LIPOLTICKÉ
LISTY
Zpravodaj obcí Lipoltice,
Pelechov, Sovoluská Lhota
Čtvrtletník – č. 4/2019

Seriál: Panovníci českých zemí
Svatý Václav - 907 - 28. září 935. Český kníže a světec, hlavní patron českého národa, symbol české
státnosti. Podle pověsti byl vychováván babičkou, svatou Ludmilou. Dokázal zachovat suverenitu českého
státu. K Václavovu životu chybí dostatek spolehlivých dobových pramenů. V době
Vratislavovy smrti, otce Václava, nebyl Václav ještě považován za dospělého, a proto
po svém otci nenastoupil vládu. Vlády se ujal po roce 921. Přemyslovské knížectví se tehdy
rozkládalo ve středních Čechách. V období Václavovy vlády je rozhodující střet
s mladším bratrem Boleslavem a jeho stoupenci. Boleslav pozval svého bratra Václava
na hostinu do (Staré) Boleslavi. Cestou z ranní pobožnosti potkal Václav Boleslava, který
ho udeřil mečem do hlavy. Způsobil mu zranění, Václav mu vytrhl meč a odhodil ho.
Boleslavovi družiníci poté Václava zabili. Vlády se ujímá Boleslav. Legendy uvádějí datum
zavraždění Václava 28. září, avšak rok úmrtí nelze přesně určit. Nejčastěji se uvádí rok 935.
Svatý Václav je prvním svatořečeným českého původu. Tři roky od úmrtí Václava nechal Boleslav jeho
ostatky převézt na Pražský hrad. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou, v legendách mu
připisovanou, zbožnost - péči o chudé, nemocné, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic. V den
jeho smrti 28. září oslavujeme Den české státnosti.
Boleslav I. zvaný Ukrutný - 915 – 967 či 972. Český kníže z rodu Přemyslovců, bratr sv. Václava. Mezi bratry
probíhaly názorové spory. Boleslav I. je historiky i přes bratrovraždu respektován jako energický vládce a jako
jeden z nejúspěšnějších českých panovníků. Za jeho vlády se české země povznesly politicky i ekonomicky.
Často je označován za skutečného zakladatele české státnosti. Po převzetí moci odmítl Boleslav I. odvádět
tribut, platba placená vládcem jiným panovníkům, do Svaté říše římské. Důsledkem toho byla čtrnáctiletá
válka (936–950) s králem Otou I. Střet obou panovníků nakonec skončil smírem. Postavení Přemyslovců
ve středních Čechách se za Boleslavova panování natolik upevnilo, že si mohl dovolit vybírat od obyvatel
pravidelné daně, poplatek za ochranu, kterou kníže svému lidu poskytoval. Ze získaných prostředků zřídil a
vydržoval vyzbrojenou družinu. Přál si ovládnout celé Čechy, zbavit ostatní knížata vlády. Hradiště
podřízených knížat byla zničena a v jejich blízkosti vyrostla nová správní centra. Boleslav pevně ovládal a
řídil celou zemi. Za jeho vlády se začínají razit první české drobné mince, pražské denáry. Zakládá první
klášter v Čechách, ženský benediktinský klášter sv. Jiří na Pražském hradě. Abatyší se stala jeho dcera Mlada.
Neví se přesně, kde byl Boleslav I. pohřben. Snad mohlo jít o přemyslovské pohřebiště v bazilice sv. Jiří.
Přemysl Otakar II. - král železný a zlatý - 1233 – 26. srpna 1278, pátý král Čech z rodu Přemyslovců,
markrabě Moravy, vévoda Rakous, vévoda Štýrska, vévoda Korutan a markrabě Kraňska. Získal si pověst
vládce tvrdé pěsti, mohutné energie a osobní ctižádosti. Byl průměrně vysoký, snědý pohledný muž
s vychováním a vzděláním. Roku 1254 potvrdil nebývalá práva Židům - obecní samosprávu a právo na
ochranu majetku. Zároveň ale do země pozval inkvizici - instituci katolické církve, která se měla vypořádávat
s kacířstvím. Byl mocným středoevropským panovníkem. Za jeho vlády dosáhlo české království velkého
rozmachu. Přemyslova vláda pro něj začala velmi slibně. Stála za ním šlechta, která jeho otce Václava I.
neměla v oblibě. Po bojových střetnutích se Přemysl s otcem smířili. I přesto byl krátce vězněn na hradě
Přimda. Po několika týdnech byl z hradního vězení propuštěn. Ostatky pátého českého krále byly nejprve
vystaveny v Minoritském kostele ve Vídni, poté byly uloženy v Minoritském klášteře ve Znojmě. V roce 1296
byly převezeny do Prahy do Anežského kláštera. Na příkaz Karla IV. byly uloženy v chrámu sv. Víta na
Pražském hradě.
Čerpáno z www stránek
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Zprávy obecního úřadu, informace pro občany
Úřední hodiny – prosinec 2019
Obecní úřad Lipoltice bude ve dnech 23. prosince 2019 – 2. ledna 2020 pro veřejnost uzavřen.

Svoz odpadu (popelnic) ve dnech svátků
Středa
Středa

25. prosince 2019
1. ledna
2020

Svoz proběhne beze změn v dopoledních hodinách.
Náhradní svoz proběhne v sobotu 4. ledna 2020.

Nádoby připravte s dostatečným časovým předstihem!!!

„Zimní“ svoz bioodpadu
Středa: 25. prosince 2019, 22. ledna 2020, 19. února 2020, 18. března 2020
Současně se svozem bioodpadu ve výše uvedených termínech budou vyváženy i popelnice
s komunálním odpadem.

Místní poplatky od 1. ledna 2020 – základní informace
Kompletní znění obecně závazných vyhlášek jsou uvedena na www.lipoltice.cz → úřední deska →
obecně závazné vyhlášky, na vývěsní desce, případně k nahlédnutí na obecním úřadu.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Poplatníkem je: fyzická osoba přihlášená v obci a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.
Základní výše poplatku: 600 Kč za osobu přihlášenou, 600 Kč za rekreační objekt. Úleva ve výši 100 Kč se
poskytuje: poplatníkovi, který v příslušném kalendářním roce nedovrší 10 let věku, nebo dovrší 65 a více let
věku. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. dubna 2020 a to tak, že poplatek bude nejpozději
30. dubna 2020 připsán na účet správce poplatku, variabilní symboly budou zveřejněny na www.lipoltice.cz,
případně vám jej sdělíme telefonicky nebo mailem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Místní poplatek ze psů
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Platí jej držitel psa, kterým je osoba přihlášená nebo má sídlo na
území obce Lipoltice. Výše poplatku - 100 Kč za psa. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30.
dubna 2020 a to tak, že poplatek bude nejpozději 30. dubna 2020 připsán na účet správce poplatku,
variabilní symboly budou zveřejněny na www.lipoltice.cz, případně vám jej sdělíme telefonicky nebo mailem.

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 1.1.2020 takto:
Cena za 1 m3 dodané vody činí 41,66 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.

MeDiLa spol. s r.o. Přelouč – laboratoř
o
o

23.12. a 27.12. 2019
30.12. a 31.12. 2019

6,30 – 9,30 hod.
zavřeno

Strana 2

Společenská kronika 2019
Životní výročí:
Říjen:
Listopad:
Prosinec:

Vojáček Jan, Juračková Miluše, Vokoun Zdeněk, Vokounová Zdeňka
Svoboda Antonín, Málková Jaroslava
Junková Irena, Jadrníčková Libuše, Růžek Václav, Vaňásková Naděžda,
Koníř Josef

Narození:

Výročí svatby

Amálie Krejcarová
Matyáš Švejda

Jaroslav a Jiřina Šusrovi

Srdečně blahopřejeme.

Základní škola a mateřská škola
Halloweenské odpoledne
O Dušičkách
Krápe, cáká, leje shůry,
z nebe visí deště šnůry.
Blíž se plíží paní Nuda ubrání se Lenka, Ruda?

Na Dušičky uplakané
nakonec je nedostane.
Sáro, Báro, Vojtíšku,
je přece čas na knížku!

Zatím kdesi v Americe
veselí se převelice.
O Dušičkách - já to vím oslavují Halloween!

Tak jako každý rok, vždy přijde konec října, kdy část lidí oslavuje Halloween a druhá část populace ctí a
uznává Dušičky. O Halloweenu se už toho psalo mnoho..... Ale víme a známe původ Dušiček? Tento svátek
se začal slavit už od 10. století. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048),
který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Podle dostupných zdrojů je katolickým svátkem
slaveným 2. listopadu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé (vzpomínka na duše v očistci). Oslava Dušiček
se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se slaví ve dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku,
svátek Samhaim, v noci z 31. října na 1. listopadu. Samhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se stírá
hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch,
a živí mohou navštívit podsvětí. Může dojít k setkávání živých a mrtvých, světlem živí ukazují cestu mrtvým.
Tradice v tento den zapalovat ohně a svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo
pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy. Tradici svátku Samhaim je svou podstatou a znaky nejvíce
věrná oslava halloween. (zdroj internet)
A zase jsme skončili u Halloweenu... V naší škole každým rokem slavíme Halloween. Nebo spíš si užíváme
zábavy, kterou tento svátek přináší. Co je víc než rozzářené dětské oči? A to je asi ten důvod, proč tuto tradici
ve škole držíme. Děti se na Halloween vždycky moc těší. A tento rok tomu nebylo jinak. Už na začátku školního
roku si lámaly
hlavičky,
jaký
kostým asi budou
mít. Všichni přišli v
masce,
a
dokonce i někteří
rodiče.
Každý rok se
snažíme
o
nějakou změnu.
Tento rok jsem
místo soutěže o
nejkrásnější dýni,
měli
soutěž
o
nejhezčí masku. Vedle této soutěže bylo několik stanovišť, kde se děti mohly vyřádit. Asi největší atrakcí byla
střelba ze vzduchovky. Toto stanoviště zajistil tatínek našich žáků pan Ille. Tímto mu velice děkujeme. Zábavné
odpoledne jsme ukončili lampionovým průvodem.
Mgr. Tereza Kopová

Strana 3

Prosinec v základní škole
V posledním měsíci roku nastává pro mnohé z vás nejkrásnější čas, těšíme se na vánoční svátky. Ale i
předvánoční období, čas adventní, má své kouzlo a tajemství. V těchto čtyřech týdnech krátkých zimních
dnů a tmavých večerů před Štědrým dnem, kdy věřící lidé mají dodržovat půst, se připravujeme na Vánoce.
Vymýšlíme dárky, pomáháme péct cukroví, obhlížíme na trhu borovičky, jedličky a smrčky. Nejinak je tomu i
u nás v základní škole. Na chodbě stojí nádherná vysoká borovička ustrojená do bílého šatu. Pečlivě jsme
připravovali program na Rozsvěcení vánočního stromu v obci. V hodinách pracovních činností jsme pekli
perníčky, které jsme zdobili na vánočních dílnách, které se konají pravidelně každým rokem ve spolupráci
s rodiči našich žáků. Na VÁNOČNÍM JARMARKU jsme se proto mohli pochlubit výrobky žáků, které vytvořili za
pomoci rodičů i výrobky samotných rodičů. Výtěžek z této akce bude použit na zaplacení dopravy na
vánoční akci v Kutné Hoře. Bez obětavých rodičů, kteří škole pomáhají, bychom vše asi těžko zvládli. Proto
mi dovolte alespoň touto cestou poděkovat rodičům za jejich pomoc, které si velmi vážíme. Jmenovitě
paní Vášové, paní Sedmákové, paní Píšťkové,
paní Zahradníkové, paní Vysoké, paní Míčové,
paní Zimčíkové, paní Hladíkové, paní Šubrtové,
paní Kadlecové.
Ve čtvrtek 5. prosince se prohnal naší školou čertí roj.
A jak to tak vypadá, budeme mít ty nejhodnější děti
široko daleko. Mikulášovi, čertům a andělovi všichni
totiž slíbili, že se polepší a že do příští návštěvy budou
určitě hodní. Za nějakou písničku nebo básničku si děti
zasloužily i malou nadílku, kterou dostaly od nebeských
hostů.
6. ledna 2020 se naši žáci zúčastní koledování
v rámci sbírky Tři Králů.
Adventní neděle železná, bronzová, stříbrná a zlatá
rychle posouvají čas k hlavnímu prosincovému večeru.
Přidáváme proto rodinný recept na spokojenost.
Mgr. Vlaďka Nalezinková
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Zvyky o Vánocích
Již naši předkové věděli, že Vánoce jsou magickým časem, který zjeví mnohá tajemství. Vybrali jsme pro
Vás 10 vánočních zvyků, z nichž některé vám třeba pomohou nahlédnout i do budoucnosti.
o Jablečná jadérka prozradí počasí v příštím roce
Dvanáct jadérek z jablka dáme do misky s vodou – kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude v příštím roce
suchých měsíců. Jablka by měla být tuzemská.
o Hvězdička v jablku přinese zdraví
Nejznámějším a nenáročným vánočním obyčejem je krájení
jablíček. Jablko se překrojí příčně v půli (ne od stopky
k ,,bubákovi“) a poté se zkoumá, zda je ve středu hvězdička. Ta
prý předznamenává zdraví v příštím roce. Neblahým znamením
je naopak červík či jádřinec ve tvaru kříže.
o Černý ořech černou budoucnost značí
Podobně jako z jablíček můžeme věštit také z vlašských ořechů.
Každý člen rodiny si vezme jeden ořech, který rozlouskne. Černý
vnitřek předznamenává neštěstí a smutek, zdravý oříšek naopak štěstí a radost.
o Lodičky z ořechů nás dovezou k rodinné pohodě
Do celých skořápek od vlašských ořechů přilepte tekutým voskem malé svíčky. Počet lodiček souhlasí
s počtem členů rodiny. Svíčky zapalte a lodičky dejte do umyvadla plného vody. Pokud se lodičky drží
u sebe, bude rodiny pohromadě. Jestliže se nějaká vzdálí, vydá se její majitel do světa.
o S medem na tvářích na vás budou druzí ,,medoví“
Tento obyčej bude bavit zejména nejmenší! Na Štědrý den bychom si měli namazat tváře medem, jen
tímto způsobem zaručíme to, že nás budou mít druzí rádi!
o Pantofel přinese ženicha
Házení pantoflem či botou bylo osvědčeným prostředkem jak zjistit, zda nebude nadcházející rok pro
nezadanou dámu rokem, který ji přinese partnera. Žena by se v takovém případě měla postavit zády
ke dveřím, do pravé ruky vzít botku a hodit ji za sebe. Pokud bota míří špičkou ke dveřím, bude svatba!
V opačném případě se vdavek nedočká.
o Vánočka a hrášek štěstí
Někdo peče vánočku tradičně 22. prosince, jiný výhradně na
Štědrý den. Ať tak či onak, nezapomeňte do vánočky ukrýt zrnko
suchého hrachu. Kdo jej najde, bude mít celý rok štěstí!
o Roztavte olovo, popusťte fantazii
Sady k lití olova lze již běžně zakoupit, a to včetně návodu a
často i nápovědy, co by který tvar měl předurčovat. Pokud
nemáte ,,odborné instrukce“, je jen na vás a vaší fantazii, co vám
ve vodě ztuhlé tvary prozradí o vaší budoucnosti. Nemáte-li olovo,
lijte do vody vosk.
o
Šupinky z kapra se vyplatí
V žádném případě nezapomeňte schovat do peněženky šupinu z vánočního kapříka,
ta vám zajistí dostatek financí pro příští rok!
o
Darujte jmelí, darujte štěstí
Darovali jste svým blízkým jmelí? Ne? Ještě to můžete napravit. Darované jmelí
ochraňuje od nemocí a přináší do domu spokojenost a štěstí!
Vlaďka Nalezinková, čerpáno z www stránek
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Když ročník nar. 1950 usedl do lavic
Psal se rok 1956, když nás ve škole v Lipolticích třináct vyjukaných prvňáčků počátkem září poprvé usedlo
do školních lavic.
Zde nás laskavý pan řídící učitel Kvoch seznamoval s abecedou a základy počtů, ale i se základy
společenských pravidel a norem.
Ve druhé a třetí třídě se nám láskyplně věnovala nejprve paní učitelka Miřejovská – provdaná Švestková
a později stejně oblíbená paní učitelka Košková – provdaná Dašková. Ve čtvrté a páté třídě nás učila milá
paní učitelka Hendlová – provdaná Chvojková, která nás pak v roce 1961 „vypouštěla“ na vyšší stupeň
základní školy. Některé spádově do Přelouče, jiné do Choltic.
Lipoltická škola nám dala základy vzdělání, naučila nás hrdosti na naše dějiny i na naši zem a byla nám
dobrým odrazovým můstkem pro další cestu životem.
A léta plynula. Přestože jsme byli všichni z blízkého okolí Lipoltic, je skutečností, že někteří jsme se, zejména
z důvodu přestěhování, od roku 1961 neviděli. Při občasných náhodných setkáních s mnohými spolužáky jsme
se však vždy ubezpečovali, že sraz naší třídy by pro nás byl jistě velkým zážitkem.
A přání se stalo skutkem. V pátek 22. listopadu 2019 odpoledne se nás sešlo osm, z devíti žijících spolužáků.
Jedna žije v zahraničí, takže účast byla v podstatě na 100% z možných.
Díky laskavosti paní učitelky Mgr. Nalezinkové byl sraz i první společné hodiny v budově „naší“ milé školy.
Přání bylo otcem myšlenky a tak se nám podařilo najít a kontaktovat i obě milé bývalé naše paní učitelky
Daškovou a Chvojkovou, které velmi rády přijaly naše upřímné pozvání. Setkání proběhlo velmi srdečně, až
bouřlivě. Ostatní pedagogové již bohužel nežijí.
Někteří jsme školu viděli již v červnu 2014 při příležitosti oslav 175. výročí od jejího založení, jiní se ocitli
v pohádce poprvé.
Za pedagogický sbor nás přivítala naše bývalá spolužačka, paní Kamila Černá, která zde vyučuje.
Provedla nás školou včetně zahrady a seznámila nás s jejím vybavením. Na první pohled je zřejmé, že jak
vedení obce, tak pedagogům záleží velmi na prestiži lipoltické školy. Špičkové vybavení i bohatá ale vkusná
výzdoba, svědčí o tom, že v řízení školy se snoubí hlava a srdce. O tom, jak může být škola vybavená a
vyzdobená, se nám za našich dětských let ani nesnilo. Nemáme sice praktické zkušenosti, myslíme si ale, že
takových škol nemůže být v republice mnoho.
Setkání bylo velmi spontánní a atmosféra ve třídě připomínala první školní den po letních prázdninách –
jen namísto dětského švitoření zde byl hlasitý halas. Kolovaly fotografie, vyplouvaly vzpomínky, ale i životní
peripetie.
Obě paní učitelky nám všem velkoryse nabídly tykání a vzhledem k tomu, že jsou jenom málo starší než
my, bylo nám milé nabídku přijmout.
Posléze jsme se přesunuli do místního pohostinství, které se vzorně postaralo o další průběh večera.
Při loučení jsme si slíbili, že se budeme setkávat již pravidelně každý rok a že nikdo nebude chybět, takže
od teď budeme o sebe každý zodpovědně pečovat.
Za spolužáky 1956/61 Zdeněk Krejčík
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Finanční dar
(Prosíme, nečtěte tento text dětem, především z naší mateřské školy, jelikož dárky, o kterých se níže
zmiňujeme, přinese JEŽÍŠEK!!! Děkujeme za pochopení.)
Naše mateřská škola obdržela tento rok dva sponzorské dary.
o
První byl od pana Zdeňka Hostinského, který nám umožnil zakoupení několika balančních prvků na
tělovýchovné činnosti. Tyto balanční prvky jsou důležité pro rozvoj zdatnosti předškolních dětí. Další část daru
jsme použily na pořízení obchůdku, který se dá přeměnit na maňáskové divadlo.
o
Druhý finanční dar byl použit na zakoupení maňásků. Velice si toho vážíme a děkujeme.
Miluše Juračková

Sportovní školička
Již tradičně zahajuje mateřská škola školní rok Sportovní školičkou. Z 28 dětí se jí nezúčastnily pouze nejmenší
děti, které se ještě nezadaptovaly na nové prostředí MŠ. Oba trenéry již starší děti znaly z minulých ročníků,
takže věděly, co je čeká a velmi se těšily. Každá hodina se skládá z rušné části, kdy se děti proběhnou, potom
si zacvičí podle vzoru trenérů. Následuje zdolávání různých překážek v družstvech a vyzkoušení pokaždé
jiného sportu (florbal, fotbal, volejbal, apod.)
Na závěr sedmi lekcí dostávají všechny děti zaslouženě medaile. Některé už jich mají doma pěknou sbírku
a těší se, že za rok ji obohatí o další kousek.
Miluše Juračková

Setkání s pejsky
Začátkem října přijala naše MŠ pozvání pana Zdeňka Hostinského na návštěvu. S radostí jsme přijali.
Důvodem byli jeho pejsci. Za plotem se nám nezdáli nijak výjimeční, ale brzy jsme se přesvědčili o opaku.
Když jsme dorazili na místo a usadili jsme se na terasu, postupně se nám představili borderkolie Artemis, Trisha
a Taran a sheltie Sisi. Všichni čtyři jsou nebo byli výborní v agilitách (sport se psy, kde jde o nejrychlejší
překonání překážek). Pečlivě poslouchali povely svého páníčka a paničky Lucky. Běhali, skákali, tančili, váleli
sudy, zdolávali překážky a vždy dostali zaslouženou odměnu. Také naše děti zkoušely dávat pejskům pokyny
a odměňovaly je dobrotou a pak si samy vyzkoušely některé překážky a zjistily, že to není tak jednoduché,
jak se na první pohled zdá. Dopoledne rychle uteklo, čas oběda se přiblížil a my se museli rozloučit. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavostí nejen o obou rasách, ale i o jednotlivých pejscích. Každý je jiný, každý je něčím
výjimečný. Naše děti si uvědomily, že dobrý kamarád nemusí být jen dvounohý, ale i čtyřnohý a hlavně
Vás nikdy nezklame.
Děkujeme za krásné dopoledne.
Miluše Juračková
P.S.: Když jsem připravovala tento článek, požádala jsem pana Hostinského o stručnou charakteristiku
jednotlivých pejsků. Poslal mi dlouhý email plný lásky, přátelství a oddanosti mezi ním a jeho chlupatými
parťáky. Vybrat jen několik slov a ochudit čtenáře o zajímavé vyprávění nelze. Proto přikládám i text pana
Zdeňka Hostinského.
„Aktuálně máme čtyři pejsky – Artemis, Sisi, Trishu a Tarana. Tři z toho jsou borderkolie, čtvrtá Sisi je sheltie.
Artemis z Třineckého podlesí - desetiletá vůdkyně smečky a vůbec jí přitom nevadí, že už tři roky má jen tři
nohy. Svého času výborná závodnice agility, buď byla první, nebo z trati vyletěla, žádné jiné umístění jsme
snad nikdy neměli. Neúnavný vytrvalec a nadprůměrně inteligentní pes. Od úrazu v roce 2016 se trochu
zklidnila a i na třech nohách ji nedělá problém držet celý den tempo se smečkou. Její rekord je zatím 33 km

Strana 7

ve skotských horách za den. Obecně borderky jsou velmi oddané plemeno, u Artemis to platí dvojnásob. Jí
se to stalo bohužel osudným. Přesně do puntíku plnila můj povel, při kterém se srazila s autem, které jsem já
přehlédl. Dlouho bojovala, aby mohla chodit normálně, ale asi po třech měsících rehabilitací mi dala najevo,
že takhle jí to dál nebaví a bude radši skákat po třech než vymetat ordinace. Že to bylo správné rozhodnutí,
potvrdila mnohokrát poté, ať již zmíněnými výlety po Skotsku, výstupem na alpské vrcholy, nebo tím, že se
takto naučila plavat, byť je to fiziologicky v podstatě nemožné. Je věrná zejména své smečce, společnost
druhých nutně nevyhledává. Je velmi důsledná. Je to jediný pes, který mě kdy „rafnul“. Ne že by chtěl, ale
za každou cenu chtěl chytit tenisák nebo fresbee, tak jak měla za úkol a prostě se netrefila. V agility mi
mockrát vběhla pod nohy a z videa se ukázalo obvykle to, že já jsem byl špatně a ona ne. Nicméně to ji
nezabránilo jít v příštím kole úplně stejně, protože takový povel dostala.
Trisha Crazy Fellow - většina majitelů tvrdí, že je jejich pes výjimečný. Trisha se od nich liší tím, že u ní je to
pravda. Artemis jsem měl jako první a první u mě vždy zůstane, nicméně tak úžasného pejska jako je Trisha už
nejspíš
nepotkám.
Trisha je o 4 roky
mladší než Artemis a
tak pokud chtěla být
u tenisáku nebo jídla
dřív než ona, musela
být rychlejší. Nejspíš i
proto je z Trishi sprinter
než vytrvalec. Její
rychlost
se
blíží
k rychlosti chrtů, což
jsou nejrychlejší psi.
Přemýšlí o povelech,
o využití sil a jejich
rozdělení,
dokáže
poznat, když byl povel nepřesný. Utahat ji fyzicky je v podstatě nemožné. Pozná, že když máme na zádech
batohy, tak to bude výlet na delší dobu. Při každé příležitosti sebou plácne na zem a odpočívá, stačí, že třeba
podlézáme spadlý strom. Nebo běží před nás a než dojdeme, ulehne do stínu. Pravda, jednou se ji to vymstilo.
Díky hukotu vody vodopádu nezaregistrovala, že odcházíme a my si až po půl kilometru všimli, že nám někdo
chybí. Trisha má ráda kohokoliv, kdo je ochoten s ní něco dělat. Je jí jedno jestli jsou to děti či dospělí. Miluje
vodu, a to v jakémkoliv skupenství. Jediné, co nesnáší, je nuda, což nám dávala najevo nemalým množstvím
rozkousaných bot. Jediná cesta jak Trishu rychle unavit je „přes hlavu“ - psi obecně mají poměrně malou
mozkovou kapacitu a relativně rychle se unaví, pokud hlavu intenzivně používají. Trisha toho aktuálně umí asi
nejvíc z dogdancingu (psí sport, kdy pes pod vedením psovoda provádí sérii cviků v rytmu hudby), což je pro
ni skvělé vybití v chladnějších dnech.
Taranis of Black - White Valley - Taran je u nás necelým druhým rokem, je mu přibližně šest let. Jeho život
by se dal rozdělit na dvě části. Předtím, než přišel k nám, a u nás. Původně měl být na farmě u oveček, ale
jelikož neprokázal vlohy k pasení, vystřídal několik majitelů, psích útulků a prožil nemálo dní na ulici. Až jsme
ho jednou objevili my, a od první chvíle nám bylo jasné, že patří k nám. Původně to byl dost apatický pes
smířený s nudou života,
ale s naším příchodem
se mu svět otočil
naruby. Najednou mu
někdo začal vymýšlet
zábavu, chtít po něm
splnitelné a stal se
členem větší smečky.
Během půl roku shodil
asi 5 kilo a stal se z něj
podobně atletický typ,
jako bývala Artemis.
Ve
smečce
má
aktuálně
pozici
ochranáře.
Nevěřil
bych, že odrostlejší pes
může být tak věrný jako je Taran. Pejsci z útulku bývají vděční za cokoliv, ale Taran několikrát prokázal, že my
jsme jeho rodina. Nekompromisně „usměrnil“ pejska, který byl u nás na návštěvě, když si dovolil zavrčet na
Artemis, a ač borderky obecně hlídací geny nemají, tak Taran by proti nezvaným návštěvníkům
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nekompromisně zakročil. Zároveň je to neuvěřitelný mazel, zejména ve vztahu k dětem. Děti do cca deseti
let s ním můžou dělat opravdu cokoliv (což můžou s kterýmkoliv členem naší smečky) a na rozdíl od ostatních,
kteří by se zvedli a někam se vzdálili, Taran se valchování od dětí nebrání, ale naopak ho vyhledává.
Sisi - Rebecca Gold Borůvka - bezpochyby nejhezčí desetiletý člen naší smečky. Na rozdíl od dvoubarevných
borderek, má na sobě čtyři barvy. Bílá, šedá, tmavě šedá a černopálená (tmavě žlutá). Tato kombinace se
v podstatě nevyskytuje a sama o sobě je velmi vzácná. Ač starší než Artemis, nikdy její pozici ani náznakem
nezpochybňovala. O co Trisha vynikla nad průměr v inteligenci, o to Siska má co dohánět. Je to skvělý pejsek
na ležení na gauči, ideálně celý život, ale když se někam jde, tak vyrazí taky. Jsou jen dvě věci, v nichž je
vynikající - agility a jídlo. Díky relativně rozvážné povaze se dostala v žebříčku agility nejdál. Borderky obvykle
vyletěly z tratě a ona je svým klidným tempem předběhla. A pak jídlo. Je schopná baštit celý den od rána
do večera. Společnost dětí si nijak neužívá, ale zase ji považuje za lepší, než kdybych ji nutil sportovat.
Jak je vidět, máme čtyři hafany a každý je úplně jiný – no, asi jak u lidí“.

Hasiči Lipoltice
Dne 7. prosince 2019 proběhla výroční valná hromada SDH Lipoltice. Její součástí byla
volba nového výboru, jelikož končí funkční období současných členů. Staronovým starostou
byl zvolen Petr Bouma. Dále se volila funkce jednatele a hospodáře SDH. Pro nastávajících
5 let bude funkci jednatele vykonávat Milan Malý a hospodáře Jan Černý. Byli taktéž zvoleni
dva noví členové výboru, a to Klára Linhartová a Milan Malý ml.
Všem jmenovaným přejeme hodně úspěchů v jejich funkcích.
SDH Lipoltice

Život v naší obci
Mikuláš

Tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka v našem regionu proběhne
od 1. do 14. ledna 2020.
Kašpar, Melichar a Baltazar navštíví naši obec
v pondělí 6. ledna 2020.

Sbírka pro Diakonii Broumov
o

I v roce 2020 se chceme zapojit a pomáhat druhým. Tou nejmenší formou je uspořádání sbírky potřebných
věcí:
Dámské, pánské, dětské oděvy – nepoškozené s fungujícími zipy. Obuv – nepoškozená - zavázaná
v igelitové tašce. Kabelky, tašky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem. Lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené. Přikrývky, polštáře a deky - pouze péřové. Záclony, závěsy –
nepoškozené. Látky - minimálně 1m2. Knihy, menší elektrospotřebiče, které mohou být
i nefunkční.
Věci do sbírky budou přebírány obecním úřadem
v úředních hodinách od 2. března do 30. dubna 2020.
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Pozvánky
Cvičení rodičů s dětmi
Protáhnout si svá těla a strávit čas s dětmi můžete na Cvičení rodičů s dětmi, které probíhá každé úterý
od 17. hodiny v sále pohostinství Lipoltice. S sebou potřebujete pouze čistou obuv s bílou podrážkou a dobrou
náladu.

Novoroční ohňostroj
Oslavte s námi příchod nového roku novoročním ohňostrojem a to hned dvakrát. Poprvé pár minut
po odbytí půlnoci na 1. ledna před pohostinstvím Lipoltice. Další ohňostroj osvítí oblohu nad místním letištěm
ve středu 1. ledna 2020 od 17,00 hod.

Plesová sezóna 2020
Hasičský ples – sobota 18. ledna 2020
Babský bál
– pátek 6. března 2020

Včelařský ples – pátek 21. února 2020
Jarní ples
– sobota 21. března 2020

Dětský karneval
Zveme Vás na karnevalové veselí a rej masek v sobotu 29. února 2020 od 15,00 hodin v sále pohostinství
Lipoltice.

Připomínáme si: 30 „sametových“ let
Po revoluci se začala československá společnost transformovat na nově vzniklé podmínky. Bylo potřeba
přeměnit řízené hospodářství na tržní model. Proces transformace hospodářství proběhl ve formě privatizace
státního majetku a jeho převedení do soukromého vlastnictví, které proběhlo ve dvou vlnách kupónové
privatizace v letech 1992 a 1994. Současně probíhala vlna restitucí soukromého majetku původním majitelům
vyvlastněným během znárodnění. Prohlubující se nespokojenost slovenské části republiky vedlo k rozpadu
Československa a vzniku dvou nezávislých států - České republiky a Slovenské republiky. Obě země se snažily
o vstup do NATO a do Evropské unie.
Události 30 „sametových“ let:
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Federální shromáždění schválilo zrušení trestu smrti.
Byl zahájen poslední transport sovětských okupačních vojsk z Československa.
Alexander Dubček utrpěl při automobilové havárii na dálnici D1 u Humpolce vážná zranění,
kterým 7. listopadu podlehl.
S platností od 29. července 1993 byla základní vojenská služba zkrácena z 18 na 12 měsíců.
Na Strahovském stadionu proběhl koncert skupiny Pink Floyd v rámci celosvětového turné
The Division Bell Tour.
Byl zatčen Karel Kopáč, organizátor Orlických vražd.
Na třídenní návštěvu přijela britská královna Alžběta II.
Na Moravě proběhly rozsáhlé povodně. Jejím symbolem se stala obec Troubky.
Čeští hokejisté získali na Zimních olympijských hrách v Naganu zlaté medaile.
Na území České republiky bylo možno pozorovat téměř úplné zatmění Slunce.
První blok Jaderné elektrárny Temelín byl poprvé připojen do rozvodné sítě.
Na Václavském náměstí se konala demonstrace na podporu vzpoury v České televizi.
Konal se první ročník hudebního festivalu Colours of Ostrava.
Václav Klaus byl zvolen prezidentem.
Česko vstupuje do Evropské unie.
Česká policie zasáhla proti účastníkům technopárty CzechTek 2005.
Poprvé po roce 1989, od Sametové revoluce, nedostala vláda důvěru.
Ve velkochovu v Tisové byl zaznamenán první výskyt viru ptačí chřipky na území ČR.
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2008
2009
2010
2011
2012

Byla ukončena platnost padesátihaléřových mincí a dvacetikorunové bankovky.
Česká republika se stala předsednickou zemí Rady Evropské unie.
Do úřadu 36. pražského arcibiskupa byl uveden Dominik Duka.
Konal se státní pohřeb exprezidenta ČR Václava Havla.
Kvůli hromadným otravám metanolem vláda České republiky vyhlásila plošnou prohibici na
prodej tvrdého alkoholu s obsahem nad 20 % čistého lihu, tzv. Metanolová aféra.
2013
Miloš Zeman zvítězil ve druhém kole prezidentských voleb.
2014
Při sebevražedném útoku poblíž letecké základny Bagrám zemřeli čtyři čeští vojáci, pátý český
voják byl těžce zraněn, na následky zranění zemřel.
2015
Po osmi letech výstavby byl uveden do provozu tunelový komplex Blanka v Praze.
2016
České reprezentantky - Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Lucie Hradecká,
zvítězily ve štrasburském tenisovém finále Fed Cupu nad Francií 3:2.
2017
Prezident Miloš Zeman podepsal milost pro Jiřího Kajínka.
2018
Proběhly oslavy 100 let od vzniku Československa.
2019
Zemřel Karel Gott, český zpěvák.
Čerpáno z www stránek.

Sport
Trofeje.cz – IV. třída – Přeloučsko – muži – podzim 2019, Lipoltice = Přelouč C
Datum

Soupeři

Výsledek
zápasu

18.08. 2019

Přelouč C – Lázně Bohdaneč

0:4

25.08. 2019

Staré Ždánice - Přelouč C

0:3

2.

Lázně Bohdaneč B

28.08. 2019

Přelouč C – Přelovice B

1:1

3.

Přelovice

01.09. 2019

Lány na Důlku - Přelouč C

4:0

4.

Kojice

08.09. 2019

Přelouč C – Srch B

4:1

5.

Semín

14.09. 2019

Rybitví - Přelouč C

2:4

6.

Lány na Důlku

22.09. 2019

Přelouč C – Zdechovice

2:2

7.

Choltice B

28.09. 2019

Dolany - Přelouč C

4:0

8.

Dolany

06.10. 2019

Přelouč C – Jankovice

4:3

9.

Přelouč C

12.10. 2019

Semín - Přelouč C

1:2

10.

Jankovice

20.10. 2019

Přelouč C – Choltice B

1:0

11.

Rybitví

27.10. 2019

Újezd B - Přelouč C

4:1

12.

Staré Ždánice

03.11. 2019

Přelouč C – Starý Máteřov B

0:1

13.

Újezd B

09.11. 2019

Řečany n. Labem - Přelouč C

3:0

14.

Starý Máteřov B

16.11. 2019

Kojice - Přelouč C

3:3

15.

Srch B

16.

Zdechovice
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Výsledky sezóny - podzim 2019
Pořadí
Družstvo
1.
Řečany nad Labem B

Dětský koutek

Přejeme Vám krásné prožití
vánočních svátků
a v nadcházejícím roce
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
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