
LIPTAŇ  

Z NĚMECKÉHO NÁZVU 

LIEBENTHAL – ÚDOLÍ LÁSKY





Ves založil Helembert de Turri, který ji postoupil 

r. 1256 olomouckému biskupu. Olomoucká 

kapitula prodala r. 1262 Liptaň osoblažskému 

rychtáři. Dále byla Liptaň biskupským lénem, ale 

v 16. stol. drželi ji biskupové s panstvím 

osoblažským přímo. Vznik obce se datuje k roku 

1240, kdy tuto obec obývali občané české 

národnosti.



ZNAK OBCE LIPTAŇ



Krajina vyfotografována z nejvyššího bodu obce Liptaň.

Za kopečky se nachází Město Albrechtice



Roku 1882 vyhořela horní a v letech 1846 a 1847 

dolní část naší vsi. 

Obec se z požáru však rychle vzpamatovala. 

Nacházelo se zde 6 hospod, lihovar, pekárna, troje 

řezníctví, kovárna, velká udírna, která se dochovala 

dodnes, hasičská zbrojnice, škola, 

později čistírna prádla, mateřská škola.



Do 80.let minulého století zde byla rozvinutá

zemědělská výroba, 

kde bylo zaměstnáno až 70% místních obyvatel

dnes jsou zde 2 zemědělci a spousta pastvin …….



Roku 1834 měla Liptaň 240 

domů a 1 883 obyvatel, 

roku 1930 bylo 262 domů a

1 125 obyvatel. 

Dnes máme v naši obci  

260 domů a 440 obyvatel……





. 





Další památkou v obci je opravená fara v majetku Římskokatolické farnosti Liptaň, kde se 

nachází nyní  8 sociálních  bytů – tyto jsou plně využity



Obec Liptaň tvoří vstupní bránu osoblažského výběžku. Je 

tvořena třemi sídly – Liptaň, Bučavka, Horní Povelice – o rozloze 

2026 ha. Má odlišný charakter podhorské obce s nadmořskou 

výškou od 300 do 500 m, kterou má Strážný vrch, na jehož 

severovýchodním svahu byl lyžařský vlek v délce 250 m. Žije zde 

trvale 475 občanů.

Obec Liptaň tvoří vstupní bránu osoblažského výběžku. Je tvořena třemi sídly – Liptaň, Bučavka, 

Horní Povelice – o rozloze 2026 ha. Má odlišný charakter podhorské obce s nadmořskou výškou 

od 300 do 500 m, kterou má Strážný vrch, kde se nachází kaple Panny Panny Marie Pomocné.



Na návrší obce má své dominantní místo Kaple Nanebevzetí Panny Marie z r.1672  

Je kulturní památkou, která byla převedena na obec Liptaň ve zuboženém stavu v roce 2010. Kapli jsme opravili v roce 2014  

za pomoci dotačních fondů.



V obci jsou dvě restaurační zařízení.

Ubytování a stravování je v restauraci U Adama                      Hospůdka U Kamila  



Je zde jedna prodejna potravin a smíšeného zboží -
ROMANA 



MYSLIVECKÁ CHATA

Pořádání svateb a různých rodinných oslav je možné uskutečnit na místní myslivecké chatě, kde se vejde až 50 osob s 

veškerým vybavením  od jídelního servisu až po myčku nádobí, chladící boxy, atd. 



https://www.email.cz/download/i/yTcJCeUU8O0Fij6Gx_Z-rx2LlSs9FgnHybUT5gGtqSvsD3ZKK77DeIp5zIOWBdgPk5Hkm50/P9272258.JPG


Sál kulturního domu - zde se vejde na obecní bál 300 osob a vždy máme vyprodáno



Sál, který po úpravě slouží jako tělocvična
pro sport a rekreaci, taneční výuku,
ale i například prostor pro vánoční trhy, 
vepřové hody, svatby, rodinné oslavy,
Mikuláše a mnoho dalších akcí.



Zasedací místnosti, 
poskytuje prostor pro 35 osob –
možnost rodinných i veřejných akcí



V naší obcí jsou firmy :

Stolplast – výroba dřevěných oken, dveří  a plastových hraček 



Liptex – šití oděvů



Hasičská zbrojnice byla opravena v roce 2014. 

Oprava byla financována z vlastních zdrojů obce.



Začínáme budovat dětská hřiště, další část výstavby proběhne na podzim 2015 zde

a také v místní MŠ



Naše obec má také krutou historii z 22.září 1938Krutá historie naší obce

Dne 22. září 1938 večer okolo 18. hod. liptaňstí ordneři strhli krumpáčem z nádražní budovy tabuli s českým 

textem Liptaň a nahradili ji tabulí s německým nápisem Liebenthal. Poté asi stohlavý dav táhl k četnické 

stanici, kde bylo družstvo SOS. Ordneři vnikli do budovy a stříleli jako šílení. O život přišlo všech šest 

příslušníků SOS v Liptani. Padli v boji proti přesile několika desítek zfanatizovaných nacistů. Splnili do 

písmene slova přísahy obránců vlasti..

Ani opilí a otrlí nacisté se na své dílo zkázy nedokázali dívat déle než několik minut. Zabouchli za sebou 

dveře a za hulákání táhli při světle pochodní do hospod. Obchodník dobytkem Franz Görlich se stal 

hostitelem. Pilo se, řvalo a hajlovalo ve všech šesti liptaňských hospodách až do rána. Pozoruhodné však 

bylo, že již o 22. hodině téhož večera vychvaloval německý vysílač Breslau liptaňské soukmenovce, že 

započali „záslužné dílo“, které je hodné následování i v jiných místech čsl. pohraničí.

Na četnické stanici v Liptani zatím leželo v krvi šest mrtvých vlastenců. Ale Liptaň stále ještě byla součástí 

Československa. Mrtvé bylo nutné odklidit. V pátek 23. září 1938 brzy ráno byly mrtvoly obětí převezeny na 

slámě nákladním autem mlékaře Schäfera za hranice do Německa do nedalekých Hlubčic (Leobschütz). 

Tam byly později v rohu hřbitova tajně a bez jakékoliv piety pochovány. 

V roce 1945 byly ostatky finančníků Františka Čecha a Inocence Dostála po exhumaci převezeny do 

Československa. V dnešních polských Hlubčicích odpočívají ve společném hrobě vrchní strážmistr Rudolf 

Mokrý, vrchní respicient fin. stráže Ludvík Svoboda a strážmistr Vilém Leher.

Obětem německého zločinu byl po válce na návsi v Liptani i na společném hrobě v Hlubčicích postaven 

památník.





VZPOMÍNKA 75. VÝROČÍ ,, LIPTAŇSKÉ TRAGÉDIE!“ V ROCE 2013





Liptaň dnes:

odpočívadla, mobiliáře, nové komunikace, obecní úřad, pošta, nádraží







Bludný balvan
Jeden z největších bludných balvanů v české republice o 
rozměrech 220 x 130 x 120 cm a přibližné hmotnosti 4,7 tuny. 
Petrograficky se jedná o porfyrický biotitický granit (pozdně 
orogenní). Původem je pravděpodobně z jižního Švédska a na 
Osoblažsko byl ledovcem přesunut během sálského zalednění.

Rozhledna Liptaň Strážnice nabízí turistům pohled na Opolskou 
nížinu v Polsku, od severu na město Prudnik, při dobré 
viditelnosti je vidět továrny u Opole až po severovýchodní 
pohled na celou Osoblažskou rovinu a pohledem na obce: 
Pitárna, Vysoká, Dívčí Hrad, Slezské Pavlovice, Osoblaha, 
Bohušov, Rusín, Hlinka, hraniční přechod Bartultovice – Třebina
Polsko. Při dobré viditelnosti (bez oparu) se jihozápadním 
směrem rozprostírá nádherný pohled na nejvyšší Vrchol Moravy 
„Praděd 1492 m n m.“



Úzkorozchodná trať Třemešná ve Slezsku – Osoblaha 

vychází z před nádražního prostoru stanice Třemešná ve Slezsku. 
Prochází stejnojmennou obcí, kde ocelovým mostem o třech 
polích přechází silnice Krnov – Jindřichov a říčku Mušli a dále 
stoupáním 26 promile překonává krátce za druhým kilometrem 
nejvyšší bod tratě v nadmořské výšce 385 m. 
Následující oblouk o poloměru 75 m, kde je rychlost snížena na 
20 km/hod. Za obcí Liptaň sleduje trať severovýchodní směr, 
před zastávkou Dívčí Hrad se obrací na jihovýchod a zvolna do 
Oderské nížiny. Tímto směrem vede dále přes Horní Povelice a 
Amalín do Slezských Rudoltic, kde se trasa opět stáčí k severu a 
postupně mění směr spolu s potokem Lužná.
Za zastávkou Koberno vjíždí dráha do romantického lesnatého 
úseku říčky Osoblahy a kolem zříceniny hradu Fulštejna směřuje 
do Bohušova a dále ke svému cíli na okraji Osoblahy. 
Zvláštnosti tratě je mimořádně vysoký počet obloků, 
napočítáme jich 102! 
Tímto umělým prodloužením bylo vyhověno předpisům c. a k. 
Rakouska – Uherska, podle kterých minimální délka nové tratě 
musela činit 20 km.





Děkuji Vám za pozornost

a těším se na Vaší návštěvu 
v obci  LIPTAŇ

Mgr. Blanka Klimošková
starostka obce


