Folklor v Liptále 1930 – 2015
Liptálští občané se vedle pracovitosti a zručnosti vyznačovali rovněž
mimořádně kladným vztahem ke společenskému životu, ke kultuře a poznání. Na začátky dnešního folklorního
souboru Lipta vzpomíná pan František
Váňa na jubileu 50. výročí založení
v roce 1980 v klubovně zámku.
,,V závěru roku 1925 jsem se s manželkou Emílii zúčastnil taneční zábavy
ve staré hospodě u Klesků. Tentokrát
se platilo velmi malé vstupné a muzikanti byli odměňování hlavně ze
sól. To bylo hned – dva kamarádi
sólo, hned tři odvedenci sólo, sólo
pro všechny a podobně. V tom kdosi
z muzikantů zvolal: sólo pro ty, kteří
umí valašské tance!!! To s náma pohlo, stoupli jsme si s manželkou mezi
dveře a dívali jsme se. První začal
tančit Škrabánek z Lůžka a k němu se
přidaly ještě asi čtyři páry. A pro velký zájem se mladí na místě rozhodli,
že se bude každé pondělí u Klesků
vyučovat valašské tance pod vedením
Pavla Škrabánka.“

A to byl vlastně prapočátek valašského krůžku, dnes Folklorního spolku
Lipta Liptál. Utvořit valašský kroužek
však nebylo jednoduché, bylo nutné
shánět krojové součásti po lidech, kteří je dosud měli uschovány v truhlách.
Sbíraly se staré písně a tance. Hybnou
silou společenského a kulturního dění
byla místní jednota Republikánkého
dorostu, odnož agrární strany. Vedení
této strany pod vedením Josefa Šimka
č. 268 tvořilo současně i základ první taneční folklorní skupiny. V roce 1928 se konala v Praze výstava
a 6. - 8. června se této akce zúčastnilo
z Liptálu 21 osob, z toho 19 krojovaných. Místním pořadatelem byl Pavel
Tomana, okresním František Váňa.
Skupina jela do Prahy vlakem. První
den si společně prohlédli výstavu
a druhý den se zúčastnili manifestačního průvodu Prahou. Třetí den liptálští navštívili muzeum na Václavském
náměstí a různá jiná památná místa.
A jak vyplývá ze vzpomínek Pavla
Vaculíka (č.25), účastníci si na přilepšení pobytu vydělávali prodejem

obrázků od akademického malíře Jana
Kobzáně (Ondráš a Juráš). Před 85 lety bylo v Liptále v tomto období živo.
Na dvoře u Matějů (č. 135 - Josef
Matějů 1913 - 2007) připravovali ogaři žebřiňák – leštili žebřiny, lušně,
opravovali spodnicu, u kovářa opravovali vály, držáky a šlajf. I postroje
s chomůtem bylo potřeba vyspravit,
obnovit čabrály. No a samozřejmě dovézt z lesa mladé břízky, připravit
na vůz lavičky. 5. a 6. července 1930
se totiž na Vsetíně v Panské zahradě
konaly slavnosti Moravsko-Slezské,
na které na žebřiňáku taženém koňmi dorazili ogaři a cérky z Liptálu
v krojích. Liptalané se předvedli se
dvěma pásmy, a to Zbojníci (12 mužů
– ogarů) a Valašské hry (točené – 30
cérek - žen a 12 ogarů). Na fotografiích jsou např. Bohuš Daňa – Kusů
(prastaříček dnešního pana starosty), Jan Daňa, Karel Gerža – Ševců,
Josef Gerža – Pašků, Jan Mikulec –
Matůšů, Jan Kachtík - Budisků, Josef
Matějů, Karel Chmelař - Bilovský,
Pavel Filípek. Z cérek pak např.

Mahenův Jánošík, 1933.
Dolní řada z leva: Josef Chmelař, Karel Slováček, Pavel Smílek, sedící z leva: Tereza Smilková - Pavelová, Pavel Vaculík,
František Váňa, Josef Pivoda, Oskar Kutěj, Julie Tomanová - Davídková.
Třetí řada z leva: Josef Chmelař, Josef Matějů, Jan Němeček, Vladimír Hruška, Vladimír Gerža, Josef Machalec, ??, ??,
František Smilek - Povalský.
Čtvrtá řada: Jaroslav Valchář - Ublák, Pavel Tomana, Jan Daňa - Pacholeček, Antonín Gerža -Kopřivák, Josef Paška, Jan
Chmelař - Bilovský, pátá řada: Josef Daňa, Josef Smilek - Pavelů, Filípek.
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Emilie Smilková - Kotrlová, Rozalie
Smilková - Pavelová, A. Goláňová ze
Lhoty. Od tohoto data 5.- 6. července
1930 počínají dějiny organizovaného
folkloru v Liptále.
Vystoupení a nácviky se dále prováděly pro různé příležitosti: dožínky,
kácení máje, valašské bály. Ale ani
na divadlo se nezapomínalo. V roce 1934 byla uvedena hra Mahenův
Janošík, kterou liptálská veřejnost čekala, neboť byla blízká svým námětem
Kobzáňovu pojetí zbojnictví. Liptalané
se zúčastnili „Valašského roku“
v r.1934 v Rožnově pod Radhošťem,
v roce 1935 na hanáckých dožínkách
ve Štěpánově u Olomouce. Tradičně
se v Liptále pořádaly Valašské bály. Ani v průběhu II. světové války
nebyla aktivita přerušena. Vedle zábav a bálů (konaly se v Thonetově Lukšově továrně – dnešní Čalounictví
v Hořansku) slavily se dožínky a výlety u Rybníčka. V r. 1946 vystoupili
liptalané na 1. mírových dožínkách
ve Vsetíně. Protože tanečníci neměli
tehdy svou cimbálovou muziku, doprovázela je dechovka. Po založení
výrobního družstva Lipta Liptál byl
valašský soubor začleněn do tohoto
podniku, kde působil až do 90-tých
let. Asi deset let pracoval soubor Lipta
při Kulturním zařízení Obecního úřa-

du Liptál. Od roku 2000 je soubor
samostatným právním subjektem.
Dneska má folklorní spolek více
než 100 členů, kteří pracují v 6 skupinách:
Malůšata
– ved. Alena Maliňáková, Jana
Vaculíková
Malí ogaři
–
Oldřich Štroblík, Ladislav
Michálek
Malá Lipta
– Jarmila Hrádková, Zuzana
Řehánková
Základ Lipty
– Andrea Čalová, spolupracující Pavla
Kneblová, Pavel Tomeček
Senioři
– Josef Lukáš, Jaroslava Mojžíšová,
Alice Daňová
Pěvecký soubor Rokytenka
– Hana Vaculíková, Mirka Jakubová
Soubor Lipta předvedl stovky programů v tuzemsku, zúčastnil se desítek zahraničních zájezdů. Navštívil
téměř všechny evropské státy, Afriku,
Jižní a Severní Ameriku, Asii. Tisíce
lidí ve světě měli možnost poznat naši
kulturu, tradice a zvyky.
Folklorní spolek je zakladatelem
a realizátorem dvou významných festivalů:

− Dětských foklorních slavností (letos 28. ročník)
− Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti (letos 46.ročník)
U příležitosti „Liptálských slavností“ připravuje FoS Lipta Liptál slavnostní galaprogram v sobotu 22. srpna
2015 večer. Představí se zde všechny
skupiny.
85 let práce ve folkloru spojené
jak s udržováním tradic a zvyků, tak
i v péči o mladou generaci i využití
energie seniorů si zaslouží ocenění
a uznání. A to nejen liptálských valachů, ale i celé obce Liptál.
Vedení národopisného souboru
v Liptále:
František Váňa 1930 – 1940
Emilie Váňová 1930 – 1940, 19611966
Jan Kobzáň, akadem. malíř a spisovatel 1928 – 1953
Karel Pecha 1955 – 1958
Stanislava Špačková (Kleinová) 1958
– 1961
Karel Mrlina 1956 – 1958, 1966
-1970
Radomír Sousedík 1970 – 1986
Ing. Ladislav Michálek 1986 – 2013
Mgr. Andrea Čalová 2013 - dosud
Ladislav Michálek
červen 2015

Liptálský zpravodaj 2/2015 29

