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Byla založena Matice česká, původně peněžní fond a nakladatelství, později
společnost pro vydávání české literatury
Poprvé se z rozhlasu ozvalo: „Dobrý večer, děti! Dovolíte, jsem Hajaja...“ – rozhlasové
pohádky na dobrou noc.
Výbuch na dole Nelson III v severočeském Oseku u Duchcova - zahynulo142 horníků.
V pražském Rudolfinu se konal první koncert České filharmonie.
První použití lyží v Česku. Josef Rössler-Ořovský sjel na lyžích Václavské náměstí.
V Čechách skončila platnost juliánského kalendáře, po pondělí 6. ledna následovalo
podle gregoriánského kalendáře úterý 17. ledna.
Narodil se Zdeněk Borovec, textař.
Vznikl Český statistický úřad.
V Harrachově vytvořil Pavel Ploc nový světový rekord v letech na lyžích, když skočil
181 metrů, v závodě však nevyhrál.
Husité obsadili Německý Brod (dnešní Havlíčkův Brod).
Vladislav II. byl na sněmu v Řezně korunován Fridrichem I. Barbarossou královskou
korunou. Získal tak jako druhý Přemyslovec královskou hodnost.
Česká vláda rozhodla o vytvoření Chráněné krajinné oblasti Český les.
Na Sokolovsku a Ostravsku vypukla generální stávka horníků. Trvala do 22. ledna.
Byl vysvěcen Břevnovský klášter založený svatým Vojtěchem.
V Praze na Václavském náměstí začala série mohutných protikomunistických
demonstrací, později nazvaná Palachův týden.
Na observatoři na Kleti byla objevena planetka 1996 BG, která později dostala jméno
Járacimrman.
Odehrál se první zápas v ledním hokeji na provizorně otevřeném zimním stadiónu na
Štvanici v Praze, první umělá ledová plocha v tehdejším Československu.
Václav IV. vydal Dekret kutnohorský, kterým omezil vliv cizinců na pražské univerzitě.
Na následky těžkých popálenin zemřel Jan Palach.
Česko zasáhl orkán.
Na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí byl zprovozněn
první světelný semafor v Praze.
Přívrženci Národní obce fašistické se pokusili o fašistický puč, když v 0:30 přepadli
židenické Svatoplukovy kasárny.
Byla založena Česká akademie věd a umění (dnešní AV ČR).
Narodila se Hana Vítová, česká herečka.
Zformování 1. smíšené letecké divize v SSSR.
V koncentračním táboře Mauthausen bylo popraveno dalších třicet odbojářů a jejich
rodinných příslušníků, spolupracovníků výsadkové skupiny Antropoid.
Zemřela Olga Havlová, první manželka Václava Havla.
Byla založena Masarykova univerzita.
Narodil se Dominik Hašek, český hokejový brankář.
Narodil se František Smotlacha, významný český mykolog.
V komunistickém Rudém právu začal být zveřejňován seznam signatářů Anticharty.
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V brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie byla provedena první
transplantace jater v Československu.
V Československu byla vykonána poslední poprava v české části republiky.
V Praze založen Pražský automobilní klub.
Začala vysílat televize Nova.
V Praze byla založena Společnost vlasteneckých přátel umění, předchůdce dnešní
Národní galerie.
Na českého krále byl korunován Václav I. se svou ženou Kunhutou.
Jan Lucemburský byl korunován českým králem.
Král Karel IV. založil Nové Město pražské.
Anna Svídnická, třetí žena Karla IV. je korunována na německou královnu.
Česká televize zahájila vysílání sportovního kanálu ČT4 Sport.
V Litvínovicích u Č. B. byla naměřena nejnižší teplota na území Česka: – 42,2 °C.
Spojením čtyř samostatných královských měst (Staré Město, Nové Město, Malá
Strana, Hradčany) vzniklo Královské hlavní město Praha.
Oficiální připojení ČSFR k Internetu. Jako první bylo připojeno ČVUT v Praze.
Poprvé v průběhu 2. světové války byla bombardována Praha.
Proběhlo 1. československé sčítání lidu.
Zlatou medaili na ZOH v Soči vyhrála Eva Samková v snowboardcrossu.
Zprovozněny stanice Můstek a Florenc na Lince B.
V Liberci začalo Mistrovství světa v klasickém lyžování .
Papež Jan Pavel II. jmenoval salesiánského kněze Karla Herbsta pomocným biskupem
pražské arcidiecéze.
Na náměstí Republiky v Praze byl otevřen obchodní dům Kotva.
Narodil se Pavel Maslák, český atlet.
Čeští hokejisté získali zlatou medaili na Zimních olympijských hrách v Naganu.
Byly založeny Lidové milice.
Střelba v Uherském Brodě – třiašedesátiletý útočník v hospodě zastřelil osm osob a
jednu z nich těžce zranil, a poté spáchal sebevraždu.
Československá televize zahájila pravidelné vysílání ze studia v Měšťanské besedě ve
Vladislavově ulici v Praze.
Jiří Dienstbier a Eduard Ševarnadze podepsali smlouvu o stažení sovětských
okupačních vojsk z Československa.
Skončilo vysílání americké rozhlasové stanice Hlas Ameriky pro 10 zemí střední a
východní Evropy, včetně České republiky a Slovenska.
Prezidentem České republiky byl zvolen Václav Klaus.
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ČR zasáhla ničivá vichřice Emma - vítr dosahoval rychlosti 120–140 km/h.
První člověk Československa ve vesmíru - Vladimír Remek, na lodi Sojuz 28.
V projevu ve francouzském Senátu Václav Havel navrhl vznik Spojených států
evropských
Po smrti své první ženy Blanky z Valois se Karel IV. oženil s druhou manželkou Annou
Falckou.
V českých filmových cenách Český lev v kategorii nejlepší film zvítězil film Jana
Hřebejka Horem pádem.
Premiéra divadelní hry Divotvorný hrnec v Divadle ABC v režii Jiřího Voskovce.
Václav Havel odhalil pomník T. G. Masaryka na Hradčanech.
Dopravní nehoda autobusu u osady Nažidla, kde zahynulo 20 lidí.
Jaromír Jágr dosáhl jako sedmý hokejista v NHL hranici 700 gólů. Jubilejní trefu
zaznamenla útočník New Jersey na ledě New York Islanders.
Skončil let prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka.
Poprava sedmi pražských konšelů.
V Angole bylo uneseno 66 Čechoslováků protivládní organizací UNITA.
František Josef I. ruší trestnici na brněnském hradě Špilberku.
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Česko-Slovensko se rozpadlo na Slovenský stát a Protektorát Čechy a Morava.
Ve věznici Leopoldov byla zahájena protestní hladovka vězňů, která vyústila v
největší vězeňskou vzpouru v Československu.
16.3. 1742 V muniční laboratoři na hradě Špilberku způsobila nepozornost personálu požár a
výbuch, při němž zahynulo 29 osob.
17.3. 1939 Začal platit výnos vrchního velitele německé armády von Brauchitsche týkající se
jízdy vpravo.
18.3. 1939 V ulici Na Poříčí byl otevřen obchodní dům Bílá labuť.
19.3. 1920 Československý parlament přijal nový branný zákon, kdy branná povinnost pro muže
od dvaceti do padesáti let byla snížena na čtrnáct měsíců.
20.3. 1993 Ministerstvo vnitra zpřístupnilo oficiální seznamy spolupracovníků StB.
21.3. 1942 Štábní kapitán Václav Morávek, poslední z odbojové skupiny Tři králové, padl při
přestřelce s agenty gestapa v Praze na Prašném mostě.
22.3. 1896 Na Císařské louce se uskutečnilo poprvé derby Sparta–Slavia. Sparta zvítězila 1:0.
23.3. 1897 Bylo povoleno studium žen na Filozofické fakultě UK.
24.3. 1913 O velikonočních svátcích během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš tragicky
zahynuli čeští sportovci Václav Vrbata a Bohumil Hanč.
25.3. 2016 Poprvé v Česku slaven Velký pátek jako státní svátek.
26.3. 1945 Sovětská armáda osvobodila první obec v českých zemích – Sudice na území Slezska.
27.3. 1357 Za účasti císaře a krále Karla IV. byl slavnostně otevřen hrad Karlštejn.
28.3. 1592 Narodil se Jan Amos Komenský, pedagog a filozof.
29.3. 1990 Pomlčková válka o název republiky ve Federálním shromáždění. Po několika
jednáních schválilo shromáždění název Česko-slovenská federativní republika.
30.3. 2004 Do výkonu základní vojenské služby v Armádě ČR narukovali poslední branci. Jejich
propuštěním do civilu 21.12. přestala platit všeobecná vojenská povinnost v ČR.
31.3. 1901 V pražském Národním divadle měla svou premiéru opera Antonína Dvořáka Rusalka.
Čerpáno z www stránek.

Zprávy z obecního úřadu, informace pro občany
Místní poplatky
o poplatek za komunální odpad - poplatek za popelnice pro rok 2017 je ve výši 600 Kč na
osobu, sleva 100 Kč je pro poplatníky, kteří v roce 2017 dovrší věku 65 let, nebo nedovrší 10
let, včas nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, tj. pro rok
2017 zvýšení o 50 Kč za každý započatý nezaplacený kalendářní měsíc, např. při platbě v
červnu 2017 je poplatek: základní sazba + 100 Kč

o poplatek ze psů - za prvního psa 60 Kč, každý další pes 80 Kč, poplatek se platí ze psů starších
3 měsíců
 poplatky jsou splatné do 30. dubna 2017, lze je zaplatit hotově v úředních hodinách (po 9.00 11.00 hod., st 16.00 - 19.30 hod.) 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 ve výše uvedených úředních hodinách, po zaplacení je třeba
vyzvednout si samolepku na popelnici a nejpozději 30. dubna 2017 nalepit na popelnici

Svoz bioodpadu
o

bude zahájen ve středu 12. dubna 2017 a bude probíhat každou středu v liché týdny

Vypalování trávy je zakázáno
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární
ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu
podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem
a v neposlední řadě přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální
zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky. Bohužel jsou
každoročně zaznamenávány i případy udušení lidí v kouři a v neposlední řadě i
uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy.
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V jarních a podzimních měsících hasiči vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů. Častěji také
vyjíždějí k požárům nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů, a i přesto je u nás
vypalování trávy neustále oblíbené. Ten, kdo se rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může
zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona
o požární ochraně, za který mu hrozí pokuta do 25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět
kontrolované spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě.
Právnické a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí plošně vypalovat porosty. Při spalování
hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru. Právnické a podnikající fyzické osoby se při plošném vypalování porostů dopouští správního
deliktu dle zákona o požární ochraně, za který jim hrozí pokuta do 500 000 Kč (stejná pokuta hrozí pro
nenahlášení požáru). Dále jsou povinni spalování předem oznámit příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje. Navíc dle zákona o požární ochraně pro fyzické osoby, právnické a
podnikající fyzické osoby je povinnost bezodkladně oznamovat každý vzniklý požár příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje. Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s
dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s
vyhláškami obcí.
Hasiči Pardubického kraje již před šesti lety spustili speciální službu pro občany, firmy a právnické
osoby - pálení hlásit elektronicky. Elektronický formulář občané najdou na webových stránkách HZS
Pardubického kraje – https://paleni.izscr.cz/. Elektronický formulář občany sám navádí, co mají
vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů na
počítačích na příslušném místě na mapě. Pálení lze nadále hlásit i telefonicky na Krajské operační a
informační středisko HZS Pardubického kraje tel. 950 570 110. Při ohlášení je třeba uvést jméno,
telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude
spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další
údaje, které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru. Ohlášení se rozhodně
neprovádí na čísla linek tísňového volání - 112 a 150, které slouží přímé pomoci postiženým.
Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a
také přesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší.
Čerpáno z www stránek hasičského záchranného sboru

Úřad pro zastupování státu – oznamuje veřejnosti
o zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ukládá Českému úřadu zeměměřickému a

o

katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje o
nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastní.
Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li stanovená lhůta (10 let), má se za to, že nemovitost
je opuštěná a stává se vlastnictvím státu. Pokud osoba (fyzická, právnická) zjistí, že je
vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese
www.uzsvm.cz, může se obrátit na místně příslušné pracoviště.
aktuální zveřejněné oznámení na www.lipoltice.cz a na vývěsní úřední (kde najedete i více
informací) desce se týká těchto osob (jméno, příjmení, adresa, pozemek):
Lipoltice 684333, č. 709

Bažantová Kateřina
Brožek František

Brloh 52
Lipoltice 57

Fořtová Václava

adresa neznámá

Lipoltice 684333, č. 102/9, 578/4, 572/6, 103/30
Lipoltice 684333, č. 482/4

Gruntová Elfrieda

adresa neznámá

Lipoltice 684333, č. 482/4

Hlínová Anna

adresa neznámá

Lipoltice 684333, č. 102/9, 578/4, 572/6, 103/30

Lenochová Marie

Lipoltice 54

Lipoltice 684333, č. 102/9, 578/4, 572/6, 103/30

Matičková Marie

Brloh 28

Lipoltice 684333, č. 103/23

Novotná Marie

Lipoltice 90

Lipoltice 684333, č. 103/29, 144/21, 575/5,

Novotný Jaroslav

Lipoltice 90

Lipoltice 684333, č. 103/29, 144/21, 575/5

Holeček Václav

Sovoluská Lhota 3

Sovoluská Lhota 684350, č. 45/13, 45/16, 93/1
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Sbírka pro Diakonii Broumov
o
o

proběhne v termínu 3. – 17. května 2017, a to v pondělí v 9,00 – 11,00 hod.
a ve středu v 16,00 – 19,30 hod., sběrné místo – obecní úřad - kino
letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky, domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky, peří, péřové a
vatované přikrývky, polštáře, deky, obuv (páry spojené) - vše
nepoškozené a zabalené do igelitových pytlů či krabic

Základní škola a mateřská škola Lipoltice
o

zápis do 1. třídy základní školy – středa 19. dubna 2017 od 13
hodin v budově základní školy, s sebou si vezměte rodný list dítěte
Obec Lipoltice, jako zřizovatel, připravuje opět příspěvek ve výši
5 000 Kč pro rodiče žáků nastupujících do 1. třídy.

o

zápis dětí do mateřské školy – v termínu 6. – 10. května 2017

o

podrobné informace - základní škola - tel. 466 977 131
- mateřská škola - tel. 466 977 230

Hasiči Lipoltice
o Pohárová soutěž mladých hasičů – sobota 29. dubna 2017 – u hasičské zbrojnice
o Pálení čarodějnic - neděle 30. dubna 2017 – u hasičské zbrojnice

Tříkrálová sbírka 2017
Výtěžek Tříkrálové sbírky na Přeloučsku je neuvěřitelných 227 282 Kč (z toho bylo
v obcích Lipoltice, Pelechov a Sovoluská Lhota vybráno 6 440 Kč). Děkujeme.
Množství lidí, kteří přispěli ke krásnému výtěžku, je opravdu velké. Jsou to ochotní
lidi v jednotlivých obcích, učitelé a ředitelé spolupracujících škol, řada
dobrovolníků, rodiče koledníků, pracovníci Charity i jednotlivých obecních úřadů,
organizátoři v některých obcích. Patří jim všem VELKÝ DÍK!
Čerpáno z www stránek Charity Přelouč

Společenská kronika – jubilanti
Březen
Málková Zdeňka
Kárniková Jana
Krátká Jana
Novotný Jiří
Černá Hana

Duben
Pošta Severín
Šotola Petr
Tiler Miloslav

Srdečně blahopřejeme!

Pozvánky
Školní jarní ples – sobota 25. března 2017
Babský bál – sobota 1. dubna 2017
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Sport
TJ Lipoltice – sezóna 2016/2017
So 25.03. 2017 15:00

Jankovice

:

Lipoltice

Ne 02.04. 2017 15:30

Lipoltice

:

Bukovka

So 08.04. 2017 15:30

Semín

:

Lipoltice

Ne 16.04. 2017 16:00

Lipoltice

:

Srch B

Ne 23.04. 2017 16:00

Křičeň

:

Lipoltice

So 29.04. 2017 16:30

Valy

:

Lipoltice

Ne 07.05. 2017 17:00

Lipoltice

:

Lány

So 13.05. 2017 17:00

Rohovládová Bělá B

:

Lipoltice

Ne 21.05. 2017 17:00

Lipoltice

:

Rohoznice

Ne 28.05. 2017 17:00

Selmice

:

Lipoltice

Ne 04.06. 2017 17:00

Lipoltice

:

Rybitví

Ne 11.06. 2017 17:00

Staré Čívice

:

Lipoltice

Ne 18.06. 2017 17:00

Lipoltice

:

Chvaletice

Dětský koutek
Řešení z prosince 2016: Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Tajenka: název rostliny
Velikonoční …….. (den).
První jarní měsíc.
Lidový svátek s průvodem masek.
Ten, kdo pečuje o rostliny.
Živočich žijící pod zemí.
Malované vajíčko.
Strom s bílou kůrou.
Černobílý pták (na komíně).

LIPOLTICKÉ LISTY
Občasník obcí
Lipoltice, Pelechov, Sovoluská Lhota
Vydavatel:
Obec Lipoltice, 533 64 Lipoltice 2
Evidenční číslo: MK ČR E 11311
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