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Seriál: Východní Čechy – přírodní památky, rezervace 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                   
Krajinou Labe 

 
Mělické labiště 

je přírodní památka západně od města Pardubice. 

Důvodem ochrany je mrtvé rameno Labe s významnými 

rostlinnými společenstvy a živočichy, které bylo odškrceno 

ve 20. letech 20. století, když byl napřimován tok Labe. 

Chráněným územím bylo vyhlášeno v roce 1982. V jarních 

měsících, v období kdy je vysoký stav hladiny v řece, je 

odškrcené rameno dotováno vodou, která na druhé 

straně přetéká zpět do řeky. Rameno je tak dočasně 

průtočné. V době vzniku přírodní památky byla hladina 

této vodní plochy hojně pokryta leknínem bělostným, který 

zde už neroste. Můžeme zde však najít stulík žlutý a závitku mnohokořennou. Z chráněných druhů živočichů 

tu žijí např. čolek obecný, ledňáček říční a bobr evropský. 

 

Labské rameno Votoka 

je přírodní památka vedená pod evidenční číslem 678. Rameno Votoka se nachází na levém břehu 

současného toku Labe, východně od místní části obce 

Řečany nad Labem - Labětína. Jižně do něj prochází 

železniční trať Kolín – Česká Třebová. Východní část 

ramene je přístupná po polní cestě, která má počátek  

u železničního přejezdu na silnici Labětín - Lhota pod 

Přeloučí a vede k dnes již nefunkční čerpací stanici na 

labskou závlahovou vodu. Západní část je dostupná po 

cestě vycházející z Labětína a přimykající se k toku Labe. 

Prostorem přírodní památky nevede žádná turistická trasa. 

 

 

 

 

 

Labiště pod Opočínkem 

Tato přírodní památka v okrese Pardubice vznikla uměle 

na počátku 20. století při regulaci (umělém narovnávání) 

koryta Labe. V okolí je intenzivně obhospodařovaná krajina  

a z tohoto důvodu je voda silně eutrofní (bohatá na živiny). 

Hladina je v letních měsících víceméně pokryta okřehkem 

menším, lidově žabinec. Pro zachování mrtvého ramena by 

bylo žádoucí obnovit spojení s korytem dnešního Labe.  

 

     

 

Všechny tyto přírodní památky spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 

Čerpáno z www stránek. 

LIPOLTICKÉ 

LISTY 
Zpravodaj obcí Lipoltice,  

Pelechov, Sovoluská Lhota 

Čtvrtletník – č. 3/2022 
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Zprávy obecního úřadu, informace pro občany 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Lipoltice 
 
 

Pořadové číslo 

kandidáta  

na kandidátce 

Jméno a příjmení 
Počet 

hlasů 

Umístění 

dle počtu 

hlasů 

 

Zvolení členové  

Zastupitelstva obce Lipoltice  

pro volební období 2022 – 2026  

podle počtu hlasů 
 

Ing. Libor Černý 

Ing. Jana Apltauerová 

Ing. Jiří Slavík 

Ing. Martina Novotná 

Anna Kostrbíková 

Ondřej Horký 

Josef Flegr 

 1. Ing. Libor Černý 129 1. 

2. Ing. Jiří Slavík 120 3. 

3. Ing. Jana Apltauerová 122 2. 

4. Ing. Martina Novotná 119 4. 

5. Anna Kostrbíková 112 5. 

6. Ondřej Horký 112 6. 

7. Josef Flegr 111 7. 

8. Marek Schreiner 64 8. 

9. Jiří Kasal 57 9. 

 

 

Výsledky voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR – volební obvod č. 43 – Pardubice 
 

I. kolo     II. kolo  
Pořadové 

číslo 

kandidáta 

Jméno a příjmení kandidáta 
Počet 

hlasů 

 Pořadové 

číslo 

kandidáta 

Jméno a příjmení 

kandidáta 

Počet 

hlasů 

 

1. Milan Bušek 1  2 Ing. Martin Charvát 36  

2. Ing. Martin Charvát 61  4 Mgr. Miluše Horská 45  

3. MUDr. Jaromír Nosek 12      

4. Mgr. Miluše Horská 61     

5. MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., NBA 3     

6. Ing. Svatopluk Pleva 11     
 

          Ve II. kole voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

       ve volebním obvodu č. 43 Pardubice byla zvolena: 
 

                                Mgr. Miluše Horská 

        

Mobilní rozhlas Lipoltice - MUNIPOLIS 
 

     Od poloviny roku 2021 nabízí obec Lipoltice občanům službu mobilního rozhlasu, kdy jsou na mobilní 

telefony zasílány zprávy, které byly zveřejněny v rámci hlášení místního rozhlasu. Občané jsou tak 

informováni např. o případných odstávkách vody, elektrické energie, o prodeji různých produktů, 

poskytovaných službách, konání kulturních akcí atd. 

     Tato služba občanům se v průběhu uplynulého roku osvědčila. Apelujeme proto na občany, kteří dosud 

tuto službu nevyužívají, aby využili této možnosti a přihlásili se k této službě. Způsob přihlášení – elektronicky 

na www.lipoltice.mobilnirozhlas.cz nebo vyplněním formuláře a jeho předáním na obecní úřad. Přihlášení 

a přijímání zpráv je pro občany zdarma. 

     Informace k přihlášení jsou uvedeny v registračním letáku umístěném na www.lipoltice.cz.  

 

SOP, a.s., Přelouč informuje - pravidla příjmu odpadu s obsahem azbestu na skládkách 
 

     Dle platné legislativy (vyhláška č. 273/2021 Sb.) musí být vybourané stavební a demoliční odpady 

obsahující azbest neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do těsných nádob 

či kontejnerů. Pouze v tomto stavu může být odpad uložen na skládku. 

     K tomuto účelu Vám nabízíme obaly certifikované pro azbest. Tyto obaly nabízíme našim zákazníkům 

buď přímo na skládce, případně prostřednictvím svozové společnosti SOP a.s. Bližší informace  

o nabízených certifikovaných obalech na azbest, naleznete v letáčku – zveřejněn na www.lipoltice.cz → 

aktuality a na vývěsní desce obce. 
 

     Už podle staré legislativy bylo nutné odpad s azbestem řádně zabalit, nejde tedy o úplně nové pravidlo. 

http://www.lipoltice.mobilnirozhlas.cz/
http://www.lipoltice.cz/
http://www.lipoltice.cz/
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Podle nové vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady § 13 odst. (4) Odpady azbestu 

mohou být uloženy na skládku, pouze pokud: 

a) jsou zabaleny v utěsněných obalech nebo uloženy v utěsněných nádobách či kontejnerech, 

b) plocha pro ukládání odpadů bude neprodleně po uložení odpadu překryta technologickým 

materiálem; k hutnění plochy může dojít až po překrytí. 
 

     Pokud bude občan trvat na vlastních obalech, musí jít o obal, který bude neporušený a neprodyšný i po 

celou dobu vykládky na skládce a po vykládce samotné! 

     Na skládce se často setkávají s případy, kdy zákazník azbest zabalí do strečovky, která často nevydrží 

ani přepravu a při vykládce již obal není funkční. 

     V případě nejasností ohledně azbestu můžete kontaktovat firmu SOP a.s. Přelouč,  

paní Evu Čapekovou, e-mail:  eva.capekova@mariuspedersen.cz, tel. 493 646 412 nebo 733 743 180. 

  

  
Obecní živnostenský úřad v Přelouči  
     vyzývá občany, kteří v minulosti získali živnostenské oprávnění a dlouhodobě ho nevyužívají, aby si 

zkontrolovali na internetových stránkách www.rzp.cz, nebo telefonicky na čísle 466 094 243 nebo 

466 094 244, stav svého živnostenského oprávnění. 

     Držitelé živnostenských oprávnění, kteří jsou v důchodovém věku a dlouhodobě živnost již nevykonávají, 

se domnívají, že jim živnostenský úřad z moci úřední jejich oprávnění zrušil. Ale ve skutečnosti mají oprávnění 

stále platné a mohlo by se jich týkat zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby ve smyslu novely 

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech s účinností od 1. ledna 2023. 

 

 

Sbírka pro Diakonii Broumov 
     Materiální pomoc je stále velmi potřebná. Z tohoto důvodu vyhlašujeme podzimní sbírku oděvů, 

přikrývek, bytového textilu, povlečení, ručníků, obuvi, hygienických a jiných potřeb do domácnosti. Velký 

nedostatek je dětského oblečení. 

     Věci do sbírky budou přijímány v kanceláři Obecního úřadu Lipoltice do 1. prosince 2022 v úředních 

hodinách. 

 

 

Základní škola a mateřská škola Lipoltice 

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

Události ze základní školy 
 

Dotace z ,,Programu rozvoje venkova ČR“ 
     Prázdninové měsíce zřizovatel Obec Lipoltice společně se ZŠ a MŠ využil k rekonstrukci a obnově zařízení. 

Poskytnutá dotace převýšila částku 500 000 Kč. Tato akce byla 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.  

     Největší rekonstrukcí prošla učebna školní družiny. Podlaha a zařízení školní družiny bylo nevyhovující. Vzali 

jsme to tedy pěkně od podlahy.  

Na podlahu byly položeny OSB desky, 

na ně se položilo nové PVC s kobercem 

na hraní. Družina se vymalovala. Tady 

patří největší dík Vláďovi Veselému, 

který vše vymaloval, natřel zárubně  

a další pomocné práce. Sestavu skříní  

v designu Ročních období bylo třeba 

nastěhovat a ukotvit ke stěně. Tady 

pomoc nabídli rodiče našich žáků 

Vláďa Veselý, Jan Apltauer, Tomáš 

Čechal. Přibyla tabule s interaktivitou, 

úložná zásuvková skříň, nová katedra 

pro učitele s kontejnerem a dokoupily 

se žákovské stoly a židle. 

     V kmenové třídě I. byla pořízena nová tabule s interaktivním projektorem, nová katedra pro učitele  

s kontejnerem, úložná zásuvková skříň a úložná skříň na sešity a učebnice. 

     Kmenová třída II. se může pochlubit novým interaktivním projektorem, novou katedrou s kontejnerem 

pro učitele, úložnou zásuvkovou skříní, úložnou skříní na výtvarné potřeby a školní knihovnou. Snad se nám 

podaří vzbudit u žáků zájem o čtení. 

mailto:eva.capekova@mariuspedersen.cz
http://www.rzp.cz/
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     Také sborovna prošla rekonstrukcí podlahy OSB deskami a byl 

položen nový koberec. Práci všem učitelům ulehčí nová barevná 

tiskárna Canon. Pomocník k nezaplacení. 

     Ve školní kuchyni září nová kuchyňská linka a nerezový 

manipulační pult. Vyměnily se i dvoje interiérové dveře - do skladu 

potravin a školní jídelny. 

     Při výuce mohou žáci využívat počítače, které jsou všechny 

připojeny na internet. Ve všech třídách jsou tabule s interaktivními 

projektory, které umožňují nejmodernější formy výuky. 

Samozřejmostí je i nákup nových klasických pomůcek. Důraz 

klademe na neustálé vylepšování prostředí školy a na zvyšování 

estetické úrovně. Všechny učebny i šatna jsou vybaveny novým 

nábytkem. 

     Mé poděkování směřuje všem (nejenom rodičům a místním 

hasičům), kteří pomáhali, ať již s vyklízením prostor, stěhováním 

starého nábytku a jeho odvozem a dalšími pomocnými pracemi. 

Těch, kteří přišli na pomoc je nespočetně. V neposlední řadě patří 

velké díky hlavně Obci Lipoltice za finanční pomoc, jmenovitě 

panu starostovi Ing. Liborovi Černému a Ing. Janě Apltauerové. 

Moc děkujeme! 

     Také v mateřské škole je nová katedra s kontejnerem a úložnou 

skříní, nový televizor s DVD. Ve výdejně jídla v mateřské škole byla 

pořízena nová kuchyňská linka. 

     Dětem přeji, aby se jim ve zrekonstruovaných prostorách líbilo. Kromě toho, že se naučí spoustu 

zajímavých věcí, potkají také nové kamarády a to je nejdůležitější. Všem učitelům přeji, aby je děti 

poslouchaly, a to nejen ve smyslu poslušnosti, ale také to, co jim říkají. Rodičům přeji pevné nervy a dětem, 

ať se stále usmívají tak, jako v jejich první školní den.“ 

Vlaďka Nalezinková, ředitelka školy 

 

 

Zahájení školního roku 2022/2023 
     Prvního září se nese v duchu očekávání. Každému 

se asi v hlavě mísí otázky typu: Kde budu sedět? Kdo 

bude se mnou sedět v lavici? Kdo mě bude vyučovat? 

Jaké dostanu učebnice?  

     Nejvíce se na toto datum těší děti, které zasednou 

poprvé do školních lavic. V naší škole jsme přivítali  

1. září 2022 čtyři nové žáčky a jednu žákyni 3. třídy, která 

se přistěhovala do nedalekých Turkovic.  

     Téma pro tento školní rok bylo vybráno Cestování 

po světě, alespoň prstem po mapě. Zkusíme 

prozkoumat různá místa celé Evropy a dalších 

kontinentů během projektového vyučování, 

družinových či školních aktivit. 

     Při zahájení, kterého se zúčastnili všichni žáci, 

učitelé, někteří rodiče a zástupci obce, byla 

představena rekonstrukce prostor školy, na které se 

důmyslně pracovalo celé prázdniny, školní akce, plán 

školního roku a celková organizace. 

     Záhy proběhlo přivítání a představení nových žáků 1. ročníku a nové žákyně 3. ročníku. 

     Následující program byl určen pouze pro ty nejmladší žáčky. Seznámili se s pohádkou O Bertě a Ufo a 

pomohli Bertě změnit názor na školu, do které se bála jít. Závěrem si děti vyrobily postavičku prvňáčka 

s aktovkou jako vzpomínku na tento den. Nechybělo ani památeční focení ve fotorámečku. 

     Přejeme všem žákům naší školy, aby do školy chodily s radostí, s touhou po vzdělání, objevování nových 

poznatků a osvojování si dovedností, vědomostí potřebných pro život. 

Mgr. Lucie Čechalová 

 

 

Výlet do Pardubic a spaní ve škole 
     Lehké kapky podzimního deštíku otevřely bránu do nového dne. Tento den, 26. září, byl zcela výjimečný. 

S poslední kapkou deště začalo vyučování, které trvalo pouze do konce čtvrté hodiny. Následně se děti 

sbalily a s tříčlenným učitelským doprovodem odjely vstříc novému dobrodružství. 
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     Po krátké jízdě zastavil autobus v Pardubicích u budovy Natura Park, jenž je sídlem Ekocentra Palety. 

Ekocentrum Paleta připravuje různé programy pro děti se zaměřením na ekologii a životní prostředí. Zde 

žáky čekal program Robinsoni. V tomto programu se všechny děti staly trosečníky a musely společně 

prozkoumat „ostrov“, napsat záchranný „vzkaz“, najít „jeskyni“, zajistit si pitnou vodu a jídlo a poslat vzkaz 

v láhvi po vodě. To vše je učilo vzájemnému 

respektu a spolupráci. Na závěr jedna 

skupina postavila přístřešek z nepromokavé 

plachty, druhá skupina rozdělala oheň, 

nasbírala mátu s meduňkou a obě skupiny 

společně uvařily čaj v plechové konvici 

nad ohněm. Při dohasínajícím ohni všichni 

popíjeli mátově-meduňkový čaj a bavili se 

o prožitém dobrodružství. 

     Další zastávkou bylo kouzelnické 

muzeum. Skoro ukryté tak, jako zvláštní 

místo v Harry Potterovi. Než žáci vystoupali 

po schodech lemovanými různými plakáty 

z kouzelnických představení, hleděli do 

výstavní vitríny s různými kouzelnickými 

pomůckami a dekoracemi. Po vystoupání 

schodů je čekalo kouzelnické představení 

dvou kouzelníků Standy a Zdeňky. Děti si tak 

užily veselé představení, při kterém se některé z nich aktivně zapojily do představení. Na vlastní oči viděly, 

jak se z barevných šátků stala kytice, zmizení míčku, magické mizení a objevování karet a mnoho dalších 

kousků. Konec představení uzavřel bouřlivý potlesk všech diváků. Před odchodem si každý zakoupil alespoň 

malý kouzelnický trik domů – kouzelné hůlky, rozpadající kostky, magické karty, mizející míček nebo hýbající 

se kroužky. 

     Po náročném programu se každý žáček uvelebil na svém sedadle v autobuse, aby si odpočinul. Cesta 

do Lipoltic ubíhala rychle a poklidně. Ve škole byl pak pro ně připraven program „Po stopách svatého 

Václava“. Shlédli krátkou pohádku s Českým lvem, která je namotivovala na dané téma. Během tohoto 

programu se děti zábavnou formou seznámily se svatým Václavem, jeho životem, rodinou i jeho smrtí.  

     Den se schýlil k večeru a s příchodem tmy si žáci rozbalili své spacáky a než se uchýlili ke spánku, čekala 

je dobrá večeře, a to, párek v rohlíku, na kterém si všichni pochutnali. Potom shlédli krátkou pohádku  

a všichni šli spát. 

     Ráno byli všichni rychle na nohou, sbalili si své věci a vyrazili na snídani, na které se podílely maminky 

našich žáků. Připravily dobroty v podobě koláčů, bábovek, závinů a dalších dobrot. Snídaní končilo krásné 

dobrodružství a začínal běžný školní den, na který budou žáčci ještě dlouho vzpomínat. 

Lucie Mrštinová 

 

    

Společenská kronika  

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

Životní výročí:         
 

Červenec: Kožený Václav ml., Kožená Emilie, Dobiáš Jan, Prouzová Hana,  

                   Chmelíková Alena, Hykš Martin, Kroutil Jiří 

Srpen:        Halámek Stanislav, Tilerová Běla, Málek Václav, Kožený Václav st.    

Září:            Chárová Ladislava, Ivanova Vanya, Kožený František.  

 

 

    Výročí svatby:   
         Hajnovi Josef a Eva, Poštovi Severín a Marie, Holánkovi Jan a Hana. 

 

 

                                 Narození občánci:    David Miller, Jakub Procházka 

                                                          

 

                     

                                             Srdečně blahopřejeme. 

 

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

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

Letní kino 2022 
     V rámci letního kina byl promítnut český film „Po čem muži touží 2“. Bohužel v letošním roce nám počasí 

nepřálo, obloha se od začátku promítání zatahovala černými mraky a po půl hodině sledování filmu musela 

být akce ukončena. I přes nepřízeň počasí někteří návštěvníci zůstali na fotbalovém hřišti a poseděli do 

pozdních nočních hodin. Náhradní promítání proběhlo v pátek 26. srpna 2022 v sále pohostinství, neboť 

počasí bylo opět nepřející, aby se akce uskutečnila venku.  

                

Jarabáček 
     Jarabáček je název hudebního dua ze Žďáru nad Sázavou, učitelů hudby Mgr. Mirky Smékalové  

a Mgr. Leoše Drahotského. V pátek 14. října 2022 vystoupili v naší obci s programem „Zůstaň tu s námi muziko 

česká“, který byl především věnován skladateli lidové hudby, čili „dechovky“, Karlu Vackovi. Kromě jeho 

tvorby bylo možné si poslechnout i ukázky moderní hudby, nebo hudební ukázky hrou na harmoniku, 

cimbál, pilu, klarinet.  
 

 

Pozvánky 

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

 

Mikulášská nadílka  
     Přijměte pozvání na setkání s Mikulášem a jeho družinou v neděli 4.12.2022 od 15 hodin 

v sále pohostinství Lipoltice. 

     Především pro děti bude připraven program a nadílka od Mikuláše.  

 

 

Rozsvěcení vánočního stromu 
     Advent roku 2022 začíná v neděli 27. listopadu 2022. Přijďte s námi prožít to kouzlo 

rozsvěcení vánočního stromu v sobotu 26. listopadu 2022 od 16,00 hodin na návsi 

v Lipolticích. Připraveno bude malé občerstvení a kulturní program. 
 

 

Připomínáme si 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
     1. září začal nový školní rok, a s tím je spojená i povinná školní docházka, což je zákonná povinnost dětí 

navštěvovat v určitém věkovém rozmezí školu. Z toho vyplývá povinnost zákonných zástupců děti 

příslušného věku do školy posílat a povinnost státních orgánů a orgánů samosprávy zajistit provoz 

potřebných školních zařízení. Bezplatné povinné základní vzdělání ustanovila jako jedno z lidských práv 

v roce 1948 také Všeobecná deklarace lidských práv. 

     Jako první na světě zavedlo povinnou školní docházku roku 1592 protestantské vévodství  

Pfalz-Zweibrücken (na území dnešního Německa). Na českém území, tehdejší habsburské monarchie, byly 

základy školní docházky položeny za vlády Marie Terezie roku 1774. Povinnou školní docházku pak uvedl do 

praxe říšský školský zákon z roku 1869. V současné době upravuje povinnou školní docházku v České 

republice zákon č. 561/2004 Sb. Podle tohoto zákona je školní docházka povinná po dobu devíti školních 

roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. V rámci výuky 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je možný i desetiletý studijní program. Děti nabývají základního 

vzdělání na základní škole, který zahrnuje dva stupně. Do prvního stupně patří 1. až 5. ročník, do druhého 

stupně 6. až 9. ročník. Část žáků absolvuje vzdělávání odpovídající druhému stupni základní školy nebo jeho 

část na víceletých gymnáziích (šestiletém oboru po ukončení 7. ročníku ZŠ či osmiletém oboru po ukončení 

5. ročníku ZŠ) nebo v osmiletých oborech tanec na konzervatořích.  

     Povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky (tj. navštěvování mateřské 

školy) začal být účinný od září 2017. Děti musí do školky chodit pětkrát týdně na čtyři hodiny denně, 

nepřihlášení dítěte do povinného předškolního vzdělávání je považováno za přestupek.  

Zákon o povinném roce předškolního vzdělávání je zaměřen především pro děti ze sociálně vyloučených 

lokalit, protože tyto děti podle zpráv pedagogicko-psychologických poraden nenastupovaly do školy 

dostatečně připraveny. Toto povinné předškolní vzdělání musí absolvovat všechny děti, které do 31. srpna 

dosáhnou věku pěti let. 

     V případě dětí, které mají výrazné problémy s výslovností, s formulováním vět, nejsou schopny prostorové 

orientace, neumí se obléci, neumí samostatně jíst a pít, nedodržují základní hygienu, apod., je vhodný 

odklad povinné školní docházky. Podmínky pro možnost odkladu povinné školní docházky vymezuje školský  

zákon. V posledních letech lze vysledovat nárůst počtu odkladů nástupu do první třídy. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povinnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1konn%C3%BD_z%C3%A1stupce
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_deklarace_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v
https://cs.wikipedia.org/wiki/1592
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsbursk%C3%A1_monarchie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1774
https://cs.wikipedia.org/wiki/1869
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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Sport 

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

Seriál o historii lipoltického fotbalu, díl 1.:       
 

Počátky fotbalu v Lipolticích 
 

     Příští rok oslaví lipoltický fotbal 90. narozeniny. Při této příležitosti si v následujících měsících 

budeme na stránkách Lipoltických listů připomínat historii i nejvýznamnější milníky oddílu, 

jehož činnost neodmyslitelně patří k životu naší obce. Dožít se 90 let se mezi lidmi nepovede 

jen tak někomu. Dosáhnutí takového jubilea si žádá velkou úctu a obdiv. Totéž platí  

i v případě fotbalového klubu. Ten lipoltický si stejně jako řada jiných vesnických oddílů 

prožil období úspěchů i neúspěchů, opojné roky slávy i skličujícího úpadku. Přes to všechno se fotbal  

v Lipolticích stále hraje, a to i v době, kdy každým rokem řada jiných vesnických oddílů po celé republice, 

obvykle kvůli upadajícímu zájmu, končí. Většinou bohužel navždy. V Lipolticích se nám tomuto osudu 

prozatím podařilo vyhnout. A je teď na nás, současné generaci hráčů, ale i funkcionářů a fanoušků, jaké 

bude mít příběh lipoltického fotbalu pokračování. Věřme, že šťastné a úspěšné. Než se to ale dozvíme, 

pojďme si společně připomenout, jak šel s lipoltickým fotbalem čas, který v roce 2023 dospěje až do  

90. výročí od založení klubu. Ještě na úvod mám ale malou prosbu přímo na vás, obyvatele Lipoltic, 

především tedy dlouholeté občany a pamětníky. Historii lipoltického fotbalu jste mnohdy pomáhali tvořit vy 

sami nebo vaši známí a blízcí. Přestože je část historie našeho klubu popsaná a zachycená velmi dobře, tak 

má pochopitelně i řadu bílých míst. Budu proto moc rád, když se na mě s nějakou vzpomínkou, fotkou  

či památkou spojenou s lipoltickým fotbalem obrátíte a společně tak počet těchto bílých míst co nejvíce 

eliminujeme. 

Václav Rokyta, odchovanec a hráč současného kádru TJ Lipoltice,  

tel. 739 143 717, vaclavrokyta@gmail.com 

 

Pionýrská léta fotbalu v Lipolticích 
 

     Jak už zaznělo, příští rok oslavíme v Lipolticích 90. výročí od založení klubu. Hned na úvod je ale potřeba 

tuto informaci trochu zpřesnit. Počátky organizovaného fotbalu v Lipolticích totiž datujeme již do roku 1930, 

kdy byl v obci ustaven oddíl SK Lipoltice. Než ale jeho hráči vyběhli ke svému prvnímu soutěžnímu utkání, 

tak to nějakou dobu trvalo. Velmi dobrým zdrojem informací o prvopočátcích zdejšího fotbalu nám je 

článek napsaný dlouholetým fotbalovým činovníkem Ladislavem Deršákem starším, který roku 1943 vyšel 

ve sborníku Východočeský sport. Kopie tohoto článku se dodnes zachovala (je mimochodem již řadu let 

dostupná i na webu TJ Lipoltice) a právě z ní budeme v úvodním díle čerpat a citovat. Například o tom, 

jak složité bylo pro fotbal v Lipolticích vůbec sehnat způsobilou hrací plochu, píše L. Deršák takto: „Nikdo si 

nedovede představit, s jakými těžkostmi bylo třeba zápasit, než poprvé naše jedenáctka mohla vystoupit 

před veřejností. Vždyť neměla ani hřiště, které si doslova musela se členy tělocvičné jednoty vylámat ve 

skále.“ Hřiště Na skále, jak se lipoltickému fotbalovému hřišti po generace dodnes říká, tak své jméno 

nezískalo náhodou, ale má ho odvozené od skutečného skalnatého podloží, na kterém se nachází a které 

lemuje celou severní stranu obce. 

     Přesto ani po vybudování hřiště a založení klubu neměl fotbal v Lipolticích na růžích ustláno. Obětavou 

prací tehdejších členů a hrstky příznivců se ale oddíl přenesl přes počáteční potíže a získával půdu  

u obecenstva, a tím i nové členy a fanoušky. Z počátku hrál klub jen přátelské zápasy, protože finanční stav 

nedovoloval, aby byl přihlášen za člena Východočeské župy footballové. Ovšem již rok po svém vzniku se 

klub stává jejím řádným členem. Na tuto událost vzpomíná L. Deršák ve Východočeském sportu takto:  

„U příležitosti přistoupení klubu za člena VŽF navštívil náš klub i bývalý tehdejší předseda VŽF a provedl čestný 

výkop k zahájení turnaje čtyř mužstev, jehož vítězem se stala jedenáctka bývalé Zbrojovky Přelouč. Jako 

druhý umístil se náš pořádající klub, třetí místo obsadila jedenáctka SK Choltice a poslední zůstal  

SK Prachovice. Tento turnaj byl mezníkem prvého období. Jím si získal SK Lipoltice rázem přízeň širokých 

vrstev obecenstva, které jej pak všestranně podporovalo. Nadšení širokých vrstev obecenstva přeneslo se 

v prvé řadě na členy spolku: ten slavil pravé triumfy nad odpůrci, kteří nemohli přijít footballu "na chuť".“ 

     Právě počáteční nedůvěra některých obyvatel byla možná tím největším problémem, se kterým musel 

fotbal v Lipolticích na svém startu bojovat. Na tehdejším prvorepublikovém venkově totiž fotbal rozhodně 

nebyl ještě tak rozšířený a oblíbený, jak tomu bylo o mnoho desetiletí později. Ve městech, v té době, sice 

už platil za masovou zábavu, které se lidé mohli věnovat po práci ve svém volnu. Koneckonců, důkazů  

o tom máme dost nejen v tehdejším tisku, ale i literatuře. Právě v této době vznikají například Poláčkovi Muži 

v offsidu nebo Bassova Klapzubova jedenáctka, jejichž námětem byl právě fotbal. Avšak obyvatelé 

tehdejších vesnic měli život v mnoha ohledech stále ještě drsnější, než lidé ve městě, a prostoru na 

volnočasové radovánky, mezi něž patřil i fotbal, tolik neměli. Ovšem prvotní úspěchy tuto počáteční 

nedůvěru v Lipolticích prolomily a klub tak po přistoupení za člena VŽF mohl vstoupit do nové éry. Tou bylo 

především hraní mistrovských zápasů, k nimž začal oddíl nastupovat v roce 1933. Právě tento letopočet je 

také uváděn jako oficiální rok založení klubu. 
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     Začátek nové etapy v podobě mistrovských utkání však paradoxně ohrozil další existenci klubu. Mohly 

za to především veliké vzdálenosti, které dělily jednotlivé zúčastněné týmy tehdejší třetí třídy. Hráči ztratili 

chuť cestovat k utkáním daleko a klub proto musel řadu mistrovských zápasů odřeknout. Situace byla tak 

špatná, až se v jednu chvíli zdálo, že fotbal v Lipolticích nadobro zanikne. Teprve nový předseda klubu 

Oldřich Karabec uvedl oddíl zase do normálních kolejí a dal mu vzpruhu k další činnosti. V tomto období 

Lipoltice také uspořádaly druhý turnaj čtyř mužstev za účasti klubů Durango z Prahy, SK Choltice  

a SK Doubravan Zaříčany. V této době se lipoltičtí fotbalisté zúčastnili také turnaje v Prachovicích,  

do kterého se kromě domácího SK zapojily i SK Choltice a Sparta Svinčany. Jak ale píše L. Deršák: „Na tomto 

turnaji opět vyvstaly zlověstné mraky deprese, které opětovně hrozily velikou klubovní krizí, a skutečně k ní 

také došlo. Klub zarazil svoji činnost, tentokrát na delší dobu.“ 

     Teprve v roce 1938 nastává nové období zvýšené aktivní činnosti, kterou korunují velké úspěchy. Prvním 

podnikem klubu byl opět pohárový turnaj čtyř mužstev. Na lipoltickou skálu přijely SK Valy, Doubravan 

Zaříčany a SK Choltice. Vítězem se stal domácí tým, druhý skončil Doubravan Zaříčany, třetí místo obsadila 

jedenáctka SK Choltice a jako poslední odchází SK Valy. Od té doby výkony lipoltické jedenáctky stoupají. 

Důkazem toho je další turnaj  

v Zaříčanech v roce 1940, kde lipoltické 

mužstvo získává druhý pohár pro své 

barvy. Jak uvádí L. Deršák: „Od té doby 

nemá náš tým v nejbližším okolí soupeře 

a je nucen zváti na své klubové podniky 

členy druhé a první třídy.“ Zaznamenává 

i několik pěkných výsledků: SK Kolín 

poráží 5:2, Slavoj Pardubice 4:2.  

Po těchto úspěších se oddíl také stává 

opět aktivním členem Východočeské 

župy footballové a začíná psát svou další 

etapu. Tu si ale přiblížíme opět příště... 

Jedna z nejstarších dochovaných 

fotografií lipoltického fotbalu - Stará 

garda SK Lipoltice na počátku 40. let 

Dětský koutek: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tajenka - řešení z čísla 2/2022:  Kalendář. 
 

Podzimní omalovánka:  
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