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Seriál: Řeč barev 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bílá barva je barva, kterou oko vnímá v případě, že z daného směru přichází světlo všech barev. Jejím 

nejtmavším odstínem je barva černá, která vzniká tím, že do oka nedopadá žádné světlo. Dojmu bílé barvy 

lze dosáhnout také smícháním základních barev spektra – barvy červené, zelené, modré, jelikož na tyto 

barvy je lidské oko citlivé. Až do doby Isaaca Newtona převažoval vědecký názor, že bílá barva je barvou 

základní, ze které vznikají ostatní barvy tím, že se k bílému světlu přimíchá cosi, co ho zbarví. Newton navrhl 

pokus, kterým dokázal, že barevné světlo je základní a bílé světlo vzniká smíšením světla všech barev. 

V běžném životě se za bílé světlo dá považovat jak denní – sluneční – světlo, tak umělé osvětlení pomocí 

žárovek, zářivek apod. Tyto uvedené druhy světla však nejsou „stejně bílé“. Např. světlo žárovky má proti 

zářivce výrazně žlutější odstín. Takové odstíny bílého světla jsou popisovány tzv. barevnou teplotou. Denní 

světlo má typickou barevnou teplotu, jehož hodnota závisí na mnoha podmínkách – denní době, počasí, 

sluneční aktivitě apod. Existují také standardy bílého světla. Mezinárodní komise pro osvětlování určila sérii 

standardních osvětlení. Např. osvětlení D65 reprezentuje standardní denní světlo. Počítačové monitory již 

dnes obvykle umožňují nastavit odstín zobrazovaných barev právě pomocí volby barevné teploty. Tuto 

hodnotu pak elektronika monitoru použije pro výpočet parametrů zobrazované bílé barvy. 
 

 Použití a symbolika bílé barvy 

Obecně je bílá symbolem čistoty, neposkvrněnosti. Tradiční barva svatebních šatů nevěsty.  

V čínské, vietnamské a indické tradici symbolizuje bílá barva smrt, je barvou duchů, smuteční oblečení 

je bílé. Bílá vlajka symbolizuje kapitulaci či příměří. Blikající bílé světlo na železničním přejezdu znamená 

volno. 

Geografická pojmenování 
 

Bílé Karpaty - jsou pohoří nacházející se na česko-slovenské hranici. Nejvyšším vrcholem je Velká Javořina 

(970 m), poblíž které se nachází prales s porosty javoru, buku a jasanu. Patří do povodí řek Moravy a Váh, 

které se vlévají do Dunaje. 
 

Bílé Chorvatsko - je jméno pro území patrně slovanského kmene Bílých Chorvatů (slovanský kmen 

zmiňovaný v kronikách raného středověku), které sahalo od Ostravy po Lvov a až po Kyjevskou Rus.  

Bílí Chorvati jsou považováni za kulturní a částečně genetické předky současných Chorvatů. Charvátsko se  

v Jiráskových Starých pověstech českých objevuje jako mýtická pravlast Čechů.  
 

Bílá Voda – je nejsevernější i nejzápadnější obec Českého Slezska a okresu Jeseník. Rozkládá se kolem 

stejnojmenného potoka a ze severu, západu i jihu je obklopena hranicí s Polskem.  
 

Bílá Hora – je místní název a čtvrť v Praze, v jejíž severní části se nachází 

návrší Bílá hora. Čtvrť nesoucí jméno podle tohoto návrší je známa 

především bitvou na Bílé hoře, která se zde odehrála 8. listopadu 1620. 
 

 

Bílá barva v přírodě 

Sněženka, lilie, konvalinka, sníh, papír, mouka, kopretina, mléko, ovce, 

oblaka.  

 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dovolte mi, abych na začátku zpráv z obecního úřadu poděkoval všem, kteří nám pomáhají starat  

se o Lipoltice a udržovat je v čistotě a pořádku. Ať už to je úklid veřejných prostranství, hřbitova, údržba 

fotbalového hřiště, zajištění provozu čistírny odpadních vod či výsadba nové zeleně. Rádi přivítáme další, 

kteří by se chtěli v této oblasti angažovat.           

Děkujeme. 

Ing. Libor Černý, starosta obce 
 

 

Odpadové hospodářství – co nás čeká? 
V oblasti nakládání s odpady dochází k mnoha změnám. Cílem těchto změn je zvýšit třídění odpadů. 

Obec má zákonnou povinnost zajistit, aby se odpady třídily a aby odděleně soustřeďované 

recyklovatelné složky (papír, plasty, plechovky, olej, bio…) komunálního odpadu tvořily z celkového 

množství určitou část, a to: 

v letech 2025–2029 aspoň 60 %, 

v letech 2030–2034 aspoň 65 % a 

v letech 2035–a dále alespoň 70 %. 

Dodržování těchto limitů budou pak odrážet i poplatky za likvidaci odpadu. 

Od loňského roku jsme zavedli tzv. systém „door to door“ třídění směsného odpadu, tj. každá 

domácnost má povinnost třídit papír (modrá), plast (žlutá), bio (hnědá) a směsný odpad (černá) do 

popelnic, které má každý k dispozici. Sklo, plechovky a tuky zůstaly na původních místech pro sběr 

odpadu. Za vytříděné odpady odměnu od společnosti EKO-KOM, vytříděné odpady snižují celkové 

množství odpadu předávaného na skládku (černé popelnice) a tím i náklady obce za zpracování 

odpadu. Zavedením modrých a žlutých popelnic došlo v pololetním srovnání roků 2020/2021 k nárůstu 

vytříděného papíru o 15 % a plastů o 32 %. To jsou zajímavá čísla, která svědčí o tom, že se třídění rozběhlo. 

Při orientačním propočtu podílu recyklovatelných složek jsme přibližně na 50 % (limit od roku 2025 je 60 %). 

Samostatnou kapitolou je sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, kde budeme 

pravděpodobně pokračovat 2x ročně ve sběru těchto odpadů. 

Se zvyšováním ostatních cen dochází i ke zvyšování cen za likvidaci odpadů. Celkové roční náklady 

naší obce na sběr všech druhů odpadů rozpočtujeme pro rok 2022 na 1,1 mil. Kč, což už je opravdu 

hodně. Z této částky se podaří vybrat na poplatcích zhruba třetina, zbytek doplácí obec. O poplatku na 

rok 2022 jednalo zastupitelstvo obce na svém prosincovém jednání, aktuální výše poplatku pro rok 2021 

byla 600 Kč (zákonné maximum je 1200 Kč). Informace o poplatku za odpady na rok 2022 jsou uveřejněny 

v dalším článku. 

Sběr a likvidace odpadu bude prioritou i nákladem pro další období. Spoustu věcí, zvláště těch 

zákonných moc neovlivníme, co můžeme ale ovlivnit všichni hned, je důsledné třídění odpadu, který 

v domácnostech vzniká. Čím víc vytřídíme, tím méně budeme ukládat na skládky, a tím větší bude i 

odměna za recyklovatelný odpad (za rok 2021 odhadujeme tuto odměnu na cca 120 000 Kč). 

Ing. Libor Černý, starosta obce 

  

 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství  
Místní poplatek byl s účinností od 1. ledna 2022 stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 17. prosince 2021 ve výši 700 Kč/poplatník/rok. 

Nadále zůstává v platnosti sleva ve výši 100 Kč pro poplatníky, kteří v daném roce nedovrší věku 10 let nebo 

překročí věk 65 let. Splatnost poplatku je do 30. dubna 2022. Podrobné znění vyhlášky bude zveřejněno  

na www.lipoltice.cz → Hlavní menu → Úřední deska → Obecně závazné vyhlášky.  

Poplatek lze uhradit v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě Lipoltice nebo bankovním 

převodem na účet obce č. 3036463/0300 - pro tuto formu 

úhrady jsou variabilní symboly k dispozici  

na www.lipoltice.cz → Další informace obecního úřadu → 

Místní poplatky. Dodržujte prosím stanovené variabilní 

symboly. Do zprávy uveďte „TKO 2022, obec, číslo 

popisné“.  

V případě úhrady bankovním převodem si následně 

vyzvedněte nálepky na popelnice.  
 

 

Poplatek za psa v roce 2022 zůstává ve výši 100 Kč/psa. 

Ostatní informace naleznete na www.lipoltice.cz → Další 

informace obecního úřadu → Místní poplatky. 

 
 

http://www.lipoltice.cz/
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Svozový kalendář odpadů 2022 – tabulka viz www.lipoltice.cz – místní poplatky 
 

 

 

Směsný komunální odpad 

(černé popelnice) - středa 

Leden, únor, březen a prosinec – každou středu. 

Od dubna 2022 – středa – 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 

10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11.  
 

Bioodpad – středa 29.12.2021, 26.1., 23.2., 23.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 

17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12. 
 

Plasty – pondělí 17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 29.8., 26.9., 24.10., 21.11., 19.12. 
 

Papír – pátek 21.1., 18.2., 18.3., 15.4., 13.5., 10.6., 8.7., 5.8., 2.9., 30.9., 28.10., 25.11., 23.12. 
 

 

 

Třídění odpadů 
 

Do žlutých popelnic  

na plast patří: 

Plastové obaly, sáčky, fólie, nákupní tašky, kelímky od jogurtů a dalších 

potravin (sádlo, margaríny, tácky od masa, …), krabice od mléka a nápojů, 

PET lahve od nápojů, plastové obaly od spotřebního zboží, pěnový 

polystyren. 

Do žlutých popelnic na 

plast nepatří: 

Vícevrstvé obaly: kov-plast, papír-plast. Sklo, papír, kovy, textil, molitan, 

guma, kabely, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními 

oleji apod., linolea a výrobky z PVC (novodur). 

Do modrých popelnic 

na papír patří: 

Noviny, časopisy, katalogy, telefonní seznamy, neznečištěné papírové 

sáčky, papírové ubrousky, papírová lepenka, kancelářský papír, karton, 

knihy, sešity, letáky, čistý obalový papír. 

Do modrých popelnic  

na papír nepatří: 

Uhlový papír – kopírák, voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, 

obvazy, vložky, použité pleny, pergamen, pauzovací papír, dehtový papír, 

sklo, plasty, textil. 

 

 

 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.   

 

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

http://www.lipoltice.cz/
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   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.  

 

 

 

Parkování v obci 
Ani v roce 2021 se nám nezměnil nešvar některých našich spoluobčanů ohledně parkování osobních 

vozidel. Stále jsou v obci jedinci, kteří v rozporu se zákonem o silničním provozu (361/2000 Sb.) porušují 

zákon.  Na vysvětlenou: 

Pokud daný pozemek spadá do kategorie místních komunikací či veřejně přístupných účelových 

komunikací, bude se na něj vztahovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. K záležitosti 

parkování vozidel na místních a účelových komunikacích, lze uvést, že povinnosti, které jsou spojeny se 

zastavením a stáním, jsou upraveny v § 25 až § 27 zákona o silničním provozu. V dané souvislosti je třeba 

odkázat na § 25 odst. 3 zákona o silničním provozu, podle něhož při stání musí zůstat volný alespoň jeden 

jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní 

pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. 

Tím chci upozornit, že vozidlo hasičů, vozidlo popelářů a v zimním období i vozidlo zimní údržby silnic 

potřebuje alespoň jeden jízdní pruh, aby se hasiči dostali k požáru, popeláři ke všem domům a traktor 

zimní údržby k prohrnutí místní komunikace. V opačném případě Vám možná nebude vyvezena 

popelnice, budete se brodit ve sněhu, ale také Vám může požár více poškodit nemovitost. 

Samostatnou kapitolou je parkování před a za kontejnerem na větve a listí u fotbalového hřiště.  

Na výměnu kontejneru je potřeba nechat prostor několik metrů před a za kontejnerem k jeho naložení  

a vývozu. A to trvale! 

A záleží jenom na nás všech a našem chování, abychom si vzájemně neznepříjemňovali spolužití  

a osobní vztahy. 

Ing. Jiří Slavík, místostarosta obce 
 

 

Obecní úřad Lipoltice 
Od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022 bude Obecní úřad Lipoltice pro veřejnost uzavřen.  

Pro informaci uvádíme, že standardní úřední hodiny pro veřejnost od 1. března 2021 až do odvolání jsou 

stanoveny takto: 
 

Pondělí 8,30 – 11,30 hod. 15,00 – 17,00 hod. 

Úterý 8,30 – 11,30 hod.  

Středa 8,30 – 11,30 hod. 16,00 – 19,30 hod. 

Čtvrtek 8,30 – 11,30 hod.  

Pátek Zavřeno.   
 

Informace k úředním hodinám Obecního úřadu Lipoltice najdete na www.lipoltice.cz → Hlavní menu → 

Úřední hodiny. Najdete zde i případnou nepřítomnost na obecním úřadu. 
 

 

Stočné od 1. ledna 2022 

Kalkulace a cenový výměr stočného pro rok 2022 byl projednán Zastupitelstvem obce Lipoltice  

dne 17. prosince 2021. Cena za stočné byla schválena ve výši 37 Kč/m3. 

 

 

Čistírna odpadních vod 
Dne 11. listopadu 2021 v podvečerních hodinách došlo na čističce odpadních vod Lipoltice k závadě. 

Jednalo se o závadu na vzduchovém vedení vedoucí do aktivační nádrže. V této nádrží dochází  
k okysličování odpadních vod a následnému čištění. Po dohodě s panem starostou jsem požádal o pomoc 

pana Milana Malého st. Ten se ochotně dostavil na čističku, na místě zhodnotil situaci a provedl profesionální 

zásah. Vzduchové vedení rozmontoval, zjistil závadu a přetěsnil únik vzduchu a celé vedení uvedl zpět do 

provozu. Rádi bychom panu Milanu Malému st. touto cestou poděkovali. Je velmi dobré mít v obci takto 

šikovného a ochotného odborníka. 

http://www.lipoltice.cz/
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Blíží se pomalu konec roku 2021. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali posádce hasičského vozidla 

Liaz, jednotky Lipoltice p. Lukáši Malému a p. Milanu Malému ml. Naši hasiči vždy ochotně pomůžou při 

proplachování vodního potrubí při různých potížích, ať na přítoku či odtoku čištěné vody. 

Roman Smola, za obsluhu ČOV 
 

 

Pošta Lipoltice  
o telefonní číslo 954 253 364 

 

 

Městský úřad Přelouč oznamuje 
 

o Dne 31. prosince 2021 bude Městský úřad Přelouč pro veřejnost uzavřen.  
 

 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
o V souladu s obecně závaznými předpisy a na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. byla schválena úprava ceny vodného od 1. ledna 2022 

takto: 

o Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 47,36 Kč + DPH zákonem stanovené výše. 

o Vyúčtování vodného za období, v němž dojde k úpravě cen, nebude-li proveden odečet stavu 

měřidla, bude provedeno poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě cen. Od data 

změny budou použity nové ceny. 
 

 

MUDr. Jana Černá, Přelouč  
 

o Ordinuje pouze pro akutní ošetření ve dnech 23.12., 29.12. a 30.12. 2021od 8 do 10 hod. 

o Ve dnech 27.12. a 28.12.2021 - zastupuje MUDr. Vyleťalová. 

o Dne 31.12.2021 poskytne akutní péči Pohotovost Pardubice. 
 

 

Anděl na drátě – asistenční a tísňová péče 
o NON-STOP pomoc v krizových situacích (pády, zranění). Je určena převážně seniorům a osobám se 

zdravotním postižením, u kterých se zvyšuje riziko pádu, náhlé nevolnosti, slabosti či kolapsu. Princip 

služby spočívá v tom, že klient má stále u sebe (na ruce) malé elektronické zařízení (hodinky, 

náramek). Po jeho stisknutí se ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu 

zajišťované pomoci. Profesionálně proškolený asistent je s klientem v neustálé komunikace až do 

úplného vyřešení celé situace. Zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit na nestandardní situace 

(náhlý pád či déle trvající nehybnost) i když klient nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň lokalizuje 

(GPS/GSM) místo v jakém se klient nachází. Součástí služby je také non-stop linka pomoci při 

úzkostných, tísnivých a depresivních pocitech, strachu ze samoty, sdílení radostí i starostí osamělých 

seniorů. Dále také poskytování poradenství a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

o Podrobné informace najdete na www.lipoltice.cz – aktuality – Anděl na drátě. 

o Anděl na drátě – kontakty: tel. 800 555 655, info@andelnadrate.cz, www.andelnadrate.cz 
 

 

Základní škola a mateřská škola Lipoltice 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Městská policie Přelouč – beseda 

Svou milou a poučnou návštěvou nás dne 12. října 2021 navštívil velitel přeloučské městské policie  

pan Leoš Slavík Dis. Tématem besedy byl Integrovaný záchranný systém (IZS), jehož složky jsou Hasičský 

záchranný sbor ČR, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. Vždyť kdo by ve svém životě nepotřeboval 

znát důležitá telefonní čísla 150, 158, 155, 112?  

Pomocí vizuální pomůcky jsme si tato čísla zopakovali, připomněli si, v jakých situacích je použít, jak se 

zachovat, pokud nás nebo okolí zastihne krizová situace, jak správně vést telefonní hovor a v neposlední 

řadě, proč se tato čísla nemají zneužívat. 

Nechybělo ani rozlišování záchranných aut a uniforem jednotlivých složek Záchranného systému, rozbor 

skutečných situací, při kterých se žáci či pan Slavík ocitli, prvky první pomoci a pozvánka na dopravní hřiště. 

Doufám, že epidemiologická situace dovolí, abychom se i někdy příště s panem Slavíkem opět setkali při 

jedné z jeho poučných besed. 

Mgr. Lucie Čechalová 

 

 

 

http://www.lipoltice.cz/
mailto:info@andelnadrate.cz
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Drákulův ples 
Kde se vzaly, tu se vzaly, na lavicích ve středu 20. října 2021 ráno 

objevily děti pozvánky na Drákulův ples, který se konal 26. října 2021. 

Pozvánky zároveň otevíraly dětem pět dní halloweenského 

vyučování. V různých předmětech se objevovaly motivy, články, hry 

na strašidelná témata. Například v českém jazyce v průběhu 

vyučovacích hodin dostávaly děti pracovní listy, kde doplňovali „Y“, 

„I“, vytvářely slova příbuzná, četly nebo mladší děti skládaly slova ze 

slabik v zalaminovaných dýních. V matematice byly pro žáky 

vytvořeny kartičky, na kterých počítali různé bytosti nebo příšery a 

kolíčkem označili správný výsledek z nabídky. Na přestávky měli žáčci 

připravená pexesa nebo obrázková sudoku, kterými si krátili volnou 

chvíli. V anglickém jazyce se starší žáci dozvěděli o historii a tradicích 

Halloweenu. Naučili se nová strašidelná slova a dozvěděli se spoustu 

zajímavostí o tomto svátku. Během pracovních činností a výtvarné 

výchovy žáci tvořili krásné a strašidelné výtvory od upírů a dýní, přes 

netopýry a pavouky až po strašidelné 

hrady.  
A nakonec přišel den, na který se děti nejvíce těšily – Drákulův ples.  

V dopoledním vyučování a odpolední družině děti získávaly v různých 

aktivitách indicie, aby se dozvěděly, kde se koná ples. Během odpolední 

družiny si děti s paní vychovatelkou Lucií Mrštinovou povídaly strašidelné 

příběhy, vymýšlely své vlastní příběhy a také si každý mohl vyrobit svého 

děsivého nebo roztomilého pavouka s dlouhýma nohama. Během této zábavy, 

tajně paní ředitelka Vladimíra Nalezinková a paní učitelka Lucie Čechalová 

pečlivě vytvářelyv jedné ze tříd a na chodbě plesovou atmosféru. Na chodbě 

byla připravena hostina s pořádnou náloží dobrot, ve třídě byly lavice 

uzpůsobeny tak, aby vznikl volný parket pro tanec „Strašidelného kostlivce“.  

V momentě, kdy odbila třetí hodina odpolední, děti v kostýmech zaplnily 

chodbu, očekávajíc zahájení. Před zahájením každý předložil pozvánku, což 

byla podmínka účasti na plese. Slavnost byla zahájena. Děti vešly do slavného 

„Drákulova sálu“, kde vévodil portrét samotného Drákuly. Každé z dětí na 

uvítanou dostalo speciální „krvavý“ nápoj, ve kterém místo olivy plavala 

želatinová oční bulva. Slavnost byla započata tancem „Strašidelného 

kostlivce“. Po tanci následovalo malování na obličej speciálními barvami. 

Každý si mohl zvolit z mnoha motivů. Po zkrášlení žáčci ve vytvořených 

skupinách pracovali na kvízu, kde byla skrytá zpráva. Kvíz obsahoval spoustu 

zajímavých aktivit, jako například hledání správných dvojic, jednoduché 

počítání, vybarvování nebo spojování. Během toho kdokoli dostal na něco 

chuť, mohl se jít občerstvit ke švédskému stolu zaplněným zákusky, 

sladkostmi, džusy a dalšími pokrmy. Po rozluštění zprávy si každý vytvořil 

lucernu z tvrdého kartonu a pečící průsvitné fólie. 
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Najednou začal pokřik: „Drákula zmizel z obrazu!“ Tímto bylo ukončeno hodování a započalo hledání. 

Děti se teple oblékly a v doprovodu učitelek se vydaly na strašidelnou výpravu, jejímž cílem bylo najít 

Drákulu. Děti byly vybaveny svítilnami nebo příručními světélky. Cesta je zavedla až do potemnělého lesa, 

kde se setkaly se spoustou strašidel. Jako prvního potkali smrťáka, dále hrozivou jeptišku, hejkala, čarodějnici, 

kouzelnou babičku, pekelníka. Vystrašené ani odvážné děti zpočátku netušily, že pod maskami 

nadpřirozených bytostí se skrývají někteří rodiče žáků. Na konci cesty, kterou lemovala záhadná světýlka, 

byl nalezen zmizelý Drákula. Ten měl pro děti na závěr poslední překvapení v podobě malého blikajícího 

světélka. Po radostném shledání doprovodil Drákula děti až zpět ke škole, kde je očekávali jejich rodiče.  

A tím byl Drákulův ples šťastně ukončen. Tuto akci si užily nejen děti, ale také jejich rodiče, kteří se účastnili 

strašení a samozřejmě i paní učitelky, které tento den připravily. Vždyť, co je krásnějšího, než rozzářené oči 

dětí!  

Na závěr patří poděkování všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě dobrot a strašidelné výpravě. 

Internetové stránky školy www.zsmslipoltice.cz – Základní škola – Fotogalerie – Vás zvou, abyste se podívali, 

jak Drákulův ples a cesta potemnělým lesem se spoustou strašidel vypadala. 

Lucie Mrštinová a učitelský kolektiv ZŠ  
 

 

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla 
     Slavnostní čas Vánoc se k nám blíží mílovými kroky. Dříve však 

přichází ještě jeden svátek s osobitým kouzlem – Mikuláš. Mikuláš, 

anděl a čert – tato trojice si 5. prosince podmaní celou zemi. 

Mikulášská tradice patří zejména u dětí k těm nejoblíbenějším, 

rozdávají se dárky, veselí vzbuzují i obávaní čerti.  

Nejinak tomu bylo i u nás ve škole. 3. prosince v pátek navštívil naši 

školu Mikuláš s andělem a čerty. V zábavném Čertovském kvízu  

s čertem Blekotou žáci kroužkovali správné odpovědi v kouzelném 

pergamenu. Na závěr všechny děti dostaly Průkazy hodných dětí.  

     Miluji Vánoce. A to nejen ten jediný den, kdy jsou všichni kolem 

sebe milí a usměvaví, ale celý předvánoční čas, vánoční výzdobu, 

a hlavně rozzářené oči všech dětí. A to je to nejkrásnější! Na závěr 

mi dovolte popřát Vám všem hezké prožití svátků vánočních, 

pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v nadcházejícím novém 

roce 2022. 

     Mgr. Vlaďka Nalezinková a učitelský kolektiv 

 

 

 

 

 

Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou  
7. prosince navštívila naši školu spisovatelka dětských knížek O Květušce a tesaříkovi, Květuška hledá 

tesaříka, U rybníka, Kamarádi z lesa, Příběh myšky Toničky, Úsměvné starosti vrabce Kašpara, Kocourek Uhlík 

a tajemná vrata a Záhadné příběhy. 

Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvořili žáci 1. a 2. ročníku, druhou skupinu žáci 3., 4. a 5. 

ročníku. Ve skupině s menšími dětmi se paní spisovatelka nejvíce zmiňovala o své první knížce O Květušce  

a tesaříkovi. Děti byly besedou nadšeny. A kdo by také nebyl, když mezi ně zavítala opravdová spisovatelka. 

Paní spisovatelka dětem vyprávěla o knížce a přečetla jim ukázku. Dále následovala práce s knížkou  

ve skupinkách, kde děti hledaly rozdíly mezi původními obrázky a těmi, které jsou nakonec použity v knížce. 

Práce s knihou pokračovala četbou úryvku z další knihy Kamarádi z lesa, kde žáci plnili různé úkoly, za které 

dostali odměnu. Děti poznávaly zvířátka, hledaly jejich stopy a dozvěděly se význam pořekadla „Lež má 

krátké nohy“. Dětem byl přiblížen postup zpracování a dokončování knih, co knihu čeká před tiskem a po 

tisku, na knize Květuška a tesařík.  

Druhou skupinu nejvíce zaujala kniha Záhadné příběhy, s kterou žáci pracovali. Paní spisovatelka přečetla 

první kapitolu, ke které měla připravené kvízy formou dotazování se na příběh. Dozvěděli se, jak vznikla 

obálka knihy, prohlédli si předchozí návrhy a konečnou verzi na knize. Nahlédli také na ilustrace, které měly 

také různé verze a všichni nakonec nadšeně a jednotně souhlasili, že nejlepší je barevný návrh doladěný 

perokresbou tuží. Žáci si také poslechli zajímavé a podrobné vyprávění o zpracování knih – typografické a 

gramatické změny, ilustrátorské návrhy, grafické zpracování a tiskové zpracování i samotné vázaní knih. 

Beseda poodhalila tajemství profese spisovatele – jak vzniká kniha a jak se k psaní paní spisovatelka dostala. 

Děti se také dozvěděly, že na knize nepracuje pouze jeden člověk, ale mnoho dalších důležitých lidí jako je 

grafik a ilustrátor. Na závěr si mohli koupit knihu a paní Vítová jim do knihy věnovala autogram. 

Vladimíra Nalezinková 

 

http://www.zsmslipoltice.cz/
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Legenda o svatém Martinovi 
 

"Na svatého Martina 

prý zima už začíná…" 
 

V rámci vytváření povědomí o české kultuře se v MŠ zaměřujeme na české svátky a lidové tradice.  

V listopadu je to právě svatý Martin, kterému jsme, učitelky a děti, věnovaly celý týden. Přiměřeně věku 

předškolních dětí jsme jim přiblížily vyprávění o svatém Martinovi. Nejvíce je zaujala část příběhu, kdy v zimě 

projížděl Martin na svém koni městskou branou a potkal chladem se třesoucího žebráka. Neměl u sebe 

vůbec nic než svůj červený vojenský plášť. Rozťal ho svým mečem a jednu polovinu žebrákovi daroval. 

Rozdělil se s ním o teplo. Dokonce jsme s dětmi na tuto část nacvičily pohybovou improvizaci na hudbu 

Kabalevského “Comedian Galop". Pro velký úspěch jsme ji každý den opakovaly, někdy i několikrát. 

Společně jsme z papíru vyráběly koníka, se kterým si děti hrály na Martina. 11. listopadu všichni netrpělivě 

čekali, zda Martin opravdu přijede na bílém koni. Bohužel, trávník za okny zůstal zelený… Prvotní zklamání 

vystřídalo nadšení, protože celé dopoledne "jezdily" na vlastnoručně vyrobených konících na školní zahradě, 

plnily různé úkoly, zdolávaly překážky, závodily mezi kužely, … Nakonec nám vlastně počasí přálo a děti  

si tento den opravdu užily. Po náročném dopoledni nás čekala zasloužená sladká odměna. Byly to krásně 

nazdobené perníčky, které pro nás připravila šikovná maminka. 

No a poslední den nás čekalo pečení svatomartinských rohlíčků. Všichni pomáhali při zadělávání těsta, 

plnění makovou náplní, zamotávání a zatočení rohlíčků do tvaru podkovy. Opět se ukázalo, jak šikovné děti 

máme. A pak už honem na vycházku a mezitím nám paní kuchařka rohlíčky upekla. Musíme se pochválit,  

i letos se nám povedly, ostatně jako celý svatomartinský týden. Jen ten Martin na bílém koni nepřijel…. 
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Jak to bylo na Mikuláše 
 

"Kde se vzal, tu se vzal, 

pod oknem nám čert stál…“ 
 

A to doslova! Děti si v MŠ celý týden vyprávěly o čertech, andělech a Mikulášovi. Tvořily z papíru, 

modelíny, tancovaly, zpívaly písničky, cvičily čertovskou rozcvičku, učily se básničky, aby byly připravené 

na páteční nadílku. Tento 

den přicházely do školky 

převlečené za roztomilé 

andílky a čertíky. A právě ve 

chvíli, kdy plnily již čtvrtý úkol 

z adventního kalendáře, 

ozvalo se rázné zabouchání 

na okno a venku stál čert! 

Vlastně čertice! Umouněná, 

špinavá, rohatá. A že prý si 

přišla pro ty zlobivé děti, aby 

je odnesla do pekla! Mikuláš 

prý nepřijde, protože je  

v karanténě! Nejmenší děti 

se bály, starší nejistě 

pokukovaly a čekaly, co 

bude dál. Paní učitelka však 

důrazně čertici vysvětlila, že 

tady jsou jen hodné děti, 

které by si zasloužily spíše 

nějakou malou odměnu. Druhá paní učitelka nic vysvětlovat nemohla, protože sama byla tou čerticí, a to 

tak dokonalou, že ji děti nepoznaly. Společně tedy přeříkaly básničku, zazpívaly písničku a jako pochvalu 

od čertice dostaly koš plný nadílky. Ta se s dětmi rozloučila a odešla někam jinam hledat zlobivé děti. 

Ty naše dostaly balíček s ovocem a sladkostmi a šikovné maminky přidaly k balíčku překrásně nazdobené 

perníčky. Pak už přišel čas na procházku na čerstvém vzduchu. Snad tu čertici nikde nepotkáme! Ale co 

čert nechtěl. Právě když jsme se vracely do školky, k překvapení všech dětí i obou paní učitelek jsme na 

zahradě potkaly Mikuláše s krásným andělem a dvěma čerticemi! Ale tyhle byly hodné, takže se jich děti 

nebály, a dokonce se s nimi vyfotily. Z celého dopoledne bylo mnoho dojmů, brebentění u oběda nebralo 

konce, děti byly nadšené. 

Nyní máme před sebou čas vánoční, který budeme s dětmi trávit vyráběním dárků, zpíváním koled, 

pečením perníčků, seznamováním se s vánočními tradicemi, zdobením stromečku a těšením se na dárky, 

které nám přinese Ježíšek do školky. Jedno z nejkrásnějších období, které si společně užijeme. 
 

Všem přejeme krásné a pohodové Vánoce se svými nejbližšími a zdraví a štěstí v novém roce. A aby děti 

nepovažovaly za samozřejmé kreslit postavičky s rouškami. 

Učitelky a děti z mateřské školy. 
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Společenská kronika  

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

Životní výročí:         
 

Říjen: Šturma Václav, Maršálková Ludmila, Hajnová Eva, Vokounová Zdeňka 

Listopad: Matičková Blanka, Málková Jaroslava, Forštová Jiřina         

Prosinec: Havránek Josef, Ševčíková Marta                  

 

 

            Narození občánci: Věra Krejcarová, Nela Kasalová  

 

                                 

                                     Výročí svatby: Karel a Jana Kárníkovi 

   

 

Srdečně blahopřejeme. 
 

 

Pozvánky 

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

Novoroční ohňostroj – sobota 1. ledna 2022 od 17 hodin na místním letišti. 
 

 

Tříkrálová sbírka 2022 
Tříkrálová sbírka 2022 se pomalu blíží. Slavnostní zahájení je plánováno dne 6. ledna 2022 v 9,30 hod.  

na Masarykovo náměstí v Přelouči. 

Pro přispění do Tříkrálové sbírky 2022 je k dispozici několik možností: 

o Po dohodě s organizací Charita Přelouč bude na Obecním úřadu 

Lipoltice od pondělí 3. ledna 2022 do čtvrtku 13. ledna 2022 

umístěna zapečetěná kasička, do které mohou občané přispět 

(v úředních hodinách obecního úřadu).  

o Tříkrálovou sbírku lze také podpořit darem do ONLINE kasičky,  

tj. můžete zaslat dar složenkou nebo bankovním převodem  

na tříkrálový sbírkový účet č. 66008822/0800, variabilní symbol 777.  

o Připraveno je i on-line koledování formou virtuální pokladničky.  

Ta bude celostátně spuštěna ještě před oficiálním zahájením 

sbírky na ww.trikralovasbirka.cz. Zadáním PSČ určíte, do které Charity bude Váš dar přesměrován. 

o Další možností je zaslání SMS zprávy (jednorázové nebo trvalé) na tel. č. 87777. Podrobné informace 

najdete na www.darcovskasms.cz. 

Tvar SMS zprávy jednorázové: DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 

Tvar SMS zprávy trvalé: DMS TRV KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 90 

Slavností zakončení Tříkrálové sbírky 2022 proběhne v neděli 16. ledna 2022 tradičním Tříkrálovým 

koncertem žáků ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba. 

 

 

Plesová sezóna 2022 
Ačkoliv mají pořadatelé plesů zamluvené termíny pro jejich pořádání, v současné době nelze s jistotou 

říci, zda se budou opravdu konat. Vše se bude odvíjet od aktuální situace souvisejí s nemocí Covid-19 a 

rozhodnutí samotných pořadatelů. O konání akcí vás budeme informovat. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

SDH Lipoltice a rok 2021 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Opět tu máme konec roku a s tím i krátké shrnutí toho, co vše se událo. Už minulý rok jsem měl problém  

s tím, o čem Vám vlastně budu psát. A teď? Teď je to ještě horší. Jak všichni víte, tento rok byl opět 

poznamenaný pandemií Covid-19 a my jako SDH Lipoltice jsme nepořádali žádné veřejné akce. Všechny 

nás mrzí, že jsme si nemohli zatancovat na plese, posedět a pobavit se při pálení čarodějnic a rozloučit se 

s létem, jak se sluší a patří. Tento rok bohužel neproběhlo ani rozsvěcení vánočního stromu na návsi. Proto 

http://omalovánky.eu/omalov%C3%A1nky/print_1542.pdf
https://www.trikralovasbirka.cz/
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se už teď všichni těšíme na to, až se budeme moci zase znovu scházet a všechny Vás uvidíme u nás na 

hasičské zbrojnici.  

Velice rádi bychom ještě jednou poděkovali všem sponzorům, kteří nám tento rok přispěli na nákup 

nového vybavení do naší Josefky.  

Jako výjezdová jednotka jsme v roce 2021 absolvovali přes 15 výjezdů. Mezi nejnáročnější výjezd bychom 

mohli zařadit požár lesa v Semíně. Někteří z Vás to možná ví, někteří ne, ale od letošního roku jsme předurčeni 

k výjezdům na dopravní nehody.  

Na závěr bych Vám za celý Sbor dobrovolných hasičů Lipoltice popřál jen to nejlepší v novém roce, 

hodně osobních i pracovních úspěchů, lásky a především zdraví, protože zdraví máme jenom jedno.  

Za SDH Lipoltice Jan Černý 

 

 

Připomínáme si 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
     Vánoční pohlednice s obrázkem a přáním si před Vánocemi vzájemně posílají přátelé a příbuzní. Text 

přání, nejčastější „Veselé Vánoce a šťastný nový rok“, se od prvního komerčního vánočního přání z roku 

1843 moc neliší. Zvyk posílání pohlednic byl populární v ČR především ve 20. století. Koncem tohoto století 

se však rozšířil moderní trend zasílání elektronických vánočních zpráv. Přesto i v dnešní době se najdou ti, 

kteří posílají papírové pohlednice, možná i jako nostalgickou vzpomínku. U nás se první vánoční pohlednice 

objevily až koncem 19. století. Původně se prodávaly jen s německými nápisy. Česká přání se začala 

prodávat až po první světové válce. Od dvacátých let se hlavním motivem pohlednic staly Ladovy obrázky, 

které jsou symbolem českých tradičních svátků 

dodnes.  
Do historie vánočních pohlednic se zapsal 

vládní úředník a designér Henry Cole a jeho přítel 

malíř John Callcott Horsleyh. Tehdy požádal Cole 

malíře Horsleyho, aby mu namaloval vánoční 

obrázek, malý obraz, který by mohl rozdávat mezi 

přátele a popřát jim tak svátky klidu a míru. Henry 

Cole si těchto pohlednic nechal natisknout tisíc, 

využil jich však pouze 400 a ostatní prodal. Výroba 

těchto přání začala v květnu 1843. Z tohoto tisíce 

pohlednic se jich dochovalo pouze jednadvacet. 

Nejstarší vánoční pohlednice světa je vystavena  

v muzeu v Londýně. Začala se psát historie 

vánočních pohlednic a zasílání takovýchto přání 

se okamžitě stalo jejich symbolem.  

Čerpáno z www stránek. 

 

 

Sport 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Trofeje.cz – IV. třída – Přeloučsko – muži – podzimní část soutěže 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. Kojice 14 11 1 2 42:15 34 

2. Řečany n. L. B 14 10 2 2 64:13 32 

3. Srch B 14 9 1 4 54:35 28 

4. Přelovice B 14 9 1 4 48:35 28 

5. Semín 14 8 3 3 41:22 27 

6. Selmice 14 8 0 6 59:42 24 

7. Újezd B 14 7 3 4 26:29 24 

8. Rybitví 14 5 3 6 23:31 18 

9. Lipoltice / Přelouč C 14 5 1 8 37:37 16 

10. Choltice B 14 5 1 8 29:38 16 

11. Zdechovice 14 5 1 8 23:40 16 

12. Staré Čívice 14 4 1 9 25:47 13 

13. Jankovice 14 2 1 11 19:43 7 

14. Tetov B 14 0 1 13 9:72 1 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlednice
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Dětský koutek 

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

 
 

 

 
 

 

 

Přejeme Vám i Vašim nejbližším 

příjemné prožití vánočních svátků, 

mnoho zdraví, radosti a úspěchů 

v novém roce 2022. 
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