LIPOLTICKÉ
LISTY
Zpravodaj obcí Lipoltice,
Pelechov, Sovoluská Lhota
Čtvrtletník – č. 2/2019

☼

Seriál: Křestní jména - duben – květen – červen

Datum
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.

Jméno
Hugo
Erika
Richard
Ivana
Miroslava
Vendula
Heřman
Ema
Dušan
Darja
Izabela
Julius
Aleš
Vincenc
Anastázie
Irena
Rudolf
Valérie
Rostislav
Marcela
Alexandra
Evženie
Vojtěch
Jiří
Marek

Původ jména
německý
skandinávský
germánský
slovanský
slovanský
český
germánský
německý
slovanský
ruský
hebrejský
latinský
český
latinský
řecký
řecký
německý
latinský
slovanský
latinský
řecký
řecký
slovanský
řecký
latinský

26.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.

Oto
Jaroslav
Vlastislav
Robert
Blahoslav

německý
slovanský
slovanský
německý
slovanský

1.5.

Svátek práce,
neboli
1. máj

mezinárodní

Zikmund
Alexej
Květoslav

německý
řecký
český

2.5.
3.5.
4.5.

Význam jména
Základem je slovo "hugu" s významem "mysl", "duch".
Význam je „čestný vládce“.
Znamená "silný vládce" či "tvrdý vládce".
Ženská podoba k Ivan - "Bůh je milostivý".
Lze vyložit jako "slavný mírem, mír slavící, mírumilovný".
Více výkladů, např. "Polabská Slovanka".
Překládá se jako „válečník“, „bojovník“ nebo „pán vojska“
Znamená "velká, všeobsáhlá", popřípadě "pečovatelka".
Člověk, který je silný, má odvahu, ducha.
Základem je řecké Dórothea " - dar boha, boží dar".
Z hebrejského Isebel" - Bohem povýšená".
Přenesený význam jména je "zářivý", "zářící", "mladý".
Jméno se přeneseně vykládá jako "záštita, pomoc".
Z latinského slova vincens - "vítězící", "přemáhající", "vítězný".
Ženská podoba k Anastáz - "vzkříšení, vstání".
Znamená "mírumilovný".
Ze staroněmeckých slov hrod + wolf - „slavný vlk“
Základem jména je latinské sloveso Valere - "být silný".
Ten, kdo "množí" slávu - dává růst slávě.
Od přídavného jména Mars - „bůh války“.
Jméno znamená "obránce mužů".
Ženský protějšek k Evžen, Eugen - "urozený", "blahorodý".
Jméno znamená "voje těšitel, útěcha, posila vojska".
Význam jména se vykládá jako "zemědělec, rolník".
Vykládá se jako "bojovný, bojovník, válečník".
Vykládá se jako „hojnost, bohatství, majetek“.
Význam jména je "jarostí, silou, prudkostí slavný".
Část "vlast" se užívala ve významu "moc", "vláda", "majetek".
Vykládá se jako "slávou zářící, ozářený".
Znamená "blahoslavený", ve smyslu "požehnaný od Boha“.
Mezinárodní dělnický svátek - na památku boje
chicagských dělníků - Haymarketský masakr - bombový
útok 4. května 1886 na demonstraci na podporu stávkujících
dělníků. Bylo obviněno 8 anarchistů – 7 bylo odsouzeno k
trestu smrti, dvěma byl trest snížen, další spáchal sebevraždu
den před vykonáním rozsudku.
Vykládá se jako „vítězná ochrana, ochránce vítězství“.
Základem je řecké alexein - "bránit", znamená "obránce".
Vykládá se jako "slavící květy" nebo "květy (o)slavený".
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5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.

Klaudie
Radoslav
Stanislav
Den
osvobození
Ctibor
Blažena
Svatava
Pankrác
Servác
Bonifác

latinský
slovanský
slovanský

český
latinský
praslovanský
řecký
latinský
latinský

15.5.
16.5.

Žofie
Přemysl

řecký
staročeský

17.5.
18.5.
19.5.
20.5.

Aneta
Nataša
Ivo
Zbyšek

hebrejský
ruský
keltský
slovanský

21.5.

Monika

nejasný

22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.

Emil
Vladimír
Jana
Viola
Filip
Valdemar

latinský
slovanský
hebrejský
latinský
řecký
německý

28.5.
29.5.

Vilém
Maxmilián

německý
latinský

30.5.

Ferdinand

germánský

31.5.

Kamila

orientální

1.6.
2.6.
3.6.

Laura
Jarmil
Tamara

latinský
český
hebrejský

4.6.
5.6.

Dalibor
Dobroslav

slovanský
slovanský

6.6.
7.6.

Norbert
Iveta

německý
německý

8.6.

Medard

starogermánský

9.6.
10.6.

Stanislava
Gita

11.6.

Bruno

slovanský
latinský nebo
keltský
germánský

12.6.
13.6.
14.6.
15.6.

Antonie
Antonín
Roland
Vít

latinský
latinský
německý
latinský

státní svátek

Základem je slovo claudus - "kulhavý".
Vykládá buď jako "radost slavící" nebo "dbalý slávy".
Základem jména je staroslovanské „stan“ - "pevnost".
Je slaven v Česku, Francii, Norsku, Slovensku, Polsku a
zemích Společenství národů, konec 2. svět. války v Evropě.
Význam jména je "čestný bojovník", "bojující za čest".
Z latinského slova "beatus" – „šťastná, blažená".
Od praslovanského slova svet - "silný", "velký".
Odvozeno od řeckého slova pankratés - "všemocný".
Odvozeno z latinského slova servare - "ten, kdo uchovává".
Jméno má základ ve slově Bonifatius. První část jména
bonus znamená "dobrý" a druhá fatum "osud".
Obdobou jména Sofie, základem je řecké sofia - "moudrost".
Rodové jméno nejstaršího panovnického rodu v Čechách.
Význam - „důkladně promýšlející“.
Význam jména je "milostná, milostiplná".
Formou latinského jména Natalia - "rodný den", "narozeniny".
Překlad jména zní "tisový luk" nebo také "lučištník".
Jde o člověka, kterému "zbývá hněv" nebo "posilujícího
hněv".
Podle řeckého slova "monos" - "sama", "osamělá", "jediná",
"jedinečná". Podle latinského slova "monere" - "radící",
"rádkyně". Podle fénického jazyka je význam - "bohyně".
Základ jména „aemilianus“ - "soutěžící" nebo "soupeřící".
Znamená, že jeho nositel je "velký svou mocí".
Základ v hebrejském jazyce je Jochánán - "Bůh je milostivý".
Jedná se o latinské jméno květiny fialky.
Jméno Filip znamená "milovník koní", "vznešený", "ušlechtilý".
Základ ve slovech walten (vládnout) a mar (velký). Jméno
se proto vykládá jako „Velký vládce“.
Překládáme jako "mou ochranou je má silná vůle".
Uměle vytvořeno pro syna císaře Fridricha III. z latinského
jména Maximus.
Podle některých znamená "riskující mír" nebo "smělý
obránce". Jiný význam je "připravující se k jízdě".
Představovalo v latině "hocha nebo dívku vznešeného
původu, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu".
Jméno pochází od slova „vavřín“.
Lze popsat jako „milující prudkost“.
Pochází z „támár“ - "(datlová) palma", "živitelka,
životadárná“.
Jeho význam je „oddalovač boje“
Význam je obvykle uváděn jako „oslavující svými činy
dobro“.
Význam jména je "slavný seveřan".
Zdrobnělá varianta k Ivona - ženská podoba jména Ivo "tisový luk", "válečník ozbrojený tisovým lukem".
Jeho vznik je vykládán ze slov macht – „moc“ a hardus –
„tvrdý“.
"bojovník", "tvrdá bojovnice".
Z latinského výrazu pro "perlu" nebo "silná". V keltštině
znamená "ušlechtilý člověk".
Staroněmecké „brúno“ znamená "hnědý, snědý, opálený
brunet".
Ženský protějšek k Antonín - český význam jména je "přední".
Latinský význam „ante“ je "před", český význam je „přední".
Jde o bojovníka, kterým se pyšnila jeho vlast.
Pochází z latinského slova vitus - "rád".
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16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.

Zbyněk
Adolf
Milan
Leoš
Květa
Alois

český
germánský
slovanský
antický
český
německý

22.6.
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.

Pavla
Zdeňka
Jan
Ivan
Adriana
Ladislav
Lubomír

latinský
český
německý
slovanský
latinský
slovanský
slovanský

29.6.

Petr
Pavel

30.6.

Šárka

řecký
latinský
český

Varianta jména Zbyhněv, které se vykládá jako "zbyl hněv".
Význam jména je "ušlechtilý vlk".
Utvořeno od přídavného jména "milý, milovaný".
Česká varianta antického jména Leon - "lev".
Význam je "kvetoucí, květinová".
Původ jména je ve staroněmeckém Hlúdwig, první část
jména hlút znamená "slavný", druhá wíg "boj".
Jméno vyjadřovalo oslovení "ty moje malá".
Význam je "udělala se slavnou".
Základ v hebrejském jazyce je Jochánán - "Bůh je milostivý".
Jméno znamená "Bůh je milostivý".
Význam jména je "z města Hadrie pocházející".
Jeho význam je „slavný vládce“.
Znamená "milující mír, milující země bez válek a rozepří".
Označuje muže pevného jako skála.
V latině „paulus“ znamená „malý, nepatrný“.
Význam jména je "skalnatý hřbet“.

Čerpáno z www stránek.

☼

Zprávy obecního úřadu, informace pro občany

Lipoltice - 2018 až 2019
Dovolte mi, abych Vás seznámil s hlavními událostmi v roce minulém i s probíhajícími či
připravovanými akcemi v roce letošním.
V loňském roce začaly práce na dostavbě technického zázemí hasičské zbrojnice. Cílem bylo
zajistit odpovídající podmínky pro členy výjezdové jednotky SDH Lipoltice (čistá šatna, špinavá šatna,
umývárny, toaleta), která pravidelně vyjíždí k zásahům i mimo území naší obce a díky své profesionalitě
je nepostradatelnou součástí integrovaného záchranného systému. Celkové náklady vlastní stavby
činily cca 1,5 mil. Kč, vybavení (skříňky na zásahové obleky, sušáky bot, oděvů atp.) pak téměř 165 tis.
Kč. Na tuto akci se nám podařilo získat dotace ve výši 954 tis. Kč, kde od generálního ředitelství HZS
jsme dostali 754 tis., a dalších 200 tis. Kč poskytnul Pardubický kraj. Hasičskou zbrojnici jsme slavnostně
otevřeli11. května 2019.
Součástí každoročního rozpočtu jsou samozřejmě výdaje na opravy a údržbu obecního majetku.
Pro názornost ty nejpodstatnější:
o 960 000 Kč – příspěvek na provoz ZŠ a MŠ včetně nutných oprav
o 431 800 Kč – oprava ČOV z důvodu poruchy technického zařízení
o 293 800 Kč – dobudování veřejného osvětlení a komunikace v lokalitě „U hřiště“
o 103 400 Kč – oprava „staré“ hasičské zbrojnice, veřejného osvětlení a autobusové zastávky
Obec se dále finančně podílela a v letošním roce se bude podílet na akcích, kdy poskytla finanční
prostředky „pro dobro věci“ – příspěvek na opravu kostela v Lipolticích (250 tis. Kč), příspěvek na
obnovu zdroje pitné vody a vybudování domácí čistírny odpadních vod pro obyvatele s trvalým
pobytem místních částí obce - Pelechov a Sovoluská Lhota (40 000 na objekt), příspěvek Škole Svítání
Pardubice na pořízení autobusu, příspěvek Knihovně Choltice, příspěvek rodičům žáka, který nastoupí
do 1. třídy ZŠ Lipoltice, příspěvek spolku „Další cesta“ Choltice na dovybavení zařízení, který bude
poskytovat péči hendikepovaným dospělým občanům. V neposlední řadě obec doplácí prodloužení
dopoledního autobusového spoje z Choltic do Lipoltic.
Již delší dobu nás trápí využití objektu obecního úřadu včetně prostor bývalého kina. Na jednání
zastupitelstva obce jsme řešili 2 varianty, a to sportovní halu nebo bezbariérový úřad včetně dalších
prostor k pronájmu (např. kadeřnictví, pošta atd.). Nakonec zastupitelé obce odsouhlasili druhou
variantu (bezbariérový úřad) včetně přípravy prostor pro nájemní bydlení (celkem až 5 bytových
jednotek) ve 2. nadzemním podlaží. Záměrem je vytvořit multifunkční objekt s vytvořením
bezbariérového přístupu na obecní úřad, dále nový prostor pro kadeřnictví, technickou úpravu
pohostinství a sálu, využití prostor již nefunkčního mandlu a nepoužívaných prostor skladu. V současné
době jsme ve stadiu zpracování projektové dokumentace. Po jejím zpracování budeme hledat
vhodné dotační tituly, které pomůžou plánovanou akci po etapách financovat.
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V rámci Programu obnovy venkova bude provedena oprava altánu na školním dvoře, který je
neodmyslitelnou součástí areálu. Jeho výstavba se datuje na rok cca 1925. Dále nás čeká oprava
střechy nad přístavbou sálu, kde v zimním období došlo k zatékání vody a vzniku plísně na stěnách
v sálu. Také jsme se věnovali dopravní situaci v obci, kde došlo k instalaci radarů měřících rychlost na
příjezdech od Tupes a od Choltic. Tyto dva radary včetně instalace značek upravujících provoz
v lokalitě V Chaloupkách vyšly na téměř 246 tis. Kč. V současné době pracujeme na změně územního
plánu s cílem připravit pozemky pro další výstavbu rodinných domů. V první etapě půjde o farskou
zahradu, kterou jsme odkoupili od církve a pozemky v lokalitě „Za Zerzánovými“ (směrem k požární
nádrži).
Toto byl jen malý výčet toho, co v obci aktuálně řešíme. Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kterým není život v obci lhostejný a kteří se účastní místního dění. A to nejen odváděnou prací pro
obec, ale i účastí na pořádaných akcích nebo údržbě a úklidu prostranství před vlastním domem.
Ing. Libor Černý, starosta obce

Obecní úřad Lipoltice – úřední hodiny
V období červenec – srpen 2019 dochází k přechodné změně úředních hodin. Informace budou
zveřejněny na www.lipoltice.cz – úřední hodiny a především na vstupních dveřích na obecní úřad.
Čtvrtek 25. července 2019:
zavřeno
Ve dnech 29. července až 9. srpna 2019: 9,00 – 12,00 hodin.
Středy 31. července a 7. srpna 2019:
9,00 – 12,00 hodin + 17,30 – 19,30 hodin
Čtvrtek 1. srpna 2019:
zavřeno

Parkování v obci
Upozorňujeme občany na způsob parkování v obci, hlavně pak na místních a účelových
komunikacích. V mnohých případech dochází k rozporu s platnými právními předpisy (parkování
v křižovatce, prostor pro volný průjezd v jednosměrné či obousměrné komunikaci atd.). Tato
nesprávně zaparkovaná vozidla navíc blokují nebo dokonce zamezují průjezd vozidel složek
integrovaného záchranného systému, kde například zamezení průjezdu hasičského vozidla může vést
ke spoluzodpovědnosti majitele vozidla za následky požáru.
Děkujeme všem, kteří parkují vozidla na vlastním pozemku.

Sběr jedlých olejů a tuků v pevných obalech
Na základě novelizace vyhlášky č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška o rozsahu a způsobu
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.), budou na sběrných
místech komunálních odpadů v Lipolticích (parkoviště na návsi a u fotbalového hřiště) umístěny 120 l
nádoby, do kterých bude možno ukládat olej v PET lahvích. Dodací lhůta nádob na sběr olejů je
stanovena na srpen 2019. Obyvatelům Pelechova a
Sovoluské Lhoty jsou prozatím k dispozici nádoby v
Lipolticích. Lze vyhazovat použité oleje a tuky
z domácnosti, např. fritovací oleje, ztužené tuky.
Nevhazovat - technické oleje (převodové, motorové,
tlumičové atd., maziva a kapaliny), zbytky potravin.

Příspěvek na žáka základní školy při příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Lipoltice, okres Pardubice
Usnesením č. 35/2019 ze dne 14. června 2019 schválili zastupitelé obce poskytnutí příspěvku
zákonným zástupcům žáků, kteří 1. září 2019 nastoupí do 1. ročníku základní školy a budou k 30. září
2019 jejím žákem. Podmínkou je bezdlužnost vůči poskytovali příspěvku – Obci Lipoltice. Příspěvek se
stanovuje ve výši 5 000 Kč na žáka.

Příspěvek na budování zdrojů pitné vody pro občany místních částí Pelechov a Sovoluská
Lhota s trvalým pobytem
S ohledem na skutečnost nedostatku zdroje pitné vody v místních částech Pelechov a Sovoluská
Lhota projednali Zastupitelé obce Lipoltice prodloužení termínu pro podávání Žádostí na vybudování
zdroje pitné vody. Termín pro podávání Žádostí se stanovuje na 30. června 2020. Výše příspěvku činí
max. 30 000 Kč.
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Sbírka pro Diakonii Broumov
Termín pro sbírku pro Diakonii Broumov se prodlužuje do pátku 6. září 2019. Sbírka probíhá v úředních
hodinách Obecního úřadu Lipoltice.

MUDr. Jana Černá, Přelouč
Přechodná ordinační doba v období 1.6. – 30.9. 2019
Pondělí

7,30 - 10,00 hodin

Úterý

12,00 - 15,00 hodin

Středa

6,30 - 11,00 hodin

Čtvrtek

7,30 - 11,00 hodin

Pátek

6,30 - 9,00 hodin

☼

Neordinuje v pondělí: 5.8., 12.8. a 19.8. 2019. Akutní ošetření
zajistí MUDr. Hana Gippová, nám. Republiky 12, Pardubice.
Trvale brané léky poskytne lékárna v Agře.

Společenská kronika 2019

V Lipoltických listech č. 1/2019 jsme chybně uvedli text „Společenská kronika 2018“ – správně měl
být uveden rok 2019. Tímto se omlouváme všem oslavencům a narozeným uvedených v č. 1/2019.

Životní výročí:
Koterová Lenka
o Duben:
o Květen:

Horký Miroslav, Poštová Marie, Kohout Pavel

o Červen:

Kryštůfková Bedřiška, Rulíková Irena, Bambasová Evženie, Hladík Milan,
Pemlová
Marie,
Poláková
Ladislava,
Kurková
Květuše,
Houska Ivo, Stýblová Oldřiška

Narození: Daniel Novák, Eliáš Kasal, Eliáš Veselý
Výročí svatby: Jaroslav a Vlasta Brychtovi
Uzavření sňatku: Josef a Šárka Flegrovi
Tomáš a Valérie Ceľuchovi

Srdečně blahopřejeme.

☼

Základní škola a mateřská škola

Zápis do 1. ročníku
Každý rok si na naší škole lámeme hlavu s tím, jak bychom tento slavnostní okamžik dětem
zpříjemnili. Jistě se zápis dá udělat úplně obyčejným způsobem. Na druhé straně se však může zápis
stát příjemným zážitkem pro prvňáčky i jejich rodiče. Každý od zápisu něco očekává. Pro děti je
důležitá stránka motivační a seznamovací. Je velmi dobré vzbudit u dítěte zájem o školu, seznámit ho
s prostředím školy i některými pracovníky. Pro rodiče je asi nejdůležitější stránka seznamovací a
informační. I rodiče se u zápisu seznamují se školou, získávají informace o pomůckách, o vzdělávacím
programu, o organizaci školy a dalších aktivitách školy. Pro učitele je nejdůležitější stránka informační
a poznávací. Získávají základní informace o dětech a rodičích. Při různých činnostech by měli ověřit
školní zralost. Všímat by si měli zralosti somatické, psychické i sociální. Právě to není vždy jednoduché.
Mnohem lépe se školní zralost ověřuje v prostředí příjemném, klidném, neuspěchaném, prostě
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v prostředí, ve kterém se dítě dobře cítí. V posledních letech se nám velmi osvědčilo provádění zápisu
formou projektů.
Letos jsme s pomocí starších žáků připravili POHÁDKOVÝ ZÁPIS. Předškoláčci se setkali s králem
Karlem IV., s jeho ženou Blankou a jejich dcerkou Markétkou. Král Karel IV. děti vyzpovídal, jak se
jmenují ony, jejich rodiče a společně postavili z kostek hrad. Královna Blanka vyprávěla o své dcerušce
Markétce, co spolu dělají a poprosila o básničku nebo písničku. Ukázala svůj portrét a požádala o
namalování postavy. Malá princezna zavedla dítě k rybníčku s hastrmánkem a lovily známá písmenka.
Markétka vyprávěla, že moc ráda poslouchá pohádky. Nejraději prý má pohádku O veliké řepě. Byla
zvědavá, zda vědí, koho dědek zavolal na pomoc a v jakém pořadí pomáhaly postavy. Další putování
nás zavedlo za zahradnicí a jejími krásnými květinami. Děti určovaly jejich barvu. Každý hrad se musí
důkladně zamykat a o to se stará sluha. Děti vyzkoušely, zda umí spočítat všechny klíče, na kterém
svazku je nejvíce klíčů a zda najdou dva stejné klíče. Poté společně poznávaly geometrické tvary. Je
tomu už dávno, kdy přišla na jeden hrad nějaká stará babička. Přinesla králi v košíku zvíře a řekla, že
když král toto zvíře sní, bude rozumět všemu, co které zvíře v povětří, na zemi i ve vodě mluví. Víš, jaké
zvíře to bylo? Společně si povídali o zvířátkách domácích a zvířátkách v ZOO. Nakonec písnička
zavedla děti za Červenou Karkulkou. Děti měly pohádkovou postavu poznat a povyprávět, co nesla
Karkulka v košíčku. Do 1. ročníku nastoupí ve školním roce 2019-2020 6 žáků – chlapců. Už se na Vás
těšíme!
Mgr. Vlaďka Nalezinková

Dopravní hřiště - 21. května 2019
Žáci a učitelé Základní školy Lipoltice navštívili
dopravní hřiště města Přelouč, kde si osvojili přísná
pravidla silničního provozu, jak v teorii, tak v praxi, ale
zároveň si užili i spoustu zábavy. Žáci byli rozděleni do
tří skupin na tři různá stanoviště a po určitých
intervalech si stanoviště vyměňovali. První stanoviště
se nacházelo v budově, kde si děti vyslechly
teoretickou část, kterou přednášel pan Slavík
z Městské policie Přelouč. Děti se seznámily
s nejdůležitějšími dopravními předpisy, značkami a
zásadami bezpečného provozu.
Druhé stanoviště byla překážková dráha, kde si
žáci vyzkoušeli jízdu zručnosti, například jízdu na
přesnost mezi překážkami, uchopení a převážení
předmětu za jízdy bez zastavení, jízda po nerovném
povrchu nebo zastavení na vyznačeném místě.
Třetí stanoviště byla simulace dopravního provozu, kde část žáků představovala vozidla, část
cyklisty a část chodce. Zde si vyzkoušeli například přednost zprava, ukazování směru jízdy a přecházení
rušné ulice.
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Čtvrtý ročník absolvoval teoretickou zkoušku dopravního testu, na základě kterého mohli žáci dostat
svůj první cyklistický průkaz. Žáci čtvrtého ročníku úspěšně průkaz získali. Žáci třetího ročníku si mohli
test vyzkoušet nanečisto.
Po ukončení aktivit na dopravním hřišti si žáci prohlédli park města Přelouč a slavnostně zakončili
toto sportovní dopoledne kopečkem zmrzliny v cukrárně na Pernštýnském náměstí.
Lucie Mrštinová

Dětský den základní školy – návštěva Národního hřebčína v Kladrubech
Národní hřebčín Kladruby nad Labem si připomněl 440 let od založení dvorního hřebčína. Roku
1579 nechal císař Rudolf II. povýšit původní koňskou oboru na císařský dvorní hřebčín, který zajišťoval
koně pro císařský a královský dvůr v Praze a ve Vídni. Je chovnou stanicí běloušů českého plemene
starokladrubských koní. Vraníci stejného plemene se chovají v hřebčíně ve Slatiňanech. V hřebčíně je
chováno přibližně 300 starokladrubských koní,
probíhají zkoušky výkonnosti hřebců, drezúrní i jiné
závody a řada akcí pro veřejnost.
Návštěva hřebčína nás naprosto nadchla. Celý
areál je nádherně a s citem zrekonstruovaný a
dělá čest našemu národnímu pokladu kladrubským koním. Návštěvníci si můžou prohlídky
poskládat podle svých zájmů a časových
možností. My jsme zvolili na doporučení návštěvu
hřebčína a kočárovny. Prohlídka s výborným a
fundovaným výkladem byla uzpůsobena věku
našich žáků. Obdivuhodné je, jak jsou všechny
stáje dokonale čisté - to musí dát spoustu práce.
Perfektně upravený je celý areál a koně se tu mají
jako v ráji. Je vidět, že jsou spokojení, klidní.
Na webových stránkách školy se můžete
podívat na hezké fotografie z této akce.
Mgr. Vlaďka Nalezinková

Školní výlet – Častolovice
Den před vysvědčením jsme se vydali za slunečného počasí do Častolovic. První kroky směřovali na
zámek. Historie zámku sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz. Později patřily Častolovice několika
různým majitelům. Nejznámější z nich byl Jiří z Poděbrad. V roce 1940 přešel zámek pod německou
nucenou správu, která v roce 1942 donutila rodinu Sternbergových sídlo opustit. Po II. světové válce
bylo častolovické panství navráceno Leopoldovi Sternbergovi, ale pouze do roku 1948, kdy bylo
panství zkonfiskováno státem. V roce 1992 byl zámek v restituci navrácen současné majitelce Dianě
Phipps Sternbergové. Ta na zámku žije a stále pracuje na jeho správě a zvelebování. Majitelka zámku
miluje nejen květiny, ale i zvířata. Proto založila a neustále rozšiřuje a vylepšuje zámecký zvěřinec.
Myšlenkou a záměrem bylo vytvoření tzv. „petting farm“, které jsou rozšířeny v Evropě a v USA. Jsou to
místa, kde mají děti možnost prohlédnout a pohladit si různé druhy domácích i cizokrajných zvířat,
které viděly třeba jenom v knížkách nebo na obrázcích. Viděli jsme zde pštrosy Emu, lamy, poníky,
oslíky, kozy, ovečky a prasátka. Ve voliérách jsme viděli rozmanité druhy papoušků a bažantů. Volně
jsme potkali holoubky, perličky a pávy. Oblíbenými mazlíčky jsou morčata a zakrslí králíčci, kteří si volně
hopkají po celém areálu. Někteří bydlí v malých domečcích, jiní mají malé zámečky. Po posilnění jsme
se vydali do zdejšího anglického parku s rozlohou přes čtyřicet hektarů – oázy pohody a odpočinku.
Park je plný překrásných zákoutí, laviček, starých stromů, keřů azalek, rododendronů a dalších květin
a dřevin. Dominantou parku je staletá lipová alej a další nepřehlédnutelnou součástí je obora s bílými
daňky a Dybovského jeleny. V menší obůrce bydlí divoká prasátka a srnečka. Na rybníku s ostrůvkem
hnízdí divoké kachny. V jeho blízkosti se děti vyřádily na dětském hřišti. V blízkosti zámku paní
Sternbergová zřídila vodní a růžovou zahradu. Sbírka růží paní majitelky je naprosto jedinečná, čítá 200
druhů. Na závěr pochopitelně nesmělo chybět zakoupení upomínkových předmětů a zmrzliny.
Mgr. Vlaďka Nalezinková
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Střípky ze závěru školního roku

Rozloučení s žáky 5. ročníku základní školy.
Žákyně 5. ročníku, která se umístila na 2. místě
v okresním kole přírodovědné soutěže.
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Děti se rozloučily se zastupující učitelkou Bc. Kateřinou Turynovou.

.

Mateřská škola

„Pasování“
předškoláků mateřské školy.
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☼

Hasiči Lipoltice

V sobotu 11. května 2019 proběhlo slavnostní
otevření dostavěného zázemí JSDH Lipoltice včetně
čtvrtého ročníku Memoriálu Ladislava Koženého. Na
otevření nového zázemí přijalo pozvání několik hostů,
mezi kterými byli: plk. Ing. Vratislav Černovský – ředitel
HZS územního obvodu Pardubice, Bohuslav Cerman –
starosta OSH Pardubice, Jiří Bolehovský – náměstek
starosty OSH Pardubice, Josef Bidmon – starosta KSH a
zástupci obce – starosta Ing. Libor Černý a
místostarosta Ing. Jiří Slavík. Hlavní řeč přednesli starosta
SDH Lipoltice pan Václav Šturma a starosta obce
Lipoltice Ing. Libor Černý. Během slavnostního
ceremoniálu byli oceněni tři členové za své zásluhy pro
SDH Lipoltice.
Po předání medailí došlo k přestřihnutí pásky a k
následné prohlídce nových prostor. Především kvůli
této události bylo zakoupeno šest slavnostních
uniforem z rozpočtu obce, ze sponzorských darů a z rozpočtu SDH Lipoltice. Po prohlídce dostavěného
zázemí přišel na řadu Memoriál Ladislava Koženého,
kterého se zúčastnilo šest jednotek z okolí, včetně
místní. Jak to u nás bývá ve zvyku, první kolo
požárního sportu proběhlo v klasickém duchu a
druhé kolo bylo „srandamač“. Děkujeme všem
sborům a hostům, kteří se naší akce zúčastnili a strávili
s námi příjemné odpoledne.
Při této příležitosti bychom rádi poděkovali
akciové společnosti Marius Pedersen, obci Sovolusky
a akciové společnosti Sev.en. EC za poskytnuté
finanční příspěvky pro výjezdovou jednotku SDH
Lipoltice.
V sobotu 15. června jsme se podíleli na organizaci
Dětského dne u nás v Lipolticích, tentokrát na
fotbalovém hřišti. Bylo připraveno několik stanovišť
s jednotlivými úkoly, které museli děti splnit nejen po celém areálu fotbalového hřiště, ale i v přilehlém
lese. Jak již víte, v minulém roce jsme začali úzce spolupracovat s Dětským domovem z Pardubic. Jsme
velice rádi, že dorazili na dětský den do Lipoltic. Pro všechny děti bylo největší atrakcí stříkání vody z
proudnic, která je v parném dni velmi příjemně ochladila. Na závěr dne nám kynologové Policie ČR
Pardubice pod vedením mjr. Mgr. Jaromíra Bláhy předvedli několik způsobů práce se svými psími
svěřenci. Od plnění povelů až po chytání zločinců. Přihlížející se mohli přesvědčit, jak jsou psi svým
pánům při jejich práci nápomocni. Během celé
akce byly k vidění vystavené retro automobily a
motocykly.
Jan Černý, SDH Lipoltice

☼

Život v naší obci

Výlet do Kutné Hory
a jízda řepařskou drážkou – poděkování
Děkujeme obci za uspořádání pěkného výletu,
který se nám všem líbil, a těšíme se na další.
Děkujeme průvodcům a řidiči za pěknou jízdu.
S pozdravem „Babinec“
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☼ Pozvánky
o

Letní kino Lipoltice
Pátek 2. srpna 2019, začátek promítání po setmění –
přibližně od 21,15 hodin na fotbalovém hřišti Lipoltice.
Český film „Ženy v běhu“, vstupné dobrovolné.

o

Rozloučení s prázdninami
Sobota 31. srpna 2019 od 17 hodin u hasičské
zbrojnice.

☼

Sport

Zpráva fandům TJ Lipoltice
Zdravíme příznivce lipoltického fotbalu. Rádi bychom Vás informovali o změně, která se chystá na
příští sezónu tj. podzim 2019 – jaro 2020.
Z důvodů úprav podmínek registrace, které zavedla Fotbalová asociace České republiky, již nelze
povolit hostování našich dorostenců v jiném klubu. Z tohoto důvodu je naše mládež registrována u
klubů kde nyní hraje. Většina dorostenců je registrována v FK Přelouč. Abychom mohli v nadcházející
sezóně tyto dorostence zapojit do našich řad, které jsou značně prořídlé a tuto změnu již nutně
potřebují, proběhla jednání s vedením FK Přelouč. Výsledkem je dohoda spočívající v kooperaci obou
klubů a přihlášení našeho TJ pod hlavičkou FK Přelouč, tj. FK Přelouč–C.
Tímto aktem v podstatě obcházíme oficiální cestou to, co nám regule FAČRu neumožňují. Tento
stav je z našeho hlediska dočasný a dohoda je zatím platná pro jednu sezónu. V příštím ročníku se
tedy TJ Lipoltice budou v novinových článcích objevovat pod názvem FK Přelouč C/TJ Lipoltice.
Věříme, že tento krok povede ke stabilizaci a zkvalitnění fotbalu v Lipolticích.
Marek Schreiner, za TJ Lipoltice
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Trofeje.cz – IV. třída – Přeloučsko – muži - výsledky – jaro 2019
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

☼

Družstvo
Rohovládová Bělá B
Selmice
Řečany nad Labem B
Kojice
Semín
Lázně Bohdaneč B
Přelovice B
Choltice B
Jankovice
Újezd B
Rybitví
Staré Ždánice
Dolany
Lipoltice
Zdechovice

Počet bodů
70
70
62
54
52
43
41
37
36
33
33
28
20
17
5

Dětský koutek

Kvíz – řešení z č.1/2019:
pomlázka, velikonoce, beránek, petrklíč, kraslice, pondělí, osení, jidáše, kuře, duben
Spojovačky s omalovánkou:

Přejeme dětem hezké prázdniny,
dospělákům příjemnou
a pohodovou dovolenou.
Dostatek odpočinku a hezké zážitky
z prázdninového cestování.

LIPOLTICKÉ LISTY
Zpravodaj obcí
Lipoltice, Pelechov, Sovoluská Lhota
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