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*  Seriál: Křestní jména  - leden - březen  
 
 

1.1. Mečislav slovanského původu, znamená „slavný mečem“ 

2.1. Karina jméno vzniklo splynutím dvou obdobně znějících jmen, italské Carina „hezká, 

milá“ a severské zkráceniny Kathariny „čistá, cudná 

3.1. Radmila slovanského původu, znamená „rozradostňující, milá“  

4.1. Diana ženské jméno odvozené ze jména římské „bohyně lovu“ 

5.1. Dalimil slovanského původu, znamená „stále milý“ 

6.1. Kašpar 

 

Melichar 

 

Baltazar 

aramejského nebo perského původu, vykládá se jako „nosič, strážce pokladů“, 

„pokladník“ v perštině  

hebrejského původu, obměna jména Melchior, což znamená „král světla“ 

případně „král je světlo“ 

babylónského původ, vykládá se jako „ochraňuj život králi“, popřípadě jako „Bůh 

ať ochraňuje krále“ 

7.1. Vilma německého původu, znamená „mou helmicí, či ochranou, je má vůle nebo 

přání“ 

8.1. Čestmír slovanského původu, jehož význam je „mírumilovný“ 

9.1. Vladan slovanského původu, lze je vyložit „jako ten, kdo vládne, vládce“ 

10.1. Břetislav slovanského původu, pravděpodobně vzniklo ze staročeského slovesa břěčěti 

"zvučet, hlučet", vykládá se jako "slavný bojovým rykem" 

11.1. Bohdana slovanského původu, vzniklo překladem řeckého jména Teodora, jehož význam 

je „dar boží“ 

12.1. Pravoslav slovanského původu, význam je uváděn jako „oslavující spravedlnost“ 

13.1. Edita pochází ze staroanglických slov „ead agyð“, což znamená „šťastný boj 

přinášející majetek“ 

14.1. Radovan slovanského původu, význam je uváděn jako „radostný“, „přinášející radost“ 

15.1. Alice jméno nejasného původu a významu „ušlechtilá, vznešená“ 

16.1. Ctirad českého původu, význam jména je „čestný, kdo má rád čest“ 

17.1. Drahoslav slovanského původu, „drahý, komu je drahá sláva, slavný drahostí“ 

18.1. Vladislav jméno slovanského původu, „slavný vládou, slavící vládu“ 

19.1. Doubravka slovanského původu, ze slova „doubrava“, obecného výrazu pro „háj, les“ 

20.1. Ilona ugrofinského původu, jedná se o maďarskou formu řeckého jména Helena 

21.1. Běla slovanského původu, překlad francouzského jména Blanka „bílá, čistá“ 

22.1. Slavomír jméno slovanského původu s významem „mírumilovný“ 

23.1. Zdeněk zřejmě ze staroslovanského jména Zdeslav „zde je slavný“ 

24.1. Milena  jméno slovanského původu, jméno je tvořeno příponou -ena od přídavného 

jména milý a znamená tedy „milující, milá“  

25.1. Miloš slovanského původu s významem „milovaný“ 

26.1. Zora rodné jméno slovanského původu, které má význam „jitřenka“ 

27.1. Ingrid skandinávského a staroseverského původu, „krásný, milovaný“, ve volném 

překladu znamená "jezdkyně boha Inga 

28.1. Otýlie vzniklo z mužského jména Oda/Ota "bohatství" či „štěstí“  

29.1. Zdislava slovanské křestní jméno, které znamená „zde slavná“  

30.1. Robin mužské i ženské křestní jméno staroněmeckého původu  

LIPOLTICKÉ 

LISTY 
Zpravodaj obcí Lipoltice,  

Pelechov, Sovoluská Lhota 

Čtvrtletník – č. 1/2019  

https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Per%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_jm%C3%A9na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ugrofinsk%C3%A9_jazyky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Helena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blanka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_jm%C3%A9na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_jm%C3%A9na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodn%C3%A9_jm%C3%A9no
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A9_jazyky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jit%C5%99enka
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skandinavie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_jm%C3%A9na
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31.1. Marika hebrejského původu, v japonském jazyku znamená „dítě věrné víry“ a Marika 

znamená „květina jasmínu“ 

1.2. Hynek vzniklo počeštěním německého jména Heinrich - zdomácněle Heinz či Hentz, 

jinou českou variantou je jméno Jindřich 

2.2. Nela latinského původu, jedná se pravděpodobně o zdrobnělinu jména Petronila 

nebo Kornélie 

3.2.  Blažej původ a význam je nejasný, z řeckého Blasios, což znamená „trpící na zápal 

kloubů“, nebo z řeckého bléché „bleptavý, breptavý; neobratný, tupý“ 

4.2. Jarmila  slovanského původu, jeho význam může znamenat „milující bujnost, sílu jara“ 

nebo souvisí se slovesem „jarý“ a znamenalo by „milující prudkost“ 

5.2. Dobromila slovanského původu, „milující dobro“  

6.2. Vanda patrně polského původu, často se udává jako odvozené od řeky Vandalus, 

nebo zkrácenina německých jmen začínajících na Wendel, znamenající 

"Polabská Slovanka“ 

7.2. Veronika původ v řeckém jménu Bereniké s významem „přinášející vítězství  

8.2. Milada pochází ze staroslovanského jména Mlada, jehož význam je „mladá“ 

9.2. Apolena řeckého původu, „dívka zasvěcená bohu Apollonovi“ 

10.2. Mojmír slovanského původu, „můj mír“ 

11.2. Božena jméno slovanského původu, je to česká varianta jmen Benedikta, Dorota 

12.2. Slavěna slovanského původu, „Slovanka“ 

13.2. Věnceslav křestní jméno slovanského původu s významem „více slavný“ 

14.2. Valentýn jméno latinského původu pocházející z výrazu valens, tj. „zdravý, silný“ 

15.2. Jiřina jméno řeckého původu, ženská varianta jména Jiří 

16.2. Ljuba slovanského původu, pochází z výrazu dodnes zachovaného v ruštině ljubov či 

němčině Liebe – „láska“ 

17.2. Miloslava slovanského původu, protějšek mužského jména Miloslav, obě dvě tato jména 

mají význam „slavící milost“ nebo prostě „milý“ 

18.2. Gizela jeho původ je obvykle odvozován od staroněmeckého výrazu gisil – „střela“ 

19.2. Patrik zkráceně Pat - latinského původu, odvozené ze slova patricius „urozenec“ 

20.2. Oldřich pocházející ze starohornoněmeckého Uodalrich a znamená „bohatý pán“ či 

„odkaz předků“ 

21.2. Lenka jedná se o domáckou variantu jména Helena, které má řecký původ ve slově 

„světlo“ nebo „pochodeň“ 

22.2. Petr pochází z řečtiny, znamená „kámen“ či „skála“  

23.2. Svatopluk prastaré slovanské jméno, „silný, silný v plucích, ve svém vojsku“ 

24.2. Matěj původně hebrejské jméno, znamená „Hospodinův dar“ 

25.2. Liliana ženské křestní jméno latinského původu, je odvozeno od jména květiny lilie 

26.2. Dorota řeckého původu, pochází z řeckého jména Doróthea „boží dar“ 

27.2. Alexandr pocházející z řeckého Alexandros „obránce mužů“ 

28.2. Lumír  slovanského původu, jméno má význam „mírumilovný“  

1.3. Bedřich pochází ze staroněmeckého jména Fridurihhi, kde první část jména Fridu 

znamená „mír“ a druhá část rihhi „vládce“ 

2.3. Anežka jméno vzniklé z řeckého hagné „neposkvrněná“ 

3.3. Kamil jméno přejaté z latiny, „narozený ze svobodných rodičů“ nebo „heřmánek“ 

4.3. Stela  jméno latinského původu, pocházející ze slova stella – „hvězda“ 

5.3. Kazimír slovanské jméno, skládající se z členů Kazi „ničit, kazit“ a mír „mír, klid, pokoj“ 

6.3. Miroslav jméno slovanského původu, „oslavovatel svět, narozený k oslavě světa“  

7.3. Tomáš základem mužského křestního jména Tomáš je aramejské תום Tóm, resp. se 

členem תומא Tómá, v překladu znamená „dvojče“ 

8.3. Gabriela jméno Gabriel má původ v hebrejských slovech, které znamenají „boží muž“ 

anebo "Bůh je silný" 

9.3. Františka protějškem jména František, které původně nebylo běžným jménem, ale 

přezdívkou s významem „malý Francouz“ 

10.3. Viktorie pochází z latiny, kde victoria znamená „vítězství“ 

11.3. Anděla  ženská forma slova „anděl“ 

12.3.  Řehoř řeckého původu, odvozené od výrazu grégoros „bdělý“ 

13.3. Růžena vzniklo jako překlad latinského jména Rosa „růže“ 

14.3. Matylda germánského původu Mathildis, jméno se tedy vykládá jako „silná bojem“ 

15.3. Ida germánského původu, odvozován od staroněmeckého výrazu id  „čin“ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Japon%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petronila
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korn%C3%A9lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vandalus&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berenika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_jm%C3%A9na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dorota
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99estn%C3%AD_jm%C3%A9no
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patricius
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_horn%C3%AD_n%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Helena
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodn%C3%A9_jm%C3%A9no
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hebrejsk%C3%A9_jm%C3%A9no
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDena
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99estn%C3%AD_jm%C3%A9no
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_jm%C3%A9na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aramej%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvoj%C4%8Data
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ezd%C3%ADvka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl
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16.3. Elena řeckého původu a znamená „světlo“ nebo „pochodeň“ 

17.3. Vlastimil slovanského původu s významem „milující svou zemi“ 

18.3. Eduard anglosaského původu, „hlídající štěstí, bohatý strážce 

19.3. Josef hebrejské mužské jméno, jež má tento význam: „Ať (Hospodin) přidá“ 

20.3. Světlana jméno ruského původu 

21.3. Radek  slovanského původu, znamená "radovat se, šťastný“ 

22.3. Leona řecký původ, znamená „lev“ 

23.3. Ivona francouzského původu, etymologickým základem je starogermánské slovo íwa 

označující strom tis 

24.3. Gabriel původně židovské jméno, význam jména se vykládá jako „muž boží“, „Bůh je 

silný“, „Bůh je moje síla“, „hrdina boží“, nebo jako "přemohl mě Bůh" 

25.3. Marián jeden výklad ho uvádí jako mužský protějšek běžnějšího ženského jména Marie, 

jiný ho odvozuje z latinského Marius 

26.3. Emanuel hebrejského původu, znamená „Bůh s námi“  

27.3. Dita hebrejského původu, které vzniklo zkrácením jména Judita 

28.3. Soňa původem ruské ženské jméno, vzniklo zkomolením řeckého jména Sophia, které 

znamená „moudrost“ 

39.3. Taťána jméno používané nejvíce Rusy, staří Řekové znali slovo tattó, které znamenalo 

„ustanovovat“, „rozdělovat“ 

30.3. Arnošt germánského původu, „čestnost“ nebo „vytrvalost, rozhodnost, pevnost“ 

31.3. Kvido podle některých zdrojů germánského původu, „muž z lesa“ 
 

Čerpáno z www stránek.  
 

*  Zprávy obecního úřadu, informace pro občany 
 

 

Odpadové hospodářství 
      

     Na začátku roku 2019 posílila obec počet nádob na tříděný odpad. K dispozici jsou tato stanoviště: 
 

o Lipoltice – náves a parkoviště u fotbalového hřiště - plast, sklo, papír, kov. 

o Lipoltice – u obecního úřadu – léky, baterie. 

o Pelechov – prostranství na Sovoluskou Lhotu - plast, sklo, papír, kov. 

o Sovoluská Lhota – u rybníka - plast, sklo, papír, kov. 

o Sovoluská Lhota – obec – plast. 
 

Informace pro správné třídění odpadu – informace jsou čerpány z www stránek společnosti 

EKO-KOM 
 

Žlutý kontejner na plasty 
 

o ANO - do kontejnerů patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, 

čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie 

od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren sem 

vhazujeme v menších kusech 

o NE - nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, 

barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky 

 

Modrý kontejner na papír 
 

o ANO - časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 

obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy, obálky 

s fóliovými okýnky, papír s kancelářskými 

sponkami. Bublinkové obálky vhazujeme pouze 

bez plastového vnitřku! 

o NE - uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Pozor, použité dětské pleny 

opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice! 

Zelený a bílý kontejner na sklo 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/JHVH
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodn%C3%A9_jm%C3%A9no
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marius_(jm%C3%A9no)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hebrejsk%C3%A1_jm%C3%A9na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Judita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moudrost
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjotrj_qr7hAhWoPOwKHYj8D2oQjRx6BAgBEAU&url=http://ctvrtaci.xf.cz/articles/opakovani-a-zhodnoceni-prace/&psig=AOvVaw3KB5pZTNU2xF3CbSLF9oYC&ust=1554738621517418
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o ANO - například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, 

marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří  

 

o NE - do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo 

třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět 

do obchodu 

o Sklo větších rozměrů je třeba rozbít a vsypat do nádoby. Volně uložené sklo svozová firma 

neodváží a vzniká tak nebezpečí poranění osob. Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, 

vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.  

 

 

Kontejner na drobný kovový odpad – drobný odpad z domácností 
 

o ANO – konzervy od potravin, plechovky a nápojové obaly, kovové kanystry, drobný kovový 

odpad 

o NE – plechovky od barev a jinak znečištěný kovový odpad - určeno na sběrný dvůr – případně 

lze jej likvidovat v rámci sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

 

Svoz bioodpadu     
 

o středa v liché týdny 

o první svoz        – 10. dubna 2019 

o poslední svoz  – 20. listopadu 2019 

o pro svoz bioodpadu jsou určeny hnědé popelnice označené velkou bílou nálepkou 

s uvedením, co do bioodpadu patří a nepatří 

 
Svoz komunálního odpadu 

o od 1. května 2019 je třeba mít popelnice na komunální odpad označené 

nálepkou pro rok 2019, bez tohoto označení nebudou popelnice vyváženy 

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
 

o sobota 4. května 2019  

- Sovoluská Lhota –  u rybníka                          – 11,25 – 11,35 hod. 

- Pelechov             –  u autobusové čekárny  – 11,45 – 12,00 hod. 

- Lipoltice               –  parkoviště – náves         – 12,10 – 12,40 hod. 
 

 

o sobota 9. listopadu 2019 

- Sovoluská Lhota –  u rybníka                          – 11,25 – 11,35 hod. 

- Pelechov             –  u autobusové čekárny  – 11,45 – 12,00 hod. 

- Lipoltice               –  parkoviště – náves         – 12,10 – 12,40 hod. 
 

 

Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky,  

oleje, kyseliny, louhy v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry, televize, počítače, 

monitory, zářivky, ledničky 
 

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola, 

umyvadla, WC mísy, zrcadla 
 

NEVOZTE DO SBĚRU !!!    

Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit a stavební izolační polystyren (expandovaný 

a extrudovaný polystyren). 
 

Časy jsou pouze orientační a je třeba vyčkat příjezdu svozové techniky !!!  

Je zakázáno skladovat odpad na stanovištích svozu VO a NO před termínem svozu odpadů, každý je 

povinen si svůj odpad naložit do vozidel svozové firmy. 

 
 

Poplatek za komunální odpad 2019 – výňatek z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 
     Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů pro rok 2019 zůstává ve výši 600 Kč/poplatník/rok. 

 

   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMy8DRrb7hAhXD-KQKHUGNClIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mestohejnice.cz/cs/obcan/mestsky-urad/nakladani-s-bioodpadem.html&psig=AOvVaw1WlKOd57GHpyO0U9TiNxlj&ust=1554739283192597
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Poplatníkem je:   

1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt / které povolen trvalý pobyt nebo přechodný 

pobyt na dobu delší než 90 dnů / která pobývá na území České republiky přechodně po 

dobu delší 3 měsíců / které byla udělena mezinárodní ochrana - azyl nebo dočasná 

ochrana - dočasná ochrana cizinců 

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 
 

     Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna příslušného kalendářního roku, tj. nejpozději 30. 

dubna připsán na účet obce Lipoltice. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, 

je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 

povinnost vznikla.  

     Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří jsou: držitelem průkazu TP, ZTP a ZTP/P. 

Úleva ve výši 100 Kč se poskytuje poplatníkovi, který v příslušném kalendářním roce 

nedovrší 10 let věku / dovrší 65 a více let věku. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu 

pro příslušný kalendářní rok je poplatník povinen ohlásit. V případě, že poplatník tuto 

povinnost nesplní, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 

    Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může 

správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Pro rok 2019 je stanoveno navýšení poplatku 

ve výši 200 Kč/poplatník. 
 

Kompletní znění OZV č. 1/2018  je zveřejněno na www.lipoltice.cz. 

 

      Poplatek ze psů 

o platí se ze psů starších 3 měsíců, za prvního psa 60 Kč, každý další pes 80 Kč 

o splatnost - do 30. dubna příslušného kalendářního roku 

 

  Výše uvedené místní poplatky lze zaplatit hotově v úředních hodinách nebo na účet 

obce č. 3036463/0300. Při platbě na účet je nutné uvést variabilní symbol, který je uveden na 

www.lipoltice.cz → úřední deska → dokumenty orgánů obce a obecního úřadu. 

Stočné 2019 
     Usnesením Zastupitelstva obce Lipoltice - č. 9/2019 ze dne 22. března 2019 - byl schválen Cenový 

výměr č. 1/2019 pro výši stočného pro rok 2019. I pro rok 2019 zůstává stočné ve výši 33,00 Kč/m3. 

 
Platby na účet obce 
 

    Při úhradách poplatků bezhotovostním převodem na účet obce prosím uvádějte odpovídající 

variabilní symboly (VS), případně doplňte upřesňující text. Při uvedení špatného VS, nebo neuvedení 

VS - jsou přijaté platby těžko identifikovatelné s evidovanými pohledávkami.  

Děkujeme za pochopení. 

 

 

Volby do Evropského parlamentu                                             
 

o Pátek     24. května 2019  –  14,00 – 22,00 hod. 

o Sobota  25. května 2019  –    8,00 – 14,00 hod. 

o Volební místnost – jídelna základní školy – Lipoltice. 
 

o Právo volit – i volič - občan jiného členského státu EU, bude-li nejpozději ve středu 10. dubna 

2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. 

o Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, může na 

základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku v České 

republice. Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého či přechodného pobytu 

voliče, popř. zastupitelské úřady. Zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu je 

trvalého charakteru, nejedná se o jednorázový zápis. Při ztrátě nebo odcizení voličského 

průkazu nelze vydat jeho duplikát. Ztrátu nebo odcizení tiskopisu voličského průkazu je třeba 

nahlásit Ministerstvu vnitra na e-mailovou adresu volby@mvcr.cz. 

o O vydání voličského průkazu může volič požádat písemně do pátku 17. května 2019 do 16,00 

hodin s úředně ověřeným podpisem voliče nebo osobně do středy 22. května 2019 do 16,00 

hodin. Voličské průkazy mohou být vydávány nejdříve ve čtvrtek 9. května 2019. 

 

Podrobné informace jsou k dispozici na www.mvcr.cz → informační servis – volby – volby do EP. 

http://www.lipoltice.cz/
http://www.lipoltice.cz/
mailto:volby@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/
http://www.myslivost.cz/omsprostejov/Prace-s-mladezi/omalovanky.aspx
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjostbzrr7hAhUB4aQKHVH3C9cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.reflex.cz/komunalni-volby-2018-info-wiki&psig=AOvVaw2FHmNQDQqWpr8OrpVa0hri&ust=1554739674249208
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Sbírka pro Diakonii Broumov 
 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:  

o Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy. Obuv – nepoškozená - 

zavázaná v igelitové tašce. Kabelky, 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 – mohou být 

i nefunkční. 

 

 Věci, které vzít nemůžeme: 

o  Znečištěný a vlhký textil, ledničky, televize, počítače, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola, kočárky- 

transportem se poškodí, lyže, lyžáky, nádobí bílé i černé, 

skleničky, porcelán 

 

 

 

*  Společenská kronika 2018 
 

Životní výročí:  
 

o Leden – Kožená Jarmila, Šebová Zdenka, Černý Josef, Horká Soňa 

o Únor – Kučerová Jiřina, Levinská Věra, Deršáková Vlasta, Němcová Jaroslava 

o Březen – Flídrová Jiřina, Halámková Zdeňka, Černá Hana, Dostálek Martin, Šturma Václav 

                             

     Narození:  Antonín Svoboda, Jan Trűbenekr 

 

Srdečně blahopřejeme. 
              

 

*  Základní škola a mateřská škola 
 

Návštěva z Ekocentra Paleta Chrudim 
 

     V měsíci březnu vrcholily přípravy na školní jarní ples. Vedle příprav samozřejmě probíhala výuka, 

ale také nechyběly zajímavé akce. Jednou z akcí byla návštěva z Ekocentra Paleta Chrudim. Už na 

začátku září jsme si vybrali program Jaro.  

     Přijela k nám známá tvář, která v naší škole už byla několikrát. Tento program probíhal na školní 

zahradě. Seznámili jsme se s děním v jarní přírodě. Zaměřili jsme se na první jarní bylinky, zpěv ptáků, 

zrození nového života. Také si žáci vytvořili z hlíny kuličku, kterou poté mohli využít na jarní hru - Kuličky.  

     Když jsme dorazili na školní dvůr, bylo na zahradě připraveno několik stanovišť. U každého jsme se 

společně zastavili a řekli si, co je na obrázku a proč to patří k jaru. Nejzajímavější stanoviště bylo, když 

jsme pomocí stetoskopu poslouchali proudění vody a mízy ve stromu. Paní nám říkala, 

že kdybychom to poslouchali každý týden, tak by to bylo víc a víc slyšet.  

      Také žáci mohli ochutnat kopřivový čaj. Jeden čaj byl ze sušené kopřivy a druhý z 

čerstvé. Děti viděly rozdíl mezi čaji hned na začátku. Čaj ze sušené kopřivy byl tmavší, 

kdežto z čerstvé kopřivy byl hodně světlý. Některým tento čaj velice chutnal, 

některým k chuti nepřišel.  

     Na konci programu si mohli žáci ve skupinkách zasadit hrách, řeřichu nebo pažitku. 

Malý květináček si ozdobili a vytvořili do něj zápich s nápisem rostlinky.  

     Program byl velmi poučný a také zábavný. Určitě se budeme všichni těšit na další 

program z tohoto centra.  

Mgr. Tereza Kopová  

 

 

 

 

 

https://www.obrazky.cz/?q=kv%C4%9Btina+omalov%C3%A1nka&url=https://media0.webgarden.cz/images/media0:5109fd888f6d0.jpg/024.jpg&imageId=c5190cb2a3f5bd76&data=lgLEED0n-TSczSkVuSEsHOwWNarEMH95ZyLql4QEuSeSAss_5FOECQ6kSCsgycn-Bqbuq4MT0Dsi7ctacemCLHK82MaGLs5cj3V0xAJToZPEApNqxAKyysQC_QE=
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/stažený-soubor-1.png
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirlvXFsr7hAhVBaVAKHZN-DekQjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/202039578/stock-illustration-coloring-page-seedling-flowerpot.html&psig=AOvVaw3wEk3iDyhdSoAbaZLrq3XK&ust=1554740589981666
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Pyžamová párty 
     Pyžamka patří do postýlky, ale nikomu nevadilo, že je po ránu znovu oblékl. Masky jsme letos 

netradičně vyměnili za slušivá pyžamka, košilky, župánky, teplé ponožky a bačkůrky. Nechyběl ani 

plyšák z postýlky. A začínalo se jak jinak než tancováním a dováděním na parketu. Ten se během 

chviličky zaplnil pestrobarevným davem, který se naplno oddával dětským diskotékovým rytmům.          

Jedna soutěž střídala druhou, ať už to byla Židličkovaná, Provlékání obruče, Tanec s míčkem, Podpis 

nohou, Přenášení lentilek brčkem, Sbírání míčků atd. Vedle her zde byl připraven i fotokoutek 

s legračními doplňky. 

     Pohádky slouží jako dokonalý prostředek pro uspávání, ale mohou děti motivovat k tomu, aby 

začaly číst. A protože pohádka a noční košilka s pyžamkem patří k sobě, připravili jsme pro žáky 

pohádkový kvíz, ve kterém jsme si zábavnou formou ověřili znalost 

pohádek.  

     V průběhu proběhla volba Miss košilka a Pan Pyžamko. Vítězové byli 

odměněni plyšákem do postýlky. Že jste ještě nebyly na diskotéce 

v pyžamu? Nevadí. Máme pro vás několik fotografií z vydařené akce.  

Mgr. Vlaďka Nalezinková 

 

 

Bubnování do škol s instruktorem Davidem Antošem 
 

     Cílem této akce, bylo ukázat dětem, že hrát se dá prakticky na cokoli 

a lze k hudební produkci účelně využít i odpadní materiály. Akce se 

konala v MŠ 13. února 2019. Když jsme vstoupili, zůstaly děti nevěřícně 

stát. To nečekaly! Učebna byla plná odpadů, které lidé vyváží do 

sběrného dvora - různě velké plastové barely, plechové hrnce, pekáče, 

kbelíky, plechovky … atd. Instruktor byl veselý, usměvavý a jeho dobrá 

nálada přeskočila na nás na všechny a panovala od začátku až do 

konce akce. Děti dostaly vyrobené paličky a pak to začalo! Bubnovalo 

se pomalu / rychle, slabě / silně, melodie stoupala, potom zase klesala 

až do pianissimo. Přitom všem bylo využito všeho toho „harampádí“! Také 

se hrálo „na tělo“ … tleskej /rukama/, pleskej /rukama do stehen/, 

podupej /nohama/ a hýbej celý tělem do rytmu písně. Všechno toto 

konání provázela píseň, Skákal pes ….. 
      

     Očima dětí!  
 

Jak to viděla Aneta Čejková. 

…Všechny „hudební nástroje“ byly z různého materiálu 

/sudy, tenisové míčky, dřevěné tyčky, z hrnců, misek a 

různých nádob, z plechovek/. Uvnitř plechovek byly 

například: semínka, kamínky, pecky, šišky, oříšky, koření a 

klacíky… 
 

A takto to vnímala Zuzka Zahradníková. 

…Bubny jsou plastové sudy. Jejich velikost je různá. 

Bubnovali jsme na nich potichu i hlasitě. K bubnům nás 

provázela různá chrastítka. Také jsme zkusili hru na hrnce. 

Potom jsme tleskali na tělo do rytmu písničky „Skákal pes“. 

…Bubnování bylo zajímavé. Líbilo se mi, že paličky 

uprostřed měly hluboký tón a u kraje měly nízký tón. …U představení jsem se pobavila i zasmála. 
 

Pohled Zuzky Novotné. 

…Začali jsme bubnovat pomalu a potom jsme zrychlovali. Také jsme se do rytmu hýbali, 

podupávali na místě, tleskali při počítání na tři doby. Moc se mi bubnování líbilo, bylo zábavné. 

Užila jsem si hudbu i pohyb. 
 

A ještě názor Ondry Kosejka. 

…Zajímalo mě, jestli si také zabubnuju. Už od první chvíle bylo jasné, že nebudeme pouze pasivními 

diváky. David nás aktivně zapojil a to se mi na tom líbilo nejvíce. Současně, ale musím vyjádřit 

zklamání, protože jsem doufal, že do „bubnů“ si budu moci „třískat“ sám. 
 

     Tak to bylo několik momentů, jak tuto neobvyklou akci vnímaly děti. Z mého pohledu si to velmi 

užívaly a dobře se bavily. Akce byla zábavná a poučná, ale také inspirující, jak obohatit a zpříjemnit 

výuku hudební výchovy. 

Kolektiv dětí ZŠ Lipoltice. Obecný komentář: Černá Kamila, učitelka ZŠ. 
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Školní – Jarní ples 2019 – fotogalerie 

 
 

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020 
      

     Vyzvedávání žádostí k přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2019/2020 v budově školky:  

o v úterý 16. dubna 2019, ve středu 17. dubna 2019 

o dopoledne   8,00 – 10,00 hodin, odpoledne 14,30 – 16,00 hodin  

 

     Vyplněné žádosti s vyjádřením od dětského lékaře se odevzdávají v budově školky:  

o v pondělí 6. května 2019, v úterý 7. května 2019 

o dopoledne   8,00 – 10,00 hodin, odpoledne 14,30 – 15,30 hodin  

     Seznam přijatých dětí (dle registračního čísla) do mateřské školy na školní rok 2019/2020 bude 

zveřejněn od středy 22. května 2019.  
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*  Hasiči Lipoltice 
      

     Znáte ten pocit, když můžete udělat radost dětem? My jsme tento pocit zažili. Během Vánoc nás 

napadlo, že bychom chtěli udělat radost dětem. Pro náš záměr jsme si vybrali Dětský domov v 

Pardubicích, kde jsme kontaktovali hlavní vychovatelku ohledně našeho nápadu. Po domluvě s ní a 

paní ředitelkou jsme zakoupili vstup do Aquacentra v Pardubicích pro 32 dětí. V lednu došlo k předání 

tohoto daru pro děti, kteří vypadali nadšeně z našeho dárku. S vedením dětského domova jsme se 

domlouvali i na další spolupráci.  Byli bychom rádi, kdyby všichni přijeli na dětský den a čarodějnice a 

my jim za oplátku ukážeme naši techniku. 

Členové SDH Lipoltice 

  

 

*   Život v naší obci 
 

Tříkrálová sbírka 2019 – dopis Charity Přelouč   
 

Vážený pane starosto, 

     ve dnech 4. - 6. ledna 2019 probíhala v našem regionu Tříkrálová sbírka. Koledovalo se v Přelouči a 

dalších 52 přilehlých obcích. Během víkendového koledování nám pomáhali děti a dospělí i z Vaší 

obce. I díky nim byl letošní výtěžek rekordní. Celkový výtěžek sbírky byl 326 187 Kč, tj. o téměř 20% více 

než loni!  

Ve Vaší obcí byl výtěžek 6 339 Kč. 
 

     Tímto mi dovolte jim poděkovat za jejich čas a ochotu nám pomoci. Mají náš 

obdiv, že i za nepříznivého počasí zvládnou obcházet domácnosti a zároveň 

lidem rozdávat radost s přáním požehnání do nového roku. Jejich pomoci si 

velmi vážíme!  Budeme se těšit na další spolupráci.  

     S přáním všeho dobrého.  

Mgr. et Bc. Miroslava Škávová, koordinátorka TKS, Charita Přelouč 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_fyr-vffAhVPNOwKHWA7ARUQjRx6BAgBEAU&url=https://jicin.charita.cz/akce-seznam/tri-kralove-v-lodzii-2016/&psig=AOvVaw0iC8yG6wanMMHoEblCNzNj&ust=1547922270835880
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Plesová sezóna 2019- fotogalerie      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dětský karneval v Lipolticích 16. února 2019 

     Poslední přípravy účesu malé mořské víly a vyrážíme! V Lipolticích 

se v sobotu 16. února opět konal již pravidelný dětský karneval, na 

kterém nemůže nikdo z okolí, kdo má doma malé princezny, 

spidermany, mořské víly, prince či všemožné zvířátka a jiné potvory, 

chybět.  

     Babička vyrazila s oběma Arielami napřed a já opět vláčím 

našeho malého opičáka Kubu, který se odmítá převléknout do 

čehokoliv jiného než svých standardních tepláků v závěsu za nimi. 

Když jsme těsně po třetí hodině dorazili, zábava již byla v plném 

proudu a těžko jsme hledali místo na sezení. To bylo dobré znamení. 

Děti (tedy alespoň většina z nich) se zapojily do různých soutěží a her 

a vždycky ocenily sladkou odměnu, která se jim pravidelně dostala. 

Odměnu dostali i ti, kteří nebyli tak aktivní (což zase ocenil náš Kuba, 

který se ode mne nehnul dále než na metr). Postupně se děti do soutěžily a dotancovaly ke zlatému 

hřebu: stovkám barevných míčků, které se "omylem" vysypaly z pytlů připevněných na stěně. Geniální 

taktika! Děti se opakovaným uklízením míčků do krabice skvěle bavily, ale hlavně (a to je to 
nejdůležitější pro nás těžce zkoušené rodiče) se unavily. Skvělá kombinace! Poté již pokračovala volná 

zábava na tanečním parketu. Odcházíme plni zážitků a také skvělého občerstvení z místní hospůdky. 

Výborná akce, u které se vždy při odchodu těšíme na další ročník. Děkujeme. 

Rodina Štumpfova 
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Babinec – setkání žen z Lipoltic a Poběžovic 

     V sobotu 30. března 2019 odpoledne začaly v zasedací místnosti našeho obecního úřadu velké 

přípravy na očekávané setkání žen z Lipoltic a Poběžovic. Pro milé hosty byly připraveny malé dárky, 

včetně dortu od paní Šturmové a občerstvení všech chutí. Zpestřením odpoledne byla i prohlídka 

místní základní školy a školního dvora. Dle ohlasů zúčastněných to bylo příjemně strávené nejen 

odpoledne, ale i večer.  

     Děkujeme všem „lipolťandám“ za pomoc na přípravách a věřím, že již nyní se všechny těší v květnu 

na výlet do Kutné Hory a na projížďku řepařskou drážkou v Kolíně. 

Jana Černá 
 

 

 

 

Pozvánky 
 

Pálení čarodějnic - 30. dubna 2019 
 

Slavnostního otevření požární zbrojnice a Memoriál Ladislava Koženého - 11. května 2019 - 13 hodin 
 

Dětský den - 15. června 2019 - 14.00 hodin 
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*  Sport 

Trofeje.cz – IV. třída – Přeloučsko – muži – rozpis zápasů – jaro 2019 
 
 

17.3. 14,30 hod. Lázně Bohdaneč B - Lipoltice 

24.3. 15,00 hod. Rohovládová Bělá B - Lipoltice 

31.3. 15,30 hod. Lipoltice – Řečany nad Labem B 

6.4. 15,30 hod. Kojice - Lipoltice 

14.4. 16,00 hod. Lipoltice – Újezd B 

20.4. 16,00 hod. Dolany - Lipoltice 

28.4. 16,30 hod. Lipoltice - Selmice 

4.5. 17,00 hod. Jankovice - Lipoltice 

8.5. 17,00 hod. Lipoltice - Zdechovice 

12.5. 17,00 hod. Lipoltice – Choltice B 

19.5. 17,00 hod. Staré Ždánice - Lipoltice 

26.5. 17,00 hod. Lipoltice - Rybitví 

2.6. 17,00 hod. Semín - Lipoltice 

9.6. 17,00 hod. Lipoltice – Přelovice B 

   

 

*  Dětský koutek 
 

Kvíz – řešení z prosince:   T. G. Masaryk, Václav Havel 
 

Tajenka – skrývačka:   Najděte 10 symbolů jara. Použijte všechny směry. 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 
 

   Přejeme Vám příjemné prožití velikonočních svátků  

a hezké jarní dny. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P A Č Č K X B X Y Č 

O O K K U L E Á Í Ý 

N S M B Ř Č R Š Ě Ě 

D E C L E Š Á D I J 

Ě N É V Á É N Ý Ž Ř 

L Í G G H Z E L P Ú 

Í Č P E T R K L Í Č 

A S E C I L S A R K 

D U B E N W W E Ž R 

E C O N O K I L E V 

LIPOLTICKÉ LISTY 
Zpravodaj obcí  

Lipoltice, Pelechov, Sovoluská Lhota 
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