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       Seriál:  Panovníci českých zemí 

     Václav IV. byl českým králem v letech 1378-1419. Narodil se 26. února 1361                            
v Norimberku, zemřel 16. srpna 1419 v Novém hradu u Kunratic. Byl synem Karla IV. a Anny 

Svídnické. Několik měsíců po jeho narození byla uzavřena dohoda o budoucím sňatku 

Václava s Alžbětou, dcerou norimberského purkrabího. Nakonec se oženil s Johannou 

Bavorskou. Českým králem byl dvouletý Václav korunován 15. června 1363. Byl velkým 

milovníkem zvířat a nechal zřídit v nové královské zahradě rozsáhlý lvinec. Po smrti otce 

byl Václav aktivním panovníkem. Dvorského úřadu se však ujala nižší šlechta. Král 

upřednostňoval lovy a pitky před povinnostmi, čímž se dostal do sporu s vyšší šlechtou.  

V říši rostla nespokojenost, která přešla do přímého útoku proti králi. Král byl 8. května 1394 

zajat a odvezen do Horních Rakous. Vysvobozen byl svým bratrem Janem Zhořeleckým. 

Proti králi však opět vznikla široká panská koalice, což vedlo k tomu, že Václav přijal 

podmínky šlechty, které se v letech 1403–1405 stupňovaly. Politická nestabilita a morová 

epidemie z konce 14. století byly hlavními příčinami ekonomického propadu Českého království. Důsledkem 

politických událostí se stále více uchyloval do ústraní. Zemřel na následky záchvatu mozkové mrtvice nebo 

epilepsie. Druhá Václavova manželka Žofie nechala pohřbít jeho pozůstatky v klášteře na Zbraslavi.  

V roce 1424 byl slavnostně uložen v hrobce českých králů pod svatovítským chrámem po boku Karla IV. 

Václav zemřel bezdětný a jeho nástupcem se jako český král stal jeho bratr Zikmund Lucemburský.  

     Zikmund Lucemburský – syn Karla IV. a Alžběty Pomořanské. Narodil se v Norimberku 14. února 1368 

a zemřel ve Znojmě 9. prosince 1437. Byl braniborským, lužickým a moravským markrabětem, českým, 

uherským, římským a lombardským králem, slezským vévodou. Byl velmi vzdělaný, mluvil sedmi jazyky, byl 

společenský a měl zálibu v rytířských turnajích. Stal se významným evropským politikem. V Čechách však 

neoblíbený kvůli Janu Husovi, na jehož smrti je mu připisován podíl, což dokládá i jeho hlavní zájem  

na reformě církve. Přezdívku „liška ryšavá“ získal již v dětství kvůli barvě svých vlasů. Již v dětství byl zasnouben 

s Marií, nejstarší dcerou polského a uherského krále Ludvíka I. Desetiletý Zikmund byl však poslán na uherský 

dvůr a ve třinácti letech v roce 1381 do Krakova. Po smrti krále Ludvíka byla královnou Polska zvolena Mariina 

mladší sestra Hedvika, jelikož Poláci odmítli další spojení s Uhrami. Alžběta Bosenská, vdova po králi Ludvíkovi, 

nechala dceru Marii korunovat královnou v Uhrách, která byla zasnoubená s Ludvíkem Orleánským.  

Roku 1385 si však Zikmund vynutil s Marií sňatek a získal tak uherský trůn. Zikmund měl jedinou dceru jménem 

Alžběta. Poslední Lucemburk zemřel na cestě do Uher. Byl pohřben v katedrále ve Velkém Varadíně 

v Rumunsku. Jelikož neměl syna, jeho smrtí vymřela linie Lucemburků.  

     Jiří z Kunštátu a Poděbrad žil v období 23. dubna 1420 – 22. března 1471. Od roku 1458 po zvolení českou 

šlechtou až do smrti roku 1471 byl českým králem. Byl dvakrát ženatý: poprvé s Kunhutou ze Šternberka, s níž 

měl sedm dětí, a podruhé s Johanou z Rožmitálu. Stal se jediným českým panovníkem, který nepocházel 

z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty - z poděbradské linie šlechtického rodu pánů 

z Kunštátu. V předvečer své korunovace se tajně zavázal papežským legátům zachovat poslušnost papeži 

a pronásledovat kacíře. Jiří se stal úspěšným panovníkem, který vzbuzoval respekt. I přesto se musel 

vyrovnávat s obtížným mezinárodně politickým postavením. Byl považován za husitského kacíře 

a povýšence nízkého původu, který se zmocnil panovnického trůnu neprávem. Byl skvělým diplomatem. 

Antropologické průzkumy pozůstatků Jiřího z Poděbrad ukázaly, že král trpěl velkou vodnatelností a obezitou, 

způsobenou patrně poruchou látkové výměny. Měl velký žlučový kámen a změny na játrech, měřil kolem 

165 centimetrů a v mládí utrpěl zranění obličeje a zlomeniny obou lýtkových kostí.  

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

 
Úhrada poplatků 
     Žádáme poplatníky, aby při každé platbě prostřednictvím bankovního účtu dodržovali a uváděli 

stanovené variabilní symboly, případně uvedli přesný popis platby. Tyto údaje slouží k přesnému určení přijaté 

platby.  

     Děkujeme za pochopení. 

 
 

Třídění odpadu  
 

     Zastupitelstvo obce Lipoltice se na posledních jednáních zabývalo situací v třídění odpadů. V minulých 

letech byla posílena kapacita sběrných míst, abychom vyšli vstříc požadavkům na třídění odpadů. Bohužel 

se zvýšením počtu nádob a sběrných míst došlo k nárůstu nepořádku na těchto místech a zaznamenali jsme 

i to, že se na sběrných místech určených pro fyzické osoby zbavují odpadu i drobní podnikatelé z blízkého 

okolí. Na druhou stranu jsme obdrželi i několik podnětů od občanů, kteří chtěli mít vlastní nádoby  

na separovaný odpad.  

     Zastupitelstvo obce na svém jednání 29. dubna 2020 přijalo kompromisní řešení a schválilo změnu v třídění 

odpadu, která se bude týkat plastu a papíru, kdy tyto komodity generovaly největší znečištění na sběrných 

místech. Každý vlastník čísla popisného (domácnosti) obdrží zdarma od obce 1x sběrnou nádobu na plast  

o objemu 240 l a 1x sběrnou nádobu na papír o objemu 120 l. Popelnice bude mít obec v pronájmu  

od svozové firmy. Četnost vývozu obou popelnic bude 1x za 28 dní. Termíny svozů nemáme k dnešnímu dni 

k dispozici, ale budou včas zveřejněny. Sledujte proto, prosím, vývěsní desku a webové stránky obce.  

     Pilotní provoz bude zahájen od 1. srpna 2020, kdy  budou fungovat oba systémy – tj. nově domovní 

popelnice na plast a papír a zároveň původní kontejnery na plast a papír na sběrných místech.  

Od 1. září 2020 bude fungovat pouze nový systém a ze sběrných míst budou odstraněny kontejnery na plast 

a papír. Výjimkou bude stanoviště sběrných nádob v Sovoluské Lhotě u rybníka, kde není možné v chatové 

oblasti zajistit vývoz domovních popelnic. Sběrné nádoby jsou k vyzvednutí na Obecním úřadu Lipoltice 

v úředních hodinách v měsících červenci a srpnu 2020. V souvislosti s výdejem popelnic upozorňujeme, že 

vzhledem k čerpání dovolených v prázdninových měsících může dojít k omezení úředních hodin. Změny 

úředních hodin v tomto období budou zveřejněny na webových stránkách obce Lipoltice a na vstupních 

dveřích na obecní úřad.  

 
 

 Technická označení odpadů 

     Níže uvedené značky, které jsou uvedeny na obalech výrobků, produktů, určují, do které sběrné nádoby 

tyto obaly patří. 
 

 

Sklo 

 

 

 

 
 

 

Plast 

 

 

Papír 
 

 

Kovy 
 

 

 

 

 

 

     Symbol tohoto panáčka oznamuje, že obal je třeba vhodit do odpadkového koše, 

popelnice či jiné nádoby na komunální odpad. 
 

     Trojúhelník s plnými šipkami znamená, že obal je určen k recyklaci. Obsahuje písemné, 

číselné či kombinované označení druhu materiálu, z kterého lze určit, do jaké nádoby na 

tříděný odpad je možné obal vhodit. 
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     Takto označený výrobek je třeba vhodit do příslušné nádoby na tříděný odpad.              

 

 

   Trojúhelník s prázdnými šipkami oznamuje, že daný obal byl vyroben z již recyklovaného 

materiálu. Čísla a písmena pod tímto symbolem nám napovědí, z jakého materiálu je obal 

vyroben. Při třídění se řídíme stejnými pravidly jako u trojúhelníku s plnými šipkami. 

 

 

     Přeškrtnutá popelnice znamená, že daný výrobek není možné vhodit do popelnice  

na komunální odpad, protože by vážně ohrozil životní prostředí, tato značka bývá obvykle 

na bateriích nebo elektrozařízeních vybavených baterií.  

 

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
 

Sobota 24.10.2020 Sovoluská Lhota U rybníka 11,55 – 12,10 hod. 

Sobota 24.10.2020 Pelechov U autobusové čekárny 12,15 – 12,30 hod. 

Sobota 24.10.2020 Lipoltice Parkoviště u fotbalového hřiště 12,35 – 13,00 hod. 
 

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). 
 
 

     Časy jsou pouze orientační. Zakazuje se shromažďování odpadu na stanovištích před příjezdem svozové 

techniky. Každý je povinen vyčkat příjezdu svozové techniky a odpad naložit. Svozová firma SOP upozorňuje 

občany, že do vozidla – PRESSU - patří pouze odpad kategorie ostatní, tedy v žádném případě  

ne nebezpečný odpad. Toto pochybení může způsobit potom ve směsi s ostatním odpadem zahoření a 

zničení či velkou škodu na vozidle a technice. Vyřazená elektrozařízení lze předávat pouze v původním stavu, 

tedy zcela kompletní a „NEVYKUCHANÉ“ elektro (především televize včetně všech střev, vnitřních spojů a 

kabelů, lednice včetně chladicích a nadouvacích médií, včetně oleje a plynu…..).  

 
 

MUDr. Jana Černá, Přelouč 
 

     Přechodná ordinační doba od 1. června 2020 do odvolání. Ordinaci navštivte pouze v akutních 

případech a po předchozí telefonické dohodě. Pro trvale brané léky volejte na tel. č. 466 952 353. 
 

Pondělí  Akutní konzultace poskytne MUDr. Hana Gippová, Pardubice - nám. Republiky 12  

na tel. č. 466 026 811 v časovém rozmezí 8,00 – 10,00 hodin. 

Úterý 13,00 – 15,00 hodin 

Středa   8,00 – 10,00 hodin 

Čtvrtek   8,00 – 10,00 hodin 

Pátek   7,00 –   9,00 hodin 

 

 

 

  Základní škola a mateřská škola Lipoltice 
 

Výuka v dobách KORONAVIRU, zakončení školního roku 2019 – 2020 
 

     Ze dne na den jsme museli všichni učitelé, žáci i rodiče změnit svůj přístup ke vzdělání. Tato doba nás 

zaskočila nepřipravené na distanční výuku. Začátek byl náročný pro všechny. Nikdo na to učitele 

nepřipravoval, nikdo nedal žádný jasný návod, každý z pedagogů měl jinou představu, jiné možnosti, v potaz 

musel brát i jiné možnosti svých žáků, pro které bylo vyučování připravováno. Vrhli jsme se doslova po hlavě 

do neprobádaného území distanční výuky. Hledali jsme nové metody a formy práce, učili se a vzdělávali. 

Učitelé z naší ZŠ se zúčastnili i několika webinářů na téma Komunikace a sdílení materiálů se žáky, abychom 

nenechali své žáky na pospas. Mnohdy jsme končili v pozdních nočních hodinách. Velmi si vážím všech 

učitelů, kteří ukázali, že naše školství je na tom daleko lépe, než mnozí říkají. Před všemi učiteli se skláním. Naši 

učitelé se snažili nalézt rozumnou zátěž učiva a zaskočit i za nemocnou kolegyni, která se do konce školního 
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roku již nevrátila. Připravovali jsme distanční výuku pouze z hlavních předmětů, výchovy se neučily. Obrovské 

uznání si zaslouží i všichni zaměstnanci mateřských škol, kteří byli a jsou vystaveni největšímu nebezpečí,  

a přesto trpělivě odvádějí svoji práci v kolektivu. Nikdo dosud neprokázal, že práce učitelů je i v současnosti 

směrem k nákaze bezpečná.  

     Mé poděkování směřuje i k rodičům žáků. Většina rodičů se s touto situací vypořádala rozumně. Všichni 

jsme si vědomi toho, jak je to náročné a obtížné hlavně pro ty, kteří pracují z domova. Pomáhali jste svým 

dětem, učili se s nimi, zasílali vypracované úkoly. Bez Vás, rodičů, bychom to nezvládli, ani my učitelé! Moc 

nás těšilo, když nejeden žák napsal, že už by se chtěl vrátit do školy, že výuka s paní učitelkou je lepší než 

doma. Většina dětí má totiž ráda kolektiv a chce trávit čas s kamarády. 

     S dětmi jsme komunikovali nejenom o učivu, ale také jak se jim daří, co dělají v době mimo vyučování. 

Navzájem jsme si posílali fotky, videa. Připomínali jsme jim i svátky, které určitě stály za zmínku, jako například 

Čarodějnice, Den Země, Den matek, Velikonoce, Osvobození naší vlasti atd. Po návratu do školy  

25. května 2020 čekala na žáky nástěnka Naše KORONA PRÁZDNINY, a Jak by vypadal náš v pořadí již  

9. Jarní ples, který se z důvodu koronaviru bohužel neuskutečnil. Vytvořily se dvě pracovní skupiny, které se 

nesměly míchat.  První skupina žáci 1. a 4. ročníku. Nenastoupil jeden žák z 1. ročníku a jeden žák ze 4. ročníku. 

Druhá skupina byla tvořena žáky z 2., 3. a 5. ročníku. Nenastoupily 4 žákyně z 3. ročníku. Obě skupiny používali 

ke vstupu do školy jiný vchod a všichni se řídili Korona pravidly. Byla dodržena zásada jeden žák v lavici a 

zachovány rozestupy nejméně 1,5 m. Ve společných prostorách všichni používali roušky. Obec Lipoltice nám 

zajistila textilní roušky pro každého žáka, za což jim mnohokrát děkujeme. Škola zajistila ve spolupráci se 

zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce a jednorázových papírových ubrousků. ŠD byla zrušena. 

Fungovalo pouze dohlídávání žáků do 15,00 hodin. U žáků, kteří nebyli přítomni ve škole, probíhalo nadále 

distanční vyučování.  

     V pátek 26. června 2020 jsme se rozloučili se školním rokem, který byl velmi náročný nejen pro samotné 

žáky, rodiče i učitele. S žáky 5. ročníku se přišla rozloučit paní Jana Černá s paní Annou Kostrbíkovou. 

Z pátého ročníku odchází do Přelouče 1 žákyně a do Choltic druhá žákyně. Své působení po 5 letech 

ukončila i Mgr. Tereza Kopová, která zastupovala za mateřskou dovolenou Mgr. Lucie Čechalové. Děkuji 

mnohokrát paní učitelce, že s láskou a trpělivostí vychovávala zvídavé a vnímavé žáky s touhou po poznání 

a vědění. Přejeme ji, aby se ji v novém zaměstnání líbilo a dále nabízela dětem co nejkvalitnější vzdělání. 

Dovolte mi, abych popřála Vám čtenářům, svým kolegům, žákům i Vám nejbližším především otevřené oči 

a srdce, abyste si dokázali všemi smysly vychutnat ty nádherné příhody, které Vám život o letních 

prázdninách nadělí. KRÁSNÉ PRÁZDNINY! 

Mgr. Vlaďka Nalezinková 
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Zprávy z mateřské školy 
 

     Začátek nového školního roku je vždy spojen se spoustou plánování, příprav a očekávání. Děti se těší na 

kamarády, které celé prázdniny neviděly, zvědavě očekávají příchod nových dětí, starší už pomáhají s jejich 

adaptací, která často trvá celý rok. A potom přijde něco, co nikdo z nás nečekal a ani dosud nezažil. Kvůli 

koronavirové pandemii se vše rázem změnilo. Všechny plány, akce, výlety musely být zrušeny, školy a školky 

uzavřeny. Ubíhaly dny, týdny, situace byla stále složitá. Děti dostávaly každý týden pracovní listy, které ale 

nemusely vypracovávat, pokud nechtěly. 

     Abychom využily čas, kdy děti byly doma, rozhodly jsme se realizovat opravy v MŠ, které byly naplánované 

na prázdniny. V tomto období tedy došlo na malování celé školky a pokládku koberce v herně a ložnici. 

Stěhování a přenášení všech věcí, nejdříve kvůli malování doprostřed místností, potom kvůli kobercům zase 

pryč a zpět, by se zjednodušeně dalo nazvat  podle hry "Škatulata, hejbejte se ".  

     Bez velké pomoci Libora Černého, Jiřího Slavíka, Jiřího Kasala, Vladimíra Veselého, Jana a Libora Černých, 

bychom si těžko poradily. O vrtání, sundávání a nandávání garnyží a krytů na topení nemluvě. Za to jim patří 

naše veliké díky. 

     Děti se tedy 25. května vracely do krásné nové školky. Překvapení bylo více. Na školní zahradě přibyl nový 

herní prvek, mašinka. Paní Lucka Čechalová nám namalovala 10 obrázků s pohádkovými motivy, které zdobí 

hernu. Šikovný tatínek Honza Knapík vyrobil pro děti kadeřnictví a malou závěsnou knihovnu. Maminka Míša 

Holeková nám kadeřnictví téměř profesionálně vybavila. I Vám děkujeme. Snad to pro naše dětičky bude 

dostatečný odpustek za dobu, kdy nemohly být se svými kamarády v MŠ a přišly o všechny naplánované 

akce a výlety. 

    Vzhledem k tomu, že musíme dodržovat přísná hygienická opatření, neproběhlo Pasování předškoláků 

obvyklým způsobem. Přesto jsme se snažily tyto děti neošidit a dodržet všechny rituály a náležitosti s tím 

spojené. Jen bez přítomnosti rodičů. Vše bylo zdokumentováno a fotografie ze "zahradní slavnosti" rodičům 

odeslány na emailové adresy. Podobně probíhal "Den dětí". Na zahradě jsme uspořádaly sportovní 

dopoledne, soutěžilo se v  různých disciplínách a odměnou byl balíček sladkostí pro všechny děti. 

     Tento školní rok se nachýlil ke konci. Postupně jsme si všichni zvykali  na neobvyklou situaci, přizpůsobovali 

se různým opatřením. Zatím nevíme, co nám doba přinese. Budeme doufat, že se v září  vše vrátí k normálu 

a Covid-19 nebude radikálně ovlivňovat naše životy.  

     Přejeme všem krásné léto, a aby "doba roušková" byla už jen minulostí. 

Miluše Juračková, učitelka MŠ 
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                Společenská kronika 2020 
   

Životní výročí:         
 

Duben:   Hajn Josef, Vodseďálek Petr 

Květen:  Kasalová Jana, Hykšová Danuše 

Červen:  Kryštůfková Bedřiška, Pikl Jaroslav, Pemlová Marie, Šál Ladislav, Stýblová Oldřiška 
                    

Srdečně blahopřejeme. 

 

 
Hasiči Lipoltice 

 

SDH Lipoltice 

     Jsme hrdí, že naše spolupráce se společností Sev.en Energy Chvaletice pokračuje i v tomto roce. Velice 

Vám děkujeme za finanční příspěvek. Peníze budou použity na nákup nového vybavení našeho hasičského 

auta, kterému jsme dali jméno Josefka.  

Děkujeme.  

 

JSDH Lipoltice 
     Tak, rozepíšeme si uplynulé 3 dny, které byly velice náročné  

a vyčerpávající 😊. 

     Vše začalo v sobotu 13. června 2020 s příchodem prvních bouřek. 

V 17:40 jsme vyjížděli k prvnímu spadlému stromu na pozemní komunikaci 

mezi obcemi Urbanice a Turkovice. Zde bychom chtěli poděkovat 

řidičovi, který neváhal použít vlastní motorovou pilu a ještě před naším 

příjezdem strom rozřezal a my následně provedli úklid vozovky. Odsud 

jsme jeli přímo do Sovolusk, kde byla spadlá lípa přímo na návsi.  Další 

spadlý strom byl nahlášený ve 20:38, kdy spadlý dub blokoval silnici mezi 

obcemi Urbanice a Sovolusky. To byla sobota, klidnější část víkendu 😊. 

     A teď neděle 14. června 2020. Většina z nás se probudila  

do slunečného dne bez nějakých známek, že by se mělo něco dít.  

Ale abych nepředbíhal.  

     V 9:45 byl vyhlášen poplach na požár stodoly v obci Holotín, kde se 

měli nacházet barvy a laky. Už během výjezdu se začala stahovat 

mračna a přišla silná bouřka. Po následném telefonátu o nemilých 

informacích, co se děje v naší vesnici jsme po domluvě s velitelem zásahu 

okamžitě opustili Holotín a jeli pomáhat k nám do Lipoltic. Zde bylo 

zatopeno několik sklepů, garáží a zahrad. Nejhorší situace ovšem byla dole na návsi, kde voda dosahovala 

výšky po kolena a my se tak brodili silnicí. Hned po příjezdu jsme nasadili veškerá čerpadla, která jsme měli 

k dispozici, abychom mohli odčerpávat zatopená místa. Dále byly otevřeny veškeré kanály  

a výpustě, jež odváděli vodu, která se valila ze silnice od Choltic. Kromě rodinných domů byla vytopena 

i naše „stará“ hasičská zbrojnice s naším člunem. Po otevření vrat, člun včetně vozíku již plaval na hladině. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří dobrovolně pomáhali v Lipolticích odsávat vodu ze zatopených částí. 

Poděkování také patří panu Vápeníkovi z Mokošína a Danu Novákovi z Urbanic. Velké poděkování patří také 

dobrovolným jednotkám z Přelouče a z Choltic, kteří nám pomáhali. Díky kluci. Ačkoliv bylo použito veškeré 

vybavení, které jsme měli, bylo toho stále málo. Z Lipoltic jsme odjeli do obce Pelechov. Tam voda poškodila 

rodinný dům. Odklízeli jsme nánosy štěrku, které se usadily na silnici. Z Pelechova jsme odjeli do firmy MSYM 

v Urbanicích na zatopený sklep. Poté jsme museli jet natankovat cisterny na benzinovou stanici do Přelouče. 

Zde k nám přišla paní ze Zdechovic, že viděla doutnající strom mezi obcí Přelouč a Valy. A měla pravdu. 

Strom zasažený bleskem jsme nejprve zchladili vodou, rozřezali motorovou pilou, opět zchladili a pomocí 

termokamery zkontrolovali možná ohniska požáru. Vše bylo v pořádku a my odjeli domů na základnu. Už 

jsme si mysleli, že bude vše v pořádku a odpočineme si. Opak byl pravdou. Ve 20 hodin jsme vyjížděli 

k čerpání vody do zatopené části obce Lhota pod Přeloučí a opět nasadili čerpadla. Do Lhoty přijeli 

pomáhat i kolegové z HZS Královehradeckého kraje s velkokapacitním plovoucím čerpadlem, které bylo 

opravdu velikým pomocníkem při čerpání velkého množství vody. Domů jsme přijeli v pondělí v 7 hodin ráno. 

A v 9 hodin jsme opět jeli čerpat další zatopenou zahradu do naší vesnice. Odpoledne jsme si mysleli, že po 

veškerém úklidu techniky, bude konečně klid. Omyl! V 18 hodin jsme opět vyjížděli a to k požáru do firmy 

Ekopanely v Jedousově. Došlo k zahoření panelů ze slámy. Musel zde pomáhat nakladač, který postupně 

rozebíral naskládané panely, následně byly prolévány vodou a pěnou. Zpět na základnu jsme přijeli  

o půl 10 večer. Konečně jsme mohli jít do hajan 😊. Sečteno podtrženo. Tyto tři dny byly opravdu mazec! 

https://blackberyjelly.wordpress.com/2017/02/24/flower-19/
https://www.facebook.com/skupinaSev.enEnergy/?__tn__=K-R&eid=ARCqlkgk2idSlKaqHiJioGaEanhnFQnk8rlhObyrxvS6hlN_5bZMY98ksnCmWb08LAYqUEJk17nQAM2i&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD69ctyVL1Y66sDUt36mn-4rlpgUS3Ye-oe5N6ZP386dHWmwsbn3H_YcY0Rl5h8PhEytJH7qg1ZC9-D4YoJq0SFhImCgabuIts5X92GWZHnSSRJ_f05X9vhkMboZMqTEjCDA-wK84_HVzerAU-jcqtJALbqPA7_tIdgQvGDBD7HpinEP7IvdKkUGainKFF6D6SzfwK3pJ3Wv_z6pVY_GFUmd_ssryGPsxpn_RuCuGeh_g-kAYGe2q8CxGVdv7sYIIZE7Exwei--oCVOWeMwCoa1l3f3pLiOdRXhbYgo-DYTfJczorfF0QjhLiwdOGZGfr_VRXD5NvMz6iJCZC0AEIRWc-Ah
http://omalovánky.eu/omalov%C3%A1nky/print_1542.pdf
https://blackberyjelly.wordpress.com/2017/02/24/flower-19/
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                Život v naší obci 
 

       Dětský den 
      I přes veškeré nástrahy, které nám letošní rok přinesl, bylo možné pro děti připravit Dětský den. Původní 

záměr tohoto dne bylo, uspořádat jej na fotbalovém hřišti, se soutěžemi, ukázkou hasičské techniky 

a převozové sanitky, výcvik psa a možnost jízdy na koni. Vzhledem k deštivému počasí jsme byli nuceni 

přemístit se do sálu pohostinství a soutěže pro děti přizpůsobit místu. I tak přišlo téměř 30 dětí. Připravené 

soutěže si mohly projít několikrát. U každého stanoviště dostaly sladkou odměnu a po splnění všech úkolů 

dostaly dárek dle vlastního výběru. I přesto jsme mohli shlédnout ukázku „dogdancingu“ („tanec“) psa 

jménem Jack, který k nám přijel se svojí chovatelkou Kamilou Vosáhlovou. Kromě „dogdancintu“ se věnují 

canisterapii, což je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na 

potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes). 

Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech. V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené 

pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou 

a úspěšnou metodou je polohování.       

     Děkujeme Všem, kdo se podílel na organizaci Dětského dne. 

Obec Lipoltice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pozvánky 
 

Letní kino Lipoltice – film „3Bobule“ 

      Sobota 1. srpna 2020 od 21,00 hod. na fotbalovém hřišti Lipoltice. 

 
 

Rozloučení s prázdninami 

     Sobota 29. srpna 2020 u hasičské zbrojnice. Čas zahájení akce bude pořadateli upřesněn. 

https://blackberyjelly.wordpress.com/2017/02/24/flower-19/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Domov_pro_seniory
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk%C3%BD_domov
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Debn%C3%A1_rehabilitace
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polohov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://blackberyjelly.wordpress.com/2017/02/24/flower-19/
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Další cesta Choltice 
 

     Dne 27. června 2020 se konal v Cholticích den otevřených dveří v Centru denních služeb „Další cesta“. 

Toto centrum je určeno dospělým osobám s mentálním či tělesným handicapem. Provoz centra je 

v pracovní dny od 7,00 do 16. hodin. Další cesta z.s. (spolek) postavil pro 

tyto lidi novou budovu, která byla částečně hrazená z evropských dotací. 

Náklady na stavbu, zařízení a provoz převyšovali původní rozpočty a tak 

jsme velice vděční, že dotační podporou přispěla i obec Lipoltice.  

     Původní otevření tohoto centra bylo plánované na 1. dubna 2020. 

Koronavirová pandemie nám termín otevření posunula na 25. května 2020 

a slavnostní den otevřených dveří se konal 27. června 2020. Je nám ctí, že 

jsme tento den mohli přivítat i starostu Lipoltic. Velice děkujeme za finanční 

příspěvek a doufáme, že budeme moc takto spolupracovat i nadále. 

Lenka Brožková, předsedkyně spolku 

 
 

Připomínáme si. 
 

Konec II. světové války na našem území 
     Osada Slivice je součástí obce Milín u Příbrami. První zmínka o ní pochází z roku 1362. V osadě se nachází 

kostel sv. Petra, který založil první arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic.  

     Do paměti lidí se tato osada však zapisuje událostmi z konce II. světové války. V noci z 8. na 9. května 1945 

došlo ke kapitulaci nacistického Německa. To však neznamenalo okamžité ukončení bojů. Některé 

německé jednotky pokračovaly dál v boji. Tak tomu bylo i u Milína a osady Slivice. Po podepsání kapitulace 

Německem se cílem většiny německých vojáků na území Československa stalo především dostat se do 

amerického zajetí. Na Příbramsku se přes demarkační linii snažila probít především část německé armádní 

skupiny Střed. Postup jim ztěžovaly útoky ze strany českých a sovětských partyzánů a odbojářů. Příslušníci SS 

i vojáci Wehrmachtu se za to mstili na civilním obyvatelstvu. Poslední výstřely zde zazněly kolem třetí hodiny 

ranní 12. května 1945. Celkem se dostalo do zajetí na šest tisíc německých vojáků, v boji jich padl asi jeden 

tisíc. O osudu německých zajatců se příliš neví. Byli nejspíše dopraveni do sovětských zajateckých táborů, 

kde většina z nich zemřela. V roce 1970 byl ve Slivici postaven pomník bitvy. 

Čerpáno z www stránek. 

 

 

Dětský koutek 
 

Tajenka:  Název řemesla. 

 

          Jiné označení pro rostlinu muškát. 

          Tekutá pochutina z rajčat. 

          Kulaté sladké pečivo s ovocnou náplní. 

          Svatá ……….., chladna z rána. 

          Písemný soubor dnů, týdnů, měsíců. 

          Ženicha a ……… 

          Ptáček, který staví hnízda na domech. 

          Řeka pramenící na Šumavě. 

          Měsíc, ve kterém začíná školní rok. 

 

LIPOLTICKÉ LISTY 
Zpravodaj obcí  

Lipoltice, Pelechov, Sovoluská Lhota 
 

Vydavatel:   
 

Obec Lipoltice,  IČ 273902 

533 64 Lipoltice 2 

Evidenční číslo: MK ČR E 11311 

https://cs.wikipedia.org/wiki/8._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapitulace
https://cs.wikipedia.org/wiki/1970
https://blackberyjelly.wordpress.com/2017/02/24/flower-19/
https://blackberyjelly.wordpress.com/2017/02/24/flower-19/
https://blackberyjelly.wordpress.com/2017/02/24/flower-19/

