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

Seriál: Česko - stalo se …..
Listopad
1.11.
2.11.
3.11.

1420
1892
1414

4.11.
5.11.
6.11.
7.11.
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22.11.

1965

23.11.

1620

24.11.
25.11.

1941
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26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

1994
1989
1695
1989
1938

Proběhla bitva mezi husity a Zikmundovým vojskem.
Byl založen sportovní klub Slavia Praha.
Jan Hus dorazil do Kostnice, o tři dny později byl zde papežem Janem XXIII. zahájen
Kostnický koncil.
V brněnské nemocnici se narodilo první české dítě ze zkumavky.
Vláda České republiky odeslala do Bruselu přihlášku do NATO.
Byl oficiálně trvale otevřen zimní stadión Štvanice v Praze.
Pražské metro otevřelo úsek Kačerov – Háje.
Při letecké havárii se ztratila nad průlivem La Manche téměř polovina
reprezentačního hokejového mužstva Československa.
Josef II. ruší plaský klášter cisterciáků.
Založena Diecéze královéhradecká.
Skončila první světová válka.
Svatořečení Anežky České Janem Pavlem II.
Zánik Československa: Federální shromáždění přijalo zákon o dělení majetku ČSFR.
Železniční neštěstí u Stéblové (u Pardubic), dosud nejtragičtější nehoda v dějinách
české železniční dopravy – zemřelo přes 120 osob.
Uskutečnil se pohřeb Jana Opletala, oběť střelby do demonstrantů 28. října 1939.
Byl založen fotbalový klub Sparta Praha - klub českého fotbalu.
Po pohřbu Jana Opletala nařídil Hitler, aby jakékoliv demonstrace byly potlačeny
vojenskou silou. Byly uzavřeny české vysoké školy, vedoucí představitelé
vysokoškoláků byli zatčeni a 9 popraveno, 1 200 českých studentů bylo zbito a
odvlečeno do koncentračních táborů. V roce 1941 byl 17. listopad vyhlášen v
Londýně za Mezinárodní den studentstva.
Po rekonstrukci a přestavbě bylo znovu otevřeno Národní divadlo v Praze.
V pražském Činoherním klubu založeno Občanské fórum.
V Praze v Královské oboře bylo otevřeno planetárium
Jan Lucemburský položil základní kámen ke gotické novostavbě katedrály svatého
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
Zemřel Vladimír Jiří Rott, pražský obchodník - majitele firmy V. J. Rott na Malém
náměstí v Praze založené roku 1840.
Ferdinand II. po porážce českého stavovského povstání zrušil platnost Rudolfova
Majestátu, tzv. Majestát na náboženskou svobodu - listina byla vydaná Rudolfem II. 9.
července 1609, listina potvrzovala svobodu náboženství v Českém království.
Odjel první transport 342 židovských zajatců do Terezína.
Slovácký verbuňk byl prohlášen Mistrovským dílem ústního a nemateriálního dědictví
lidstva UNESCO.
Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, byl jmenován kardinálem.
Sametová revoluce: Proběhla dvouhodinová generální stávka.
V Plzni byl popraven Jan Sladký Kozina, vůdce rebelů při Chodském povstání.
Federální shromáždění ČSSR zrušilo vedoucí úlohu KSČ v tehdejší Ústavě ČSSR.
Novým československým prezidentem byl zvolen Emil Hácha.
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Prosinec
1.12.
2.12.

2006
1805

Byl zatčen „heparinový vrah“ Petr Zelenka.
Francouzské vojsko vedené císařem Napoleonem porazilo rusko-rakouské vojsko
v bitvě u Slavkova.
3.12. 1915 Narodil se Richard Tesařík, generálmajor, hrdina Sovětského svazu
4.12. 1989 Byly zrušeny výjezdní doložky, umožnovaly československým občanům cestovat do
nesocialistických zemí.
5.12. 1777 Na žádost císařovny Marie Terezie bylo biskupství v Olomouci povýšeno na
arcibiskupství.
6.12. 1774 Marie Terezie zavádí povinnou školní docházku.
7.12. 2004 Zemřela Zuzana Navarová, zpěvačka, skladatelka a textařka
8.12. 1890 Narodil se Bohuslav Martinů, hudební skladatel.
9.12. 1437 Po spěšném odchodu z Čech zemřel ve Znojmě během cesty do Uher král Zikmund.
Jeho smrtí vymřel lucemburský rod, který v českém království panoval 127 let.
10.12. 1989 Gustáv Husák jmenoval Čalfovu „vládu národního porozumění“ a odstoupil z funkce
prezidenta ČSSR.
11.12. 1949 Číhošťský zázrak: v kostele v obci Číhošť se během kázání faráře Josefa Toufara
několikrát vychýlil krucifix nad kazatelnou, což se stalo záminkou k zásahu StB.
12.12. 1903 Čtyři funkcionáři Svatováclavské záložny byli odsouzeni za účast na podvodech.
13.12. 1980 Ukončen provoz tramvají na Václavském náměstí v Praze.
14.12. 1935 Pro nemoc abdikoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
15.12. 1938 Národní shromáždění schválilo zmocňovací zákon, který umožňoval vládě
nahrazovat zákony vládními nařízeními a měnit ústavu, což znamenalo zánik
demokracie v Československu.
16.12. 1851 Karel Havlíček Borovský byl deportován do Brixenu.
17.12. 1938 V časopise Mladý hlasatel vyšel první díl kresleného seriálu Rychlé šípy spisovatele
Jaroslava Foglara.
18.12. 1935 Dr. Edvard Beneš byl zvolen druhým Československým prezidentem.
19.12. 1933 Historicky první Vánoční rozhlasový projev prezidenta T.G. Masaryka.
20.12. 2000 Vypukla krize v České televizi.
21.12. 1834 Poprvé byla uvedena divadelní hra Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný
hněv a žádná rvačka, ve které zazněla píseň Kde domov můj?.
22.12. 2003 Pavel Nedvěd získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy.
23.12. 2011 Pohřeb Václava Havla.
24.12. 1953 Železniční nehoda u Šakvic - při střetu rychlíku s osobním vlakem zahynulo 103 lidí a 83
bylo zraněno.
25.12. 1261 V kostele svatého Víta na Pražském hradě byl Přemysl Otakar II. spolu se svou
manželkou Kunhutou Uherskou korunován českým králem.
26.12. 2009 Zemřel Jaroslav Moučka, český herec.
27.12. 1566 Narodil se Ján Jesenský, Jessenius, lékař, politik, filozof.
28.12. 1941 Přesunem parašutistů byla zahájena operace Anthropoid.
29.12. 1989 Československým prezidentem byl zvolen dramatik a disident Václav Havel.
30.12. 1977 František kardinál Tomášek jmenován 34. arcibiskupem pražským.
31.12. 1992 Ve 24.00 hod. zaniklo Československo (ČSFR), rozdělilo se na Českou republiku a
Slovenskou republiku
Čerpáno z www stránek.

Krátké ohlédnutí za rokem 2016
Za několik dnů oslavíme vánoce a konec roku. Chtěl bych se krátce poohlédnout za
nejdůležitějšími akcemi, které byly v roce 2016 realizovány. Největší akcí byla oprava
chodníků v centru obce, kterou prováděla firma Miroslav Mucha z Chocně. Stavba byla
dokončena v plánovaném termínu, i když jednání s dodavatelem nebyla jednoduchá.
Dále pokračovaly opravy v bytě základní školy – pokládka podlahových betonů,
sádrokartonové podhledy, příprava rozvodů pro ústřední vytápění, dále pak i rozvody vody
a nová elektroinstalace. Závěrem roku byla položena dlažba a obklady, zbývá ještě
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dokončit montáž plynového kotle, topných těles, podlahové krytiny a kuchyňské linky.
Záměrem je dokončit rekonstrukci do 31. března 2017 a byt pronajmout. V průběhu roku
obec investovala do nájemního bytu v č.p. 2 (nad hospodou), kde dosloužily odpady a
bylo nutné je rekonstruovat. Práce probíhaly i na nové a staré hasičské zbrojnici. Připravili
jsme projekt včetně stavebního povolení pro dostavbu technického zázemí pro výjezdní
jednotku sboru dobrovolných hasičů. Projekt se týká vybudování šatny („čisté a špinavé“
pro převlékání členů JSDH povolaných k zásahu) a sociálního zařízení. Odhadované
náklady jsou více než 1 mil. Kč. Požádali jsme o dotaci, bohužel naše žádost neuspěla a tak
budeme znova žádat v roce 2017. Koncem roku jsme zahájili opravu oplocení místního
víceúčelového hřiště, rovněž tak byla opravena místní komunikace do Pelechova.
V průběhu roku jsme řešili petici občanů Pelechova týkající se vybudování vodovodu a
kanalizace v této místní části. Obec si nechala zpracovat studii, která ukázala, že
odhadované náklady na vybudování infrastruktury jsou naprosto mimo finanční možnosti
obce. Z tohoto důvodu zastupitelé obce přijali usnesení o poskytnutí příspěvku občanům
s trvalým pobytem v místních částech Pelechov a Sovoluská Lhota na vybudování či
zvýšení kapacity zdroje pitné vody ve výši 30 000 Kč. Příspěvek se poskytuje po kolaudaci
stavby na základě žádosti stavebníka, bližší informace na obecním úřadě. Rovněž tak obec
poskytuje příspěvek trvale žijícím občanům na domovní čistírny odpadních vod v těchto
částech ve výši 10 000 Kč. Již několik let se zabýváme možnostmi, jak využít stávající objekt
obecního úřadu, a to hlavně bývalé kino a kancelář obce. Počátkem roku by měla být
k dispozici studie, která ukáže možnosti přebudování č.p. 2 na multifunkční obecní objekt,
kde budou k dispozici nová jednací a zasedací místnost úřadu včetně zázemí, klubovna pro
podporu spolkového života, místo pro franšízu poštovní pobočky, místo pro drobné služby
(např. kadeřnictví), rovněž předpokládáme vybudování bytové jednotky.
Závěrem Vám všem chci popřát klidné prožití vánočních svátků, úspěšné vykročení do
roku 2017 a samozřejmě hlavně hodně zdraví, které je to nejdůležitější, co máme.
Ing. Libor Černý, starosta obce

Zprávy z obecního úřadu, informace pro občany
Poplatek za komunální odpad
 výše poplatku a jeho splatnost bude projednána na jednání zastupitelstva obce dne 30.
prosince 2016, následné informace budou zveřejněny na www.lipoltice.cz a na vývěsní desce
obecního úřadu

Obecní úřad Lipoltice oznamuje
 ve dnech 28. – 30. prosince 2016 bude pro veřejnost zavřeno
 na riziková místa byly umístěny fotopasti, které sledují, jak se chováme k životnímu prostředí
(např. černé skládky atd. )

Městský úřad Přelouč
 oznamuje, že v pátek 30. prosince 2016 bude pro veřejnost uzavřen

Knihovna městyse Choltice
se nachází v přízemí budovy Úřadu městyse Choltice
působí jako středisková knihovna pro 6 knihoven obvodu
ve své evidenci má cca 27 tis. knih
otevírací doba:
pondělí 8,00 – 11,00 / 12,00 – 17,00 hod.
středa 8,00 – 11,00 / 12,00 – 17,00 hod.
čtvrtek
14,00 – 18,00 hod. (mimo letní prázdniny)
 kontakty:
telefon č.: 466 972 599, 730 891 332, e-mail: knihovna@choltice.cz
 registrační poplatek: dospělí 70,- Kč, děti 20,- Kč, internet zdarma
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Vodovody a kanalizace Pardubice
 změna ceny vodného od 1. ledna 2017
 vodné - cena za 1 m3 dodané vody = 34,18 Kč + DPH zákonem stanovená výše
 vyúčtování vodného za období, v němž dojde k úpravě cen, nebude-li proveden fyzický
odečet stavu měřidla, bude proveden poměrem, a to k počtu dnů za období před a po
úpravě cen, od data změny budou použity nové ceny.

MUDr. Jana Černá – neordinuje
22. prosince 2016
23. prosince 2016
27. prosince 2016
28. prosince 2016
29. prosince 2016
30. prosince 2016

Akutní ošetření poskytne: MUDr. Hana Gippová,
nám. Republiky 12, Pardubice 2 – Zelené předměstí, 530 02
Akutní ošetření poskytne: Pohotovost Pardubice
Akutní ošetření poskytne: MUDr. Hana Gippová,
nám. Republiky 12, Pardubice 2 – Zelené předměstí, 530 02
Akutní ošetření poskytne: Pohotovost Pardubice

 Trvale brané léky poskytne lékárna v Agře. Pacienti, kteří se nechají ošetřit u jiného lékaře
v Přelouči, se nemusí přeregistrovat ani v případě potřeby vystavení pracovní neschopnosti.

Základní škola
Čertí roj
Jistě každý uhodne,
proč jsou právě toho dne
nezvedení kluci zdejší
o poznání zdvořilejší
a holčičky způsobné.
Čerti na okýnka buší,
andělíčkům křídla sluší.
Mikuláš se vlídně dívá,
ve svých saních dárky skrývá –
přivezl jich plnou nůši.
Nečekaně a překvapivě, se v pondělí 5. prosince prohnal naší školičkou čertí roj. Navštívil děti v
MŠ i žáky v ZŠ. A jak to tak vypadá, budeme mít ty nejhodnější dětí široko daleko. Mikulášovi,
čertům a andělovi všichni totiž slíbili, že se polepší a že do příští návštěvy budou určitě hodní. Za
nějakou písničku nebo básničku, si děti zasloužily i malou nadílku, kterou dostali od nebeských
hostů.
Mgr. Vlaďka Nalezinková

Výlet do Pekla na Čertovině

V úterý 6. prosince jsme se vydali na
výlet do Pekla na Čertovině. V lesích na
Čertovině u Hlinska vyrostlo unikátní
zábavní centrum PEKLO. Čertovinské
peklo je jediné svého druhu nejen v naší
republice, ale i v celé Evropě. Pekelné
království se totiž rozkládá celkem na
pěti patrech. Do hlubin země sahá
dvanáct metrů, k nebesům míří osmi
metry. Pod jednou střechou zde mohou
návštěvníci zažít, ochutnat, vyzkoušet a
spatřit opravdu mnoho. V celém
interiéru vynikne skvělá práce českých
řezbářů, truhlářů, kovářů i zedníků, na
jejichž rukou peklo vyrostlo a díky níž je
tak jedinečné a nenapodobitelné.
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Na třech podzemních podlažích mohou návštěvníci v rámci zábavních programů na vlastní kůži
spatřit a zkusit si, jak život v Pekle vypadá. Čerti si pro nás připravili zábavu. Navštívili jsme Čertí školu. I
čertiska musí mít totiž za růžky. Kde jinde by se něčemu naučila, než v čertí škole. A co by to bylo za
čertiska, kdyby se o to nepodělila i s dušičkama hříšnejma, aby taky věděly něco o tom čertím životě.
Další zastávkou byl Luciferův trůnní sál – srdce pekla. Střed všeho toho pekelnýho mumraje.
Všechna čertiska se zde starají o pohodlí pekelnýho knížete Lucifera a poslouchají jeho příkazy. Poté
jsme nakoukli do Brundibářiny kuchyně. Tady si čertiska nejvíce vyhrála, postavila kachlová kamna a
obrovskou čertovskou linku, aby se kuchařce Brundibáře dobře vařilo a mohla rohatcům bohatě
podstrojovat. Děti si také vyzkoušely přípravu jídla a ochutnaly čertovské cukroví. Nejoblíbenější
místečko v pekle, ouplně všech, je Čertí šenk. Málokdo z pozemskejch duší odtud odejde po svých. V
šenku je totiž ta nejkrásnější čertice a točí Čertopívo každý hříšný duši, která tudy projde. Také jsme
ochutnali.
Dále jsme se podívali do komůrek sedmi smrtelných hříchů. Pýcha, lakomství, závist, zloba,
smilstvo, lenost, obžerství. Nakonec jsme skončili až na PEKELNÉM DNĚ. Výlet se nám moc líbil a
doporučujeme všem! Více ve fotogalerii na internetových stránkách základní školy
www.zsmslipoltice.cz
Mgr. Vlaďka Nalezinková

Adventní čas v Lipolticích
Rozsvícení vánočního stromu
Sobotní odpoledne 26. prosince se
naplnila náves v Lipolticích těmi, kdo
očekávali rozsvícení vánočního stromu.
S pestrým programem básniček a písniček
s vánoční a zimní tématikou vystoupily děti
ze základní školy. Nechybělo ani malé
občerstvení (zajištěné místními hasiči)
především v podobě teplých nápojů, a
prodej výrobků dětí ZŠ. Organizace vyšla na výbornou. S posledními tóny dechových nástrojů skupiny
Technics se rozsvítil vánoční strom. Nastává nejkrásnější období roku, advent. Čas rozjímání a na
konci rozzářených dětských očí při pohledu na vánoční stromeček a dárků pod ním.

Cestopisné vyprávění
Exotická místa při svém cestování po Vietnamu a Kambodži nám představil pan Milan Bartoň.
Poutavé vyprávění nás přeneslo do míst, většině z nás velmi vzdálených. Přiblížil nám nejen krásy
přírody, ale i život a kulturu tamních obyvatel. Věřím, že všem zúčastněným se akce líbila a již dnes se
těší na další zprostředkované poznávání světa.

Vánoční koncert
Páteční podvečer 2. prosince patřil
vánočnímu
koncertu
–
vystoupení
smíšeného pěveckého Josef Bohuslav
Foerster Přelouč pod vedením sbormistra
Petra Vacka, který byl založen 11. října
1921. Sbor nese jméno J.B. Foerstera,
hudebního
skladatele.
V programu
nazvaném „Pocta Karlu IV. dobovou
hudbou a česká vánoční tvorba“ zazněly
písně středověké i novodobé, jako Svatý
Václave!, Buoh všemohúcí, Anjelské
přátelství, Vánoční noc, Hej, koledu mi hrej!
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Mikulášská nadílka
Divadlo Kozlík se svou pohádkou “O perníkové
chaloupce“ přivítalo děti u příležitosti Mikuláše.
Děti napjatě sledovaly příběh Jeníčka a Mařenky,
a ti nejmenší dokonce i z bezprostřední blízkosti.
V přestávce mezi představením a příchodem
Mikuláše s čertem si mohli děti i dospělí
prohlédnout loutky – marionety. A pak, děti
ztichly, ano přišel očekávaný Mikuláš s čertem.
Jelikož byly všechny děti za poslední rok hodné a
vzorné, odešel čert s prázdným pytlem a navíc
rozdal všem dětem balíček sladkostí a čertovskou
metličku. Škoda jen, že se nadílky nezúčastnilo
více dětí, balíčků bylo dost …

Objevená historie
Náhoda či štěstí stály při objevu tří starých filmových pásků, které obsahovaly události z let 19731974. Pro naši obec tou zajímavější byl
záznam z oslav 40-ti let od založení
místního fotbalového oddílu. Přesněji
řečeno z doby, kdy se v Lipolticích fotbal
hrával pod názvem TJ Start Cyklos
Urbanice. Další 2 pásky zachytily
sportovní
hry
výrobních
družstev
pořádaných
VD
Cyklos
Choltice.
Všechny
tři
pásky
se
povedlo
zdigitalizovat a lipoltické veřejnosti byly
představeny v sobotu 10. prosince
v místním pohostinství. Pro ty, kteří neměli
možnost zúčastnit se promítání, přinášíme
alespoň dobovou fotografii.
Jana Černá

Tříkrálová sbírka v Lipolticích – v pátek 6. ledna 2017
Z historie:
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou se
sdruženými lokálními charitami. Akce navazuje na tradici koledování na
Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky. Jejím hlavním
cílem je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to
zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Část výnosu sbírky je
každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Dary od
obyvatel vybírají koledníci organizovaní do skupinek ve dnech 1.–
14. ledna, přičemž jejich obvyklé uspořádání představují tři koledníci v dětském věku coby tři
králové a jejich dospělý doprovod vybavený od pořádající charity průkazem koledníka. Skupina
je vybavena zapečetěnou kasičkou s logem Charity. Do sbírky lze přispět i přímo na účet charity
a dárcovskými SMSkami. U příležitosti sbírky se pořádají různé akce. Tříkrálová sbírka je největší
dobrovolnickou akcí v České republice, účastní se jí kolem 40 tisíc dobrovolníků.
Čerpáno z www stránek.
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Společenská kronika
Jubilanti
Prosinec
Marta Šefčíková
Josef Koníř

Leden
Věra Samková
Jarmila Kožená
Marcela Holečková
Olga Vojáčková
Josef Černý

Únor
Jarmila Krejčíková
Věra Levinská
Jaroslava Němcová
Karel Večeře
Stanislav Pilař

Srdečně blahopřejeme!

Vítáme nové občánky

*Jakub Hlaváček
Srdečně blahopřejeme!

Pozvánky
Silvestr 2016
31. prosince 2016 – pohostinství Lipoltice

Plesová sezóna 2017
Hasičský ples – 14. ledna 2017
Školní jarní ples – 25. března 2017

Včelařský ples – 24. února 2017
Babský bál – 1. dubna 2017

Sport
Volejbal – XV. ročník squash volejbalu
V sobotu 12. listopadu 2016 proběhnul již 15. ročník tzv. squash volejbalu v Lipolticích.
Proč squash – protože se hraje podle upravených pravidel, kdy lze za jistých okolností hrát i
s odrazy od stropu či stěn. O tom, že o tento typ volejbalu je zájem svědčí i to, že se hráči
sešli již popatnácté.
Výsledky turnaje:
1. Bartáci

2. Lipoltice

3. Urbanice
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4. Choltice

Dětský koutek
Řešení z listopadu 2016: Praha, Pardubice, Tábor, Chrudim, Ostrava, Aš, Čáslav, Kladno, Kolín, Most
Tajenka - doplňte pranostiku: Na Štědrý večer …………. - ponesou …………. slepičky.
Řešení předejte na obecní úřad (lze i do poštovní schránky) – uveďte jméno a příjmení (kontakt).
Za správné řešení obdrží děti malou odměnu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8

1. svátek vánoční – Boží.
Období 24. – 26. prosince.
Rostlina s červenými listy – vánoční.
Čtvrté roční období.
Období 4 týdnů před vánocemi.
Poslední den v roce.
Splétané vánoční pečivo.
U svíčky se zapaluje.

9
10
11
12
13
14
15
16

Větvičky trhané 4. prosince.
Jméno 24. prosince.
Zimní oblečení na krk.
Po zimě se těšíme na.
Na vánoce pečeme.
Mši o půlnoci 24. prosince říkáme.
Ryba ke štědrovečerní večeři.
Jméno 24. prosince.

Přejeme Vám spokojené prožití vánočních svátků
a v novém roce mnoho úspěšných dní.
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Občasník obcí Lipoltice,
Pelechov, Sovoluská Lhota
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