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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
11. 7. 2011 proběhla 18. schůze rady města. Radní na ni mimo jiné schválili smlouvu o dílo na výměnu oken v Mělicích čp. 8 a čp. 23 s firmou SVĚT OKEN
za cenu 119.491,- Kč. Dále byla schválena smlouva o dílo na provedení opravy
asfaltového povrchu hokejbalového hřiště v Přelouči s firmou EUROVIA CZ, a.s.
za cenu 811.472,- Kč. Oprava bude zahájena vyfrézováním podélných a příčných
trhlin v stávajícím povrchu na šířku 1 m
a hl. 5 cm. Schválena byla rovněž smlouva o poskytnutí dotace č. 41613/2011 na
realizaci VII. ročníku festivalu Polanského Přelouč, uzavřenou mezi Městem Přelouč a Pardubickým krajem a výplatu
částky 10.000,- Kč z rozpočtu města Základní umělecké škole Přelouč jako účelovou neinvestiční dotaci k vyúčtování na
realizaci VII. ročníku Polanského Přelouč
dle podmínek smlouvy č. 41613/2011.
Předsedovi bezpečnostní a dopravní komise ukládá rada města předložit
stanoviska k návrhům členů zastupitelstva: osadit zrcadla pro bezpečný výjezd
vozidel z ulice Riegrova a Komenského
(po změně průjezdnosti) a omezit průjezd účelovou komunikací Klenovka-Štěpánov.

19. schůze Rady města Přelouče se
uskutečnila v úterý 19. 7. 2011. Na svém
programu měla především schválení zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku v zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem
„Město Přelouč - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností
a v obcích správního obvodu ORP“.
20. schůze rady města proběhla
1. 8. 2011. Radní na ni mimo jiné vzali
na vědomí stručnou zprávu o monitoringu svozu tříděného odpadu za první pololetí roku 2011. V prvním pololetí 2011
bylo odborem životního prostředí provedeno 5 kontrol, při kterých se stále opakovaly v menší míře stejné nedostatky
typu nezabrzděných kontejnerů, neumístění na původní místo a výskytu rozbitého skla kolem kontejnerů, nebo občany
na zem odloženého odpadu. Situace týkající se připravovaného umístění kontejnerů na použitý textil je taková, že
společnost REVENGE, a. s. v době, kdy
městská rada odsouhlasila jejich umístění v Přelouči, přestala kontejnery do
měst dodávat z důvodu vyhodnocení dosavadního systému sběru. Podle elektronické zprávy ze dne 20. 7. 2011 bude spo-

lečnost další kontejnery rozmískovat ve
4. čtvrtletí 2011, na základě počtu obyvatel bude stanoven počet nádob, které
budou po vytipování vhodných stanovišk
ve spolupráci s odborem životního prostředí v našem městě rozmístěny.
Radní dále vzali na vědomí zápis ze
schůze bezpečnostní a dopravní komise. Z předloženého zápisu bezpečnostní
a dopravní komise rada mimo jiné nesouhlasí s umístěním dopravního značení na veřejně přístupné účelové komunikaci spojující místní části Klenovka
a Štěpánov omezující její průjezd. Souhlasí naopak s možností prověření umístění dopravního zrcadla na výjezdu z ulice Riegrova na silnici Pardubická a to
formou zadání odborné firmě.
Rada města rovněž rozhoduje, že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné
zakázky zařízení interiéru nové budovy
MěÚ Přelouč podal uchazeč KOŘAN NÁBYTEK, s.r.o. Plzeň. Radou města byla rovněž schválena smlouva o dílo na realizaci zakázky rekonstrukce ústředního topení
v budově městského kina v Přelouči s firmou Jan Barvínek, Přelouč.
Radními byl dále schválen příspěvek
ve výši 3.000,- Kč Mysliveckému sdružení Přelouč na úhradu nákladů spojených
s konáním podzimních zkoušek loveckých psů dne 27. 8. 2011 v Mokošíně.
mh

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Sběrný dvůr

VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče proběhlo
11. 8. 2011 v malém sále Občanské záložny. Na programu byla mimo jiné zpráva o činnosti rady města za uplynulé období, návrhy a stanoviska majetkového výboru, osadního výboru
Klenovka, Mělice a Lohenice. Zastupitelstvo města rovněž vyhlásilo záměr na prodej pozemků s lesními porosty, prostřednictvím firmy Ing. Jiří Loskot za cenu minimálně 8.000.000,- Kč.
Zrušeno bylo zastupitelstvem usnesení XVI. zasedání zastupitelstva, konaného 23. 4. 2009 na prodej budovy č.p. 57
v k.ú. Lhota pod Přeloučí. Jedná se o budovu a přilehlé
pozemky bývalé mateřské školy. V současné době projevili
zájem o pronájem objektu zájemci za účelem zřízení dětského centra a školky. V případě, že by se tyto jejich podnikatelské aktivity zdárně vyvíjely, připouští i pozdější odkoupení
těchto nemovitostí. Rada města na svém zasedání dne 1. 8.
2011 vyjádřila souhlas s pronájmem nemovitostí a zároveň
navrhla zastupitelstvu města zrušit vyhlášený záměr na jejich
odprodej.
Zastupitelstvo města též odvolalo z funkce člena majetkového výboru pana Daniela Breberu a novým členem majetkového výboru zvolilo p. Josefa Písaře.
mh

Upozorňujeme občany, že ve středu
28. září 2011, v den státního svátku,
bude sběrný dvůr otevřený,
a to v obvyklou provozní dobu,
tedy od 10 do 15 hodin.
Občané mohou využít této možnosti.
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Trh práce
na Přeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
Na kontaktním pracovišti v Přelouči bylo k 31. 7. 2011 evidováno celkem 1142 uchazečů o zaměstnání (dále jen UoZ).
Celková míra nezaměstnanosti v měsíci červenci činila v této
oblasti 8,0 %. Z celkového počtu evidovaných UoZ je 23 mladistvých, 50 absolventů, 147 občanu se změněnou pracovní
schopností. Nejvíce nezaměstnaných UoZ je ve věku od 55 do

59 let (156) a ve věku od 20 do 24 let (154). Průměrný věk UoZ
je 39,1 let.
Míra nezaměstnanosti Přeloučsko: 8,0 %, Pardubicko: 6,2 %,
Holicko: 6,5 %.
V okrese Pardubice byla celková míra nezaměstnanosti
5,8 %. Pardubický kraj: 7,7 %.
V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 7,22 %. Dále
uvádím míru nezaměstnanosti Chvaletice 8,16 %, Řečany n/L
6,55 %, Choltice 9,35 %, Břehy 8,75 %.
Počet nahlášených volných pracovních míst: Přeloučsko 169
(22 THP, 147 dělníci), Pardubicko 1074, Holicko 64.
Michaela Hývlová
Vedoucí referátu zaměstnanosti KoP Přelouč
www.portal.mpsv.cz - volná pracovní místa - informace z ÚP - agentury práce - životopisy - databáze škol - státní sociální
podpora - sociální služby - elektronické formuláře apod.

Upozornění živnostenského úřadu
— poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Přelouči upozorňuje, že
od 1. 1. 2011 je v účinnosti zákon číslo
145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Nový zákon podrobně upravuje podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů,
vztahuje se na práva a povinnosti související s odloženou platbou, půjčkou,
úvěrem nebo jinou obdobnou finanční
službou poskytovanou nebo přislíbenou
spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem. Přesné informace, lze nalézt na
internetových stránkách: www.mfcr.cz —
odkaz Finanční trh — odkaz Spotřebitelský úvěr.
Do živnostenského zákona byla tímto zákonem začleněna nová vázaná živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“. Dle
přechodného ustanovení může podnikatel, který k 1. 1. 2011 poskytoval
nebo zprostředkovával spotřebitelský
úvěr v rámci živnosti ohlašovací volné
„Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, v této činnosti pokračovat po
dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona (tj. do 1. 1. 2012). Pokud před uplynutím této doby podnikatel oznámí, že hodlá v provozování této činnosti pokračovat, a doloží
živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti,
živnostenský úřad provede zápis do
živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis; tento úkon nepodléhá
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správnímu poplatku. Marným uplynutím této doby oprávnění k poskytování anebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká.
Dále živnostenský úřad upozorňuje,
že dne 1. 7. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění
mj. zákon č. 229/2002 Sb., o finančním
arbitrovi. Finanční arbitr ČR je specifickým státním orgánem určeným pro
řešení vymezeného okruhu sporů mezi
zákonem uvedenými osobami - jeho posláním je rychlé, bezplatné a efektivní vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou - více na www.finarbitr.cz.
Nová právní úprava rozšířila působnost finančního arbitra i na oblast spotřebitelského úvěrování a mezi povinné
osoby nyní patří i zprostředkovatelé
při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.
Tyto osoby (uvedené v § 3 cit. zákona
jako „instituce“) jsou podle § 19 cit. zákona povinny písemně finančnímu arbitrovi sdělit zákonem stanovené identifikační údaje nejpozději ke dni, od něhož
jsou oprávněny vykonávat svou činnost.
Osoby, na které se dosud zákon o finančním arbitrovi nevztahoval, musí
ve smyslu přechodných ustanovení splnit informační povinnost do 3 měsíců
ode dne nabytí účinnosti novely zákona, tj. nejpozději do 1. 10. 2011.
Na internetových stránkách www.finarbitr.cz - odkaz Formuláře - odkaz
Informační povinnost instituce je k dis-

pozici online formulář, který je třeba
po vyplnění vytisknout, podepsat a do
5 dnů odeslat na adresu: Finanční arbitr ČR, Washingtonova 25, 110 00
Praha 1. Případně lze údaje odeslat
prostřednictvím datových schránek. Za
nesplnění informační povinnosti může
být dle ustanovení § 23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše
1.000.000 Kč, přičemž řízení o uložení
pokuty lze zahájit do jednoho roku ode
dne nesplnění povinnosti.
Informační povinnost se vztahuje jednak na podnikatele vykonávající činnost
nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě
živnostenského oprávnění k vázané živnosti: „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, ale zároveň
i na podnikatele podnikající dosud na
základě živnostenského oprávnění k volné živnosti: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti
„Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo v rámci oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“. Všechny
tyto podnikatelské subjekty jsou povinny
splnit informační povinnost nejpozději
do 1. 10. 2011. Finančnímu arbitrovi je
třeba písemně oznamovat bez zbytečného odkladu i veškeré změny ve sdělených údajích.
Podrobnější informace týkající se dokladů odborné způsobilosti pro novou
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živnost, případně pomoc s vyplněním
registračního formuláře Vám budou po-

skytnuty na Obecním živnostenském úřadě v Přelouči, Hradecká 1383, 4. patro,

!

telefon: 466 768 525, e-mail: zivnostensky.urad@mestoprelouc.cz

DABING 2011
17. 9. 2011 přivítá opět po roce Přelouč nejlepší české dabéry. V přeloučské
Občanské záložně proběhne již XVII. ročník udílení cen za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu.
Odborná porota zasedala od 18. listopadu 2010 do 8. června 2011 v tomto
složení:
Město Přelouč - Ing. Václav Damborský,
FITES - MgA. Alice Šnirychová (předseda
poroty), Jana Semschová, Radim Štětina,
Herecká asociace - Mgr. Otto Rošetzký,
Zdeněk Hruška, Asociace pracovníků se
zvukem: Ing. Zdeněk Zenger, Jednota
tlumočníků a překladatelů - Mgr. Alena
Rádyová, Obec překladatelů - PhDr. Zdena Šmídová, Česká televize - Ladislav
Kadlec, TV Nova - Leoš Lanči, FTV Prima - Mgr. Sylva Talpová, TV Barrandov
- Mgr. Irena Novotná.
A jaké snímky byly letos do soutěže
přihlášeny:
Česká televize - Gangy New Yorku, Funny Lady, Za to může Fidel, Vojenský
soud se vzbouřenci z lodi Caine, Záhady starověkého Říma - seriál
HBO ČR - Primo, Temple Crandinová, Imperium mafie v Atlantic city - seriál,
Grey Gardens, Spartacus: Krev a písek - seriál
NOVA CET 21 - Dr. House VI. - seriál,
Než ~ábel zjistí, že seš mrtvej, Hudba z jiného pokoje, Tučňáci z Madagaskaru I. - seriál
FTV Prima - Castle na zabití - seriál, Kluci nepláčou, Futurama - seriál, Zápisky o skandálu, Inspektor Frost - seriál
TV Barrandov - Cordierovi: Soudce a policajt - seriál, Po přečtení spalte, Sexy 40
Tvůrčí skupina Josefa Petráska - Zátah,
Proroctví
Herecká asociace - Slečna Marplová V.
- seriál
Porotci rovněž přihlásili do soutěže tato další díla: Štvanec IRA, Smrt na
ostrově, Návrat na Brideshead, Vraždy podle Agathy Christie, Deník doktorky, Absurdistán.
Porota hodnotila výkony z 31 titulů
v různých kategoriích.
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Podívejme se nyní na nominace
XVII. ročníku:
Cena F. Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu - cena udělována Městem Přelouč a nominovány byly - Tereza Bebarová
za roli Funny (B. Streisand) ve filmu
FUNNY LADY, Hana Talpová za roli Barbary Covettové (Judi Dench)
ve filmu Zápisky o skandálu a Lucie
Vondráčková za roli Teeny Brandonové (Hilary Swank) ve filmu Kluci nepláčou.
Cena F. Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu - cenu uděluje město Přelouč:
Vladislav Beneš za roli inspektora
Larosiere (Antoine Duléry) v cyklu
Vraždy podle Agathy Christie, Lukáš
Hlavica za roli poručíka Greenwalda (José Ferrer) ve filmu Vojenský soud se vzbouřenci z lodi Caine
a Martin Stránský za roli Dr. House
(Hugh Laurie) v seriálu Dr.House VI.
Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuálního díla - cenu uděluje Jednota
tlumočníků a překladatelů:
Štvanec Ira za překlad Jiřího Hubičky a úpravu Jana Žáčka, Tučňáci z Madagaskaru I. - posuzované
epizody: Vězni webu/Korunovaní
kašpaři a Operace Plyšová bouře/Jelimániny za překlad Zdeňka Ryby
a úpravu Dagmar Císařovské a Vojenský soud se vzbouřenci z lodi Caine za překlad Pavla Medka
a úpravu Vladimíra Ž~ánského.
Cena FITESu za mimořádné dabingové
zpracování hodnotného audiovizuálního díla včetně seriálů - uděluje Český filmový a televizní svaz
FITES:
FUNNY LADY - režie Vladimír Ž~ánský, TEMPLE GRANDINOVÁ - režie
Martin Velda, Za to může fidel - režie Aleš Sobotka
Zvláštní cena F. Filipovského za mimořádné dabingové zpracování
televizních nebo filmových snímků různých žánrů tvorby animo-

vané a dětské - uděluje město Přelouč:
Tučňáci z Madagaskaru I. - posuzované epizody Vězni webu/Korunovaní kašpaři a Operace Plyšová
bouře/Jelimániny, režie Alice Hurychová a Záhady starověkého Říma - posuzované epizody - Tajemný
Vesuv 1+2 část a Piráti z Pompejí,
režie J. F. Svoboda.
Sennheiser a Asociace pracovníků
se zvukem za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla
- uděluje Asociace pracovníků se
zvukem:
FUNNY LADY - zvuk Jozef Kušnír,
PROROCTVÍ - zvuk Miloš Vrána
a Antonín Němec a ZÁTAH - zvuk
Michal Vašica.
Porota dále vzala na vědomí udělení ocenění v těchto kategoriích: Cena
F. Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu - uděluje prezidium
Herecké Asociace, Cena FITESu za celoživotní mimořádnou dabingovou
tvorbu a Cena diváků za nejlepší výkon nebo dílo v dabingu - hlasují diváci na stránkách www. dabingforum - pod
záštitou společnosti INTERGRAM - nezávislé společnosti výkonných umělců
a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.
Vítězové v kategoriích, o kterých rozhodovala porota, budou zveřejněni až
na slavnostním večeru v Přelouči. Předsedkyně poroty předá obálky se jmény
vítězů před zahájením večera paní Pavlíně Filipovské.
Bohatý program je jako každoročně
připraven i pro návštěvníky na Masarykově náměstí v Přelouči. Celý program
bude zahájen v 13.00 dětskou diskotékou, poté si přijdou na své příznivci Jana
Bendiga, Markéty Konvičkové či Zelenáčů Mirka Hoffmana. Připravena je rovněž velkoplošná projekce - přímý přenos předávání cen za dabing z Občanské
záložny. V podvečerních hodinách vystoupí na náměstí Banjo band Ivana Mládka a přeloučská skupina Polymetal.
mh
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Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji
budou zapojeny
do dopravního integrovaného systému IREDO
Od 11. prosince letošního roku dojde
k významným změnám v meziměstské
autobusové a vlakové dopravě, která se
dotkne celého území Pardubického kraje. Do jednotného, neboli integrovaného
dopravního systému budou nově zapojeni všichni dopravci zajiškující přepravu

osob v kraji. Nastává tak sloučení všech
dopravních služeb ve veřejné dopravě
pod organizátora veřejné dopravy - společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je
pozitivní dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobuso-

vých a vlakových spojů v Pardubickém
kraji. Společnost OREDO připravuje pro
Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace dopravy, který bude spuštěn od
11. 12. 2011.
Poj~me si vysvětlit změny, které sebou integrovaná doprava a její zavedení
přináší pro občany Pardubického kraje.

Optimalizace dopravy

Inzerce

Princip optimalizace autobusové dopravy spočívá v tom, že společnost OREDO zpracuje nové oběhy vozidel tak, aby
mohl být region obsloužen menším počtem vozidel a tedy i hospodárněji, než
je tomu doposud. Oběhy vozidel musí
být zpracovány s ohledem na zajištění
přepravních potřeb obyvatel daného území. Na spojích, kde se trvale přepravuje
méně cestujících, dojde k nasazení autobusů s menší kapacitou. Ty se svou nižší spotřebou a nižší pořizovací cenou
uspoří prostředky na provoz nových spojů v dopoledních a večerních hodinách
nebo o víkendech.
V rámci optimalizace dopravy dochází také k zajištění prostorové, časové
a tarifní provázanosti mezi autobusovou
a železniční dopravou. Současně dochází k zavedení taktu. Model taktové dopravy spočívá v tom, že vlaky, nebo autobusy jezdí na páteřních tratích nebo
páteřních autobusových linkách v pravidelných časových intervalech v tzv. taktu. Například každou druhou minutu po
celé (5:02,6:02,7:02). Pro cestujícího jsou
pak tyto časy snadno zapamatovatelné.

Cestování na jeden jízdní doklad
Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území
Pardubického kraje. Ta bude platná ve
všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete muset přestupovat,
již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není
ani to, zda budete přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO budou také zapojeny České
dráhy, a.s. České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO také svůj
vlastní tarif.

6

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
Zónově relační tarif IREDO
Tarif IREDO je zónově relační tarif.
V zónově relačním tarifu je území rozděleno na větší počet poměrně malých
zón. Zóny je tvořena jednou nebo několika málo těsně sousedícími obcemi.
Cena jízdného je vždy pevně stanovena
mezi každými dvěma zónami a odpovídá kilometrickému tarifu podle nejkratší
trasy. Cena dopravy v rámci jedné zóny
je stanovena fixní částkou. V případě, že
je zóna tvořena větším městem, může
být cena vyšší, tak aby např. odpovídala
dosavadní ceně městské dopravy. Zónově relační tarif je pro uživatele veřejné
dopravy spravedlivější a přehlednější než
stávající tarify. Cestující si zjistí cenu jízdného a trasu své cesty na první pohled
z tarifní mapky, která je umístěna na každé zastávce.

žádné změně, bude systém IREDO - integrovaná regionální doprava Pardubického kraje - dobře plnit svůj účel, tedy

!

sloužit cestujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými dopravními prostředky.

Harmonogram projednávání
jízdních řádů s obcemi
Dostatečný prostor musí být věnován
projednávání nových jízdních řádů s obcemi. Právě starostové znají nejlépe přepravní potřeby svých občanů. V současné době jsou nové oběhy vozidel a jízdní
řády projednávány s dopravci. Projednávání s obcemi bude probíhat průběžně
od 1. 7. do 16. 9. V tomto termínu budou
také návrhy jízdních řádů zveřejněny na
internetových stránkách www.oredo.cz.
První návrh vlakových jízdních řádů bude zveřejněn v týdnu od 13. 6. do 20. 6.
Občané budou mít možnost vznést připomínky písemně nebo prostřednictvím
elektronického formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.oredo.cz. Pokud již nyní
máte připomínky ke stávajícím jízdním
řádům, které by měly být v novém projektu řešeny, můžete nám je zaslat na
adresu oredopk@oredo.cz.
Věříme, že po možných počátečních
nedorozuměních, které se asi nevyhnou
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Výročí a významné události
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Zářijová výročí a významné události na Přeloučsku
1. 9. 1913 zemřel v Černošicích u Prahy JUDr. Ladislav Quis,
právník a spisovatel, v letech 1884-1908 byl advokátem v Přelouči, zakladatel městské knihovny, významná osobnost kulturního a společenského života města. Tento čáslavský rodák
(nar. 7. 2. 1846) byl pochován na Vyšehradě mezi hroby Mikoláše Alše a Karla Čapka.
1. 9. 1932 byla v Přelouči zřízena dvoutřídní kupecká pokračovací škola.
1. 9. 1959 byla v Přelouči otevřena nová budova školy pro
I. a II. stupeň, kde je umístěno i gymnasium
1. 9. 1977 byla v Rohovládové Bělé otevřena nová školní
budova.
1. 9. 1982 byla v Cholticích dána do provozu první etapa
nové školy - pět učeben a tělocvična.
3. 9. 1819 se narodil v Rosicích u Chrasti básník a humorista, spolužák a přítel Karla Havlíčka Borovského Václav
Trnobranský, hospodářský úředník na choltickém panství.
3. 9. 1882 byla na přeloučském náměstí vysvěcena nová
školní budova, sloužící současně i jako radnice.
5. 9. 1919 byl v Přelouči uzavřen první občanský sňatek.
8. 9. 1261 udělil Přemysl Otakar II. Přelouči městské právo,
Přelouči bylo přiznáno tzv. magdeburské právo, obsahující m. j. i právo popravy.
8. 9. 1862 sehrál „Sbor dobrovolných divadelních ochotníků“ v Cholticích první představení pro choltické občanstvo.
8. 9. 1866 došlo ve Spytovicích k požáru, při kterém vyhořelo 33 stavení a v obci zůstalo jen 15 domků.
8. 9. 1880 byla vysvěcena a otevřena trojtřídní škola ve
Svinčanech.
8. 9. 1931 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie za
řízení Václava Talicha.
8. 9. 1980 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 6. 7. 1921)
Miloslav Bervíd, šéfdirigent Západočeského symfonického
orchestru v Mariánských Lázních. Jeho urna byla uložena
do rodinného hrobu na evangelickém hřbitově v Přelouči.
10. 9. 1945 zemřel v Jičíně ing. arch. Josef Gočár, semínský
rodák (nar. 13. 3. 1880), profesor architektury na AVU, autor
četných kubistických staveb.
11. 9. 1897 se narodil v Hudlicích ing. Zdeněk Kadlus st.,
profesor a později ředitel Zemědělské školy v Přelouči.
11. 9. 1918 byl jmenován čestným občanem Přelouče spisovatel Alois Jirásek.
11. 9. 1927 se konalo zahajovací filmové představení v kině
„Bio invalidů“ v Přelouči.
12. 9. 1825 došlo v Kojicích k požáru, při kterém lehlo popelem 19 stavení a střecha kostela sv. Petra a Pavla, při požáru se rozlily tři zvony.
13. 9. 1858 se narodil v Pardubicích Josef Hanuš, učitel
v Semíně, Bezděkově a Svinčanech, spoluzakladatel přeloučského muzea, spoluautor vlastivědné monografie Pardubicko-Holicko-Přeloučsko.
14. 9. 1854 zemřela v Mnichově přeloučská rodačka Jindřiška Rettigová, dcera M. D. Rettigové (nar. 10. 3. 1813), významná operní pěvkyně, od r. 1842 členka královské dvorní opery v Mnichově.
14. 9. 1977 zemřel v New Yorku v USA MUDr. Miloš Bašek
(nar. 3. 6.1917 ve Světlé n. S., mládí prožil v Benešovicích
a Přelouči, věhlasný specialista nemocí ušních, nosních
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a krčních, expert na Menierovu chorobu. Po únoru 1948
emigroval, pracoval na Columbijské univerzitě v USA.
15. 9. 1872 se konalo svěcení „Smíšeného spolku“ v Přelouči.
15. 9. 1897 byla na poště v Přelouči zřízena telegrafní přepážka.
16. 9. 1928 byl odhalen památník padlým v 1. světové válce
ve Veselí u Přelouče.
16. 9. 1995 získali v Přelouči při 1. ročníku Cenu Františka
Filipovského sošku a finanční částku za nejlepší výkon v dabingu Jana a Viktor Preissovi, udělování této ceny se koná
každoročně.
17. 9. 1872 se v Přelouči narodil Gustav Heřman, školský
a osvětový pracovník, bývalý správce konsulátu ve Splitu,
zakládající člen Městského muzea. Zemřel 15. 7. 1963 ve
svém rodišti - Přelouči.
17. 9. 1989 zemřel v Přelouči prof. Ing. Dr. Miroslav Večeřa, DrSc., bývalý profesor - vedoucí katedry organické chemie,
autor odborných publikací a skript na VŠCHT Pardubice,
nyní Univerzitě Pardubice. Jeho rodištěm dne 24. 12. 1922
byl Sedlec u Sedlčan.
17. 9. 1994 byla v Přelouči odhalena za přítomnosti místopředsedy vlády Jana Kalvody, náměstka ministra kultury Michala Prokopa a herečky Pavlíny Filipovské pamětní deska
na rodném domě národního umělce Františka Filipovského.
18. 9. 1924 se narodil v Praze Ivan Diviš, básník a esejista,
nositel ceny Jaroslava Seiferta, potomek přeloučské Divišovy
rodiny, zemřel 8. 4. 1999 v Praze.
19. 9. 1874 zemřel v Cholticích tamní rodák Bohdan Jelínek,
nadaný básník, přítel Aloise Jiráska a Jaroslava Vrchlického (nar. 21. 6. 1851).
19. 9. 1805 byla založena škola ve Stojicích.
19. 9. 1998 se stali nositeli Ceny Františka Filipovského za
dabing v Přelouči za nejlepší ženský výkon Jana Preissová,
za mužský Vladimír Brabec.
20. 9. 1997 získali Cenu Františka Filipovského za dabing
za nejlepší výkony Takána Medvecká a Boris Rösner, dále
za celoživotní mistrovství Blanka Bohdanová, Ilja Prachař,
Vladimír Ráž a Karel Richter.
21. 9. 1917 zemřel v Kolíně přeloučský rodák Josef Pírko,
pedagog - přírodovědec, profesor v Kolíně, autor publikací
z oboru vodárenství (nar. 4. 4. 1851).
21. 9. 1995 byla otevřena nová železniční zastávka ve Chvaleticích, postavena nákladem 14 mil. Kč.
22. 9. 1929 byl na hrobě Františka Veverky v Přelouči odhalen pomník, vybudovaný nákladem zemědělských organizací.
22. 9. 1972 zemřel v Praze lipoltický rodák (nar. 7. 8. 1887)
Augustin Deršák, hudební pedagog a sbormistr Pěveckého
sdružení slovenských učitelů.
23. 9. 1907 se narodil v Přelouči František Filipovský ml.,
divadelní, filmový a televizní umělec, čestný občan města
Přelouče, zemřel v Praze 26. 10. 1993.
25. 9. 1680 se uskutečnil na hřbitově na Svatém poli v Přelouči první pohřeb.
25. 9. 1876 se narodil v Jedousově Josef Jánský, architekt
v Praze, autor významných staveb, např. Husova pomníku
na Staroměstském náměstí aj.
25. 9. 1898 se narodil v Táboře Dalibor Doubek, hudební pedagog, varhaník a dirigent, v letech 1923-1936 učitel hudby
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Fejeton
v Přelouči, po roce 1943 ředitel Moravské filharmonie v Olomouci, od roku 1951 ředitel hudební školy v Písku, kde 12. 12.
1955 zemřel.
27. 9. 1925 byla v Přelouči odhalena pamětní deska JUDr. Ladislavu Quisovi na domě, kde básník bydlel.

FEJETON
Dopis tužce
Milá tužko!
Je 1. září a já se, jako každý rok, neubráním nostalgické
vzpomínce na chodbu školní budovy provoněné směsicí chemikálií, dezinfekce a naftalínu, linoucího se z vycpanin ve vitrínách, na typicky koženou vůni aktovky, na vůni nových učebnic
a na tebe - voňavou obyčejnou tužku, ukrytou v dřevěném malovaném penálu. Máš kořeny už v 16. století, kdy bylo objeveno v Anglii grafitové ložisko a tvé duši dal v roce 1779 jméno
švédský chemik K. W. Scheele podle řeckého grafó = píši. Jsi
stejně schopná napsat 45 000 slov jako narýsovat čáru dlouhou 56 km a mohu tě 17krát naostřit než zemřeš. Ročně máš
15 miliard nových příbuzných a sourozenců, které se narodí
z jednoho cedrového stromu, máš 50 000.
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28. 9. 1928 byla odhalena deska padlým v I. světové válce
v obci Vlčí Habřina.
F. H.
Prameny: - Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo (r. 2003)
- Aktualizovaný záznamník autora

Tužkový průmysl, který vás přivádí na svět rozřezáním klád
voňavého cedru, borovice či lípy postupně na hranoly a destičky, které se suší, napouští voskem a mořidlem, aby do nich byly vyfrézovány žlábky pro tuhu a poté byly slepeny s protější
destičkou, opracovány do konečného profilu a rozřezány na
jednotlivé tužky, které se v konečné fázi obarví, spotřebuje
ročně 300 000 stromů. Pravda, v porovnání s ročním úbytkem
deštných pralesů je to zanedbatelné množství.
Mezi tvými předky byli i šlechtici, kteří se honosili žlutou
barvou vyjadřující jejich kvalitu a užívali titul KOH-I-NOOR
podle velkého indického diamantu Kohinoor (Hora světla).
Mrzí mě, když tě po tak složitém procesu narození najdu
okousanou či dokonce přelomenou a kdesi pohozenou.
Moje milá tužko! Přestože jsi pouze obyčejná a tvá obyčejnost ti byla včleněna do názvu, ani v době notebooků, klávesnic a myší tě neopustím a budu se těšit, až budu moci vyplnit
tiskopis obyčejnou tužkou.
Tvůj oddaný spotřebitel
D. Jiroutová

1. kolo fotografické soutěže
ukončeno
31. 5. 2011 bylo ukončeno 1. kolo fotografické soutěže „PŘELOUČSKO“. Porota vybírala celkem z 251 došlých fotografií.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem autorům za jejich
zaslané příspěvky a upozorňujeme všechny, kteří mají ještě
zájem se této soutěže zúčastnit, že
uzávěrka 2. kola bude 30. 9. 2011.
Po ukončení a vyhodnocení 2. kola bude z došlých fotografií sestaven fotografický kalendář města 2012. Posílejte tedy
ještě do konce září své příspěvky - těšíme se na ně.
Konečné výsledky 1. kola:

1. místo - Bruslení na slepém ramenu - Šárka Lelková
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2. místo - Ovoce, zelenina - Jiří Danielka

3. místo - Bohumil Čejka
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Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster oznamuje, že informace o činnosti sboru bude uveřejňovat ve vývěsní skříňce na Náměstí 17. listopadu u autobusové zastávky poblíž restaurace Palma (foto).
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Článek pro Přeloučský rošt (září 2011):

MOJE LOUČENÍ S DIVADLEM
Ve dnech 31. května a 1. června 2011
si děti z divadelního kroužku ESO při
DDM v Přelouči zahrály divadelní hru
Evy Jančíkové „Ze vsi do města“, kterou
autorka napsala k 750. výročí povýšení
obce na město. Poslední květnový den
byl věnován divadlu pro rodiče a kamarády, a tak se hrálo v sídle Domu dětí a mládeže, ale následující den už děti
hrály na prknech přeloučské Záložny.
Hlediště v DDM i v Záložně byla do po-

bíně pantomimu, která měla ukrátit přestávku, protože ji herci potřebovali k převlečení do dalších kostýmů. Svým pojetím
role loupežníka a ve druhé části vojáka
Daunova pluku, mile všechny překvapil
Michal Krupka. Také děvčata se snažila
o dobré zvládnutí rolí - Tereza Svobodová představovala nejdříve jeptišku rozvíjející s Brčkem historii Opatovického
kláštera a ve druhé části Magdalenu
Dobromilu Rettigovou. Aneta Zemano-

sledního místečka zaplněna diváky, a tak
nezbytná tréma byla o poznání větší. Celý děj byl zaměřen na významné osobnosti pocházející nebo procházející Přeloučí a na vybrané události, které se zde
od dob povýšení na město udály. Hra byla pojata pohádkově, a tak celým dějem
provázel vodník Brčko (Ladislav Roušar) a jeho trochu divoká žena - vodnice Brčková (Renáta Kalinová). Vodník
Brčko, kterého velmi zdařile představoval Ladislav Roušar, zde oslavil své patnácté narozeniny (sice tvrdil, že už na
Labi sedí 750 let, ale nikdo mu to stejně
nevěřil). Od každého ze spoluherců dostal na závěr na jevišti kytičku, takže si
nakonec odnášel kytici, jako skutečná
hvězda. Na roli vodníka byla postavena celá hra a Lá~a po celé představení
vlastně z jeviště, jak se lidově říká, „neslezl“. Bravurně zvládal dialogy i monology, klobouk dolů před jeho schopností
naučit se tak rozsáhlý text. K tomu stačil
hrát a komunikovat s hledištěm. Velmi
dobře mu kontrovala vodnice, jeho nevypočitatelná žena, která jej neustále cepovala a napomínala, ale také záviděla
vodníkovu vzdělanost a oblíbenost u přeloučské veřejnosti. Jejich dialogy vyvolávaly v hledišti výbuchy smíchu. Velmi dobře se své role ujal i Jaroslav Pavlík, který
vystupoval jako dráb a ve druhé části
jako voják. Velmi pěkně předvedl na for-

vá si zahrála mlynářovu dceru Dorotku,
ale také dceru M. D. Rettigové - známou
pěvkyni Milinu. Ta na scénu vždy přivedla nejmladší členku divadelního kroužku - Karolinu Vokounovou, nejprve jako
husopasku a následně jako dceru Karolínku, která se však se svou babičkou
M. D. Rettigovou nikdy nesetkala. Johana Khorelová, jako ochotnická herečka
Madla od Mušků, ale následně také jako dcera přeloučského rychtáře, se ujala svých rolí zodpovědně a herecký um
parádně rozehrála zejména při hádce
s dcerou chudého rybáře, kterou představovala Adriana Frydrychová, posmívající se staré historce o nezaplacených
rybách. V závěru hry se však Adriana vžila do role mladičké Pavlíny Filipovské
a s vodníkem Brčkem se pustili do sou-
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časnosti. Na závěr nezapomněli připomenout každoroční udělování cen Františka
Filipovského za dabing, předávaných právě na prknech přeloučské Záložny.
Divadelní představení by nemohlo
být úspěšné bez vynikající spolupráce
s dalšími spoluúčastníky, kteří se nějakým způsobem na vystoupení dětí podíleli - počínaje od ředitele DDM Pavla
Hrdého, nebo Blanky Leksové, která se
ujala nápovědy, až po Janu Homolovou,
bez jejíhož kumštu by nevznikla pěkná
scéna a vodník by neměl onu pověstnou
fajfku. Poděkování si zaslouží také pan
Václav Vančura za ochotu přivézt a odvézt divadelní kostýmy. Ovšem ten největší dík patří paní Gabriele Pavlíkové,
která se jako kvalifikovaná odbornice
ujala nejen účesů, ale také úžasného
líčení malých herců. Velmi dobře se nám
v Záložně spolupracovalo i s paní Bohumilou Bláhovou a s Janem Banachem.
Poslední poděkování zasíláme také paní
Jindře Petráčkové za vkusný návrh propagačních materiálů.
Jako autorka her a současně jejich
režisérka se po dvou letech působení
v DDM v Přelouči loučím a jsem ráda,
že divadélko ESO bude ve své činnosti
pokračovat. Přeji hodně úspěchů.
PhDr. Eva Jančíková

Písničkář Adam Katona
z Přelouče
vydává po 4 letech
nové autorské album
s názvem „Můj vzkaz doletí“!
Křest proběhne 17. 9. 2011
v rámci vystoupení na Zahradní Galerii. Album vychází 20. 9. 2011. K dostání na
dobírku, v městské knihovně a vybraných obchodech.
Kontakt distribuce:
katona@email.cz,
www.katona.wz.cz

hledá

nové členy do souboru.
Zájemci o ochotnické divadlo
se mohou hlásit na tel.
č. 775 364 271, nebo 775 096 622.
Dále hledáme chlapce a dívky
ve věku 13-16 let
do nově připravované hry
Hoši, dívky a psi.
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Vzpomínky

!

Bratři Brunnerové - přeloučští rodáci,
významní umělci ve svých oborech
Lze s určitostí předpokládat, že v současné době je již jen malý počet pamětníků původní zástavby domků před
výstavbou moderního hotelu Fontána
v nynější Pardubické ulici.
Zopakujme si proto ve stručnosti jejich majitele před demolicí: začneme od
dosud stojící tzv. Kašparovy vily čp. 603
na rohu ulice Za Fontánou, která od své
původní výstavby změnila již několikráte
svého majitele. (Poznámka: původní majitel p. Kašpar byl ředitelem Městské spořitelny v Přelouči.)
Demolice domků započala na počátku 80. let minulého století, kolaudace hotelu Fontána byla v r. 1987.
Majiteli demoličních domků v té době byli: vedle Kašparovy vily malozemědělec p. Černý, jeho sousedem byl tesař
pan Pavlík, dále malozemědělec p. Křivka, který současně pracoval ve mlýně na
Výrově, následoval dům pokrývače pana
Pištory, jeho sousedem byl zemědělec
p. Paleček, dále soustružník p. Bezdička
a demoliční část uzavíral dům lakýrníka p. Panchartka, kterým začínala ulice Hranická.
Nás však bude zajímat jen dům v pořadí třetí a to p. Křivky, který byl původně
vybudován místním krejčím a měškanem
města Přelouče panem Václavem Brunnerem.
Ten měl celkem 12 dětí, z nichž jen
osm se dožilo dospělosti. Lze však potvrdit, že se Václav Brunner pečlivě snažil zabezpečit svým dětem slušné vzdělání a úspěšný start do života.
V našem příspěvku se však budeme
věnovat jen jeho dvěma nejstarším synům a to Františkovi a Rudolfovi, kteří
dosáhli ve svých oborech světových úspěchů.
Nejstarší syn František Brunner
- Dvořák se narodil v Přelouči dne 14. 11.
1862. Nejprve studoval na učitelském
ústavu v Kutné Hoře, odtud však odešel na malířskou akademii do Prahy, protože chtěl být malířem. Na pražské akademii studoval r. 1879 u prof. Františka
Čermáka, pak na vídeňské akademii, konečně r. 1883 v Mnichově u Seitze a Lindenschmidta. Již roku 1885 vystavoval
v Mnichově a jiných německých městech
obrazy žánrové, zejména z dětského života. R. 1886 podnikl studijní cestu po
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Itálii a Francii a konečně též po Americe, kde po pět let maloval hlavně podobizny jasného, svítivého koloritu. Pobyl
ve Philadelfii, New Yorku, Washingtonu
a v Chicagu (od r. 1892). Roku 1895 se
odstěhoval do Paříže, kde měl ve vilové
čtvrti u Boulogneského lesa v Neuilly
atelier. Roku 1904 odejel po druhé do

Rodný dům v Přelouči
s pamětní deskou malíře Františka
Dvořáka, kolem 1937
Ameriky. Od r. 1906 žil v Praze. Ze známějších obrazů jsou od něho: „Příběh
v atelieru“, „Krev“, „Děti, hrající si s míčem“, „Děti s vějířem“, „Sv. Vavřinec“ (velký obraz, zakoupený v pařížském Salonu
pro museum v Oldhamu v Anglii), „Dáma s růží“, „Madona mezi růžemi“. Jeho
památku uctili roku 1928 vzpomínkou
v Indii v Kalkutě, kde také jest několik
jeho obrazů. Časopis Biswa Bani (Universal Massage) přinesl reprodukce jeho
obrazů a obrázek z jeho ateliéru v Praze
na Riegrovo nábřeží zároveň s jeho životopisem. Také v Kalifornii vyšel jeho
životopis s ilustracemi podle jeho obrazů.
Výstavy: 1907 v Mladé Boleslavi, 1909
v Přelouči (110 prací, úvod v katalogu od
Ing. J. V. Diviše).
František Brunner - Dvořák zemřel
7. 6. 1927 v Praze - Podolí.
Druhý syn Rudolf Brunner - Dvořák se narodil v Přelouči dne 2. 7. 1864
v rodině krejčího Václava Brunnera. Původně měl prý být kupcem. V sedmnácti letech však spadl ze stromu, zlomil si
lopatku a to ho trvale poznamenalo. Bál
se prý říci otci o svém zranění, a když na
to otec přišel sám, bylo již pozdě a zra-

něná lopatka mu vytvořila hrb. K fotografování ho přivedl bratr František, který
mu u známého mnichovského fotografa
Carla Teufela vyjednal vstup do učení.
Prvním dokladem o jeho profesi fotografa je tak osvědčení z Teufelova ateliéru
z 15. července 1887. Věhlasný mnichovský fotograf v něm potvrzuje, že pan Rudolf Brunner z Přelouče v Čechách se
u něho vyučil od 1. února do 15. července 1887 fotografii „ve všech způsobech“
a že je zcela schopen samostatného podnikání. Během učení v Mnichově poznal
„velký svět“ a zde můžeme také spatřovat počátky Rudolfova rozhodnutí stát se
momentním, zpravodajským fotografem.
Podle rodinné tradice si Rudolf po vyučení založil v Přelouči v otcově domě
portrétní ateliér, z něhož se zachovalo
jen několik fotografií. Po dvou letech zkušeností v Přelouči se celá rodina odstěhovala na Královské Vinohrady, kde si
pronajala byt v Hálkově (dnes Londýnské) ulici číslo 9. Z doby působení na Vinohradech se dochovalo mnohem více
fotografií než z Přelouče. Začal se specializovat na zakázkové práce mimo ateliér.
Začal se označovat jako „momentní fotograf“. Na jaře r. 1890 pořídil neznámé
momentní snímky a věnoval je Ferdindovi d’Esté. Kontakt s Františkem Ferdinandem měl pro Rudolfa klíčový význam.
Největším zvratem Rudolfovy kariéry byla však nepochybně Jubilejní výstava, konaná během roku 1891. Fotografie z výstavy byly pro autora vysokým uznáním.
20. prosince 1891 mu bylo schváleno
používání titulu „Momentní fotograf Jeho
císařské a královské Výsosti Nejosvícenějšího pana arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského d’Este.
Rudolf Brunner-Dvořák zemřel 30. 10.
1921 v Praze na Vinohradech. V jeho
rodném městě - Přelouči - se ve dnech
3. - 15. září 1996 uskutečnila výstava fotografií Rudolfa Brunnera-Dvořáka.
František Hollmann
Prameny:
Prokop Toman - Prokop H. Toman: Nový slovník čsl. výtvar. umělců, svazek 1,
str. 187
Pavel Scheufler - Jan Hozák: Krásné časy (Rudolf Brunner - Dvořák: Momentní
fotograf) - 158 fotografií
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

P

a zjiškoval, jestli způsobený hluk nevyvolal nějakou pozornost.
Vážení čtenáři,
Když ale viděl, že je všude klid, odhodlal se a rozbitým oknem
prázdniny a doba dovolených pro většinu z nás již skončivlezl dovnitř. Na místo v té chvíli už však vyjela naše hlídka,
ly a nepochybně každému přinesly něco nového. Také nám,
která dotyčného muže vzápětí zadržela. Zadržený muž skonpříslušníkům městské policie, nastaly uprostřed prázdnin něčil v poutech a byl předán přivolané hlídce Policie České rekteré změny v zákonech, které se nás a našich pravomocí úzce
publiky.
dotýkají.
Od 1. 8. 2011 došlo ke změně v přestupkovém zákoně
a zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Tyto změPoníci na silnici...
ny se týkají nejen nás, ale samozřejmě také řidičů. Výraznou
Občan ze Lhoty nám telefonoval, že tam po silnici pobíhazměnou totiž je zejména udělování sankcí za překročení nejjí poníci. Měl obavy z možné dopravní nehody. Strážníci rychvyšší povolené rychlosti. Do 31. 7. 2011 bylo zákonem stanole zjistili majitele, dopravili ho na místo a poníky si bez úhony
veno, že za překročení rychlosti v obci do 69 km/h a mimo
odvedl.
obec do 119 km/h, udělí strážník (nebo policista) přestupci pokutu 1.000 Kč. Za rychlost v obci do 89 km/h a mimo obec
Motocyklista pod vlivem
do 139 km/h to pak byla pokuta 2.500 - 5.000 Kč. Rychlosti
vyšší řešil již správní orgán. Od srpna tohoto roku došlo k celPo půlnoci při kontrole města si hlídka povšimla motocykem výrazné změně, ač to způsobila jen jedna předložka. Tou
klu, který neměl řádné osvětlení. Při pokusu tento motocykl
změnou je, že za výše popsané přestupky je pokuta v souzastavit však řidič ujížděl, bránil předjetí a projížděl po chodčasné době do 1.000 Kč a do 2.500 Kč. Strážníku i zákazem vjezdu. Když vyjel z města na
ník i policista má tedy možnost udělení pokuty
Benešovice, odhodil v poli motocykl a schoval
MÌSTSKÁ
nižší. Z mého pohledu je tato změna vítaná, nese v poli. Po prohledání místa a několikaminuPOLICIE
bok výše rychlosti by měla být zohledněna ve
tovém vyčkávání vyšel z pole muž, který se k řívýši pokuty. Také opakování přestupku, osoba
zení motocyklu přiznal. Po provedení dechové
přestupce a další hlediska mají být při projedzkoušky bylo zjištěno, že řídil pod vlivem alkonávání přestupku zohledněna a ne striktně staholu a nadýchal 0,46 ‰ alkoholu.
novena.
Přes dozorčího byla poté přivolána hlídka poDalší změnou, kterou zákonodárci vlastně
licie ČR.
napravili chybu způsobenou od 1. 1. 2010, je
změna v přestupcích na úseku ochrany před alØE
Sportovní hřiště
LOUÈ
koholismem a jinými toxikomaniemi. Zde se nám
vrátila možnost řešit v blokovém řízení prodej taSkupinka 12-ti mladistvých byla zachycena
bákových výrobků osobám mladším 18-ti let. Opět tuto změnu
kamerou, jak kouří a popíjejí alkohol na skateboardovém hřišvítám, protože se nám začínají množit stížnosti na prodej citi. Pod dohledem strážníků celé hřiště řádně poklidili a následgaret mladistvým.
ně byli z místa vykázáni. 2 dívky mladší 18-ti let, kterým byl
Nyní uvádím několik málo událostí, které se v období prázdv dechu zjištěn alkohol, byly převezeny domů k rodičům, ktenin udály. Bylo jich opravdu mnohem více, zde jsou jen někteří se o svá dítka řádně postarali.
ré vybrané.

Opět skatepark
Nepovedené vloupání

Po přijatém oznámení o mladíkovi, který jezdí na motorce
na skateboardovém hřišti, vyjela na místo hlídka MP, která zde
zastihla čtyři mladíky. Ti tvrdili, že o žádné motorce nevědí. Následně však bylo zjištěno, že motorku před hlídkou schovali
za hokejbalové šatny, kde byla také nalezena. Všichni svorně
tvrdili, že motorka nikoho z nich není. Proto byla jako nález
dopravena na služebnu MP a po půl roce, pokud se majitel
neohlásí, se stane majetkem města.
Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156 - ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
fax: 466 094 104
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

Na linku 156 nám bylo oznámeno, že muž s batohem rozbil okno u restaurace Albína a pak utekl. Po chvíli se vrátil
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za městskou policii

Mgr. Martin Karabec,
velitel MP Přelouč
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Pozdravy z ciziny

!

Velká cesta Vietnamem na jaře 2011
Žijí mezi námi, pracují, obchodují, jejich děti už jsou v Česku doma a názory Čechů na ně se liší - od odsouzení za jejich
údajné či skutečné prohřešky přes obdiv k jejich pracovitosti
až po prosté přijetí sousedů jiné pleti, jiné kultury.
Ale jak žijí Vietnamci doma? Pokusili jsme se poznat aspoň
to, co se dá v rámci organizovaného zájezdu s průvodcem cestovní kanceláře, když už nám věk a zdravotní stav nedovoluje
vypravit se na vlastní pěst. Naše postřehy si nedělají nárok na
úplnost, dokonce ani ne na přesnost, protože většinu informací
jsme čerpali z vyprávění českého průvodce, tomu to zas vyprávěl
průvodce vietnamský a komunikace mezi nimi se odehrávala
prostřednictvím angličtiny, takže i „tichá pošta“ může mít svůj vliv.
Vietnam je od nás vzdálen cca 10 500 km, takže jediná doprava, která prakticky přichází do úvahy, je letadlo. V atraktivních termínech si největší české cestovní kanceláře společně
zajiškují tzv. charterový let. To znamená, že člověk sedí na svém
sedadle z Prahy až na cílové letiště a jde se projít jen tak na
hodinku při mezipřistáních v Muscatu v Ománu a v Bangkoku.
Nižší ceně charterového letu proti pravidelným linkám odpovídá i nižší až nízká míra pohodlí a tak jsme byli moc rádi, když
jsme po 15 hodinách vystoupili na malém letišti letoviska Nha
Trang ve středním Vietnamu.
O tom ale až později, te~ několik obecných údajů. Vietnam
je země ležící na pobřeží Jihočínského moře a má zajímavý tvar.
Vietnamci prý říkají, že je to tvar bambusové tyče, po česku bychom snad řekli, že je to taková dlouhá nahoře a dole rozšířená nudle. Měří na délku asi 1 600 km a v nejužším místě je „široká“ celých 50 km.
Z tohoto uspořádání vyplývají velmi odlišné podmínky na
severu a na jihu, i když celá země leží v subtropickém a tropickém pásmu. Je docela normální, že ve stejném dni si ráno navlékáte všechny svetry a bundy v zátoce Ha Long a po dvouhodinovém letu se zalykáte vedrem v Ho Či Minově městě.
Jediné, co se nemění, jsou Vietnamci. Na severu i na jihu
přátelští, zdvořilí, ochotní a nevtíraví. Je jich 90 milionů. Udává
se, že jich 10 % - téměř počet obyvatel ČR - žije pod hranicí
chudoby. Oficiální hranice, pod kterou je Vietnamec chudý, činí 2 USD denně. Kurz dolaru v době naší cesty byl něco přes
17 korun. Ceny jsou srovnatelné s našimi. Komu z nás by stačilo k životu (včetně bydlení, energií atd.) 35,- Kč denně? Zvlášk
když stát rozhodně nějakými sociálními dávkami neplýtvá, zdravotní pojištění je jen pro některé skupiny obyvatel a možnosti
výdělku jsou dost omezené. Naštěstí rodinné vazby jsou zvláště na venkově velmi silné a ti mladší a úspěšnější považují za
svou povinnost starat se o rodiče a prarodiče.
Ale poj~me se raději podívat na Vietnam očima západního
(tj. bohatého) turisty. Ceny v obchodech a restauracích jsou, jak
již uvedeno, srovnatelné nebo spíš nižší než u nás. Měnová
jednotka je dong - tedy jeden dong nikdy nikdo neviděl, protože nejmenší bankovka má hodnotu 1000 dongů. Odpovídá to
tak asi naší koruně, takže přepočet cen byl jednoduchý - škrtaly se nuly. Údajně existuje také mince v hodnotě 500 dongů,
tu jsme ale nikde nepotkali, protože i pokladní v samoobsluhách
zcela samozřejmě místo pětistovky vraceli bonbon nebo žvýkačku. Praktická neexistence této mince se projevila v nečekané souvislosti. V jednom větším městě jsme potkali veřejné
WC v podobě i u nás známé mobilní buňky. A toto zařízení
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sveřepě trvalo na tom, že otevře své brány jedině za kovových
500 dongů. Na nabídku bonbonu nebo žvýkačky odmítalo slyšet.
Když už se z nás po výměně stodolarovky stali dongoví milionáři, můžeme vyrazit na nákupy. Ve Vietnamu se nakupuje
moc dobře. Velké obchodní domy se sice vyskytují jen v největších městech, jejich úlohu ale zdárně plní tržnice. V části, kterou
navštěvují převážně místní obyvatelé, je neuvěřitelné množství
čerstvého ovoce, zeleniny, ryb a jiných vodních živočichů, masa v nejrůznějším stádiu opracování ....to vše v nejrůznějších
košících, miskách, barelech přímo na zemi, protože nějaký stánek nebo pultík má jen málokdo. Mezi tím se proplétají chodci, motorky, kola, rikši, dokonce i svatební průvod jsme takovým
tržištěm viděli procházet. Navíc se tu leckde podává jídlo - rýže
nebo nudle s něčím a strávník svou porci pojídá, když ne přímo
na zemi, tak jenom na nizoučké stoličce. Celkový obraz vietnamského tržiště by mohl mít název „Noční můra českého hygienika“.
Úplně jiné jsou tržnice turistické, nabízející v podstatě stejné zboží jako všechny asijské tržnice u nás. Snad jen výběr různých suvenýrů je rozsáhlejší a soustře~uje se hlavně na dřevořezby, malované a vyšívané obrázky, špičaté klobouky, bambusové výrobky apod. Od té doby, co nás letitá zkušenost naučila,
že věc velmi atraktivní a zajímavá ve svém prostředí ztrácí hodně na půvabu po převezení do poměrů evropských, kupujeme
většinou jen suvenýry jedlé a pitné. I takových se dá najít dost,
např. různé čaje, káva a hlavně výrobky z rýže jako pálenka,
rýžové karamely nebo sušenky s různými náplněmi (oříšky, ořechy, mák, sezam). Našli se ovšem i takoví „účastníci zájezdu“,
kteří se k odletu dostavili v jasně rudých tričkách s obrovskou
žlutou pěticípou hvězdou přes celou hru~ i břicho.
Kromě tržišk
se dá nakupovat
v malých či větších kamenných
obchůdcích, kterých jsou plné
ulice a za úplně
normálních hygienických podmínek nabízejí
všechno možné.
Na nakupování ve Vietnamu je velmi sympatické, protože na rozdíl třeba
od arabských zemí prodejci nevnucují své zboží, nepokřikují
na turistu přes celou ulici a vůbec jsou velmi decentní. Ale
smlouvat se na tržišti nechá taky!
Pokud jde o jídlo a pití, možností je bezpočet. Od nejluxusnějších restaurací mnohdy v čínské nebo japonské režii až po
tu chodníkovou vyvařovnu na tržišti. V nabídce převažuje rýže
a nudle v různých úpravách, vždy se zeleninou, maso většinou
kuřecí nebo rybí. Nějakou vysloveně exotickou krmi jako larvy,
červy nebo nedej pánbůh pejsky, jsme neviděli, ale je pravda,
že jsme ani nepátrali. Jí se samozřejmě hůlkami, v restauracích
vyšší kategorie příbor nabídnou automaticky, v těch běžných na
vyžádání. Člověk je tam pak poněkud za exota, asi jako by u nás
v restauraci jedl svíčkovou a knedlík lžící, ale Vietnamci jsou
zdvořilí a své pobavení nedávají najevo.
Jindřich a Marie Škopkovi
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Okénko z Domova u fontány
Prodloužení pracovní doby
sociálních pracovnic Domova u fontány
Pro všechny, kteří chtějí získat informace o službách poskytovaných Domovem u fontány a zařízení si prohlédnout,
jsme prodloužili pracovní dobu sociálních pracovnic. Sociální pracovnice Vám nyní budou k dispozici od pondělí do
čtvrtka vždy od 6.30 do 17.00 hodin a v pátek od 6.30
do 15.00 hodin.
Neváhejte proto využít prodloužené pracovní doby, přij~te
se poradit a získat veškeré potřebné informace. Jste vítáni.
Martina Markovicsová,
vedoucí odd. sociální práce Domova u fontány

Dobrovolníci v Domově u fontány
Domov u fontány se stále snaží zkvalitňovat život svých
obyvatel i prostředí, ve kterém žijí. Hodně nám v tom pomáhají dobrovolníci z Dobrovolnického centra přeloučské Charity.
Bohužel, v současnosti za našimi klienty dochází pouze šest
dobrovolníků.
Dobrovolníků si v Domově u fontány vážíme a s nadšením
je vítají i naši klienti, protože jim zprostředkovávají kontakt
s „obyčejným“ životem a mohou ve zvýšené míře uspokojit
veškeré jejich potřeby a přání, což je ne vždy v silách našich
zaměstnanců. Přestože jim z jejich působení v Domově neplynou žádné hmotné odměny, jsou ochotni věnovat pravidelně
kousek svého času někomu jinému. Tímto bychom všem našim dobrovolníkům chtěli za jejich záslužnou činnost poděkovat.
Rádi bychom na dobré zkušenosti navázali a řady našich
dobrovolníků rozšířili. V září proběhne nábor nových dobrovolníků, v rámci kterého oslovíme společně s Dobrovolnickým
centrem studenty, přeloučské firmy i Vás, širokou veřejnost,
s výzvou k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Zapojit se
může každý, kdo má pocit, že má trochu volného času a chtěl
by ho smysluplně využít pro dobrou věc. Forem, jak pomoci
druhému, je mnoho. Mohou to být volnočasové aktivity, předčítání, hraní společenských her, doprovody klientů do města,
vycházky s vozíčkáři, zpívání s klienty, hraní na hudební nástroj, canisterapie, či posezení a rozhovor s klientem u lůžka.
To vše podle našich zkušeností pomáhá našim klientům překonávat skutečnost, že jsou odkázáni na pomoc jiné osoby
a nemohou trávit podzim života ve svém vlastním domově. Dobrovolník se však může v DUF uplatnit i jinde. Přivítáme mezi námi i ty, kteří by byli ochotni spolupracovat např. na vytváření propagačních materiálů, pomohli s úpravou zahrady,
natíráním plotu, laviček, popř. pomohli při organizaci jednorázových akcí, apod. Výčet možných činností by mohl ještě pokračovat. Záleží na Vašich nápadech a Vaší ochotě se o ně
s námi podělit.

Poděkování sponzorům
Je pro nás ctí a milou povinností poděkovat touto cestou
sponzorům, kteří se rozhodli přispět k naší činnosti a společně
s námi zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb pro
seniory a osoby s Alzheimerovou či jinou demencí, tedy při
poskytování sociálních služeb našim maminkám tatínkům, babičkám, dědečkům…
V průběhu prvního pololetí letošního roku darovala paní Věra Malinská-Květinářství a dárkové zboží Přelouč Domovu
u fontány částku 30.000,- Kč, která bude použita na částečnou
úhradu elektrického zvedáku, kterým přesunujeme klienty po
odděleních (celková cena zvedáku činí 150.000,- Kč). Firma
K+B Elektro expert nám na prodejně v Pardubicích předala
horkovzdušnou troubu a sklokeramickou varnou desku. Dar
bude využit při vaření a pečení klienty. Věříme, že jednoduché
domácí úkony a vůně vařících se a pečících se pokrmů připomene našim klientům léta rodinné pohody, klidu a štěstí.
A v neposlední řadě firma Respect a.s. věnovala Domovu u fontány počítač s monitorem a klávesnicí, který byl přidělen pracovníkům domova a zvýší tak efektivitu a informovanost našich zaměstnanců.
Jsme velmi rádi, že se najdou lidé, kteří pomohou těm z nás,
které již životní síly opouští nebo je nemoc činí nesoběstačnými. Vážíme si každého daru, byk by se zdálo, že je nepatrné
hodnoty a věříme, že jsme tímto oslovili i Vás.
Mgr. Danuše Fomiczewová
ředitelka Domova u fontány

Inzerce

Těšíme se na Vás.
Bc. Andrea Faltysová, DiS.

Dagmar Kučerová

manažer sociálních služeb

koordinátorka dobrovolníků DUF
tel.: 777 789 485

9 / 2011
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Nepovedené léto
roku 1944
My, dříve narození, jsme pamětníky krásných letních slunných dnů, kdy nejen povodí Labe, ale i všechny vodní plochy
v okolí našeho města lákaly k vodní lázni. Ke zhoršení této
idylické doby došlo až na sklonku 2. světové války, kdy se likvidace válečného průmyslu rozšířila i na území tzv. protektorátu.
V této souvislosti získaly Pardubice smutný primát, nebok se
staly vlastně prvním českým městem, jež bylo za války bombardováno, pokud nepočítáme nezdařené útoky na plzeňskou oblast a na Mostecko.
První nálet zasáhl Pardubice v noci 22. července 1944.
Provedlo jej britské letectvo svazem čítajícím 49 Wellingtonů
a 15 Liberátorů - jako značkaři a osvětlovači letělo 5 Halifaxů.
Cíl náletu (pardubická rafinerie) byl sice správně nalezen
a osvětlen, ale zřejmě v důsledku časového posunu mezi značkaři, osvětlovači a vlastním bombardovacím svazem nebyl cíl
správně dosažen a bomby dopadly na východní okraj města
(vilová čtvrk, Židov). Nálet si vyžádal 43 obětí a 32 zraněných,
27 domů bylo zničeno a 108 poškozeno. Německá správa
města uspořádala obětem náletu pompézní veřejný pohřeb
na Pernštýnském náměstí a nezdařený nálet využily tehdejší
sdělovací prostředky k obrovské propagační kampani proti spojencům.
Další nálety byly provedeny 24. srpna 1944 a 28. prosince 1944.
Cíle - zejména rafinerie a letiště - byly tentokráte zasaženy
a značně poškozeny. Obou těchto náletů byl autor tohoto příspěvku přímým účastníkem. Těch 15 minut dne 24. 8. 1944 bych
nechtěl opakovaně prožít a omezím se proto jen na statistiku
z obou náletů:
24. 8. 1944:

Poděkování
Prosím laskavě o uveřejnění těchto pár řádků, jako poděkování autoru článku z 1. července číslo 7/8 s názvem
Miloš Stantejský, jeden z neznámých ležáckých hrdinů.
Autorem tohoto článku je přeloučský rodák a patriot pan
František Hollmann.
Článek pojednává o posledních dnech života našeho strýce
Miloše Stantejského, který byl před 69. lety popraven společně
s dalšími ležáckými občany na zámečku v Pardubicích.
Právě Jaromír i jeho bratr František Hollmann byli jeho nejvěrnějšími kamarády téměř až do posledních dnů jeho života,
který v jeho 22. letech ukončili nacisté v červnu 1942.
Prosím redakci o uveřejnění tohoto poděkování v některém
z příštích čísel.
Za příbuzné rodiny Stantejských:
Vladimír Černík a Hana Vladyková roz. Černíková
Ještě jednou děkujeme a přejeme hezké dny.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní Kulakovské a celému kolektivu sestřiček
KOMLETNÍ DOMÁCÍ PÉČE, za každodenní vzornou péči o moji osmaosmdesátiletou maminku Věru Hlínovou. Za jejich pečlivý přístup patří všem vřelý dík.
Jana Musilová - dcera

čas 12.18 hod. - 12.33 hod. = 15 minut
110 Liberátorů - 274,26 tun, 1.097 bomb
168 Flyingů
- 380,86 tun, 9.158 bomb
----------------------------------------------------------378 letadel
655,12 tun, 10.255 bomb
=================================
Domy: 83 zničených, 683 poškozených
Oběti: mrtvých 216
zraněných 286

Inzerce

28. 12. 1944: čas 12.10 hod. - 12.14 hod. = 4 minuty
53 Liberátorů - 124,50 tun, 488 bomb
Domy: 8 zničených, 128 poškozených
Při náletu dne 24. srpna 1944 bylo staré železniční nádraží provozně vyřazeno zásahy bomb, přistavení vlaků ze Svítkova nebylo časově ještě zajištěno. Proto jsem pro návrat do Přelouče požádal bývalého spolužáka Otu Resche o zapůjčení
kola - což ochotně učinil - a zvolil jsem pro jistotu trasu přes
Bohdaneč a absolvoval jsem návrat domů určitě v osobním
rekordu.
František Hollmann
Prameny: in Zprávy Klubu přátel Pardubicka
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE
Schovanec Adam
Vomlel Martin
Osinek Jan
Marek Dobroslav
Žáková Vanesa
Pražáková Nela

JUBILANTI
Malá Eliška
Kvochová Marie
Kožená Anna
Kratochvílová Ludmila
Krupičková Zdenka
Lorencová Marie
Drobná Věra

93
91
90
89
89
88
88

let
let
let
let
let
let
let

Mikeš František
Zámečník František
Balonová Jindřiška
Zdobinský Vlastimil
Spitz Petr
Nejedlý Jaroslav
Horáčková Ludmila
Javoříková Danuše
Havránková Margarita
Krčilová Jarmila
Bulis Ota
Midlochová Vlasta
Žaliová Marie
Nepokoj Vladimír

88
88
87
87
86
86
86
85
85
85
80
80
75
75

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Lenka a Jaroslav Hrůšovi

7. 6.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
zahradní architektura
BÍBA, Tomáš
Kámen v okrasné zahradě.
Praha: Grada, 2009.

NAUČNÁ LITERATURA
politika
OKAMURA, Tomio
Umění vládnout.
Praha: Fragment, 2011.
sociologie
KONČELÍK, Jakub
Dějiny českých médií 20. století.
Praha: Portál, 2010.

KRÁSNÁ LITERATURA
CONNOR, Alexandra
Rembrandtovo tajemství.
Brno: Jota, 2011.
FORSYTH, Frederick
Kobra.
Praha: Knižní klub, 2011.

výchova
GEBHARTOVÁ, Vladimíra
Jak a co číst dětem v MŠ.
Praha: Portál, 2011.
kuchařky
POHLREICH, Zdeněk
Šéf na grilu: 100 skvělých receptů.
Praha: Magazine, 2011.

GABALDON, Diana
Cizinka. Plzeň: Plejáda, 2010.
JAZAIRIOVÁ, Pavla
Podél cest.
Praha: Radioservis, 2011.

POZVÁNKA
K příležitosti 750. výročí založení města Přelouče pořádá Městská knihovna v Přelouči v úterý dne 13. září 2011 v 17 hod. přednášku na dvě
témata - 550. jubileum Jednoty bratrské a Jeden architekt a tři architektonické skvosty Přelouče (předmětem jsou Divišova vila, budova
Občanské Záložny a evangelický kostel, architektem Rudolf Kříženecký)
Přednášet bude JAN ZÁVODSKÝ, akce se uskuteční v prostorách Občanské Záložny. Srdečně zveme všechny zájemce.
J. K.

9 / 2011

KÖRNEROVÁ, Hana Marie
Dům u Tří borovic.
Praha: Ikar, 2011.
VAŇKOVÁ, Ludmila
Dítě z Apulie.
Praha: Šulc-Švarc, 2011.
VIEWEGH, Michal
Další báječný rok.
Brno: Druhé město, 2011.
ŽIVOTOPISY
FENOMÉN Bohdalka.
Praha: Sláfka, 2011.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ČVRTEK, Václav
O Kačence a tlustém dědečkovi.
Praha: Albatros, 2011.
J. K.

EVROPSKÁ NOC NETOPÝRŮ
Mgr. Jiří Rejl
ve spolupráci s Městskou knihovnou
Pozvánka na vycházku za netopýry
Uskuteční se 5. 9. 2011, bude zahájena vernisáží fotografické výstavy NETOPÝŘI PŘELOUČSKA
v Městské knihovně v 19.00 hod. Následovat bude přednáška a procházka večerní Přeloučí za netopýry. Srdečně zveme a těšíme se na vaši účast.
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O kom nevíme
Michael Zachař
V dnešním vydání Přeloučského Roštu bychom vám rádi představili věrného
přeloučáka, autora několika zajímavých
knih - mimo jiné monografie „František
Kaván“, o které bude ještě v průběhu
našeho článku řeč a ředitele Národního památkového ústavu v hl. m. Praha - PhDr. Michaela Zachaře.
Pane Zachaři, po absolvování gymnázia v Přelouči jste zamířil na studia
FF UK v Praze. Můžete nám prozra-

František Kaván
dit, kdy jste se rozhodl věnovat se profesně umění a co, nebo kdo vás v dětství nejvíce ovlivnil?
Moje chuk věnovat se ve svém pozdějším profesním životě umění vznikla
už hodně dávno - před rokem 1980, kdy
jsem v Přelouči začal navštěvovat Muzejní spolek v Divišově vile. Tam jsme
se pod vedením paní Jaroslavy Kurkové
a později pana Jaroslava Foršta poprvé
seznamovali s dějinami umění a pronikali do tajů tohoto oboru. V roce 1980
jsem se potom podílel na přípravě výstavy obrazů Ivana Exnera právě v Divišově vile. Dalším a neméně důležitým
momentem, který mě v mém pozdějším
životě velmi ovlivnil, bylo Divadlo hudby a poezie, které v 70. a 80. letech vedl
p. Žabka. Tam se můj vztah ke kultuře
a historii ještě více upevnil a prohloubil.
Absolvoval jsem i poměrně velké
množství výstav na pardubickém zámku či v Nasavrkách. V roce 1991 jsem se
podílel na výstavě obrazů v Jilemnici,
ve spolupráci s Krkonošským muzeem
a v roce 2001 a 2002 jsem pak byl hlavním organizátorem putovní výstavy - obrazy byly vystavovány v Jihlavě, Pardubicích, Praze a Plzni.
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Ráda bych se zmínila o vaší knize, kterou si mimochodem mohou čtenáři
zapůjčit i v přeloučské městské knihovně - František Kaván. Čím vás zaujal právě tento umělec, že jste se ho
rozhodl představit široké čtenářské
veřejnosti?
Všeobecně se zajímám o malíře české krajinomalby konce 19. a počátku
20. století - a mezi ty právě tento umělec zcela jistě patří. František Kaván položil základy realistické malby krajiny
u nás a představuje jednoho z nejvýznamnějších domácích krajinářů. Studoval na pražské Akademii v ateliéru
prof. Julia Mařáka a jeho spolužáky byli
neméně talentovaní, i když možná trochu
pozapomenutí umělci jako např. Václav
Březina, Jan Honsa či Josef Ullman. I jim
bych rád věnoval některou ze svých budoucích publikací.
Prozra}te našim čtenářům, jak dlouho trvá příprava takovéto knihy a odkud čerpáte materiál?
Jedná se vlastně o celoživotní dílo.
Moje první pojednání o Františku Kavánovi byla vlastně školní seminární práce
v roce 1986. V roce 1988 jsem později
toto své dílo rozšířil a použil jako práci
diplomovou. Od vydání knihy - v roce
2009 se však mé poznatky rozšířily o dalších 80 obrazů tohoto umělce, a protože
v roce 2016 uplyne 150 let od narození
a 75 let od úmrtí Františka Kavána - rád

bych ve spolupráci s Národní galerií připravil další - rozšířené vydání.
Materiály k takovéto publikaci jsou
jednak výsledkem hledání v archivech
a četné korespondence, převážně se soukromými sběrateli.
Mohu se na závěr zeptat na Vaše plány do nejbližší budoucnosti?
V nejbližší době chystám uvést do povědomí čtenářů své dvě nové publikace - Mistři české krajinomalby a Praha
v obrazech českých mistrů. Na 9. září pak
připravuji výstavu v Mělníku a v Roudnici nad Labem právě probíhá výstava obrazů Františka Kavána s velkým diváckým úspěchem.

Zimní slunko, olej, kolem 1907
Pane doktore, ráda bych vám poděkovala za ochotu a čas, který jste
mi věnoval za sebe i čtenáře Přeloučského Roštu a popřála vám mnoho
dalších úspěchů ve vašem profesním
i soukromém životě.
mh

Inzerce
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Základní škola
Smetanova ul.
Nový školní rok

Do svého třiapadesátého školního roku vstupuje škola bez
zásadních změn. Na prvním stupni bude devět tříd, na druhém
stupni osm. Třídními v prvních třídách budou Mgr. Věra Mňuková a Mgr. Dušan Nový, v šestých třídách Mgr. Jaroslava Klečková a Mgr. Zdeňka Hostašová. Školní družina bude mít opět
tři oddělení. Po mnoha letech opouští, zatím jenom místo vedoucí vychovatelky, Vladimíra Žirovnická. I když bude na škole ještě působit, už dnes jí patří poděkování za vše dobré, co
pro školu vykonala. A bylo toho dost. Její funkci přebírá Ilona
Kryštofová.
Všem žákům přeji hodně úspěchů ve výuce i v dalších aktivitách mimo vyučování, kterými budou školu reprezentovat. Rodičům přeji dobré zprávy, vstřícnost a pochopení vyučujících.
Všem zaměstnancům, kolegyním, kolegům, spolupracovníkům
z Klubu přátel školy a Školské rady přeji zdraví a dostatek sil
a optimismu v jejich náročné a potřebné práci.
Přeji krásných deset měsíců nám všem.
Mgr. František Jelínek
ředitel

Základní škola Smetanova uspořádala ve spolupráci s městem Přelouč dvě soutěže u příležitosti oslav 750 let povýšení Přelouče na město. Obě byly určeny pro žáky základních
škol a gymnázia z Přelouče a okolí. Jedna soutěž byla výtvarně-naučná, druhá sportovní.

„Řemesla našich předků
aneb jak se dříve žilo a pracovalo
v Přelouči a okolí“
Tato korespondenční soutěž probíhala během dubna a května letošního roku. Cílem soutěže bylo seznámit žáky s tím, jak
se žilo v Přelouči v minulosti, a zjistit, jaká řemesla zde existovala a kdo a kde je provozoval. Soutěžící se měli dozvědět, co
bylo v minulosti zdrojem obživy v našem regionu, jakým způsobem lidé pracovali a jaké nástroje používali. Úkolem soutěžních
týmů bylo vyhledat co nejvíce informací o nějakém řemesle
a ty pak následně výtvarně zpracovat. Vítězové byli odměněni
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knižními poukázkami a drobnými upomínkovými předměty,
které do soutěže věnovalo město Přelouč.
Soutěžní práce spolu s výsledkovou listinou budou vystaveny v září v prostorách Městské knihovny v Přelouči
a určitě stojí za to si je prohlédnout.
Poděkování patří nejen všem soutěžícím za obrovské pracovní nasazení, ale i pracovnicím knihovny za přípravu potřebných publikací a pomoc s vyhledáváním informací.

Sportovní klání
Sportovní soutěže proběhly 23. a 24. června. První soutěž
spočívala v tom, že závodníci z každé školy měli dohromady
vyšplhat 750 metrů. V této soutěži se ukázala převaha a trénovanost žáků té školy, která chodí na tělesnou výchovu do
haly, tedy pořádající ZŠ Smetanova. Sportovní klání pokračo-

valo druhý den na fotbalovém stadionu. Tady bylo úkolem
každého startujícího uběhnout 750 m, tedy téměř dvě kola.
V tomto závodě vynikli běžci gymnázia. Vítězové jednotlivých
kategorií v obou soutěžích si odnesli diplomy s logem města,
drobné odměny a vítězná škola získala navíc krásný pohár
věnovaný městem Přelouč.

Sportovní den
Letošní novinkou v nabídce sportů byla možnost navštívit
fitness studio Sonia. Velký dík patří majitelce studia a cvičitel-

ce v jedné osobě, paní Soně Skálové, která pro děvčata zdarma připravila úžasně pestrou hodinu plnou pohybu sladěného s rytmickou hudbou. Pod jejím odborným vedením si dívky
mohly vyzkoušet také méně známé, ale velmi atraktivní a účinné cvičení na bosu nebo jumping na trampolínkách. Cvičení
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se jim moc líbilo a jistě budou vědět, kam mají zajít dobře si
zacvičit.

Poděkování
Třídní učitelky prvních tříd děkují za své žáky pracovnicím
městské knihovny za realizaci projektu „Pasování na čtenáře“,
který probíhal v 2. pololetí uplynulého školního roku. Děti při
něm plnily úkoly Rytíře všech písmenek, který si nakonec jejich
čtenářské dovednosti ověřil „Velkou zkouškou“. Vše se uzavřelo 23. června odpoledne v obřadní síni Záložny. Děti předvedly
Paní Knize krátký program a ona je pak po slavnostním slibu
pasovala na čtenáře. Dostaly také knížku Zmizelá škola, která byla vydána jen pro čtenáře z prvních tříd. Za přítomnosti
svých nejbližších to byl pro ně silný zážitek, na který jistě nezapomenou.
Pracovnicím knihovny patří velký dík nejen za tuto akci, ale
i za mnoho jiných aktivit připravovaných pro žáky všech ročníků v průběhu celého školního roku.
Mgr. Z. Jánská a Mgr. V. Tužilová

Něco končí, něco začíná
Poslední událostí uplynulého školního roku se stalo slavnostní rozloučení s žáky devátých ročníků. Konalo se 27. 6. v sále Občanské záložny. Ředitel školy Mgr. F. Jelínek, místostaros-
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ta města Ing. I. Moravec i předseda školské rady pan V. Nekvapil
popřáli děvčatům a chlapcům škastný start do další etapy jejich
života. Žáci obou tříd se vzájemně představili a převzali z rukou
svých třídních učitelek pamětní listy, které jim budou připomínat devět let strávených na ZŠ Smetanova. Zástupci obou tříd
poděkovali za všechny letošní absolventy svým rodičům, pedagogům i ostatním pracovníkům školy a všem vyučujícím rozdali růže. Třídní učitelky byly obdarovány každá tolika růžemi,
kolik měly ve třídě žáků. Na závěr se chlapci a dívky rozloučili kulturním programem. Všem 42 vycházejícím žákům přejeme hodně štěstí při studiu na středních školách a učilištích i v jejich dalším životě.
Mgr. J. Klečková a Mgr. Z. Hostašová
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Otevřeno…
Dne 4. 6. 2011 se na Základní škole
Masarykovo náměstí konala výstava našich prací k 750. výročí města Přelouče.
Přišli se podívat lidé nejen z Přelouče,
ale i z širokého okolí. Žáci šestých tříd
návštěvníky výstavou provázeli s výkladem ke všem exponátům.

kde jsme ochutnali třešně. Ti nejodvážnější vylezli na rozhlednu a zjistili, že se
to nahoře houpe. Líbila se nám i cesta
pěšky. Chtěl bych poděkovat paní učitelce Nápravníkové a Markové za krásný
výlet.
Jakub Kobera 6. B

Turnaj v malé kopané
Pamako 2010/2011
V letošním školním roce jsme se opět
přihlásili do celoročního turnaje v malé
kopané v Pardubicích. Postupně jsme se
zúčastnili během podzimu a jara čtyř turnajů, ve kterých jsme postupně narazili na 9 základních škol pardubického
okresu.
V těchto utkáních se našim chlapcům
podařilo shodně 3x zvítězit, remizovat
i prohrát a obsadit konečné 5. místo, které je pro náš tým povzbudivé, protože
v našich dresech nastupovali pouze 3 žáci devátého ročníku.
Bc. M. Bulušek

K vidění byly kresby, projekty a keramika s náměty města. Na závěr se nám
hosté podepsali do návštěvní knihy a většina připojila i pochvalné vyjádření.
Děkujeme všem, kteří pomáhali.
Jakub Kobera 6. B

Výlety šestých tříd
Šestky nejdříve společně navštívily zámek Pardubice, pak ale jela na výlet každá třída zvlášk. Poslední a nejlepší byl
výlet - Loutkářské muzeum Chrudim-Slatiňany-Kočičí hrádek-rozhledna Bára. Cestou zpátky jsme navštívili restauraci Monaco. Míjeli jsme třešňové sady,

Přírodovědná „poznávačka“
V červnu proběhlo okresní kolo přírodovědné poznávací soutěže v pardubické Deltě. V poznávání rostlin a živočichů
soutěžila většina škol Pardubicka.
Naši žáci opět nezklamali - do desátého místa, které je ještě oceňováno, se
umístili tito žáci:
Michaela Staňková - 4. tř., 3. místo
Anna Kubíčková
- 4. tř., 9. místo
Tereza Staňková
- 5. tř., 3. místo
Kamila Pavlíková - 7. tř., 5. místo
Ondřej Plíva
- 8. tř., 8. místo
Gratulujeme.
Mgr. M. Skálová

Recyklohraní
Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin. Loni jsme odevzdali k recyklaci 9 televizí
a 5 monitorů. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že jsme tím uspořili 2 kWh elektřiny, 41 litrů ropy, 10 490 litrů vody a 94 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů a produkci nebezpečných odpadů o 2 tuny. Žáci naší školy
se díky tomuto projektu dovídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost
přímo třídit drobné vysloužilé spotřebiče.
Velkou měrou se podílejí i na sběru starých baterií. Zde dosahuje pozoruhodných
výsledků M. Krupka ze třídy 6. B, který
byl za tuto prospěšnou činnost i oceněn
fotoaparátem.
Mgr. J. Špačková

Velký den
deváláků
nastal 21. června 2011, kdy jsme se
se svými učiteli a rodiči sešli v sále Občanské záložny k slavnostnímu vyřazení a rozloučení se základní školou. Pro
nás, devákáky, to byl opravdu výjimečný
den plný emocí, radosti, smutku, dokonce i slz. Definitivně jsme si totiž uvědomili, že nastal konec bezstarostného dětství, že nás čeká loučení se spolužáky
i učiteli, že jsme na začátku nové životní
etapy. Děkujeme všem učitelům základky za to, co nás naučili a svým mladším
spolužákům za velmi hezké vystoupení,
které si pro nás připravili. Na ZŠ Masarykovo náměstí v Přelouči budeme rádi
vzpomínat.
Žáci 9. A, 9. B

Velký den deváráků

Dìkujeme p. Patrikovi Holeèkovi za dar - krásnou kvìtinovou výzdobu pro naši školu.
9 / 2011
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
K. H. Máchy 325, Přelouč

SETKÁVÁNÍ, SDÍLENÍ, INSPIRACE
Posláním školy je poskytovat odbornou výuku v oboru hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic.
Zvláště nadané žáky připravujeme k dalšímu vzdělávání a jejich profesionálnímu uměleckému uplatnění.

TANEČNÍ OBOR
VÝTVARNÝ OBOR

HUDEBNÍ OBOR
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pedagogů a žáci školy
http://www.zus-prelouc.cz
telefon: 466 958 700, 466 958 709
e-mail: zus@zus-prelouc.cz

Další úspěch Dechového orchestru ZUŠ Přelouč
Ve dnech 8. - 11. července se dechový orchestr ZUŠ Přelouč
zúčastnil 3. Mezinárodního mládežnického festivalu v Bratislavě, kde v kategorii Symfonické dechové a fanfárové orchestry
obsadil zlaté pásmo. Mladí muzikanti získali úžasných 27,75 bodů z 30 možných. Soutěž probíhala v koncertním sále Bratislavského rozhlasu, kde v podání přeloučského orchestru zazněly
skladby Škastný let, Oregon a Súčanské čardáše. Odměnou za
úspěch byl pro hudebníky výlet do Vídně.
Iveta Trojanová

Promenádní koncert
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

Ještě jedno foto z pohádkové cesty.

LETNÍ HISTORICKÝ TÁBOR KLUBU RADOST
Penzion, kde jsme byli ubytováni, se nacházel na svahu
Malé Pláně u lesa v Peci pod Sněžkou. Zde se nám nabízel
nádherný výhled na Krkonoše.
Pokoje byly pěkně zařízené, domácí stravování dobré a majitelé k nám byli velmi vstřícní. Toto prostředí nám zároveň
nabízelo pobyt ozdravný i rekreační, v pohádkovém duchu
s Krakonošem.
Sám pán a vládce hor velký Krakonoš, nám každý den zanechal zprávu o tom, co nás čeká po celý den. Nechyběly ani
Krkonošské pohádky na dobrou noc.
Děti se rozdělily do dvou skupin na bílé a modré. Soutěžilo se jak ve sportovních, vědomostních, výtvarných i v nejrůznějších hrách. Děti absolvovaly pěší horské túry, výlet do
Krakonošova obydlí, jízdu vláčkem po vrcholcích hor. Oblíbený

u dětí byl Relax-park, kde jezdily na bobové dráze a na obřích
skluzavkách. K závěru je čekala cesta za Krakonošovým pokladem s plněním různých úkolů.
Každý den před snídaní probíhala ranní rozcvička, psaní
deníčků a jejich hodnocení. Každá skupina si také měla připravit divadelní představení o Krakonošovi a zhotovit si převleky, čehož se děti zhostily úctyhodným způsobem a bylo se
opravdu na co dívat. Soutěžilo se také o nanukové dorty, bonbóny, zmrzliny a hodnotné ceny od našich sponzorů, čímž jim
tímto chceme velice poděkovat. Děkujeme městu Přelouč, firmě
MOVER, firmě Josef Hejný, zastavárně Přelouč a rádiu Blaník za
jejich podporu.

PO PRÁZDNINÁCH KLUB ZAHAJUJE
SVOU ČINNOST V PONDĚLÍ 5. ZÁŘÍ.
Proto neváhejte a přij}te mezi nás.
Kolektiv klubu Radost.
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MINEK A DÌTÍ SLUNÍÈK
A
M
B
U
O
KL
Budova Sokolovny, 2. patro. Vchod bez kočárků ze Žižkovy ulice,
s kočárky z Tyršovy ulice, poté velkým obloukovým vchodem. Šatna na kočárky vedle pingpongového sálu.
Milí přátelé a příznivci,
před prázdninami Klub Sluníčko připravil pro rodinky další
Pohádkovou cestu po Slavíkových ostrovech. Toto veselé putování se již stalo tradicí a tentokrát se na něm spolupodíleli
i Klub Radost, Skaut Přelouč, DDM, Městská knihovna a další
„ochotníci“. Celkem třicet dobrovolníků představovalo pohádkové postavičky, provázelo děti soutěžemi a často se vžívalo do
rolí i divadelními výstupy. Na trase čekalo na děti dvacet stanovišk. Akce hřejivě překvapila především tím, že se účastníci
nenechali odradit deštěm těsně před začátkem a postupně začali obléhat budovu Záložny, kde byl start. Když jsme napočítali sto deset dětí s rodiči, došly nám kartičky a další účastníci stále přicházeli. Na konci cesty bylo vidět spokojené rodiny,
které si na lavičkách sdílejí zážitky a poslouchají hudební vystoupení kapely Vodfrk.
Klub Sluníčko děkuje všem dobrovolníkům a také těmto
sponzorům: Epos kredit s.r.o., Město Přelouč, M+M reality Přelouč, Lékárna u Raka, Trafika v kopečku, Enteria a.s. Pardubice.
Fotografie z naší akce si můžete prohlédnout na stránkách
http://klubslunicko.rajce.idnes.cz/Pohadkova_cesta_2011/.
V srpnu se Klub Sluníčko přestěhoval do nového domova - bývalé družiny za MŠ Kladenská, č. p. 845. K dispozici
máme velkou zahradu s možností využít trampolínu Skautů,
houpačku, klouzačku, pískoviště, lavičky k posezení.
V budově máme v přízemí krásnou místnost s množstvím
hraček pro děti 0 až 6 let, tělocvičnu a chodbu na kočárky.
Hned v srpnu jsme se pustili do malování a vyzdobili místnost malbami s náměty z přírody. Vše si můžete prohlédnout

na našich stránkách nebo se přijít podívat s dětmi v DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná 5. září od 9.30 do 12h.

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA od 6. září:
Den

Skupina

Čas

Věk dětí
(vše v doprovodu rodičů)

Pondělí: Všeználek

9.30 až 11.30

2 až 6 let

Úterý:

Kuřátka

9.30 až 11.30

1 až 2 roky

Středa: Berušky
Kokátka

9.00 až 10.15
10.20 až 11.50

Herna
Čtvrtek: Slůňata
Pátek:

15.00 až 17.00
9.30 až 11.30

0 až 8 měsíců
8 až 12 měsíců
(možno přijít už v 10 h)
0 až 6 let
2 až 6 let

zavřeno. Můžete navštívit program ve Chvaleticích,
kde také cvičíme s dětmi od 0-1 roku a 1-2 roky,
viz rc-chvaletice.wz.cz

Podrobné informace o programu naleznete na internetových stránkách slunickoprelouc.webnode.cz.
Tel. 605 515 924. Ulice Kladenská 845, Přelouč.
Na program se není nutné přihlásit předem.
Hezké dny Vám přeje Klub Sluníčko.

Pohádková cesta po Slavíkových ostrovech

Pohádková cesta po Slavíkových ostrovech
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Kapela Vodfrk

Malujeme nové prostory
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Letiště v Přelouči...?
Položíme-li tuto otázku nejmladší a střední generaci přeloučských občanů, většina z nich odpoví s úsměvem: „To je
vtip?“ Starší a nejstarší naši spoluobčané odpoví jinak: „Ano,
pamatujeme si na něj a rádi vzpomínáme na působení Aeroklubu v Přelouči. Byl o jeho činnost a život na letišti velký
zájem ve městě, hlavně mezi mládeží.“

Hangár aeroklubu Přelouč
Novou společenskou organizací - založenou na jaře 1945 - byla pobočka Českého národního aeroklubu v Přelouči. (Aeroklubu Přelouč bylo přiděleno MNV bývalé vojenské cvičiště
u lesa Hájku ve východní části města, co by letiště.) V té době již aeroklub vlastnil motorový letoun a větroň. Přeloučské
letiště mělo být zaměřeno hlavně na létání motorové, i když
plachtaři tam měli také své možnosti uplatnění. Náročné terénní úpravy probíhaly dlouhodobě. V červenci 1947 bylo provedeno slavnostní otevření motorového letiště Aeroklubu Přelouč
u Hájku. Konal se i letecký den pod záštitou MNV. Podrobnější
údaje o tomto „leteckém období“ v Přelouči uvádí Eduard Vršovský ve své knize „Jak jsme létali nad Železnými horami“. Z přeloučského letiště přibližuje čtenářům: činnost technickou, po-

čet letadel, značku, kvalitu - pilotní, pracovní i společenskou.
Je to jen malá část obsahu knihy, po nás však velmi cenná.
Autor - Eduard Vršovský - žije v současné době v Břehách
u Přelouče. Je pamětníkem i přímým účastníkem uvedeného
období. V příjemném rozhovoru daná fakta potvrdil, doplnil.
Zavzpomínal také na své přátele, spolupracovníky, kamarády
a další bývalé členy a zájemce o létání a Aeroklub Přelouč. Připomněl s vděčností, že většina z nich byla „duší a motorem“
celého dění, bez ohledu na čas a osobní věci. Dobrovolná činnost, aktivita, spolehlivost, pracovitost těchto lidí (převážně mládeže), držela Aeroklub Přelouč svými výsledky na předním
místě v rámci ČNA. Několik jeho členů dosáhlo i významných
úspěchů v celostátních soutěžích.
A jak se jmenovali někteří z nich:
Ladislav Křemenák - zakladatel aeroklubu, dlouholetý
předseda.
Božislav Malinský - instruktor motorového létání, vedoucí osoba „všeho dění“
Josef Voženílek
- vedoucí plachtařů i motorový pilot,
opravář
Slávek Vondruška, Josef Světínský, Jan Beneš, Josef Sykáček, Miroslav Studený (st.), Otakar Hovorka (st.)...
Děkujeme všem uvedeným i dalším - nejmenovaným - za
úspěšnou a významnou činnost v oblasti letectví a létání přímo v Přelouči. Není zapomenuta, i když skončila začátkem
50. let 20. století. Od roku 1956 z města zmizela důležitá základna zdejšího Svazarmu - letiště!
Mgr. Ludmila Riegrová
Použitá literatura: Dějiny města Přelouče (IV. díl)
E. Vršovský „Jak jsme létali nad Železnými
horami“

Historie létání v Přelouči
Nutno však nejdříve připomenout a předeslat, že na onom
místě pozdějšího letiště a dříve posádkového cvičiště, měl nouzově přistát pro poruchu motoru už i ing. Jan Kašpar při svém
přeletu z Kolína do Pardubic. Bylo to dne 13. srpna 1911. Nyní právě to je přesně před sto lety! Ovšem, ještě o několik
měsíců však předtím, dne 13. května 1911, měl více štěstí a Přelouč přeletěl ve výšce 400 metrů při svém památném a jedinečném prvním přeletu u nás z Pardubic do Prahy-Chuchle.
Letiště v Přelouči bylo tedy zřízeno na místě, kde se předtím
nacházelo přeloučské posádkové vojenské cvičiště, u Hájku.
Za I. republiky mělo fungovat jako letiště mobilizační. Během
2. světové války jej ale samozřejmě využívalo Luftwaffe jako
své polní letiště.
Přesněji - v r. 1945, tedy hned po válce, byl ustanoven Český národní aeroklub (ČNA). Jeho členem se stal i Východočeský
aeroklub Pardubice (VAP). V Přelouči téhož roku vznikla odbočka ČNA také, vybavená navíc kluzákem Skaut. V Pardubickém
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aeroklubu z jeho bývalé letecké techniky bylo válkou vše zničeno, zůstal jim jen kluzák Zögling, protože byl před nacisty
dobře uschován. I hangár tam byl zcela zničen. Proto bylo
třeba začít znova.
V Přelouči se postupně polní letiště obnovovalo také. A to
podélně s hlavní výjezdovou silnicí z Přelouče na Pardubice
po pravé straně za odbočkou silnice na Klenovku (a v tomto
směru tak nalevo od této silnice). Zaujímalo přibližně čtvercovou rozlohu od lesa Hájek na východě až po zmíněnou trasu
na Klenovku. Na jihu bylo otevřené s větší hloubkou a dále již
směřovalo jen do polí. Uvedená pozice hangáru tak vyznačovala automaticky severní polohu celého prostoru letiště a jeho
hlavní místo. Byla to rozlehlá dřevěná, dohněda zabarvená
tmavá budova v rovině se silnicí a to byl právě normální velký
hangár. To i s větrným rukávem (hovorově) větrným pytlem s červeno-bílými pruhy k určování hlavně směru větru a částečně
i jeho síly. Informace to pro start a přistávání letadel.

Přeloučský ROŠT

Kulinářské okénko
Celý prostor při pohledu od něho k jihu, tehdy byl naprosto
otevřený a volný bez porostů a jiných staveb, byl okupací a válkou značně zdevastován, takže tento původní terén letiště musel být nejprve celý znovu upraven, srovnán a přizpůsoben. A to
buldozery se speciálními zemními stroji k tomu určenými, které prováděly přitom velké přesuny zemin a hornin, se zavážením děr a jam, když celkově tak terén vyrovnaly pro pokračující účel nového létání.
Vzpomínám přitom na své procházky s mými rodiči po osvobození, tehdy v překrásných jarních či letních nedělích až do

lesa Hájku, ohraničujícím právě východ zelené letištní plochy.
Vše vonělo novou dobou, radostí a úlevou, ale hlavně skutečnou svobodou a uvolněním po okupaci. To ovšem takto nejvíce
chápali především dospělí, zatímco já, malý kluk, jsem okolí
chápal více z pohledu letadel a obnovovaného letiště. A takového vycházky byly pro mne současně i kusem dobrodružství s poznáním nového...
Pokračování příště
JUDr. Bohumil Šolta, advokát,
Advokátní kancelář v Přelouči

Kulinářské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Prázdniny
máme už jen ve vzpomínkách a pro nás
všechny začíná každodenní pracovní kolotoč. Ale nebu~me smutní. Podzim je
čas dozrávání mnoha plodin, které se
mohou objevit na našich stolech.
Já jsem si pro Vás vybral některé
z nich. Jsou to: cukety, kedlubny, rajčata, zelí, fazolové lusky a kopr. Předkládám vám několik receptů na jejich
úpravu.

ZAČNU POLÉVKAMI:

ké kousky. Vložte do mírně osolené vroucí vody a vařte doměkka. V kefíru (může být i zakysaná smetana) rozšlehejte
mouku a přilijte k uvařeným luskům.
Chvíli povařte, dochukte cukrem, octem
a koprem.

Barevná zelná polévka
Co budete potřebovat: bílé zelí (300 g),
2 rajčata, 2 zelené papriky, 1 lžíce
sádla, 1 lžíce hladké mouky, 1 cibule, na dochucení sůl, pepř, přiměřené
množství vody.

Kedlubnová
Co budete potřebovat: 2 kedlubny (křehké), velkou lžíci másla, 2 lžíce hladké
mouky na jíšku, 1-2 kostky masoxu,
voňavý uzený špek, sůl, mletý pepř,
přiměřené množství vody.
Postup: do hrnce, ve kterém budete vařit
kedlubny, dejte nadrobno nakrájený špek,
osmažte ho do „sklovata“. Pak přidejte
na hrubo nastrouhané kedlubny, mírně
podlijte vodou, přidejte ještě masox a pod
pokličkou duste doměkka. Na pánvičce
si vymíchejte světlou jíšku, kterou vlijte
do udušených kedlubnů. Zalijte vodou,
přisolte a opepřete. Ještě chvíli na mírném ohni za stálého míchání povařte.

Kyselá fazolová polévka
Co budete potřebovat: velkou hrst čerstvých fazolových lusků (mladých), malý kefír, 2 lžíce hladké mouky, sůl, cukr
a ocet k dochucení, přiměřené množství vody. Roste-li Vám, nebo sousedovi čerstvý kopr, tak maličká kytička
neuškodí. (Může být i nakládaný.)
Postup: Ze 2 lusků odstraňte stopku
a břišní žilku. Pokrájejte je na 2 cm vel-
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lé cukety, 2 lžíce oleje (sádla), česnek
(dle chuti), sůl, pepř, 1 dcl zakysané
smetany, sádlo na vymazání zapékací misky.
Postup: Na oleji (sádle) orestujte hrubě
nastrouhanou cuketu, přidejte nakrájená rajčata, najemno nakrájený česnek
a pepř. Duste ve vlastní škávě. Promíchejte a dejte do vymazané zapékací misky.
Přelijte smetanou a při teplotě 160 °C
zapečte dozlatova.

Kedlubny na slanině
se smetanou
Co budete potřebovat: 2-4 kedlubny (dle
velikosti), 100 g voňavé uzené slaniny, 1 lžička pálivé papriky, 1 lžíce hladké mouky, malá zakysaná smetana,
sůl, pepř.
Postup: na pánvi osmahněte najemno pokrájenou slaninu. Přidejte nastrouhané
kedlubny, osolte, poprašte paprikou, zalijte smetanou, ve které rozšlehejte mouku
a duste do změknutí kedluben. Dochukte pepřem. Jako příloha k oběma jídlům
jsou vhodné vařené brambory.

Cuketový nákyp ala Jindra
Postup: na sádle necháte zpěnit jemně
pokrájenou cibuli, přidáte na jemné nudličky pokrájené zelí, na proužky pokrájené papriky a na kousky pokrájená rajčata.
Vše podusíte ve vlastní škávě. Zaprášíte
moukou, promíchejte, zalijte vodou a vařte, dokud není zelenina měkká. Dochukte solí a pepřem.
(Poznámka: nepřipomíná Vám tukožkoutskou polévku?)

HOTOVÁ JÍDLA:

Rajčata zapečená s cuketou
Co budete potřebovat: 4 rajčata, 2 ma-

Co budete potřebovat: 50 dkg cukety,
20 dkg sýra na strouhání, 25 dkg měkkého salámu, 1 cibule, česnek (dle
chuti), malinká lžička kari koření,
1,5 hrnku hladké mouky, 0,5 hrnku
oleje, necelý prášek do pečiva, 4 žloutky, sůl, pepř, sníh ze 4 bílků.
Postup: oloupanou cuketu, salám a sýr
nastrouhejte, přidejte ostatní suroviny
a vše promíchejte. Sníh vmíchejte jemně až na závěr. Hmotu rozetřete do zapékací misky, kterou předem vymažte.
Dejte do trouby a při 160 °C pečte do
zlatova.
Věřte, je to bašta — dobrou chuk.
Pavel Culek
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Sto let bratrské družby TJ Sokol Přelouč
se Sokolem Bratrouchov
Vzájemné styky Přelouč - Bratrouchov se datují od roku
1911, kdy přeloučská jednota dostala k ochraně jednotu v Pasekách nad Jizerou. Došlo k tomu na doporučení České obce
sokolské, která přímo požádala přeloučskou sokolskou jednotu, aby převzala v ochranu pohraniční jednotu v Bratrouchově.
Žádosti bylo vyhověno a druhým domovem přeloučské sokolské jednoty se stala svěřenka v Krkonoších.

vem obyvatel, kteří se odstěhovali do Jablonce n. J. - Rokytnice
nad Jizerou a jinam.
Bylo rozhodnuto funkcionáři TJ Bratrouchov o prodeji sokolovny Národnímu podniku Tesla Přelouč. Po dlouhém jednání bylo provedeno s konečnou platností na OV ČSTV v Semilech. Od té doby sloužila bratrouchovská sokolovna jako rekreační zařízení Tesly převážně pro zaměstnance a jejich děti.

Bratrská družba začala

Poj}me „pobejt“ do Bratrouchova

TJ Sokol Bratrouchov byla založena koncem 19. století. Vlastnila sokolovnu, která však v r. 1900 vyhořela. V r. 1921 byl odkoupen hospodářský objekt od p. Františka Votočka, který sloužil po menších úpravách až do r. 1932 jako sokolovna. V roce
1922 bylo vybudováno prostorné letní cvičiště a osázeno šedesáti lípami. 14. 8. 1932 byl položen základní kámen k postave-

Snad bych ho nazvala nejhezčím krajem pod Krkonošemi,
proto bylo rekreační zařízení tolik oblíbené nejen zaměstnanci Tesly. Kdysi to býval domov ručních tkalců, navlékaček korálů, dělníků u německých fabrikantů dole kolem Jizery a kozičkářů. Jejich vnuci utekli za vidinou lepšího života a na jejich
místa se nastěhovali chalupáři.

ní nové sokolovny. Při té slavné příležitosti se konalo veřejné
cvičení, kterého se zúčastnil tehdejší místostarosta ČOS br. Josef Truhlář, který provedl odhalení základního kamene. Z Přelouče přijela početná výprava, převážně cvičících. Nová sokolovna byla otevřena v roce 1935 za velké účasti občanů ze
širokého okolí. Při této příležitosti se uskutečnilo veřejné cvičení. První sokolské Šibřinky byly uspořádány 12. února 1936.
Ráz šibřinek zněl „Z pohádky do pohádky“. V nové sokolovně
bylo rušno a využívala ji hlavně mládež, ale jen do roku 1938.
V blízkém okolí, převážně v německém Františkově a zvlášk
v Rokytnici n. Jizerou začali se svou rozpínavostí a provokacemi Němci stoupenci Konráda Henleina. V roce 1938, kdy
skončil letní sokolský tábor, nikdo nepomyslel, že Česká obec
Bratrouchov a v ní všichni obyvatelé prožijí 7 let pod nadvládou Němců.
Všem bratrouchovským občanům patří dík za věrnost a statečnost. Prokázali ji po celou dobu nadvlády nacistického Německa rodiny Kobrových, Pacholíkových, Vrkoslavových, Pohořalých a jiných nejmenovaných. Proto hned v červenci roku
1945 bylo možné se vrátit do těchto míst a navázat opět bratrskou spolupráci. Již v roce 1946 za těžkých podmínek byl uspořádán sokolský tábor pro mládež pod vedením sestry Anny Slámové. Za celou dobu trvání sokolských táborů vystřídalo se
hodně bratří a sester, kteří tuto práci dělali bez nároku na odměnu. Činnost TJ Sokol Bratrouchov ustala v roce 1954 odli-
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Sokolovna v Bratrouchově z roku 1935
Však oni dobře vědí, kde je ještě neporušená příroda a klid.
Bratrouchov je dnes osada patřící k Jablonci nad Jizerou. Sousedé, i ti od nedaleké Rokytnice nad Jizerou zde znají hospodu U Mikšů. Je to skutečně stará hospoda, 180 let patřila rodu
Pohořalých, a vlastně už nikdo neví, jak vzniklo ono pojmenování U Mikšů. Počátky vsi Bratrouchov, tak jako mnohých sousedních horských vsí, jsou zahaleny tajemstvím. Nejstarší záznam nacházíme v matrice fary v Horní Branné, kde u roku
1652 je uveden záznam: „zewsy z Petrauchowa“. Roku 1843
měla obec spolu s osadou Brno a Hejlov 888 obyvatel, na konci minulého století ve 112 chalupách žilo 722 lidí. Nejstarší
roubená škola s valbovou střechou pochází z roku 1844 a ještě na přelomu století se v ní učilo 127 žáků. Po druhé světové
válce počet obyvatel klesal - v roce 1950 již na 260 a v roce
1974 pouze na sto. Toho roku došlo ke sloučení s Jablonečkem. Počet starousedlíků stále klesá, ale lidé, kteří tu žijí, rádi
vzpomínají na časy, kdy měli k sobě nějak blíž a nelitovali námahy a času na pobytí jeden u druhého.
Volně zpracováno podle článku Přelouč - Bratrouchov a článku
Z historie Sokola Přelouč od založení v r. 1888-1948.
Marcela Danihelková
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Plánované akce
Sokola Přelouč
do konce roku 2011
5. září
pondělí

Den otevřených dveří
- náborový den dětí a mládeže do odd. sokolské všestrannosti, sportovní gymnastiky a sportovních oddílů.
16.00 - 18.00 hod. - sokolovna

7. září
středa

Tradiční podzimní výlet do Krkonoš

Září
(v průběhu)

Zahájení nácviku sletových skladeb
na jubilejní

pro členy Sokola i veřejnost.
Program výletu a podrobnosti na pozvánkách.

Oddíl gymnastiky v Sokolu Přelouč pořádá nábor do
oddílu. Nábor se koná 6. a 8. září. Podmínkou je dovednost základních gymnastických cviků. Více inrormací na letácích v sokolských nástěnkách.
Cvičitelka Ilona Entová
V pondělí 5 září se koná den otevřených dveří, na kterém se pořádá i nábor do jednotlivých oddílů. Budou
připraveny různé soutěže. Rádi Vás zde uvidíme a přivítáme. Budou zde cvičitelé z každého oddílu, kteří Vám
zodpoví všecny otázky. PřiPte se na nás podívat. Sokol
nabízí mnoho sportovních vyžití. Také se zúčastníme
XV. Všesokolského sletu, který se bude konat v roce
2012 v Praze. Na tento slet buse oddíl gymnastiky pořádat nábor zájemců. Přidejte se k nám. Je to krásný
a nezapomenutelný zážitek. Informujte se přímo v sokole o sletě. Těšíme se na vás.
Cvičitelka Ilona Entová

XV. Všesokolský slet v Praze 2012.
Mládež i dospělí včetně Věrné gardy.
15. října
sobota

Tradiční Posvícenská zábava
Sokolovna ve 20.00 hod. Další informace na
plakátech.

5. listopadu
sobota

Setkání basketbalistů všech generací

4. prosince
neděle

Dětská mikulášská besídka
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u příležitosti 65. výročí založení oddílu
basketbalu v Sokole Přelouč.
Sokolovna - program na pozvánkách.

s vystoupením našich cvičenců a ukázkami
tréninku sportovních oddílů.
Sokolovna od 14.30 hod.

Poděkování
Chci touto cestou poděkovat dobrovolným hasičům v Přelouči, kteří mi vyřešili nelehkou situaci. Před přibližně třemi
týdny jsem v zahradním domku zjistil, že se mi pod střechou
usídlily vosy. Jsem alergický na štípnutí hmyzem a nevěděl jsem
si rady, jak se vosího hnízda zbavit. Situace nebyla akutní, ale
přesto mi ji ochotně vyřešili dobrovolní hasiči z Přelouče, kteří vosí hnízdo odstranili. Můj dík patří veliteli p. Macháčkovi
a jeho kolegům. Tehdy jsem si uvědomil, že dobří lidé na tomto světě ještě existují.
Petr Vašíček
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Historie výrovského mlýna III.
„Neřádný život“
mlynáře Václava Vejrovského
Mezi dalšími nájemci byl také mlynář Václav Vejrovský. Tento mlynář byl i se svojí ženou zapsán roku 1671 v seznamu
osob, které vedly „neřádný život“, nebok se toho roku nedostavili ke zpovědi a přijímání. Proč „neřádný život“? V ohledu náboženském prováděla katolická reformace své dílo. Císař Leopold I. (1657-1705) považoval kacířství za zločin proti státu.
Četní obyvatelé sice přijali na oko katolickou víru, ale potají se
scházeli k nekatolickým bohoslužbám. Duchovní správa si byla vědoma, že mnoho lidí přestoupilo na katolictví jenom povrchně, proto utvrzovala víru častými misiemi, zvláště v době
velikonoční. Každý byl nucen jít ke zpovědi, jinak měl s vrchností velké nepříjemnosti.

Přísaha výrovského mlynáře
na řádné mletí v turecké válce
V letech 1682-1692 měl pronajatý výrovský mlýn za 155-170 kop míšeňských grošů Jan Sumpetr. V archivních pramenech je zapsáno, že tento mlynář musel vykonat přísahu roku
1685 na řádné mletí v turecké válce. Je zřejmě, že se jednalo
opět o období Osmansko-Habsburských válek, ve které hrála
významnou úlohu bitva u Vídně r. 1683. V pořadí druhá bitva o Vídeň představovala jednu z nejvýznamnějších v 17. století, protože ukončila tureckou hegemonii do střední Evropy.
Válečná doba znamenala nedostatek potravin, mletí obilí muselo být pod kontrolou.

Mlýn Výrov zezadu
Pokračování článku o historii výrovského mlýna v příštím čísle
Roštu.
Pro volné zpracování článku byla použita kronika Břehů a jiné
archivní materiály. Dějiny města Přelouče — Petr Vorel díl I., II.
Marcela Danihelková

Příspěvky výrovských mlynářů
přeloučskému magistrátu
Mlynář Mikuláš Porter v roce 1693-1694 zaplatil 180 kop
míšeňských nájmu, mlynář Václav Cržek r. 1694-1696 zaplatil
190-195 kop míšeňských, mlynář Jiří Formánek r. 1705-1721
platil 450 kop míšeňských a 22 korců ječmene, mlynář Matěj Šutka r. 1722-1725 a mlynář Jiří Formánek r. 1726-1747
650-810 zlatých a 26 korců ječmene. Mlynáři Jiřímu Formánkovi uložili roku 1733 přeloučští radní, aby žil v uctivosti a obyčejného klení zanechal, jinak musí mlýn opustit. Mlynář Josef
Bendák r. 1748-1750 platil 560-600 zlatých. Za toho mlynáře
měl mlýn 4 složení s jahelkou a pilu. Bendákovi byla dána
r. 1749 podmínka, aby vzácný magistrát měl v uctivosti, ve mlýně žil v pokoji, císařským lesům dal pokoj a na rybnících škody nedělal. Mimo uvedené nájemné v penězích měl odvádět
také písaři, ročně za 2 zlaté žita, totéž dávat kantorovi, špitálníkům, poustevníkovi a právnímu poslu. Magistrátu měl odváděti 50 zlatých a primátorovi 20 zlatých. Nájem mlynáře Jiřího Žídka r. 1751-1753 činil 600 zlatých, mlynář Matěj Diviš
r. 1753-1759 také platil 600 zlatých.

Inzerce

Poslední vůle mlynáře Diviše
Mlynář Diviš učinil na smrtelném loži roku 1753 v poslední vůli následující odkazy. Na zaplacení velkého oltáře v Přelouči v chrámě sv. Jakuba 30 zlatých, na kostelní fundace 30 zl.,
manželce Anně 100 zl., matce své Alžbětě 180 zl., bratrům Josefovi a Františkovi po 90 zl. a sestrám Rosalii a Marianě po 60 zl.
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
UDĚLEJTE, COKOLI VÁM JEŽÍŠ ŘEKNE
Červencovou akcí pro povzbuzení víry byla Katolická Charismatická Obnova v Brně s tématem z Janova Evangelia, Jan 2,5:
„Udělejte, cokoli vám nařídí.“ Je to text, který připomíná svatbu
v Galilejské Káně, kde Ježíš proměnil vodu ve víno a zjevil tak
svou slávu. Modlitba k Ježíšovi pro věřící má životně důležitý
význam, nebok člověk nemůže přijít na mši, nebo se modlit a nežádat, nečerpat. Představte si řidiče, který na čerpací stanici zastaví, ale benzin netankuje, nebo chodíte do práce a pak s úsměvem řekněte: „Já peníze od firmy nepotřebuji?“. Takový člověk
je pak pokládán za nemocného, nebo blázna. Mám někdy takový dojem z člověka, který vstoupí do církve křtem, ale pak od
církve nic nežádá, nebo do ní, do kostela, nechodí. Je to Bůh,
který dává, jistě, ale církev je společenství, které především tuto „milost-dobro“ zprostředkovává. Namítnete mi, že když něco
od Boha chci, nepotřebuji na to církev! To je taky možné, ale
potom již odvrhneš ostatní věřící, a vytváříš si svou církev, své
předpisy, svou víru… Církev však učí modlitbě, „Otče Náš“ - (ne můj!), předává nauku Krista,
uděluje svátosti,
církev žije ve společenství. V Brně
jsem prožil jeden
den s dalšími cca
5 000 účastníky
na výstavišti krásné společenství
víry a modlitby.
Jeli jsme čtyři společně autem, a celý den byl naplněn radostí z víry
a z toho, že můžeme být spolu.
Myslím, že Češi
mají svou úroveň,
a také tyto akce
se pořádají velice
kvalitně a dobře. Jsem ze Slovenska a již sedm let bydlím na
faře a jsem „doma“ zde v Přelouči, a chci vám poděkovat za
to, že je mi s vámi dobře. Chci vás vybídnout, abyste naslouchali slova Ježíše, nebok jedině On přináší do našeho života
pravé hodnoty, radost, pokoj a štěstí, naplňuje láskou a i mně
je s ním a jeho přáteli dobře.
P. Pilka Lubomír

RADOST, PŘÁTELSTVÍ, PLÁČ
I tak by se dalo shrnout srpnové táboření našich dětí a mládeže na křeskanském táboře, tentokráte na knězem již opuštěné faře v Chotěborkách. Název „Super-život s Kristem“ si děti
vymysleli sami a program pro ně připravili Lucie s Martinem
a vydatně pomáhaly Martina, ta pak odjela do Španělska na
WYD - světové setkání mládeže; a kterou vystřídala Pavla. Tři
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vylosované skupinky si museli ne sebe nejdříve zvyknout, k čemuž sloužila týmová práce, např. výroba vlajky. Radost se ukázala postupně na tvářích těchto dětí. Na programu byla každodenní společná modlitba, služba v kuchyni, ale i plnění
různých úkolů, kde nechyběla noční hra a stezka odvahy. Dvě
maminky, Pavla s Hankou se svýma dětmi Filípkem a Natál-

kou nám navařili chutná jídla a kněz sloužil mši, mimo jiné
dvakrát i v přírodě, tedy v lese na pařezu. Přátelství, které se
na táboře vybuduje, pak pokračuje i po celý školní rok. Přátelství s Kristem se musí budovat také každodenním setkáním
„s Ním“ v modlitbě, při mši, tiché adoraci-klanění, protože naše víra potřebuje i zážitek. Návštěva ZOO ve Dvoře Králové
i mně přinesla pěkný zážitek, Safari a prohlídka pavilonů byly
báječné. Pláč pak provázel loučení, protože děti spolu prožili intenzivně hodně chvil a pak se měli loučit. Nebyl to pláč
z něčeho zlého, ale z odloučení od vytvořeného přátelství. Děkujeme Bohu za letošní dar společného tábora a krásné zážitky.
P. Pilka Lubomír

DEN BIBLE VE FARNOSTI
V rámci Dne Bible ve farnostech naše farnost již tradičně přivítá zástupce
Českého katolického biblického díla a to
P. Doc. Petra Chalupu a PhDr. Marii Klaškovou.
Setkáme se na faře v Přelouči v sobotu 24. září 2011 ve 13.00 hod, kde budeme pracovat s vybranými texty z Bible.
Tento kurz je určen pro všechny věkové kategorie a především pro ty, kteří se
chtějí dozvědět něco nového o Písmu.
Program zakončíme společnou mší svatou v 18.00 hodin.
Srdečně vás zveme! Občerstvení a kafe, Bude!
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz

Evropský rok dobrovolnictví
2011
Spolupráce s KONEPem a Pardubickým krajem
- informační seminář nejen o dobrovolnictví
Letošní rok je vyhlášený jako EVROPSKÝ ROK DOBROVOLNICTVÍ a po celé ČR se koná hodně akcí zaměřených na propagaci dobrovolnictví.
Naše organizace má akreditované dobrovolnické centrum
už od r. 2005 a v spolupráci s KONEPem a Pardubickým krajem
připravujeme akci i v Přelouči.
Ve středu 21. 9. 2011 proběhne pro středoškoláky a zástupce neziskových organizací (NNO) informační seminář
o dobrovolnictví. Hlavním obsahem bude poskytnutí informací o různých formách dobrovolnictví, zákonných normách
souvisejících se zapojením dobrovolníka do činnosti organizace, možnostech, jak dobrovolníky zkontaktovat apod. Součástí bude také pilotní burza filantropie, při které si budou
moci NNO vyzkoušet obhájit svoje projekty před potencionálními investory. Studenti budou seznámeni s přínosy dobrovolnické praxe, nabídkou tuzemských i zahraničních dobrovolnických programů atd. Kromě Přelouče se informační semináře
uskuteční v Hlinsku, Llitomyšli, Ústí /O. a ve Svitavách.
Te~ probíhá i soutěž Po stopách dobrovolníka pro všechny ZŠ v kraji. Vernisáž prací bude 4. 11. 2011 v Pardubicích,
kde budou také oceněni nejlepší autoři. Uvidíme, kolik prací
přijde od nás z Přelouče, připravené jsou hodně zajímavé ceny!
Zdenka Kumstýřová

Klub AKTIVNÍ SENIOR
V září opět začínají pravidelná setkání vždy 2. úterý
v měsíci v Jakub klubu. Te~ se sejdeme 6. 9. 2011 od 9.30
a kromě jiného si společně domluvíme výlet do Heřmanova
Městce, kde právě probíhá akce DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ a jsou otevřeny a bezplatně přístupné všechny
památky.
Výlet do Heřmanova Městce plánujeme v sobotu 10. 9.
2011 vlakem. Odjezd 8.12 hod. z přeloučského nádraží. Bezplatně navštívíme i s průvodcem kostely, synagogu, židovský
hřbitov, hřebčín. Návrat je možný individuálně nebo společně
v časech 13.24, 15.24 nebo 17.24 hodin.
Hanka Kubátová

Jakub klub a nový školní rok
Je již jakousi zaběhnutou tradicí, že během prázdnin máme v klubu zavřeno. Často jsme váhali, zda mít otevřeno či
ne, přece jenom ne všechny děti mají možnost zajet si na dovolenou k moři nebo po naší zemi krásné. Ne každý má mož-

SANACE RODINY NOVÁ SLUŽBA NA PŘELOUČSKU
- VÝZVA
Od září 2011 rozjíždíme novou službu - sanace rodiny. Základním principem sanace je podpora dítěte prostřednictvím
pomoci jeho rodině. Tato je služba je bezplatná a terénní, to
znamená, že budeme zdarma jezdit do vybraných rodin a nabízet pomoc a podporu při řešení jejich problémů.
Na tuto službu jsme získali finanční prostředky od MPSV,
ale pouze v omezené výši. Proto se obracíme na všechny, kteří
by nám mohli věnovat pomůcky pro práci s dětmi, např. pastelky, čtvrtky, omalovánky, vystřihovánky, sešity, vodové barvy apod.
Uvítali bychom také zachovalé knížky, hračky, stavebnice, skládačky a další věci, které bychom mohli využít při práci v rodinách.
Případné dárce prosíme, aby nám zavolali na tel. 731 598 914,
přijedeme si vaše dary vyzvednout. Nebo bude možnost při sběru ošacení 23.9. PŘEDEM VŠEM VELMI DĚKUJEME.
Rita Hudcová
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nost trávit letní čas společně se svou rodinou. Jsou i děti, které stráví celé léto mezi zdmi města. A na ty během prázdnin
často myslím a občas je potkávám a prohodíme spolu pár vět.
Děti mají podvědomě klub spojený s docházkou do školy. Když
chodí do školy, chodí i do klubu. Když ale škola není, děti nepřijdou. A je také řada těch, které někam odjedou. Proto není
jednoduché po mnoha stránkách udržet během prázdnin klub
v chodu. Věnujeme tedy tento čas odpočinku, nabíráme nové síly, sháníme a lovíme v hlavě nové nápady a těšíme se
na další rok.
Letos jsme klub trochu poopravili a pozměnili. Vymalovali
a ponatírali jsme, co se dalo. Přišlo nám pomoct také několik ochotných malých pracovníků. Společně odvedená práce
se nám myslím docela vydařila a máme z ní dobrý pocit.
Fotografie záměrně nepřikládáme, na 20. září chystáme
Den otevřených dveří a tak srdečně zveme všechny ty, kteří
chtějí vidět, kde a jak tráví děti z našeho města čas, co vše jim
nabízíme a co vše společně vytváříme. Také mezi námi samozřejmě rádi přivítáme nové tváře. Máme spoustu plánů na
každý měsíc, ale ty poodhalíme až postupně.
Září jsme dali název Náš klub, a to z několika důvodů.
Proběhla již zmiňovaná renovace, opět si připomeneme pravidla, možná je trochu pozměníme, aby byla o něco efektivnější, chceme také klub trochu vyzdobit na den otevřených
dveří, a společně s dětmi probrat představy a plány na celý
rok a domluvit se, jak si tu společnou práci v nastávajícím
školním roce vlastně představujeme.
Za tým Jakub klubu Iva Gabrhelová

RODINNÉ CENTRUM KUBÍČEK
Program na září 2011
Po letních schůzkách na zahradě Orlovny (poslední v pátek 2. 9. od 10.00 hod.) se opět vrátíme do klubovny příjemně
upravené i pro maminky s miminky. Pro větší děti připravujeme mnoho pohybových aktivit, ale nezapomínáme ani na
trénink jemné motoriky a sociálních dovedností.
Rodinné centrum Kubíček slouží k neformálnímu setkávání rodičů s dětmi ve věku 0-6 let. Je otevřeno každý čtvrtek
od 9.00 do 11.30 hodin v prostorách Jakub klubu. Vstup zdarma. Další informace na tel.: 731 598 913 u Jitky Salfické.

SPOLEČNOST
PŘÁTELSKÁ RODINĚ
Do 30. 9. 2011 probíhá v spolupráci se Sítí MC a Pardubickým krajem celokrajská soutěž o ocenění Společnost přátelská
rodině. V Přelouči jsme v roce 2009 a 2010 pořádali místní kolo a celkem má již certifikát 16 organizací nebo jednotlivců.
Te~ se zaměřujeme na vyhledávání podnikatelů, kteří ve
svých firmách podporují rodiče s malými dětmi a maminkám
po mateřské vycházejí vstříc.
Pokud máte dobrou zkušenost ve svém zaměstnání, kontaktujte nás nebo přímo vyplňte nominační formulář. Ten je
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k dispozici v informačním centru, u nás v Jakub klubu nebo na
webu http://prelouc.charita.cz.
Předání ocenění nominovaným z celého Pardubického kraje proběhne u nás v Přelouči 30. 11. 2011 od 10. hodin v Občanské záložně.
Zdenka Kumstýřová

SBĚR OŠACENÍ
na nádraží v Přelouči
V pátek 23. 9. 2011 v čase od 8.00 do 16.00
nebo do naplnění vagónu proběhne sběr ošacení
na humanitární účely pro Diakonii Broumov.
Sbíráme čisté oblečení, obuv, hračky, ložní prádlo.
Děkujeme!

NABÍDKA PRO PEČUJÍCÍ RODINY
- PŘEDSTAVENÍ NEJNOVĚJŠÍCH
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
V JAKUB KLUBU
V pondělí 3. října 2011 v čase 10.00 - 12.00 budete mít
možnost zhlédnout, vyzkoušet si a případně objednat nejnovější druhy kompenzačních pomůcek pro péči doma. Budou zde omyvatelné lůžkoviny a nepropustné potahy, elastická prostěradla, bezpečnostní podložky, chrániče krčku
stehenní kosti, ochranné plavky, jednoduché polohovací
systémy i společenské hry a ergoterapeutické pomůcky.
VSTUP DO KLUBOVNY JE BEZBARIÉROVÝ.

Aktivizační programy
pro seniory
Plavání v Lázních Bohdaneč každé úterý nebo čtvrtek
jednou za dva týdny, odjezd 15.30, návrat po 18. hod. Příspěvek na dopravu je 80 Kč. Více informací a možnost
přihlášení je na tel. 731 402 374 u paní Červinkové.
PC KLUB pro seniory pod vedením pana Pultra opět
každou středu 9.00 - 11.00 v Jakub klubu. V případě
zájmu o kurz práce s počítačem nás prosím kontaktujte
a když bude více zájemců, byl by kurz v pondělí dopoledne.
Relaxační cvičení pro seniorky s Irenkou Staňkovou
opět každý pátek od 15.30 - 16.30. Přij~te si s námi příjemně zacvičit, začínáme 7.10.
Německá konverzace bude letos každou středu na
faře od 14.00 - 15.00, zahájení posouváme na 2. listopad.
Více informací na tel. 731 402 371.
Zdenka Kumstýřová
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Do Choltic za historií ale i přírodou - díl III.
THUNOVÉ NA CHOLTICKU A DĚJINY MĚSTEČKA
Thunové patřili
mezi nejstarší rody v říši
Pocházeli z Tyrol, kde již v 11. století
drželi hrad Ton. Statky koupil Kryštof Šimon svobodný pán z Thunu v Čechách
v roce 1623. Děčín, Klášterec, Pětipsy,
Nový Rumburk, Jílové u Litoměřic a také
Choltice a Svojšice.

Majetek statku
svojšického a choltického
Ke svojšickému statku patřily Svojšice s tvrzí, sešlý pivovar a mlýn, dvůr,
ves Svojšice se dvorem a kostelem a ves
Holotín.

První majitel z rodu Thunů
První majitel panství Kryštof Šimon,
svobodný pán z Thunu, zemřel roku 1635
po zranění v bitvě u Nordlingu. Roku 1629
byli Thunové povýšeni do hraběcího rodu. Trvale bydleli v Děčíně a na Choltice jen zajížděli a celé panství zpravoval
purkrabí. Ze zpráv jednoho ze správců
panství se můžeme dočíst, co všechno
museli poddaní v době třicetileté války vytrpět. Dne 26. března 1634 napsal
správce panství své vrchnosti o zkáze,
kterou způsobili na panství tlupy vojáků.
V roce 1640 vyhořel panský dvůr a hodně domů v Cholticích.

zámku nachází. Lesy s mohutnými duby, údolí Zlatotoku a rybníky atd. se staly v roce 1992 podnětem pro vyhlášení
obory za zvláště chráněné území v kategorii přírodní rezervace samozřejmě
s názvem Choltická obora. Při návštěvě
Choltické obory srdce přírodovědce přímo plesá radostí, na své si zde přijde
geomorfolog, lesák, dendrolog, mykolog,
botanik, zoolog (ten se zde přímo vydovádí, až už jde o brouky, motýli, vážky,
obojživelníky, ptáky, netopýry atd.). Při
vypisování a popisován všeho, co je možné v oboře vidět, bychom nakonec skončily u dost obsáhlé knihy. Proto dnes Vám
čtenářům Roštu nebudu nic podrobného
psát. Jenom vyražte do obory a kochejte
se tou krásou, můžete tam v jakoukoli

Choltické panství
po třicetileté válce

Erb Thunu z Hohensteinu
K choltickému statku náležel zámek
opatřený hradbami a branou se zdvihacím mostem k rybníku Řeháku, který
s dalším rybníkem, a s vodními příkopy
chránil zámek. K němu přiléhala obora
se zvěří, dvůr s pivovarem, kde se vařilo
400 sudů piva ročně. Ke statku patřilo
městečko, kde bylo 29 stavení. Z nich byly dvě krčmy, mastný krám, panská kovárna, dvě stavení pro myslivce, dva mlýny. Jeden byl pod zámkem pro potřebu
vrchnosti, druhý pod městečkem. Městečko bylo stále kolem rybníka za dnešním hřbitovem. O samotě stála pazderna,
katovna a domy na náměstí. Pak k Cholticům patřily Luhy, Benešovice se dvorem,
Ledce, Lipoltice, Lodenice, Poběžovice, Tupesy. Horní Vícemilice a 2 grunty na Veselí. Ke statku patřilo i 34 rybníků.
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Po podepsání míru 24. října 1648 se
soustře~ovali Švédové k odchodu mezi
Kolínem a Pardubicemi, a tak i po uzavření míru trpěly obce choltického panství vojenskými nájezdy. Teprve roku 1650,
kdy švédské vojsko opustilo zemi, bylo po
válce. Mnohde zbyly z domů jen stěny,
které lidé na plocho přikryli travou a slamou. Poddaní utíkali z panství i po válce,
především z důvodů náboženských. Roku 1650 bylo vydáno nařízení, podle kterého všichni, kteří se do tří neděl nestanou katolíky, musejí opustit zemi. Toto
nařízení se však netýkalo poddaných, kteří jako pracovní síly měli zůstat v zemi
a stát se katolíky násilím.
Více než polovinu třicetileté války
byl majitelem thunovských panství Jan
Sigmund Thun. Zemřel roku 1646, měl
13 dětí z toho osm synů. Tři nejmladší synové se stali zakladateli thunovských majorátů: děčínského, kláštereckého a choltického, který založil nejmladší syn Romedius Konstantin. Romedius se narodil
v Cholticích, při úmrtí otce mu bylo 5 let,
proto spravovala Choltice jeho matka, která trvale bydlela v Děčíně. Choltický zámek se několik desetiletí neopravoval,
hrozil sesutím. Po dohodě s ostatními
příslušníky rodu bylo proto rozhodnuto
vystavět nové sídlo.
Rozumné a citlivé hospodaření bývalých vlastníků zámku a přilehlé obory
bylo základem vzniku současného unikátního území, které se u choltického

Choltice - znak městečka
roční dobu, vždy je tam co vidět a vždy
má obora svoje kouzlo. Kochejte se stromy, radujte se na jaře z koberců kvetoucích sasanek, poslouchejte koncert
kuněk u Chrtnického rybníka, sledujte
Zlatotok, zda tam nepoletí ledňáček,
v noci vás určitě zaujmou lítající netopýři, v lese lesní akrobaté veverky a takto bych mohl pokračovat dál. Věřím, že
každý z Vás čtenářů si v oboře najde ten
svůj objekt. Takže závěrem mi nezbývá
nic jiného než Vám popřát nezapomenutelné zážitky při návštěvách Choltické
obory.
Volně zpracováno podle choltické kroniky.
Kronikou se po 40 let zabýval kronikář
a učitel Karel Kabeláč.
Choltická kronika Karla Kabeláče je dokonalou ukázkou pečlivé práce kronikáře.
Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
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Plavuň pučivá

V lesích u Sovoluské Lhoty nalezneme rostlinu, která patří
do skupiny plavuní. Lokalita leží v geomorfologickém celku Železné hory. V okrese Pardubice jde o velmi vzácnou plavuň pučivou (Lycopodium annotinum).
Je to víceletá plavuň až s 1 m dlouhými plazivými lodyhami, které jsou vidličnatě větvené. Větve nesoucí výtrusnicové
klasy jsou vzpřímené, někdy až 30 cm vysoké. Čárkovité listy
s menšími zoubky po okraji jsou spirálovitě řazené a řídce pokrývají lodyhu, od které odstávají, nebo jsou nazpět ohnuté.
Výtrusnicové klasy jsou pouze jednotlivé, přisedající na lodyhu
a jsou vzpřímené. Žlutohnědé sporofyly dozrávají od července
do září.
Roste ve vlhkých a stinných lesích s kyselým rašelinným
podkladem, především ve smrkových, ojediněle listnatých lesích. Často na rozpadajících se pařezech.
Botanici uvádějí z minulosti několik lokalit této vzácné rostliny z geomorfologického celku Železných hor. Jde ale o lokality několik desítek let staré, které nebyly v novější době ověřeny, proto po právu můžeme říci, že plavuň pučivá patří mezi
klenoty přeloučské přírody. Její vzácnost podtrhuje i skuteč-

nost, že je na seznamu chráněných rostlin a východočeští botanici ji hodnotí v rámci východních Čech jako kriticky ohroženou.

HASIČI OBČANŮM

Optimální ale samozřejmě je, pokud máte hlásič v každé
obytné místnosti, nebo alespoň v centrální části bytu a na každém podlaží domu. Nezbytný je také tam, kde lze předpokládat
možnost vzniku požáru (např. dílna, garáž).
Hasiči doporučují vybavit „hlásiči požáru“ i stavby postavené před nabytím účinnosti vyhlášky, tedy před 1. 7. 2008. Každý občan si tak chrání svoje zdraví a svůj život.

Autonomní detekce požárů
Autonomní „hlásič požáru“ je jednoduché zařízení, které
obsahuje v jedné krabičce všechny komponenty potřebné pro
spolehlivou detekci kouře a vyvolání poplachu (zvukovým signálem). „Hlásič požáru“ dokáže fungovat „autonomně“, tedy nezávisle na jiných zdrojích energie, stačí mu běžné baterie.
Čidla hlásiče dokáží požár (resp. kouř z požáru) včas detekovat a silným akustickým signálem na něj upozorní uživatele
domácnosti (domu), kterým tak umožní nebezpečí zlikvidovat
již v zárodku, ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče.
Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se
toxickými zplodinami hoření vznikajících při požáru. Kouř je
rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které již při několika vdechnutích způsobují smrt člověka. Zachránit nás může
jen včasné varování.
Minimální podmínky umístění hlásičů v objektech určených
pro bydlení stanoví vyhláška číslo 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb.
Podle vyhlášky by měl být hlásič umístěn v části vedoucí
k východu z bytu (rodinný dům), respektive v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty (byt v bytovém domě). Umístit hlásič v centrální části bytu je nejvýhodnější proto, že se zde potkávají vlastně všechny nebo více částí bytu. V případě, že by
vznikl požár v jedné z místností, tak by se kouř šířil i do těchto centrálních prostor s „hlásičem požáru,“ který by uživatele
bytu včas upozornil na nebezpečí. Hlásič umístěný v centrální části bytu garantuje ochranu všech osob, které se mohou
nacházet v různých částech bytu.
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Pavel Nejtek
HZS Pardubického kraje
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E-mailové poradenství při Lince důvěry
Ústí nad Orlicí
V minulém roce oslavila Linka důvěry Ústí nad Orlicí své 15 narozeniny. V roce 2011 i nadále nabízíme a poskytujeme telefonickou krizovou pomoc všem
lidem, kteří se potýkají s nějakým trápením, v nepřetržitém provozu.
Od 1. března 2011 jsme naši činnost
rozšířili o novou sociální službu. Jedná
se o poradenství po e-mailu. Na pracovníky linky důvěry se můžete nově obracet s jakýmkoliv problémem či trápením
na e-mailovou adresu: napis@linkaduveryuo.cz. Pracovníci, kteří na Vaše e-maily
odpovídají, jsou absolventy specializovaného kurzu Internetové poradenství.
Odpově~ na e-mail je zpracována v nej-

bližším možném termínu podle kapacity
zařízení (odpově~ zasíláme nejpozději
do 4 pracovních dnů).
Novou službu poskytujeme bezplatně. Posláním e-mailového poradenství je
umožnit lidem v nepříznivé životní situaci dosáhnout na bezplatné poradenství
po e-mailu, které jim pomůže prostřednictvím poskytnutých informací řešit jejich
obtížnou situaci. E-mailové poradenství
může sloužit jako první kontakt klienta
s pomáhajícími službami. Požádáte-li
o pomoc, kterou Vám v rámci možností
e-mailového poradenství nebudeme moci poskytnout, odkážeme a podáme Vám
kontakt na další odborníky, kteří Vám

problém pomohou vyřešit. Více o činnosti e-mailové poradny naleznete na našich
webových stránkách: www.linkaduveryuo.cz.
Výhodami e-mailové poradny je její
snadná dostupnost, anonymita klienta,
nulové náklady za využití služby.
Rychlý kontakt:
Telefonickou krizovou pomoc poskytujeme na čísle 465 52 42 52.
E-mailové poradenství poskytujeme na:
napis@linkaduveryuo.cz
Lu}ka Řeháková,
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
1. Prohlédni si obrázky a zapamatuj si jejich anglické názvy.
2. Natrénuj si výslovnost slovíček na www.helpforenglish.cz/slovnik.
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3. Zkus najít všechna slovíčka v osmisměrce.

4. Slovíčkům se pomíchala
písmenka, přepiš je správně.
LEINPC _________________
ENP_____________________
OOKXTEBT______________
SSSOSRCI________________
KEDS____________________
ULERR__________________
BBERRU________________
Sandra Jadrná
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OREL PŘELOUČ - ODDÍL FLORBALU
Nová florbalová sezóna 2011/12 již klepe na dveře a tak
ve florbalovém oddílu Orla Přelouč vrcholí přípravy na start
mistrovských soutěží. Protože vlivem stále vzrůstající členské
základny došlo k rozšíření počtu družstev v oddílu z 5 na 8, přinášíme o nich v článku čtenářům Roštu stručný přehled a dále
pak několik zajímavých informací k soutěžím, kterými bude náš
oddíl žít celý příští školní rok:
Muži A - 3. liga - divize IV:
Áčko mužů si díky skvělému 3 místu vyhnulo záchranářským bojům v uplynulém ročníku a bez problémů tak udrželo
účast v elitní soutěži mužů dvoukrajové Pardubické a Královéhradecké florbalové unie, kde bude mít velmi kvalitní soupeře. Po snížení počtu družstev z 13 na 9 a sestupu 2 týmů
z vyšší soutěže se v 3. lize výrazněji ještě navýšila její kvalita.
Ze soutěže bude 1 tým postupovat do 2. ligy a 1 tým sestupovat do Pardubické ligy. Cílem tedy je samozřejmě pokud možno klidný střed tabulky. V Přelouči pak na domácí palubovce
Městské sportovní haly se tým áčka mužů představí celkem
2x: 27. 11. 2011 a 7. 1. 2012.
Muži B - Pardubická liga - divize A:
Až do posledního kola minulé sezóny béčko mužů bojovalo o udržení této soutěže, protože v nové sezóně bude kvůli
stále se zvyšujícímu počtu přihlášených týmů vytvořena ještě
1 nižší soutěž - Pardubický přebor. Béčko bylo nakonec úspěšné a tak mladí hráči oddílu budou mít i v nové sezóně možnost
hrát kvalitní zápasy v mužské soutěži. Jak si povedou, se můžete přesvědčit při domácích zápasech 18. 9. 2011, 28. 1. 2012
a 15. 4. 2012.
Ženy - 2. liga - divize IV:
Do soutěžních klání poprvé v historii přeloučského florbalu
zasáhnou v nové sezóně i ženy. Uvidíme tak přímo v akci, jak
zužitkují již rok trvající tréninkový proces v ostrých soutěžních
utkáních. Výsledky nebudou pro družstvo ze zápasů s dalšími
9 týmy soutěže zas až tak směrodatné, důležité bude, aby je
soutěžní florbal bavil. Zafandit pak našim ženám můžete přijít
26. 11. 2011 a 3. 3. 2012.
Junioři - 3. liga dorostu - divize IV:
Letos poprvé oddíl přihlásil do nejnižší soutěže i družstvo
juniorů. Vyžádala si to situace v oddíle, kdy v této věkové kategorii máme poprvé dostatečný počet hráčů (našich odchovanců), kteří tak budou mít možnost hrát dostatek soutěžních
zápasů jak se svými stejně starými vrstevníky, tak i za béčko
a ti nejlepší i za áčko mužů. V soutěži je celkem 7 týmů a v domácí hale se junioři představí 12. 11. 2011 a 10. 3. 2012.

rému můžeme pro začátek i zapůjčit výstroj. Tréninky budou
v úterý a čtvrtek ve večerních hodinách.
Starší žáci - Pardubická liga starších žáků:
Starší žáci v minulé sezóně skončili ve středu tabulky Pardubického přeboru, a protože na tuto věkovou kategorii začíná doléhat i ve školství známý problém s nízkým počtem v té
době narozených dětí, byla v Pardubickém kraji nakonec místo 2 soutěží vytvořena pouze soutěž jedna - Pardubická liga.
V ní se utká celkem 8 družstev, každý s každým 3x, takže o zajímavé zápasy nebudou mít starší žáci jistě nouzi. V domácí
hale se pak představí 4. 12. 2011, 15. 1. 2012 a 22. 4. 2012.
Mladší žáci - Liga mladších žáků - divize IV:
I v této věkové kategorii se počet přihlášených družstev
v Pardubickém kraji snížil, proto je v soutěži přihlášeno celkem
7 družstev z florbalových center kraje: Pardubic, Chrudimi, Svitav, Litomyšli, Přelouče a nově i Lubné. Mladší žáci budou hrát
domácí turnaje v Přelouči 7. 1. 2012 a 31. 3. 2012.
Na závěr pak připomínáme všem dalším mladým zájemcům o florbal, tuto novou, dynamicky se rozvíjející hru, že i pro
novou sezónu 2011/2012 budeme od začátku září tvořit nový
tým mladších žáků a také nově i družstvo elévů - tedy ročníky narození 1999, 2000, 2001 a 2002. Proto zveme všechny kluky a nově i holky těchto ročníků, kteří mají zájem hrát
a trénovat soutěžní florbal, přij~te mezi nás. Tréninky budou
pravidelně v úterý a čtvrtek po škole v odpoledních hodinách. Bližší informace získáte na telefonu 732 610 593 u sekretáře oddílu, nebo na nástěnkách oddílu u Orlovny, parku u pošty, náměstí 17. listopadu či u prodejny JP sport a též v Městské
sportovní hale.
Mirek Kumstýř
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Dorost - 2. liga dorostu - divize IV:
Po loňském důstojném působení dorostenců v nejvyšší soutěži byli letošní dorostenci přihlášeni do 2. ligy. Tato generace
ještě potřebuje získávat cenné herní zkušenosti a na nejlepší týmy z 1. ligy by ještě nestačila. Takto bude svádět rovnocenné souboje s 11 celky z celých východních Čech, na které
se můžete do Městské haly v Přelouči přijít podívat 19. 11.
2011 a 31. 3. 2012.
Do týmu dorostu ještě přibíráme hráče (ročník narození
1995 a 1996), kteří již alespoň ovládají základní florbalové
dovednosti a též hledáme i úplně začínajícího gólmana, kte-

9 / 2011

37

Sport

!

Tennis club Přelouč - výsledky 2011
30.
7.
14.
28.
4.
18.
25.

4.
5.
5.
5.
6.
6.
6.

TC
TC
TC
TK
TC
TK
TC

Jevíčko - TC Přelouč
Přelouč - USK Pardubice
Přelouč - TK Česká Třebová „A“
Ústí nad Orlicí „A“ - TC Přelouč
Přelouč - LTC Vysoké Mýto
SB Světlá nad Sázavou - TC Přelouč
Přelouč - Ústí nad Orlicí „B“

2
5
4
8
5
4
6

:
:
:
:
:
:
:

7
4
5
1
4
5
3

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TK Ústí nad Orlicí „A“
TK Česká Třebová „A“
TC Přelouč
USK Pardubice
TK Ústí nad Orlicí „B“
LTC Vysoké Mýto
TK SB Světlá nad Sázavou
TC Jevíčko

14 bodů
12 bodů
12 bodů
11 bodů
10 bodů
9 bodů
9 bodů
7 bodů

Postupujícím mužstvem je: TK Ústí nad Orlicí „A“
Sestupujícími mužstvy jsou: TK SB Světlá nad Sázavou, TC Jevíčko
V letošním roce se o body v TC Přelouč zasloužili následující:
Muži: Radek Nešetřil, Tomáš Strnad, Petr Lhota, Bohumír Štěrba, Lukáš Exner, Daniel Ruprecht a Jiří Bolehovský
Ženy: Klára Baculáková, Michaela Ruprechtová
TC Přelouč již 2 roky dokazuje, že patří mezi špičku v Pardubickém kraji.
Blahopřejeme!
Lukáš Exner - TC Přelouč

Jestřábi bilancují
Další sezóna klubu HC Jestřábi Přelouč je již minulostí. Klub, který již léta
patří ke stálicím na hokejbalovém jevišti v republice, letos prošel několika významnými změnami. Tou největší bylo
asi přeřazení A týmu do skupiny Východ,
jelikož na Moravě byly velké problémy
s organizací druhé nejvyšší soutěže. Proto byla mužstva z Východních Čech za-

řazena do skupiny Východ. Styl moravských mužstev je trochu jiný, než jsme
byli zvyklí, ale Jestřábi se s tím popasovali velice dobře, ba dokonce výborně
a po celou základní část podávali vyrovnané výkony a získali nejvíce bodů
v základní části v dosavadní historii (42).
Slabší chvilky si vybrali pouze v polovině
soutěže v domácích zápasech s Jihlavou

Inzerce

38

a Poličkou, ale jinak se hokejbal v jejich podání musel divákům líbit. K dlouhodobě výborným výkonům Bryknera
v bráně přidali kvalitní obranu, kterou nahrazovali někdy kolísavou formu v útoku. Nejlepším střelcem se stal Kopecký
s 12 brankami a s 15 body mu patřil primát i v kanadském bodování. Na 15 KB
dosáhli ještě v dobré formě hrající Šmíd
a dále Ježek, posila z Hradce Králové,
která přišla v jarní části sezóny, který
však hodně svých bodů nasbíral ještě
v dresu rezervy Hradce Králové. Celkové 4. místo po základní části s bilancí
13 výher, 3 remíz a 6 porážek dávalo
velké naděje do playoff. V něm jsme narazili na Vsetín. Nutno podotknout, že
Jestřábi patří k celkům, které se během
celého ročníku prezentují neměnným
kádrem. Většina celků v playoff pak silně posiluje (hokejisté, junioři, hráči, kteří přes základní část nehrají). I přesto
jsme byli schopni bojovat o postup do
semifinále, kam jsme se zatím dostali
pouze jednou v historii. Playoff nám však
nevyšlo podle představ i když bylo velice
vyrovnané, skončilo 0:3 na zápasy (1:2,
2:7, 0:1). Výsledek playoff trochu pokazil velice dobrý dojem z celé sezóny. Našlo se mnoho věcí, na kterých je potřeba
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ještě zapracovat, ale i mnoho věcí pozitivních. Kádr je delší dobu stabilizován
a je příslibem do další sezóny.
Za A tým letos nastoupili: Brykner,
Veselý, Kopecký, Ježek, Šmíd, Hackenberg, Štefanský D., Svoboda ml., Čapek,
Příhoda, Mucha, Kazimír D., Stoklasa,
Tesák, Vorba, Kalousek, Adámek, Kazimír M., Raška, Pidanič, Kraus J., Kadera, Navrátil, Štajner. Trenérem je
Štefanský Roman, vedoucím mužstva
Súkup Rostislav.
B tým šel do sezóny s tím, že bude
okupovat polovinu tabulky 2Nhbl a připraví se na playoff, kam měl postoupit.
Realita byla ale poněkud jiná. Některým
hráčům chyběla tréninková morálka, bez
které se ani tato soutěž již prostě hrát
nedá. Přišly porážky se soupeři, se kterými bychom prohrávat neměli. I přesto
se B tým probojoval do playoff, skončil
na 7. místě s bilancí 21 bodů, 7 výher
a 11 porážek. Tam již nestačil na Českou Třebovou (3:4, 1:8, 0:6). Za béčko nastoupil velký počet hráčů, ale v rozhodujících chvílích v bojích v playoff to
většinou bylo na hráčích A týmu a dorostencích a několika ostatních, kteří se
poctivě hokejbalu věnovali celý rok. Mezi ty, kteří nezklamali, patřili „nováčci“
Svoboda (44 let), Zerzán (38 let), hráči
se střídavými starty (Hejhal, Matějovský,
Jirsa), dorostenci Moravec, Veselý, Navrátil. Nejlepším střelcem byl Hejhal s 8 brankami, Kanadské bodování vyhrál Raška
s 10 body. Z výkonu béčka jsou však letos trochu rozpaky...
Za B tým nastoupili: Raška, Hejhal,
Kopecký, Mucha, Kryštof M., Pidanič,
Matějovský, Jirsa, Kalousek, Komůrka,
Hájek, Sláma, Navrátil, Moravec, Kazimír M., Kryštof T., Kubát, Oliva, Čapek,
Musil, Novotný J., Šolta, Zerzán, Dvořák,
Jarolím, Štefanský, Ježek, Kazimír D.,
Hrubeš, Růžek, Fíla, Svoboda st., Beránek, Příhoda, Tesák, Veselý, Mátl,
Kraus, Vojtíšek, Cidlinský, Svoboda ml.,
Hackenberg, Krejčík. Trenér Hájek Tomáš, vedoucí Komůrka Libor.
Starší dorostenci se opět potýkali
s tréninkovou morálkou i nízkým počtem
hráčů, což bylo mnohdy příčinou jejich
porážek. Velkou měrou byl jejich výkon
ovlivněn skutečností, zda-li do branky nastoupil Veselý a do hry dvojice Moravec-Navrátil, kteří byli schopni konkurovat
většině soupeřů jak v rychlosti, tak v technice. Nakonec se podařilo skončit na
4. místě s bilancí 17 bodů za 4 výhry,
4 remízy a 24 porážek. Několik doros-
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tenců přechází do mužské kategorie
a k tomu aby uspěli, budou muset hodně přidat. Především v tréninku a v chování na hřišti v průběhu hry. Doslova zarážející byly pak vyšší tresty (Dašek 7!!,
Bednář 6!! a Richtár 5!!) Tolik trestů se
nikomu nepodařilo nasbírat za 17 let
historie klubu... je to k zamyšlení zmiňovaných jedinců. Nejlepším střelcem se
stal Richtár 15 branek, kanadské bodování ovládli Pecka (21), Maschke (20)
a Richtár (19). Dorostencům lze přiznat
i individuální úspěchy. Veselý, Navrátil
a Moravec byli nominování na tréninkový kemp reprezentace U 18 resp. U16.
Veselý pak získal s mladším dorostem
HAK Pardubice stříbrnou medaili v extralize ČR, kde byl velkou oporou v bráně!
Za dorostence nastoupili v sezóně: Pecka, Richtár, Maschke, Novotný J., Moravec, Dašek, Metzl, Mejtský,
Navrátil, Kadaník, Růžička, Bednář,
Malina, Zítka, Kasal, Veselý. Trenérem je David Novotný.
Starší žáci získávali ve své soutěži
velké zkušenosti, hodně z nich ještě patří mezi žáky mladší. V konkurenci sportů
v Přelouči se v této kategorii potýkáme
s nedostatkem mládeže a neustále se
snažíme náborovat nové členy. I přesto
se žáci vrhli do sezóny s nadšením a především v tréninku byli mnohdy za vzor
svým spoluhráčům z dorostu, nebo týmů
dospělých. I přes poslední místo a získaný 1 bod, odehráli několik velice pěkných utkání. Nejlepším střelcem a bodovačem byl s bilancí 12 (9+3) Dekereš,
který si však dojem zkazil 9 vyššími tresty v sezóně!!!!!.

Za žáky nastoupili: Dekereš, Doležálek, Mencl, Petric, Tykvan, Kmoníček,
Novák, Sekyrka, Doležal, Hudec, Plavec, Adámek, Kratochvíl, Rychter, Gabriel, Chalupa, Balada, Vamberský. Trenérem byl Vamberský Pavel, vedoucím
Sobl Jiří.
Jestřábi však nebojovali během sezóny jen na hokejbalových kolbištích republiky, ale starali se o další věci. Jednou
z nich byla i tradiční přeloučská zimní
liga, která probíhala od listopadu 2010
do února 2011 a byla zakončena závěrečným banketem. V červnu pak proběhl
14. ročník Oldboys cupu hráčů nad 35 let.
Velkou starost však dělá klubu současný stav hřiště Pod Parkem. V červnu
je snad konečně vyřešen problém položením nového asfaltového povrchu a to
ve spolupráci s městem Přelouč. Druhým palčivým problémem je poškozování hřiště vandaly, kteří se zde scházejí prakticky neustále během dne, kouří
a popíjejí alkoholické nápoje přímo na
hřišti, ničí střídačky a prořezávají ochranné sítě!!! Když srovnáme jiná hřiště v republice, která Jestřábi již projeli, má
v tomto náš areál jasný prim!... Bohužel... Problém, který se na volně přístupném hřišti nedá prakticky vyřešit, by zcela zmizel, kdyby došlo k oplocení hřiště,
jeho oddělení od skate parku a řádnému předávání hřiště při jeho zapůjčování... Nutno dodat, že toto je, kromě výstavby vlastních kabin, největší bolák, který
vedení hokejbalového oddílu HC Jestřábi a všechny jeho členy, nejvíc v současné době bolí!
- Libuna -
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