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Seriál: Významné dny a svátky 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2. dubna - Mezinárodní den dětské knihy 

o Mezinárodní den dětské knihy se slaví již několik desítek let. 2. duben byl stanoven záměrně, 

neboť právě v tento den se narodil známý dánský spisovatel H. Ch. Andersen. K jeho 

nejznámějším dílům patří Malá mořská víla. Knihovníci pořádají mnoho akcí, např. Noc s 

Andersenem. Společnost pro dětskou knihu byla založena v roce 1953. Cílem celého 

Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu je přinést do dětských rukou četbu, neboť knihy 

podporují dětskou fantazii. V České republice se můžeme setkat s mnoha projekty podporující 

dětskou knihu - např. projekt Čteme dětem.  

 

4. dubna - Mezinárodní den proti nášlapným minám  

o Miny, jedny z nejzákeřnějších zbraní, jsou i v dnešní době hrozbou. Tento den slouží jako 

vzpomínka na ty, kteří vlivem této zbraně ztratili svůj život, nebo utrpěli vážná zranění. Myslí se i 

na ty, kteří jsou stále ohrožováni aktivními minovými poli, jakožto pozůstatku války. Na základě 

Mezinárodní úmluvy o nášlapných minách jsou stále miny odstraňovány. Významným 

aktivistou na podporu likvidace nášlapných min byla princezna Diana.  

24. dubna - Mezinárodní den skautů a skautek 

o Mezinárodní den skautů a skautek připadl na tento den, neboť má svátek jejich patron svatý 

Jiří. Skauti nemají pouze tento mezinárodní den. Slaví ještě Den Sesterství.  

4. května - Den hasičů 

o Den hasičů je věnován profesionálním hasičům i členům sborů dobrovolných hasičů. Tento 

den vzdáváme hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm. 4. květen je 

dnem sv. Floriána, který je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům.  

12. května - Mezinárodní den ošetřovatelek  

o 12. května 1820 se narodila ve Florencii Florence Nightingalová, která jako první mezi britskými 

raněnými vojáky vytvořila základy ošetřovatelského modelu, který se používá do dnes. Proto 

v tento den slaví svůj svátek všechny zdravotní sestry, bez ohledu na to v jakém 

zdravotnickém oboru působí. 

 

25. května - Mezinárodní den ztracených dětí  

o Jedním ze symbolů Mezinárodního dne ztracených dětí jsou pomněnky, 

které naznačují „Nezapomeň na mě“. Tento den je věnován všem dětem a 

mládeži, kteří mají negativní zkušenosti se sexuálním obtěžováním, týráním 

nebo třeba s únosem a to nejen od cizích lidí, ale i od svých vlastních rodičů. 
 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Místní poplatky 2018 
 

Poplatek za komunální odpad  

o 600 Kč/poplatník/rok 
o sleva ve výši 100 Kč je pro poplatníky, kteří v roce 2018 dovrší věku 65 let, 

nebo nedovrší 10 let 
o splatnost poplatku - do 30. dubna 2018 
o včas nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, na základě 

usnesení zastupitelstva obce bude v tomto případě navýšen poplatek o částku 200 Kč/ 

poplatník/rok, tj. úhrada poplatku po termínu splatnosti bude činit 800 Kč/poplatník, případně 

700 Kč u poplatníka, který má nárok na slevu ve výši 100 Kč 

o po zaplacení je třeba si na obecním úřadu osobně vyzvednout samolepku na popelnici, 

případně pověřit jinou osobu a nejpozději 30. dubna 2018 nalepit na popelnici, od 1. května 

budou vyváženy pouze popelnice takto označené  
 

Poplatek ze psů  

o za prvního psa 60 Kč, každý další pes 80 Kč 
o poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců 
o splatnost poplatku - do 30. dubna 2018 

 
 

    Poplatky lze zaplatit hotově v úředních hodinách nebo na účet obce 3036463/0300. 

Při platbě na účet je nutné si zažádat o variabilní symbol mailem na adrese 

ou.lipoltice@seznam.cz, případně telefonicky 466 977 114.  

 

 

Volba prezidenta 2018 – výsledky za obec Lipoltice 
 

I. kolo – 12. a 13. ledna 2018 

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů:       331 

Počet vydaných a odevzdaných úředních obálek:                                                            215 

Počet platných hlasů:                                                                                                               212 
 

Číslo kandidáta Jméno a příjmení kandidáta Počet hlasů 

1 Ing. Mirek Topolánek 9 

2 Mgr. Michal Horáček, Ph.D. 20 

3 Mgr. Pavel Fischer 15 

4 RNDr. Jiří Hynek 2 

5 Mgr. Petr Hannig 4 

6 Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c. 0 

7 Ing. Miloš Zeman 85 

8 MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 23 

9 prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dr. h. c. 54 

 

II. kolo – 26. a 27. ledna 2019 

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů:       338  

Počet vydaných a odevzdaných úředních obálek:                 242 

Počet platných hlasů:                                                                  242  
 

Číslo kandidáta Jméno a příjmení kandidáta Počet hlasů 

7 Ing. Miloš Zeman 137 

9 prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dr. h. c. 105 

 

Aukce a nabídka energií 
     Různé distribuční společnosti nabízejí služby ve věci průzkumu poplatku za odběr energií. 

V některých případech se odvolávají na to, že akce byla projednána a je podpořena obcí. 

V návaznosti na tuto skutečnost Obecní úřad Lipoltice oznamuje, že se jedná o dezinformaci vůči 

obyvatelům a obecní úřad tuto činnost nepodporuje. 
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Policie Pardubického kraje informuje občany 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
     Níže uvedené informace jsou výňatkem z  preventivních (informačních) článků od Policie 

Pardubického kraje. Kompletní znění článků bude dle doručení zveřejňováno na www.lipoltice.cz – 

další informace obecního úřadu – ostatní. Podstatné informace budou poskytovány v rámci 

Lipoltických listů. Pokud bude mít zájem o články v kompletním znění v tištěné podobě, obraťte se na 

obecní úřad – tel. 466 977 114.  

   

  Policisté Pardubického kraje by rádi občanům připomněli důležité preventivní rady a zásady, 

kterými je dobré se řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní rady 

budou vydávány formou tematických článků z různých okruhů.  
 

Tísňové linky a trestní oznámení 

     V úvodním článku Vám chceme připomenout čísla tísňových linek a postup při podávání trestního 

oznámení.  

o podání trestního oznámení - oznámení lze podat písemně nebo ústně na kterémkoliv 

oddělení policie nebo na státním zastupitelství. V naléhavých případech volejte linku 158, 

pokud oznámení nemá charakter neodkladného tísňového hovoru – obraťte se na policisty 

z nejbližšího obvodního oddělení policie. Pro urychlení komunikace a následné pomoci je 

dobré vědět základní údaje k oznamované události - minimálně tyto informace - vaše jméno, 

adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události, co se stalo, zda je na 

místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc lékaře či hasičů, je dobré si připravit 

odpovědi na základní otázky typu CO se stalo, KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY 

k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání 

spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání 

pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda na majetku. 

o hasiči - 150  

o zdravotnická záchranná služba - 155 

o jednotné číslo evropského volání 112, doporučení - pokud potřebujete 

jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte 

přímo na tísňovou linku potřebné složky, číslo 112 se využívá především 

v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS 

o policie - 158 

o policie pro neslyšící - 603 111 158, operační důstojník komunikuje s osobou, 

která potřebuje pomoci formou SMS zpráv 
 

     Pomůcka pro zapamatování tísňových linek – podle posledního číslo z tísňové 

linky  - u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná policisty, u linky 155 – pětka evokuje 

nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – nula představuje rybník plný vody.  

 
Lidský hyenismus – podvody páchané na seniorech 

     Nyní se zaměříme na rady pro poměrně ohroženou skupinu obyvatel a to na seniory. Senioři jsou 

pro podvodníky snadnou kořistí, a proto se často stávají obětmi především majetkové trestné 

činnosti. Dnešní článek je věnován jak seniorům, tak i jejich rodinám, jelikož právě děti, vnoučata a 

široká rodina může seniorům pomoci nestát se obětí podvodníků. 

     Podvody páchané na seniorech jsou poměrně častou trestnou činností. Okradení se stydí a raději 

to nikomu neřeknou. Pachatelé jsou však čím dál rafinovanější, nezanechávají za sebou žádné stopy 

a je těžké je dopadnout. Hlavním důvodem proč si pachatelé vybírají starší osoby je ten, že senioři 

jsou osamělí, důvěřiví, rádi a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktů s okolím, jsou méně 

ostražití, tělesně slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak daleko, že 

se nejen dostávají do blízkosti seniorů, ale i do jejich obydlí, kde je následně připraví i o celoživotní 

úspory. Pachatelé této trestné činnosti parazitují na dobrosrdečnosti, vstřícnosti, ale i na částečné 

nemohoucnosti starších lidí. Jsou velice výřeční, působí sympaticky, mile, jsou schopni bez problémů 

navazovat kontakty. Své podvody mají velice dobře připravené, pracují i ve skupinkách. Pachatelé 

mají intelektuální schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Jsou 

schopni improvizace, přizpůsobení se situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a snadno si získávají 

důvěru. Používají opakující se legendy, se kterými bývají stále úspěšní.  
 

o Vrácení peněz či požadování nedoplatku za různé energetické služby – voda, plyn, elektrika. 

Upozorňujeme, že žádná energetická společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! 

Nikdo vám domů žádný přeplatek za energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu 
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v hotovosti u vás doma! Nejčastěji v těchto případech jde podvodníkům o to, aby viděli, kam 

si jdete pro peníze. Poté se vám snaží vloudit do domu a peníze ukrást. Do vašeho domu se 

dostanou tak, že nedovřete dveře nebo si vymyslí, že mají žízeň nebo potřebují na toaletu. 

o Přepsání smlouvy -  pachatelé se vydávající za pracovníky energetických společností a nabízí 

přepsání smlouvy s tím, že za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a 

nikoho si domů nepouštějte! O případných změnách ve smlouvách se poraďte s rodinou, 

příbuznými, sousedy a podobně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamžitě podepsat! 

Požádejte o čas na rozmyšlenou! Další trik podvodníků je, že si jdou opsat stav vodoměru, 

plynoměru apod. V těchto případech si ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka 

energetické společnosti. Nechte si přes dveřní kukátko nebo přes pootevřené dveře 

zabezpečené bezpečnostním řetízkem předložit služební průkazy pracovníků uvedených 

společností a případně si jejich totožnost ověřte (než je pustíte do domu či bytu) u konkrétní 

společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným ho předat u 

dveří, následně zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud 

se energetici ohlásí předem, požádat někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má 

cizí osoba přijít, byl s vámi doma. To, že má cizí osoba na sobě montérky s nějakým nápisem 

firmy ještě neznamená to, že se nejedná o podvodníka! Vaší povinností není, pokud si nejste 

jisti, pustit do bytu cizí osobu!  

o Podvodník vydávající se za zaměstnance stavebního bytového družstva - seniorům 

podvodníci nabízeli výměnu starších kuchyňských linek nebo výměnu zámků za lepší - 

bezpečnostní. 

o Vydávávání se za kamaráda někoho z vaší rodiny - tady je jejich nejčastější „pohádkou“ to, 

že někdo z rodiny měl dopravní nehodu, porouchalo se mu auto, ztratil peněženku, zastavili 

ho policisté a podobně, on u sebe nemá peníze a tak si poslal kamaráda za vámi, abyste mu 

pomohli. Onen kamarád je však podvodník! Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno 

svého příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno a příjmení údajného příbuzného, 

který je v tísni.  Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo vás potká před domem, nikdy 

ho nezvěte dovnitř do domu nebo bytu! Řekněte mu, ať počká venku a pokud máte tu 

možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné peníze poslat. Pokud se mu 

nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z rodiny. Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném 

případě cizím osobám nedávejte peníze!  Nenechávejte pootevřené dveře. Podvodníci se 

snaží, abyste podlehli stresu a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodinný přítel je ve velkých 

problémech a tlačí vás k vydání jakékoliv finanční hotovosti. V těchto případech vás můžou 

podvodníci kontaktovat i telefonicky, přes pevnou linku. V telefonních seznamech hledají 

například osoby podle jmen - například Anežka, Božena, Marie apod. V těchto seznamech 

zjistí vaši adresu.  

o Podomní podej a nákup - není výjimečné, že obce zakazují podomní prodej místní vyhláškou. 

Pokud si nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní úřad (poznámka – 

Obec Lipoltice v současné době tuto vyhlášku nemá). Jestliže u vás je podomní prodej 

zakázaný a někdo se bude snažit vám cokoliv prodat, 

můžete kontaktovat státní policii na lince 158 nebo i 

městskou policii – Městská policie Přelouč – tel. č. 

466 959 660 

o Podvodníci v těchto případech nabízejí široký sortiment 

zboží a služeb, výkup starého nábytku, oblečení, 

starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými 

nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých nepotřebných 

věcí a ještě vyděláte. 

o Výlety na prodejní akce - akce, které se tváří jako výlet 

za kulturou s obědem, večeří nebo kávou a tam vám prodejci nabízejí různé zboží. Zde 

bychom na vás apelovali, abyste se takovým akcím buď úplně vyhnuli, nebo se tam potom 

v žádném případě nenechali donutit pod nátlakem k podpisu jakýchkoliv smluv a 

dokumentů. Pokud by na vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete přímo z místa zavolat policii. 

Prodejci jsou velmi dobrými psychology, povídají si s vámi, jsou „sladcí jako med“, ale když 

není po jejich, a vy odmítnete nákup zboží, začnou být zlí, nepříjemní a začnou vás slovně 

napadat. 

o Plnění nějakého závazku telefonicky - v tomto případě se nejedná o kontakt s podvodníky, 

ale o to, že senioři si s někým rádi popovídají, nechají se operátory různých společností 

přesvědčit o výhodnosti nabídky a neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek může být 

soudně vymahatelný! Naše rada zní, pokud nic nepotřebujete, není vaší povinností přijímat 
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telefonní hovory od cizích lidí. Můžete odmítnout jejich monitorované hovory a telefonát 

striktně ukončit.  

Rada pro seniory, jak se nestát obětí podvodníků?  

     Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem. V žádném případě 

nepouštějte a nedávejte se do hovoru s cizími lidmi a nepouštějte je do domu či bytu. Udržujte dobré 

sousedské vztahy a případně sousedy požádejte o pomoc. Pořiďte si dveřní kukátko nebo řetízek na 

dveře. Neotevírejte dveře, když nevíte, kdo je za nimi. Nejlepší je peníze ukládat do peněžních 

ústavů, a pokud je máte doma, uschovejte je na několika různých místech. Důležitá telefonní čísla 

mějte viditelně blízko telefonu. Pokud byste potřebovali pomoci, můžete se kromě policie obrátit i na 

bezplatnou krizovou linku pro seniory, která je v provozu 24 hodin denně – tel. č. 800 157 157.  
 

 
     

         Základní škola a mateřská škola Lipoltice 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Krmítka 
 

     Bude zima, bude mráz,                    Schovám se já pod hrudu, 

     kam se ptáčku, kam schováš?            tam, já zimu přebudu. 

 
 

     Začátkem února se v naší škole uskutečnil program Ekocentra Paleta Chrudim KRMÍTKA. Velmi 

zajímavý program o tom, co dělají zvířátka v zimě, děti zaujal. Průvodkyně  dětem vyprávěla o všech 

zvířátkách, a jak přečkávají zimu. Pak zaměřila pozornost posluchačů pouze na ptactvo. Vzala 

obrázky nejznámějších druhů ptáků, jako je například červenka obecná, sýkora koňadra, vrabec 

domácí, kos černý atd. Děti určovaly správný prvotní i druhotný název, čím se živí a jak přečkávají 

zimu. Zima, je náročné období pro ptáky ani ne tak chladem, jako nedostatkem potravy. Ptáčci 

budou potřebovat lidskou pomoc. A právě krmítka představují nejrozšířenější způsob přikrmování 

ptáků. Návodů na zhotovení krmítek bývá mnoho. V další části se 

žáci s nadšením pustili do jejich výroby. Na řadu přišlo klasické 

dřevěné krmítko. Byly vytvořeny dvě skupiny. První skupina tvořila 

spodní stranu pomocí kladívka a hřebíků, druhá skupina mezitím 

vytvářela stříšku krmítka. Nakonec byly obě části spojeny v jeden 

pospolitý kus. A dřevěné krmítko bylo na světě! Další část akce byla 

pro více skupin. Po třídě bylo rozděleno šest lavic, mezi které se děti 

rozdělily. U tří lavic byly keramické květináče, dřevěný klacík, lýkový 

provaz, miska se směsí zrní. Tato směs se smíchala s vepřovým 

sádlem a vše se nanášelo na dřevěný klacík, který byl provázkem 

upevněný ke květináči. Na dalších třech lavicích byly připraveny 

šišky, provaz, miska se směsí zrní a vepřového sádla. Hnětením děti 

vytvořily směs, kterou vkládaly do šišky tak, až ji celou obalily. 

Nakonec přidaly provázek na pověšení a zatlačily ho do směsi. 

Během celého programu byly děti velice aktivní, 

měly možnost pozorovat, objevovat, sdělovat 

své pocity, získat nové poznatky a zkušenosti. 

Největší radost měly z vytvořených krmítek! 

Všechny výtvory děti s doprovodem 

vychovatelky pověsily na ořešák rostoucí na 

školní zahradě. 

     Ptačí svět je neuvěřitelně rozmanitý.  I naše 

příroda ukrývá nespočet krásných a zajímavých 

ptačích druhů. A dokonce i zimní příroda, 

protože mnozí z nich neodlétají a vzdorují od 

podzimu do jara sněhu i mrazu. Pokud zimující 

ptáčky přikrmujete, pomůžete jim ve zdraví přežít 

zimu. Oni se vám na oplátku předvedou v celé 

své kráse pěkně zblízka – za oknem je spatříte 

tak, jak byste je v lese, třebas s dalekohledem, 

těžko hledali. 

Mgr. Vlaďka Nalezinková 

 

 



Strana 6 

 

 

 

Seznamujeme se s krásami světa 
     Jsme velmi rádi, že paní Věra Ďurovcová přijala naše pozvání a přišla do naší školy sdělit nám své 

dojmy z cest po jihovýchodní Asii, z nejmenšího světového kontinentu Austrálii a z Nového Zélandu.    

Vše začalo 1. listopadu 2017 na letišti Václava Havla, odkud společně se svým manželem a se svou 

sestrou, odletěli přes Frankfurt do Singapuru. Na mapě jsme si ukázali, že Singapur leží v nejjižnější 

části jihovýchodní Asie na Malajském poloostrově. Dozvěděli jsme se, že název Singapur v překladu 

znamená Lví město. Od nás je vzdálen osm časových pásem na východ, což znamená, že tam 

slunce vychází o 8 hodin dříve než u nás. Je tam stále stejně dlouhý den a noc, teplota je mezi 25 až 

30 stupni C a často zde prší. Hustota obyvatel je jedna z největších na světě. Zajímavostí bylo, že se 

zde neprodávají žvýkačky, aby se jejich vyhazováním neznečišťovaly ulice a také, že je přísně 

omezeno kouření. Kouřit se smí jen na vyhrazených místech. 

     Mají tu křehké korály, největší písečný ostrov na světě, mírumilovné žraloky a naopak vše ničící 

králíky. A samozřejmě klokany. Ano, řeč je o Austrálii, nejmenším světovém kontinentu, který svoji 

pestrostí všechny velikány s gustem položí na lopatky. Dozvěděli jsme se, že Austrálie je šestá největší 

země na světě, žije tam 23 milionů obyvatel. Je to konstituční monarchie a představitelkou státu je 

anglická královna Alžběta II. Toto byla další zastávka manželů Ďurovcových. Po 9-ti hodinovém letu 

strávili 10 dní v Sydney, největším městě Austrálie se 4,5 miliony obyvatel. Je zde i nejznámější budova 

Austrálie Opera. Její stavba měla 

stát 7 miliónů dolarů, ale na 

konečném účtu byla nakonec 

částka vyšší než 100 miliónů. 

Odborníci se domnívají, že se jedná 

o nejúžasnější architektonické dílo 

po druhé světové válce. Střechy 

Opery mají připomínat obrovské 

plachetnice. Váží 161 000 tun, 

vysoké jsou skoro 70 metrů 

a povrchové bílé dlaždice jsou 

vyrobeny z materiálu, který na slunci 

svítí. Shlédli jsme i další zajímavá místa například most přes zátoku Harbour Bridge. V okolí Sydney se 

nachází velké množství pláží, nejznámější je Bondi Beach. Na vlastní oči jsme viděli různobarevné 

písky s mušlemi. Shlédli jsme úchvatné video z podmořského světa. Křišťálově čistá voda, její 

průhlednost je až několik desítek metrů. Korály pod vodní hladinou se tvarují do všemožných tvarů –

 některé připomínají jelení parohy, jiné zase misky, keříčky, obří vějíře či kulovité mozky. Vše nádherně 

barevné. Mezi korály plují obrovská hejna ryb. Narazili jsme i na žraloka obrovského, který je největším 

žralokem na světě, ale člověku není nebezpečný, neboť se živí pouze planktonem. Jejich cesta dále 

pokračovala na sever po pobřeží a zpět přes blízké vnitrozemí. Ujeli asi 2 300 km, což je stejně, jako 

bychom objeli naši republiku 2x. Na zpáteční cestě viděli samé pastviny, na kterých se pásly 

především krávy a ovce. Kdo říká, že nepřijel do Austrálie za klokany, pak jistě lže těmto vačnatcům 

do kapsy. Klokani jsou snad nejvíce otřepaným australským klišé, ale odolat jim zkrátka nejde.  

     Paní Ďurovcová nám vyprávěla zajímavou příhodu s klokany, kterou se ji dokonce podařilo 

natočit a nám předvést. Přes silnici viděli přebíhat i ježuru australskou. 

     Ze Sydney poté odletěli na Nový 

Zéland do Aucklandu. Nový Zéland 

leží na opačné straně zeměkoule a 

tvoří ho dva ostrovy Severní a Jižní. 

Zde navštívili pouze Severní ostrov. 

Rozeklané kopce jsou posety 

pastvinami a neproniknutelnými 

porosty, lesy. Uprostřed ostrova je 

oblast sopek, z nichž čtyři jsou stále 

činné. Vše jsme viděli na fotografiích. 

Je zde mnoho bublajících horkých 

pramenů a gejzírů. Teplo z nich 

rovněž využívají. 

     Cesta zpět trvala 30 hodin. 

Celkem nalétali 40 000 km, což je obvod zeměkoule.  



Strana 7 

 

     Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat paní Ďurovcové za nádherně připravenou 

přednášku. Vše bylo srozumitelné věku našich dětí, které byly obohaceny o množství informací a 

zajímavostí. 

Mgr. Vlaďka Nalezinková 
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Zápis do mateřské školy  
     Od 9. května do 16. května 2018 je možné si v budově MŠ Lipoltice od 7,00 do 15,30 hod. 

vyzvedávat a vracet vyplněné Žádosti o přijetí dítěte do MŠ. 

Vedoucí MŠ Lenka Šturmová 

  

Krmítka  
     Koncem ledna zavítala do MŠ  paní z Ekocentra. Vyprávěla si s 

dětmi o ptácích v zimě, a jak se můžeme postarat o ty, kteří 

neodlétají do teplých krajin. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých 

věcí a na závěr si vyrobily krmítka z tuku, semínek, šišek a květináčů. 

Všechna krmítka jsou zavěšena na školní zahradě na stromech a 

děti mohou přezimující ptáky pozorovat přímo z oken mateřské 

školy. 

Miluše Juračková 

 

Návštěva knihovny 
    V únoru jsme se s dětmi vypravily na návštěvu do Městské 

knihovny v Přelouči. Všechny děti zde byly poprvé a byly přímo ohromeny množstvím knížek ve všech 

regálech, skříňkách a poličkách. Pracovnice knihovny jim poutavým způsobem vysvětlily, k čemu 

knihovna slouží, jak se zde chovat a hlavně jak zacházet s knížkami. Poslechly si několik pohádek a 

příběhů. Starší děti si v dílničce vyrobily zajímavý obrázek. Každý si tu našel knížku se svým oblíbených 

hrdinou, včetně těch akčních. Škoda, že čas zde velice rychle utíkal a děti se musely vrátit do MŠ. 

     Snad bude pro ně tato návštěva  

přínosem, při rozhodování jak třeba strávit 

volný čas - zda u počítače nebo s knihou 

anebo třeba s rodiči návštěvou knihovny. 

Miluše Juračková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Společenská kronika 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Srdečně blahopřejeme všem oslavencům v měsíci lednu a únoru 2018. 

 

 

         2018 – 100 let od vzniku československého státu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Státní symboly 
 

o Vlajka 

Historickou vlajkou Čech byla bíločervená bikolóra - stuha nebo vlajka skládající se ze dvou 

různých barev, obvykle uspořádaných do stejně širokých pruhů horizontálně nebo vertikálně, 

která se podobala vlajce Polska. Tato bikolóra měla svou historickou tradici v královském 

vojenském praporu, využívající barvy erbu Českého království. Podle heraldických pravidel 

http://9.5.do/
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bikol%C3%B3ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stuha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Znak_(heraldika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Heraldika
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byla v horní polovině bílá barva - symbolizující stříbrného českého lva a v dolní polovině 

červená barva - symbolizující červené pole štítu. Tato historická bikolóra v dobách národního 

obrození začala pomalu ustupovat slovanské trikolóře, která obsahuje kromě červené a bílé 

barvy rovněž modrou barvu. V roce 1920 bylo zákonem rozhodnuto, že pole modré barvy 

bude mít tvar klínu, směřující do poloviny vlajky. Význam tohoto modrého klínu byl obvykle 

vykládán jako symbol Slovenska. Podoba vlajky, jak ji známe dnes, byla poslanci 30. března 

1920 vyhlášena a uznána. Stala se tak oficiální vlajkou Československa.  
 

o Znak 

Česká republika používá od roku 1990 státní znak, který má dvě varianty: malý státní znak a 

velký státní znak. Jejich současná podoba i způsoby užití jsou stanoveny zákonem. Velký 

státní znak tvoří čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli je historický znak Čech - stříbrný 

dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou na červeném poli. Ve druhém poli se 

nachází znak Moravy – orlice stříbrno-červeně šachovaná se zlatou zbrojí a korunou na 

modrém poli. Ve třetím poli je znak Slezska – černá orlice se stříbrným perisoniem - 

půlměsícem, uprostřed s křížkem, ukončeným trojlístky, se zlatou korunou a červenou zbrojí na 

zlatém podkladu. Velký státní znak reprezentuje spojení všech historických zemí státu. Slouží k 

vnější reprezentaci státu a k označení budov, ve kterých sídlí orgány státní správy, státní 

úřady apod. Malý státní znak je tvořen červeným polem, na kterém je umístěn historický znak 

Čech: stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Je používán na 

místech, kde dochází k rozhodnutí ze státní moci. Např. na razítkách a pečetidlech úřadů 

státní správy a samosprávy nebo na cedulích označujících památné stromy. Malý státní znak 

se také používá k označení sídel orgánů, které byly pověřeny výkonem státní moci – soudy, 

exekutoři, hygienické stanice apod. 
 

o Hymna 

Píseň „Kde domov můj“ pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla „Fidlovačka aneb 

Žádný hněv a žádná rvačka“, která byla poprvé uvedena v Praze dne 21. prosince 1834. 

Hudbu k ní složil František Škroup. Tato píseň rychle zlidověla a získala postavení národní písně. 

Čechy byly tedy první zemí, která měla jako hymnu divadelní šlágr. Hymnu tvoří pouze první 

sloka písně; druhá je dnes téměř neznámá. První sloka písně se tak stala českou národní 

hymnou. Státní hymnu lze podle zákona hrát a zpívat při státních svátcích a při jiných 

příležitostech, je-li to obvyklé. 

 

 

 

         Pozvánky 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Plesová sezóna 2018 

o Babský bál - pátek - 9. března 2017 

o Jarní ples ZŠ a MŠ Lipoltice - sobota - 24. března 2018 

 

 

          Ohlédnutí za Vánočním koncertem 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
     Na konci adventu 2017 se konal v Lipolticích vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Josef 

Bohuslav Foerster Přelouč. Jeho program byl sestaven především z děl českých autorů. Úvod patřil 

dvěma skladbám z období renesance. Dále jsme vyslechli duchovní píseň od Adama Václava 

Michny z Otradovic a českou lidovou píseň „Pod dubem za dubem“ hudebního skladatele a 

dirigenta Antonína Tučapského. Milým zpestřením programu byl výběr z cyklu “Moravská lidová 

poezie v písních“ od Leoše Janáčka a písní od Jolany Saidlové. Jolana Saidlová je skladatelka a 

hudební pedagožka konzervatoře v Pardubicích, absolvovala studium skladby na AMU v Praze. Její 

cyklus nazvaný „Bílou cestičkou“ obsahuje vánoční písně a kánony - v hudbě kánon označuje 

vícehlasou píseň, v níž se jednotlivé hlasy neliší v melodii a textu, avšak jsou navzájem časově 

posunuty. Koncert uzavřela směs nejoblíbenějších vánočních písní a koled. 

     Strávili jsme tak příjemný adventní podvečer. Musím však konstatovat, že návštěvníků akce bylo 

opravdu málo, a tak ač nechtěně, zvažujeme zrušení této každoroční akce. Děkujeme všem, kteří 

přišli a svým potleskem odměnili účinkující. 

Jana Černá 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obrozen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obrozen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trikol%C3%B3ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1990
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fidlova%C4%8Dka_aneb_%C5%BD%C3%A1dn%C3%BD_hn%C4%9Bv_a_%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_rva%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fidlova%C4%8Dka_aneb_%C5%BD%C3%A1dn%C3%BD_hn%C4%9Bv_a_%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_rva%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%C5%A0kroup
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudba
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1non_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADse%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Melodie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Text
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          Tříkrálová sbírka 2018 – Charita Přelouč 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
    Letošní výsledek sbírky nás hodně překvapil. Děkujeme všem dobrovolníkům na obcích, kteří 

koledování zajišťovali přímo na místě, kolegyním z naší organizace, které se staraly o logistiku (zajistit 

vše pro 50 obcí nebylo lehké) a taky všem koledníkům, kteří neúnavně a s úsměvem zpívali koledu 

My tří králové jdeme k vám....  
       

Záměry Tříkrálové sbírky 2018  

     Výnos Tříkrálové sbírky - 275 064 Kč - z toho obec Lipoltice 5 459 Kč. Z největší části je tradičně 

určena na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby 

se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným 

pravidlům pro rozdělení výtěžku. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly 

vybrány. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos letošní sbírky se 

tak rozdělí mezi více než osm set záměrů. Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na 

rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane 

jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. V případě nutnosti se mohou některé záměry 

během roku změnit. Za správnost zodpovídají jednotlivé Charity. 
 

Charita Přelouč 

o 33 000 Kč - rekonstrukce prostor a nákup nového vybavení pro Jakub klub. Služba bude 

rozšířená o věkovou skupinu 15-18 let, dále pak na nákup potravin na kurzy vaření pro děti 

o 45 000 Kč - příprava projektu na zahájení nové služby sociálně terapeutické dílny pro 

Přeloučsko 

o 45 000 Kč - potravinová a hmotná pomoc lidem v nouzi, provoz charitního šatníku a provoz 

potravinové pomoci 

o 7 500 Kč - dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii 

o 7 500 Kč - dobrovolnické centrum - vzdělávání dobrovolníků, nákup materiálu a úhrada 

energií pro zajištění dobrovolnických programů 

o 7 500 Kč - podpora pro pěstouny - akce s klienty služby - částečná úhrada nákladů aktivit 

o 4 500 Kč - mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, 

požárů apod. 

Čerpáno z www stránek Charity Přelouč  
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        Dětský karneval 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dobrý den,  

     ráda bych poděkovala pořadatelům za krásný 

karneval. Moc jsme se na něj těšili a opravdu stál 

za to. Děti se nemohly dočkat. Jen co jsme vešli, 

přivítala nás veselá hudba a spousta barevných 

balonků rozvěšených po sále. Všude kolem nás 

samé krásné masky a plno dětských úsměvů. A 

k našemu velkému překvapení  žádné vstupné. Na 

což nejsme z města opravdu zvyklí.  

     Děti se hned zapojily do tance a nevynechaly 

jedinou soutěž… ať už to bylo podlézání pod 

nataženým provazem, na konci spíše plazení , 

super opičí dráha, tanec s balonkem, přenášení 

míčku na lžíci,  židličkovaná, sbírání velké hromady 

rozsypaných barevných míčků nebo dělání 

mumie z toaletního papíru. Děti za každou 

soutěž dostaly spoustu dobrůtek, byly na sebe 

pyšné a měly z toho velkou radost. Výborný 

nápad byla také tombola, kde vyhrával každý  

a dárečky byly opravdu pěkné. Omalovánky, 

pastelky, syn dostal vybavení pro doktora a 

dcera navlékací korálky. Oba byli spokojení a 

jak jsem viděla i všechny děti okolo. Každý dostal 

trošku něco jiného, ale vždy něco pěkného, co 

potěší  dětské srdíčko. 

     Dvě hodiny utekly jako voda a my se chystali 

domů. Nejenom že jsmě vezli plno nafukovacích 

balonků, spoustu dobrot a dárečků, ale hlavně 

jsme odjížděli s úsměvem na rtech, s rozzářenými 

očkami a spokojenými dětičkami. O to přeci jde, 

aby byly spokojené a šťastné. A to se tady 

povedlo. Takže se těšíme zase na příští rok. Určitě 

nebudeme na karnevale chybět. 

Lucka, Anička a Honzík Kratochvílovi… 
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III. třída Přeloučsko – jaro 2018 
 
 

Termín Čas Soupeři 

Neděle 8.4. 2018 15,30 hod. Lipoltice - Semín 

Neděle 15.4. 2018 16,00 hod. Selmice - Lipoltice 

Neděle 22.4. 2018 16,00 hod. Lipoltice - Chvaletice 

Sobota 28.4. 2018 16,30 hod Rybitví - Lipoltice 

Neděle 6.5. 2018 17,00 hod. Lipoltice - Rohoznice 

Sobota 12.5. 2018 17,00 hod. Řečany nad Labem – Lipoltice 

Neděle 20.5. 2018 17,00 hod. Lipoltice – Staré Čívice 

Sobota 26.5. 2018 17,00 hod. Valy – Lipoltice 

Neděle 3.6. 2018 17,00 hod. Lipoltice – Lány na Důlku 

Neděle 10.6. 2018 17,00 hod. Lipoltice – Rohovládová Bělá 

Sobota 16.6. 2018 17,00 hod. Bukovka – Lipoltice 

 
 

 

 

          Dětský koutek 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kvíz:   utvořte 10 slov - povolání 
 

TELČIU …………………………….. 

KÍNMIKO …………………………….. 

ÍNTEČÚ …………………………….. 

ŤÁKŠOP …………………………….. 

ŘKACHAKU …………………………….. 

JÁKVO …………………………….. 

TRMEGEO …………………………….. 

TOLIP …………………………….. 

KADAPROVAČ …………………………….. 

KIMCHE …………………………….. 
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