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Seriál:  Východní Čechy – přírodní památky, rezervace 

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

     Choltická obora je přírodní rezervace u městyse Choltice v okrese Pardubice v podhůří Železných hor. 

Jedná se o oboru navazující na přírodně krajinářský zámecký park, jehož nynější podoba pochází  

z 1. poloviny 19. století. Zámecký park je bohatý na druhy stromů. Oborou protéká potok Struha, který napájí 

soustavu 3 rybníků – Chrtnický rybník, Červený rybník a Zrcadlo. Krom nich se v oboře nachází menší vodní 

nádrž Klicerda a soustava starých studní. V sousedství parku se nachází zámek, na který byla přestavena 

přibližně ve druhé polovině 16. stolení původní tvrz 

pocházející z konce 13. nebo ze začátku 14. století. Již 

od 16. století, od doby Geršoftů, existují zmínky o zdejší 

oboře. Chovalo se tu až 150 jelenů, v roce 1789 je 

zmiňován i chov daňků. Roku 1945 odcházející němečtí 

vojáci však poničili plot, daňkové utekli a chov oborní 

zvěře skončil. Dříve spásané plochy začaly zaplňovat 

nálety listnáčů, především lip, javorů a habru. Po druhé 

světové válce byly majetky Thunů, dosavadních 

vlastníků, zkonfiskovány a zámek i oboru koupil Místní 

národní výbor Choltice. Po roce 1945 se hospodaření 

omezilo na nejnutnější výchovné zásahy s cílem 

zachování přirozeného vývoje. Začátkem padesátých 

let byl zámek přidělen Československé tělovýchově a 

Státním lesům a od té doby byl park bez údržby. Návrh jeho obnovy byl zpracován až v letech 1972-73. 

Provedenou obnovou se tak uvolnil centrální průhled a hlavní vyhlídky na zajímavé části parku. Došlo  

k probírkám a novým doplňujícím výsadbám, vyčištění rybníků, obnově trávníkových ploch, cest, mostků  

a nové úpravě nádvoří před zámkem. Nařízením Pardubického kraje v roce 2013 došlo k novému zřízení 

rezervace. Důvodem ochrany jsou přirozené lesní porosty parkového charakteru s monumentálními 

věkovitými jedinci dřevin a výskytem ohrožených druhů živočichů. Lesní porosty mají přirozené druhové 

složení - dub, buk, habr, jasan. Padlé kmeny jsou v oboře ponechány a místy má tak charakter pralesa. 

Nejmohutnější torzo má v obvodu 8,6 metru. Koruny a dutiny starých stromů jsou důležitým stanovištěm pro 

cenné druhy hmyzu. Potvrzen byl výskyt např. páchníka hnědého, zlatohlávka skvostného, střevlíků, kovaříka 

rezavého. Hnízdí zde i různé druhy ptáků, např. holub doupňák, kavka obecná, strakapoud malý. Na rybníky 

je vázán výskyt obojživelníků, např. kuňky obecné, ropuchy zelené, rosničky zelené, skokanů a vzácně také 

čolka obecného. Ze savců se zde vyskytují především netopýři - hvízdavý, nejmenší, rezavý a vodní. Fauna 

je zde zastoupena sasankou hajní, sasankou pryskyřníkovou, ptačincem velkokvětým, konvalinkou vonnou. 

Chráněné druhy rostlin se v rezervaci nevyskytují. Cílem péče o území je především udržení vhodných 

podmínek pro výskyt ohrožených živočichů. Toho lze docílit zachováním a obnovením různých druhů 

biotopů a stanovišť. Zohlednit je tu třeba zájmy ochrany přírody, obce a památkové ochrany. Lesní porosty 

je třeba postupně proklestit, uvolnit a osvětlit tak solitérní jedince a podpořit etážovost porostů. Staré, mrtvé 

a doupné stromy je důležité ponechat na místě vlastnímu rozpadu, nezpracovávat je. Je možné dosazovat 

solitérní duby, popřípadě i jírovce. Kromě jírovců, jejichž výskyt je v rezervaci vhodný pro rychlou tvorbu dutin, 

je snahou omezit výskyt nepůvodních druhů dřevin. Nelesní pozemky je třeba pravidelně kosit. Na rybnících 

se doporučuje pouze chov ryb bez přihnojování, přikrmování a používání chemických látek, chov kachen 

zde z důvodu ochrany obojživelníků doporučen není. V oploceném prostoru by bylo možné v oboře chovat 

několik kusů daňků.  

Čerpáno z www stránek. 

LIPOLTICKÉ 

LISTY 
Zpravodaj obcí Lipoltice,  

Pelechov, Sovoluská Lhota 

Čtvrtletník – č. 1/2022 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8Dinec_velkokv%C4%9Bt%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konvalinka_vonn%C3%A1
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Zprávy obecního úřadu, informace pro občany 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pohřebnictví  
 

     Ke dni 30. června 2022 končí platnost nájemních smluv na hrobová místa na hřbitově v Lipolticích. 

V návaznosti na změnu zákona o pohřebnictví schválilo Zastupitelstvo obce Lipoltice dne 4. března 2022 

nové znění smluv a současně nový ceník za nájem hrobových míst. Tak jako v předchozích letech se cena 

skládá z nájemného za „plochu“ a z úhrad za služby spojené s nájmem. Základní výše ceny za nájem 

hrobového místa od 1. července 2022 činí 65,- Kč/m2/rok.  

     V průběhu jarních měsíců bude provedeno zaměření hrobů, čímž bude zjištěna skutečná plocha 

hrobových míst. Nové smlouvy bude možné uzavírat od 1. června 2022. Platbu ceny za nájem hrobového 

místa lze provést v hotovosti na Obecním úřadu Lipoltice, případně bankovním převodem na účet obce 

Lipoltice s uvedením příslušného variabilního symbolu, který vám bude sdělen na obecním úřadu. 

     V návaznosti na výše uvedené upozorňujeme na povinnosti nájemců hrobových míst, které jsou uvedeny 

v Řádu veřejného pohřebiště v Lipolticích a ve Smlouvě o nájmu hrobového místa. Jedná se zejména  

o povinnosti nájemce v případě úprav hrobového místa nebo informace o ukládání ostatků zesnulé osoby. 

 
Mobilní rozhlas Lipoltice 
    S účinností od 21. března 2022 se změnila doména pro přihlášení se k příjmu informací 

v rámci mobilního rozhlasu Lipoltice. Pro používání mobilního rozhlasu se můžete buď 

přímo sami registrovat na webových stránkách https://www.munipolis.cz/ nebo písemně 

prostřednictvím formuláře, který obdržíte na Obecním úřadu Lipoltice. 

      

 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
 

Sobota 16. dubna 2022 - Sovoluská Lhota   11,40 – 11,55 hod. u rybníka 

                                           Pelechov               12,00 – 12,15 hod. u čekárny 

                                           Lipoltice                 12,20 – 12,40 hod. parkoviště u fotbalového hřiště (příjezd na  

stanoviště místní komunikací okolo bytovek ze směru od Choltic, odjezd místní komunikací pod hřištěm) 

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. Zakazuje se shromažďovat odpad 

na stanovištích, každý je povinen odpad naložit. 

 
Svoz bioodpadu – jaro až podzim 2022 

     První svoz – 13. dubna 2022, poslední svoz – 23. listopadu 2022, tj. každou středu v lichém týdnu. 

 
Místní poplatky 2022 
     Připomínáme splatnost místního poplatku za „popelnice“ a poplatku ze psů pro rok 2022, a to nejpozději 

do 30.4.2022. V případě úhrady poplatků bankovním převodem, musí být poplatky nejpozději 30.4.2022 

připsány na účet obce.  
 
Svoz jedlých olejů a tuků 
     Od 1. března 2022 je rozšířen svoz jedlých olejů a tuků v PET  lahvích, nejlépe o objemu 1,5 l – 2 l. Jedlé 

oleje a tuky budou sváženy při svozu černých popelnic na směsný komunální odpad, popelnic na 

bioodpad, plast a papír, které jsou umístěny u rodinných domů. Dobře uzavřené lahve umístěte do prohlubní 

mezi víkem a držadlem nádoby. Lahve nesmí být prasklé, skleněné. 

 
Pronájem pohostinství 
     Dne 17. března 2022 zveřejnila Obec Lipoltice na svých webových stránkách „Záměr na pronájem 

pohostinství v Lipolticích“. Zájemci mohou své žádosti doručit na Obecní úřad Lipoltice nejpozději  

do 29. dubna 2022 do 12,00 hod.  

https://www.munipolis.cz/
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SOP a.s. Přelouč – reklamace nádob (výňatek z dopisu) 
     Dlouhodobě se potýkáme s reklamacemi poškozených nádob při svozu odpadů. Většina těchto 

reklamací však souvisí s nádobami, které nejsou v našem majetku nebo nakoupené přes naši společnost. Ke 

svozu a výsypu se tak dostávají nádoby, které nejsou certifikované pro svoz odpadů a proto k tomuto účelu 

nevhodné. V těchto případech nemůžeme nést odpovědnost za škody. Nákupu nádob naše společnost 

věnuje velkou pozornost, právě z pohledu kvality materiálů, aby dlouhodobě dokázaly sloužit účelům svozu 

odpadů. S účinností od 1. března 2022 budeme striktně omezovat opravu nádob, které nesplňují parametr 

- majetek společnosti SOP a.s. a odkup certifikované nádoby od společnosti SOP a.s. Garance bezplatné 

opravy nebo výměny je z naší strany 5 let od uvedení do provozu.  

 

 

Krajský úřad Pardubického kraje – informuje: 
o Novinkou v oblasti zdravotnictví je interaktivní mapa. Pomůže Vám 

vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktického lékařství, praktického 

lékařství pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, ale také 

možnost vyhledání pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a 

ostatních zdravotnických zařízení. Mapa nabídne vyhledání 

nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také akutní či 

pohotovostní služby na základě lokalizace. Součástí informace je 

rovněž adresa, webové stránky a telefon do ordinace. Interaktivní 

mapu naleznete na webových stránkách kraje v sekci zdravotnictví: 

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/ 
 

o Od 1. září 2022 vstoupí v platnost zákaz provozu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy a kotlů bez 

emisní třídy. Pardubický kraj bude v roce 2022 poskytovat kotlíkové dotace pro žadatele s nižšími 

příjmy. Vyhlášení výzvy je naplánováno na květen 2022 a příjem žádostí bude zahájen v červnu 2022. 

Ukončení příjmu žádostí bude 31. srpna 2022. Bližší informace k podmínkám kotlíkových dotací získáte 

na webu Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/.  

  
 

Humanitární sbírka pro Ukrajinu 
     Ve dnech 28. února až 5. března 2022 proběhla za přispění Obce Lipoltice a občanů obce Lipoltice  

i občanů sousedních obcí humanitární sbírka pro Ukrajinu. Do sbírky byly přijaty trvanlivé potraviny, drogerie, 

pleny a výživy pro děti, přikrývky, deky, spacáky apod. V sobotu 5. března 2022 proběhlo roztřídění  

a zabalení věcí dle jednotlivých komodit. V neděli 6. března 2022 byla sbírka odvezena dobrovolným hasičů 

v Přelouči, kteří ji následně distribuovali do centrálního skladu v Bezděkově u České Třebové.  

     Děkujeme všem, kdo přispěli do tak potřebné sbírky. Tato akce však nebyla jednorázová a nadále 

pokračuje, a to v úředních hodinách Obecního úřadu Lipoltice. 

 

 

 

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/
http://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/


4 

 

Základní škola a mateřská škola Lipoltice 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Advent ve škole 
     Cinky, cink, cililink znělo odevšad. 20. prosince 2021 začal v pondělí ve škole 

vánoční čas. Těch pár dní, než začaly vánoční prázdniny, žáci základní školy Lipoltice 

prožili kouzelné dny. Ve všech předmětech byla vidět slavnostní nálada, od českého 

jazyka přes matematiku, anglický jazyk až po výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. 

Během pracovních činností, nejen mladší žáci, ale i starší, tvořili betlémy a nádherné 

zelené svícny se svící uprostřed. Děti v první třídě navíc pracovaly na zvláštním dárku 

pro své rodiče. Byla to kniha, ve které využily všechny svoje dovednosti a také nově 

nabyté vědomosti.  

     O přestávkách na všechny děti čekaly hry s vánoční tématikou 

jako je Člověče, nezlob se, Černý Petr, kvarteto nebo pexesa. 

Během družiny si děti mohly vytvořit roztomilé, měkké medvídky jako 

dárek pod stromeček pro své blízké. Vyvrcholením celého adventu 

byl čtvrtek 23. prosince 2021. Tento den patřil jen a jen Vánocům ve 

škole. Ráno s přicházejícími žáky se tvořila hromada dárků pod 

školním vánočním stromkem. Všechny děti zamířily do jedné třídy, 

kde už bylo nachystáno perníkové tvoření. Paní učitelka Čechalová 

napekla spoustu perníků, které si děti mohly ozdobit. Skupinky, které 

si žáci vytvořili, se střídaly u různých stolů. Byla to jednotlivá 

stanoviště. Na stanovištích si děti mohly vyzkoušet různé druhy 

zdobení perníčků. Zdobení sněhem, jedlou dekorací z marcipánu, 

stříbrnými a zlatými kuličkami, lepení jedlých samolepek, jedlými 

barvami, fondánovými ozdobami nebo různými druhy koření. Děti 

také za doprovodu hudby vytvořily kouzelný koncert hudebních 

zvonečků. Každá barva zvonku měla svůj tón a každý žák svou notu. Díky tomu vznikl opravdu jedinečný 

vánoční koncert. Den zakončilo setkání u vánočního stromku, kde se rozdávaly dárky. I škola měla pro 

každého žáka přichystané překvapení v podobě poutavých knížek.  

     Celý den byl krásný a plný vánoční pohody. Užili si jej jak žáci, tak členové učitelského sboru. 

Lucie Mrštinová 

 

 
Karneval v naší škole 
 

Zpíváme a tancujeme hopsasa,     Papíroví klauni s pusou děravou, 

každý se tu v rytmu hudby natřásá,    balónky nám poletují nad hlavou. 

je tu totiž skvělá zábava,      Vrť se, tancuj, zpívej ještě dál, 

nohy skáčou zleva doprava.     kdopak by s k tomu nepřidal. 
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     Které dítě by nemělo rádo karneval? Alespoň jedenkrát za rok se převléct za strašidlo, 

pohádkovou bytost nebo zvířátko? Ta chvíle napětí, jestli se maska bude líbit…  

Den 22. února 2022 lze označit jako magický Dvojkový den a my jsme toto datum oslavili 

karnevalovým rejem. A tak se toho dne u nás neučila Anička, Hanička, Honzík nebo Vašík, 

ale princezna Rebelka, kovboj, rytíř, kostlivec, 

Spiderman, indiánka, princezna, Červená 

karkulka, čaroděj nebo Frankenstein s taťkou 

Šmoulou. Užili jsme si mnoho zábavy 

v podobě písní s pohybem jako Ouky kouky, 

Otec Abrhám, tanečních her jako Tanec 

s kloboukem, Balonkový tanec nebo 

soutěživých her jako namotávání bonbonu 

na šňůrce, štafetové závody nebo tvorba 

pejska z tvarovacích balonků. 

     Všichni si zasloužili odměnu za účast ve 

hrách, masku a dobrou náladu. Budeme 

věřit, že v tak skvělé náladě se potkáme  

 i u dalších akcí, které nás tento rok čekají. 

                                                                             Mgr. Lucie Čechalová 
 

 

Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš      

     Ráda bych touto cestou poděkovala celému učitelskému sboru ZŠ Lipoltice pod vedením Mgr. Vlaďky 

Nalezinkové. Pět let na prvním stupni uteklo jako voda a v září Adélku a dalších osm spolužáků čekal přestup 

na druhý stupeň. Po prvním pololetí mohu (a věřím, že nejen za sebe) říci, že děti byly z prvního stupně 

perfektně připravené. Na učivo v nových školách bez obtíží navázaly a výhodou jim je samostatnost, ke 

které byly vedené od první třídy.   

     Paní učitelky, děkujeme za to, jak svou práci děláte, za skvělou přípravu dětí a za přístup k nim.  

Lucie Sedmáková 

 

 

Zprávičky z MŠ 
 

     Kam se zima schovala, vědět nám to nedala, 

     jenom bláto nechala, to nás pěkně naštvala...... 

     H. Švejdová 
 

      Zatímco minulý rok jsme si s dětmi užívaly zimní radovánky naplno 

a na školní zahradě jsme stavěly sněhuláky, letos byla zima na sníh 

a mráz opravdu velice skoupá a tak si děti musely vystačit s malým 

popraškem, který nestačil ani na pořádnou koulovačku. Proto jsme 

si sněhuláky vytvořily alespoň ve třídě z barevných obručí, víček  

a molitanových kostek. 

Při těchto činnostech se 

děti zábavnou formou 

učí například barvy, 

geometrické tvary, 

pojmy malý, větší, 

největší, počítání apod.  

     Podobně jsme přistupovaly i k tématu "Tři králové ". Protože 

letos nás Kašpar, Melichar a Baltazar nenavštívili, děti se tohoto 

úkolu zhostily samy. Společně jsme vyráběly královské koruny, 

naučily se píseň "My tři králové ", poslechly si příběh o cestě Marie 

a Josefa do Betléma, o putování tří králů s dary pro Ježíška.  

Z kostek jsme postavily Betlém s jesličkami a celý příběh jsme si 

zahrály a zazpívaly. Pro velký úspěch proběhla generálka, 

premiéra a derniéra. 
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      Na zahradě jsme před okna třídy na strom zavěsily krmítko, naplnily semínky a zrníčky a čekaly, kdo přiletí 

hodovat. Je to neuvěřitelné, ale kromě kosů, vrabců a sýkorek přilétalo ke krmítku i malé hejno stehlíků.  

A hned bylo spousta námětů na další aktivity. Všechny tyto ptáčky jsme si prohlédly na obrázcích, vyprávěly 

si spoustu zajímavostí, učily se o nich básničky a písničky. 

 

Karneval v mateřské školce  
 

     Ke konci zimy se děti těší na každoroční karneval, při kterém si užijí spoustu zábavy a soutěží.  

 

     I když se stále potýkáme s velkou nemocností, kdy do MŠ přijde téměř plný počet dětí a záhy nám začnou 

postupně odpadat, snažíme se držet stále stejnou úroveň výchovně vzdělávací práce u všech dětí hlavně 

individuálním přístupem a zaměřujeme se převážně na budoucí školáky, aby byli kvalitně připraveni na vstup 

do školy. No, a protože zima se už pravděpodobně nevrátí, všichni už se těšíme na jaro - první hřejivé paprsky 

slunce, první kvítka, probouzející se jarní příroda… To vše je velkou inspirací pro různé aktivity a hry. 

     Snad nám i celková situace dovolí zařazovat i akce, které musely být v uplynulých dvou letech zrušeny. 

V březnu začala Sportovní školička, která byla mezi dětmi velice oblíbená. V květnu nás čeká Divadlo 

Koloběžka, Mobilní zvěřinec - mláďata a loutková pohádka. V červnu Den dětí, vzdělávací program "Cesta 

kolem světa" a konečně "Vyřazování předškoláků ", nyní snad již za přítomnosti rodičů, spojené se zahradní 

slavností. Držme si palce, ať nám naše naplánované aktivity už nic nepokazí a společně si všichni užijeme 

krásné jaro. 

     Děti a učitelky z mateřské školy. 
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Sportovní školička - fotografie 

 

Dodatek MŠ 
     Hned první týden v březnu, bohužel, nastoupila do pracovní neschopnosti p. učitelka Juračková. Naštěstí 

nás zachránila p. učitelka Moravcová, kterou vedoucí MŠ požádala o pomoc. Ta velice ráda přijala, v naší 

školce již dlouhodobě vypomáhala před čtyřmi lety a tak toto prostředí velice dobře zná. To ještě netušila, 

že za týden onemocní i druhá paní učitelka a ona zůstane na vše úplně sama. S vedením školy se domluvila, 

že bude zajišťovat dopolední provoz od 6,30 hod. a po uložení dětí do postýlek a uspání ji ve 13 hodin 

vystřídá někdo další ze zaměstnanců MŠ a ZŠ. Někteří rodiče se nabídli, že pokud to půjde, budou si 

vyzvedávat děti hned po obědě, aby alespoň odpolední provoz byl pro ostatní personál co nejjednodušší. 

Zatím se tak daří. Dopolední provoz pro jednu učitelku je nesmírně náročný, vezmeme-li v potaz, že kromě 

výchovně vzdělávací práce sem patří veškerá péče hlavně o nejmenší děti, které neovládají sebe obslužné 

návyky. Budeme doufat, že nám paní učitelka vydrží a rodiče jí budou nápomocni třeba tím, že nebudou 

do MŠ dávat nemocné děti. Děkujeme za pochopení.  

Vedoucí učitelka MŠ Markéta Šimková 

 
Přijímací řízení do mateřské školy Lipoltice 

 

     Základní škola a mateřská škola Lipoltice, Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice – vyhlašuje přijímací řízení do MŠ 

pro školní rok  2022/2023 dne 11. 5. 2022 od 8 do 16 hodin. 
 

      K zápisu potřebujete: 

o  Vyplněnou žádost o přijetí. 

o  Potvrzení od lékaře o způsobilosti dítěte. 

o  Doklad totožnosti zákonného zástupce. 

o  Rodný list dítěte k nahlédnutí. 
 

 

    Tiskopisy (žádost o přijetí do MŠ) jsou k vyzvednutí u paní učitelek v mateřské škole a to od 12. dubna 2022 

do 13. dubna 2022 v 8–16 hodin. V čase 12–14 hodin žádáme rodiče, aby nezvonili, ale ťukali na okno. 

Děkujeme. 

     Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle: 466 977 230                     

                   
 

Společenská kronika  

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

Životní výročí:         
 

Leden:   Kožená Jarmila, Jarolímová Hana, Šturmová Hana, Březina Jiří, Holečková Marcela,  

               Vojáčková Olga, Černý Josef 

Únor:      Kučerová Jiřina, Levinská Věra, Němcová Jaroslava, Večeře Karel   

Březen:  Gabriel Vlastimil, Kárníková Jana, Krátká Jana, Novotný Jiří, Černá Hana 

 

 

                Narození občánci:   Hana Paulová, Sofie Kožená, Vít Novák,  

                                                         Šimon Slavíček, Valerie Konečná                                    

 

                                       Srdečně blahopřejeme. 

http://omalovánky.eu/omalov%C3%A1nky/print_1542.pdf
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Stalo se 

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

Babský bál 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Po jednoleté pauze z důvodu koronaviru se 11. března 2022 

konal (ne)tradiční Babský bál. O jeho uspořádání se rozhodovalo 

na „poslední chvíli“, neboť rozvolňování opatření Covid probíhalo 

pomalu a nejistě. K poslechu a tanci hrála skupina Technics. I přes 

krátký čas na přípravu, bál měl vše, co k němu patří. Předtančení 

na píseň Letkis zkoušely děvčata pouhé 3 podvečery a i tak z toho 

byli diváci nadšení, moc se jim to povedlo. Na závěr předtančení 

si uvedenou píseň mohli vyzkoušet všichni přítomní. Nechyběl ani 

irský tanec od Zdeňka Hostinského s jeho taneční skupinou 

Innkepeers. Před půlnocí se losovaly lístky do tomboly, ve které byly 

hodnotné dary.  

     Děkujeme všem tanečnicím i tanečníkům, sponzorům a všem, 

kteří přišli podpořit náš ples. 

          

 

Pozvánky 

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

Čarodějnice   
     Po dvou letech opět proběhne „Slet Čarodějnic“, a to v sobotu 30. dubna 2022 

 od 17,00 hodin u hasičské zbrojnice v Lipolticích. O zdárný průběh akce se postarají 

dobrovolní hasiči. 

 

 

 

Dětský den  
    Den dětí přijďte oslavit v sobotu 25. června 2022 od 15 hodin 

k hasičské zbrojnici v Lipolticích. Tradičně budou pro děti připraveny hry a soutěže. 

 

 

 

 
 

Letní kino Lipoltice  

     Pátek 5. srpna 2022 od 21 hodin na fotbalovém hřišti v Lipolticích. Výběr filmu 

proběhne dle nabídky Putovního kina. 
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Připomínáme si 

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

28. března - Den učitelů 
 

     Den učitelů je dnem vyhlášeným k poctě učitelů. Termín se v různých zemích liší. 

V Česku a na Slovensku tento svátek připadá na 28. března, v den výročí narození 

Jana Amose Komenského, který byl především pedagogem a je označován  

za „Učitele národů“. Den učitelů byl vyhlášen československou vládou v roce 1955. 

V tento den se každoročně vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos, což je anketa  

o nejoblíbenějšího učitele České republiky. První ročník Zlatého Ámose proběhl  

za školní rok 1993/1994. Ministerstvo školství ČR tento den uděluje Plakety Jana 

Amose Komenského, což je ocenění pro nejlepší učitele. 

Čerpáno z www stránek. 

 
 

Sport 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Trofeje.cz – IV. třída – Přeloučsko – muži – jarní část soutěže 2022 
 

Rozpis zápasů 
Neděle 03.04.2022 15:30 hod. Staré Čívice - Lipoltice / Přelouč C 

Neděle 10.04.2022 15:30 hod. Lipoltice / Přelouč C - Selmice 

Sobota 16.04.2022 14:30 hod. Kojice - Lipoltice / Přelouč C 

Neděle 24.04.2022 16:00 hod. Lipoltice / Přelouč C - Zdechovice 

Neděle 01.05.2022 16:30 hod. Choltice B - Lipoltice / Přelouč C 

Neděle 08.05.2022 17:00 hod. Lipoltice / Přelouč C - Řečany n. L. B 

Sobota 14.05.2022 17:00 hod. Semín - Lipoltice / Přelouč C 

Neděle 22.05.2022 17:00 hod. Lipoltice / Přelouč C - Srch B 

Sobota 28.05.2022 17:00 hod. Jankovice - Lipoltice / Přelouč C 

Neděle 05.06.2022 17:00 hod. Lipoltice / Přelouč C - Rybitví 

Neděle 12.06.2022 17:00 hod. Lipoltice / Přelouč C - Újezd B 

Neděle 19.06.2022 17:00 hod. Tetov B - Lipoltice / Přelouč C 

 

 

Terénní úpravy fotbalového hřiště – neděle 13.3.2022 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_%C3%81mos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD_%C4%8CR
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaketa_Jana_Amose_Komensk%C3%A9ho&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaketa_Jana_Amose_Komensk%C3%A9ho&action=edit&redlink=1
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Dětský koutek: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Spojovačka s omalovánkou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Velikonoce už jsou za dveřmi a tak Vám přejeme 

bohatou pomlázku, hlavně však radost,  

štěstí a hodně zdraví. 
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