládenec,
ať je z něho mravenec.

Tak začíná kouzelné zaklína-
dlo, kterým končí naše slavnost-
ní uzamčení přírody před zimou, 
které každoročně s dětmi na pod-
zim uskutečňujeme. I když krajinu 
nezakryla bílá peřina, zimní spá-
či se schovali ve svých pelíšcích 
a ostatní zvířátka se také připravila 

na zimu. Celý týden si děti poví-
daly o životě zvířátek v lese, děti 
si vyrobily klíče, které si pak vzaly 
na zamknutí lesa. Rodiče spolu 
s dětmi si pak připravili dobroty, 
které pak donesli zvířátkům k le-
su. Zde je u ohně přivítal mysli-
vec spolu s Martinem, pověděli dě-
tem nějaké zajímavosti o lese. Děti 
pak odevzdaly přinesené dobroty 
pro zvířátka a za odměnu dostaly 

ZamykáníZamykání
lesalesa
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jablíčka. Tímto jim moc děkujeme. 
Poté jsme společně odešli na taneč-
ní kolo, kde bylo připraveno občers-
tvení pro všechny, diskotéka a také 
malé dárečky. Věříme, že si tento 
den všichni užili.  

Hana Červenková
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P o d z i m n í 
a předvánoč-
ní čas je v ZUŠ 
Morava tradič-
ně spojen s řa-

dou velkých adventních koncertů 
i menších vánočních besídek žáků 
a jejich učitelů. Ne jinak tomu bylo 
i letos. Zahráli jsme na Podzimní 
besídce žáků ZUŠ Morava v Liptále, 
Cimbálová muzika Kuráž dopro-
vodila akci Lidová stavba roku 
Zlínského kraje 2022 a rozsvítila 
vánoční stromek ve Hvozdné, při-
zváni jsme byli i k účasti na cha-
ritativním adventním koncertu 
v evangelickém kostele v Liptále 
nebo k vánočnímu zpívání a ko-
ledování folklorního spolku Lipta. 
Vyvrcholením našich hudebních 
aktivit byl Vánoční koncert ZUŠ 
Morava v pondělí 19. prosince 2022 
ve svátečním prostřední sálu ZUŠ 
Morava. Těšit jste se mohli nejen 
na naše nejmladší žáky příprav-
ného studia, ale i na již zkušené 
muzikanty – akordeonový soubor, 
Smyčcový komorní orchestr a další 
soubory i sólisty ZUŠ Morava.

Aktivní ve své práci je nejen hu-
dební obor, taktéž skvěle pracu-
jí i naši výtvarníci. V podzimních 
měsících si například vyzkoušeli 
recyklaci papíru a výsledkem byly 
krásné výtvory! Prohlédnout si mů-

žete i naši první virtuální výstavu. 
Návod k její návštěvě naleznete 
na www.zusmorava.cz.

Velkou radost nám dělá také ote-
vření literárně-dramatického obo-
ru v Liptále. Za tak krátký čas jeho 
fungování si pro nás žáci připravili 
vskutku ojedinělý projekt. Natočili 
cyklus adventních pohádkových 
příběhů, a to na náměty knihy 
„O zbojníkoch a o pokladoch“ od 
významného místního rodáka 
Jana Kobzáně. Shlédnout je můžete 
na YouTube kanálu „ZUŠ Morava“ 
každou adventní neděli v premiéře 
nebo kdykoliv později. A pokud se 

Co se u nás dějeCo se u nás děje
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Vám herecké výkony našich ma-
lých protagonistů zalíbí, neváhejte 
se k nám přidat!

Na tomto místě bychom rádi 
poděkovali za skvělou spoluprá-
ci s místními institucemi a pře-
devším pak Obci Liptál za velkou 

podporu, které si moc vážíme. 
Děkujeme také rodičům našich žá-
ků za jejich přízeň a všem přejeme 
hodně zdraví v roce 2023 a klidný 
vánoční čas.

Mgr. Jitka Rafajová
vedoucí pobočky ZUŠ Morava 

v Liptále
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17. 9. 2022
Sobotní dopoledne nám moc ne-

přálo počasí, přesto jsme se vydali 
na akci "Den čistých zubů", kterou 
pořádal DD Zašová. 

Smyslem této akce, bylo dě-
tem ukázat správnou péči o zu-
by. Nesměl však chybět ani do-
provodný program. Na děti čekalo 
malování na kamínky, dovádě-
ní na hřišti... Hlavní atrakcí by-
la účast vojáků, městské policie 
a policejního psovoda. Děti nejví-
ce zaujala ukázka psí poslušnosti. 
Městská policie předvedla vybavení 
auta jako: obušek, alkohol tester, 
pouta. Pan policista odpovídal dě-
tem na záludné otázky, jako na-
příklad, zda spolupracují také se 
Spidermanem.

Hlavní část, a to návštěva v zub-
ním centru, byla pro děti nejen vel-

mi přínosná, ale jistě také zábavná.  
Dětem se věnovaly především den-
tální hygienistky a zubní lékařky. 
I když se děti původně bránily, nej-
více se jim líbilo rozkousání fialové 

tabletky. Pak mohly vidět, zda mají 
správně vyčištěné zuby. Po doko-
nale vyčištěných zubech nás čekal 
oběd z KFC. 

Bc. Tereza Liňová, vychovatelka DD

Akce "ČISTÉ ZUBY"Akce "ČISTÉ ZUBY"

21. 9. 2022
Každoročně naše děti pomáhají 

zaměstnancům firmy Baťa zales-
ňovat lesy Tomáše Bati. Ani letos 

tomu nebylo jinak. Naši kamarádi 
„Baťovci“ pro nás poslali autobus 
a ten nás dopravil do lesa, někde 
poblíž Loučky. 

Letos byla akce velmi speciální, 
účastnil se jí i pravnuk Tomáše 
Bati a jeho kolegové. Po celou dobu 

se nám věnovali hajní, kteří nám 
vysvětlovali, jak správně zasadit 
stromečky. Nebyla to žádná legra-
ce, ale opravdová práce, chtělo to 
krumpáče a velkou sílu. 

Po práci čekala děti sladká odmě-
na a naučná procházka lesní ces-

Foudner's dayFoudner's day
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tou. Pan hajný nám ukazoval různé 
stromy, houby a vyprávěl spoustu 
zajímavostí. Děti si zkoušely počí-
tat letokruhy: každému stromu se 
pak přidává + 5 let. Pro děti byly 
na cestě připravené různé úkoly 

a otázky. Následně jsme si pochut-
nali na skvělém obědě a plni zá-
žitků jsme se s našimi kamarády, 
snad ne na dlouho, zase rozloučili.

Bc. Tereza Liňová, vychovatelka DD

Je neděle a my vyrážíme na vý-
let. Vstáváme brzy, tak abychom to 
všechno stihli. Nejdříve vyrážíme 
směr Opava a pak hned vzhůru 
do Ostravy.  A zatím co velcí na-
kupují a utrácejí, ti mladší z nás 
si užívají Dino svět v nákupním 
centru. 

Svačinu už jsme snědli v autě, 
a tak vzhůru na oběd tentokrát 
do KFC.  Cestou zpátky se ještě za-
stavujeme na vyhlídce "Helfštýn". 
Páni, to je výhled. No nejsou ty na-
še kopečky krásné?

Malí a velcí z RS 1

Vzhůru do OstravyVzhůru do Ostravy
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Bezpečná radost z adventního časuBezpečná radost z adventního času
Začala doba adventní a krom 

radostného očekávaní Vánoc, by-
chom měli pomyslet i na rizika 
spojená se zapalováním svíček 
na adventních věncích a vánoč-
ních stromečcích.

V období od první adventní nedě-
le do 26. prosince 2021 zasahovali 
hasiči po celé ČR u 1224 požárů, 
při nichž bylo 120 zranění a devět 
lidí zemřelo. V drtivé většině přípa-
dů stály za požárem zápalky nebo 
svíčky.

Často prodávané a vyráběné ad-
ventní věnce jsou pouze dekorativní 
a nemají potřebné podkladové ne-
hořlavé podložky pod svíčky. Přesto 
řešení může být prosté. Na advent-
ní věnec lze umístit malou LED 
čajovou svíčku.

Pokud stále preferujete klasické 
adventní svíčky, je nutno dodržet 
jisté bezpečnostní opatření.

Svíčky umísťujte v dostatečné 
vzdálenosti od hořlavých materiá-
lů, zejména ubrusů, záclon a závě-
sů. Vždy zajistěte, aby měla hořící 
svíčka stabilitu a nehrozilo její pře-
vrácení – rizikovým faktorem jsou 
i děti nebo zvířata, které mohou 
hořící svíčku převrhnout. A na zá-
věr – nikdy nesmíte nechat svíčky 
během jejich hoření bez dozoru, ať 

už jsou na věncích nebo vánočním 
stromečku.

Pokud na vašem stromečku pou-
žíváte elektrické osvětlení, zkont-
rolujte před připojením do sítě, zda 
nejsou kabely poškozeny. Zvýšené 
opatrnosti dbejte také při používání 
prskavek, od kterých může strome-
ček snadno vzplát.

Josef Koutný, preventista SDH Liptál
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3. adventní neděli proběhlo v sále ZUŠ Morava 
v Liptále vánoční koledování. Během 1,5 hodinového 
programu se představily nejen dětí z Malůšat, Malých 
ogarů, Malé Lipty, ale také milý host z Jasenné -  DFS 
Vartovňáček s CM Jasenná. 

Byl to program plný vánočních koled, říkadel a ta-
nečků. Celé vánoční pásmo s dětmi nacvičily jejich 
vedoucí - Pavlína Vráblíková, Jana Vaculíková, Olda 
Štroblík, Dáša Černobilová, Jarka Hrádková a  Zuzka 
Řehánková. Ráda bych jim i touto cestou poděkovala 
za celoroční práci v souboru Lipta. 

Program by nebyl úplný bez CM Cérky ZUŠ MORAVA 
pod vedením Věrky Gojné. I tady patří velké poděko-
vání za spolupráci. Moc si jí vážíme. Děti se velmi 
snažily, a proto věříme a doufáme, že se nám podařilo 
přiblížit vánoční atmosféru tak trochu "postaru".

Za celý FS Lipta Liptál bych chtěla poděkovat Obci 
Liptál v čele s panem starostou Milanem Daňou, 

zastupitelům obce, ZUŠ Morava - CM Kuráž, Cérky, 
sponzorům a všem našim blízkým i vzdáleným příz-
nivcům za spolupráci, podporu a popřát všem zdraví, 
štěstí, pohodu do roku 2023.

Andrea Čalová

Luboš (Ludvík) Oravec se narodil 30.11.1934. Umění 
odzemku se učil od autentického tanečníka valaš-
ského odzemku Jana Stavinohy z Velkých Karlovic. 
Účastnil se nespočetně mnoha soutěží a přehlídek. 
Tančil za soubory Jasénka a Vsacan, dlouhé roky 
působil také v souboru Lipta Liptál. Osobitými rysy 
odzemku tohoto vynikajícího interpreta bylo zahájení 
odzemku skokem přes hlavu a zakončení pádem z vý-
skoku na kolena. Jeho odzemek by se dal přinejmen-
ším popsat jako nejakrobatičtější.

Liptál se loučí s legendou valašského Liptál se loučí s legendou valašského 
odzemku Lubošem Oravcemodzemku Lubošem Oravcem

Koleda, koleda …aneb Vánoce tak trochu postaruKoleda, koleda …aneb Vánoce tak trochu postaru
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23. Mikulášská jízda 202223. Mikulášská jízda 2022
Po čertech dobrá jízdaPo čertech dobrá jízda

Byl folklorista srdcem i duší a svoje zkušenosti 
a dobré rady dovedl předávat dál. Ani nespočítáme, 
kolik ogarů učil figury valašského odzemku a vy-
chovával z nich „odzemkářské mládí“. Luboš Oravec 
vytvořil i taneční choreografie pro Seniory z Lipty. 
Například v roce 2002 to byly dva tance: „Nemehlo“ 
a „Oravcovy točené“. Také nějakou dobu vedl nácvi-
ky seniorské skupiny. V jeho odzemku i tancích byla 
láska, přátelství, chytrost i moudrost. A především 
neohraničená, naplňující radost.

Vzpomíná Jana Pařízková: „Kdyby se někdo zeptal, 
kdo byl Luboš Oravec, řekla bych: Podívej se na film 
Radegast, ve kterém hrál hlavní roli. Najdeš v něm mu-
zikálnost, upřímnost, hravost, sebevědomí, ale i bož-
skou pokoru k jeho rodnému kraji – Valašsku.“

Luboš (Ludvík) Oravec bydlel od roku 1995 v Liptále 
v penzionu pro seniory (DPS). Zemřel 24.září 2022 
ve věku nedožitých 88 let. Odešla jedna z největších 
hvězd valašského odzemku....

A tady je vzkaz do nebe pro Tebe, Luboši:

„Kerý tanec dáme? Tož Oravcovy točené! Muziko, 
hraj!“

Velké díky, že jsme s Tebou mohli být "Po valašsky 
od země"…

Vzpomínají, děkují a loučí se
 Senioři ze souboru Lipta Liptál

Je již tradicí, že se na začátku prosince prohání 
Liptálem Mikuláš se svou družinou. Letošní 23. ročník 
byl však rekordní co do počtu objednávek od rodičů 
svých dětí. Na obecní úřad přišlo celkem 31 žádostí 
a proseb o návštěvu Mikuláše Toto číslo nás opravdu 

vystrašilo, a proto jsme raději vyrazili už po obědě 
směr Hluboké. 

Během dlouhých osmi hodin jsme navštívili nebo 
i potkali cestou skoro 90 dětí, které nám zazpívaly, 
zarecitovaly či zahrály na hudební nástroj. 
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Velkou podporu již 23 let máme od rodiny Valchářů. 
Pomyslnou štafetu po svém staříčkovi převzaly jeho 
vnučky Terka a Verča, kterým moc děkujeme za zpří-
jemnění cesty. Koníci vše zvládli na jedničku. Velmi 
si ceníme také občerstvení v rámci Besedy se senio-
ry a již také tradiční závěrečné zastavení v Hospodě 

U Klesků i s rautem. Doufáme, že Mikuláš s anděly 
děti potěšili a čerti zase děti postrašili. Už teď jsme 
zvědaví, jestli příští rok bude tak nabitý.

Andrea Čalová, vrchní čert
Radim Mojžíš, čert fotograf
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Pomalými krůčky spěje rok 2022 
do svého konce, i když myslivecký 
rok končí až na konci února. Malé 
připomenutí, co se v našem mysli-
vecké spolku odehrálo.

V únoru nás zaskočila smutná 
zpráva o úmrtí našeho dlouholeté-
ho člena p. Lubomíra Dědka. A jak 
to bývá, nebyla tato zpráva jediná. 
Následující měsíc jsme se společně 
rozloučili s p. Miroslavem Frýdlem. 
Na začátku dubna nás navždy 
opustil p. Josef Valchář. Začátek 
roku byl pro nás všechny smutný.

Letošní rok jsme poprvé v únoru 
vyzkoušeli zimní zvěřinové hody, 
které jsme připravili v Kulturním 
zařízení Liptál. Na objednávku jste 
si mohli svá jídla odnést a vychut-
nat ve vašich domovech. Akce byla 
úspěšná a díky patří všem, kteří se 
na ní podíleli.

V jarních měsících jsme provedli 
údržbu krmných zařízení a jejich 
vyčištění po zimě.

V květnu jsme se setkali na spo-
lečné brigádě kolem naší chaty, 

připravili na zimu dříví, posekali 
trávu.

Každoroční myslivecký výlet 
se letos uskutečnil v sobotu 24.7. 
v areálu liptálského amfiteátru. 
K pohoštění jsme připravili zvěři-
nový guláš, pečeného divočáka se 
zelím, pečená žebra nebo zvěřino-
vou klobásku. Pro děti bylo připra-
veno střílení ze vzduchovky, pro 
zručné děti pak možnost ze špalí-

ků a polének vytvořit zvířátka, pro 
dospěláky tradiční soutěž v hodu 
sekyrkou o ceny a nechyběla bo-
hatá tombola. K tanci a poslechu 
zahráli 1+1, manželé Vráblíkovi 
z Liptála.

V záři jsme připravili zvěřinové 
hody. I přes nepřízeň počasí se 
v amfiteátru sešla hrstka myslivců, 
kteří vařili pro vás zvěřinové me-
nu. K jídlu byl dančí guláš, dančí 

Myslivecké ohlédnutí za rokem 2022Myslivecké ohlédnutí za rokem 2022
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svíčková, pečený divočák se zelím 
a knedlíkem. Pro gurmány pak zvě-
řinový hamburger s hranolky. K pi-
tí pivo a na zahřátí svařák.

Ač to nevypadá, první sněhová 
nadílka o sobě dala vědět už v lis-
topadu. Na prvním letošním honu 
jsme uvítali kamarády s blízkého 
i dalekého okolí a nabídli krásnou 
procházku zasněženými lesy. Se 
svým úlovkem daňčat se mohli 
pyšnit Pavel Londa a Mira Migdal.

Velmi rádi se s Vámi opět se-
tkáme na tradičním mysliveckém 
plese v sobotu 8.2.2023 v Kulturním 
zařízení Liptál.

Děkuji Vám za naše myslivce 
všem za přízeň, kterou nám zacho-
váváte, a budeme se na Vás těšit 
opět v příštím roce na našich při-
pravovaných akcích. 

Za všechny členy Mysliveckého 
spolku Brdisko Liptál, přeji poho-
dové vánoční svátky, pevné zdraví 
a štěstí v nadcházejícím roce 2023.

Miroslava Klubalová
kronikářka MS Brdisko Liptál
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Zámecký den Zámecký den 
V sobotu 22. 10. 2022 se konal 

první zámecký den. Odstartoval 
ve 14 hod. programem ke Dni 
stromů. Jeho součástí byly tvoři-
vé dílničky připravené Mateřskou 
školou, vystoupení skupiny scénic-
kého šermu Rebellius, z.s. v kultur-
ním areálu a venku před zámkem 
proběhly i přes nepřízeň počasí 
sportovní hry v režii Základní ško-
ly. V přízemí zámku byla výstava 
krásných obrázků dětí z MŠ a ZŠ. 

Od 15:30 až do půlnoci pak popr-
vé v historii probíhaly prohlídky 
vybraných částí zámku. Celkem 
na prohlídky zavítalo kolem 200 li-
dí (bylo 18 vstupů po půlhodině). 
Zájem o prohlídky byl velký, avšak 
kapacita byla z organizačních 
a bezpečnostních důvodů omezená. 

Prohlídky byly tematicky za-
měřeny na polovinu 19. století, 
kdy zámek vlastnil rod Stommů. 
Prohlídky dokreslovaly dobové kos-
týmy všech účastníků, zapůjčený 
nábytek a různé dekorace vč. lovec-
kých trofejí.
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V „zámeckém šenku“ byla k vi-
dění výstava fotografií původních 
předmětů ze zámku, z nichž někte-
ré byly k vidění i na živo v rámci 
prohlídkové trasy (obrazy rodiny 
Stommů, kachle z původních ka-
men apod.)

Pro spoustu pozitivních a krás-
ných ohlasů bychom rádi večerní 
prohlídky našeho zámku zopako-
vali, a to v dubnu a říjnu příštího 
roku. Podrobnosti včas zveřejníme.
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PoděkováníPoděkování
Celá příprava na tuto akci byla velmi náročná. 

Prohlídkám předcházel několikaměsíční úklid zámku, 
hledání jakýchkoli informací v archivech, apod. Bez 
nadšení a ochoty nemalého množství lidí, by se tato 
akce nikdy neuskutečnila. 

Rády bychom na tomto místě poděkovaly všem, 
kteří nám s organizací či přípravou jakkoli pomohli. 
Vyjmenovávat jednotlivce by zabralo celou stránku, 
a i tak by hrozilo, že se na někoho zapomene. 

Poděkování patří všem kamarádům, kteří ve svém 
volném čase chodili dobrovolně do zámku uklízet, 
umývat okna, čistit a natírat podlahy, zametat mno-
haletý prach, obnovovat průchody do místností, od-
straňovat pozůstatky doby minulé (jako umyvadla, 

Hlavní sál, před prohlídkou

Hlavní sál, úklízení

Bývalá knihovna, natírání podlahyHlavní sál, obnovení průchodů

Hlavní sál, před úklidem
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zářivky a jiné) a dále se podíleli na stěhování, zdobení 
a chystání místností. Většinu z nich jste pak mohli 
vidět přímo jako dobové postavy na prohlídkové trase, 
nebo v zámeckém šenku. 

Na přípravách a úklidu se zásadně podíleli také za-
městnanci obce - s prvním velkým úklidem přízemí 
a s tříděním rozměrných uložených věcí začali již 
na jaře tohoto roku. Zvláštní poděkování pak patří 
za ne zcela jednoduchou výměnu všech starých záři-
vek a světel, za téměř dobové lustry v celém přízemí. 
Touto výměnou byl spodním místnostem, které byly 
v minulosti nejvíce přestavovány a upravovány, ales-
poň z části navrácen původní zámecky duch. 

Za spolupráci také děkujeme MŠ a ZŠ Liptál, a to 
jak za krásné výtvarné práce, tak i za zajištění dopro-
vodného programu. Maminkám dětí z MŠ děkujeme 
za výbornou ochutnávku velkého množství dobrot 
a základní škole za zapůjčení kostlivce.

Krajní místnost - úklid

Krajní místnost před úklidem Krajní místnost před prohlídkou

Krajní místnost - obnovení průchodů
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Dále velice děkujeme za zapůjčení veškerých rekvizit 
(nábytku, trofejí, obrazů a dekorací, fotografií apod.), 
bez kterých by zůstaly všechny zámecké místnosti 
prázdné.

A největší dík patří našim rodinám, bez jejichž 
pomoci by se tento náš smělý nápad nikdy nemohl 
uskutečnit. 

 
Za ČSOP Vartovna Liptál

Věrka Dorušková, 
Lucie Výchopňová 

a Tereza Matošková

Parta dobrovolníků

Úklid chodby Kuchyně před prohlídkou

Vedlejší místnost, úklid
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Vedlejší místnost před prohlídkou

Vedlejší místnost před úklidem Schodiště před prohlídkou

Schodiště před úklidem
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VýzvaVýzva
Rádi bychom i nadále hledali původní věci ze zámku. 

Na prohlídce bylo k vidění např. křesílko, které jedna 
místní rodina zakoupila při rozprodávání zámeckého 
inventáře tehdejším MNV. Budeme rádi za jakoukoli 
podobnou informaci o dalších původních věcech (ná-
bytek, obrazy, fotografie,…). Tyto by pak mohly být 
použity na další plánované prohlídky, k věrnějšímu 
dokreslení původního vzhledu zámku.

Dále budeme rádi za jakoukoli fotku z parku, či pro-
storu před zámkem, a to v době kdy byl park obehnán 
kamennou zdí. 

S informacemi se obraťte buď na pracovníky obce, 
nebo na email csopliptal@seznam.cz, příp. mobil 
736 237 370 (Věrka Dorušková).

Video ze Zámeckého dne můžete shlédnout pomocí QR kódu zde.
Fotoreportáže i video z akce naleznete na www.liptal.cz, Fotogalerie.

Zapůjčené původní křesílko
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Tak už se nám zase blíží konec dalšího roku. 
S ohlédnutím zpět můžeme říct, že ačkoli byl začá-
tek roku náročný, a ne přímo dle našich představ, 
považujeme ho za úspěšný. Každými malými krůčky 
se přibližujeme v našem bádání a koníčku na vyšší 
úroveň a daří se nám stylizovat i naši osadu. Ta už je 
letos zazimována a bude poklidně čekat na náš návrat 
a projekty, které bychom rádi v roce 2023 realizovali. 

Jak už někteří možná víte a někteří z vás se dozví, 
budeme i příští rok opět pořádat Den středověkých 
řemesel. Tentokrát se zaměřením na oheň a kov. A to 
v termínu 3.6.2023. Opět se můžete těšit na hojnou 
účast řemeslníků a bohatý program.

Máme zde advent a letos jsme ho zahájili příjemně, 
a to pomocí na Adventním jarmarku v Liptále. Byli 
jsme osloveni, zda bychom se zúčastnili a podpořili 
tak naše děti ze ZŠ Liptál. 

Samozřejmě, že jsme nemohli odmítnout, a tak 
jsme se pustili do příprav. Jelikož sami máme dceru 
ve druhé třídě a z páté třídy nás pravidelně navště-
vuje Štěpánek, rozhodli jsme se krom účasti vyrobit 
na stánek také výrobky s vánoční tématikou a částku 
z prodeje pak věnovat těmto dvěma třídám. V rámci 
naší účasti jsme se však rozhodli přiblížit více Vánoce, 
či skandinávsky Jule, taky všem návštěvníkům. Proto 
jsme udělali nástěnku a pár rekvizit typických pro 
skandinávské Vánoce. Představili jsme na nich Vánoce 
na Islandu, v Dánsku, Švédsku, Norsku a Polsku. 
Vybrali jsme jednotlivé zvyklosti, tradiční oslavy 
i folklorní a pohanské zvyky, které jsou ve všech 
zemích stále živé. Okořenili jsme je zajímavostmi 

a specialitami daných zemí. K tomu všemu jsme se 
rozhodli i připravit něco na chuť a tím bylo tzv. Grzane 
piwo – což je volně přeloženo „Svařené pivo“, které se 
těší velké oblibě hlavně v adventní čas v Polsku. Jedná 
se o 12° pivo s přídavkem medu, hřebíčku, skořice, 
zázvoru a cukru. Na ohni a v měděném kotli jsme ho 
měli připravený po celý čas jarmarku. Jsme rádi, že 
přišli i odvážlivci, kteří okoštovali na vlastní nebez-
pečí. A myslím, že mi dají za pravdu, když řeknu, že 
strach byl zbytečný a pivo jim chutnalo. 

V našem historickém koutku jste krom adventního, 
prodejního stánku mohli zhlédnout také přírodní oz-
doby, které se na severu používají z 90%, tak i rozpro-
střený stůl s klasickými chleby, masem a slavnostním 
koláčem.

Jak jsem již zmiňoval, veškerý výdělek z prodeje šel 
na podporu 2. a 5. Třídy ZŠ Liptál a díky Vám jsme 
mohli mezi tyto dvě třídy rozdělit krásných 2600kč. 
A za to moc děkujeme.

Letos je to poslední vydání zpravodaje a tak bychom 
jako každý rok chtěli moc poděkovat za podporu všem, 
kteří tak činí. Děkujeme všem, kteří nás sledují a těm, 
kteří naše akce navštěvují. Za příjemné rozhovory 
a ohlasy na družinu. A nemalé díky patří našim stá-
lým sponzorům a obci Liptál. 

Pro ty z vás, kteří neměli tu možnost se seznámit 
s Vánoci ve Skandinávii vám zde ještě přiložíme dva tex-
ty. První se bude věnovat poměrně zajímavému Islandu 
a druhý zemi, kterou rekonstruujeme a tou je Dánsko.

 
VÁNOCE NA ISLANDU

mají své kořeny jak v křesťan-
ských zvyklostech, tak i v původ-
ním náboženství Ásatru a místních 
pověrách.

V islandských rodinách stále sil-
ně převládají lokální legendy, které ve velkém podpo-
rují nejen dětskou fantazii.

Vánoce na Islandu jsou spojené nejen s 13 „Ježíšky“, 
ale také s různými obludami, zloději, či tajuplnými 
kreaturami.

Advent na severuAdvent na severu
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JEŽÍŠCI NA ISLANDU:  
Na Vánoce vyleze ze svých úkrytů v jeskyních na se-

veru Islandu 13 sněžných mužíků Jolasveinarů.
Tito „islandští Ježíšci“ mají velmi vtipná jména, kte-

rá jim byla přidělená podle jejich špatných zvyklostí 
a přečinů. 

 Tito mužíci dle tradice scházejí po 13 dní před 
Vánocemi z hor k lidským obydlím a dávají dětem 
za okno do připravených punčoch drobné dárky.

Protože přicházejí po jednom, každé dítě se po 13 dnů 
může každé ráno těšit z nového dárku.

Podle staré legendy to byli synové zlé obryně Grýly, 
ale více než zlí byli dle tradice spíše škodolibí a lidem 
ztrpčovali život. Podle svých zločinů (prohřešků) byli 
také pojmenováni, Práskač dveřmi, Okenní nakuko-
vač, Zloděj svíček, Plašič ovcí apod.)

KOČKA JÓLAKÖTTURINN:
Vánoce na Islandu jsou 

neodmyslitelně spojová-
ny s „Vánoční kočkou“ 
Jólakötturinn. Tato obrov-
ská a zlomyslná kočka je 
známá z islandského folk-
lóru. Již po staletí Přichází 
k lidským obydlím prá-
vě o Vánocích. Potuluje se 

po zasněžené krajině a podle legend požírá lidi, kteří 
před Štědrým dnem nedostali od svých blízkých žádné 
nové oblečení.

Vtipné je, že tuto hrozbu používali dříve islandští 
farmáři, aby popohnali své dělníky ke zpracování 
veškeré vlny získané na podzim, ještě před Vánocemi.

 Islandská kočičí příšerka má i své rodinné zázemí. 
Je totiž mazlíčkem obryně jménem Gryla. I ona za-
ujala místo ve vánočním folkloru, právě tehdy totiž 
"sestupuje z hor" a u lidských obydlí hledá ingredience 
pro svůj oblíbený pokrm - dušeninu ze zlobivých dětí.

VÁNOCE NA ISLANDU
 Večeře se servíru-

je po 6. hodině ve vel-
kém kruhu rodinném. 
Obvykle se podává di-
voké ptactvo a vánoční 
polévka jako například 
langustová polévka,
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Na místo našeho českého kapra je na islandských 
stolech servírován bělokur. Oblíbený je hlavně guláš 
z bělokura. V některých domácnostech najdete i pe-
čené husy nebo například papuchálky. Tradičně se 
servírují s islandskými bramborami a bešamelovou 
a houbová omáčkou.

Tam, kde nenajdete k večeři bělokura se často obje-
vuje uzené jehněčí, nebo vepřová žebra.

 Typický vánoční drink Jólaöl je Appelsín namixova-
ný dohromady s Maltem. Appelsín je národní island-
ská oranžová limonáda,  která je vyráběna pivovarem 
Egill Skallagrímsson již od roku 1955. Malt, neboli 
Maltextrakt je čistý slad (předtím než začne fermen-
tovat). Ideální je mixovat nápoje v poměru tak 50% 
na 50%, ale záleží na vaší chuti.

Jul
Dánsky Jule a Vánoce, se slaví 

po celý prosinec, a to buď od za-
čátku adventu, nebo od 1. prosince, 
s různými tradicemi. Štědrý den, 
Juleaften, hlavní událost Jule, se 

slaví 24. prosince večer.
Jul je původně stará staroseverská tradice souvise-

jící s germánskými oslavami Yule v severní Evropě, 

ale při christianizaci Dánska v průběhu 11. století se 
smísila s překrývající se křesťanskou tradicí Vánoc. 
Tradice spojené s Jule se v průběhu staletí vyvíjely 
a dodnes se v nich udržuje mnoho pohanských zvyků. 

JUL V SOUČASNÉM DÁNSKU
Večer se v rodinném 

kruhu podává vynikající 
večeře. Obvykle se skládá 
z vepřové pečeně, pečené 
kachny, nebo vzácněji pe-
čené husy s brambory, ka-
ramelizovanými brambory, 
červeným zelím a spoustou 
hnědé omáčky. Jako de-
zert se podává risalaman-
de, studený rýžový nákyp, 
s horkou višňovou omáč-
kou, tradičně s celou man-

dlí ukrytou uvnitř. Šťastný nálezce této mandle má 
nárok na malý dárek, kterým je tradičně marcipánové 
prasátko. V některých rodinách je tradicí, že se rýžový 
dezert připravuje ze zbytků rýžové kaše z předchozího 
večera, jídla podávaného 23. července, Lillejuleaften 
(Malý předvečer Yule), se skořicí, hnědým cukrem 
a máslem. Jí se teplý s ovocným nápojem nebo slad-
kým sladovým pivem.

Po skončení jídla rodina tančí kolem Juletræ (vá-
nočního stromečku )a zpívá vánoční koledy a písně 
jako "Nu er det jul igen" (Teď už je zase Yule) a "Et 
barn er født i Bethlehem" (V Betlémě se narodilo dítě). 
Po skončení zpěvu si děti postupně rozdávají dárky 
zpod stromečku. Po jejich rozbalení následuje další ob-
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čerstvení, sladkosti, chipsy a mezi dospělými tradiční 
Gløgg (víno svařené s přídavkem koření, hrozinek, 
mandlí a tvrdého alkoholu).

V Dánsku je Santa Claus známý jako Julemanden ří-
ká se, že přijíždí na saních tažených soby a vozí dětem 
dárky. S jeho vánočními pracemi mu pomáhají skřítci 
známí jako julenisser (nebo jednoduše nisser), o kte-
rých se tradičně věří, že žijí na půdě, ve stodole nebo 
na podobných místech. V některých tradicích, aby si 
děti udržely přízeň a ochranu těchto nisserů, nechá-
vají pro ně 24. prosince odpoledne talířky s mlékem, 
rýžovým nákypem nebo jinými pochoutkami a s po-
těšením zjišťují, že ráno na Yule je jídlo pryč.

Dánské domovy se zdobí kravleni-
sser (šplhající nisser), což jsou karto-
nové výřezy skřítků, které lze připevnit 
na obrazy a police s knihami. Jedná se 
o jedinečnou dánskou tradici, která 
vznikla na počátku 20. století.

Julehjerter neboli plisova-
ná julská srdce jsou ručně 
vyráběné ozdoby, které se 
zavěšují na stromeček. Děti 
společně s ostatními členy 
rodiny vytvářejí srdce z lesk-
lého papíru různých barev.

ZAJÍMAVOSTI:
• Každý z nás někdy určitě zápasil s balicím papírem 

a během rozbalování dárků se pěkně navztekal. 

Až se budete do vánočního dárku dobývat i letos, 
vzpomeňte si na Dány – ti to mají mnohokrát hor-
ší. Dánskou vánoční tradicí totiž je zabalit dárky 
do dvaceti vrstev vánočního papíru. Je to znak toho, 
že si obdarovaný dárek opravdu zaslouží.

• V některých rodinách končí Štědrý večer soutěží, 
která na rozdíl od risalamande nezahrnuje jídlo ani 
dárek. Soutěž spočívá ve výběru svíčky na vánočním 
stromku, která shoří jako poslední. Do té doby mo-
hou členové rodiny, kterým jejich svíčka již pohasla, 
jít spát a vítěz pouze obdrží nějakou ubohou "poctu".

Všem vám pře-
jeme krásný ad-
vent, klidné svát-
ky Yule, Kračún, 
Vánoce, bohaté-
ho ježíška – ne-
bo jak mají tře-
ba na Islandu 
bohatých třináct 
Ježíšků a abyste 
dostali aspoň ně-
co z nového oble-
čení pod strome-
ček jinak by vás 
mohla jedna čer-
ná kočka sežrat. 

A do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky a pro-
sluněných dní.                                                              

Za Jagāri Halfdan.
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Z historie

Vážení
předem mého přípisu Vás srdečně zdravím! 

Mnohokrát děkuji za zaslaný Liptálský zpravodaj. 
Po prolistování i tohoto čísla jsem nesmírně nadšen, 
že snaha o udržení povědomí o odbojové a party-
zánské činnosti ve Vašem regionu stále žije a cyklus 
Liptálských příběhů 20. století má stále přísun docho-
vaných zajímavých vzpomínek pamětníků.   

Rádi bychom pojednali i o naší zmiňované knize, 
která právě vyšla.

 
Publikace, o jejíž přípravě jsem Vám psal již dříve, 

nese název "Ve jménu cti". 
Jejími autory jsou Pavel Sajenko, Vladimír 

Boldaňuk, Stano Bursa.  

Na jejích 490 stránkách je v ní chronologicky pojed-
náváno nejenom o činnosti zpravodajských skupin 
především Zpravodajského oddělení štábu 1. ukrajin-
ského frontu, které působily na přelomu let 1944/45 
v prostoru Moravsko-slovenského pomezí, ale též 
o základních obrysech příslušníků někdejšího 1. čes-
koslovenského partyzánského oddílu - pozdější 1. mo-
ravské partyzánské brigády Jana Žižky.

Jsme si plně vědomi toho, že na dané téma exis-
tuje již mnoho dalších knih a pojednání a čtenářům 
není tato problematika až tak neznámá. Přesto jsme 
ale přesvědčeni o tom, že naše publikace může čte-
nářům nabídnout takový pohled do zákulisí příprav 
a provádění oněch zpravodajských operací a působení 
partyzánů, s jakým se čtenář doposud nesetkal a při-
spěje tak k doplnění již dřívějších známých informací 
a především doplnění "známých neznámých"... 

Při práci na knize byl kladen důraz především 
na zmapování osob, které jsou badatelům i zájem-
cům o tuto část naší historie známy, které domácí 
spolupracovníci pod svojí střechou ukrývali, avšak 
chyběly jejich podobenky, anebo naopak, takové osoby 
se na dochovaných fotografiích objevovaly, ale jejich 
totožnost nebyla přesně známa.

Formou vyprávění jsou na pozadí válečného dění 
čtenáři předestřeny osudy lidí, jejichž životní cesty se 
protnuly právě i ve Vámi spravovaném regionu anebo 
blízkém okolí. Detailně je pojednáno o zpravodajských 
skupinách FAKEL a NAĎOŽNYJ které byly v počátcích 
činnosti rozbity a jejichž zbytky byly sjednoceny v jed-
nu. Osudy těchto rozvědčíků jsou svázány s činností 
partyzánské skupiny Kozubová - Nad Olzou.

Čtenář prakticky poprvé bude moci shlédnout po-
dobenky též například členů zpravodajské skupiny 

ARAP, operující pod velením npor. Adama Jevsejeviče 
Niščimenka - nezvěstných Františka Janočka 
a Vasilije Michajloviče Ostapenka, zatčených gesta-
pem ve Starých Hamrech. 

Jako jeden z naprostých unikátů je například foto-
grafie Janiny Dunajske, původní příslušnice samo-
statného spojařského pluku 1. peší divize Tadeusze 
Kosciuszka 1. polské armády v SSSR,  která se dobro-
volně přihlásila k plnění úkolů v týlu nepřítele. Jako 
příslušnice zpravodajské skupiny LVOVSKIJ operující 
pod velením rezidenta Emila Szreka byla společně 
se Sofií Konstantinovnou Danilovou vysazena v noci 
25. 3. 1945 v prostoru Bílová - Lazy. Janina Dunajska 
nalezla smrt ve vile ve Fryštáku společně s další ra-
distkou Naďou Dmitrijevnou Kolbinovou.... 

    
Protože příslušníci zpravodajských skupin zde přišli 

i do kontaktu s partyzány, je část publikace věnována 
i osudům některých členů skupiny UŠIAK, vysazené 
pod velením rotmistra čs. armády Jána Ušiaka, komi-
saře "Turského" a náčelníka štábu Dajana Bajanoviče 
Murzina u slovenské Sklabině.  Činnost rozvědčíků je 
pak provázána s pozdější Murzinovou 1. moravskou 
partyzánskou brigádou Jana Žižky.  

Při přípravě publikace nám svými poznatky a svými 
materiály nesmírně pomohli, mimo mnoha dalších, 
i dva amatérští regionální badatelé Ondřej Haša 
a Roman Babica. Právě ve spolupráci s Ondřejem 

Nová publikace o partyzánské historiiNová publikace o partyzánské historii
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Hašou byla objevena skutečná identita velitele jed-
né z čet, které Ušiakovci vyslali jako předzvědné 
na Moravu jako první - kapitána Vitalije Fedoroviče 
Grikovského, který o něco později se svým poboční-
kem por. Nikolajem Ivanovičem Rešetnikovem nalezl 
smrt na Mynaříkově pile v Ratiboři.   

Díky badatelskému nadšení a poskytnutému mate-
riálu Romana Babicy zase bylo možno detailně pojed-
nat o příslušnících partyzánské skupiny OLGA, jejíž 
členové mimo jiných úspěchů zajali německého gene-
rála von Mullera. I díky tomu se podařilo upřesnit oso-
bu tajemného sestřeleného letce kpt. Zeška, ale i per-
sonální složení zpravodajské skupiny OSTROKOVICE, 
které byl partyzány OLGY nakonec zajatý generál 
předán...

Protože, jak již bylo výše zmíněno, kniha pojednává 
i o partyzánech Murzinovy 1. moravské partyzánské 
brigády Jana Žižky, nemohli jsme se vyhnout ani 
zpravodajsko - diverzní skupině NKGB Ukrajiny "LUČ" 
vysazené u vás na Vánoce 1944, jejíž členové s nimi 
přišli rovněž do styku. Portréty jednotlivých členů sku-
piny jsou představeny na 23 stránkách.       

Tato kniha je jakýmsi třetím dílem pomyslné trilo-
gie, která plynule navazuje na knihu Výsadek CHAN 
se nehlásí (2015) a Úkol splníme! (2018), ale která má 
svoji plně vypovídající hodnotu jako samostatný titul. 

Tak jako v předchozích případech byly stěžejními 
prameny především archivní materiály nacházející 
se v archivech Ruské Federace, Ukrajiny, Slovenska, 
České republiky, Německa, ale i Běloruska a Maďarska 
provázané se vzpomínkami domácích pamětníků.

Kniha je hustě protkána podobenkami jednotlivých 
aktérů, ale i některých dobových archivních hlášení 
a operačních materiálů, kterými jsou jednotlivé zá-
věry autorů podloženy. Příprava na knize dopomohla 
v několika případech též k tomu, že právě rodinní 
příslušníci někdejších hrdinných bojovníků se mohli 
dozvědět kde konkrétně jejich předek padl a kde je 
pochován a konečně pro ně přestal být jen neznáným 
pojmem - nezvěstný...

I když si dnes patrně nejsme zatím schopni plně 
uvědomit význam a hodnotu této publikace pro ba-
datelskou veřejnost a obyvatele jednotlivých regionů, 
ve kterých se popisované události odehrávaly, zcela 
jistě lze dílo označit jako jedno z mála, které o jednot-
livých událostech boje za svobodu a odboje na Moravě 
popisuje alespoň trochu uceleně a srozumitelně, a kte-
ré dokáže čtenáře posunout zase o krůček blíže skuteč-
nému poznání.     

Cena knihy Ve jménu cti, ISBN 978-80-11-02250-1, vý-
tisk první, byla s ohledem na svoji výjimečnost, úsilí 
a náklady vynaložené s opatřováním podkladových 
materiálů a tisku, ale i omezeného počtu výtisků 
na 200 kusů, stanovena na 895,- Kč.

Cena byla přidržena při spodní hranici právě pro tu 
možnost, aby se kniha dostala do co možná nejbližší-
ho okruhu osob, jejichž rodinní příslušníci neváhali 
za znovunabytí svobody položit nejenom své zdraví, 
ale i svůj život. 

Základní informace o knize přiloženy na fotogra-
fiích.

S mnoha pozdravy 
Pavel Sajenko, jeden z autorů.

Z historie

Pamětní deska v Lůžku
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V Liptále se na začátku listo-
padu uskutečnilo školení trenér-
ské licence FAČR C. Zúčastnilo se 
24 zájemců z oddílů napříč celého 
okresu, včetně sedmi liptálských 
trenérů. Garantem a vedoucím ško-
lení byli Slávek Ondra z FAČR a Petr 
Zapletal st. z KFS Zlín. Dalšími lek-
tory byli Grassroots trenéři mlá-
deže KFS (GTM) Ondřej Machala 
(Uherské Hradiště), Ondřej Koňařík 
(Vsetín), Petr Posolda (Kroměříž) 
a Petr Zapletal ml. (Zlín). 

Liptálští trenéři se tohoto ško-
lení zúčastnili, protože se chtěli 
dozvědět správné postupy při tré-

nování mládeže FK Liptál. Kurz tre-
nérské licence byl plný výborných 
informací a všichni jsme si odnesli 
mnoho super poznatků a zkuše-
ností, jak co nejlépe trénovat vaše 
děti. K teorii byly také přidány 
praktické ukázky tréninkových jed-
notek. Všem trenérům patří velké 
poděkování za to, že obětovali celý 
víkend fotbalu.

Ing. Milan Daňa, předseda

Liptálští trenéři se vzdělávaliLiptálští trenéři se vzdělávali
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MUŽI FK LIPTÁL

Podzimní část sezóny jsme za-
končili na 3. místě tabulky s po-
čtem 15 bodů a skóre 25:15. S umís-
těním jsme spokojeni, chtěli jsme 
hrát na špici tabulky, a to se nám 
po celý podzim dařilo. Bodů ov-
šem mohlo být daleko víc, domácí 
remízy s Valašskou Polankou "B" 
a Valašskou Senici hodně mrzí, 
v obou zápasech nás zradila kon-
covka, kdy bylo šanci na tři zápasy, 
kvalita hry výborná, ale museli 
jsme se spokojit jen s jedním bo-
dem. Nejhorší zápas podzimu jsme 
sehráli v Janové, kdy náš tým po-
dal velmi špatný výkon a rovněž 
tam ztrácíme zbytečně dva body 
za remízu. Jediná prohra přišla až 
poslední kolo v derby na půdě Lhoty 
u Vsetína 6:4, v krásném zápase 
a přestřelce jsme nakonec padli 
po statečně boji a nemáme se za co 
stydět, Lhota byla o chlup lepší a vy-
hrála zaslouženě. Nejlepším střel-
cem našeho týmu byl Nadymáček 
s 5 góly. Hráče musím pochválit 
za přístup jak k tréninkům, tak 
v zápasech a je na čem stavět 
do jarní části, která pro nás začne 
přípravou v druhé polovině ledna. 
Po konci sezóny jsme na Vsetínské 
umělce ještě sehráli dva přípravné 

zápasy s Huslenkami, první skončil 
remízou 3:3 (Matějů, Nadymáček, 
Navrátil) a druhý zápas jsme těsně 

prohráli 2:3 (Obadal, Urban). Takže 
neleníme a stále jsme v pohybu.

Věroslav Polášek, trenér

Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Lhota u Vs. 8 7 1 0 38:12 22

2 Valašská Polanka B 8 5 3 0 42:18 18

3 Liptál 8 4 3 1 25:15 15

4 Leskovec 8 4 0 4 15:31 12

5 Valašská Senice 8 3 1 4 26:23 10

6 Študlov/Lidečko B (SD) 8 3 0 5 25:25 9

7 Střelná 8 3 0 5 21:23 9

8 Ratiboř B 8 2 1 5 15:23 7

9 Janová 8 0 1 7 8:45 1
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DOROST FK LIPTÁL

Podzimní část sezóny máme 
za sebou s bilancí tří vítězství, tří 
remíz a čtyř proher z celkovým 
skoré 21:26 (celkové skoré nám po-
kazil jeden zápas s Lidečkem, kde 
jsme inkasovali deset gólů). Cíle, 
které jsme si stanovili před začát-
kem sezóny, jsme přinejmenším 
splnili. Především musím všechny 
kluky pochválit za výbornou tré-
ninkovou i zápasovou kázeň, když 
už se někdo někdy omluvil, že ne-
může přijít na trénink nebo zápas, 
tak k tomu měl patřičné důvody 
(nemoc, zranění, škola). Většinu 
zápasů se nám podařilo odehrát 
v dobré kvalitě a nasazení. Výkony 
týmu a jednotlivých hráčů hodno-
tíme vždy po každém zápase úst-
ně i písemně krátkou rekapitulací 
odehraného utkání. Za celý podzim 
si zaslouží pochvalu všichni kluci, 
ale chtěl bych vyzvednout jednoho 
hráče a myslím, že se mnou bude 
souhlasit i celý tým, není to nikdo 
jiný než náš pavoučí muž v bráně 
Martin Daňa. Svými zákroky v jed-
notlivých utkáních přiváděl k ší-
lenství soupeřovy hráče, ale i jejich 
trenéry. Marťo, jen tak dále.

Poslední podzimní utkání jsme 
odehráli v sobotu 29.10., ale trénin-
kový cyklus pokračuje stále dál. 
Podzimní sezónu ukončíme 15.12. 
Přípravu na jarní část sezóny za-
hájíme 2.2.2023. V termínu 11.2. až 

14.2. nás čeká zimní soustředění 
na Kyčerce ve Velkých Karlovicích. 
Pro jarní část připravujeme sehrát 
tři až čtyři přípravná utkání. K tré-
ninku budeme využívat tělocvičnu 
a sportovní areál.

Tímto bych chtěl pozvat fotbalové 
nadšence na naše utkání v jarní 
části, myslím, že se nám tady rodí 
něco hezkého. Fotbalu zdar.

Michal Trochta, 
trenér

Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Lidečko 10 9 1 0 76:3 28

2 Ratiboř/Kateřinice (SD) 10 7 1 2 44:16 22

3 Juřinka 10 6 2 2 32:19 20

4 Ústí/Val.Polanka (SD) 10 5 3 2 27:19 18

5 Horní Bečva/Hutisko (SD) 10 5 2 3 45:23 17

6 Jarcová/Jablůnka (SD) 10 4 3 3 44:19 15

7 Vidče/Val.Bystřice (SD) 10 5 0 5 34:22 15

8 Liptál 10 3 3 4 21:26 12

9 Dolní Bečva 9 1 1 7 14:66 4

10 Francova Lhota/Poteč (SD) 9 1 0 8 7:76 3

11 Halenkov 10 0 0 10 7:62 0
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STARŠÍ ŽÁCI FK LIPTÁL
 

Podzimní část sezóny můžu hod-
notit kladně. Věděli jsme, že začátek 
nebude jednoduchý, protože si děti 
musely zvyknout na velké hřiště 
a víc minut v zápase. Hledali jsme 
optimální rozestavění a posty hrá-
čů. Největší oříšek byl na postu gól-
mana. Prvních pár zápasu byli ne-
mastné neslané, ale pak to začalo. 
Po vhodném doplnění kádru jsme se 
rozjeli na plné obrátky. Vyvrcholilo 
to v zápase s Kateřinicemi, které 
do té doby byli skoro pořád na prv-
ním místě v tabulce. Porazili jsme 
je 14:1. Taky musím zmínit výkon 
se Zubřím, kterému jsme nastříleli 
23 gólů. V tabulce jsme nakonec 
obsadili pěkné 4 místo z 11 týmů. 
Jak jsme sezónu začali přátelským 
utkáním se Vsetínem U14, kdy jsme 
vyhráli 3:2, tak jsme ji i zakončili 
a zase vyhráli tentokrát 8:5.

Nebudu vychvalovat jednotlivé 
hráče za parádní výkony, ale přece 
jenom musím vyzdvihnout výkon 
našeho útočníka Jakuba Urbana, 
který byl suverénně nejlepším 
střelcem soutěže a nastřílel soupe-
řům úctyhodných 33 gólů a v po-
sledním přátelském utkání proti 
Vsetínu dal pět branek.

Chtěl bych dětem poděkovat 
za skvělé výkony, kdy nás bavi-
li opravdu krásnými fotbalovými 
akcemi.

Přeji všem krásné a pohodové 
Vánoce a vše nej v Novém roce.

Jaroslav Kirchner,
trenér

Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Podlesí 10 8 0 2 54:16 24

2 Val.Bystřice/Vidče (SD) 10 7 1 2 47:24 22

3 Kateřinice/Ratiboř (SD) 10 7 0 3 45:29 21

4 Liptál 10 5 1 4 70:42 16

5 Branky 10 4 3 3 31:32 15

6 Kelč/Rajnochovice (SD) 10 4 2 4 18:19 14

7 Hovězí 10 4 1 5 32:25 13

8 Lidečko 9 4 1 4 43:37 13

9 Krhová/Juřinka (SD) 10 3 1 6 27:42 10

10 Valašská Polanka 9 3 0 6 21:25 9

11 Zubří 10 0 0 10 2:99 0
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MLADŠÍ ŽÁCI FK LIPTÁL
 

Tým mladších žáků je poskládán 
především z dětí ročníku narození 
2010 až 2013.  FK Liptál byl na-
losován do silně obsazené skupi-
ny B a našimi soupeři byly celky 
z Valašska jako např. Kateřinice, 
Valašská Polanka, Ústí, Francova 
Lhota apod. 

V podzimní části sezóny jsme 
odehráli celkem 10 zápasů s bilancí 
6 výher a 4 proher a v tabulce jsme 
se umístili na 4 místě z celkových 
8 mužstev. Chtěl bych vyzvednout 
především výkon ve dvou zápa-
sech, a to s Valašskou Polankou 
a Kateřinicemi, což jsou lídři sou-
těže. Naše děti předvedly velkou 
bojovnost a s oběma celky hrály 
vyrovnané zápasy, které jsme bo-
hužel prohráli až v samém závěru 
o jeden gól.

Nejlepším střelcem našeho týmu 
byl za podzim vyhlášen Kryštof 
Mičkal, který vstřelil 21 branek, ná-
sledovala jej Veronika Hrádková se 
17 brankami a nejlepší trojici uza-
vírá Martin Ondrašík s 9 přesnými 
zásahy do sítě soupeře. Nicméně 
velkou pochvalu si zaslouží všichni 
hráči za jejich herní projev a aktiv-
ní přístup k tréninkům. 

V současné době se již pilně při-
pravujeme na jarní část sezóny, 
kde bychom chtěli zabojovat a do-

stat se v tabulce mezi nejlepší tři 
celky. Uvidíme, zda se nám to po-
vede, tým na to máme. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
rodičům za pomoc s odvozem dětí 

na venkovní zápasy a samozřejmě 
také za jejich podporu při jednotli-
vých zápasech. Velké díky - bez vás 
by to nešlo!

Pavel Ondrašík, trenér

Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Kateřinice/Ratiboř (SD) 11 10 1 0 90:15 31

2 Valašská Polanka 11 7 2 2 52:18 23

3 Francova Lhota 10 6 1 3 52:25 19

4 Liptál 10 6 0 4 72:26 18

5 Ústí 10 5 2 3 43:20 17

6 Huslenky/Hovězí (SD) 11 2 1 8 32:96 7

7 Halenkov 11 2 0 9 19:54 6

8 Val.Příkazy/H.Lideč (SD) 10 0 1 9 10:116 1
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA 
FK LIPTÁL

 
Podzimní část sezóny začala po-

rážkou silného Vsetína, a to bylo ta-
ky poprvé a naposledy, kdy se nám 
podařilo zvítězit, zřejmě i proto, že 
jsme se sešli, až na malé výjimky, 
téměř všichni. Většinu dalších zá-
pasů byl totiž problém s velmi ma-
lou účastí, a tedy slabou možností 
střídání. Účast na trénincích je až 
nadstandardní a rádi bychom měli 
takovou i na zápasech. Nicméně 
kluci, celý podzim, podávali vyrov-
nané výkony a je třeba všechny po-
chválit za obrovskou snahu. Během 
podzimu přibylo několik nových 
hráčů a věříme tedy, že jarní část 
sezóny se ponese v pozitivnějším 
duchu, co se týká výsledků zápasů.

Michaela Kovářová, trenérka

Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 N.Hrozenkov/VKK 10 8 2 0 103:39 26

2 Valašská Polanka 11 8 1 2 125:75 25

3 Bratřejov 11 8 1 2 96:54 25

4 Hovězí 11 7 0 4 103:76 21

5 Vsetín 10 5 1 4 130:119 16

6 Halenkov 11 5 1 5 85:84 16

7 Lidečko 9 5 0 4 70:60 15

8 Francova Lhota 11 5 0 6 104:135 15

9 Ústí 10 3 0 7 54:77 9

10 Lačnov 10 2 0 8 67:87 6

11 Liptál 10 1 0 9 49:123 3

12 Zděchov/Huslenky (SD) 6 0 0 6 27:84 0
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 
FK LIPTÁL

 
Fotbalová školička a mladší pří-

pravka má za sebou první kalen-
dářní rok svého fungování. Na jaře 
2022 jsme se poprvé sešli a začali 
společně dělat první nejen fotbalo-
vé krůčky. Scházelo se nás na tré-
nincích více než 20. Byli mezi námi 
kluci a holky ve věku od 4 do 7 let. 

Postupně během jara se naše do-
vednosti zlepšovaly, a tak jsme se 
rozhodli, že se na podzim přihlásí-
me do soutěže mladších přípravek. 
Během podzimu jsme se tedy stali 
opravdovými fotbalisty a fotbalist-
kami, kteří na sebe poprvé oblékli 
fotbalové dresy a zažili opravdo-
vé soutěžní utkání. Během podzi-
mu jsme absolvovali 9 fotbalových 
turnajů, ať už na domácím hřišti 
nebo na hřištích soupeřů v rámci 
vsetínského okresu. Na všech tur-

najích panovala výborná atmosfé-
ra plná pozitivního povzbuzování 
a dětského zápalu do hry. Výsledek 
nebyl vůbec důležitý. Vítězstvím 
pro všechny bylo to, že děti fotbal 
bavil a že se těšili na další tréninky 
a turnaje. 

I když sezona turnajů již skon-
čila, naše příprava pokračuje dál. 

Vzhledem k zimnímu počasí jsme 
se přesunuli do školní tělocvičny, 
kde se každé úterý od 16 hodin 
učíme novým nejen fotbalovým 
dovednostem. Kdokoliv nový bude 
u nás vždy vítán!

Filip Tomanec, trenér
Tomáš Vaněk, trenér
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Letos mládež FK Liptál zažila krás-
né letní soustředění v Podkopné 
Lhotě v penzionu Kopná. Postupně 
se jednotlivé kategorie v tomto pen-
zionu střídaly a mohli si tak užít 
krásné dny ve společnosti svých 
kamarádů a fotbalu. Je to krásný 
resort s umělkou, bazénem i vířiv-
kou, takže se děti měly jako profe-
sionální fotbalisté. Letošní novin-
kou bylo, že soustředění proběhlo 
bez mobilů.  

Projekt „Fotbalové soustředění pro 
mládež FK Liptál“ byl spolufinanco-
ván Zlínským krajem. Prostředky 
byly použity na tréninkové sou-
středění mládeže FK Liptál. Peníze 
šly na úhradu ubytování a stra-
vování. Celkové náklady na akci 
činily 90 925,- Kč, z toho příspěvek 
Zlínského kraje byl 27 000,- Kč.

Ing. Milan Daňa, 
předseda

Fotbalové soustředění pro mládež FK LiptálFotbalové soustředění pro mládež FK Liptál

PF 2023




