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Seriál:  Řeč barev 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
     Barva je vlastnost světla, resp. látky, ze které toto světlo vychází. Vyjadřuje vjem, který je vytvářen na sítnici 

oka. Barevný vjem závisí na složení přicházejícího světla a jeho intenzitě vzhledem k pozadí. Barevné vidění 

lidského oka zprostředkují receptory zvané čípky trojího druhu, citlivé na tři základní barvy: červenou, zelenou 

a modrou. Další možné barvy či odstíny vznikají skládáním základních barev. Barevný vjem světla může být 

odlišný vzhledem ke světlému nebo tmavému pozadí či okolí předmětu. Barva objektu záleží na jeho 

fyzikálních vlastnostech, na úhlu pozorování objektu, na vnímání pozorovatele. Pomocí barev lze i léčit. 

Léčba se jmenuje „colorterapie“. Tato metoda se využívala již ve starém Egyptě. Barvy vyzařují různé 

elektromagnetické vlnění s rozdílným působením na lidskou mysl. Právě tohoto působení se využívá při 

colorterapii. U této terapie záleží na barvě pokoje, oblečení či ložního povlečení. Proto jsou například  

v nemocnicích převážně zelené, modré nebo žluté stěny, protože ty navozují u člověka pocity klidu a míru. 

Colorterapie se používá i v relaxačních centrech jako jsou solné jeskyně, sauny, vířivky. 
 
 

Červená je barva odpovídající nejnižším frekvencím, které oko dokáže vnímat. 
 

Použití a symbolika červené barvy:  

     Červená je lidská krev, symbolizuje hněv, planeta Mars má načervenalou barvu, V křesťanství je červená 

barva symbolem prolité krve mučedníků, proto se používá jako liturgická barva při jejich památkách, 

historicky je červená či purpurová barva chápána jako barva královská či slavnostní, červená barva je 

výrazná a je chápána jako varování či jiná důležitá zpráva, červená barva na semaforu znamená stůj, 

symbolizuje lásku či erotiku, v psychologii je spojována s agresivitou, v čínské tradici je červená barvou štěstí 

- života – mládí – léta – jihu- připisovala se ji schopnost odhánět zlé démony a duchy, v účetnictví je touto 

barvou vyznačen dluh, ztráta, symbolizuje ocenění nebo uznání – např. vysokoškolský diplom studentů, kteří 

prospěli s vyznamenáním má červené desky, je takzvanou barvou muže, protože znamená krev i válku, je 

považována za barvu revoluce a změn systému obecně, označuje vodovodní kohoutky s teplou vodou, 

barva na mariášových  a tarokových kartách, kde je znázorněna červenými srdíčky.  
 

Geografická pojmenování:   
 

     Červená Lhota – zámek – původně tvrz přibližně z poloviny 14. století. Prvním písemným pramenem je zápis 

učiněný do desk zemských až roku 1465, po převzetí zámku Československým státem zde byla v roce 

1946 umístěna dětská ozdravovna. Rok na to byl převzat Národní kulturní komisí a od roku 1949 je zpřístupněn 

veřejnosti. 
 

     Červené blato - národní přírodní rezervace ležící na okraji CHKO Třeboňsko. Na území rezervace se od 

roku 1774 těžila rašelina pro blízkou sklářskou huť. Těžba rašeliny byla ukončena ve 20. století.  

V roce 1953 bylo území rašeliniště vyhlášeno rezervací sloužící zejména k ochraně přirozeného krajinného 

pokryvu.  
 

     Červené jezero – je název několika jezer – Červené jezero v Bělorusku, jezero  

na Čukotce v Rusku, krasové jezero u obce Imotski v Chorvatsku, jezero na řece 

Bizac v Rumunsku 
 

     Červená nad Vltavou - je zaniklá vesnice v okrese Písek. První písemná 

zmínka pochází z roku 1190. Nacházela se na březích Vltavy u románského kostela 

sv. Bartoloměje. Červená byla zbořena na konci 50. let 20. století v souvislosti  

s výstavbou orlické vodní nádrže.  
 

     Červená barva v přírodě: jahody, maliny, třešně, rajče, růže, rubín, české granáty. 
 

Čerpáno z www stránek. 

LIPOLTICKÉ 

LISTY 
Zpravodaj obcí Lipoltice,  

Pelechov, Sovoluská Lhota 
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Zprávy obecního úřadu, informace pro občany  

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

Mobilní rozhlas 
 

     Obec Lipoltice připravuje od dubna 2021 pro občany obce zavedení tzv. mobilního rozhlasu. Díky této 

moderní službě budete informováni pomocí SMS nebo e-mailu např. o výpadcích dodávky vody a elektřiny, 

mimořádných událostech, pozvánkách na kulturní i sportovní akce a o dalších záležitostech. Tato služba je 

pro občany zdarma.  

     Pro používání mobilního rozhlasu se můžete buď přímo sami registrovat na webových 

stránkách http://lipoltice.mobilnirozhlas.cz/ nebo písemně prostřednictvím formuláře, který 

je přílohou listů, a který vyplněný a podepsaný odevzdáte na obecním úřadě. Pro používání 

mobilního rozhlasu je k dispozici i aplikace pro chytré mobilní telefony ke stažení na Obchod 

Play nebo App Store. Informace k registraci najdete v samostatné příloze tohoto vydání 

Lipoltických listů. 

Ing. Libor Černý, starosta obce  

 

 
 

Zimní údržba místních komunikací 
 

     V této zimní sezóně došlo po delší době opět na vyhrnování sněhu na místních komunikacích a 

chodnících. Moc bych chtěl na tomto místě poděkovat všem, kteří si sníh z  chodníků před svým domem 

odklidili sami a pomohli nám tak se zimní údržbou. Vyhrnování chodníků zajišťoval pro obec Ondra Horký se 

svoji čtyřkolkou a vlastnoručně vyrobenou radlicí, údržbu místních komunikací zabezpečila Liponova a.s.. 

Rovněž i těm patří velký dík. Pro příští sezónu musíme ještě zapracovat na zajištění posypu, a to jak chodníků, 

tak i místních komunikací. S posypem komunikací by nám pomohla Správa a údržba silnic Pardubického 

kraje, bohužel však kvůli řidičům, kteří si pletou komunikaci s parkovištěm, nemůže SÚS bezpečně zajet se 

svými velkými vozidly do všech ulic a provést postřik a posyp. Je to stále se opakující problém, a to nejen 

v zimě. Majitelé parkujících vozidel naprosto bezohledně brání nebo omezují průjezd nejen vozidlům 

integrovaného záchranného systému (např. zásahová vozidla HZS)a nebo vozům odvážejících domovní 

odpad. Apeluji zde již poněkolikáté na tyto řidiče, bohužel však naprosto bezvýsledně. Obec bude muset 

přistoupit k nepopulárním opatřením, které se dotknou těchto majitelů, když prosby a žádosti nepomáhají.  

Ing. Libor Černý, starosta obce 

 

 

Stočné 2021 
 

     Cena stočného pro rok 2021 byla stanovena ve výši 35 Kč/m3.  
  

     Informace pro poplatníky stočného na základě faktur od společnosti VAK a.s. Pardubice. 

o V návaznosti na připravované změny společnosti VAK ve věci fakturace vodného (možnost platit 

vodné zálohově), přistupuje Obec Lipoltice od ledna 2021 ke změně fakturace stočného pro 

poplatníky, kteří platí stočné dle faktur vystavených společností VAK. Stočné bude u těchto 

poplatníků placeno 2x za rok. Za první pololetí příslušného kalendářního roku bude vystavena 

zálohová faktura. Po provedeném ročním vyúčtování vodného společností VAK, které by mělo  

u obce Lipoltice proběhnout v srpnu, zažádá Obec VAK o zaslání přehledu spotřeby vody a na 

základě těchto údajů bude provedeno vyúčtování stočného. Z tohoto důvodu nepožadujeme od 

občanů předkládání faktur za vodné. Výše uvedeným způsobem bude probíhat fakturace stočného 

pololetně, jak je uvedeno ve Smlouvách o odvádění odpadních vod, a dojde tak ke sjednocení 

fakturace stočného v rámci celé obce. 

 

     Všem poplatníkům stočného, na které má obec k dispozici e-mailové adresy, budou faktury zasílány 

elektronicky. Pokud Vám byly dosud faktury zasílány v písemné podobě a máte zájem o elektronické zasílání 

faktury, prosíme, kontaktujte obecní úřad mailem na adresu: ou.lipoltice@seznam.cz, děkujeme. 
 

     V souvislosti s legislativními změnami je potřeba aktualizovat uzavřené smlouvy na stočné. Proces 

aktualizace bude probíhat tak, že nejdříve budou vypovězeny stávající smlouvy a následně hned uzavírány 

smlouvy nové. Nové smlouvy budou připraveny na základě dotazníku, který bude distribuován všem 

poplatníkům a ve kterém budou obsažené potřebné podklady pro přípravu nové smlouvy. Tyto smlouvy 

budou již řešit např. revizní šachty na pozemku poplatníka, nakládání s dešťovou vodou či pravomoci 

vlastníka a provozovatele kanalizační soustavy. Nové smlouvy bychom chtěli mít uzavřené nejpozději  

do 30.9.2021.    

 

 

http://lipoltice.mobilnirozhlas.cz/
mailto:ou.lipoltice@seznam.cz
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Svozový plán odpadů 2021 
      

Svoz komunálního odpadu  

Dnem svozu tohoto odpadu je středa. V období letního svozu bioodpadu 

od 14.4. 2021 do 24.11. 2021 bude svoz komunálního odpadu probíhat  

1x za 14 dní ve středu v sudém týdnu.  

Letní svoz bioodpadu Středa v lichém týdnu od 14.4.2021 do 24.11.2021. 

Svoz plastů  12.4., 10.5., 7.6., 5.7., 2.8., 30.8., 27.9., 25.10., 22.11., 20.12. 

Svoz papíru  16.4., 14.5., 11.6., 9.7., 6.8., 3.9., 1.10., 29.10., 26.11., 24.12 

 
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
 

Sobota 17. dubna 2021 

     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 hřiště 
 

Časy jsou orientační a je třeba vyčkat příjezdu svozové techniky - je zakázáno shromažďovat odpad na 

stanovištích. Občané musí mít přes ústa a nos respirátor, jinak od nich nebude odpad převzat. Dále je třeba 

dodržovat rozestupy min. 2 m od sebe a přistupovat k odbavení po jednom. Je třeba brát ohled na zdraví 

občanů i pracovníků svozové firmy SOP a.s. Přelouč. 
 

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) 

 

 

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů pro rok 2021 
 

Poplatek za komunální odpad 

o Poplatník: fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 

určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická 

osoba k pobytu (dále jen „RO“) 

o Výše poplatku:   600 Kč – fyzická osoba s trvalým pobytem 

                600 Kč – fyzická osoba („RO“) 

 500 Kč – fyzická osoba s trvalým pobytem, která v roce 2021 nedovrší věku 10 let,                   
                nebo překročí věku 65 let  

o Splatnost poplatku: do 30. dubna 2021 včetně připsání částky na účet obce č. 3036463/0300 

v případě úhrady bankovním převodem. 

o Forma úhrady: v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu Lipoltice nebo bankovním 

převodem na účet obce č. 3036463/0300 - pro tuto formu úhrady jsou variabilní symboly k dispozici 

na www.lipoltice.cz – další informace obecního úřadu. Dodržujte prosím stanovené variabilní 

symboly. Do zprávy uveďte „TKO 2021, obec, číslo popisné“. V případě úhrady bankovním 

převodem si následně vyzvedněte nálepky na popelnice.  

o Navýšení poplatku: nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo ve správné výši, může jej správce 

poplatku navýšit až na trojnásobek. Pro rok 2021 činí navýšení poplatku 200 Kč. 

 
Poplatek ze psů 

o Poplatník: držitel psa, tj. osoba, která je přihlášená k pobytu v obci, nebo má sídlo v obci Lipoltice, 

poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců 

o Výše poplatku: 100 Kč/pes 

o Splatnost poplatku: do 30. dubna 2021 včetně při připsání částky na účet obce č. 3036463/0300 

v případě úhrady bankovním převodem. 

o Forma úhrady: v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu Lipoltice nebo bankovním 

převodem na účet obce č. 3036463/0300 - pro tuto formu úhrady jsou variabilní symboly k dispozici 

na www.lipoltice.cz – další informace obecního úřadu. Dodržujte prosím stanovené variabilní 

symboly. Do zprávy uveďte „Pes 2021, počet psů, obec, číslo popisné“. V případě úhrady bankovním 

http://www.lipoltice.cz/
http://www.lipoltice.cz/
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převodem si následně vyzvedněte novou známku pro psa s vyplněným dotazníkem, který naleznete 

na www.lipoltice.cz – další informace obecního úřadu nebo ho můžete vyplnit přímo na obecním 

úřadě, budete k tomu potřebovat číslo čipu z očkovacího průkazu. 
 

     Podrobné informace k úhradě výše uvedených poplatků najdete na www.lipoltice.cz – další informace 

obecního úřadu a na www.lipoltice.cz – úřední deska – obecně závazné vyhlášky. 

 
 

Diakonie Broumov 
 

    Sbírka pro Diakonii Broumov proběhne od 6. dubna 2021 do 30. dubna 2021 v úředních hodinách 

Obecního úřadu Lipoltice. 
 

Co můžete do sbírky darovat:   

o Oděvy – dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy. 

o Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce po jednotlivých párech).  

o Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem.  

o Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené. 

o Přikrývky, polštáře a deky – pouze péřové.  

o Záclony, závěsy – nepoškozené. 

o Látky – minimálně 1 m čtvereční, prosíme, NE odřezky a zbytky látek. 

o Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční.  

o Knihy – ideálně dětské, ale i pro dospělé čtenáře. 

 

 

Pálení biologického odpadu 
 

     Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky: zákonem o požární 

ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. 

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí 

fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu 

do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí 

plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč. Kontrolované 

spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených 

dotčenými zákony – zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další,  

a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky 

k možnému hašení. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních 

materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření 

požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této 

ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč. Pro oznámení 

pálení slouží pro občany i právnické osoby elektronický formulář na webových stránkách HZS Pardubického 

kraje: https://paleni.izscr.cz/. Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání  

se veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů na počítačích na příslušném místě  

na mapě. Ohlášení se rozhodně neprování na čísla linek tísňového volání 112 nebo 150, které slouží přímé 

pomoci postiženým. Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů! 
 

 

Pravidla pro pálení biologického materiálu: 

o velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor 

o při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit  

o místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály  

až na minerální půdu (zeminu) 

o místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek 

o místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně 

o po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat 

o příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny 

o spalovat klestí lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů 

o osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním 

pověřena  
 
 

 

Výše uvedené informace jsou čerpány z webových stránek Generálního ředitelství HZS ČR a HZS 

Pardubického kraje. 

 

 

http://www.lipoltice.cz/
https://paleni.izscr.cz/
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Základní škola a mateřská škola Lipoltice 

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

Zprávy z MŠ 
 

     Po vánočních prázdninách se do MŠ vracely děti s nadšením. Těšily se, až 

se pochlubí kamarádům, co dostaly pod stromeček, a hlavně si dostatečně 

užijí nových hraček z vánoční nadílky ve školce. Navzdory celkové situaci 

dochází do školky celkem dost dětí. Máme spoustu práce. Stále je co 

objevovat, zkoumat, pozorovat, vymýšlet. Například výstižnější slova jako 

MODŘENINA(modřina a odřenina dohromady). Také děti napadlo, že bychom 

mohly hrát hru "Chodí Covid okolo…" Ten se školce zatím úspěšně vyhýbá.  

     Už několikátý rok se s dětmi marně snažíme přivolat zimu: "Kam se zima 

schovala? Jenom bláto nechala... zimo, zimo, vrať se k nám...." A letos jsme 

konečně dosáhli úspěchu! Napadl sníh, který vydržel déle než dvě hodiny a 

děti si dostatečně užily zimních radovánek, tak, jak je my dospěláci známe ze 

svého dětství. Zimy jsme si tedy užili dost a teď už se všichni těšíme na jarní 

období a doufáme v příznivější vyhlídky do dalších dnů.  

     Začátkem února byla do stávajících interiérových dveří budovy MŠ 

instalována bezpečnostní skla. Ta nyní splňují požadavky BOZP.  

     Krásné jaro a optimismus všem přejí děti a učitelky MŠ  
 

(Pozn. redakce: článek byl sepsán před uzavřením ZŠ a MŠ dle nařízení vlády) 

 

 

Společenská kronika 2020 

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

Životní výročí:         

Leden: Jiří Slavík, Josef Šindelář, Jarmila Kožená, Jana Tomišková, Hana Šturmová, Josef Černý,  

Libor Černý, Hana Linhartová 

Únor: Jiřina Kučerová, Milan Jeřábek, Věra Levinská, Jaroslava Němcová 

Březen: Vlastimil Gabriel, Václav Malý, Zdeňka Havránková, Hana Černá 

 

Výročí svatby:   Václav a Jaroslava Málkovi 

  
Srdečně blahopřejeme. 

 

 

Připomínáme si 

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

Masopust 
     Jedná se o třídenní svátek neboli slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Postní doba je 

v křesťanství období přípravy na Velikonoce. Zatímco jeho počátek nastává po svátku Tří králů 6. ledna  

a končí na Popeleční středu, což je termín závislý na datu Velikonoc, tj. období od poloviny února do 

počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. 

Podobně se slaví i v jiných slovanských zemích. V původním smyslu jde o „opuštění masa“. Masopust 

představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, 

zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se 

zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, které jsou zvány ostatky,  

končiny, fašank, voračky, voráčí, nebo i karneval či přímo masopust, se konají různé rituální úkony. Průvod 

masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou. Masopust byl pro lidi v minulosti svátkem hodování, 

během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se 

na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy 

nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, která většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, 

jitrnice, ovar, škvarky. Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář 

všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) se naposledy konzumovaly mastné rohlíky  

s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou 

bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. 

http://omalovánky.eu/omalov%C3%A1nky/print_1542.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_kr%C3%A1lov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Popele%C4%8Dn%C3%AD_st%C5%99eda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anor
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zabija%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatba
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tu%C4%8Dn%C3%BD_%C4%8Dtvrtek&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
https://cs.wikipedia.org/wiki/Popele%C4%8Dn%C3%AD_st%C5%99eda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rycht%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99alka
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Co%C4%8Dka_jedl%C3%A1
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    V některých regionech je součástí oslav obřadní průvod masek, který obchází  

s muzikou vesnice. Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny lidí ve specifickém 

ustrojení a se specifickým chováním, mající dlouhou tradici. Mnohde se vybírá  

do košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo Boží milosti. Vše se pak společně 

konzumuje v hospodě během večerní zábavy. V některých obchůzkách  

se dostává do ústřední role tanec. Při večerní zábavě se konají další obřadní tance, 

například „na len“, „na konopě“, „žabská“ apod. V mnoha dalších lokalitách  

se koná obchůzka bez těchto obřadních prvků, a je tak prezentací masek a formou 

lidové zábavy, která se váže k určitému datu.  
     V roce 2010 byly Masopustní průvody s maskami na Hlinecku zapsány na Listinu 

světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.  
 

S Masopustem jsou spojeny i pranostiky: 

o Konec masopustu jasný – len krásný. 

o Krátký masopust – dlouhá zima. 

o Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc. 

 
   

Dětský koutek: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám příjemné prožití svátků jara, hodně zdraví 

 a radost z každého prožitého dne.  
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Masopustn%C3%AD_pr%C5%AFvody_s_maskami_na_Hlinecku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD

