LIPOLTICKÉ
LISTY
Občasník obcí Lipoltice, Pelechov,
Sovoluská Lhota
Duben 2016

Seriál: Víte, že …..
….. pastelky – jejich historie je zajímavé téma. V současnosti existuje mnoho variant tohoto
fenoménu. Většinou jsou vnímány jako prostředek pro dětskou tvorbu, vnímavost a fantazii.
Počátky pastelek jako takových sahají do dávných dob. Jednalo se spíše o pomůcku k možnosti
grafického vyjádření, barviva (přírodní), mísená s včelím voskem a pojidly se nanášela za pomocí
dřeva či kamene. Roztírání „barev“ se provádělo i nahříváním vosku. Snad nejvíce byly podobné
způsoby techniky malování užívány v době starého Egypta, Říma i starověkého Řecka. Další
technikou bylo například i mísení s lněným olejem a gumou (přírodní), což byly příznivé náhražky
včelího vosku. Technika se rozvíjela různými směry i co do geografické polohy a všemožné
varianty malování přírodními barvivy šly cestou suchou i mokrou a z nich se pak následovně
vyvíjely další a další způsoby malování. Až během 18. a 19. století by se dalo hovořit více o
pastelce jako takové. V technice se objevil další prvek - dřevěné uhlí a ropa. Pastelky (tužky)
začaly mít oválný tvar, aby se mohly lépe držet v ruce. Vývoj šel dál a přes technologii výroby
pigmentací (barviv), dokonce i krému na boty se do škol v roce 1900 zavedly takzvaná břidlicová
písátka. Začalo se se zdokonalováním různých barevných odstínů. V roce 1903 vznikla pastelka
„crayola“ - spojení francouzských slov craie (křída) a ola (mastná), tedy mastná křída. Pastelka se
tak dostala do světa umění. Od druhé světové války bychom již mohli hovořit o klasických
pastelkách, jak je známe dnes. Výroba se rozvinula směrem k všeobecnému využití a její mnohost
v principech výroby i výsledného produktu vidíme dnes a denně. Pastelka neboli pastelová tužka,
je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v
celé barevné škále od bílé po černou. Představuje jeden ze základních nástrojů pro kreslení.
Pastelky se vyrábí v provedení vodostálém a akvarelovém. Obal pastelky je zhotoven převážně ze
dřeva, ale vyskytuje se i v plastovém provedení. V současnosti je trend přidávat do náplně
pastelek pojivo, které zabraňuje jejich snadnému zlomení a pastelky se tak stávají odolnější proti
mechanickému poškození. Pro jejich správnou funkci je nutno vybrousit jejich hrot do špičky
pomocí vhodného nástroje jako je ořezávátko, brusný papír či nůž. Jako základní varianta se
vyrábí pětibarevné kombinace - žlutá, červená, zelená, modrá, černá, ale na trhu je možno
zakoupit nesčetná balení obsahující mnoho desítek barev. Ve zvláštních případech se vyrábí
zvýrazňující barvy i pastelky, které mají mixovanou tuhu, takže při jejím psaní se postupně mění
barva, která se objevuje na popisované ploše. Pastelky je možno dělit na několik druhů. Samotný
výraz pastelka nejlépe vystihuje výše zmiňovanou variantu s dřevěným obalem. V zahraničí
běžnější pastelky bez obalu jsou u nás nejčastěji
označovány výrazem progressa. Mezi největší české
výrobce pastelek patří firma Koh-i-Noor Hardtmuth historie zakladatelského rodu Hardtmuthů sahá do 16.
století do Bavorska. Většina jejich příslušníků byla truhláři
nebo stavitelé. V polovině 18. století se část rodu
přestěhovala
do
Rakouska.
Zakladatelem
firmy
Hardtmuth je Josef Hardtmuth v Asparn an der Zaya.
Narodil se 13. února 1758 v rodině stavitele knížete
Liechtensteina.
Čerpáno z www stránek.
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Zprávy z obecního úřadu, informace pro občany
Stočné pro rok 2016
-

bylo usnesením zastupitelstva obce ze dne 18. března 2016 stanoveno
ve stejné výši jako v roce 2015, a to 33,- Kč/m3

Označení popelnic
-

nálepkami pro rok 2016 je třeba provést do 30. dubna 2016, neoznačené popelnice
nebudou po tomto termínu vyváženy

Svoz bioodpadu 2016
První svoz bioodpadu proběhne ve středu 13. dubna 2016. Následně každý lichý týden ve
středu. Komunální odpad se bude vyvážet v sudé týdny ve středu. Z důvodu orientace svozové
posádky musí být nádoby hnědé barvy a označeny nálepkou BIOODPAD. Neoznačené nádoby
nebudou vyváženy.
Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky,
kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína
z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso,
kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny
další bioologicky nerozložitelné odpady.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
- sobota dne 30. dubna 2016
od 8.00 do 8.45 hodin v obci Lipoltice – parkoviště na návsi
od 11.15 do 11.25 hodin v obci Sovoluská Lhota – u rybníka
od 11.30 do 11.45 hodin v obci Pelechov – u autobusové čekárny
Nebezpečný odpad:

pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie,
monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech,
obaly od barev, mastné hadry, televize, počítače, monitory, zářivky,
ledničky.

Velkoobjemový odpad:

matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže,
kola, umyvadla, WC mísy, zrcadla.

NEVOZTE DO SBĚRU !!! Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit.
Časy jsou pouze orientační a je třeba vyčkat příjezdu svozové techniky!!!

Zřízení pobočky VZP v Přelouči
Od 6. ledna 2016 je otevřeno na Masarykově náměstí v č.p. 25 v Přelouči, v bývalé budově
městského úřadu pod podloubím, pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny jako nová služba
pro občany, kteří už nebudou muset jezdit vyřizovat záležitosti týkající se VZP do Pardubic.
Kontaktní místo Všeobecné zdravotní pojišťovny bude k dispozici občanům vždy ve středu v době
od 8,00 do 17,00 hodin.

Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov
-

proběhne ve dnech: pondělí – 25. dubna a 2. května 2016 v 9.00 -11.00 hod.
středa – 20. dubna, 27. dubna a 4. května 2016 v 16.00 -19.30 hod.
ošacení uložte do krabic nebo igelitových pytlů
věci do sbírky budou opětovně uskladněny v bývalém předsálí kina

Finanční úřad – územní pracoviště Přelouč
Od 21. května 2016 dojde na 23 územních pracovištích finančních úřadů ke změně umístění
spisů poplatníků – více informací na www.lipoltice.cz.
Územní pracoviště, na kterém je umístěn spis do 20. května 2016:
Přelouč
Územní pracoviště, na kterém bude nově umístěn spis od 21. května 2016: Pardubice

Strana 2

Základní škola
Zápis do 1. ročníku
19. ledna 2016 jsme na Pohádkovém zápise přivítali v naší škole 10 předškoláků. Tímto krokem
jsme jim ,,odzvonili“ konec bezstarostného dětství plného hraní a pohody bez povinností a úkolů…
Na připravených místech jsme pro děti připravili úkoly, kterými jsme prověřovali jejich schopnosti
stát se opravdovými školáčky. Ať už to byly geometrické
tvary, poznávání písmen, počítání, určování barev,
básnička, kreslení postavy… Prostě vše, co by měl
nastávající školáček umět.
Za pohádkové bytosti se převlékli žáci naší školy. Hned
na začátku přivítala a předala uvítací list ježibaba. Král
Karel IV. si připravil stavbu hradu, se zahradnicí Haničkou
se předškoláci ocitli v zahradě plné květin a určovali
jejich barvy. U pohádkové babičky děti poznávaly
domácí zvířata a povídaly, čím jsou zvířátka užitečná.
Dále namalovaly portrét královny Blanky a s dcerkou
Markétkou hledaly pohádkové dvojice. V rybníčku
Brčálník je čekal vodník, s nímž poznávaly písmenka.
Geometrické tvary poznávaly se sluhou Vendou a na
závěr poznávaly pohádkovou postavu Červenou
Karkulku. Šikovní předškoláci si odnesli spoustu zážitků,
obrázků, dobrot a dárečků, které pro ně vyrobily děti ze
základní školy.
Chtěli bychom popřát všem budoucím prvňáčkům, ale i jejich rodičům, co nejlepší start v
prvním školním roce. Věříme, že se předškolákům u nás líbilo a že se teď na nás budou jen a jen
těšit. Tak jako my na ně.
Vlaďka Nalezinková

Beseda a karneval
Dne 2. února 2016 se na naší škole konala beseda s Městskou policií Přelouč. Tématem besedy
byla šikana. Pomocí názorných ukázek byli žáci s tímto pojmem seznámeni. Pan policista Slavík
předvedl různé situace chování a děti měly určit, co je správné a co špatné. V závěru besedy byly
pokládány otázky na jeho zkušenosti z praxe.
V měsíci únor se konal také karneval. 18. února se tento den žáci vůbec neučili a od rána se
konala zábava. Na začátku dne byly představeny všechny masky. V průběhu dopoledne děti
nejenom tancovaly, ale také si zahrály různé soutěže. Na tuto akci se všichni moc těšili a všem se
to moc líbilo.
Tereza Kopová
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Jarní ples
ZŠ a MŠ Lipoltice pozvala všechny své příznivce na jubilejní V. ročník Jarního plesu, který se
konal dne 19. března 2016 v sále místního pohostinství. K poslechu a tanci hrál MTO pana Berana
z Klešic. Na hosty plesu čekal jarně vyzdobený sál, bohatá tombola a také pohoštění v podobě
výborných koláčků, které každoročně pečou nepedagogické pracovnice naší školy. Patří jim za
to velký dík. Stalo se již milou tradicí, že kulturní program si vždy připraví žáci naší školy. Letošní
hlavní předtančení se neslo v duchu country a svou veselostí a živostí bavilo nejen děti, ale strhlo k
potlesku i všechny přihlížející. Další tanec si úplně samy připravily a nacvičily starší děti na hudbu
Kate Perry a naše dvě mažoretky, Anička Jirásková a Amálka Hejnová, také předvedly své
umění.
Díky
výborné
hudbě si všichni přítomní
ples užili až do brzkých
ranních hodin.
Jménem školy a školky
bych chtěla ještě jednou
poděkovat všem, kteří
do tomboly věnovali
krásné
dárky.
Výnos
tomboly
bude
opět
použit jako příspěvek
dětem na školní výlet a
nové hračky.
Jana Apltauerová

Mateřská škola
Akce v MŠ
12. ledna hned po vánocích nás navštívilo loutkové divadélko z agentury Pernštejni. Hráli nám „
Pohádku dračí aneb trable o princeznu“. Pohádka se nám moc líbila. Loutky si děti mohly
prohlédnout, i vzít do ručiček.
19. února jsme jeli na výlet do Pardubic do
Balloncafé. Zde se děti vyřádily na různých
atrakcích. Mohly lézt po čemkoli, a jak vysoko
chtěly. Domů jely pěkně unavené.
2. března jsme měli v MŠ karnevalový rej.
Děti se převlékly za nejrůznější pohádkové
bytosti. Tančily a plnily různé úkoly, za které
dostaly sladkou odměnu.
7. března zavítal do školy cirkus. Vystoupení
jsme shlédli spolu se školáky. Moc nás bavilo
kouzlení a vtipkování eskamotéra Zdendy. S
úžasem jsme pozorovali i dovádění pejsků.
Opět nám přivezli ukázat cizokrajné zvířátko. Tentokrát to bylo mládě medvídka Pandy. Nejen, že
jsme se o něm dozvěděli, kde žije, čím se živí, co má rád, ale také jsme si medvídka mohli pohladit.
To byl opravdu zážitek.
Máme před sebou ještě několik akcí, na které se moc těšíme.

Zápis do mateřské školy
Chtěli bychom ještě pozvat ty nejmenší k zápisu k nám do MŠ. Zápis bude
probíhat od 9. do 13. května 2016. Přihlášky si můžete v těchto dnech vyzvedávat a
vracet mezi 7.00 – 15.00 hod. Těšíme se na Vás.
Kolektiv MŠ
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SDH Lipoltice – pozvánky
-

Pohárová soutěž mladých hasičů okresu Pardubice - sobota 23. dubna 2016 od 9.00 hodin
Pálení čarodějnic - sobota 30. dubna 2016 od 16.00 hodin
Den dětí a přivítání prázdnin - sobota 25. června 2016 od 15.00 hodin
Loučení s létem spojené s 1. ročníkem memoriálu Ladislava Koženého - sobota 3. září 2016

Babský bál – 4. března 2016

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2016
Výtěžek Tříkrálové sbírky na Přeloučsku je neuvěřitelných 210 011 Kč! Je to o 60 tisíc korun více jako
loni. DĚKUJEME!! Měsíce příprav zakončilo v úterý 11. ledna 2016 rozpečetění a následné počítání
kasiček, se kterými ve dnech 2. – 9. ledna 2016 přicházeli do domácností v Přeloučí a 40 dalších obcí
Kašpar, Melichar a Baltazar. Počasí koledníkům přálo a užili si i sníh. Celkem se na sbírce podílelo 80
skupinek koledníků a desítky ochotných lidí, kteří nám pomohli sbírku zorganizovat ve své obci. Sbírka
skončila v neděli tradičním krásným Tříkrálovým koncertem žáků ZUŠ Přelouč. Množství lidí, kteří přispěli
ke krásnému výtěžku, je opravdu velké. Jsou to ochotní lidi v jednotlivých obcích, učitelé a ředitelé
spolupracujících škol, řada dobrovolníků, rodiče koledníků, pracovníci Charity i jednotlivých
obecních úřadů, organizátoři v některých obcích. Patří jim všem VELKÝ DÍK! Nejvíc bych ale chtěla
poděkovat samotným koledníkům z řad žáků základních škol Přelouč, Lipoltice, Řečany n. Labem,
Semín, Choltice, Zdechovice, Živanice a Gymnázia a SOŠ Přelouč, kteří věnovali svůj čas i v
odpoledních hodinách a víkendech, dobré věci. Byli skvělí.
S poděkováním Zdenka Kumstýřová, ředitelka a koordinátorka sbírky

Společenská kronika
Jubilanti
Březen: Malý Václav ml., Málková Zdeňka, Havránková Zdeňka
Duben: Zetek Miroslav, Tiler Miloslav, Hrdá Naděžda
Srdečně blahopřejeme!
Vítáme nové občánky
* Radana Čechalová
Srdečně blahopřejeme!

Diamantová svatba
Obec Lipoltice se připojuje s blahopřáním k významnému výročí
– 60 let společného života manželů Jiřiny a Vladimíra Hykšových –
rodáka z Lipoltic
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Sport
TJ Lipoltice – fotbal - sezóna 2015/216 – jaro
So 26.03. 15:00
Ne 03.04. 16:00

Kolesa
Dolany A

- Lipoltice
- Lipoltice

Ne 10.04. 16:30

Lipoltice

- Tetov

So 16.04. 16:30

Valy

- Lipoltice

Ne 24.04. 17:00

Lipoltice

- Lány n. D.

Ne 01.05. 17:00

Rohoznice - Lipoltice

Ne 08.05. 17:00

Lipoltice

- Selmice

So 14.05. 17:00

Rybitví

- Lipoltice

Ne 22.05. 17:00

Lipoltice

- St. Čívice

So 28.05. 17:00

Semín

- Lipoltice

Ne 05.06. 17:00

Lipoltice

- Přelovice

Ne 12.06. 17:00

R. Bělá B

- Lipoltice

Ne 19.06. 17:00

Lipoltice

- Chvaletice

Lipoltice – Choltice

2 : 3 (příprava)

Poslední příprava na jaro. Kvalitní soupeř,
slušný terén, zkušený sudí, to vše přispělo k
oboustranně kvalitnímu fotbalu. Přátelské
derby nepostrádalo bojovný náboj. První
půle byla z obou stran opatrnější, hosté měli
lehce navrch v držení míče, domácí
kontrovali rychlými protiútoky. Jediným
střelcem do 45 minuty byl Pavel Švejda. Po
přestávce se hra vyrovnala, domácí
promarnili několik slibných šancí na zvýšení
skóre. Hosté se prosadili až po chybné
přihrávce v naší obraně, po té naši hru
otevřeli a soupeř využil nabídnutý prostor ve
středu hřiště. Dvěma góly otočil stav ve svůj
prospěch. Domácí zbraně nesložili a po
několika dalších neproměněných tutovkách
se opět prosadil Pavel Švejda a uzavřel tak
účet celého utkání.
Čerpáno z www stránek TJ Lipoltice

Dětský koutek
Tajenka – řešení z prosince 2015: kaskadér
Ze slabik v rámečku utvořte slova. Správné řešení odevzdejte na obecní úřad (lze i do
poštovní schránky) s uvedením jména a příjmení. Za správné řešení obdržíte odměnu.
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