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Seriál: Východní Čechy – přírodní památky, rezervace 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                   
Babiččino údolí se nachází v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Součástí této památky je evropsky 

významná lokalita Babiččino údolí – Rýzmburk, vyhlášena v roce 2013. Rezervace „Babiččino údolí“ bylo 

zřízeno 9. června 1952 vyhláškou československého Ministerstva školství, věd a umění. Roku 1978 byl tento 

krajinný celek prohlášen národní kulturní památkou. Od 1.1.2008 spadá pod správu Národního 

památkového ústavu. Značně členitý terén vytváří prostor pro pestrost květeny i výskyt mnoha zajímavých  

i vzácných živočichů, je cennou přírodní 

lokalitou. Lze zde nalézt mnoho druhů, které 

jsou na červeném seznamu ohrožených 

druhů. Údolím protéká řeka Úpa. Do řeky 

přitéká několik malých přítoků, které v údolí 

vytváří rokle a postranní údolí. Nalezneme 

zde dva základní typy vegetace: lesní 

porosty a luční porosty. Zajímavé rostliny lze 

najít na okrajích luk či ve starých sadech, 

zejména řebříček bertrám, ocún jesenní, 

přeslička luční, prvosenka vyšší. 

V ochranném pásmu jsou staré sady, které 

byly zanedbané, ale nyní jsou opět 

udržovány. Nadpoloviční plochu tvoří lesy, 

které jsou složeny přirozeným porostem  

s převážným zastoupením javoru, lípy, buku, dubu a jedlí. Díky smíšené skladbě lesa, je les méně náchylný 

ke kalamitám a je botanicky bohatý. Dále zde můžeme nalézt zajímavé horské rostliny, které se sem dostaly 

splavením Úpou, např. kerblík lesklý, zvonek širolistý, řeřišničník Hallerův, růže převislá. Nejvýznamnější druhy 

z řady savců jsou netopýr velký a netopýr černý. Z ptáků je to morčák velký. Dále lze na loukách zahlédnout 

významné luční motýly, vzácné v celé Evropě – modráska bahenního a očkovaného. Rozmanité prostředí 

této památky je migračním koridorem, který propojuje horské a podhorské oblasti Krkonoš s nížinným 

Polabím. U břehů řeky Úpy hnízdí ledňáček říční, konipas horský, skorec vodní. V toku je možné vidět raka 

říčního, střevle potoční, najdeme zde stopy vydry říční. V lesích můžeme zahlédnout dravé ptáky - krahujec 

obecný, jestřáb lesní. V dutinách stromů hnízdí datel černý, strakapoud prostřední, žluna šedá, holub 

doupňák. Louky zdobí staré solitérní stromy, ve kterých nalezneme nejrůznější živočichy – brouky, hmyz, 

obojživelníky, plazy - páchník hnědý, zlatohlávek skvostný, bělopásek topolový, čmelák, otakárek fenyklový, 

ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková, čolek velký, čolek horský, mlok skvrnitý, skokan štíhlý. 

Hlavním cílem je ochrana krajiny přírodního a krajinného rázu, zachování kulturně významného místa. V údolí 

se nacházejí i technické památky, zejména zavlažovací a odvodňovací systém z 19. století. Největším 

problémem památky Babiččino údolí jsou nelegální skládky, na kterých se nejčastěji objevuje suť ze staveb 

nebo bioodpad. V polovině 19. století byla část lesů vykácena a plocha byla využita k zemědělství, další 

část byla využívána pro těžbu. Louky byly až do roku 1997 intenzivně obhospodařovány a většina 

zavlažovacích systému z 19. století byly rozorány. Původní skladba listnatých lesů byla narušena smrkovou 

výsadbou. Dnešní správa volí jemný způsob hospodaření s cílenou podporou obnovy původních listnatých 

dřevin a postupným omezením smrků. Odumřelé dřevo, zejména listnaté stromy v loukách, jejichž stáří  

se pohybuje okolo 250 let, je ponecháno na původním stanovišti pro ochranu biotopu (hmyzu). Provádí se 

částečné kosení luk, aby nedošlo k přerušení životního cyklu motýlů a porušení mravenišť. Na lukách  

je omezeno hnojení, byla provedena likvidace nechtěného porostu, zavádí se pastva ovcí.  
Čerpáno z www stránek. 

LIPOLTICKÉ 

LISTY 
Zpravodaj obcí Lipoltice,  

Pelechov, Sovoluská Lhota 
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Zprávy obecního úřadu, informace pro občany 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Krátké shrnutí volebního období 2018 -2022 

     23. a 24.  září 2022 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Chtěl bych na tomto 

místě shrnout to nejdůležitější, co se za uplynulé čtyři roky v naší obci událo.   

     Byla dokončena dostavba hasičské zbrojnice, kde bylo vybudováno sociální 

zázemí pro výjezdovou jednotku SDH (toalety, sprchy, šatny a sušárna oděvů a 

obuvi) včetně drobných úprav stávajících prostor. Rovněž se podařilo získat 

vyřazené vozidlo jednotky profesionálních hasičů z Přelouče T815, které prošlo 

úplnou rekonstrukcí a nyní slouží jako hlavní zásahové vozidlo. Obec průběžně 

doplňuje vybavení JSDH  a od jara 2022 může naše jednotka zasahovat u 

vyprošťování osob při dopravních nehodách. 

     Další oblastí, kam směřovaly finanční prostředky, byla oblast školství a sportu.  

V základní škole byla instalována počítačová síť včetně WiFi připojení v celém 

objektu. Aktuálně probíhá instalace nové audiovizuální techniky, obnova nábytku a podlah ve vybraných 

učebnách a kuchyni, na školním dvoře byl obnoven dřevěný altán a instalovány herní prvky. V mateřské 

škole byla provedena výmalba včetně pokládky nového koberce a došlo k obnově vybavení.  

     Na místním hřišti po opravě sociálního zázemí v suterénu následovala oprava šaten domácích  

i hostujících fotbalistů včetně prostor pro rozhodčího.   

     Počátkem letošního roku jsme přestěhovali obecní úřad do nového působiště po bývalém skladu  

a mládežnické klubovně. Je to první krok přípravy na rekonstrukci prostor č.p. 2 Lipoltice, kde by měly být 

vybudovány 4 nové byty, dále pak prostory pro kadeřnictví, poštovní úřad a finální prostory pro obecní úřad. 

Součástí rekonstrukce je úprava části pohostinství včetně kuchyně a modulární zvětšení kapacity sálu. Toto 

všechno je však nad finanční možnosti obce, proto nyní hledáme vhodné dotační zdroje, které by nám 

pomohly rekonstrukci spolufinancovat. Bohužel doba covidová a po jejím skončení i doba válečná našim 

snahám moc nenahrává. 

     Průběžně věnujeme pozornost obnově obecního lesa po kůrovcové kalamitě. 4/5 lesa bylo potřeba 

vytěžit, po vytěžení stromů zrecyklovat zbytky po těžbě (větve, pařezy) a připravit pět oplocenek pro 

výsadbu listnatých stromů. To vše jsme v roce 2020 a 2021 zvládli. Byly vysazeny borovice, duby, javory,  

a lípy. Po kontrole začátkem roku 2022 byly dosázeny další borovice a habry. Bohužel vše je závislé na počasí, 

aby se nám nové stromky ujaly. A tak počítáme s tím, že zhruba za 2 roky, až se ukáže, kolik stromků se 

neujalo, provedeme další výsadbu. V loňském a letošním roce byly vysazeny ovocné stromy podél 

komunikace do Pelechova a u požární zbrojnice, ve vhodných lokalitách plánujeme jejich další výsadbu.  

     Před dvěma lety byla dokončena změna územního plánu a vznikly nové stavební pozemky. Aktuálně 

probíhají projektové práce na lokalitě u požární nádrže, kde by mělo vzniknout 8 nových stavebních parcel. 

Podařila se uzavřít jednání s vlastníky pozemků v ulici Malý – Němcová, kde vzniklo dalších 6 stavebních 

pozemků, 5 v rukách soukromých vlastníků, jeden ve vlastnictví obce, který byl již prodán nejvyšší nabídce 

formou obálkové soutěže. 

     Rovněž čistírna odpadních vod vyžaduje stálou údržbu a postupnou obnovu. V loňském roce se podařilo 

odstranit převážnou část závad, které se na ČOV objevovaly.  

     Před dvěma lety jsme zavedli (i na základě připomínek občanů) nový tzv. door to door systém třídění 

odpadu. Každá domácnost byla vybavena sběrnou nádobou na papír a plast. Tímto systémem se podařilo 

zvýšit objem tříděného odpadu a finance, které za vytříděný odpad od společnosti EKO-KOM dostáváme. 

Evidujeme připomínky některých spoluobčanů, že by uvítali větší nádobu na sběr papíru. Proto se budeme 

zabývat na základě průzkumu zájmu občanů výměnou 120 l nádob za nádoby 240 l a v případě požadavku 

zajistíme výměnu.     

     V červnu letošního roku proběhla modernizace veřejného rozhlasu, který byl propojen s integrovaným 

záchranným systémem Pardubického kraje a některé informace IZS mohou být do místního rozhlasu vysílány 

přímo z centrály z Pardubic (např. pravidelná zkouška sirén). 

     Obec Lipoltice přispěla místní farnosti na opravu kostelní věže, dále pak na připravovanou opravu stříšek 

nad vchodem do kostela a v květnu 2022 byla opravena márnice. Náklady na opravy se přiblížily k částce 

půl milionu korun. 

     Dle možností finančně přispíváme i dalším organizacím, jako je např. Domov důchodců u fontány 

Přelouč, škola Svítání Pardubice, choltický denní stacionář Další cesta, knihovna v Cholticích, Linka bezpečí, 

domácí péče Včelka, Oblastní charita Pardubice.  

     Mohl bych vypočítávat i další akce, ale to nejzásadnější jsem asi zmínil. Chápu, že každý z občanů může 

vyznávat jiné priority, kam směřovat peníze, ale zastupitelé obce se při rozhodování snaží průběžně udržovat 

a rozvíjet obecní majetek, připravovat nové podněty a možnosti pro územní rozvoj obce a v neposlední 

řadě podporovat společenský, spolkový i sportovní život, aby Lipoltice byly místem, kam se každý rád vrací 

a kde chtějí lidé bydlet a žít.  

Ing. Libor Černý, starosta obce 
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Volby do zastupitelstva obce 
o Pátek 23.9. 2022 od 14,00 do 22,00 hod. a sobota 24.9. 2022 od 8,00 do 14,00 hod. 

o Volební místnost – kancelář Obecního úřadu Lipoltice, Lipoltice 2. 

o Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České 

republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl 

věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného 

státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, je držitelem potvrzení 

o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této 

obci a dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká 

republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. 

o Dle § 33 odst. 7 zákona může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní 

úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,  

a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 

schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.  

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR 

o Pátek 23.9. 2022 od 14,00 do 22,00 hod. a sobota 24.9. 2022 od 8,00 do 14,00 hod. – I. kolo. 

o Pátek 30.9. 2022 od 14,00 do 22,00 hod. a sobota 1.10. 2022 od 8,00 do 14,00 hod. – II. kolo. 
o Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.  

Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola 

voleb dosáhl věku 18 let. 
o Volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, může požádat místně příslušný obecní úřad 

o vydání voličského průkazu. O vydání voličského průkazu lze zažádat ode dne vyhlášení voleb,  

a to osobně nejpozději do 21.9.2022 do 16,00 hodin nebo písemně s doručením žádosti nejpozději  

o 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 16.9.2022, místně příslušnému obecnímu úřadu. Písemné 

podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické 

podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Při osobní žádosti bude sepsán úřední záznam. 

Voličské průkazy mohou být předány nejdříve 15 dnů přede dnem voleb osobně voliči nebo osobě, 

která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, 

anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje voliči volit ve volebním okrsku spadajícím do 

volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému 

pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou 

vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky. 

 

 

MUDr. Jana Černá, Přelouč 
o Oznamuje změnu ordinačních hodin z důvodu čerpání dovolené ve dnech: 

pondělí – 11.7., 18.7., 25.7., 15.8., 22.8., 29.8.2022. 

o Zástup – MUDr. Vyleťalová – Rohovládová Bělá 

o Akutní péče poskytne Pohotovost Pardubice – nemocnice. 

 

 
Základní škola a mateřská škola Lipoltice 

 

Události ze základní školy 
 

Masopustní průvod s vynášením Moreny - 24. března 2022 
     Všechno kolem začalo kvést. Pozvolna přicházelo jaro, ale nenechavé prstíky Zimy ještě sahaly na okolní 

svět. Děti, chodící do školní družiny, ze suchého pečiva a klacíků vyrobily Morenu. Rohlíky, chleby, veky, 

bagety, to všechno tvořilo tělíčko Moreny. Ze zbylých kousků rohlíků ji dívky udělaly korále a vlásky. Nakonec 

ještě zavázaly zástěru kolem pasu a mohlo se vyrazit na průvod. 

Vycházelo se za krásného počasí. Průvod s Morenou začínal v základní škole, pokračoval podél hlavní 

silnice, kolem hasičky, až k místní požární nádrži. Tam všichni společně zarecitovali báseň „Morena“. Potom 

ji chlapci vyzdvihli nad hlavu a hodili do vody. Všechny děti tak úspěšně zahnaly zimu pryč a na počest jara 

každý utrhl větvičku z vrby, která rostla u rybníka. Ve škole si jimi vyzdobily školní družinu. 

Lucie Mrštinová, vychovatelka školní družiny 
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Zápis do 1. ročníku 
     Kouzelné dveře do Skřítkové zahrádky se 5. dubna 2022 otevřely všem dětem, se kterými se příští rok 

potkáme v 1. třídě. Ano, konal se Zápis do 1. třídy. Školní třída se proměnila v zahrádku, o kterou se starají 

víly a skřítkové, za které se přestrojili naši žáci, a kterým děkujeme za pomoc a za velmi dobře sehrané role. 

Pečlivě ji opečovávají, ale jsou dny, kdy i oni jsou unavení. A protože práce nepočká, požádali jsme všechny 

příchozí předškoláky o pomoc. Nikdo nezaváhal ani minutu při rozpoznávání domácích zvířat, barev, čísel, 

zeleniny a ovoce nebo zvládnutí podpisu na jmenovku. Slyšeli jsme krásné recitace básniček nebo zpěv 

písniček, které měly vzbudit skřítka Dřímala. Viděli jsme nádherné kresby skřítků a víl. Všechny děti dokázaly 

napočítat minimálně do 20 a dokonce některé poznaly skoro všechna písmenka abecedy. 

     Všem rodičům, kteří projevili 

důvěru v naši školu, děkujeme  

a pevně věříme, že se Vašim 

dětem bude v naší škole líbit. 

Snažíme se pro to udělat vše, co 

je v našich silách.  

     Budoucím prvňáčkům 

přejeme, aby jejich další životní 

krok do základní školy byl velkou 

zábavnou hrou plnou úspěchů a 

radostných okamžiků. 

Mgr. Lucie Čechalová 

  
 

 

 

 

Dopravní hřiště Městská policie Přelouč - 19. května 2022  
     Bylo ráno 19. 5. 2022 a prostor před školou se plnil dětmi. „Hurá na dopravní hřiště do Přelouče!“ Těšily se 

děti ZŠ Lipoltice. Jakmile byli všichni učitelé, žáci a někteří rodiče připraveni, vyrazilo se v několika osobních 

autech do Přelouče. 

     Cesta byla krátká a rychle ubíhala. Najednou žáci ukazovali na market Tesco a o chvíli později 

rozeznávali přeloučské zimní kluziště. Tam všechny přivítal policista p. Slavík. Děti si poslechly pár slov na 

uvítanou a než se nadály, byly rozděleny do tří skupin.  

     Jedna skupina nasedla na kola a cvičila jízdu na 

připraveném hřišti, které připomínalo obyčejné silnice  

s různými značkami, ukazateli, jednosměrkami a hlavními 

ulicemi.  

     Druhá skupina odešla na bývalé kluziště, které se stalo 

překážkovou dráhou pro malé cyklisty. Na tomto hřišti museli 

projíždět náročné překážky a také se jim stopoval čas.  

     Třetí skupina zůstala s panem Slavíkem a vyslechla si 

zajímavou a hlavně poučnou přednášku o bezpečném 

pohybu cyklisty na silnicích. Zde se také žáci dozvěděli, jak 

by měl být správný cyklista 

vybavený. 

     Jak čas ubíhal, skupiny si 

postupně vyměňovaly 

stanoviště. Před poslední 

výměnou, byl čas na svačinu, a tak si děti vybalily, co jim připravili jejich rodiče. 

Paní Šubrtová pro tento sluneční den koupila každému z žáků pitíčko Caprisone 

a na zakousnutí piškoty s malinami. 

     Po posledním vystřídání se všichni sešli u cvičného hřiště, které imitovalo 

skutečnou komunikaci. Zde žáci pátého ročníku skládali praktickou část 

závěrečné zkoušky. V budově potom dělali druhou část zkoušky, a to ve formě 

písemného testu. Za úspěšně vykonanou zkoušku, každý žák páté třídy dostal 

průkaz cyklisty, díky kterému může vyjet na silnici bez doprovodu dospělé osoby.  
     Hrátky na dopravním hřišti skončily. Žáci se rozloučili s panem Slavíkem a vydali 

se s učitelským doprovodem do cukrárny Duo, kde paní ředitelka každému dítěti 

koupila pro ochlazení zmrzlinu. Po vychutnání zmrzliny a posezení ve stínu 

cukrárny, čekal děti návrat v osobních autech, kterými se dostaly ráno na 

dopravní hřiště. 
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Přírodovědná soutěž 
     Na naší základní škole se 30. května 2022 v dopoledních hodinách konalo základní kolo přírodovědné 

poznávací soutěže. Předcházelo tomu několikatýdenní vzdělávání poznávání rostlin a živočichů našeho 

okolí nebo vyskytujících se v ČR. Soutěžící byli rozděleni do kategorií podle ročníků a měli stanoveny počty 

rostlin a živočichů, které mají znát. Rostliny jsou převážně živé exponáty, živočichové buď vypreparované, 

nebo na obrázku.  
 

     Takto to bylo stanovené:  

o   3. ročník – 25 rostlin a 25 živočichů                                                                              

o   4. ročník – 50 rostlin a 50 živočichů 

o   5. ročník – 75 rostlin a 75 živočichů   
 

     Musíte uznat, že jsou to úctyhodné počty. 

A to byste ještě měli vědět, že každý název, 

ať se jedná o rostlinu nebo živočicha, se 

skládá z názvu rodového a druhotného. 

Například kopretina bílá, prase divoké. 

Soutěžící, jako u zkoušky, zapisují názvy 

vystavených exponátů. Jejich práce je 

následně obodována a vyhodnocena. Základního kola se zúčastnili všichni žáci daných ročníků. Podle 

pravidel dva nejlepší z jednotlivých ročníků, postoupí do okresního kola, ale musí splnit odpovídající výši 

znalostí. Což se nám stalo v 5. ročníku, a proto jsme tuto kategorii v okresní soutěži, neobsadili. Ve 3. ročníku 

byl nejlepší Kryštof Ille a Tadeáš Veselý. Ve 4. ročníku to byly pro změnu dvě dívky, Amélie Ella Růžková a 

Adéla Kadlecová. Tito čtyři, výše jmenovaní žáci, se zúčastnili 1. června 2022 okresního kola v Domě dětí a 

mládeže Delta Pardubice. Oslavili tak Den dětí prací. Okresní soutěž probíhala za stejných podmínek jako 

naše základní. Byla tam, ale mnohem větší konkurence. O to víc nás těší úspěchy našich dětí. 
 

     Naše výsledky: 

o 3. ročník – 75 soutěžících – Tadeáš Veselý - 6. místo, Kryštof Ille - 8. místo 

o 4. ročník – 69 soutěžících - Amélie Ella Růžková – 1. místo, Adéla Kadlecová – 12 místo    
 

     V takovéto konkurenci základních škol a gymnázií, je umístění našich žáků obrovský úspěch. Jsem šťastná, 

gratuluji. Jako odměnu za jejich snažení jim byl výlet na Kunětickou horu s paní ředitelkou Nalezinkovou, 

která žáky na soutěž doprovodila. V areálu poznávali zvířátka a rostliny. Výlet zakončili zmrzlinou  

a ochutnávkou pizzy. Více ve fotogalerii na internetových stránkách školy www.zsmslipoltice.cz. 

     Děkuji, Vám děti, za vzornou reprezentaci naší malé školy v Lipolticích. 

Kamila Černá, učitelka ZŠ  

 

Den dětí na Základní škole Lipoltice 
     Začátek června, konkrétně 1. června, patří neodmyslitelně dětem. Po prozkoumání kalendáře i neznalec 

zjistí, že se slaví Den dětí. Hlavní myšlenkou Mezinárodního dne dětí je nárok všech na prožití šťastného dětství, 

v přítomnosti rodiny, bez hladu a žízně, protože každé dítě i teenager má nárok na domov a plnohodnotné 

dětství, lásku, pochopení bez týrání a útrap. Mezinárodní den dětí se tak, jak ho známe nyní, začal slavit  

v roce 1950, kdy byl v Moskvě na zasedání Mezinárodní demokratické federace žen vyhlášen Den na 
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ochranu dětí. Důvodem bylo také zabíjení dětí a žen během 2. světové války.) 

   A jak tradice na naší škole velí, i my jsme pro děti připravili dopoledne plné zábavy, kdy si děti procvičily 

nejen tělo, ale i mozkové závity. Celým školním rokem 2021/2022 nás provází téma pohádek, a proto na 

stanovištích děti potkaly Červenou karkulku s vlkem, ježibabu z Perníkové chaloupky, Budulínka, Smolíčka, 

neposlušná kůzlata, loupežníky, Popelku a dvanáct měsíčků. Děti musely prokázat znalost klasických 

českých pohádek, vyřešit několik slovních úloh s pohádkovou tématikou, vyzkoušet si Loupežnickou 

olympiádu, poznat zvířata a jejich stopy a další úkoly, za které dostaly Pohádkové prašule. Při vyřešení všech 

strastiplných zkoušek je cesta zavedla až k truhle, ke které chyběly tři klíče. Statní soutěžící je nalezli 

zahrabané v nádobách s pískem a už nic nebránilo v tom ji otevřít, vyluštit křížovku s nápovědou, kde se 

schovává poklad a hurá pro něj! Sladká odměna neminula nikoho. Pod keřem na školní zahradě se ukrývaly 

balíčky z Pohádkového obchodu, které všichni směnili za Pohádkové prašule. 

     Krásně strávené dopoledne s usměvavými dětskými tvářemi je nejkrásnější dárek pro všechny, kteří 

podobné akce vymýšlí a organizují. 

Mgr. Lucie Čechalová 

 

Plavecký výcvik 26. dubna – 28. června 2022 
     V úterý 26. dubna byl pro žáky významný den. Začal plavecký výcvik! Někteří žáci s nadšením, někteří  

s obavou, byli připraveni na svůj první den v pardubickém bazénu. V batohu kromě plavek měli také ručník, 

mýdlo i župan nebo přezůvky. Před školou na žáky čekal autobus, který je odvezl až na určené místo. Cesta 

ubíhala klidně a rychle. Najednou se před zvědavými zraky objevila budova „Aqua palác Pardubice“. Poté, 

co všechny děti prošly v doprovodu dvou paní učitelek hlavní halou do šaten, se převlékly do svých plavek 

a osprchovaly se. Pak se jejich oči konečně rozhlédly po několika plaveckých dráhách, na které byl 

50metrový bazén rozdělen. Příchodem dvou instruktorů byli žáci rozděleni do dvou družstev – plavci a skoro 

plavci. Ve skoro plavcích bylo i pár neplavců, kteří si postupně osvojovali techniky plavání a seznamovali se 

s novým prostředím. Plavci byli podrobeni malé zkoušce, co všechno umí, aby mohli své plavecké 

dovednosti dále rozvíjet. Od první lekce udělali všichni veliký pokrok a na každé úterý se velice těšili. 

Odměnou jim, za jejich snahu, bylo dovádění v Aqua parku, kde se svezli na klouzačkách, na kruzích 

velikého tobogánu. Někteří se uchýlili do teplé vířivky nebo dali přednost divoké řece. 

Jak už to tak bývá, každá zábava má i svůj konec a zábava ve vodě taktéž. S mokrými vlasy nasedly děti 

do autobusu a celou cestou ještě probíraly, co je za ten den krásného potkalo. 

Lucie Mrštinová, učitelka tělesné výchovy 

 

Školní výlet Staré Hrady u Jičína 
     Celým školním rokem nás provázely pohádky, proto výlet do Starých Hradů byl jasnou volbou. Zvolili jsme 

tři pohádkové okruhy: I. Hradní pohádkovou půdu, II. Hrad a zámek s Dračí královskou komnatou – Jak se 

žilo za Františka Josefa I. a III. okruh Zámecké pohádkové sklepení. Nejdříve jsme se učili létat na košťatech 

a poté jsme navštívili prostornou hradní půdu, plnou krásných věcí, opředených letitými pavučinami. 

Zabydleli ji čarodějnice různých kategorií a kouzlobabky, pravá starohradská strašidla a vykutálení skřítkové. 

V hradních a zámeckých prostorách jsme poznali život prostých lidí a šlechty v období habsburské 

monarchie s osobní audiencí u samotného dračího krále Rozumbraďáka XVI.  Poté jsme se ocitli v tajemném 
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zámeckém sklepení. Viděli jsme lesní a ledové království, čertovskou a vodnickou domácnost, pohádkovou 

hladomornu, obří smaragdové draky a mnoho dalších překvapení. Od naší poslední návštěvy zámecké 

pohádkové sklepení ožilo zvukovými a světelnými efekty. V Čarodějné Bestyjole, kterou jsme dostali zdarma 

při zakoupení tří okruhů, s láskou pečují starohradské čarodějnice o své živé miláčky. A to byla závěrečná 

tečka se školním rokem 2021/2022.  

Mgr. Vlaďka Nalezinková 

 

Konec školní roku 2021-2022 
     30. června 2022 jsme se rozloučili se školním rokem 

2021/2022 a také s žáky 5. ročníku. S nimi se přišla rozloučit  

i paní Jana Černá s paní Annou Kostrbíkovou. Z 5. ročníku 

odchází do Přelouče 1 žákyně a do Choltic 3. žáci.  

     Kalendář říká jasně, že jsou před námi prázdniny. Tedy 

doba, kdy si zaslouženě odpočinou učitelé od žáků, a co si 

budeme říkat, i zaslouženě žáci od učitelů. Nic naplat, zlaté 

prázdniny.  

     Všem žákyním i žákům, studentkám i studentům přeji dva 

měsíce úžasných dobrodružství a krásných zážitků. 

Mgr. Vlaďka Nalezinková 

 

 

 

 

Zprávičky z mateřské školy 
 

"Jaro, léto, podzim, zima, 

ve školce nám bylo príma,  

povídaly hodiny,  

že už budou prázdniny..... 

 

     Po dvou letech jsme jaro zahájili 

„Sportovní školičkou“. Ta byla u dětí vždy 

velice oblíbená. Zde si mohou vyzkoušet 

pod vedením zkušených trenérů různé 

sportovní aktivity. Třeba to do budoucna 

ovlivní jejich výběr nějakého sportu. 

     V tomto krátkém období jsme se 

snažily dohnat do té doby zrušené nebo 

omezené akce, které všem tolik chyběly. 

 

 

 

     Na školní zahradu za námi přijela 

Minizoo s domácími i exotickými 

zvířaty. I když našim dětem domácí 

zvířata nejsou úplně cizí, přece jen 

prohlédnout si je zblízka, pohladit 

nebo pochovat, je pro některé nový 

zážitek. Na celé čáře to však vyhrála 

surikata, kterou znají téměř všichni  

z českých zoologických zahrad. 

 

 

 

 

     Dalším příjemným programem bylo „Muzicírování“ neboli Muzikoterapie. Rytmizace, melodizace, hra na 

tělo, zpívání, to vše naše děti dobře znají, ale při spolupráci s animátorkou dostala tato činnost úplně jiný 

rozměr. 

     Při výběru akcí se obracíme na osvědčené animátory a herce. Mezi ně patří například divadélko „U dvou 

sluncí“ a „Divadlo koloběžka“. Jejich představení jsou milá, plná laskavého humoru se spoustou písniček a 

nenásilným ponaučením na závěr. 
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     Ani tento rok nesměl chybět Masopust. Ten jsme tradičně oslavily 

karnevalem. Děti přišly v nádherných maskách, hrály různé hry, soutěže, tančily. 

Den dětí jsme pojaly jako sportovní dopoledne na školní zahradě. Počasí nám 

přálo a tak naší malí sportovci zdolávali různé překážkové dráhy, házeli míčem 

na cíl, skákali v pytlích .....  

Pro starší děti byly disciplíny 

náročnější, malým a 

nejmenším jsme s úkoly 

pomáhaly nebo je 

zjednodušily. Všechny tyto 

výkony si zasloužily pořádnou 

odměnu: pro osvěžení 

nanuky, pro radost diplom a 

medaile, pro doplnění 

energie sladkosti.  

      

 

V červnu následoval dlouho 

očekávaný školní výlet. Do Pardubic 

do "Pohádkové zahrady" plné 

zvířátek: prasnice Olívie, pávi, 

mláďata bažantů, pejsci, želvy, nelze 

vše vyjmenovat. Na tomto statku se 

majitelé starají přibližně o 200 zvířat, 

převážně opuštěných nebo 

zraněných. Téměř každý má svůj 

smutný příběh se šťastným koncem. 

Některé děti tuto farmu už znaly  

z výletu s rodiči. Svačiny byly 

dojedeny, pití dopito, nastal čas vrátit 

se do MŠ na oběd a odpolední 

odpočinek. Zde je na místě 

poděkovat rodičům, kteří sběrem 

papíru významně přispěli na financování autobusu, který vyšel na konečnou cenu 2 700 Kč a samotný 

doplatek při dnešních cenách nebyl tak velký.  

     Ovšem naší nejvýznamnější událostí byla zahradní slavnost spojená s "Pasováním předškoláků". Tentokrát 

už konečně za přítomnosti rodičů, babiček, dědečků... Děti přednesly krátké pásmo básniček a písniček, 

předškoláci byli pasováni a na školáky, dostali šerpu a knížku. Odchází nám celkem 9 dětí. Opět musíme 

poděkovat rodičům za báječné občerstvení. Všichni se dobře bavili, atmosféra byla příjemná. Poděkování 

patří i školní kuchyni, která při podobných akcích přispěje svým dílem (melouny, nanuky apod.)  

        Vážíme si i pomoci p. učitelky Libuše Moravcové při zastupování v mateřskou škole po dobu pracovní 

neschopnosti učitelky.  
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     V průběhu 4 let jsme se snažily převážně ze sponzorských darů zlepšit prostředí MŠ, aby se zde děti cítily 

dobře. Mají opravdu kvalitní hračky, pomůcky i sportovní náčiní, přehledné skříňky, úložné boxy, knihovničku, 

organizéry. Máme i opravdu šikovné rodiče, kteří pro nás dokáží ledacos vyrobit, opravit, odvézt, zkrátka 

pomoci, když je třeba. Před časem se školka vymalovala, pokládal se nový koberec, letos nám byla 

zakoupena chladnička. O prázdninách přibude do třídy mateřské školy nová katedra a ve výdejně jídla 

nová kuchyňská linka. Tato akce je financována z prostředků obce a z dotace z „Programu rozvoje venkova 

ČR“, kde poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční fond. Zprostředkovatelem dotace je 

Místní akční skupina Železnohorského regionu, z.s.  

     Tímto děkujeme všem, kdo mateřské škole jakýmkoli způsobem pomáhají.  

     Přejeme všem krásné a pohodové léto.  

Děti a učitelky z mateřské školy.  
 

 

Společenská kronika  

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

Životní výročí:         
 

Duben:    Pošta Severín, Šotola Petr 

Květen:   Večeřová Jarmila, Šusrová Jiřina, Havránek Petr   

Červen:   Hájek Tomáš, Kryštůfková Bedřiška, Dobiášová Jana, Kožená Jana, Pemlová Marie, 

                 Stýblová Oldřiška, Slavíková Eva 

 

 

       Narození občánci:  Nela Kolodžej, Vojtěch Malý   

 

                                       

                                     Srdečně blahopřejeme. 

 

 

 

Hasiči Lipoltice 

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

Čarodějnice 2022 
     Po 2 letech a dlouhých covidových opatřeních jsme si opět připomněli, jaké to je se společně sejít u nás 

na hasičské zbrojnici a užít si společný večer. Ano, po 2 letech jsme opět pořádali pálení čarodějnic se vší 

parádou. Součástí tohoto dne byl i lampionový průvod pořádaný obcí. Tímto jim velice děkujeme, že poskytli 

záštitu nad touto akcí.  

     A my bychom velice rádi 

poděkovali Vám všem, kteří jste 

dorazili a tento večer společně 

s námi strávili. A že Vás nebylo málo. 

Ještě jednou velké díky. 

 

     Příště se u nás zase setkáme na akci 

„Rozloučení s prázdninami“ a 

„Memoriálu Ladislava Koženého“. 

Termín a čas s předstihem upřesníme. 

Jan Černý, za SDH Lipoltice 

 

 

 

http://omalovánky.eu/omalov%C3%A1nky/print_1542.pdf
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Stalo se 

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

Pálení čarodějnic v Pelechově 

 
     Rok se s rokem sešel a 30. dubna 2022 proběhlo již tradiční pálení čarodějnic. 

Tato dlouholetá tradice je spojena i s ozdobou a stavěním Májky. Tradici mají 

obyvatelé Pelechova v paměti i s důležitou součástí každé obce, a to  

s udržováním vzájemných vztahů obyvatel a možností se sejít a prohodit pár slov 

mimo každodenní starosti. Před samotným stavěním máje měly děti připravenou 

cestu za Trilobity do nedalekého lomu u Brloha, spojenou s poznáváním místní 

přírody. Poznávaly stromy podél cesty, květiny na louce, a pokud se poštěstilo, 

bylo vidět i místní ptactvo. Po návratu z cesty byly děti plné zážitků. Jelikož cestu 

zvládly bez obtíží, čekalo na ně sladké překvapení ve formě balíčků plných 

bonbonů a nesmělo chybět ani občerstvení. Po návratu dětí nastala chvíle na 

další bod odpoledne a to bylo stavění Májky. Mužská část obyvatel Pelechova 

se této výzvy chopila s vervou a společnými silami pod dohledem starší generace 

za pomocí lan a žebříků Májku bez problémů postavila na stanovené místo. 

Odměnou za dobře provedenou akci byl potlesk drahých poloviček a jásot dětí. 

Poté děti měly možnost si vyzkoušet svou zručnost na chůdách a vyřádit se při 

míčových hrách. Přišel čas a došlo k zapálení 

ohně. Celé odpoledne bylo k dispozici 

občerstvení včetně grilování masa a klobás. 

Vše dopadlo nad očekávání a bylo 

zakončeno honosným ohňostrojem.  

     Tímto bych chtěl poděkovat všem 

zúčastněným. Velký dík patří hlavně 

organizátorům, jejichž zásluhou je tato tradice 

udržována a doufám ještě dlouho bude a za 

finanční pomoc Obci Lipoltice a panu Romanovi Zahradníkovi.  

Tomáš Písařík  

                                                                              

 

Dětský den v Lipolticích 
 

     Ráda bych vám tímto poděkovala za příjemné a hezké sobotní odpoledne. V sobotu 25. června byl  

u vás v Lipolticích pořádán dětský den. Jelikož se venku střídalo slunečné a deštivé počasí, byl program 

dětského dne přesunut do vnitřních prostor sálu pohostinství.  

     Hned u vchodu nás vítalo hasičské auto a bylo možné si 

ho zblízka prohlédnout. Po příchodu do budovy nás příjemně 

uvítali organizátoři akce. Program nám hezky vysvětlili. Bylo 

to moc příjemné, dívat se, jak děti soutěží a plní jednotlivé 

úkoly, a to nejen jednou. A pro jejich radost, se dívat, i jak 

dostávají za splněné úkoly odměny. Já jsem tam byla se svým 

synovcem Dalim a ten si to náramně a moc užil a já také. 

Sobotní odpoledne strávené v Lipolticích se nám moc líbilo 

a rádi bychom k vám přijeli i příště. 

S pozdravem  

Magda Moravcová, Týnec nad Labem  
 

 

     Obec Lipoltice děkuje všem, kteří pomohli při průběhu 

dětského dne: Anna Kostrbíková, Věra Svobodová,  

Zdena Kučerová, Valerie Ceľuchová, Anna Pipková,  

Hana Apltauerová, Renata Piklová, Luděk Jendruščák,  

Libor Černý, Josef Kučera, Jan Kalhous a v neposlední 

řadě místním hasičům, kdy o občerstvení dětí se starali  

Stanislava Malá a Jan Černý, a o občerstvení rodičů  

Libor Černý ml. Ukázku hasičské techniky zajistili Milan 

Malý, Milan Malý ml., Lukáš Malý a Dominik Šurkala.  
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Výlet do firmy Koulier a na zámek ve Slatiňanech 
     V úterý 28. června odjel plný autobus dam a dvou pánů na výlet, který pro ně zorganizovali zaměstnanci 

Obce Lipoltice.  

     Odjeli jsme do firmy Koulier v obci Oflenda blízko Hlinska, kde vyrábějí ze skla foukané koule a další 

ozdoby, především na vánoce, ale také s motivy velikonoc, rozkvetlé louky nebo se slavnými filmovými herci. 

Celé dopoledne se nám věnovali zaměstnanci firmy a my mohli sledovat postup celé, kompletně ruční 

výroby této křehké krásy. Viděli jsme foukání základních tvarů, vnitřní stříbření, barvení, malování a zdobení 

jednotlivých ozdob. Nakonec si každý vybral ozdobu a vlastnoručně ji ozdobil. Prohlédli jsme si také 2022 

nádherných labutí na jednom místě, se kterými je firma zapsaná v knize rekordů. Pak jsme, hlavně my dámy 

– celkem ochotně utrácely ve firemní prodejně a všichni spokojeně odjížděli do Slatiňan na oběd. 

Odpoledne zde většina navštívila moc pěkný zámek a krásnou zahradu, pokochali jsme se pohledem na 

koně a zamířili k Lipolticím. Troufám si říci, že všem se výlet velmi líbil. Díky za to.  

Jarmila Večeřová 
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Pozvánky 

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

Letní kino Lipoltice  
 

o Pátek 5. srpna 2022 od 21 hodin.  

o Lipoltice - fotbalové hřiště.  

o Vstupné 100 Kč.  

o Český film - „Po čem muži touží 2“. 

 

 

Osada Hněvu Sovoluská Lhota 
 

             

o Sobota 23. července 2022 ve 20 hodin. 

o K poslechu a tanci zahrají „Medvědi“. 

o Sovoluská Lhota u rybníka. 

 

 

 

Připomínáme si 

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

Silver A v Pardubicích 
 

     Od událostí v květnu a červnu 1942 spojených s atentátem na Reinharda Heydricha uplynulo letos 80 let. 

Tyto události se nesmazatelně zapsaly do české historie a měly značný vliv na další válečné období. Akce 

skupin Anthropoid (Jan Kubiš, Josef Gabčík) a Silver A (Alfréd Bartoš, Josef Valčík, Jiří Potůček) byla zahájena 

bezprostředně po jejich seskoku na území protektorátu Čechy a Morava v prosinci 1941. Anthropoid 

připravoval útok na Heydricha. Silver A získával zpravodajské informace. S ohledem na nebezpečnou situaci 

na území protektorátu, dostaly výsadky kontaktní adresy na některé méně známé odbojáře či spolehlivé 

přátele bývalých politiků.  

     Za jejich pomoci se podařilo parašutistům nalézt dvě desítky bezpečných úkrytů včetně místa pro 

umístění vysílačky. Nacisté však byli na podobné paravýsadkové akce připraveni a brzy byla zahájena 

bezpečnostní opatření. Gestapu se postupně dařilo rozkrývat kontakty domácích odbojářů a nově 

příchozích skupin. Na začátku června 1942 byl sepsán udavačský dopis na mlynáře Jindřicha Švandu 

z Ležáků. Ten se však dochoval pouze ve svědecké, nikoliv písemné formě. Udání, které by odkrylo  

i pardubickou část odboje, bylo gestapem naštěstí uzavřeno jako neopodstatněné. Stísněná atmosféra této 

doby, naplněná popravami a lidickou tragédií přivedla na gestapo 16. června Karla Čurdu, výsadkáře 

skupiny Out Distance, který měl hlavní podíl na odhalení úkrytu parašutistů z výsadku Anthropoid a jejich 

následné smrti. Po válce byl souzen a popraven. V polovině června začalo zatýkání i na Pardubicku. 

Gestapu se podařilo zjistit adresy konspiračních bytů. V jednom z těchto bytů nalezli i Bartošův archiv, což 

vedlo k dalšímu zatýkání a popravě většiny spolupracovníků. Při návratu do jednoho z odhaleného bytu zjistil 

npor. Bartoš, že gestapu neunikne a na Smilově ulici obrátil zbraň proti sobě. Zraněný byl převezen do 

nemocnice, kde druhý den zemřel. Radista Jiří Potůček opustil Ležáky ještě před příchodem gestapa. Odešel 

do Bohdašína, odkud vysílal až do 26. června. Skrýval se u sedláka Antonína Burdycha v obci Kostelecké 

Končiny u Červeného Kostelce. 30. června 1942 na něj připravilo gestapo zátah. Ten se však z obklíčení 

prostřílel a dal se na útěk. Vyčerpaný usnul v křoví, kde ho 2. července 1942 u obce Rosice nad Labem  

ve spánku zastřelil český četník. 19. června se gestapo poprvé ukazuje v Ležákách a zjišťuje si údaje  

o obyvatelích obce i jejich majetkové 

poměry. Přestože Jiří Potůček  

s vysílačkou ležácký mlýn opustil již před 

několika dny, následky jeho nedávné 

přítomnosti v obci Ležáky byly tragické. 

24. června 1942 byla vesnice Ležáky 

přepadena gestapem a jednotkou 

ochranné policie z Pardubic. Mlýn i osm 

domů bylo vyklizeno, vyrabováno a 

spáleno. Třicet tři obyvatel zahynulo 

ještě téhož večera na střelnici v areálu 

kasáren na pardubickém Zámečku. 

Třináct dětí nacisté odvezli během 

následujících dnů do polské Lodže. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Anthropoid
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosteleck%C3%A9_Kon%C4%8Diny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosteleck%C3%A9_Kon%C4%8Diny
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosice_nad_Labem
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Jedenáctičlenná skupina, poněmčení neschopných ležáckých dětí, byla odvezena, 25. července 1942 

končí jejich stopy v plynových vozech vyhlazovacího tábora. Bylo popraveno 37 spolupracovníků skupiny  

z Pardubicka a 15 spolupracovníků z okolí Červeného Kostelce. Mezi popravenými byli i přítelkyně,  

matka a otec A. Bartoše. Matka, sedm sourozenců a pět dalších příbuzných J. Valčíka.  
Čerpáno z www stránek. 

 

 

Sport 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Trofeje.cz – IV. třída – Přeloučsko – muži – sezóna 2021/2022 
 

Po covidové pauze se lipoltický fotbal umístil v polovině tabulky IV. třídy 
     Lipoltický fotbal má za sebou po 2 neúplných covidových ročnících konečně kompletní 

sezonu. Do ní vstoupil náš klub stejně jako v předchozích letech 2019/2020 a 2020/2021 opět 

ve spojenectví s přeloučským fotbalem. Bez tohoto partnerství by se, přiznejme si, na 

lipoltickém hřišti dnes jen těžko ještě hrál organizovaný fotbal. Skalní lipoltičtí fanoušci se ale 

před uplynulou sezonou dočkali v tomto směru jedné příjemné změny. Na rozdíl od 

předchozích dvou sezon se totiž upravil status tzv. „souklubí“ mezi oběma oddíly a v názvu 

celku tak dostalo přednost jméno naší obce. Do uplynulé sezony jsme tak oficiálně 

vstupovali již jako Lipoltice/Přelouč „C“, a ne opačně, respektive pouze jako Přelouč „C“, jako tomu bylo  

v předchozích dvou letech. Díky spojenectví s Přeloučí jsme zároveň i v uplynulé sezoně mohli v zápasech 

nadále využívat několika našich odchovanců, kteří hrají za přeloučský klub. 
     V podzimní části sezony provázely naše mužstvo hodně nevyrovnané výkony. Do soutěže jsme sice 

vstoupili výhrou na půdě silných Selmic, avšak v dalších kolech se nám na úvodní výhru nedařilo navázat. 

Bodovat jsme dokázali až za další čtyři kola, a to paradoxně na hřišti do té doby vedoucího „B“ mužstva 

Řečan. Dařit se nám začalo spíše až v závěru podzimu, kdy jsme dokázali postupně porazit Jankovice, Staré 

Čívice, Tetov „B“ i Přelovice „B“. Přesto bylo v jarní fázi soutěže co napravovat. Vstup do druhé části sezony 

se nám ovšem povedl náramně. 

     Po úvodní remíze v Čívicích jsme v prvních šesti kolech zaváhali pouze v Kojicích, jinak jsme všechny 

ostatní zápasy vyhráli a posouvali se tabulkou vzhůru. Z vítězné vlny nás strhnul až nepovedený duel  

v Semíně, kde jsme prospali začátek utkání a na čtyři inkasované branky z prvního poločasu jsme stačili 

reagovat už jen snížením na konečných 3:4. Přesto jsme do konce sezóny stačili ještě dvakrát zvítězit, což 

nám vyneslo konečné 8. místo v tabulce IV. třídy Přeloučsko. Možnosti týmu sice ležely určitě výš, nicméně 

nevyrovnanost výkonů zejména v podzimních duelech celkovému umístění nakonec odpovídá. Do příští 

sezony tak lipoltický fotbalový klub vstoupí opět coby účastník nejnižší okresní soutěže. Následující sezona 

ovšem bude pro náš oddíl speciální. V roce 2023 oslaví lipoltický fotbal 90 let od svého založení. Přejme si 

proto všichni, aby toto jubileum náš klub oslavil nejen podstatně lepším umístěním než v letošní sezoně, ale 

odrazil se i k lepším zítřkům a především – aby místní fotbal nadále dělal radost samotným hráčům i divákům. 

Václav Rokyta 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                      Rok 1960 - fotbalové mužstvo před zápasem. 

Pořadí Klub 

1. Přelovice B 

2. Řečany nad Labem B 

3. Kojice 

4. Selmice 

5. Semín 

6. Srch B 

7. Újezd B 

8. Lipoltice / Přelouč C 

9. Rybitví 

10. Zdechovice 

11. Choltice B 

12. Jankovice 

13. Staré Čívice 

14. Tetov B 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bra_Junkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonie_Barto%C5%A1ov%C3%A1
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Dětský koutek: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tajenka: 
 

    1      
Pro odkládání kabátů je určen ………. 

   4       
Teta mojí sestry je moje…. 

8          
Velký vodní tok. 

     5     
Studená pochoutka na dřívku. 

  3        
Hvězda ve středu Sluneční soustavy. 

       2   
Barevná tužka. 

    7      
Papírový obal pro uložení dopisu. 

 6         
Proti dešti nás ochrání ……… 

           
1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 7 

 

8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Škola skončila, prázdniny 

začali.  

Hurááá….. 

Přejeme Vám krásné slunné 

prázdniny, dobrou náladu a 

načerpání sil  

do nového školního roku. 

 

 

 

 

 

 

LIPOLTICKÉ LISTY 
Zpravodaj obcí  

Lipoltice, Pelechov, Sovoluská Lhota 
 

Vydavatel:   
 

Obec Lipoltice,  IČ 273902 

533 64 Lipoltice 2 

Evidenční číslo: MK ČR E 11311 


