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   Seriál: Panovníci českých zemí 
 

      

     Jan Lucemburský, zvaný Slepý - 10. srpna 1296 – 26. srpna 1346. Desátý český král, hrabě 

lucemburský. Byl jediným synem lucemburského hraběte, římského krále Jindřicha VII. a Markéty, dcery 

Jana Brabantského. Vyrůstal na francouzském královském dvoře Filipa Sličného. 1. září 1310 se oženil  

s Eliškou Přemyslovnou. Téhož roku obsadil Čechy a koncem roku přijal slib věrnosti od českých stavů. 

Korunovace nového krále proběhla v neděli 7. února 1311 v bazilice sv. Víta. Pokoušel se vládnout  

s ohledem na říšskou politiku, která byla pro Lucemburky prioritní. Roku 1310 přišel Jan Lucemburský do 

Prahy. V roce 1338 povolil zřízení Staroměstské radnice. Roku 1344 bylo pražské biskupství povýšeno na 

arcibiskupství. Od roku 1325 nechává Jan Lucemburský razit první zlaté mince. Podporoval vydláždění 

pražských ulic. Aktivita krále byla zaměřena především na zahraniční politiku. V posledních letech života 

postihla krále dědičná oční choroba a v roce 1339 oslepl. Zahynul v bitvě u Kresčaku 26. srpna roku 1346.  

 

     Karel IV. - 14. května 1316 - 29. listopadu 1378, byl jedenáctým českým králem, 

římsko-německým králem a císařem římským. Také byl králem italským a 

burgundským, moravským markrabětem a lucemburským hrabětem. Byl synem 

dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. Byl pokřtěn 

jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii. Byl 

nejvýznamnějším panovníkem, neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně 

hovořil pěti jazyky. Jako císař nechal vytvořit Zlatou bulu, nejvýznamnější říšský 

ústavní zákon. Jako český král proslul především založením univerzity v Praze 

nesoucí jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného 

Karlova mostu, zbudováním hradu Karlštejna a mnoha dalšími počiny. Spolu  

s otcem započali se stavbou Svatovítského chrámu. Dosáhl významné územní expanze českého státu 

díky své obratné sňatkové politice. Jeho manželkami byly: Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, 

Alžběta Pomořanská.  

     Roku 1323 byl odeslán na výchovu k francouzskému královskému dvoru, kde byl zasnouben a posléze 

oženěn s Blankou z Valois. Po svatbě však byli dětští manželé rozděleni. Roku 1330 byl Karel povolán spolu  

s manželkou do Lucemburku, 1331  z Lucemburska do Itálie. Zde se důvěrně seznámil s italským prostředím 

a intrikami. Již třetí den po příjezdu se Karel a jeho doprovod přesvědčili o nebezpečí italského prostředí. 

Karlově družině bylo podáno k snídani otrávené jídlo. Hranice českého království překročil Karel v říjnu 

1333. Jeho první zastávkou byl Zbraslavský klášter, kde již tři roky odpočívala jeho matka Eliška. Blanka 

přijela do Prahy 12. června 1335 s početným doprovodem francouzských dvořanů. Dne 24. května 1335 

se Karlovi a Blance narodila dcera Markéta. Českým králem byl korunován 2. září 1347 českým 

arcibiskupem Arnoštem z Pardubic.  Ve vyšším věku Karla trápila dna, která ztěžovala jeho pohyb. 

Zlomenina krčku stehenní kosti ho upoutala na lůžko, následně se přidal i zápal plic. Zemřel v pondělí 

29. listopadu 1378 na Pražském hradě. Císařova mrtvého těla se ujali balzamovači. Poté byl v síni na 

Pražském hradě vystaven jedenáct dní na katafalku. Další dny byl přemísťován po různých místech Prahy, 

aby jeho památku mohlo uctít co největší množství lidí. Pokaždé byl vypravován velkolepý průvod.  

V pohřební řeči byl císař Karel IV. poprvé nazván Otcem vlasti. Karel IV. je pohřben v sarkofágu uprostřed 

královské krypty v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.  

Čerpáno z www stránek. 
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Zprávy obecního úřadu, informace pro občany 
 

 
  Koronavirus – informace ohledně koronaviru jsou součástí všech médií. Informace, především ty,   

které se přímo týkají naší obce, můžete sledovat na www.lipoltice.cz nebo na vývěsní desce. 

S ohledem na současnou situaci a přijímání krizových opatření jsou níže uvedené termíny 

plánovaných akcí v obci a termíny, které jsou zákonem stanoveny pouze orientační. 

Toto vydání Lipoltických listů je aktuálně k dispozici  

 na www.lipoltice.cz – další informace obecního úřadu (záložka vlevo) – zpravodaje a občasníky. 

Po ukončení zákonných opatření Vám v případě zájmu listy vytiskneme. 

 
Obec Lipoltice touto cestou děkuje všem „děvčatům“,  

které se zapojily do šití roušek  

a poskytly tak potřebnou a prvotní ochranu našich občanů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Splatnost poplatků 
     Z důvodu krizové situace se mění splatnost poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů za rok 2020, 

a to do 30. června 2020, včetně nalepení známky na popelnice. Rovněž se posunuje splatnost poplatku 

za stočné do 30. června 2020. Poplatky lze platit bezhotovostně, převodem na bankovní účet. Informace 

k úhradě poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů najdete na www.lipoltice.cz – další informace 

obecního úřadu – „Poplatek – komunální odpad – psi – 2020“. Informace k úhradě faktur (např. stočné) 

jsou uvedeny na fakturách. 

 

http://www.lipoltice.cz/
https://prblog.mujsalon.com/subdom/prblog/wp-content/uploads/2017/02/JARO-1120x879.jpg
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Stočné 2020 
     Usnesením Zastupitelstva obce Lipoltice č. 7/2020 ze dne 5. února 2020 bylo pro rok 2020 stanoveno 

stočné ve výši 35,- Kč/m3. 

 

 

Odpadové hospodářství 
 

Svozová firma SOP a.s – informuje – nakládání s komunálními odpady v nouzovém stavu 
  
 

A)   Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění. 

 
 

B)   Domácnosti bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:  
 

1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte. Následně jej 

vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte. 

2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) 

standardním způsobem. 

3. Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu 

třídění odpadu.  

 
 

C)   Domácnosti v hygienou nařízené karanténě bez potvrzení onemocnění COVID-19:  
 

1. Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně  

0,2 mm, po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) zavažte a povrch pytle dezinfikujte. 

2. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.  

3. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané. 

4. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) 

standardním způsobem. 

5. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví 

ostatních občanů a pracovníků svozových společností. 

6. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou. 

 

D)   Domácnosti s potvrzenou nemocí COVID-19: 
      

     V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá s veškerým svým odpadem 

(včetně roušek a kapesníků) stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci (Domácnosti v hygienou 

nařízené karanténě). A pokud možno, se s žádostí o pomoc s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, 

dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se zamezilo pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru.  

     Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob, popř. místo, kam 

takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro 

pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné 

nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného 

odstraňování odpadu.  
 

     Specifický postup (např. speciální svoz) pro odvoz takového odpadu, stanoví obec po dohodě  

s orgánem ochrany veřejného zdraví (hygienou). Proto je nutné, aby v případě stavu dle výše uvedených 

bodů C) a D) občané nahlásili na Obecní úřad Lipoltice – tel. 466 977 11 nebo 720 035 005 případně 

mailem na adresu: ou.lipoltice@seznam.cz. 

 

Stanoviska – viz. příloha Lipoltických listů č.1/2020 – www.lipoltice.cz – další informace obecního 

úřadu (záložka vlevo) – zpravodaje a občasníky, aktuální stav ke dni vydání tohoto čísla 

Lipoltických listů: 
 

o Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s komunálními 

odpady za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které 

je způsobeno virem SARS-CoV-2. 

o Ministerstva životního prostředí – doporučení pro nakládání s použitými osobními 

ochrannými pomůckami. 
 

 

 

 
 

http://www.lipoltice.cz/
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o Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu – 18. dubna 2020.  

V případě trvání omezeného pohybu osob bude tento svoz odpadu zrušen!!!   
 

Sovoluská Lhota     11,40 – 11,55 hod. – u rybníka 

Pelechov                 12,00 – 12,15 hod. – u autobusové čekárny 

Lipoltice                   12,20 – 12,40 hod. – parkoviště na návsi 
 

Časy jsou pouze orientační a je třeba vyčkat příjezdu svozové techniky!!! 

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 a stavební izolační 

polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren). 

 
o Svoz bioodpadu 2020 

Svoz bioodpadu bude probíhat každou středu v lichém týdnu. 

První svoz bioodpadu – 8. dubna 2020. Poslední svoz bioodpadu – 18. listopadu 2020. 

 
o Jak správně třídit odpad 

Ve věci správného třídění odpadů lze najít zajímavé informace na webových stránkách:  

www.jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/otazky-a-odpovedi/kam-patri  

www.ekokom.cz/obce-a-mesta/informace-pro-verejnost 

Vzhledem k tomu, že informací je mnoho, do listů vybíráme jen ty nejpodstatnější. 

o Hliníková víčka od jogurtů a kovové obaly – patří do nádob určených pro sběr kovů. Větší množství lze 

odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů. 

o Obaly označené C/PAP nebo C/PP – jedná se o tzv. kombinované obaly a patří do směsného odpadu. 

Takovým obalem je např. tzv. blistr – „platíčko“ na léky. 

o Použitý rostlinný olej a obaly od olejů v domácnosti – pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou 

vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte 

tento znečištěný obal do směsného odpadu.  

o Prostředky na hubení hmyzu – vždy se řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do 

nebezpečného odpadu, o nebezpečných vlastnostech výrobku informuje oranžová výstražná značka 

na obalu. 

o Kosmetika – např. řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, patří do směsného odpadu. 

Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů, zbytky slijte a v menším množství je můžete 

vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve větším množství odvezte na sběrný dvůr. Tuby od zubní pasty 

patří do směsného odpadu.  

o Krabice od džusů a mléka – v naší obci patří do kontejnerů na plast. 

o Hygienické potřeby – tj. papírové kapesníky, dámské hygienické potřeby, pleny – patří do směsného 

odpadu. 

o Elektroodpad – lze odnést na místa zpětného odběru – prodejny, kde jste elektro pořídili, nebo je lze 

zlikvidovat v rámci sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci, který probíhá  

2x ročně. 

o Molitan – v menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do 

sběrného dvora. Starý textil – pokud je nositelný, věnujte ho charitě – v obci probíhá 1-2/rok sbírka pro 

Diakonii Broumov. Textil, který již není nositelný – sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

v obci. 

o Účtenky – směsný odpad. Světelné zdroje – např. běžné a úsporné žárovky, zářivky – zpětný odběr 

těchto světelných zdrojů probíhá pomocí nádob k tomu určených, které můžete nalézt v prodejnách 

elektro. Seznam sběrných míst http://www.ekolamp.cz/cz/sberna-mista. Na těchto místech se odebírají 

lineární a kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové a směsné výbojky, světelné zdroje s LED diodami. 

Do zpětného odběru nepatří běžné žárovky, ani reflektorové a halogenové žárovky – patří do 

směsného odpadu. 

o Papír (i skartovaný) – patří do modrých kontejnerů, papír nesmí být mokrý, mastný nebo jakkoliv 

znečištěný.  

 

http://www.ekokom.cz/obce-a-mesta/informace-pro-verejnost/
http://www.ekolamp.cz/cz/sberna-mista
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Průměrné hmotnostní složení komunálního odpadu popelnice: 

o 22 % papír, 13 % plast, 9 % sklo, 18 % bioodpad, 3 % nebezpečný odpad, 35 % směsný odpad 

Svozová firma SOP a.s. oznamuje 
     SOP a.s. technologicky připravuje realizovat na základě požadavků obcí vážení jednotlivých nádob 

na podavači svozového vozu a obcím tak poskytovat výstupy v dohodnuté formě. Není to jednoduchý 

proces, v současné době se ověřují a testují různé dostupné systémy, abychom dosáhli spolehlivého a 

plně funkčního řešení s garantovanou kvalitou provozu. Již nyní ale chceme mít připravenu databázi 

všech nádob, které máme u jednotlivých zákazníků – občanů měst a obcí, které obsluhuje SOP a.s., tak, 

abychom pak mohli pružně a rychle zareagovat a systém co nejdříve s nádobami synchronizovat a 

celkově spustit.  

     Nový systém vážení odpadu ve sběrné nádobě bude fungovat tak, že každá nádoba, bude přesně 

evidovaná v našem systému. Bude opatřena čipem a náš systém dovolí vysypat pouze tuto evidovanou 

nádobu. S tím, že odpad v nádobě bude při výsypu zvážen. Tím budou evidovány veškeré nádoby, které 

občané oficiálně využívají na sběr a svoz jednotlivých odpadů a přehled o váhách odpadů 

v jednotlivých nádobách. Tím můžeme jít v souladu s novým zákonem o odpadech, jehož cílem je dále 

nenavyšovat nárůst nevyužitelných odpadů na skládku, ale naopak eliminovat tento odpad. Občané 

si již nebudou moci kupovat další a další popelnice do domácnosti nad limit, jelikož takové nádoby 

nebudou v evidenci a svozové auto je nebude moci vysypat. 
 

     V návaznosti na výše uvedené žádáme všechny občany, aby nejpozději do 20. dubna 2020 nahlásili 

– mailem, telefonicky – následující údaje: číslo popisné – počet a velikost popelnic na komunální odpad, 

počet a velikost popelnic na bioodpad. 

     Získané údaje budou předány svozové firmě. Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

 
Stanovisko Ministerstva vnitra k prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním 

pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu 
 

o Občanské průkazy, cestovní pasy 

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto 

dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i 

nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu 

(občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti 

některým z těchto stále platných dokladů.  

Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, 

nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České 

republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán 

neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti. 

Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají 

dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních 

dnů v těchto případech: 

- uplynutí doby v něm vyznačené, ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení 

- ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu 

- nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

- nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti 

- po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství 

- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci 

rozhodnutí soudu o zrušení partnerství 

- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci 

rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo 

- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí 

právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné 

- po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera 

- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého 

- po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, 

nebo bylo přiděleno nové rodné číslo 

- po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí  

o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

- i po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz. 
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o Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 

Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České 

republiky řídit motorové vozidlo během nouzového stavu i s „neplatným“ řidičským průkazem. Po 

dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během 

nouzového stavu, povinen jej odevzdat bez zbytečného odkladu příslušnému obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností. 
 

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu!!! 

 
Čistírna odpadních vod v Lipolticích 

     Čistírna odpadních vod byla vybudována v roce 2002 jako mechanicko-biologická s dočišťováním 

ve třech kořenových polích. Po několika letech se projevil nedostatek kyslíku v procesu čištění, což 

negativně ovlivňovalo proces čištění. ČOV proto byla intenzifikována, byla přivedena elektřina a 

doplněna technologie zajišťující dostatečné provzdušňování. Po více než 10 letech provozu se začala 

zanášet dočišťovací kořenová pole, a tak bylo v druhém kořenovém poli vyměněno kamenivo. V tom 

bude třeba pokračovat v dalších letech. Před 2 lety začala být ČOV nepříjemně cítit a po dohodě 

s dodavatelem technologického zařízení, firmou VODA CZ, bylo provedeno kompletní vyčištění nádrží  

s osazením nových provzdušňovacích manžet a uzavřena dohoda o pravidelné servisní prohlídce 

s firmou VODA CZ.  

     Loni na podzim se začal opět šířit zápach z ČOV, přestože pravidelné odběry vzorků vyčištěné vody 

na výtoku do potoka nepřekračovaly stanovené limity. Bylo poměrně složité zjistit, co bylo příčinou 

tohoto zápachu. Problém byl ve špatně fungujícím míchadle, zajišťujícím promíchávání čištěné vody, 

které způsobovalo postupnou pomalou deaktivaci kalu v nádrži. Míchadlo bylo opraveno, kal odvezen 

a nahrazen aktivním kalem pro rychlejší obnovení intenzívního čistícího procesu.  

     Omlouváme se za nepříjemnosti způsobené tímto zápachem a na vysvětlenou uvádíme, že ani 

pracovník firmy VODA CZ při servisní prohlídce neobjevil tento problém, jak je patrné z vyjádření 

jednatele firmy VODA CZ, které obec obdržela po reklamaci poskytované servisní služby: 
 

     „Omlouváme se za tuto událost, každopádně toto byl unikátní problém, který opravdu ve spěchu 

není jednoduché rozpoznat. Servisní technik dorazil na místo a fyzicky ČOV díky malé denitrifikaci, která 

sloužila jako usazovací, nejevila v době servisu známky zápachu (viz. Foto) aj. Na servisu byl p. Dědek, 

který je nejdelším a nejpoctivějším servisním technikem, žádný pobrkaný nováček. Na Fiedlerovi je vidět 

že při době servisu míchadlo bylo přepnuto z automatu do ruky a bylo při měření zkoušeno, jen poté 

bylo přepnuto zpět do automatu a díky mechanickým hodinám při přepnutí na automat může naskočit 

doba klidu. Proto, když ČOV nevykazovala známky, mu to divné nepřišlo. Na hodinkách vlevo nahoře je 

malý zoubek, který někdy v dubnu byl přepnut do nuly, a tím se míchadlo tvářilo, že je zapnuté 

v automatu, ale neběželo. I když vím, že to není omluva, tak by mě to samotného také nenapadlo.“ 
 

     Abychom zabránili opakování této situace, máme nyní zřízenu internetovou službu umožňující 

průběžně sledovat údaje o provozu jednotlivých čerpadel, míchadla, provzdušňovacích zařízení apod., 

které jsou z ČOV průběžně odesílány a zaznamenávány v datahostingovém centru.  

     Začátkem letošního roku byla ČOV doplněna o mikrosíto, které z pročištěné vody odtékající do 

kořenových polí odstraňuje drobné nečistoty, což by mělo omezit problémy se zanášením kořenových 

polí. Výměna kameniva v nich je totiž nákladná záležitost. V letošním roce však bude nutné částečnou 

výměnu zejména v okolí rozvodného a sběrného potrubí opět provést.        

     Čištění odpadní vody v obci je poměrně nákladnou záležitostí vyžadující průběžnou péči a investice. 

Situaci nám bohužel komplikují někteří z vás, kteří vyhazují do záchodové mísy i to, co tam rozhodně 

nepatří. Nepatří tam dámské hygienické vložky a tampony, vlhčené ubrousky, vlasy z hřebenu nebo 

kartáče ani zbytky jídla (stačí to, co se do kanalizace dostane z myček a dřezů). Divili byste se, co každý 

den odstraňujeme z česlí a co také bohužel občas vyteče přes odlehčovací komoru (ta je před vlastní 

ČOV a slouží k odloučení dešťových vod) přímo do potoka. Zvláště velké komplikace při čištění odpadní 

vody způsobují vlhčené ubrousky, kterých je v odpadní vodě opravdu hodně. Ucpávají mechanické 

česle na přítoku, jejich menší části pronikají do ČOV a komplikují čištění a jejich drobné nerozpuštěné 

zbytky se dostávají do kořenových polí a zanášejí je. Prosím, nevhazujte vlhčené ubrousky do 

záchodové mísy, patří do popelnice!  

     Závěrem bych vám však chtěla poděkovat za to, že se v odpadní vodě přestal objevovat olej ze 

smažení či fritování. Ten donedávna také způsoboval velké problémy při čištění odpadní vody a po 

instalaci kontejneru na návsi, do kterého lze dávat lahve s použitým olejem z domácnosti, se situace 

výrazně zlepšila.   

     Co napsat závěrem? Přes všechny výše zmíněné problémy ČOV v Lipolticích čistí odpadní vodu 

poměrně dobře. Kontrolní vzorky odebíráme 6x ročně za filtračními poli a od intenzifikace v roce 2007 
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žádný nepřekročil povolené hodnoty látek ve vypouštěné vodě do potoka, a to ani v obdobích, kdy 

hlavní část ČOV nefungovala optimálně. Odpadní voda se i v těchto obdobích dočistila v kořenových 

polích. 

     Starat se o ČOV dá docela dost práce, proto bych chtěla poděkovat především Romanu Smolovi, 

který se věnuje jak pravidelné kontrole fungování všech zařízení, tak péči o všechny zelené plochy, které 

udržuje ve velmi pěkném stavu. S péčí o zeleň a filtrační pole hodně pomáhá i paní Dana Kožená, které 

patří také velký dík.  

Jarmila Večeřová, obsluha ČOV za obec Lipoltice     

 
 

Legislativní rámec lesní těžby 
     Lesní zákon hned v § 1 jmenuje les národním bohatstvím, jenž tvoří nenahraditelnou složku životního 

prostředí naší vlasti. Cílem je pečovat o les tak, aby byly plněny všechny jeho funkce, tedy jak produkce 

dřeva, jako naší jediné obnovitelné suroviny, tak i ostatní požitky plynoucí z existence lesa – např. funkce 

vodohospodářská, půdoochranná, klimatická, rekreační atd. Z hlediska převažující funkce, kterou pro 

společnost zastávají, jsou lesy kategorizovány na hospodářské, ochranné a zvláštního určení. Z tohoto 

funkčního rozdělení lesů vychází i rozdílná péče a zásady hospodaření. Plánování hospodářských 

opatření se formou tzv. lesních hospodářských plánů a osnov zpracovává zpravidla na období 10 let. 

Základem lesního plánování je rozdělení lesa na tzv. porosty, jež jsou popsány věkem, dřevinným 

složením a údaji o zásobě dřeva. Na základě tohoto popisu jsou pro jednotlivé porosty navrženy základní 

hospodářská opatření, mezi které patří výchovná a obnovní těžba, návrh zalesnění a ochrana lesa proti 

škodlivým činitelům. 

     Jakmile lesy vstoupí do určitého věku zralosti, kterému se odborně říká obmýtí, je třeba zahájit jejich 

obnovu, tedy postupně je vytěžit a následně vzniklé holiny zalesnit vhodnými dřevinami. Věk obmýtí je 

pro různé dřeviny odlišný, obvykle se pohybuje mezi 100–130 lety. Dle lesního zákona je zakázáno 

provádět těžbu mýtní úmyslnou v porostech mladších 80 let, porosty mladší lze těžbou pouze 

vychovávat, tedy odstraňovat stromy netvárné, poškozené či suché. Dalším legislativním omezením je 

velikost holiny, jejíž plocha nesmí překročit 1 ha. Navíc přiřadit další holinu ke stávající je možné až tehdy, 

pokud již porost na ni založený odrostl. Toto nařízení má zabránit tomu, aby vznikaly velké plochy holin, 

které by nebyly řádně zalesněny. Všechna tato pravidla ale platí pouze tehdy, pokud hospodaření není 

narušeno tzv. kalamitními (nahodilými) těžbami. Již několik let jsou české lesy vystaveny mimořádně silné 

kalamitě způsobené přemnožením brouka lýkožrouta smrkového, obecně známého pod označením 

kůrovec. Tento škůdce ničí dospělé smrky tak, že se zavrtává pod kůru, kde vyhlodává v lýkové vrstvě 

chodbu pro nakladení vajíček. Pokud panují příznivé klimatické podmínky, jako je sucho a teplo v době 

vegetační sezóny, dokáže se kůrovec mimořádně rychle množit a napadat další oslabené stromy. Za 

jednu sezónu je schopný naklást 2 až 3 pokolení a exponenciálně se přemnožit. Pokud je teplá zima, tak 

kůrovec dobře přezimuje v půdě i pod kůrou suchých stromů. V kůře jednoho uschlého smrku může 

přezimovat až 70 tis. kůrovců, kteří na jaře mohou napadnout další zdravé stromy. Pokud kůrovci zlikvidují 

v dané oblasti smrky, snaží se svůj vývoj dokončit i na dalších jehličnatých dřevinách, zvláště borovici a 

modřínu. To je i případ lesů v držení obce Lipoltice, kde nejprve padly pod náporem kůrovcové kalamity 

smrky a v létě 2019 došlo k masivnímu napadení modřínů a borovic. Naštěstí prozatím nebyl prokázán 

přechod lýkožrouta smrkového na listnaté dřeviny.  Z výše uvedeného vyplývá, že kůrovcová kalamita 

dopadla tvrdě na všechny vlastníky lesů, jednak v důsledku zvýšených nákladů za těžbu a zalesňování, 

a v důsledku přebytku dříví na trhu masivním propadem cen. Lesní zákon jednoznačně stanoví, že 

vlastník lesa je povinen neprodleně zpracovat kalamitní (nahodilou) těžbu tak, aby nedocházelo 

k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Pokud vlastník nečiní potřebné kroky, vystavuje se 

postihu orgánů státní správy lesů. Vzhledem k tomu, že lesy v držení Obce Lipoltice byly kůrovcovou 

kalamitou v loňském roce plošně zasaženy, bylo nutné přistoupit k asanační těžbě. Těžba se soustředila 

primárně na již napadené, odumřelé a odumírající stromy, především zbývající smrky, borovice a 

modříny v porostech starých 100–115 let. Listnaté dřeviny byly ponechány na ploše pro případnou 

přirozenou obnovu lesa. Na vzniklé holině musí být následně uklizen klest a těžební zbytky a do dvou let 

od jejího vzniku předepisuje lesní zákon její zalesnění stanovištně vhodnými dřevinami. Podle doporučení 

lesního plánu se na místě holiny objeví listnaté dřeviny (např. dub, lípa) doplněné o borovici. Z důvodu 

škod zvěří okusem malých stromků bude třeba listnaté dřeviny oplotit.  

     Doufejme, že nový les bude prospívat a bude odolnější než ten, který bylo nutné vytěžit. Vzhledem 

k extrémně kamenité půdě, navíc velmi vysychavé to nebude jednoduchý úkol. 
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Finanční správa 
     Od 1. března 2020 zajišťuje Územní pracoviště v Přelouči (finanční úřad) zajišťovat níže uvedené oblasti 

výkonu státní správy na adrese: Tůmy Přeloučského 1500, 535 01 Přelouč, tel. 466 033 550 / 551. 
 

o Podatelna: příjem veškerých podání a poskytování součinnosti občanům (např. při podávání žádostí 

a daňových přiznání). 
 

o Poskytování informací ve věcech daní, zejména: pořizování a ověřování výpisů z digitalizované části 

spisu v rozsahu Daňové informační schránky, přijetí žádostí a vydání potvrzení o stavu osobního 

daňového účtu, poskytování základních informací k oblastem činnosti Finanční správy, distribuce 

daňových tiskopisů, přidělování autentizačních údajů dle zákona o evidenci tržeb, placení správních 

poplatků a nedoplatků ve vymáhání prostřednictvím platební karty. 
 

o Úřední hodiny: výše uvedené činnosti budou zajišťovány v úřední dny – pondělí a středa od 8,00  

do 17,00 hodin. 

 

 

  Společenská kronika 2019 
   

Životní výročí:         
 

o Leden:   Kožená Jarmila, Chára František, Černý Josef 

o Únor:      Kučerová Jiřina, Levinská Věra, Němcová Jaroslava, Zikánová Alena,    

       Šturma Josef, Zemanová Marie, Bartoň Milan 

o Březen:  Gabriel Vlastimil, Špácová Jiřina, Švejda Oto, Foršt Jiří, Brecková Hana, 

       Černá Hana, Skálová Marie 
  

                   Výročí svatby:  Květa a Pavel Kurkovi 

Srdečně blahopřejeme. 

 

 
 

 

Základní škola a mateřská škola 

 
Zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021     
     Vzhledem k situaci bude zápis probíhat dne 7. dubna 2020 elektronicky, prostřednictvím emailu 

v.nalezinkova@email.cz. Veškeré další informace sdělíme buď přes email, nebo telefonicky.  

Děkujeme. 
 

 
Dětský karneval na téma „živočichové“ v základní škole 
     Deštivé ráno uvítalo děti do nového dne. Tento den však nebyl pro žáky základní školy Lipoltice 

obyčejný. Byl karneval. Žáci si místo učebních pomůcek s sebou vzali pouze masku, svačinu a dobrou 

náladu. Zábavný program připravil celý pedagogický sbor základní školy, který jej koordinoval, ale 

bohužel se jej z důvodu nemoci nezúčastnila paní ředitelka Vladimíra Nalezinková. 

     Tento celý školní rok je orientován do čtyř ročních období a přírody. A proto ani karneval nebyl 

výjimkou. Všechny převleky, masky i líčení znázorňovaly živočichy. Děti se tak mohly předvést ve svých 

zakoupených nebo podomácku vyrobených maskách.  

     Program karnevalu byl velmi pestrý. Karneval byl zahájen představením jednotlivých tvorů ze světa 

zvířat a hmyzu. Dítě se představilo a prozradilo o své masce několik informací, které ostatní pobavili i 

poučili. Další částí byly souboje ve čtyřech družstvech po čtyřech a pěti hráčích. Hru Foukanou započali 

kapitáni jednotlivých družstev, kdy museli dofoukat míček z venkovní strany modelínové, ploché spirály 

do středu, bez jakéhokoli doteku. Názorného příkladu se zhostili i ostatní soutěžící. Další zábavou bylo 

podlézání a přeskakování nataženého lana, kdy děti vymýšlely různé pozice, jak podlézt a nedotknout 

se provazu.  

http://omalovánky.eu/omalov%C3%A1nky/print_1542.pdf
https://www.izlato24.cz/image/zlate-snubni-prstynky-se-zirkony-sirka-4-mm-131735v3xor.jpg?wm=false
https://prblog.mujsalon.com/subdom/prblog/wp-content/uploads/2017/02/JARO-1120x879.jpg
https://prblog.mujsalon.com/subdom/prblog/wp-content/uploads/2017/02/JARO-1120x879.jpg
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     Po dobré svačině se uskutečnila promenáda masek formou tance. 

Roli dýdžeje se ujala paní učitelka Kopová a zajistila tak zábavnou a 

příjemnou atmosféru na tanečním parketu. Každé z dětí mohlo dát hlas 

jedné z masek a tím přispět k závěrečnému losování o nejlepší masku. 

     Další akcí byla „Láva – země“, kdy stála proti sobě vždy dvě družstva, 

a zúčastnění se museli dostat z jedné strany třídy na druhou. Pro každé 

družstvo byla vyznačena cesta z barevných značek. Při zazvonění 

zvonku museli skákat pouze po určené barvě. Nadcházející zábavou 

bylo přeskakování rotujícího švihadla, kdy se každý účastník snažil 

vydržet co nejdéle zůstat ve hře tak, aby nezastavil točící se švihadlo. 

Závěrečná akce byla dětmi oblíbená „Židličkovaná“, v níž zvítězil jen 

ten, kdo nezůstal stát.  A na úplný konec byla vyhlášena nejhezčí 

maska, kterou vyhrál žák čtvrté třídy Vilém v nádherné sloní masce. Po 

vyhlášení byl závěrečný tanec, po kterém následoval oběd. 

     Bez ohledu na mrzuté počasí si děti karneval náležitě užily a 

odcházely spokojené a s drobnou odměnou, nehledě na to, že 

v soutěžích vyhrály nebo nevyhrály. 

Lucie Mrštinová, vychovatelka školní družiny 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace základní školy a mateřské školy 
o viz. příloha těchto Lipoltických listů č. 1/2020 - www.lipoltice.cz – další informace 

obecního úřadu (záložka vlevo) – zpravodaje a občasníky. 

 

http://www.lipoltice.cz/
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Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 
 

     Žádosti k přijetí dítěte do MŠ si můžete vyzvednout v budově mateřské školy ve středu  

22. dubna 2020 v 8,00 – 14,00 hodin.  Vyplněné žádosti s vyjádřením od dětského lékaře se odevzdávají 

v budově školky v úterý 12. května 2020 od 8,00 do 14,00 hodin. Seznam přijatých dětí (dle přiděleného 

registračního čísla) do mateřské školky na školní rok 2020/2021 bude vyvěšen od pondělí  

25. května 2020. 

 
Karneval v MŠ 

     Na úterý 10. března se naše děti obzvláště těšily. Ve školce byl na dopoledne naplánovaný karneval. 

Už od časného rána do školky přicházely princezny, Šípková Růženka, Elsy a Anny, mořská panna, motýl, 

policista, potápěč, Bílá paní, duch, kovboj, Spiderman, Batman, čmelák Vilík. Bylo vidět, že některé 

maminky si s kostýmy daly opravdu práci. Děti hrály různé hry, soutěžily, tančily a potom byly odměněny 

sladkostmi. Celé dopoledne se vydařilo a děti se již těší na další rok. 

 

 

 

Poděkování 

     Děkujeme panu Holekovi za sponzorský dar  

v podobě dřevěného stojanu na maňásky, 

který pro nás vyrobil. Velmi si tohoto daru 

vážíme a děkujeme. 

     Děti a učitelky MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Všechny naplánované akce  

   na březen a duben 

   byly vzhledem k situaci  

zatím pozastaveny, 

   náhradní termíny budou včas oznámeny. 
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Hasiči Lipoltice   

 

 

       Ve čtvrtek 20. února jsme opět rozdávali radost v Dětském domově v Pardubicích, se kterým jsme 

navázali úzkou spolupráci už před třemi lety. Tento rok tomu nebylo jinak a dětem jsme jako 

v předchozích letech zakoupili vstupenky do Aquacentra v Pardubicích, kde si to všichni pořádně užili. 

Během předání tohoto daru jsme pozvali děti a zaměstnance na oslavu 125. výročí založení našeho 

sboru v Lipolticích. My jsme byli na oplátku pozváni na dětský den do Pardubic, kde jsme byli již minulý 

rok s naší technikou a tím tak rozzářili všem úsměv na tváři. 

 

      

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 18. ledna se konal již několikátý ročník 

Hasičského plesu u nás v Lipolticích, který byl letos 

opravdu velice vydařený. Za všechny členy našeho sboru 

mohu říci, že to byl jeden z našich nejlepších plesů, který 

jsme kdy pořádali. Velice rádi bychom poděkovali všem 

sponzorům, kteří věnovali ceny do naší soutěže o ceny. 

Především paní Linhartové z Lipoltic, paní Volejníkové a 

Vinotéce u Pavluši, Ovocným sadům Svinčany, 

Escapegame Pardubice a Věře Březinové za krásný dort, 

který můžete vidět na fotografii. Ovšem největší díky patří 

Vám všem, kteří jste si přišli zazpívat, zatancovat a spolu 

s námi strávit příjemný večer pod taktovkou hudební 

skupiny Béčoband z Přelouče. Ještě jednou moc 

děkujeme a budeme se na Vás těšit i příští rok. 

https://prblog.mujsalon.com/subdom/prblog/wp-content/uploads/2017/02/JARO-1120x879.jpg
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Vážené dámy a pánové,  

     v letošním roce si připomínáme 125. výročí založení našeho Sboru 

dobrovolných hasičů v Lipolticích.  

      Oslava tohoto výročí byla naplánovaná na sobotu 9. května 2020. 

Vzhledem k současné situaci se oslava odkládá. Doufáme, že výročí včetně 

představení nového zásahového vozu, budeme moci oslavit na konci  

srpna 2020 v rámci akce ukončení prázdnin. 

Za SDH Lipoltice – Jan Černý  

 

 

 

 

 

         

Život v naší obci 

 
Beseda – Skotsko 

 

 

 

 

 

https://prblog.mujsalon.com/subdom/prblog/wp-content/uploads/2017/02/JARO-1120x879.jpg
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Babský bál  
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Dětský karneval 
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Včelařský ples  
Dne 21. února 2020 proběhl v sále místního pohostinství historicky čtvrtý novodobý ples ZO ČSV Přelouč. 

Tak jako v předcházejících ročnících jsme zaznamenali velký zájem, a to nejen z řad včelařů, ale i 

místních obyvatel. K tanci a poslechu hrála skupina Technics pod taktovkou pana Pecky, která se jako 

vždy postarala o dobrou zábavu.  

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. A pokud nám situace dovolí, plánujeme v měsíci říjnu medobraní, 

které se už také stalo tradicí. O jeho konání budete ještě informováni.  

Jiří Slavík za ZO ČSV Přelouč 
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Tříkrálová sbírka 2020 
Vážení přátelé, milí dárci, koledníci i dobrovolníci,  

     upřímně děkujeme za Vaši pomoc při Tříkrálové 

sbírce. Ve Vaší obci lidé darovali 8 542,- Kč, je to 

obdivuhodný výsledek. Celkový výtěžek Tříkrálové 

sbírky v našem regionu je 400 218,- Kč. Podrobná čísla 

najdete na našich webových stránkách 

www.prelouc.charita.cz a také informace, jak 

plánujeme finanční prostředky využít. 

     Těšíme se na další spolupráci a na shledanou při 

Tříkrálové sbírce 2021. 

Mgr. Mirka Škávová, koordinátorka  

 

Záměry charit pro Tříkrálovou sbírku 2020 

     Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, 

handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a 

dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí  

v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu 

sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc  

v zahraničí. Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního 

klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se 

vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno 

na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty 

v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika,  

5 % jsou zákonné režie sbírky. 

 

Charita Přelouč – konkrétní využití získaných prostředků: 

o Nákup vybavení – projekční plátno, počítač, sportovní vybavení. Výměna oken ve staré klubovně, 

úprava zahrady - 92 500 Kč. 

o Nákup nových kompenzačních pomůcek – chodítko, klozetové křeslo, sedačka do sprchy a další 

podle aktuální potřeby - 25 000 Kč. 

o Provoz charitního šatníku – úhrada energií, potravinová pomoc rodinám v nouzi – sklad nájem a 

energie. Nákup potravin v mimořádné situaci - 37 500 Kč. 

o Vánoční a velikonoční akce s klienty služby. Přímá finanční pomoc lidem v nouzi - 37 500 Kč. 

o Výlety s dětmi z Jakub klubu, z pěstounských rodin a rodiny v službě SAS - 25 000 Kč. 

o Vzdělávání dobrovolníků a úhrada energií v rámci zajištění dobrovolnických programů pro seniory. 

Dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia pro seniory v Domově u fontány – materiál na 

tvoření, informační materiály - 10 000 Kč. 

o Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní 

vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti 

Belgaum - 12 500 Kč. 

o Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. - 7 500 Kč. 

Čerpáno z www stránek Charity Přelouč. 

 

 

Diakonie Broumov 
     Rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci v uplynulém roce 2019 a věříme, že i v roce 2020 budou 

naše pracovní a přátelské vztahy úspěšně pokračovat. Vážíme si Vašeho času a úsilí, se kterým společně 

s námi pomáháte potřebným. Pomozte spolu s námi lidem, kteří zůstali sami a bez prostředků. Chybí jim 

rodina, děti, blízký člověk. Bydlí u nás na azylové ubytovně a my bychom jim rádi poskytli něco nového, 

co jim udělá radost. Toto je příběh některých našich klientů. Na azylové ubytovně se potkávají různé 

generace. Nejmladší z nich, říkejme jim třeba Petr a Dušan, přišli z dětských domovů. Oba byli postaveni 

před zcela novou situaci, ostatně jako velmi mnoho mladých lidí, opouštějící v 18 letech ochranná křídla 

dětských domovů, a to – jak si poradit s vlastním „dospěláckým“ životem. U nás našli oporu a pomoc, 

především pak vyřešení toho základního – bydlení a práci. 

     To naopak další dva, jmenovitě třeba Milan a Bedřich, jsou v Diakonii již dlouho. Bydlí zde i pracují, 

jsme pro ně domovem i jistotou. Nejsou totiž schopni samostatného života, oba jsou velmi dobrosrdeční 

a milí, ale také velmi zranitelní. Nástrahy života by se svým velkým srdcem nezvládli. 

     Pro některé z nejstarších ubytovaných klientů jsme se stali jakýmsi „domovem důchodců“, ve kterém 

tráví poklidné stáří, věříme, že bez pocitu samoty. Nemohou si dovolit bydlet v klasických zařízeních pro 

 

 
Zpravodaj obcí Lipoltice,  

Pelechov, Sovoluská Lhota 

Čtvrtletník – č. 1/2020 
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seniory, nemají dostatek finančních prostředků, ani příbuzné, kteří by jim pomohli. V Diakonii každý z nás 

prožívá denně osudy těchto lidí a snaží se jim podle svých možností pomáhat. Prosíme Vás, pomozte i Vy. 

     Pro tyto účely jsme zřídili speciální konto: 19-1302698349/0800. Peníze z konta budou použity výhradně 

na dovybavení azylové ubytovny. Děkujeme za Vaši pomoc. 

Čerpáno z dopisu Diakonie Broumov, sociální družstvo. 
 

     Pomoci můžete i formou sbírky věcí, které budou přebírány obecním úřadem v úředních hodinách 

do 30. června 2020. 

o Dámské, pánské, dětské oděvy – nepoškozené s fungujícími zipy. Obuv – nepoškozená – zavázaná  

v igelitové tašce. Kabelky, tašky, batohy – nepoškozené s funkčním zipem. Lůžkoviny, prostěradla, 

ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené. Přikrývky, polštáře a deky – pouze péřové. Záclony, závěsy – 

nepoškozené. Látky – minimálně 1m2. Knihy, menší elektrospotřebiče, které mohou být i nefunkční. 

 

Oprava zázemí fotbalových kabin 
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    Pozvánky  
 

    Dětský den 

                Předpokládaný termín – sobota 20. června 2020 od 15 hodin na fotbalovém hřišti. 

 

     

Připomínáme si 
Velikonoce - oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista - velikonoční tradice 

 
 

o Nenáboženské velikonoční tradice 

Je to čas oslav a veselí. Váže se k němu mnoho zvyků, a to i komerčních. Prodávají se velikonoční 

pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků. Od čtvrtka 

do soboty chodili po vsi chlapci školou povinní a řehtáním nahrazovali zvony, které odletěly do Říma. 

Chodili tak aby obešli celou vesnici a u každého křížku se modlili. Na Velký pátek v podvečer obešli 

dům od domu, kde vykoledovali nějaké vajíčko, sladkost – sušené švestky, křížaly či drobné mince. 

Nejstarší z chlapců se nazýval kaprál. V některých oblastech měli slaměného Jidáše. V Česku je 

prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po 

domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z mladého 

vrbového proutí. Z téhož důvodu ženy dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol 

nového života. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé 

a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají 

na muže a chlapce kbelíky studené vody. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. 

Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: „Hody, hody doprovody, dejte vejce 

malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…” Zvyky se napříč českými 

zeměmi mírně mění. 
 

o Náboženské velikonoční tradice 

Kromě návštěvy bohoslužeb během velikonočního tridua můžeme mezi náboženské tradice zařadit 

velikonoční pozdrav. Zvyk pochází především z východních církví. Rozšířil se i mezi římské katolíky a 

protestanty. Zvyk spočívá v tom, že se křesťané o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně zdraví místo 

běžného pozdravu: „Kristus vstal z mrtvých!“ Odpovědí pak je: „Opravdu vstal z mrtvých!“  

 

 

                

 Sport 
 Trofeje.cz – IV. třída – Přeloučsko – muži – jaro 2020, Lipoltice = Přelouč C 
 

Z důvodu nouzového stavu je soutěž pozastavena. 
 

Den Datum Čas Soupeři 

Neděle 15.03. 2020 14,30 Přelouč C – Kojice 

Neděle 22.03. 2020 15,00 Přelouč C – Řečany nad Labem 

Neděle 29.03. 2020 15,00 Lázně Bohdaneč B – Přelouč C 

Neděle 05.04. 2020 15,30 Přelouč C – Staré Ždánice 

Neděle 12.04. 2020 16,00 Přelouč C – Lány na Důlku 

Neděle 19.04. 2020 16,00 Srch B - Přelouč C 

Neděle 26.04. 2020 16,30 Přelouč C – Rybitví 

Neděle 03.05. 2020 17,00 Zdechovice - Přelouč C 

Středa 06.05. 2020 17,30 Přelovice B - Přelouč C 

Neděle 10.05. 2020 17,00 Přelouč C – Dolany 

Sobota 16.05. 2020 17,00 Jankovice - Přelouč C 

Neděle 24.5.  2020 17,00 Přelouč C – Semín 

Neděle 31.05. 2020 17,00 Choltice B - Přelouč C 

Neděle 07.06. 2020 17,00 Přelouč C – Újezd 

Sobota 13.06. 2020 17,00 Starý Máteřov B - Přelouč C 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_p%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poml%C3%A1zka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohoslu%C5%BEba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_triduum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_pozdrav
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_k%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_Zmrtv%C3%BDchvst%C3%A1n%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://prblog.mujsalon.com/subdom/prblog/wp-content/uploads/2017/02/JARO-1120x879.jpg
https://prblog.mujsalon.com/subdom/prblog/wp-content/uploads/2017/02/JARO-1120x879.jpg
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    Dětský koutek 

 
Najděte následující slova (použijte všechny směry): kaktus, taška, auto, škola, nádraží,  

                  lepidlo, sníh, tenis, košile, talíř, slovo, řeč, kalendář, orloj, den, král, fotbal, brýle, řepa, slon. 

 

Č K R Á L O G X W N Ř O R L O J 

N O L S Z T M Q R T Á L G G R T 

Ř Š Ř Á Z U N U Ý Z D D E N Ž Z 

Ž I É É K A K T U S N I R W Ý Q 

Ý L F T C V N A Ý I E P Ř A I X 

Ř E Č A L O K Š Ř N L E Ž M Ž H 

E E G L A V Á K Ě E A L F L Í Í 

P P K Í S O É A Č T K L G K Q N 

A A L Ř E L Ý R B U K K H J V S 

A A Ů V B S O P R T L A B T O F 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám příjemné prožití svátků 

Velikonočních, 

hodně štěstí, pohody, trpělivosti 

a především hodně zdraví. 
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