
1 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

        Seriál:  Panovníci českých zemí 
 

     Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna se 

narodila 13. května 1717 a zemřela 29. listopadu 1780. Pochází z rodu 

Habsburků. Byla jediná vládnoucí žena na českém trůně, rakouskou 

arcivévodkyní, uherskou a českou královnou a moravskou markraběnkou. Od 

mládí ji vychovávali jezuité. Kromě náboženství, se učila dějinám, latině, 

francouzštině, němčině, kreslení, tanci a hudbě. 12. února 1736 se provdala za 

Františka Štěpána. Z jejich manželství vzešlo celkem 16 dětí, 5 synů a 11 dcer. 

Po smrti svého otce v říjnu1740 se Marie Terezie stává panovnicí nad 

habsburskými zeměmi, rakouskou arcivévodkyní, vévodkyní lotrinskou  

a velkovévodkyní toskánskou. Za panování Marie Terezie byly provedeny 

osvícenské reformy v řadě oblastí. Bylo sjednoceno trestní právo v Rakousku  

a českých zemích. Byly vytvořeny tereziánské katastry, soupisy půdy, domů  

a obyvatel. Stát podporoval podnikání (textilní a sklářské manufaktury, 

papírny), zavedl celní unii a cla na ochranu před zahraniční konkurencí. Modernizovalo se obdělávání půdy 

a prosadily se brambory. Byla zavedena jednotná měna, první papírové peníze, sjednoceny míry a váhy.  

V roce 1751 byl vydán ohňový patent, který stanovil zásady požární ochrany, zejména stavbu domů  

z nehořlavých materiálů a vybavení vesnic zvoničkami s nepřetržitou vartýřskou službou. V roce 1770 bylo 

uzákoněno číslování domů, ve městech i na vesnicích. 6. prosince 1774 byl vydán Všeobecný školní řád pro 

všechny císařsko-královské země, který stanovil mimo jiné všeobecnou vzdělávací povinnost pro chlapce  

i dívky. Byla zavedena povinná šestiletá školní docházka a systém škol. Roku 1751 založila Marie Terezie  

ve Vídni vojenskou akademii.  

     František Josef I. pocházel z rodu Habsbursko-lotrinského. Narodil se 18. srpna 1830. Po dobu 68 let byl 

císařem rakouským, ale i králem českým, uherským, lombardským atd. Byl vychováván v přesvědčení o silné 

panovnické moci a utvrzován v myšlence, že císař se zodpovídá pouze Bohu. Kromě běžných předmětů 

studoval i vojenství a učil se najednou několik cizích jazyků, mimo jiné i češtinu. Na trůn nastoupil  

2. prosince 1848 ve svých 18 letech. Roku 1854 se oženil se sestřenicí Alžbětou Bavorskou, známou jako „Sissi“. 

V osobním životě příliš šťastný nebyl. Manželce, která po nějaké době začala žít mimo Rakousko, se odcizil. 

Měli čtyři děti. Tři dcery a jednoho syna Rudolfa, který spáchal roku 1889 sebevraždu. Po Rudolfově smrti 

cestovala jeho matka Alžběta po Evropě. 10. září 1898 ji na břehu jezera v Ženevě zavraždil pilníkem italský 

anarchista Luigi Lucheni. I když se v posledních letech se svou manželkou moc často nevídal, měl ji František 

Josef stále rád a její smrt ho velmi zarmoutila. S přibývajícími roky se František Josef ve své říši stal všeobecně 

uctívanou osobností. Byl velice pracovitý, vstával velmi časně. K snídani míval rohlíky se šunkou a máslem. 

Podstatnou část dne trávil vyřizováním spisů. Rád se oblékal do uniformy. Ve volném čase se intenzivně 

věnoval lovu. Mezi lety 1848–1899 se tak stalo jeho kořistí 48 345 kusů zvěře. Zemřel 21. listopadu 1916  

na zápal plic, uprostřed první světové války.   

     Karel I. se narodil 17. srpna 1887 a zemřel 1. dubna 1922. Jeho celé jméno zní: Karel František Josef Ludvík 

Hubert Jiří Oto Maria Habsbursko-Lotrinský. Pochází z habsbursko-lotrinské dynastie. V letech 1916–1918 byl 

posledním císařem rakouským. Na trůn usedl v listopadu 1916 po smrti svého prastrýce Františka Josefa I. Na 

uherského krále byl korunován 30. prosince 1916 v Budapešti, na českého krále korunován nebyl. Jeho vláda 

byla poznamenána neustálou snahou o zastavení zuřící první světové války. Po rozpadu Rakousko-Uherska 

odešel do exilu. Zemřel roku 1922 ve vyhnanství na ostrově Madeira, kde je i pohřben. V říjnu 1911 se oženil 

se Zitou Bourbonsko-Parmskou. Z jejich manželství vzešlo osm dětí. 
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            Zprávy obecního úřadu, informace pro občany 
 

Aktuality v Lipolticích 
 

➢ Již několik let se zabýváme využitím prostor bývalého kina. Je připraven projekt, který počítá 

s vybudováním 4 nájemních bytů, nových prostor pro kadeřnictví, provozovnu České pošty  

a v neposlední řadě i nový bezbariérový obecní úřad. Součástí budou i úpravy hospody a sálu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou investici, budeme nejdříve hledat možné zdroje (dotace), 

které pomůžou akci zafinancovat. Předpoklad zahájení prací je v roce 2022 nebo 2023. Vzhledem 

k tomu, že se bude jednat o rozsáhlé stavební úpravy, je potřeba dopředu připravit prostory, kde 

bude fungovat úřad a kadeřnictví po dobu přestavby. Proto byla zahájena rekonstrukce prostor  

po bývalém mandlu a skladu, kam se v průběhu roku 2021 (nejspíše v 1. pololetí) přestěhuje obecní 

úřad a kadeřnictví. 

➢ Probíhá směna pozemků a příprava stavebních parcel v ulici za Malými, kde je aktuálně  

5 stavebních pozemků, z toho 1 obecní a 4 pozemky soukromých vlastníků, dále ještě vznikne jeden 

pozemek v soukromém vlastnictví. 

➢ Na prvním zasedání ZO (pravděpodobně leden 2021) bude schválena 1. změna aktuálního 

územního plánu, který bude specifikovat další stavební pozemky v obci, podle předběžných 

odhadů by se mohlo jednat o 7 stavebních parcel ve vlastnictví obce. 

➢ Pro rok 2021 jsme zažádali o dotaci na opravu hřbitovní zdi, dotace bude poskytována z prostředků 

Svazku obcí PŽH a peníze jsou určeny pouze na opravy hřbitovních zdí. 

➢ Z prostředků Programu obnovy venkova budeme žádat o dotaci na opravu výpustě z  požární 

nádrže v roce 2021. 

➢ Dále připravujeme opravu propustku pod silnicí do Pelechova v místě protipovodňového poldru  

a opravu místních komunikací v Pelechově k rybníku a k potoku. 

➢ Průběžně budeme udržovat nově zalesněné pozemky v lokalitě u hřiště, o průběhu lesních prací 

pojednává článek místostarosty. 

Ing. Libor Černý, starosta obce   
 

 
Revitalizace obecního lesa 
 

     V měsíci listopadu 2020 došlo k první části obnovy obecního lesa, a to v části od hřiště směrem 

k bytovkám. Připomínám, že zde v měsíci lednu 2020 byl vzhledem ke kůrovcové kalamitě les vykácen. Na 

dvou částech byla postavena oplocenka pro výsadbu listnatých stromů, konkrétně dubu zimního, lípy 

malolisté a třešně ptačí. Na jaře bude v poslední třetině vysazena borovice. Na podzim roku 2021 bude 

obnova pokračovat směrem od hřiště k Dolcům. I zde budou postaveny 3 oplocenky a proběhne výsadba 

listnatých stromů a na jaře 2022 bude obnova vykácených porostů ukončena výsadbou jehličnanů. 

Ing. Jiří Slavík, místostarosta obce 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Registrační známky pro psy 
 

    Z důvodu obměny registračních známek pro psy vám budou v rámci úhrady poplatku ze psů předány 

nové známky. Povinností každého držitele psa je vyplnění formuláře „Ohlašovací povinnost místního 

poplatku ze psa“. Pro jeho vyplnění si připravte následující údaje: plemeno a jméno psa, číslo čipu. Formulář 

obdržíte na obecním úřadě nebo bude ke stažení na webových stránkách obce. 

https://obrazky.seznam.cz/?q=sn%C4%9Bhov%C3%A1+vlo%C4%8Dka+omalov%C3%A1nka&url=https://k-vytisknuti.omalovanky.name/1024/snehova_vlocka.png&v=2&c=1&data2=V7YazExaej7ZG2GB_DBDest_5CDMdxmf05siOJZLrGCFRJuusKTlehno3S-2LCOQ_YVXwRi35xxcAOLi3803qw4269rV2CZox-FQ9-CejyOT4GhZfE9u1jbROa1JTl-8-jM0J20kFZmuDBvWIakPDfIQAOR
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Svozový plán odpadu 2020/2021 
 

Svoz komunálního odpadu v roce 2021 I v roce 2021 je pro svoz tohoto odpadu stanovena 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. 

Zimní svoz bioodpadu 2020/2021  Středa - 23.12. 2020, 27.1. 2021, 24.2. 2021, 24.3. 2021. 

Letní svoz bioodpadu Středa v lichém týdnu od 14.4. 2021 do 24.11. 2021. 

Svoz plastů 2021: 18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 10.5., 7.6., 5.7., 2.8., 30.8., 27.9., 25.10., 

22.11., 20.12. 

Svoz papíru 2021: 22.1., 19.2., 19.3., 16.4., 14.5., 11.6., 9.7., 6.8., 3.9., 1.10., 29.10., 

26.11., 24.12. 

 
 

Vodné 2021 
 

     V souladu s obecně závaznými předpisy a na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., byla schválena úprava ceny vodného od 1. ledna 2021. 
 

Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 44,36 Kč + DPH zákonem stanovené výše. 
 

     Vyúčtování vodného za období, v němž dojde k úpravě cen, nebude-li proveden odečet stavu měřidla, 

bude provedeno poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě cen. Od data změny budou 

použity nové ceny. 

 

  

 Volby do zastupitelstev krajů 2020 – výsledky za obec Lipoltice 
 

 

Pořadové číslo 

politické strany, hnutí, …. 

Název politické strany, hnutí, ….. Počet hlasů 

5 DSZ – za práva zvířat 0 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  28 

8 Trikolóra a strana soukr. ČR 4 

11 ODS a TOP 09 12 

13 Strana zelených 2 

15 VÝCHODOČEŠI 4 

16 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 4 

17 Koalice pro Pardubický kraj 13 

19 Česká pirátská strana 12 

22 Moravané 0 

30 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj 10 

34 Zdraví Sport Prosperita 0 

36 DSSS – STOP KRIMIGRANTŮM! 0 

50 ANO 2011 34 

63 KSČM 10 

67 Volte Pravý Blok 0 

82 ROZUMNÍ 1 

83 Mladí pro Pardubický kraj 2 

 

 

 

               Základní škola a mateřská škola Lipoltice 

 
Události v základní škole 
     První adventní neděle je za námi a my si uvědomujeme, jak rychle uplynul letošní rok, a protože nebyl 

vůbec jednoduchý pro nás všechny, jsme rádi, že už bude končit. Začínáme se chystat na nejkrásnější 

období - Vánoce.  

https://obrazky.seznam.cz/?q=sn%C4%9Bhov%C3%A1+vlo%C4%8Dka+omalov%C3%A1nka&url=https://k-vytisknuti.omalovanky.name/1024/snehova_vlocka.png&v=2&c=1&data2=V7YazExaej7ZG2GB_DBDest_5CDMdxmf05siOJZLrGCFRJuusKTlehno3S-2LCOQ_YVXwRi35xxcAOLi3803qw4269rV2CZox-FQ9-CejyOT4GhZfE9u1jbROa1JTl-8-jM0J20kFZmuDBvWIakPDfIQAOR
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     Nejinak je tomu i u nás v základní škole. Na chodbě stojí nádherný smrček, který pomáhaly děti ustrojit. 

Děkujeme paní Sedmákové, která nás již několikátý rok obdarovává ať již smrčkem nebo borovicí. I naše 

výzdoba napovídá, že do školy zavítal čertí roj. Protože všechny děti byly moc hodné, čerty jsme nechali 

stát před školou a přišel sám anděl. Děti si určitě zasloužily i malou nadílku od nebeských hostů v  podobě 

ovoce a domácích perníčků, které pro děti upekla paní učitelka Čechalová.  

     I pro děti byl tento rok náročný hlavně v době distančního vzdělávání. Všichni jsme si vědomi toho, jak je 

to náročné a obtížné pro všechny. A za to bych Vám všem chtěla poděkovat. Vám rodičům za to, že 

pomáháte svým dětem, učíte se s nimi, zasíláte vypracované úkoly. I pro nás vyučující to nebylo 

jednoduché. Během podzimního distančního vzdělávání jsme žákům připomínali i Ha llowen. V on-line 

soutěži o nejkrásnější halloweenskou výzdobu zvítězila Adélka Sedmáková, na druhém místě Jitka Míčová  

a třetí místo obsadili bratři Tadeáš a Matěj Píšťkovi. Nezapomněli jsme ani na pečení Svatomartinských 

rohlíčků. Více naleznete ve fotogalerii na internetových stránkách školy. Nyní děti vyráběly výrobky 

s čertovskou tématikou. Mikulášské boty, vyřezávaní čertící, čertíci z rozinek se dětem moc povedly. A nyní 

je již čeká vánoční tvoření. Budou vyrábět vánoční skřítky, vyšívaná vánoční přání, dekorace ze slaného 

těsta a ozdobí si i snítku z jehličí. 

     Tradičním symbolem adventu je adventní věnec, který ale pochází až  z 19. století. Dříve se věnce 

zavěšovaly na stuhy, ale v dnešní době si je dáváme na stůl. V pohanských dobách si lidé nosili domů zelené 

větvičky, aby se tam drželi dobří duchové (možná proto děláme základ ze zelených větviček) a věnce  

ze slámy, které měly odhánět zlé duchy. Na adventním věnci jsou většinou čtyři svíčky (v katolických zemích 

tři fialové a jedna růžová), v jiných náboženstvích se jejich počet i barva mění. Dnes převládá červená, 

která představuje lásku a radost, ale důležitější je to, co pro nás vlastně znamená. Kruh věnce znamená 

koloběh života, věčnost, naději a nikdy nekončící cestu slunce, které zahřívá naši Zemi.  
     

     První svíčka - Naděje - Svíce proroků. 

     Druhá svíčka – Mír - Betlémská svíce.  

     Třetí svíčka – Přátelství - Pastýřská svíce.  

     Čtvrtá svíčka – Láska - Andělská svíce.  
      

     Při zapalování svíček je tradicí zapalovat je proti směru hodinových 

ručiček. Názvy svíček nás vedou samy o sobě k zamyšlení a já Vám přeji, 

abyste v tomto krásném čase, když budete zapalovat každou svíčku, 

řekli nahlas její jméno a zamysleli se nad významem toho slova. 
 

     1. Adventní neděle – Naděje 

Naděje v nás klíčí a čekáme na něco nedosažitelného, 

očekáváme věci budoucí a tajně doufáme, že se stane to, co si 

přejeme. To co prožíváme, nás má poučit o tom, že i špatné věci, 

jako i nemoc, která lidskou společnost tak letos potrápila  

a nesplněná přání mají smysl, a to co později prožijeme, to je ta 

naděje, to je ten účel života – pochopit proč?  
 

Přeji Vám všem klidem a nadějí naplněnou další adventní neděli. 

Mgr. Vlaďka Nalezinková, ředitelka ZŠ a MŠ Lipoltice 
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Zprávy z mateřské školy 
 

     Léto, které uteklo jako voda, jsme si všichni užívali plnými doušky a doufali, že "doba roušková" je 

nenávratně pryč. Opak byl pravdou. V říjnu nás zasáhla druhá vlna pandemie a republiku ochromila tvrdá 

opatření včetně zavření škol. Mateřské školy však zůstaly naštěstí otevřené. Přestože provoz školek podléhá 

přísným hygienickým pravidlům, snažíme se, aby tato situace měla na naše dětičky co nejmenší dopad.  

I proto jsme vděčné za udělenou výjimku MŠMT, kdy děti a pedagogičtí pracovníci nemusí mít v prostorách 

školky a při pobytu venku roušky. U takhle malých dětí si to ani neumíme představit.  Takže současný život  

v MŠ se dá shrnout do věty ze známé reklamy, že "tady je svět ještě v pořádku". 

     Vzhledem ke zrušeným akcím a výletům do Školního vzdělávacího 

programu zařazujeme co nejvíce pohybových aktivit, her pro rozvoj 

rozumových dovedností, výtvarných a pracovních tvoření, děti si 

formou hry osvojují spoustu znalostí a dovedností. Snažíme se, aby se 

zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně a hlavně, aby sem chodily rády, 

což se nám snad daří. 

     Proto jsme je nemohly ošidit o Mikulášskou nadílku. Anděl  

s Mikulášem a čerti  jsou letos v karanténě, tak za dětmi přišla alespoň 

čertice. Spravedlivě ohodnotila chování dětí, poslechla si básničky  

a rozdala dětem balíčky s ovocem a sladkostmi. Velké poděkování 

patří paní učitelce  Lucce Čechalové, která navzdory velkému 

vytížení doma i v zaměstnání připravila pro děti nádherné perníčky. 

     Nyní máme před sebou vánoční besídku, která proběhne letos bez 

přítomnosti rodičů. V předvánočním čase budeme vyrábět přáníčka, 

drobné dárky, připomeneme si vánoční tradice, společně ozdobíme 

stromeček, který nám zajistí tatínek Radek Kožený. Zazpíváme si 

vánoční koledy a rozbalíme dárky, které Ježíšek pro školku nadělí.  

Na dárky nám štědře přispěl pan Hostinský, za což mu velice děkujeme. 

     Minulý školní rok se ve školce udělalo spousta práce (malování, 

výměna koberce, vybavení za velkého přispění rodičů). Prostředí školky 

je nyní velice hezké a děti se zde cítí 

dobře. Do budoucna nás čeká 

ještě výměna dveří, které 

neodpovídají BOZP. Hlavně v šatně, 

kde i rodiče upozorňují na tento 

nedostatek. 

     Starý rok se chýlí ke konci. Byl pro 

nás všechny těžký a náročný, 

podrobil nás velice tvrdé zkoušce. 

Pochopili jsme, že přání dobrého 

zdraví není pouhá fráze, ale je to to 

nejcennější, co v životě  máme. 

Takže si všichni přejme zdraví  

a k tomu i to štěstí. 

Krásné Vánoce přejí učitelky            
a děti z mateřské školy. 

 

 

 
               Společenská kronika 2020 

   
 

Životní výročí:         
 

Říjen:    Alena Havránková, Zdeňka Vokounová 

Listopad:     Petra Gabrielová, Milena Kánská, Miroslava Málková, Jaroslava Málková,  

                     Vlasta Brychtová, Martina Novotná 

Prosinec:      Jaroslav Baldrych, Josef Havránek, Josef Tomášek, Josef Koníř 
                    

Srdečně blahopřejeme. 

 

 

 

https://obrazky.seznam.cz/?q=sn%C4%9Bhov%C3%A1+vlo%C4%8Dka+omalov%C3%A1nka&url=https://k-vytisknuti.omalovanky.name/1024/snehova_vlocka.png&v=2&c=1&data2=V7YazExaej7ZG2GB_DBDest_5CDMdxmf05siOJZLrGCFRJuusKTlehno3S-2LCOQ_YVXwRi35xxcAOLi3803qw4269rV2CZox-FQ9-CejyOT4GhZfE9u1jbROa1JTl-8-jM0J20kFZmuDBvWIakPDfIQAOR
http://omalovánky.eu/omalov%C3%A1nky/print_1542.pdf
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        Hasiči Lipoltice 
      

                              Členové SDH a JSDH Lipoltice  

            přejí Všem příjemné prožití vánočních svátků,  

           hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2021. 

 

             
               Život v naší obci 
 

 

To byl český muzikant 
 

     Písničkový pořad o velkém českém muzikantovi Františku Kmochovi proběhl 29. září 2020. Pro zdárný 

průběh akce byla dodržena všechna potřebná vládní nařízení. Přestože návštěvníků bylo, co by prstů na 

obou rukách napočítal, program se všem přítomným velmi líbil. 
 

 

Rozsvěcení vánočního stromu 
 

     Letošní rozsvícení vánočního stromu proběhlo anonymně, bez vystoupení, občerstvení, diváků, v nedělní 

podvečer 29. listopadu 2020. Přesto si jej můžete prohlédnout na facebooku JSDH Lipoltice. 
 
 

Tříkrálová sbírka v roce 2021 
 

     V dnešní nelehké době proběhne tentokrát tříkrálová sbírka on-line. On-line koleda se připravuje, bude 

dostupná na webu trikralovasbirka.cz (odkaz bude také na stránkách prelouc.charita.cz). Bude zde 

možnost proklikat se ke konkrétní Charitě a přispět přímo této pobočce Charity.  Termín koledování je 

stanoven na 1.-24. ledna 2021. Občané naší obce mají možnost přispět hotově v době úředních hodin  

na obecním úřadě v Lipolticích. 

 

 

                Pozvánky   
 

     V této části listů Vás zveme na akce pořádané v obci Lipoltice. Vzhledem k současné situaci  

a nepředvídaným skutečnostem v nadcházejícím období nyní žádné pozvánky na akce neuvádíme.  
O jejich případném konání budete pořadateli včas informováni. Děkujeme za pochopení. 

      

                          Výjimkou bude Novoroční ohňostroj,  

             který se uskuteční v pátek 1. ledna 2021 v 17 hodin  

                                      na letišti v Lipolticích.  

                              Při konání této akce prosíme  

                     o dodržování platných vládních nařízení. 

     
 

        Připomínáme si. 
 
 

Vánoční svátky – Rybova mše vánoční 
 

„Hej, mistře, 

vstaň bystře, 

vzhlédni na jasnost, 

nebes na švarnost, 

krásu uhlídáš, 

v tento noční čas.“ 
 

 

     Česká mše vánoční neboli Rybova mše vánoční, je česká 

církevní skladba Jakuba Jana Ryby, který je rovněž autorem jejího 

textu. Jedná se o pastorální hru aplikovanou na liturgii  

(liturgie = bohoslužba, tradiční mše). Příběh vypráví o zvěstování 

Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Je zasazená  

https://obrazky.seznam.cz/?q=sn%C4%9Bhov%C3%A1+vlo%C4%8Dka+omalov%C3%A1nka&url=https://k-vytisknuti.omalovanky.name/1024/snehova_vlocka.png&v=2&c=1&data2=V7YazExaej7ZG2GB_DBDest_5CDMdxmf05siOJZLrGCFRJuusKTlehno3S-2LCOQ_YVXwRi35xxcAOLi3803qw4269rV2CZox-FQ9-CejyOT4GhZfE9u1jbROa1JTl-8-jM0J20kFZmuDBvWIakPDfIQAOR
https://obrazky.seznam.cz/?q=sn%C4%9Bhov%C3%A1+vlo%C4%8Dka+omalov%C3%A1nka&url=https://k-vytisknuti.omalovanky.name/1024/snehova_vlocka.png&v=2&c=1&data2=V7YazExaej7ZG2GB_DBDest_5CDMdxmf05siOJZLrGCFRJuusKTlehno3S-2LCOQ_YVXwRi35xxcAOLi3803qw4269rV2CZox-FQ9-CejyOT4GhZfE9u1jbROa1JTl-8-jM0J20kFZmuDBvWIakPDfIQAOR
https://obrazky.seznam.cz/?q=sn%C4%9Bhov%C3%A1+vlo%C4%8Dka+omalov%C3%A1nka&url=https://k-vytisknuti.omalovanky.name/1024/snehova_vlocka.png&v=2&c=1&data2=V7YazExaej7ZG2GB_DBDest_5CDMdxmf05siOJZLrGCFRJuusKTlehno3S-2LCOQ_YVXwRi35xxcAOLi3803qw4269rV2CZox-FQ9-CejyOT4GhZfE9u1jbROa1JTl-8-jM0J20kFZmuDBvWIakPDfIQAOR
https://obrazky.seznam.cz/?q=sn%C4%9Bhov%C3%A1+vlo%C4%8Dka+omalov%C3%A1nka&url=https://k-vytisknuti.omalovanky.name/1024/snehova_vlocka.png&v=2&c=1&data2=V7YazExaej7ZG2GB_DBDest_5CDMdxmf05siOJZLrGCFRJuusKTlehno3S-2LCOQ_YVXwRi35xxcAOLi3803qw4269rV2CZox-FQ9-CejyOT4GhZfE9u1jbROa1JTl-8-jM0J20kFZmuDBvWIakPDfIQAOR
https://prelouc.charita.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Jan_Ryba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://obrazky.seznam.cz/?q=jakub+jan+ryba&url=https://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/styles/full/public/obrazky/2018/12/jjryba.jpg?itok%3D2rCWnyoW&v=2&c=1&data2=DhQjNL-ZFoOqs_b705-URAdu3oJXCyrX8XAl91yWvK1Cynryqylv2XP8sLePWgtxFl1TZ-i_TmHRrNaAVGe3wIzADZ9MlRUKbKqcovLeFL7WCZGOk3t7javzIWTbTKfcY6gVkpkHPWtvYU3CmVlg7ejn0xR
https://search.seznam.cz/?q=v%C3%A1noce&url=https://nejlepsiprani.cz/wp-content/uploads/vanoce-1200x656.jpg&v=2&c=1&data2=MGHsxtOjp53q40anARVx38oYjJit1eXcF6vzXC4AbgKc3_rpa3doJWojgaHpecri2S5UACFer1t2igmwdaEhUcBuAE_yg1F85J4HjXY89okanSnwFTwhiP580QzDlKT4qFh1ux3gPIW0Ib-6nQ0Eug-nYv-
https://search.seznam.cz/?q=oh%C5%88ostroj+omalov%C3%A1nka&url=https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/03/Pexeso-oh%C5%88ostroje-390x390.jpg&v=2&c=1&data2=zVz7ho2fEzjwT1Sbij8e3a09wm2_EvTKgix6KlpmTNILgmorw-V2pO8r5LUvQcSP1VZiXvXgbFMx-0TsDEMuOQCKmr7IL8JuFI00rHWwNBYjMqZnzUhjUcb2uanwRD45LhpLshvASWhZJVNNh_b6pZhVB7
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do českého prostředí. Vznikla v roce 1796 a brzy se rozšířila do celých českých zemí. Originální partitura  

se však nedochovala. 

      Autor mše, Jakub Jan Ryba, křtěný Jakub Šimon Jan Ryba se narodil 26. října 1765 v Přešticích a zemřel  
8. dubna 1815 ve Voltuši u Rožmitálu pod Třemšínem. Dne 26. července 1790 se oženil s Annou Laglerovou, 

dcerou rožmitálského purkrabího. Byl otcem třinácti dětí, z nichž přežilo sedm. Byl českým hudebním 

skladatelem přelomu klasicismu a romantismu. Sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní.             
Jako osmiletý chlapec velmi dobře hrál na klavír, učil se na housle a varhany. Studoval piaristické 

gymnázium v Praze (instituce zřízená Řádem zbožných škol u kostela sv. Kříže). Po jeho ukončení studoval 

filozofii. Získal značný rozhled a vzdělání. Mluvil česky, německy, rovněž francouzsky, italsky, latinsky i řecky. 

V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku, roku 1788 byl jmenován provizorním učitelem v Rožmitále. 

Vedle učitelství si vydělával jako muzikant, městský písař a ředitel kůru. Byl autorem celkem zhruba 1 300 

kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem. Na začátku svého působení v Rožmitále založil školní 

knihovnu, posléze i nedělní školu pro dospívající mládež, ale pro neporozumění rodičů již v následujícím roce 

zanikla. S ústrky a mnohým příkořím se potýkal po celý zbytek ž ivota. Ryba měl spory s rodiči svých žáků, kteří 

mu chodili do školy nadávat a často k tomu zneužívali i autoritu faráře. Později žil a skládal v  bídě.  

8. dubna 1815 odešel na schůzku s intelektuálem Nicholausem Riessem. Riess byl politický emigrant z Porýní, 

který se usadil v Rožmitále po okupaci své země Napoleonem. Na místě schůzky Riess našel Rybu umírajícího, 

s podřezanými krčními tepnami. Důvodem jeho činu bylo dlouhodobé vyčerpání, deprese, obtížná 

ekonomická situace rodiny, onemocnění. Jako sebevrah, nemohl být pohřben na hřbitově, proto se místem 

jeho posledního odpočinku stal morový hřbitov. Teprve v roce 1855, z podnětu jeho syna Josefa Arnošta 

Ryby, universitního profesora a očního lékaře, byly jeho ostatky přeneseny na starorožmitálský hřbitov.  

Čerpáno z www stránek.  

 
  

 

 

              Sport 
 

      TROFEJE.CZ - IV. třída – Přeloučsko – muži 
 

     V podzimní části této soutěže bylo odehráno 7 zápasů. Zbývajících 6 je odloženo na neurčito.  

      

Přelovice B - Lipoltice 2 : 3 

Lipoltice - Tetov B 3 : 5 

Staré Čívice - Lipoltice 0 : 2 

Lipoltice - Újezd B 3 : 1 

Lipoltice – Jankovice 5 : 0 

Kojice - Lipoltice 1 : 0 

Lipoltice - Zdechovice 2 : 0 

 

 

 

               Dětský koutek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://obrazky.seznam.cz/?q=sn%C4%9Bhov%C3%A1+vlo%C4%8Dka+omalov%C3%A1nka&url=https://k-vytisknuti.omalovanky.name/1024/snehova_vlocka.png&v=2&c=1&data2=V7YazExaej7ZG2GB_DBDest_5CDMdxmf05siOJZLrGCFRJuusKTlehno3S-2LCOQ_YVXwRi35xxcAOLi3803qw4269rV2CZox-FQ9-CejyOT4GhZfE9u1jbROa1JTl-8-jM0J20kFZmuDBvWIakPDfIQAOR
https://obrazky.seznam.cz/?q=sn%C4%9Bhov%C3%A1+vlo%C4%8Dka+omalov%C3%A1nka&url=https://k-vytisknuti.omalovanky.name/1024/snehova_vlocka.png&v=2&c=1&data2=V7YazExaej7ZG2GB_DBDest_5CDMdxmf05siOJZLrGCFRJuusKTlehno3S-2LCOQ_YVXwRi35xxcAOLi3803qw4269rV2CZox-FQ9-CejyOT4GhZfE9u1jbROa1JTl-8-jM0J20kFZmuDBvWIakPDfIQAOR
https://cs.wikipedia.org/wiki/1796
https://cs.wikipedia.org/wiki/Partitura
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1765
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C5%A1tice
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1815
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voltu%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEmit%C3%A1l_pod_T%C5%99em%C5%A1%C3%ADnem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicismus_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romantismus_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADse%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hudba
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_zbo%C5%BEn%C3%BDch_%C5%A1kol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1786
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEmit%C3%A1l_pod_T%C5%99em%C5%A1%C3%ADnem
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1815
https://cs.wikipedia.org/wiki/Por%C3%BDn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Arno%C5%A1t_Ryba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Arno%C5%A1t_Ryba
https://search.seznam.cz/?q=zima+omalov%C3%A1nka&url=https://st3.depositphotos.com/7760196/13119/i/450/depositphotos_131190370-stock-photo-bird-santa-winter-coloring-pages.jpg&v=2&c=1&data2=4pAffTFsQIRlf9kt-0MG544Hbs6KT8zeiA_t65_uY3TCNzdpOQdlY7EjB_Sf09FoQ_u-UQE1S5_yZRIkc303MvARzO6wglFB0oeKFYVgupmY_tL8u1z9LliNm_aQ3V_99RdU-q_KNbGL1LQEJlFI7HZ3Fp-
https://search.seznam.cz/?q=v%C3%A1noce+omalov%C3%A1nky+k+vyti%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD&url=https://omalovanky.luksoft.cz/1280/ryba.jpg&v=2&c=1&data2=ZTRxwSNau1P1dmjDXU4JZi_PrFWrH0TFfFPr57OzRhux1fTQCjRvMICCq6F7ZSo4cSqSlXHOJQqU8cwRBwofN41pqufwYlqLWNDl50i37RvOy2gGsYykFztK4al7pBHyMXqjh3eWzsPO5OKLOz3ROV3rpcw
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Tajenka:   
 

        14 .  Kdo je označován „otcem vlasti“. 

    13        Nejvyšší hora ČR. 

  7    8      ………… divadlo v Praze. 

     12      Hora, na kterou vystoupil praotec Čech. 

       1      Hlavní město naší republiky. 

      4     Město, kde se stéká Labe s Vltavou. 

   2        Ženské jméno 24.12. 

     3       Město proslulé výrobou obuvi (Baťa). 

  16  9        Lipoltický kostel sv. ………… 

    15       Rybova Mše ………… 

     10   18   …………, Morava a Slezsko 

     6      Pohoří, kde pramení Vltava. 

        17   Smažené jídlo ze strouhaných brambor. 

         11  Starokladrubští ………… 

       5    Město se ZOO:  Dvůr ………… nad Labem 

 

1  2   3   4 5  6   7 8   9   10   11  12    13   14   15  16   17   18  

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám příjemné a klidné prožití  

vánočních svátků. 

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti  

v roce 2021. 
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