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Seriál: Východní Čechy – přírodní památky, rezervace 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                   
Bohdanečský rybník a rybník Matka 

     Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka se 

rozprostírá na ploše zhruba 250 hektarů severně od Lázní Bohdaneč. 

Toto území představuje komplex vodních a mokřadních biotopů 

vytvořených kolem jednoho z největších existujících rybníků bývalé 

pernštejnské soustavy. Nachází se zde mnoho chráněných druhů rostlin 

a živočichů. 

     Zahrnuje slatinné louky, podmáčené lesy, 

křoviny a rozsáhlé rákosiny s hnízdištěm 

bahenního a vodního ptactva. Je i důležitou 

zastávkou tažných ptáků a s několika dalšími rybníky patří k chráněným 

ornitologickým stanovištím, významným nejen u nás, ale i z evropského pohledu. 

Řada vodních ptáků zde každoročně úspěšně vyvádí svá mláďata. Pro milovníky 

ptačí říše je zde k dispozici i ornitologická pozorovatelna. Z pět metrů vysoké 

dřevěné rozhledničky můžete sledovat řadu druhů ptáků, které zde hnízdí. Je 

umístěna na kraji rybníka na konci nenáročné naučné stezky, jež byla podél 

hráze Bohdanečského rybníka vybudována pro zvýšení informovanosti o tomto 

území a jejíž výchozí bod je u hlavní výpusti rybníka.  

 

Přírodní rezervace Krkanka a Strádovské peklo v údolí Chrudimky 

     V úseku mezi Křižanovickou a Práčovskou přehradou vytvořila řeka Chrudimka v žulových horninách 

nasavrckého masivu hluboké údolí, které bylo pro svoji jedinečnost postupně začleněno do dvou 

vyhlášených přírodních rezervací – PR Krkanka a PR Strádovské peklo. 

Romantické údolí Chrudimky se nachází v severní části Železných Hor, asi 9 km od Chrudimi a 4 km od 

Nasavrk. Řeka na úseku cca 3 km, vytváří nádherné průlomové údolí vymodelované v žulách. 

     Krkanka je strmé skalní údolí Chrudimky, svahy jsou porostlé přirozenými a přírodě blízkými lesními 

společenstvy, převažují listnaté porosty bučin a pomístně dubin. Vzácnější jsou suťové lesy, reliktní bory a 

podmáčené olšiny v nivě toku. V těchto porostech žije mnoho ohrožených a chráněných druhů. V Krkance 

Chrudimka protéká údolím s četnými skalními výchozy, které byly vytvořeny mrazovým zvětráváním, čemuž 

nasvětčují rozsáhlá kamenná moře. Řečiště je divoké a plné balvanů. 

     Dolní okraj údolí leží v osadě Peklo, kde navazuje další romantický 

úsek zvaný Strádovské Peklo. Ten je součástí Slavické (nebo také 

Práčovské) obory, která byla založena již před rokem 1770 knížetem 

Auerspergem, pánem nasavrckého panství, a slouží dodnes k chovu 

jelení a mufloní zvěře. Kromě tohoto "užitkového aspektu" je Slavická 

obora také velmi malebná a po právu byla prohlášena přírodní 

rezervací pod názvem Strádovské peklo. Rezervaci tvoří kaňonovité 

údolí řeky Chrudimky, asi 1,5 km dlouhý žleb v rulových skalách 

s přirozenými lesy a bohatou faunou a flórou. Vstup do Slavické obory 

je povolen pouze od června do srpna. 

     Na vysoké skále se nachází zřícenina hradu Strádov, z něhož se zachovaly jen zbytky hradeb, věže, 

základy paláce, příkopy. Tyčí se na 70 m vysokém skalnatém ostrohu z červené žuly nad pravým břehem 

Chrudimky a údolím Libáňského potoka ve Slavické oboře. 

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

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

 

Hlavní cíle roku 2023 
     Začíná nový rok a já bych Vás chtěl seznámit s cíly pro rok 2023, na kterých jsme se se zastupiteli obce 

dohodli. Za stěžejní považujeme dokončit přípravu 8 stavebních pozemků v lokalitě Za koupalištěm, která 

je určená územním plánem pro výstavbu rodinných domů. Aktuálně probíhají projektové práce, kdy je 

potřeba vybudovat přeložku stávající kanalizace, novou komunikaci, která bude ústit na silnici od 

Přelouče a bude průjezdná ulicí kolem domu Šulcových, dále pak vybudovat vodovodní řád, veřejné 

osvětlení, místní rozhlas a zajistit přívod elektrické energie.  

     Další velkou kapitolou je rekonstrukce a změna dispozice objektu č.p. 2 (hostinec, kino, úřad….). Máme 

připravený projekt, kde by měl vzniknout víceúčelový objekt – 4 bytové jednotky, prostory pro komerční 

využití (pošta, kadeřnictví či jiné služby), došlo by i k úpravě prostor místního pohostinství a v neposlední 

řadě i finální prostory pro obecní úřad. Jedná se však o finančně velice náročnou operaci, v roce 2023 

bychom chtěli zaktualizovat rozpočet akce, prověřit dotační možnosti i možnost realizace akce po 

částech, případně zahájit činnosti spojené s výběrem dodavatele. 

     Další kapitolou je pokračování v opravách chodníků, hřbitovní zdi a další drobnější údržbě obecního 

majetku, pracujeme na studii proveditelnosti výměny sodíkových lamp veřejného osvětlení za lampy LED, 

chtěli bychom nechat posoudit energetickou náročnost provozu objektů ZŠ a MŠ s cílem snížit náklady na 

vytápění včetně alternativních zdrojů (fotovoltaika, tepelné čerpadlo, solární panely…..). 

     Budeme se dále zabývat i obnovou obecního lesa včetně výsadby dalších ovocných stromů, kterou již 

začali realizovat pánové Kurka, Štumpf a Apltauer, velké díky za to, více podrobností v článku na jiném 

místě. 

     Plánů je to tedy více než dost. Rádi přivítáme každého, kdo má zájem přispět k běžnému chodu i 

dalšímu rozvoji obce. 

     V roce 2023 jen to dobré Vám všem. 

Ing. Libor Černý, starosta obce 

 

 

Poplatek za odpady 

 
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství  

     Místní poplatek byl s účinností od 1. ledna 2023 stanoven Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství 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 2023. 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 → Hlavní menu → Další informace obecního úřadu – Místní poplatky. Dodržujte prosím 

stanovené variabilní symboly. Do zprávy uveďte „TKO 2023, obec, číslo popisné“. 

     V případě úhrady bankovním převodem si následně vyzvedněte nálepky na popelnice.  

 

Poplatek za psa v roce 2023 zůstává ve výši 100 Kč/psa. Ostatní informace naleznete na www.lipoltice.cz  

→ Hlavní menu → Další informace obecního úřadu – Místní poplatky. 

 

Svozový kalendář odpadů pro rok 2023 
Svozový kalendář v tabulce dle měsíců a dnů je k dispozici na www.lipoltice.cz  a na vývěsce. 

 
 

Pondělí – plasty 16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 8.5., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., 23.10., 20.11., 18.12. 

Středa – komunální odpad  

a bioodpad 
25.1., 22.2., 22.3., 27.12. 

Středa – „pouze“ komunální 

odpad 

4.1., 11.1., 18.1.; 1.2., 8.2., 15.2.; 1.3., 8.3., 15.3.; 5.4., 19.4.; 3.5., 17.5., 31.5.; 

14.6., 28.6.; 12.7., 26.7.; 9.8., 23.8.; 6.9., 20.9.; 4.10., 18.10.; 1.11., 15.11., 

29.11.; 6.12., 13.12., 20.12. 

Středa – „pouze“ bioodpad 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 

11.10., 25.10., 8.11., 22.11. 

Pátek - papír 20.1., 17.2., 17.3., 14.4., 12.5., 9.6., 7.7., 4.8., 1.9., 29.9., 27.10., 24.11., 22.12. 

http://www.lipoltice.cz/
http://www.lipoltice.cz/
http://www.lipoltice.cz/
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Stočné od 1. ledna 2023 
Kalkulace a cenový výměr stočného pro rok 2023 byl projednán Zastupitelstvem obce Lipoltice  

dne 12. prosince 2022. Cena za stočné byla schválena ve výši 39 Kč/m3 včetně DPH. 

 

 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
     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 2023 takto: 

Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 60,40 Kč + DPH zákonem stanovené výše 

     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. 

 

 

Volba prezidenta České republiky 2023 
 volební místnost: kancelář Obecního úřadu Lipoltice, č. p. 2 

 voličské průkazy (dále jen „VP“):  

o od 29.12.2022 do 16. hodiny 6.1.2023 lze požádat o vydání VP poštou nebo datovou schránkou 

o od 29.12.2022 do 16. hodiny 11.1.2023 lze požádat o vydání VP osobně 

 hlasovací lístky pro I. kolo voleb obdrží voliči do svých schránek nejpozději 10. ledna 2023  

 I. kolo voleb: 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hod., 14. ledna od 8.00 do 14.00 hod. 

 voličské průkazy (dále jen „VP“) pro II. kolo volby:  

o do 16. hodiny 20.1.2023 lze požádat o vydání VP poštou nebo datovou schránkou 

o do 16. hodiny 25.1.2023 lze požádat o vydání VP osobně 

 II. kolo voleb: 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hod., 28. ledna od 8.00 do 14.00 hod. 

 hlasovací lístky pro II. kolo voleb obdrží voliči ve volební místnosti 

 

 

Informace pro majitele psů 
     Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost 

označovat psy na území České republiky mikročipem. Bohužel ačkoliv čipování bylo uzákoněno, nebyl 

vytvořen žádný jednotný celostátní registr. Veterináři zatím nemají povinnost registrovat, takže vše je jen na 

majiteli zvířete. Útulky jsou plné sice čipovaných, ale neregistrovaných psů, takže čip je v podstatě na nic.  

Mnozí lidé si však myslí, že stačí, když je čip veden u jeho veterináře, avšak pes bohužel neřekne, který 

veterinář ho čipoval.  

     Proto je velice důležité, aby majitelé psů svého psa zaregistrovali do některého z 12 existujících registrů. 

Dle sdělení organizací provozujících útulky velice dobře funguje registr www.pet2me.eu, ze kterého 

dostane majitel psa informaci o nálezu do minuty od přečtení čipu čtečkou. Zaregistrujte si svého zvířecího 

přítele, ušetříte si tím mnoho dalších starostí.   

 
 

Základní škola a mateřská škola Lipoltice 

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

Události ze základní školy 

 
Houbohraní 

Jedlá nebo nejedlá, houbou se každý snadno 

zmásti dá! První říjnový týden přenesl všechny 

žáky do tajemného světa hub. Každý den se 

během vyučování děti dozvěděly něco o 

houbách. Například v přírodovědě poznaly 

podrobnou stavbu těla houby, od podhoubí 

až po klobouk, při angličtině poznaly anglické 

názvy nejznámějších hub. O pracovních 

činnostech starší žáci vyráběli houbové domečky ze samotvrdnoucí hlíny. Mladší žáci se s chutí pustili do 

vyrábění muchomůrky z papíru a hřibů z brambor. V českém jazyce vytvořili knížku, ve které popisovali 

jednotlivé houby. Během čtení se žáci seznámili se zajímavými příběhy, ve kterých se houby objevily. Při 

hraní houbového pexesa se procvičili v poznávání i méně známých hub.  

Napříč tímto týdnem i ve školní družině děti nacházely a poznávaly houby a to především na vycházkách 

do lesa v okolí Lipoltic, kde našly nevídanou úrodu bedel jedlých. V lese ale našly i jiné houby – například 

http://www.pet2me.eu/
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klouzky obecné, různé druhy hřibů i babek. Jako bonus při obědě ochutnali žáci například houbovou 

omáčku nebo polévku. O letošní podzimu si děti a nejen ony, užily hub dost. 

Lucie Mrštinová 

 

Projekt Záložka do knihy spojuje školy  

Naše škola se zapojila do již 13. ročníku mezinárodního česko-slovenského projektu „Záložka do knihy 

spojuje školy“, který spolupořádal Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v 

Brně. Tématem letošního ročníku byl: Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení. 

Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii 

a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.  

Do česko-slovenského projektu se přihlásilo 1 040 škol s celkovým 

počtem 119 937 žáků, z toho bylo 380 českých škol s celkovým počtem 

36 149 žáků a 660 slovenských škol s celkovým počtem 83 788 žáků. 

Žáci za pomoci paních učitelek vytvořili záložky do knihy a libovolnou 

technikou ztvárnili letošní projektové téma. Záložku jsme si vyměnili s naší 

přidělenou partnerskou slovenskou školou. Byla nám přidělena Základní 

škola Lastomír. Je to škola také pouze s ročníky prvního stupně. Naše 

zaslané záložky ohodnotili jako překrásné. Nejprve si záložky vystavili na 

nástěnce umístěné na chodbě školy a poté byly rozdány žákům. My 

jsme obdrželi záložky s Harrym Potterem a s pohlednicí obce Lastomír. 

Žáci využívají záložek v učebnicích a mají z nich také velkou radost. 

Po zveřejnění oficiálního vyhodnocení česko-slovenského projektu obdržela naše škola diplom za účast 

v tomto projektu. 

Mgr. Vladimíra Nalezinková 

 

Halloween ve škole a Drakiáda 

I když je Halloween typickým svátkem, který se slaví v zahraničí, pro děti je velmi lákavý. Každý člověk se 

svým způsobem rád bojí a halloweenské masky, příběhy nebo vyřezávání dýní je lákavá záležitost i v naší 

zemi. 

Každoročně seznamujeme děti a připomínáme si i náš svátek Památku všech zesnulých, který připadá na 

2. listopad, ale výzdobu školy zaměřujeme na to, co se dá výtvarně krásně uchopit – strašidla, dýně, 

duchové, lebky, pavouci, kostlivci nebo čarodějnice. Toto téma zaujme i děti, které neholdují rukodělným 

činnostem. 

Tento rok 25.10.2022 jsme si s dětmi užili halloweenské 

aktivity v tělocvičně, přípravu občerstvení pro rodiče a 

únikové hry z místnosti na halloweenské téma 

Addamsova rodina. Děti byly rozděleny po ročnících do 

tříd a musely splnit různorodé úkoly a šifry, aby se 

vysvobodily. Nechyběla ani sladká odměna na konci 

programu. 

V odpoledních hodinách se ke svým dětem přidali i 

rodiče, kdy si se svými ratolestmi vyrobili draka, kterého si 

hned vyzkoušeli pustit na místním letišti. Počasí nám přálo 

a opravdu všichni draci vzlétli a někteří doopravdy až do 

oblak! Nechybělo ani vyhodnocení a ocenění 

nejzdatnějších účastníků 1. ročníku Drakiády 2022 a ochutnání lákavého občerstvení ve školním rautu. 

Mgr. Lucie Čechalová 

 

Rozsvěcení vánočního stromečku 

Člověk se ani nenaděje a podzim se 

překlene v mrazivé počasí, obchody 

začnou nabízet velké akce, celé se hodí ho 

vánočního stylingu a to je znamení, že 

advent je za rohem. Začíná adventní shon 

v podobě úklidu, pečení cukroví, úklidu, 

zdobení, shánění dárků a nekonečného 

úklidu... 

Po dvouleté odmlce, která byla 

způsobená COVIDEM – 19 jsme se mohli na 

začátku adventu 2022 sejít na místní návsi 
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u stromečku a potěšit všechny přítomné prvním vánkem adventní nálady. Pro některé děti to bylo úplně 

první vystoupení před velkým obecenstvem.  
Secvičili jsme krátké pásmo moderních vánočních písní, některé byly doprovázené na Orffovy nástroje, 

nechyběla ani sólová pěvecká vystoupení, hudební vystoupení na flétnu i dvojhlas, recitace básničky 

Sněhová vločka, taneční sestava dívek Tanec sněhových vloček, cinkání na handbells Silet night, anebo 

dramatizace svíček z adventního věnce, která měla lidem připomenout, jak je důležitá víra, láska, mír a 

naděje, všechen adventní shon by se měl umírnit a lidé by měli spíše rozjímat a myslet na druhé. 

Děkujeme všem dětem a jejím rodičům za účast, také ostatním přítomným návštěvníkům v obecenstvu a 

za potlesk, který každé dítě potěší a vnitřně namotivuje na další vystoupení. 

Mgr. Lucie Čechalová 

 

Adventní pečení s dětmi 

Již máte napečené cukroví? A jaké máte nejraději? První advent je již za námi a 

děti si ve škole mohly vyzkoušet první pečení cukroví. S paní ředitelkou Vlaďkou 

Nalezinkovou pekli žáci například kokosové košíčky, s vychovatelkou Lucií 

Mrštinovou ve školní družině vyzkoušeli 

promazávání lineckého cukroví. Na řadu se 

dostalo i nepečené cukroví, a to kokosové 

kuličky obalované v čokoládě. Děti si 

vyzkoušely pracovat podle receptu, používaly 

různé kuchyňské nástroje a zkoušely přidávat 

různé ingredience. Pro všechny bylo pečení 

cukroví především vekou zábavou a skvělou 

zkušeností, která se jim jistě bude v životě hodit. Vždyť každý má svůj 

oblíbený recept na linecké nebo ořechové řezy a téměř všichni se 

shodneme, že bez cukroví to nejsou ty správné Vánoce.  

Lucie Mrštinová 
 

 

Peklo na Čertovině 

V pondělí 5.12. jsme se vydali na výlet do Pekla na Čertovině. V lesích na Čertovině u Hlinska vyrostlo unikátní 

zábavní centrum PEKLO. Čertovinské peklo je jediné svého druhu nejen v naší republice, ale i v celé Evropě. 

Pekelné království se totiž rozkládá celkem na pěti patrech. Do hlubin země sahá dvanáct metrů, k nebesům 

míří osmi metry. Pod jednou střechou zde mohou návštěvníci zažít, ochutnat, vyzkoušet a spatřit opravdu 

mnoho. V celém interiéru vynikne skvělá práce českých řezbářů, truhlářů, kovářů i zedníků, na jejichž rukou 

peklo vyrostlo a díky níž je tak jedinečné a nenapodobitelné. Na třech podzemních podlažích mohou 

návštěvníci v rámci zábavních programů na vlastní kůži spatřit a zkusit si, jak život v Pekle vypadá. Čerti si pro 

nás připravili zábavu. Navštívili jsme Čertí školu. I čertiska musí mít totiž za růžky. Kde jinde by se něčemu 

naučila, než v čertí škole. A co by to bylo za čertiska, kdyby se o to nepodělila i s dušičkama hříšnejma, aby 

taky věděly něco o tom čertím životě. Dále jsme se podívali do komůrek sedmi smrtelných hříchů. Pýcha, 

lakomství, závist, zloba, smilstvo, lenost, obžerství. Nakonec jsme skončili až na PEKELNÉM DNĚ. Výlet se nám 

moc líbil a doporučujeme všem! Více ve fotogalerii na internetových stránkách základní školy 

www.zsmslipoltice.cz                                                         

Mgr. Vlaďka Nalezinková 
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Mateřská školka – fotogalerie: Čertovský rej 

 

 
 

 

Společenská kronika  

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

Životní výročí:  
 

Říjen: Hana Holánková, Zdenka Vokounová 

Listopad: Valerie Baldrychová, Jaroslava Málková     

Prosinec: Renata Piklová, Josef Havránek  

 

 

     Výročí svatby:     Věra a Josef Šindelářovi  

 

 

                                                         Srdečně blahopřejeme. 

 

 

Hasiči Lipoltice 

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

Uctění památky 

Dne 7.12.2022 uctili členové naší jednotky 

Sboru dobrovolných hasičů památku svého 

kolegy, dobrovolného hasiče obce Skalice u 

České Lípy, který tragicky zahynul 30.11.2022 

při zásahu u  požáru rodinného domu 

v Novém Boru. Často se zdá, že se dobrovolní 

hasiči schází jen za účelem zábavy, ale není 

tomu tak. I u dobrovolných hasičů se jedná o 

vysoce profesionální, zodpovědnou a 

nebezpečnou činnost, při které dochází 

k ohrožení lidských životů. Velice si vážíme 

Vašeho působení v naší obci. Děkujeme.  

Ing. Libor Černý, starosta obce 
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Stalo se 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Výsadba stromů podél silnice do Pelechova 

     V letech 2021 a 2022 bylo započato s obnovou stávajícího obecního sadu v lokalitě Pod tarasem a 

výsadbou stromků podél silnice z Lipoltic do Pelechova. Výsadba stromořadí proběhla díky iniciativě pana 

Pavla Kurky, pana Bohumila Štumpfa a pana Jana Apltauera, členů Českého svazu včelařů. Vysazeny 

byly ovocné stromy, především blumy, třešně a švestky 

různých odrůd, dále pak i jabloně a hrušky. Vysazeno 

bylo téměř 90 ks stromků. Výsadbu finančně 

zabezpečila obec Lipoltice. Za tuto záslužnou práci 

patří výše uvedeným včelařům velký dík a doufejme,  

že stromy porostou k radosti naší i včel.  
Ing. Libor Černý 

 
 

 

Rozsvěcení vánočního stromu 
     Dne 26.11.2022 proběhlo na návsi rozsvěcení vánočního stromu. Vystoupili nejen žáci z místní základní 

školy (viz článek výše), ale i skupina Technics s dechovými nástroji, která zahrála několik vánočních písní. O 

občerstvení se postarali místní hasiči.  

     Přítomní si také mohli zakoupit různé včelařské výrobky. Manželé Kociánovi z Hlavečníka nabízeli  

např. med klasický, s příchutí kakaa, skořicí nebo med z akátu, svíčky a ozdoby z včelího vosku, medovinu 

nebo slivovici s medem. Potěšili chuťové buňky i oči. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této tradiční akce.  
 

 

Mikuláš 
Po odmlce z důvodu koronavirové epidemie se opět konalo v neděli 4.12.2022 od 15:00 v sále pohostinství 

setkání s Mikulášem a jeho doprovodem. Nejdříve dětem a všem ostatním přítomným zahrálo divadlo 

„Ahoj“. Při loutkovém představení „Jak svatý Mikuláš pomáhal Kašpárkovi“ se nadšeně zapojilo i dětské 

obecenstvo. Poté následoval příchod Mikuláše s čerty a andělem. Od anděla děti obdržely balíček 

sladkostí a poté také hračku. Za tyto hračky velice děkujeme paní Daně Kožené a paní Jaroslavě 

Matičkové, které hračky uháčkovaly nebo upletly. Děti z nich měly velikou radost. Mikuláš si od dětí 

vyslechl spoustu básniček a písniček. Čerti si naštěstí žádné zlobivé dítko neodnesli.  
 

 

Talk show Ivo Šmoldase s Petrem Jablonským a Sandrou Pogodovou 
V pátek 16.12.2022 se místní obyvatelé zúčastnili vystoupení publicisty a básníka Ivo Šmoldase, který svým 

typickým humorem bavil celý sál přítomných. Jeho hosty byli imitátor Petr Jablonský a herečka Sandra 

Pogodová, se kterými probral nejen perličky života, ale zabrousili i do politiky.  
 

 

 
 Příchod nového roku jsme oslavili krásným ohňostrojem  

dne 1.1.2023 v 17:00 na místní letiště v Lipolticích pod dohledem 

místních hasičů.  
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Pozvánky 

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

 

Tříkrálová sbírka 2023 

- TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA CHARITY PŘELOUČ 2023 bude probíhat od čtvrtka 

5. ledna do neděle 8. ledna 2023 

- v naší obci bude 6. ledna 2023 

 

Výtěžek v roce 2022 činil 411 769 Kč. Byl z části využit na:  

 materiální vybavení NZDM Jakub klub,    

 pro rodiny s dětmi služby PODPORA RODINY, bojující s 

nepříznivou životní situací, na spolufinancování setkání rodin, 2 

výletů během roku,  

 přímou pomoc v krizové situaci rodiny, 

 pro děti z pěstounských rodin a z Jakub klubu na spolufinancování tvořivých setkání, výletů a 

letního zážitkového pobytu  

 pronájem prostor pro šatník a sklad trvanlivých potravin, 

 nákup trvanlivých potravin pro rodiny v nouzi, 

 příspěvek na provoz Potravinové banky,  

 dofinancování nákladů Dobrovolnického centra,  

 vzdělávání a osobní rozvoj našich pracovníků, 

 nákup kompenzačních pomůcek,  

 zahraniční humanitární pomoc.  

V roce 2023 plánujeme využít prostředky podobně, kromě toho také na rekonstrukci prostor Jakub 

klubu a zahájení projekčních prací na vybudování zázemí pro naše služby.  

 

TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT žáků a pedagogů ZUŠ Přelouč se uskuteční v kostele sv. Jakuba na 

Masarykově náměstí v Přelouči 15. ledna 2023 od 15.00 

 

Děkujeme všem, kdo se do Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapojí. Každá koruna pomáhá… 

+ K + M + B 2023 

Další informace jsou na stránkách www.trikralovasbirka.cz.  

Svůj příspěvek můžete zaslat přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, naše Charita má VS 77705022. 

Nebo převodem přes QR kód – viz výše.:  

 

 

Pohostinství Lipoltice - pátek 20.1.2023 od 20:00 

 20:00 - 22:00 - Acoustic Band Přelouč  

 22:00 - 22:30 - přestávka 

 22:30 - 0:30 - kapela Jahody 

 

 

 

 

      Plesová sezóna 2023: 

 pátek 24.2.2023 -  Včelařský ples 

  pátek 17.3.2023 – Babský bál 
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Připomínáme si 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
    Svatý Štěpán (řecky Στέφανος, Stefanos, kolem roku 1 – asi 36, Jeruzalém) byl křesťanský 

kazatel a diakon (jáhen), byl jeden z prvních sedmi jáhnů první křesťanské komunity  

v Jeruzalémě, který podle Skutků apoštolů (pátá kniha Nového zákona o šíření prvotní 

křesťanské církve) neohroženě hovořil o vzkříšení Ježíše Krista. Byl ukamenován za tvrzení 

před synedriem (židovskou radou), že jsou židé vinni Ježíšovou smrtí a že Ježíš je roven 

Bohu. Rozsudek byl vykonán mezi lety 35 a 37 před Damašskou bránou do Jeruzaléma. 

     Štěpán je patronem kameníků a zedníků (kvůli způsobu své popravy), jáhnů, koní a 

kočí, pacholků u koní, krejčích, tkalců, tesařů, bednářů, pomocník proti bolestem hlavy, 

proti kamenům, píchání v boku a proti posedlosti. Je také přímluvcem za dobrou smrt. 

     Svatý Štěpán se obvykle zpodobuje s atributy jáhenskými – dalmatikou (liturgické roucho), tonzurou 

(obřadné ustřižení vlasů), evangeliářem (kniha s texty evangelií) – a mučednickými, tedy palmovou 

ratolestí a především kameny jako znakem způsobu jeho umučení. 

     Štěpán je připomínán v prakticky všech křesťanských denominacích; ty církve, které znají kult svatých, 

ho uctívají jako světce. Štěpánovi jsou zasvěceny četné chrámy; šíření svatoštěpánského kultu po Evropě 

dosvědčuje již roku 449 zasvěcení katedrály v Arles, jméno sv. Štěpána nesou i katedrály v Litoměřicích, ve 

Vídni a na mnoha jiných místech. Štěpán se mimo jiné uctívá jako patron Říma (kde je od roku 585 údajně 

pohřben v chrámu San Lorenzo fuori le Mura). 

Západní křesťané jeho svátek slaví 26. prosince v těsné návaznosti na Vánoce. V Česku je znám též pod 

nenáboženským označením jako 2. svátek vánoční a jako takový je oficiálně dnem pracovního klidu.  

Hlavní svátek sv. Štěpána byl již od zavedení vánočního svátku stanoven na den následující po slavnosti 

Narození Páně, aby se vyjádřilo těsné spojení Ježíše a jeho prvního mučedníka. 

V českých zemí je svátek sv. Štěpána spojen s tradiční vánoční koledou. Nejznámější říkačkou spojenou  

s koledou na Štěpána je následující: 

„Koleda, koleda, Štěpáne!   Co mám smutný dělati?  

Co to neseš ve džbáně?   Musím jinou žebrati. 

Nesu, nesu koledu,    Koledu mi dejte, 

upad jsem s ní na ledu,    jen se mi nesmějte! 

psi se na mě sběhli,    Koledu mi dali, 

koledu mi snědli.    Přece se mi smáli.“ 

„Na Štěpána“ odcházeli ze služby čeledíni, příp. i děvečky (které 

někdy čekaly až do Nového roku). Na odchodnou sloužící dostával 

zvláštní koláč, tvořený třemi spletenými prameny do kruhu a ozdobený 

ořechy, rozmarýnem a pentlemi. 

 

 

Sport 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
                     Trofeje.cz – IV. třída – Přeloučsko – muži – výsledky podzimní části sezóny 2022/2023 
 

Termín Soupeři 
Výsledek 

zápasu 

21.8.2022 Lipoltice/Přelouč C – Jankovice 4:1 

28.8.2022 Staré Čívice - Lipoltice/Přelouč C 0:5 

4.9.2022 Lipoltice/Přelouč C - Zdechovice 5:1 

11.9.2022 Choltice B - Lipoltice/Přelouč C 1:0 

18.9.2022 Lipoltice/Přelouč C - Selmice 1:0 

24.9.2022 Dolany - Lipoltice/Přelouč C 0:2 

2.10.2022 Lipoltice/Přelouč C - Semín 2:4 

8.10.2022 Újezd B - Lipoltice/Přelouč C 0:0 

16.10.2022 Lipoltice/Přelouč C - Kojice 2:1 

23.10.2022 Řečany nad Labem B - Lipoltice/Přelouč C 2:1 

29.10.2022 Lipoltice/Přelouč C - Rybitví 4:0 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btec
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diakon
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1hen
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skutky_apo%C5%A1tol%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
https://cs.wikipedia.org/wiki/35
https://cs.wikipedia.org/wiki/37
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ikonografie#Atribut
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dalmatika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Post%C5%99i%C5%BEiny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangeli%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arekovit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arekovit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kult_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Trofima
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1na_(Litom%C4%9B%C5%99ice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1na_(V%C3%ADde%C5%88)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Vav%C5%99ince_za_hradbami
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_sv._%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1na
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_pracovn%C3%ADho_klidu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_sv._%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Narozen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleda
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bve%C4%8Dka
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Seriál o historii lipoltického fotbalu, díl 2.: Od Cyklosu přes JZD až po Přelouč „C“ 
 

     Jak už jste se na stránkách Lipoltických listů dočetli, příští rok oslaví fotbal v Lipolticích 90. výročí od svého 

založení. Za dobu své existence vystřídal zdejší fotbalový klub hned několik názvů, které byly a dodnes jsou 

svým způsobem i charakteristické pro historická období, v nichž klub daný název nesl. Pamětníci a skalní 

fanoušci lipoltické kopané určitě všechny historické názvy našeho fotbalového klubu i po letech dají 

dohromady. Ale schválně – věděli byste i vy ostatní, že místní fotbalisté v minulém století přes 15 let 

nastupovali do soutěžních zápasů pod hlavičkou Cyklosu Urbanice a posléze dokonce Cyklosu Choltice? 

Nebo že z organizačních i ekonomických problémů v polovině 80. let zachránila oddíl až spolupráce  

s místním JZD? Pojďme si tedy společně jednotlivé názvy oddílu a s nimi provázané historické etapy a 

souvislosti přehledně připomenout. 

 

Jak lipoltický fotbalový klub měnil své názvy 
 

     Z úvodního dílu našeho historického seriálu víme, že organizovaný fotbal v Lipolticích započal svou 

existenci na počátku 30. let minulého století jako SK Lipoltice. S tímto názvem (později někdy uváděným také 

jako Sokol Lipoltice) oddíl vyběhl ke svým prvním soutěžním utkáním v roce 1933 a přežil s ním i nelehká 

válečná a poválečná léta. Jak totiž dokládají historické archiválie, prakticky od svého založení se fotbal 

v Lipolticích potýkal s ekonomickými problémy, ať již šlo o zabezpečení výstroje hráčů nebo finanční zajištění 

samotné sportovní činnosti klubu. Tato situace trvala prakticky celá padesátá a šedesátá léta.  

     Situace se ale radikálně změnila v roce 1970, kdy celý oddíl přešel pod patronát Výrobního družstva 

Cyklos Urbanice. Právě pod hlavičkou družstva, které se proslavilo výrobou rozmnožovacích psacích strojů 

cyklostylů, zažil lipoltický fotbal svůj velký rozmach. Díky podpoře prosperujícího závodu, který zaměstnával 

(a do dnešních dní zaměstnává) i řadu lipoltických hráčů a zdejších obyvatel, se podařilo zrekonstruovat a 

modernizovat hřiště, vybudovat nové kabiny včetně sociálního zařízení a zajistit řádné vybavení mužstva 

výstrojí a dalšími pomůckami, což do té doby rozhodně nebyla samozřejmost. Klubu zároveň odpadly starosti 

o finanční zabezpečení samotné činnosti oddílu. Dle vzpomínek pamětníků měl fotbal v Lipolticích za éry  

TJ Start Cyklos Urbanice dokonce takové podmínky, že byly srovnatelné s podmínkami tehdejších klubů 

v úrovni kraje. Ironií osudu však je, že se tyto předpoklady nepodařilo naplno využít ke zvýšení sportovní a 

výkonnostní úrovně fotbalu v Lipolticích a případnému postupu do vyšší soutěže. K němu měl sice oddíl na 

počátku 70. let nakročeno, když samotný postup oslavil po závěrečném utkání sezony s Kojicemi v roce 

1972. Plánovaný přesun o soutěž výš ale nakonec překazila svazová reorganizace fotbalových soutěží. 

 

 
 

Rok 1972 a úspěšná éra oddílu TJ Start Cyklos Urbanice, který slaví vítězstvím nad Kojicemi postup do vyšší 

soutěže. Ten se ale nakonec kvůli reorganizaci soutěží neuskuteční. 

 

 

     Další zlom nastal v souvislosti s postupným přesídlením výrobního družstva Cyklos z Urbanic do Choltic, 

podle něhož lipoltický fotbalový klub znovu změnil svůj název. Od roku 1982 tak do soutěží nastupoval jako 
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TJ Start Cyklos Choltice. Z dnešního pohledu je trochu paradoxní až úsměvné, že lipoltický klub nesl v názvu 

jméno sousedních Choltic, které jinak platí za největšího fotbalového rivala našeho klubu. V první polovině 

80. let ale šlo o čistou realitu. Ta ovšem už tak růžová jako předchozí éra nebyla. Podle oficiálních klubových 

zápisů začal již od počátku 80. let upadat zájem o činnost fotbalového oddílu, a to jak ze strany vedení 

Tělovýchovné jednoty, tak ze strany vedení Výrobního družstva Cyklos. Souběžně s tím se začaly zhoršovat  

i ekonomické poměry oddílu, až se klub v roce 1981 ocitl zcela bez – do té doby štědré – finanční podpory 

Cyklosu. Nepříznivou situaci se samotní hráči a funkcionáři fotbalového oddílu rozhodli vzít do vlastních rukou 

a v letech 1981 až 1983 si dokázali na svou činnost vydělat pořádáním tanečních zábav. Ty se těšily velké 

oblibě, jen v roce 1981 jich fotbalisté v lipoltické hospodě dokázali zorganizovat rovných 13, což oddílu 

přineslo celkový čistý zisk téměř 15 000 korun a především úlevu od existenčních starostí.  

 

 
Družstvo žáků TJ Start Cyklos Choltice v roce 1983. Základ úspěšné generace hráčů, která na přelomu 

tisíciletí dovede lipoltický fotbal k jeho největším úspěchům. 
 

 

     I díky penězům vydělaným z tanečních zábav se navíc hráči a funkcionáři pustili vlastníma rukama  

do rekonstrukce autobusu značky Robur, který měl sloužit k přepravě mužstva na venkovní zápasy. Díky 

odpracování tisíce hodin a pochopení místního JZD, které umožnilo provádět práce na autobusu přímo 

v objektu družstva, mohli fotbalisté již od podzimu 1984 jezdit k utkáním na hřištích soupeřů vlastním 

autobusem. Již v té době ale bylo jasné, že jen vlastní autobus fotbalistům ke štěstí stačit nebude. 

     Administrativní zásahy okresních orgánů státní správy totiž další pořádání tanečních zábav značně ztížily, 

čímž se opět omezily finanční zdroje, kterými bylo možné fotbal v Lipolticích financovat. Tehdejší kluboví 

činovníci proto navázali kontakty s vedením JZD Pochodeň Lipoltice s cílem najít možnost a způsob 

přechodu oddílu pod patronát zemědělského družstva. To se nakonec povedlo, byť je z dnešního pohledu 

skoro až absurdní, jaké všechny orgány a instituce musely tento krok odsouhlasit. 

Místní národní výbor v Lipolticích, stejně jako zdejší buňka KSČ a Národní fronty, 

Okresní výbor Československého svazu tělesné výchovy i vedení Tělovýchovné 

jednoty Start Cyklos Choltice ale přesun pod zdejší JZD odsouhlasily, proto mohl 

oddíl od roku 1986 nést oficiální název TJ JZD Pochodeň Lipoltice. Nejen díky 

tomuto propojení se podařilo fotbal v Lipolticích opět stabilizovat a nakopnout. 

I díky silné generaci tzv. Husákových dětí se navíc klub v 80. letech mohl pyšnit 

početnou mládežnickou základnou, takže vedle mužstva dospělých fungovalo 

v Lipolticích úspěšně i družstvo žáků a posléze dokonce tým dorostu. Pro 

budoucnost klubu se tyto roky ukázaly jako klíčové, neboť právě z početné 

generace hráčů narozených na počátku 70. let klub v následujících třech 

desítkách let žil a vybojoval i své největší úspěchy. Ty si ale přiblížíme opět příště... 

Václav Rokyta 
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Dětský koutek:   

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

Cesta k vánoční hvězdě                                    Najdi 10 rozdílů a obrázky vybarvi                                      

 

 

Spojovačka  
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