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Seriál: Řeč barev 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
     Modrá je další barvou ze základního barevného spektra. Patří mezi základní barvy při míchání barev, jejím 

doplňkem je žlutá. V západní kultuře je modrá vnímána jako studená barva. Některé kultury nerozlišují mezi 

modrou a zelenou barvou. Patří k barvám, které začaly být v umění používány mnohem později než  

např. barva červená, žlutá. Její symbolický význam byl velmi slabý, pokud byla vůbec vnímána jako 

samostatná barva. Ve starověké Evropě byly možnosti výroby kvalitní modři omezené. Stará řečtina a latina 

tak například nemá slovo, které by označovalo výhradně modrou barvu. Až ve 13. století začala modrá 

soupeřit s červenou – barvou aristokratickou a královskou, o pozici nejprestižnější barvy. Později v rámci 

protestantské reformace počala být chápána jako barva morální a důstojná. V období romantismu se však 

stává nejoblíbenější barvou. Na počátku 21. století se stává v západní Evropě a ve Spojených státech barvou 

nejoblíbenější. Odlišná je situace u dětí do deseti let, ty mají v největší oblibě červenou a poté zelenou  

a modrou. Přes svoji oblibu, či právě naopak kvůli ní, má modrá v západní kultuře, například oproti červené, 

zelené, bílé a černé, jen malý symbolický význam. Zároveň je také barvou, kterou lidé nejméně nesnáší,  

a lze jí tak chápat jako barvu neutrální, mírnou a nešokující. Přesto má určitou symboliku. Je spojována se 

sny a melancholií, je vnímána jako uklidňující – používá se v nemocnicích či na uklidňující léky. Toto chápání 

modré má své kořeny již ve středověké symbolice barev, prosadilo se však až v době romantismu. Ačkoliv je 

modrá barva chápána jako studená – jako barva vody a chladu, tak dlouho byla chápána jako barva 

teplá, či dokonce nejteplejší ze všech.  

 

Použití a symbolika modré barvy:  

      Denní obloha má modrou barvu, modrou pastelkou malujeme vodu, obecně označuje muže či chlapce, 

je jednou ze tří barev české trikolóry, používá se na mnoho typů uniforem, termín „člověk s modrou krví“ 

označuje člověka z aristokracie, označení vodovodních kohoutků se studenou vodou. 

    

Geografická pojmenování: 

 Planeta Země – její označení vychází z modrého zbarvení z pohledu 

kosmického prostoru,  

 Modrava – obec v Národním parku Šumava v okrese Klatovy,  

 Modrá - obec ležící v podhůří Chřibů, těsně sousedící s Velehradem.  

 

Modrá barva v přírodě:  

     Motýl morpho a modrásek, sojka chocholatá, pralesnička azurová, 

modré oči, nejběžnější modré květiny – pomněnka, chrpa, kosatec, astra, 

čekanka, hyacint, hortenzie. 

 

                                                            

 

 

 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Příspěvek obce Lipoltice   

     Zastupitelstvo obce Lipoltice na svém jednání dne 10. září 2021 přijalo usnesení ve věci poskytnutí 

příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod a na vybudování zdrojů pitné vody v místních 

částech Sovoluská Lhota a Pelechov. Jedná se o akce uskutečněné od 10. září 2021. 
      

o Příspěvek na vybudování zdroje pitné: výše příspěvku 10 000 Kč, žádosti o příspěvek lze podat  

do 31.12. 2023 na předepsaném tiskopise, a to včetně příloh – „povolení k odběru podzemních vod, 

stavební povolení a kolaudační souhlas“ včetně nabytí právní moci, příspěvek je určen pro občany  

s trvalým pobytem místních částí obce Lipoltice, a to Pelechov a Sovoluská Lhota, příspěvek bude 

poskytnut formou Veřejnoprávní smlouvy s předchozím schválením v ZO Lipoltice. 

o Vybudování domovní čistírny odpadních vod: výše příspěvku 30 000 Kč, žádosti o příspěvek lze podat 

do 31.12. 2023 na předepsaném tiskopise, a to včetně příloh „stavební povolení, povolení k vypouštění 

odpadních vod, souhlas s ohlášením stavby a kolaudační souhlas“ včetně nabytí právní moci, 

příspěvek je určen pro občany s trvalým pobytem v obcích Lipoltice, Pelechov a Sovoluská Lhota, 

příspěvek bude poskytnut formou Veřejnoprávní smlouvy s předchozím schválením v ZO Lipoltice.  
 

 

 

 

ČEZ Distribuce – plánovaná odstávka elektrické energie 

o proběhne 21.10. 2021 od 7,30 do 15,00 hodin 

o zahrnuje tyto lokality – Lipoltice č.p. 40, Pelechov č.p. 1-23, Sovoluská Lhota č.p. 1, 3 ,4, 6-13, 15,17, 

Sovoluská Lhota č.e. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 33, 35-41, 43, 44, 46, 47, 

50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 66, katastrální území Sovoluská Lhota – parcelní číslo 164/1, 165/3 

a katastrální území Lipoltice – parcelní číslo 121/3, 569/3, 623/5, 686/1 

Upozornění:   

     Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím,  

a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení 

případných škod na zdraví a majetku.  

     Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého 

úseku distribuční soustavy. 
 

 

 

 

Odpadové hospodářství 

➢ Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu  

Sobota 23. října 2021     -      Sovoluská Lhota 11,55 – 12,10 hod. - u rybníka 

- Pelechov 12,15 – 12,30 hod. - u čekárny 

- Lipoltice 12,35 – 13,00 hod. – parkoviště u fotbalového hřiště 

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, stavební izolační 

polystyren. 

Časy jsou orientační, je třeba vyčkat příjezdu svozové techniky. Je třeba stále dodržovat ochranná 

opatření, občané musí mít přes ústa a nos roušku, nebo jinou odpovídající ochranu, jinak od nich 

nebude odpad převzat, dále dodržovat rozestupy min. 2 m od sebe a přistupovat k odbavení  

po jednom. 

Upozornění pro občany obce Lipoltice:   

     Z důvodu zabezpečení plynulého sběru odpadu, žádáme občany, 

aby na parkoviště u fotbalového hřiště přijížděli ze směru od Choltic  

po místní komunikaci kolem bytovek. Z ostatních příjezdových 

komunikací nebude vjezd na parkoviště umožněn. Po odevzdání 

odpadu budou auta odjíždět místní komunikací pod hřištěm. 
 

 

➢ Svoz bioodpadu 

Poslední svoz „letního“ svozu bioodpadu proběhne ve středu 24. listopadu 2021. Termíny pro „zimní“ 

svoz bioodpadu budou včas zveřejněny. 
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➢ Jak nenakládat s odpadem 
     Černé skládky jsou opakujícím se problémem obcí i měst. Nejenže hyzdí okolí, ale ohrožují i vodní 

toky, podzemní vody, mohou přímo ohrozit zdraví lidí. Často lze najít skládky např. stavebního 

materiálu, pneumatik, oděvů, ale i biologického opadu a nebezpečného odpadu. Objevují se 

především na místech, která nejsou na první pohled viditelná. 

     A jak se týká tato problematika naší obce?  

     Ačkoliv proběhl na jaře po roční pauze opět svoz velkoobjemového (VO) a nebezpečného (NO) 

odpadu, do týdne se u kontejnerů na parkovišti v Lipolticích objevil vysavač, plechové boxy, 

skleněné tabule, 4 a 5 litrové skleněné láhve – demižony. Všechen tento odpad lze zlikvidovat 

odpovídajícím způsobem. Vysavač v rámci svozu VO a NO, který probíhá 2x za rok. Výjimkou byl rok 

2020 z důvodu opatření nemoci Covid-19. Uvedený „skleněný“ odpad lze doma rozbít na menší kusy 

a do kontejnerů vsypat, případně zlikvidovat v rámci VO a NO. Další kapitolou jsou kontejnery  

u chatové oblasti v Sovoluské Lhotě. I zde se často objevuje odpad, který do přistavených kontejnerů 

nepatří, a navíc je odložen vedle kontejnerů. Ať už se jedná o stavební materiál, především eternit, 

železo, nábytek, pneumatiky a věci podobné. 

     Výjimkou není ani kontejner u hřbitova, který je určen pouze na odpad z hrobů a úklidu hřbitova. 

Bohužel i zde se objeví odpad jako nábytek, lino, koberce, plastové láhve, plechovky od nápojů. 

     Ani biologický odpad na černých skládkách není výjimkou. Stačí se zajít podívat k „lesíku“  

při komunikaci na Pelechov. Složené dřevěné trámy, větve z ostříhaných thují, zlatice, jejichž větve 

jsou dokonce svázány provázkem, shnilá jablka apod. Možná si řeknete, co je na tom špatného?! 

Biologický odpad je odložen v přírodě, kde zetlí. Ale otázka zní, co k tomu občany vede, aby i tento 

odpad odkládali na černé skládky. Každá domácnost má doma biopopelnice, téměř každý má 

doma komposty či kompostéry, jejichž obsah lze po určité době zužitkovat na zahrádce nebo při 

přesazování domácích květin. Navíc je v obci přistaven kontejner, v zimní sezoně na větve, v letní 

sezoně na trávu. Přesto i v tomto kontejneru se našel odpad, který sem nepatří. Papírové krabice, 

kabel elektrického vedení. Opravdu je biologický odpad takovou zátěží pro domácnosti v tom 

smyslu, že musím počkat (max. 14 dní při letním svozu) na svoz tohoto odpadu a bude mi natolik 

překážet na vlastním pozemku? Na uvedeném místě „u lesíka“ se však objevily i dlažební kostky. 

Ptáme se proč? Zná někdo odpověď? 

     Na zvážení je i otázka „řádného“ třídění odpadu. Blíží se konec roku a s tím i schválení nové 

obecně závazné vyhlášky ohledně „místního poplatku za komunální odpad“, již jen z toho důvodu, 

že došlo ke změně legislativy. Každoročně je však i prováděn propočet výše poplatku. Zde bychom 

chtěli poukázat, že výše poplatku závisí na každém z nás, jak třídíme odpad. Výše poplatku závisí na 

nákladech, které jsou vynaloženy na likvidaci vytříděného komunálního odpadu, tj. odpadu, který je 

svážen z černých popelnic. Vyšší náklady = vyšší poplatek. Množství komunálního odpadu ovlivňuje 

právě třídění, kde za vytříděné plasty, papír, sklo a plechovky dostává obec nazpět příspěvek  

do rozpočtu. 

     Chovejme se prosím všichni zodpovědně nejen k přírodě, ale i k sobě navzájem.  

Ing. Libor Černý, starosta obce 
  
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9.10 2021 – výsledky za obec Lipoltice 
 

Pořadové číslo 

politické strany, hnutí, ….,  

Název politické strany, hnutí,  …. Počet hlasů 

1 Strana zelených 2 

3 VOLNÝ blok 1 

4 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 15 

5 Česká strana sociálně demokratická 8 

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 5 

12 PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty 8 

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 72 

16 Koruna Česká (monarch. str. Čech, Moravy a Slezska) 1 

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 26 

18 Komunistická strana Čech a Moravy 14 

20 ANO 2011 75 

22 Moravané 2 
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MUDr. Jana Černá, Přelouč  
o Oznamuje, že neordinuje v pátek 29. října 2021, akutní péči poskytne pohotovost Pardubice.  

o Nabízí možnost pravidelného očkování proti chřipce. 

 

 

 Sbírka pro Diakonii Broumov 
o věci do sbírky pro Diakonii Broumov lze předávat na Obecní úřad Lipoltice do 15. listopadu 2021 

o co můžete darovat – veškeré oděvy – dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy, 

obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce), kabelky a batohy – pouze nepoškozené  

a s funkčním zipem, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené, přikrývky, polštáře 

a deky – pouze péřové, záclony a závěsy – nepoškozené, látky – minimálně 1 m2 – NE odřezky a zbytky 

látek, menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, knihy – ideálně dětské, ale i pro dospělé 

čtenáře 

 

 

Základní škola a mateřská škola Lipoltice 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Vítáme prvňáčky!  
   Dva měsíce krásných prázdnin plných 

zážitků a zábavy utekly jako voda a nastal 

čas návratu žáků do školních lavic. Někteří 

se těšili více, jiní méně, ale nejvíce zvědaví 

byli určitě naši prvňáčci. S úsměvem na 

tváři a v plné parádě překročili  

v doprovodu svých rodičů nejenom práh 

školy, ale i nové životní etapy. Jak tomu 

bývá zvykem, kromě třídní učitelky  

a ředitelky v jedné osobě a dalších paní 

učitelek, je přivítali i zástupci Obce 

Lipoltice. Na lavicích na ně čekalo 

překvapení v podobě školních pomůcek.  

   Netradiční období výuky nás v minulém 

školním roce připravilo prakticky o mnoho 

akcí, které se běžně ve školním roce konají. 

Stihli jsme pouze Návštěvu anděla, Prožití 

vánočních tradic, Den Země, Projektový 

týden Čarodějnice, Projektový týden 

Vyučování Harryho Pottera, Den dětí a 

závěrečný výlet do Turkovic, který jsme si moc a moc užili. Proběhl i sběr starého papíru. V letošním roce 

máme naplánováno mnoho akcí, tak budeme doufat, že se nám vše vydaří!  

     Ve školním roce 2021/2022 se počet našich žáků v ZŠ snížil na 21, počet dětí v MŠ se zvýšil na 26, počet 

zaměstnanců bude 11.  
 

     Naším přáním je:   

o ať každý den přicházejí naši žáci s úsměvem do školy 

o ať prožijeme klidný a normální školní rok 

o ať rodiče zažívají radost ze svých dětí 

o ať školní rok všichni zvládneme ve zdraví s co největším podílem prezenční výuky, a abychom                  
v červnu 2022 končili s dobrým pocitem úspěchu v každém z nás.  

Mgr. Vlaďka Nalezinková 

 

 

Jablíčkování 
     Jako s měsíci červenec a srpen spojujeme prázdniny, volno, 

dovolenou a koupání, k měsíci září neodmyslitelně patří Babí léto  

a dozrávání jablek. A kdo by neměl rád jablka? Po zářijovém 

projektovém vyučování s názvem Jablíčkování jsme zjistili, že u nás  

ve škole chutnají jablka všem.  
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     Pohádkový dědeček přičaroval pomocí kouzelného jablka zlé  

a neposlušné princezně Jablůňce dlouhý nos a oslí uši a my jako 

chrabří, udatní a čestní jedinci jsme odhodlaně přispěchali  

na pomoc.  

     Od středy 22. září nás ve vyučování doprovázelo jablko, které se 

promítlo do výuky Českého jazyka, Matematiky, Prvouky, 

Přírodovědy, Anglického jazyka i všech výchov. A tak jsme 

v Českém jazyce vymýšleli věty o jablku, hledali základní skladební 

dvojice nebo slovní druhy, četli, přepisovali a učili se básničku.  

V Matematice vážili, měřili, sčítali, odčítali nebo si zahráli Jablíčkový 

bowling. Ve Výtvarné výchově jablíčka malovali, v Hudební 

výchově o nich zpívali, v Pracovních činnostech vyráběli  

a v neposlední řadě v Prvouce a Přírodovědě si povídali o částech 

jablka a jejich vzniku. Neminulo nás ani hodnocení nejkrásnějšího a 

nejchutnějšího jablka, které si děti donesly z domova či sladění 

barev oblečení na každý den projektového vyučování do červené, 

žluté a zelené. Za každý splněný úkol žáci získali jedno razítko, které 

je přiblížilo k nalezení Pohádkového dědečka, který se „někde“ 

schoval, aby nemusel prozrazovat, jak princeznu vysvobodit.  

Po splnění všech úkolů a získání razítek, děti poskládaly vzkaz:  

„29. 9. 2021 v 15:00 se bude Pohádkový dědeček ukrývat na školní 

zahradě. Hledejte dopis.“ 

     K vysvobození princezny Jablůňky zbýval už jen malý 

krůček, a to získat mapu ke zlatému jablku, které princezně 

odčaruje její ošklivost a snad ji i ponaučí. Své vědomosti 

všichni prokázali, ale následovaly schopnosti jako zručnost, 

vytrvalost a rychlost. Pohádkový dědeček připravil několik 

soutěží s jablky, za jejichž splnění každá třída získala mapu 

ke zlatému jablku. Po strastiplné cestě plné deště a bláta 

se všichni zúčastnění pomocí mapy dostali pod strom se 

zlatými jablky. Každá třída jedno utrhla, a tím vysvobodila 

princeznu Jablůňku. Pan král byl nesmírně rád a královská 

odměna čekala v podobě pokladu ukrytého poblíž stromu. 

A protože s plnými bříšky lépe je, po spravedlivém rozdělení 

pokladu jsme se nasytili pečenými libereckými párky 

s chlebem a kečupem, které pro nás připravila, společně 

se sladkou tečkou v podobě jablkové buchty, naše paní 

kuchařka. Nechyběla ani krátká pohádka a všichni trochu 

unavení, a doufám, že spokojení, odcházeli domů. 

Mgr. Lucie Čechalová 

 
 

 

Zprávičky z mateřské školy 
 

     „Září klepe na vrátka, připravte se, děťátka.  

      Otevřou se dveře školky, vítáme vás, kluci, holky.....“ 
 

     Je to jako včera, kdy jsme se loučili s osmi budoucími prvňáčky. Prázdniny utekly a na jejich místo nastoupí 

devět nových dětí, některé až v průběhu školního roku,  

po dovršení tří let. 

     I letos máme zastoupeny všechny věkové kategorie: 

4 děti 2-3leté, 5 dětí 3–4 roky, 7 dětí 4–5 let, 9 dětí 5–6 let a 1 dítě 

6–7 let. V jednotlivých věkových kategoriích je zralost dětí velice 

různorodá. I tento rok probíhá adaptace nových dětí na nové 

prostředí celkem dobře. Některé děti zapadnou do kolektivu jako 

kdyby sem chodily už dávno, jiné si trošku popláčou a ze začátku 

se spíše jen rozkoukávají. Pochvalu si zaslouží stávající děti, které 

se o nováčky velmi dobře starají a usnadňují jim seznamování  

s novým prostředím. Zvláštní kapitolou jsou rodiče. Ti často nesou 
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nástup dětí do MŠ nejhůře. Někdy nevíme, zda chovat děti 

nebo uklidňovat rodiče. Ale i tentokrát všichni zvládají tuto 

změnu na výbornou. 

     V dubnu letošního kalendářního roku nám revizní 

technik zakázal z bezpečnostních důvodů používání věže 

se skluzem (uhnilá prkna na celém herním prvku). Dokud 

nebude věž uvedena do původního stavu musí být 

zabezpečena proti používání. Díky ochotě pana Veselého, 

který se ujal opravy, věříme, že se děti již brzo dočkají. Tento 

prvek je na školní zahradě již 10 let. 

     Na každý školní rok máme naplánováno spoustu akcí. 

Do konce kalendářního roku bude zatím vše probíhat bez 

přítomnosti rodičů či veřejnosti. Pokud dojde ke změně 

(vánoční focení, vánoční besídka), budou rodiče včas 

informováni. 

     Na závěr přejeme všem krásný podzimní čas, a aby život 

nás všech, hlavně dětí, probíhal bez omezení. 

Učitelky a děti z mateřské školy.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Společenská kronika  

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

Životní výročí:         
 

Červenec: Jana Černá, Emilie Kožená, Hana Prouzová, Marie Štumpfová, Věra Šindelářová 

Srpen:   Miloslav Levinský, Renata Linhartová, Běla Tilerová, Václav Malý, Václav Málek,  

  Jana Housková, Václav Kožený, Jan Holánek, Hanigerová Ludmila 

Září:   Stanislava Malá, Václav Beránek, Jaroslav Šusr 
 

 

 

     Narození občánci: Natálie Kolodžej, Natali Šebová, Dorota Janošcová 

 

                                 Výročí svatby: Václav a Jana Beránkovi 

   

                    Srdečně blahopřejeme. 
  

 

Pozvánky 

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

Irská taneční skupina trénující v Lipolticích nabírá nové členy 
     Taneční skupina Innkeepers vznikla v Pardubicích v roce 1990 pod názvem TS Ryengle a zpočátku se 

zaměřovala výhradně na styl country. Irským tancům se začala věnovat v roce 2002. V roce 2015 přijala 

své současné jméno INNKEEPERS a v roce 2018 přesunula své působiště do Lipoltic. Za dobu své existence 

skupina spolupracovala s mnoha kvalitními tanečními lektory, v současné době trénuje pod vedením 

Zdeňka Hostinského, který má za sebou zkušenosti s působením nejen v několika souborech v ČR 

(Coiscéim, Gall-Tír), ale i jednom přímo irském (Mullen Dancing School). Pět let se tomuto sportu věnoval 

 

 

http://omalovánky.eu/omalov%C3%A1nky/print_1542.pdf
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soutěžně a dosáhl až na úroveň Intermediate. Za největší dosavadní úspěch tanečního souboru 

Innkeepers lze považovat vlastní irskou taneční show Legenda hradu Erigorn. V Lipolticích je skupina 

známá především díky každoroční účasti na Babském bále. 

     V současné době je soubor otevřený novým členům. Viděli jste nás 

na plese a chtěli byste si irské taneční kroky také vyzkoušet? Hledáte 

nějakou novou aktivitu pro svůj volný čas? Nebo si chcete zkrátka jen 

dát trochu do těla? Přijďte k nám – trénujeme každé pondělí mezi  

19. a 21. hodinou v lipoltickém kulturním sále. A na co se můžete těšit? 

Irský tanec je především o práci nohou, v tradičním pojetí se ruce 

obvykle příliš nepoužívají a směřují dolů podél těla. Existují dva 

základní irské taneční styly, které se liší právě podle druhu 

používaných bot. Prvním je tanec v měkkých botách (tzv. soft shoes), 

které mohou (alespoň v jejich dámském provedení) na první pohled připomínat baletní piškoty – ale 

nebojte, tak vysoko na špičky se v nich nestavíme. Výsledný správně provedený pohyb připomíná ladný 

tanec víl. Druhým stylem je irský step, tedy tanec v tvrdých botách (tzv. hard shoes). Zde jde především  

o přesnost a sílu úderů. V případě zájmu lze do lekcí zařadit i tzv. "ceilí" neboli skupinové tance, ve kterých 

není tak velký důraz na techniku a dodnes se tančí v irských hospodách. 

     Pro začátek ale žádná speciální obuv není potřeba, bohatě postačí sportovní boty s bílou podrážkou. 

A vítaní jsou všichni bez rozdílu věku, pohlaví, fyzické kondice a tanečních zkušeností! Pro více informací 

pište na zdenek.hostinsky@gmail.com nebo volejte na 775 237 739. Těšíme se na Vás! 

 

 

Rozsvěcení vánočního stromu 
     První adventní neděle v letošním roce připadá na datum 28. listopadu. Při této příležitosti si vás 

dovolujeme, a doufáme, že to situace dovolí, pozvat na „Rozsvěcení vánočního stromu“ v Lipolticích. 

     Rozsvěcení proběhne v sobotu 27. listopadu 2021 od 16 hodin v Lipolticích            
u parkoviště na návsi. 

 
Mikuláš 
     Neodmyslitelnou součástí adventu je rovněž svátek sv. Mikuláše. Po roční 

pauze vás, a především vaše děti rádi přivítáme na „Mikulášské besídce“ 

v sobotu 4. prosince 2021 od 15 hodin v sále pohostinství v Lipolticích.  

     V případě, že situace ohledně nemoci Covid-19 neumožní konání akce, 

budeme vás o případném zrušení akce včas informovat.  

                                                                                          Děkujeme za pochopení. 

 

 

Připomínáme si 

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

28. září – Svatý Václav  
     Český kníže, světec, hlavní patron českého národa a symbol české státnosti žil v letech 907–935. Podle 

legendy byl zavražděn ve Staré Boleslavi služebníky svého bratra Boleslava poté, co se ho sám Boleslav 

pokusil zabít. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost 

a posmrtné zázraky. První akt, který posmrtně zdůraznil Václavův význam, provedl zřejmě v pokání sám vrah 

Boleslav, který tři roky po bratrově smrti nechal jeho ostatky převézt na Pražský hrad. Od 10. století se projevuje 

dvojí význam Václava: jako světce vyznačujícího se křesťanskými ctnostmi a jako symbolu vládce, 

přemyslovské dynastie a českého státu. Toto dvojí pojetí Václava se v různých podobách a proměnách 

objevuje po celou historii až do současnosti. Svatý Václav je jediným českým světcem, jehož svátek je 

součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve. Svatováclavské milénium bylo slaveno za První 

republiky při slavnostním otevření dostavěné katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v roce 1929 za účasti 

prezidenta T.G. Masaryka a pražského arcibiskupa Františka Kordače.  

     Vyzdvihovanými přednostmi jsou: zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, péče o rozšíření 

křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských kostelů, častá návštěva bohoslužeb, 

všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. 

     V roce 1994 putoval Českou republikou ostatek sv. Václava a slavnostní doprovod v mnoha katolických 

farnostech zajišťovaly křesťanské nebo katolické oddíly junáků skautů. Většina z nich se přihlásila k odkazu 

sv. Václava, který byl od toho roku přijat za ochránce – patrona českých junáků. Svatý Václav je pro junáky 

vzorem v pomoci druhým, ve statečném a laskavém jednání. Hlavním odkazem pro české junáky je 

Václavovo odpuštění bratru Boleslavovi. 

Čerpáno z www stránek. 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1zrak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ctnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panovn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svatov%C3%A1clavsk%C3%A9_mil%C3%A9nium&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%ADt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Vojt%C4%9Bch
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Korda%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
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Sport 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Trofeje.cz – IV. třída – Přeloučsko – muži  

Termín a čas utkání Soupeři  

Neděle 24. 10. 2021       14:30 Lipoltice / Přelouč C – Tetov B  

Čtvrtek 28. 10. 2021       14:30 Přelovice B – Lipoltice / Přelouč C  

Neděle 31. 10. 2021       14:00 Lipoltice / Přelouč C – Staré Čívice  

Sobota 06. 11. 2021       13:30 Lipoltice / Přelouč C – Přelovice B  

  

   

 

Volejbal 
     Místní volejbalisté vás zvou na přátelská sportovní setkání. Pokud máte zájem, volejbalová utkání probíhají 

každý čtvrtek od 19,30 hod. v sále pohostinství v Lipolticích. 
 

 

Dětský koutek: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tajenka – řešení z č. 2/2021: KALEIDOSKOP 
 

 

Olympijský kvíz pro děti i dospělé: 
 

1) Kdo založil Mezinárodní olympijský výbor  

v roce 1894: 

a) Juan Antonio Samaranch   
b) Pierre de Coubertin  

c) Thomas Bach 

2) Jak se jmenují olympijské hry pro tělesně 

postižené: 

a) hry pro postižené 

b) hry s pomocí 

c) paralympijské hry 

3) První mezinárodní olympijské hry v moderní éře se 

konaly v roce: 

a)  1896 

b)  1651 

c)  1900 

4) V jaké disciplíně získala ČR první olympijskou 

medaili: 

a) fotbal 

b) šplh po laně 

c) plavání 

5) Kdo je držitelkou současného světového rekordu 

v běhu na 800 m: 

a) Helena Fibingerová 

b) Jarmila Kratochvílová 

c) Martina Kochová 

6) Ve kterém roce a kde získali čeští hokejisté zlatou 

olympijskou medaili: 

a) 1998, Nagano 

b) 1948, Svatý Mořic 

c) 1988, Calgary 

7) Heslo olympijských her od roku 2021: 

a) Rychleji, výše, silněji. 

b) Rychleji, výše, silněji – společně. 

c) Rychleji, pomaleji, níže. 

8) Kteří sportovci nesli českou vlajku při zahájení 

letních olympijských her v roce 2021: 

a) Jaromír Jágr a Ester Ledecká 

b) Barbora Špotáková 

c) Petra Kvitová a Tomáš Satoranský 

9) Ve kterém roce jsou olympijské hry spojeny 

s teroristickým útokem: 

a) 1972 

b) 1939 

c) 1968 

10) Která česká sportovkyně získala medaile ve více 

disciplínách na zimních olympijských hrách: 

a) Štěpánka Hilgertová 

b) Ester Ledecká 

c) Jarmila Kratochvílová 
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