Inzerce

!

Inzerce

2

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
75. schůze Rady města Přelouče
proběhla v pondělí 3. 6. 2013. Radní na ní
souhlasili s vypracováním dopravní studie
pro město Přelouč formou magisterské
práce. Jedná se především o návrhy opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti
pěších a cyklistů a změny v uspořádání
dopravy na místních a příp. účelových
komunikacích s cílem rozšířit možnosti
parkování ve městě. Vybraný zhotovitel
provede dopravní průzkum, kterým zjistí
intenzitu dopravy, požadavky na množství parkovacích míst, vytipuje dopravně
nebezpečná místa, navrhne stavební
úpravy, dopravní značení, doporučení
změny tras pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, navrhne dopravní opatření,
vytipuje místa požadavků na odstavné
plochy vozidel. Z hlediska bezpečnosti
dopravy a přehlednosti prověří účelnost
dopravního značení, tzn., navrhne odstranění nadbytečného dopravního značení - svislého i vodorovného.
Dále rada souhlasí po dosažení konsensu v orgánech města se zahájením
projekčních prací na úpravě Dukelského
náměstí (přednádraží) včetně parkoviště
osobních automobilů po odkoupení pozemků od Českých drah a přístupového
chodníku k nádraží v Hradecké a Nádražní ulici od ulice SBS.
Rada města rovněž doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na prodej budovy č. p. 57 (objekt MŠ Lhota pod
Přeloučí paní Ivaně Panáčkové. Manželé Panáčkovi mají tuto budovu od září
2011 v nájmu a provozují tu úspěšně
soukromou školku. Nyní mají zájem celou budovu, včetně zahrady odkoupit.
Před uvedením objektu do provozu museli Panáčkovi provést na vlastní náklady značné úpravy a opravy. O možnosti

budoucího odkoupení se jednalo už v době uzavírání nájemní smlouvy a bylo
schváleno, že v případě prodeje se při
stanovení kupní ceny přihlédne k výši
vynaložených nákladů na úpravy. Za tím
účelem byl také soudním znalcem zdokumentován stav objektu před zahájením úprav. Navrhovaná kupní cena je
stanovena jako cena v místě obvyklá snížená o náklady vynaložené kupujícím na
opravu objektu.
Schválena byla rovněž smlouva o dílo na výměnu radiátorových armatur v Základní škole na Masarykově náměstí
a v budově Základní školy Smetanova
ve Školní ulici s firmou MIRAPE, v.o.s.
Přelouč za nabídkovou cenu 484.530,- Kč
bez DPH.
Dále bylo radou rozhodnuto, že nejvhodnější nabídku na výstavbu chodníku v Lohenicích podal uchazeč NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Hradec Králové
s nabídkovou cenou 489.596,- Kč bez
DPH, dodací lhůtou 4 týdny a záruční
dobou 84 měsíců.
76. schůze rady města proběhla
17. 6. 2013. Radní na ni rozhodli, že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na
ochranu průčelí budovy základní školy
na Masarykově náměstí č. p. 45 proti usedání holubů podal uchazeč Adolf Jakeš,
Líšiany s nabídkovou cenou 171.399,- Kč
bez DPH, nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na opravu místní komunikace za autobusovou čekárnou v Mělicích
podal uchazeč NOVOSTAV KOMUNIKACE, a.s. Hradec Králové s nabídkovou cenou 292.888,- Kč bez DPH. S touto firmou
byla radou následně schválena smlouva o dílo na tuto opravu.
Za účelem postupné rekonstrukce
části interiérů objektu Občanské záložny
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v Přelouči byla vypracována dokumentace, jejímž zpracovatelem je Ing. Arch. Martin Hájek - Ateliér Hájek. Dokumentace
řeší architektonický návrh, způsob provedení jednotlivých prací a jejich technologický postup. Předmětem tohoto
zadávacího řízení je renovace maleb
a nátěrů v prostoru hlavního schodiště
a chodeb ve třech podlažích. Odstranění starých maleb ze stěn, sloupů, pilastrů a křížových a valených kleneb, místní vyspravení poškozených štukových
profilů a detailů, provedení penetrace
a zpevnění podkladu a následně vymalování tenkovrstvou malířskou barvou.
Nátěry vnitřních křídel oken, parapetů,
dveří včetně dřevěných zárubní. K provedení uvedených prací bude nezbytné
v celém prostoru hlavního schodiště a přilehlých chodeb postavit lešení. Z tohoto důvodu se realizace uvedených prací
předpokládá v termínu od 22. 7. 2013 do
19. 8. 2013, kdy budou renovované prostory pro veřejnost uzavřeny.
mh
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Návštěvní řády sportovního areálu
a dětského dopravního hřiště v Přelouči
V souvislosti s provozováním dětských hřiši je povinností
jejich provozovatele vybavit tato hřiště návštěvním řádem určujícím podmínky pro uživatele a stanovujícím věkové kategorie
pro jednotlivá herní zařízení. Z tohoto důvodu schválila rada
města na svém zasedání dne 17. 6. 2013 návštěvní řád víceúčelového sportovního areálu a dětského dopravního hřiště.
Areály jsou přístupné od pondělí do neděle od 8:00 - 20:00 hod. Mimo tuto dobu jsou pro veřejnost uzavřeny
a přístup do nich nepovolaným osobám zakázán. Všichni návštěvníci areálů jsou povinni počínat si během návštěvy tak,
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aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku a životním
prostředí. Vstup se zakazuje zejména osobám jevícím známky podnapilosti nebo požití jiné návykové látky, v areálech
platí zákaz kouření a používání alkoholických nápojů a jiných
psychotropních či omamných látek, zakazuje se rovněž volné
pobíhání psů a jiných zvířat po areálu. Kompletní znění návštěvních řádů je umístěno před vstupem do areálu a k nahlédnutí je rovněž na webových stránkách města (www. mestoprelouc.cz).Každý návštěvník je povinen se před vstupem
do areálu s tímto návštěvním řádem seznámit.
mh
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ELEKTROWIN informuje...
Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie
Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více než 2 900 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Každý den putuje k ekologickému zpracování tisícovka ledniček a mrazniček. Tento výsledek řadí
Čechy na páté místo mezi Evropany. Díky tomu se nám daří nejen
chránit životní prostředí, protože staré spotřebiče už nekončí na
černých skládkách nebo dokonce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme i významných úspor materiálů a energií. Jen za rok 2012 se
například recyklací vyřazených spotřebičů získalo železo na výrobu 13 000 osobních automobilů. Ušetřilo se 14 milionů litrů ropy.
Uspořená elektrická energie by vystačila na rok všem obyvatelům
zhruba dvacetitisícového města. A díky odbornému zpracování „vysloužilců“ neuniklo do ovzduší 290 milionů tun CO2, takže ozonová díra nad námi se dál zbytečně nezvětšila. Ekologické aspekty
jsou ostatně klíčovým důvodem, proč byl celý systém zpětného odběru spotřebičů v celoevropském měřítku vytvořen. Vycházel ze
zkušeností skandinávských zemí. Postupně jej převzaly všechny
„staré“ státy Evropské unie, po nich i ty nové včetně České republiky. A Češi jsou dnes mezi nováčky na špičce.
Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně přispěl i Motivační program kolektivního systému ELEKTROWIN. Do něj se mohou města a obce zapojit a čerpat z něj finanční odměny již šestým rokem.
Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo vyplaceno
už zhruba 13 400 000 Kč. Při splnění daných kritérií může obec
získat z Motivačního programu až 100 000 Kč za rok. Získané pe-
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níze obce využily podle vlastního uvážení a potřeb především k lepšímu zabezpečení sběrných dvorů a jiných sběrných míst, zkvalitnění jejich obsluhy, a tím současně ke zvýšení množství zpětně
odebraných spotřebičů.
Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi neobejdou bez
lednice. Alespoň jednu vlastní všechny domácnosti. Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na 14 let. Starých lednic a mrazáků
se za posledních sedm let zbavila každá druhá česká domácnost.
Přes tuto masivní obměnu čeká ale ELEKTROWIN ještě hodně práce. Nezbytnou součástí každodenního života jsou i pračky, kterých
v českých domácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné pomocníky patří žehličky a rychlovarné konvice (po 3,9 mil.),
nebo vysavače (3,8 mil.). Většinu spotřebičů - lednice především - lidé používají, dokud fungují. Bez ohledu na jejich parametry, například spotřebu elektrické energie. Vzhledem k cenám elektřiny se
ale může tempo výměny starých za nové významně zrychlit.
Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k největším domácím „žroutům
energie“, protože jsou v chodu 24 hodin denně. Prostou kalkulací
tak bude nejspíš stále více spotřebitelů docházet k závěru, že výměna staré lednice za novou přinese navzdory pořizovací ceně
nakonec úsporu. Ve zpětném odběru se každopádně budou tyto
spotřebiče objevovat ještě dlouho poté, co se při prodeji nových
přestane odděleně uvádět výše recyklačního příspěvku. K tomu
dojde už v letošním roce. Až tedy přijdou při likvidaci na řadu skuteční veteráni, budou se velmi hodit finanční rezervy, jež ELEKTROWIN vytvářel v uplynulých letech. Jen tak bude moci být i tato likvidace skutečně ekologická.
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Výsadba zeleně pokračuje
Stejně jako v letech předešlých, tak i v letošním roce, pokračuje výsadba zeleně v našem městě. Na jaře byla dokončena druhá etapa výsadby vzrostlých stromů a keřů (břízy, vrby,
lípy a duby) kolem Račanského rybníčka, jehož první etapa
byla uskutečněna na podzim loňského roku. Provedena byla
výsadba vzrostlých stromů a keřů u bytového domu v ulici

Ještě bychom se rádi vrátili k článku v březnovém Roštu.
Podle odezvy čtenářů na poslední větu v naší odpovědi na reakci na kácení stromů v našem městě, bychom chtěli vysvětlit, že tato věta nebyla myšlena vůbec arogantně ani jízlivě,
ale jako zamrzení a politování toho, že občany vyburcuje k napsání příspěvku většinou negativní podnět než pozitivní, ja-

Výsadba Pardubická ulice

Výsadba ulice Obránců míru

Pardubické (buk, sakury, jilm) a založení trávníku. Další výsadba se uskutečnila v areálu Základní školy Přelouč, Smetanova, v ulici Kladenské za spoluúčasti učitelek a dětí z této
školy v rámci Dne země. Výsadbu (habry a tavolníky) prováděla firma Lesnictví a zahradnictví pana Berana z Labětína,
který dětem se svými spolupracovníky předvedl správnou výsadbu dřevin a rovněž odpovídal na otázky týkající se zeleně,
a kterému patří poděkování za ochotu se této akce pro děti
zúčastnit. V ulici Kladenské a K. Čapka proběhly menší výsadby zeravů a dalších jehličnatých dřevin. Poslední výsadba,
která byla dosud v našem městě zrealizována, rovněž firmou

ko např. nové výsadby zeleně, které již byly v různých lokalitách města uskutečněny, apod. Pokud však věta vyzněla jinak,
než bylo zamýšleno, tímto se všem omlouváme.
Odbor životního prostředí
MěÚ Přelouč

Inzerce
Výsadba u Račanského rybníčka
pana Berana, je výsadba zeleně (borovice, smrk, dřín, buk višeň, magnolie a z keřů např. hortenzie, třezalka, tavolník, vajgélie) u bytového domu v ulici Obránců míru. Jedná se o rozsáhlejší výsadbu zeleně na frekventovaném místě, kde projde
velké množství lidí, kterým nově vysazené stromy, keře a trvalky zpříjemní jejich každodenní cestu.
Město dále v letošním roce připravuje provedení údržby
stromů na hřbitově, která bude spočívat v provedení zdravotního a bezpečnostního řezu lip, popř. zajištění stability stromů
bezpečnostními vazbami.
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Ulice Teplého dostane nový povrch.
Pardubice v létě čekají dopravní uzavírky
Pardubický kraj zahájil realizaci několika projektů modernizací silnic II. třídy spolufinancovaných z evropských fondů
prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod. Jeden z nich je zaměřen na vozovky v ulicích
Teplého a Jana Palacha v Pardubicích. Práce v ulici Teplého
se uskuteční postupně ve třech etapách od 8. července až do
30. listopadu 2013, a to za úplných či částečných uzavírek pro
osobní a nákladní dopravu. Pro městskou hromadnou dopravu, hasiče a záchrannou službu bude platit speciální režim.
Těmto pracem bude ještě předcházet krátká uzavírka nájezdové rampy mimoúrovňové křižovatky Závodiště Pardubice (MUK Závodiště) ve dnech 5. až 7. července (stavba Ředitelství silnic a dálnic ČR).

PŘEHLED ÚPLNÝCH UZAVÍREK
V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
NÁJEZDOVÁ RAMPA MUK ZÁVODIŠTĚ (SILNICE I/2),
5. - 7. ČERVENCE 2013

daneč a Břehy do Přelouče a ze Starých Čívic přes Heřmanův
Městec, Bylany, Chrudim a Pardubice.
I. ETAPA ULICE TEPLÉHO, 8. - 21. ČERVENCE 2013
v úseku od křižovatky s ulicí Lexova
po vjezd do areálu Dopravního podniku města Pardubic
Objízdná trasa bude obousměrně vedena od křižovatky
s ulicí Rožkova po Rožkově a Milheimově ulici a před čerpací
stanicí Benzina v ulici Pražské se opět napojí na křižovatku
Závodiště Pardubice.
Ve směru od Přelouče je pro tranzit vytyčena obousměrně objízdná trasa z MUK Závodiště po silnici I/37 směrem na
Chrudim a poté přes okružní křižovatku Dražkovice ulicemi
Chrudimská a Jana Palacha zpět do města.
II. ETAPA ULICE TEPLÉHO, 22. ČERVENCE - 31. SRPNA 2013
v úseku mezi Dopravním podnikem města Pardubic
a křižovatkou s ulicí Pražská (za čerpací stanicí Benzina)

Objízdná trasa je stejně jako v I. etapě vedena obousměrně od křižovatky ulice Teplého s ulicí Rožkova ulicemi Rožkova a Milheimova až po křižovatku v ulici Pražská (za čerpací
stanicí Benzina) a napojení na silnici I/37 na MUK Závodiště.
Pro tranzit je objízdná
trasa obousměrně vedena
ze směru od Přelouče přes
MUK Závodiště po silnici
I/37 směrem na Chrudim
a poté přes okružní křižovatku Dražkovice ulicemi Chrudimská a Jana Palacha zpět
do města.
„Obyvatelům Dukly a také řidičům, kteří budou projíždět ve směru Pardubice - Přelouč a Pardubice Chrudim, se omlouváme za
způsobené dopravní komplikace. Zároveň však prosíMapa objízdné trasy pro osobní automobily 8. - 21. 7. 2013
me o ohleduplnost a pochopení a také o dodržování
dopravních uzávěr a doporučených objízdných tras,“
vyzývá řidiče náměstek hejtmana Pardubického kraje
zodpovědný za dopravu
a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.

Silniční doprava v přímých směrech Pardubice, Dukla - Přelouč a ve směru Pardubice -Chrudim bude zachována. Objízdné trasy budou vedeny z MUK Doubravice přes Lázně Boh-

O třetí etapě opravy silnice v Teplého ulici budeme
podrobněji informovat v dalším čísle zpravodaje.

Mapa objízdné trasy pro osobní automobily 22. 7. - 31. 8. 2013
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Pro aktuální informace
sledujte www.pardubicky-kraj.cz/dopravni-informace.
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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
Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)
je v současné době financována ze dvou zdrojů:
a) Z prostředků státního rozpočtu, kdy hospodaření s těmito
účelově určenými prostředky je limitováno rozpočtem, přiděleným krajské pobočce ÚP ČR.
b) Z prostředků Evropského sociálního fondu (dále ESF), který
je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů, jejich
vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním příležitostí v přístupu na trh práce.
Mezi základní programy ESF využívané v rámci APZ patří
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost na léta
2007-2013 (dále OP LZZ).
O příspěvek je nutné žádat a žádost vyřídit před vznikem
pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, který bude umístěn na pracovním místě s příspěvkem, není tedy možné požádat o příspěvek dodatečně a vyřizovat žádost se zpětnou platností. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Z nástrojů
aktivní politiky zaměstnanosti je nejvíce využíváno vytváření
míst na veřejně prospěšných pracích, společensky účelná pracovní místa, podpora samostatné výdělečné činnosti a zřízení chráněných pracovních míst..
Od února 2013 jsou vymezeny kategorie uchazečů o zaměstnání, kteří jsou prioritně zařazováni do projektů APZ.
U projektů VPP, SVČ a CHPM je stanovena délka evidence
pro zařazení do projektů minimálně 5 měsíců; v případě, že
bude uchazeč spadat do kategorie osob nad 55 let věku, nebo osoby zdravotně postižené, nebo ženy po mateřské dovolené, nebo osoby pečující o dítě do 15 let a nebo osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů, minimální
délka evidence je 3 měsíce; uchazeči do 30 let věku, minimální délka evidence je 2 měsíce.
Při zařazení do projektu SUPM je od 15.6.2013 stanovena
délka evidence minimálně 12 měsíců, v případě, že bude uchazeč spadat do kategorie osob nad 55 let věku, nebo OZP, nebo ženy po MD, nebo osoby pečující o dítě do 15 let a nebo
osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů, minimální délka evidence 5 měsíců; uchazeči do 30 let věku, minimální délka evidence 2 měsíce.
Veřejně prospěšné práce
(částečná úhrada mzdových nákladů)
Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené
pracovní příležitosti ve prospěch obcí, státních nebo jiných
obecně prospěšných institucí, které zaměstnavatel vytváří nejdéle na 12 měsíců. Jedná se zejména o údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací nebo
jiné obdobné činnosti, mezi něž patří např.: pomocné práce
charitativní, činnosti sociálního charakteru, kulturního charakteru, údržbářské práce na sportovištích atd. Jako náhradu ve-
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řejné služby je možné vytvořit místa na VPP formou zkrácených
pracovních úvazků. Příspěvek je poskytován do výše 11 000,- Kč
měsíčně/1 místo.
Činnosti sociálního charakteru pro tzv. pracovníky poskytující ostatní osobní služby - příspěvek je poskytován přednostně a prioritně pro pomoc u zdravotně postižených dětí ve
vzdělávacích zařízeních, zpravidla do výše 15000 Kč měsíčně/na jedno místo v závislosti na délce úvazku, dohody jsou
uzavírány zpravidla na dobu školního roku.
SÚPM vyhrazené (částečná úhrada mzdových nákladů)
Příspěvek na úhradu celkových mzdových nákladů mezd
a jejich náhrad, včetně pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na
všeobecné zdravotní pojištění je poskytován zaměstnavateli,
který vyhradí pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání vyžadujícího zvýšenou péči, doporučeného na toto místo úřadem
práce. ÚP poskytuje od 15. 6. 2013 příspěvek zpravidla do výše 11000,- Kč/měsíc v případě uzavření pracovní smlouvy na
dobu určitou, do výše 13000,- Kč/měsíc v případě uzavření
pracovní smlouvy na dobu neurčitou, na jedno společensky účelné pracovní místo, nejdéle po dobu 6 kalendářních měsíců.
SVČ- samostatná výdělečná činnost
Nástroj, kterým může ÚP poskytnout příspěvek uchazeči
o zaměstnání, který chce začít samostatně podnikat. Komise
posuzuje konkrétně předkládané podnikatelské záměry z hlediska reálnosti a záruk dlouhodobějšího úspěšného podnikání.
Dohody se uzavírají na 12 měsíců; maximální výše příspěvku
do 30000 Kč; příspěvek je určen na vybavení pracoviště.
Chráněná pracovní místa
Úřad práce podporuje vytváření chráněných pracovních
míst (CHPM) pro osoby se zdravotním postižením, které jsou
v evidenci ÚP nejméně 2 měsíce formou příspěvku na zřízení
těchto míst. Délka závazku obsazení chráněného místa je po
dobu 3 let. Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa
je poskytován do 40000 Kč na 1 CHPM a je určen na vybavení pracoviště, současně je možné také získat příspěvek na provozní náklady - do výše 2000 Kč měsíčně na 1 CHPM.
Kontaktní osoby:
Pardubice
Chrudim
Svitavy
Ústí nad Orlicí -

Ing. Rita Kopová, 950 144 452,
rita.kopova@pa.mpsv.cz
Lenka Lichtenbergová, 950 119 444,
lenka.lichtenbergova@cr.mpsv.cz
Ing. Jana Bělohlávková, 950 163 441,
jana.belohlavkova@sy.mpsv.cz
Ing. Ivana Mikulecká, 950 172 325,
ivana.mikulecka@uo.mpsv.cz

květen 2013 - statistika nezaměstnanosti
- výběr obcí - Přeloučsko
obec
uchazeči celkem podíl nezam. na obyvatelstvu
Přelouč
389
6,1
Chvaletice
144
6,4
Choltice
43
6,2
Řečany n/L
41
4,3
Břehy
37
5,2
Další informace najdete na stránkách www.portal.mpsv
Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Milí čtenáři,
s koncem školního roku se i městské policii naskytly možnosti zúčastnit se některých akcí pro
děti a udělat jim tak před prázdninami trochu
radosti.
Mezi akce, na kterých jsme se podíleli, patřil
Den s policií pořádaný mateřskou školkou ve
Veselí. Na připravených stanovištích si děti vyzkoušely své schopnosti a dovednosti, za které
získávaly sladká ocenění. Děti i strážníci tak měli možnost užít si za slunného dne velmi příjemnou zábavu.

bou. Hlídka MP byla vyslána na místo. Zde bylo
zjištěno, že se několik hostů dostalo k hudební
aparatuře a svévolně si pustili hudbu a zároveň byly otevřené dveře do ulice i okna. Vše bylo ihned vyřešeno s provozovatelem, který okamžitě sjednal nápravu - vypnul hudbu a zavřel
okna.
Nákup bez placení...
Z prodejny na sídlišti bylo přijato oznámení
o muži, který si do tašky naházel zboží, nezaplatil ho a oznamovatel se ho bál zadržet. Hlídka
na místě získala popis muže, kterého následně
dohledala v nedaleké ulici. Protože muž nechtěl přiznat odcizení zboží, byla na místo přivolána policie ČR a věc jí byla
předána.
Nehoda na trati...
Operačním policie ČR jsme byli požádáni o prověření oznámení o sražené osobě vlakem na nádraží ČD. V blízkosti nákupního domu Tesco byla skutečně nalezena osoba pod vlakem.
Bohužel zranění, které tento mladý muž utrpěl při srážce, nebyla slučitelná se životem.

Dalšími akcemi pro děti, na kterých byl kontakt se strážníky zábavou, byla „Pohádková cesta 2013“, pořádaná rodinným klubem Sluníčko nebo „Děti v akci“, kterou také pořádala obec Veselí.

Chycený zloděj...
Pracovnice obchodu Penny Market telefonicky oznámila krádež a informovala dozorčího MP, že zloděj se pokusil o útěk.
V tu chvíli však procházel kolem obchodu strážník MP v civilu, mimo pracovní dobu a utíkajícího zloděje okamžitě zadržel.
Po příjezdu hlídky MP na místo si strážníci muže převzali a předvedli ho na policii ČR. Zde byla zjištěna bohatá trestná minulost tohoto muže a také to, že je tento pachatel v pátrání.
Měděné okapy lákají...
V čase 02.35 hod. bylo telefonicky oznámeno, že se nějaký
muž pokouší sundat a odcizit měděný okapový svod z domu.
Na místo ihned vyrazila hlídka MP a získala od oznamovatele popis tohoto muže. Při následné kontrole okolí byl nalezen
muž, který odpovídal podanému popisu. Přestože u muže byly
nalezeny předměty, které k demontáži okapů používal (kleště,
šroubovák a magnet), nechtěl se přiznat k tomu, že by svod
okapu sundával. Proto byl převezen na místo činu, kde byl identifikován svědky a poté se k trestné činnosti přiznal. Ve služebních poutech byl pak převezen na policii ČR.

Za městskou policii přeji krásné léto
bez nepříjemných okamžiků!
Ještě připomínám naše telefonní čísla:
Z našich zásahů v uplynulém období
Samozvaní „disdžokejové“...
Ve velmi časných ranních hodinách obdržel dozorčí MP
telefonické oznámení - v restauraci na Náměstí 17. listopadu
dochází k rušení nočního klidu hlasitou reprodukovanou hud-
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tísňová linka:
tel.:
fax:
mobilní telefon:
e-mail:

156 - ne z mobilních telefonů
466 959 660
466 094 104
736 641 952
mp@mestoprelouc.cz
Mgr. Martin Karabec,
velitel MP Přelouč
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Odpojování bytových domů
od systému zásobování z CZT
Autor:
Ing. Michal Židek, Ph.D., zástupce ředitele
Organizace: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
řečeno ostatní náklady potřebné pro zaVážený čtenáři,
jištění bezpečného a spolehlivého prodnešní situace na energetickém trhu
vozu domovní kotelny, které musíme do
se mění dynamicky a každý dodavatel
kalkulace ceny tepla započítat. Jedná se
i odběratel hledá cesty, jak snížit náklapředevším o zajištění obsluhy, která se
dy spojené s výrobou či spotřebou enerbude o zdroj tepla starat a musí zabezgií. Důvodů k takovému jednání je mnopečit provozuschopnost zdroje a to i v doho a svůj podíl na změnách si vybírá
bě pracovního dne, víkendu i svátku. Ze
také ekonomická krize, která dnes setrzkušeností se odměna pohybuje okolo
vává nad evropskými ekonomikami a tím
2 500 Kč měsíčně. Dále je nutné mysnutí mimo jiné také dodavatele systémů
let na to, že pro provozování tepelných
vytápění vhodných pro rodinné domy
zdrojů platí řada zákonných předpisů směřovat svůj zájem do segmentu, kte- Energetický zákon a jeho prováděcí vyrý byl u nás donedávna řešen z velké
hlášky, zákony a vyhlášky vztahující se
části CZT.
k plynovým zařízením, komínům, znečišOdběratele a zejména domácnosti
iování ovzduší, tlakovým nádobám, pozatěžují náklady spojené s vytápěním
žární předpisy, bezpečnostní předpisy atd.
a dodávkou teplé vody často významně
a z nich vyplývající požadavky na zajiša proto také hledají možnosti jak tyto
iování kontrol a revizí. Jmenovitě se jednáklady snížit. Jednou z cest jak snížit
ná o kontrolu kotlů energetickým auditonáklady za dodávky tepla je snížit potřerem, revize detektorů kouře, revize kotlů
bu tepla např. vlivem zateplení domů,
a měření emisí. Celkově za revize zapladalší cestou je tlak na stávajícího dotíme 10 000 Kč za rok. Dalším nákladem
davatele tepla na snížení ceny tepla poje spotřebovaná elektrická energie spopřípadě vybudování vlastního zdroje tepjená s provozem kotelny ve výši 12 000 Kč
la - domovní kotelny.
za rok a také náklady na údržbu, které
Otázka tedy zní „ Jakou cestou se vyv průměru činí 10 000 Kč ročně. Zbylé
dat, abych dosáhl snížení ceny tepla?
náklady tvoří drobné správní režie, poOdpojit se od soustavy Centrálního zápřípadě pojištění.
sobování teplem (dále jen CZT) a vybuNa co se ale často zapomíná? Výstavdovat vlastní kotelnu, nebo zůstat naba kotelny něco stojí (cca do 1 mil. Kč)
pojen a soustavu CZT, která z variant je
a po uplynutí doby její životnosti musí
pro mne výhodnější?“
být technologie kotelny obměněna. Proto je nutné do kalkulace ceny tepla zaV případě varianty domovní kotelny
počítat úroky z půjčky pokud si na inbývá rozhodnutí o jejím vybudování časvestici půjčujeme a také odpisy, které
to ovlivněno nepřesnými nebo zavádějívyužijeme následně pro obnovu zařízecími informacemi prodejců kotlů o invesní. Často se na tyto položky v kalkulaci
tičních a provozních nákladech a z toho
tepla zapomíná, protože jsou například
vyplývající zkreslené ceně tepla, která se
hrazeny z fondu oprav nebo skryty v jidle jejich kalkulací pohybuje v relaci
ných položkách. Což nehodnotím jako
400 - 500 Kč/GJ vč. DPH. Na základě zkusprávné, ale v konečném důsledku tyto
šeností z výstaveb a provozu domovních
náklady odběratel stejně zaplatí, hodnoplynových kotelen se pokusím osvětlit
cení ponechám na úvaze každého čtenávýslednou cenu pro obyvatele bytového
ře článku. Po součtu celkových nákladů
domu s celkovou spotřebou 1 100 GJ/rok.
se dostáváme na výslednou cenu 617 Kč
Jak víme, výsledná cena tepla se skládá
za GJ při DPH 21%. Tato cena není smyšze dvou základních složek, které ovlivlená, nýbrž reálná, převzata z kalkulací
ňují její výši. První položkou je cena paexistujícího nového plynového zdroje pro
liva, která se pohybuje na úrovni až 70bytový dům, ve kterém byla zbudována
-80 % z celkové ceny tepla a nejsme ji
kotelna na konci roku 2011.
schopni při maloodběrech výrazně ovlivPři rozhodování o výstavbě a provonit. Zbylých 20-30 % tvoří zjednodušeně
zování domovní plynové kotelny je nut-
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né vzít v úvahu kromě ekonomického
hlediska také další kritéria a to je hlavně bezpečnost a spolehlivost dodávek
tepla. Proto je nutné se také ptát: Kdo
bude zajišiovat opravy kotelny? Za jak
dlouho nastoupí na opravu? Má okamžitě k dispozici náhradní díly na opravy? Dojde vybudováním kotelny ke zvýšení rizika požáru v domě? Zhorší se
kvalita ovzduší v souvislosti s provozem
kotelny? Hodně otázek a úkonů, které
nelze finančně ohodnotit, ale přinášejí
spoustu starostí a nejistoty.
Z mého pohledu je proto nutné se
zamyslet nad variantou, zda-li není možné jednáním s dodavatelem tepla o efektivních změnách na síti CZT dosáhnout
ceny tepla srovnatelné s domovní kotelnou, při zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek tepla.
Závěrem bych chtěl říci, že riziko je
spojeno s každým rozhodováním a to jak
v kladném smyslu, kdy je spojeno s nadějí na dosažení lepších výsledků, tak
na druhé straně s nebezpečím neúspěchu přinášející ekonomické ztráty. U tak
zásadních rozhodovacích úloh jakou je
změna zdroje tepla dosavadního tepelného hospodářství, může znamenat pro
odběratele zatížení značnou mírou nejistoty a neurčitosti budoucího vývoje
např. cen energie, kterou bývají nejvíce
postiženi maloodběratelé. Proto je vhodné provádět analýzu rizika a zohlednit
všechny klady i zápory popřípadě požádat o pomoc odborníka.

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

!

Levné energie
pro domácnost

„Josef Bohuslav Foerster“
v Mladé Boleslavi

Koncem měsíce dubna obchodovaly Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace prostřednictvím dohodce firmy ENSYTRA s.r.o. Mohelnice o nejvýhodnější ceny plynu na rok 2014
a elektřiny na roky 2014 a 2015.
Společnost ENSYTRA, s.r.o. Mohelnice zajišiuje tyto nákupy levné energie i pro běžné domácnosti. Mezi největší výhody nákupu elektřiny a zemního plynu na komoditní burze
PROFIT patří nejlepší možná cena elektřiny a zemního plynu
v čase nákupu, odpovědnost burzy za bezchybně nastavený
smluvní vztah dodávky, garance odbornosti v celém procesu
nákupu energií na burze a státní dozor zástupců Ministerstva
průmyslu a obchodu nad celým procesem nákupu energií.
A co je nutné pro nákup levných energií pro domácnosti
udělat?
" podepsat smlouvu s dohodcem na zprostředkování burzovních komoditních obchodů, včetně souhlasu domácnosti se
zpracováním osobních údajů a plné moci pro zastupování
zákazníka
" uhradit jednorázový registrační poplatek ve výši 200,- Kč +
+ DPH. (Domácnost neplatí dohodci ani burze žádné další
poplatky za zrealizovaný burzovní obchod a nákupy lze následně opakovat již bezplatně
" dodat kopii platné smlouvy a poslední zúčtovací faktury od stávajícího dodavatele
" zrealizovat nákup elektrické energie/zemního plynu (prostřednictvím makléře).

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster opustil 23. května 2013
východočeský region a vyjel si zazpívat
na festival do Mladé Boleslavi, kam byl
pozván hostitelským pěveckým sborem „Boleslav“, sborem s dlouholetou tradicí (založeným již v roce 1857), který má za sebou
řadu zahraničních zájezdů a bohatou spolupráci s Mladoboleslavským komorním orchestrem. „Mladoboleslavský pěvecký
festival“ je pořádán každoročně a sbor J. B. Foerster se s boleslavským sborem setkává na festivalech v Osenicích i ve městech východočeského regionu.
Hlavní festivalový koncert probíhal od 19 hodin ve Sboru českých bratří pod klenbou jedné
z nejstarších renesančních pseudobazilik. Stavba připomíná slavnou minulost města v 16. století.
V současnosti slouží jako výstavní a koncertní síň s jedinečnou
akustikou.
Do programu jsme zařadili
především chrámovou hudbu
a své vystoupení jsme nemohli
zakončit jinak než skadbami Josefa Bohuslava Foerstra, což
publikum kladně ocenilo. Po závěrečné „České písni“ zazněly jako přídavek i Foerstrovy „Rodné brázdy v šíř i v dál“.

Po realizaci burzovního obchodu je vygenerován závěrkový list v elektronické podobě ve formátu PDF, který plně nahrazuje smlouvu o sdružených službách dodávky energie. Žádné
další smlouvy s vítězným dodavatelem se již následně nepodepisují.
Nezávaznou poptávku je možné směřovat na www.ensytra.cz

Poděkování
- povodně 2013
Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli v úterý 11. a ve
středu 12. června 2013 do materiální sbírky na pomoc postiženým ničivými povodněmi. Sbírka byla pořádána Městem Přelouč
ve spolupráci s Českým červeným křížem Pardubice a všechny
věci byly předány potřebným.

K přátelské atmosféře přispěla i skladba renesančního autora Johna Dowlanda s výstižným názvem „Come again!“, kterou sbory nacvičily pro závěrečné společné vystoupení.
D. Jiroutová
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„Odcházení“

Inzerce

Mateřská škola Kladenská, Přelouč

Malé ohlédnutí…
Je konec školního roku a my
se ohlédneme za odcházejícím
jarem v naší mateřské škole.
V dubnu jme měli možnost
na školní zahradě sledovat výcvik dravců, pak nás také navštívil pan Bc. Leoš Slavík - člen
Městské policie, který vhodně
připraveným programem zasvětil děti do práce policisty. Ve
spolupráci se ZUŠ jsme využili „Dne otevřených dveří“ a měli jsme možnost si prohlédnout
jednotlivé třídy se zkouškou hry na různé hudební nástroje.
Každoroční exkurze pro předškoláky do Planetária v Hradci
Králové znamená u dětí získání spoustu nových poznatků a vědomostí.
I květen byl bohatý na různě akce, výlety. Nejprve v Domově pro seniory náš pěvecký kroužek zazpíval babičkám ke
Dni matek. Velmi vydařený byl výlet do Chlumce nad Cidlinou,
kde jsme prošli zámecký park po kouzelné vílí stezce. Letos
poprvé na ragbyovém hřišti si děti užily sportovní dopoledne
plné závodů a soutěží. A ještě k nám na zahradu přijeli velkým hasičským autem dobrovolní hasiči - děti si prohlédly
celou kabinu, zdravotní pomůcky včetně nafukovacích nosítek,
zkusily si sedět v pravém záchranářském člunu.
Poslední měsíc letošního školního roku se nesl ve znamení oslav - nejprve Den dětí, lehkoatletická soutěž, samozřejmě s předáváním medailí. Na školní zahradě proběhlo rozloučení s předškoláky pro rodiče s moc hezkým vystoupením dětí
jednotlivých tříd.
A nakonec ještě týden ve škole v přírodě - ve Zderazu
u Skutče.
A pak hurá na prázdniny!!!
Kolektiv učitelek MŠ Kladenská
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Ten vypůjčený titulek charakterizuje situaci na literárně
dramatickém oboru ZUŠ v Přelouči. Po 22 letech odchází jeho vyučující Mgr.Zdeněk Rumpík, člen Východočeského divadla v Pardubicích. Nezříká se ale svých současných svěřenců.
Část jich prošla náročným konkurzem do mládežnického divadla LAIK při VČD, někteří mladší zůstávají v ZUŠ a budou pracovat pod vedením vyučující Kateřiny Prouzové a mohou se
na konkurz přihlásit v příštích letech a tou poslední skupinou
jsou ti, kterým studijní nebo pracovní povinnosti už nedovolí
pokračovat.
22 let života souboru ale nelze jen tak vymazat. Na začátku byl tehdy budoucí ředitel Mgr. Fr. Dařílek, který navrhl otci,
čekajícímu na syna, zda by raději nepracoval s dětmi v LDO.
Takže to zkusil. A dělalo se DIVADLO, které postupně přitáhlo
až 35 dětí různého věku (původně docházeli 4 žáci ) tak, že
neutekly. Samozřejmě, že talent je v kumštu determinující.
Někteří pochopili, že láska k divadelním prknům není úměrná
hlavním rolím, někteří se k nim vypracovali, ale z těch, kteří
vytrvali se každoročně rekrutovali studenti herectví, novináři,
moderátoři i pracovníci divadelního managementu. Jsou z nich
i kolegové svého učitele ve VČD.
Školský systém musí být ale i přes mimořádné pochopení
současné ředitelky Jany Bednářové nějak nastaven a kdo by
odolal velkorysé nabídce ředitele VČD Mgr. Petra Dohnala na
ustavení studiového mládežnického souboru LAIK s veškerým
profesionálním servisem, ovšem také s náročnými závazky pro
přijaté. Když začaly probleskovat zvěsti o chystaném projektu, začali se nabízet kolegové různých divadelních profesí se
spoluprací.
A bylo rozhodnuto. Kurzy dobového i moderního tance, šermu a líčení na odborné úrovni a k tomu zázemí jednoho z nejpřednějších divadel v Česku, které mnozí znají z individuálního hostování i hostování „ svých“ přeloučských inscenací je
nesmírně inspirativní. Ovšem pro vedoucího souboru je to skok
do neznáma a velký závazek. A samozřejmě pro všechny členy nového souboru. Nic tedy nekončí, dochází jenom k určité
transformaci. Poslední akcí stávajícího „dramaiáku“ bude podzimní zájezd do Paříže, Londýna a Oxfordu za laskavé podpory SRPŠ ZUŠ a MěÚ Přelouč.
Hana Krupková
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Červencová a srpnová výročí
a významné události na Přeloučsku
1. 7. 1919 byl zvolen starostou města Přelouče berní správce František Horáček.
1. 7. 1949 vznikl národní podnik Manganorudné a kyzové
závody Chvaletice (MKZ).
1. 7. 1957 byla v Přelouči zrušena čokoládovna EGO. Objekty a zaměstnance převzala Tesla II. Přelouč. Čokoládovna EGO byla v Přelouči založena v roce 1923, po roce 1945
byla přejmenována na VÝVOJ.
1. 7. 1978 si obyvatelé obce Raškovice mohli poprvé natočit vodu ve svých domácnostech z vodovodu.
1. 7. 1997 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 13. 12.
1914) Ing. Karel Ptáček, potomek přeloučské muzikantské
rodiny, ve 30. a 40. letech byl známý jako aranžér džezové
hudby. Jako tenorsaxofonista působil v předních orchestrech
té doby (Ladislava Habarta, Karla Vlacha, Gramo-Klub Jana
Šímy aj.)
2. 7. 1959 zemřel v Praze přeloučský rodák MUDr. Jiří Diviš, bývalý přednosta 2. chirurg. kliniky v Praze, vynikající
hrudní chirurg, v roce 1923 provedl první transfusi krve
v ČSR, narodil se 4. 5. 1886 v rodině Ing. Jana Diviše, ředitele cukrovaru v Přelouči a v letech 1914 - 1919 úspěšného starosty města Přelouče. Měl čtyři sourozence, bratra
a 3 sestry.
2. 7. 2003 zemřela soběslavská rodačka Klára Zurynková-Svobodová, klavíristka a učitelka hudby. Za svého působení v Přelouči vyučovala hudbě a řídila pěvecký sbor J. B. Foerstera. Byla doprovázečkou četných umělců ve východních
Čechách. Narozena v Soběslavi dne 7. 3. 1910.
3. 7. 1842 zničil požár ve Zdechovicích za silného větru
22 domků.
4. 7. 1776 se konala v Přelouči slavnost u příležitosti dokončení stavební rekonstrukce Svatopolského areálu.
5. 7. 1837 se konal v Přelouči první týdenní trh na obilí, prodalo se přes 300 korců obilí, mnoho drůbeže a jiných věcí.
5. 7. 1866 vtrhlo do Přelouče pruské vojsko, které zde po
bitvě u Hradce Králové pátralo po zbytcích rakouských armád.
6. 7. 1921 se v Přelouči narodil Miloslav Bervíd, bývalý šéfdirigent Západočeského symfonického orchestru v Mariánských Lázních. Zemřel 8. 9. 1980 v Praze, pochován v Přelouči.
6. 7. 1930 byla otevřena školní budova ve Chvaleticích,
postavená podle návrhu akad. arch. Karla Řepy st.
7. 7. 1861 sehráli divadelní ochotníci hru „Paličova dcera“.
8. 7. 1927 se narodil v Přelouči Miroslav Brebera, dlouholetý funkcionář místního Sokola a aktivní cvičitel spartakiádních a sletových vystoupení, po ukončení totalitního režimu
působil od 1. 3. 1990 do nových voleb 30. 11. 1990 ve funkci starosty města Přelouče.
10. 7. 1752 vyhořel lovecký zámeček kladrubského hřebčína.
Po opravě v něm zřídila dvorská komora „císařskou fabriku
na sukna“.
10. 7. 1817 se v Bohdanči narodil Václav Pour, právník, později mlynář ve Valech, přítel Karla Havlíčka Borovského,
účastník revolučního dění v r. 1848. Byl jedním z českých
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81 poslanců, kteří podepsali v srpnu 1868 Deklaraci českou (požadavek federace v rámci Rakouska-Uherska).
10. 7. 1997 zaplavil vysoký stav vody v Labi po vytrvalých
deštích prameniště pitné vody u Semína.
11. 7. 1870 se narodil v Bohdanči Jan Hroch, hudební pedagog a skladatel, v letech 1907 - 1922 působil v Přelouči. Vedle učitelské praxe byl sbormistrem pěveckého spolku a dirigentem smyčcového orchestru. V roce 1922 se stal
ředitelem měšianské školy v Pardubicích.
13. 7. 1930 byla v Přelouči slavnostně otevřena nová sokolovna, postavená nákladem 470 tis. tehdejších korun.
13. 7. 1947 se konal na letišti v Přelouči (bylo zrušeno v roce 1955) první letecký den.
14. 7. 1875 se narodil v Přelouči Bohuslav Jelínek, hudebník a cestovatel, absolvent pražské konzervatoře. Byl kapelníkem 18. Východosibiřského pluku v Manžursku, a to
v hodnosti kapitána. Muzeu v Přelouči věnoval sbírku
zbraní.
15. 7. 1863 se narodil v Cholticích PhDr. Jindřich Barvíř, český petrograf, původně středoškolský profesor, později profesor petrografie na UK v Praze. Jako regionální archeolog
provedl řadu průzkumů.
15. 7. 1867 žilo v Přelouči 2 345 obyvatel.
15. 7. 1919 se narodil v Přelouči Jindřich Mahelka, akademický malíř, grafik, ilustrátor, profesor na střední průmyslové škole grafické u profesora Vladimíra Silovského. Náměty pro krajinomalby čerpal hlavně z Polabí v okolí Přelouče.
Čestný občan města Přelouče, zemřel 3. 3. 1990 v Praze na
Zbraslavi.
15. 7. 1922 byl v Cholticích zřízen a uveden do provozu chudobinec.
15. 7. 1963 zemřel přeloučský rodák (nar. 17. 9. 1872) Gustav Heřman, školský a osvětový pracovník, ředitel měšianské školy v Přelouči. Působil jako správce konzulátu ve
Splitu, později působil jako ředitel měšianských škol na Slovensku. Byl zakládajícím členem městského muzea, důvěrný přítel Dr. Emila Holuba.
16. 7. 1921 byla v Kojicích založena Tělocvičná jednota
Sokol. V roce 1945 se spojila s místním fotbalovým klubem
pod společným názvem Sokol Kojice.
17. 7. 1864 se v Přelouči narodil Rudolf Brunner - Dvořák,
momentní fotograf, byl dvorním fotografem arcivévody Ferdinanda d’Éste. Zemřel v Praze dne 7. 6. 1927.
17. 7. 1937 zemřel v Pardubicích Jan Hroch, hudební pedagog a skladatel, bývalý ředitel měšianské školy v Pardubicích. V letech 1907 - 1922 působil v Přelouči. Autor
několika instrumentálních skladeb. Místem jeho narození
dne 11. 7. 1870 byla Bohdaneč.
17. 7. 1941 zemřel v Plzni přeloučský rodák Karel Seidl, český operní tenorista. Zpěv studoval v Praze a v Dráž•anech,
na angažmá odešel do Essenu, Kolína nad Rýnem a Düsseldorfu. Po 1. světové válce působil jako operní pěvec v Plzni,
Českých Budějovicích a v Olomouci. Úspěšný interpret postav Smetanových oper. Datum narození v Přelouči bylo
22. 12. 1889.
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17. 7. 1989 zemřel v Rychnově nad Kněžnou přeloučský rodák (26. 6. 1916) Jan Horyna, bývalý důstojník čsl. armády,
v mládí talentovaný místní sportovec, reprezentant armádního tenisu, zakládající člen přeloučského hokeje, úspěšný
hráč kopané a stolního tenisu.
17. 7. 1998 se konala kolaudace plynovodu do obcí Choltice, Chrtníky, Jedousov, Svinčany a Bezděkov.
18. 7. 1920 se ustavil v Přelouči studentský spolek „Ladislav Quis“.
18. 7. 1927 byla dokončena stavba zdymadla a hydroelektrárny na Labi v Přelouči.
21. 7. 1774 se narodil v Kvasinách Alois Budislav Rettig,
zkoušený magistrátní rada, advokát, spisovatel a dramatik,
na přeloučské radnici působil v letech 1813 - 1818 jako
magistrátní rada. Manžel M. D. Rettigové.
21. 7. 1937 se narodil v Přelouči ing. Miroslav Hrnčíř, CSc.,
ekonomicko-finanční expert, bývalý poradce guvernéra centrální banky v Praze, v roce 1996 jmenován prezidentem
republiky členem bankovní rady České národní banky.
22. 7. 1638 povolil císař Ferdinand III. městu Přelouči právo pořádat Třetí jarmark v úterý po neděli Provodní.
23. 7. 1893 byla v Přelouči zahájena Národopisná výstava,
u jejíhož zrodu stál Dr. Ladislav Quis, místní advokát a básník.
23. 7. 1913 se narodil Václav Kytka, profesor Střední odborné školy výtvarné v Praze. Školní prázdniny trávil u prarodičů v Přelouči, kde se stýkal s místními akademickými malíři Emlerem, Brotánkem a Mahelkou.
24. 7. 1879 byl položen základní kámen ke stavbě staré choltické školy.
24. 7. 1913 se narodil v České Třebové Vladimír Zourek, akademický malíř a portrétista, žil a pracoval v Přelouči. Studoval v letech 1934 - 1939 a též 1945 na AVU v Praze
u prof. Willi Nowaka. Místními spoluobčany byl označován za „posledního přeloučského bohéma“. Zemřel za tragických okolností v Přelouči dne 19. 4. 1969.
25. 7. 1867 byla na okresním úřadě v Přelouči zřízena „poptavárna po práci“.
25. 7. 1910 byl na mlýnských pozemcích u Výrova nalezen
poklad zlatých a stříbrných mincí, pocházejících většinou ze
17. století.
25. 7. 1921 byla v Přelouči ustavena Federativní dělnická
tělovýchovná jednota (FDTJ).
26. 7. 1844 zemřel v Litomyšli Alois Budislav Rettig, bývalý
magistrátní rada na přeloučské radnici, manžel M. D. Rettigové.
26. 7. 1849 se narodil v Sezemicích Josef Ledr st., pedagog,
původně učitel, ředitel školy v Nových Dvorech a v Uhlířských Janovicích, od roku 1915 žil v Přelouči. Sepsal Dějiny města Přelouče nad Labem, Dějiny panství a města Nových Dvorů, dějiny Malína, Dějiny města Uhlířských Janovic.
Zemřel dne 18. 6. 1934 v Přelouči.
26. 7. 1912 se narodil v Přelouči František Emler, akademický malíř, čestný občan města Přelouče, náměty pro krajinomalby čerpal z rodného Polabí, Českomoravské vrchoviny a při svých studijních cestách v cizině. Zemřel v Praze
dne 24. 5. 1992.
27. 7. 1864 se narodil v Přelouči František Flos, okresní školní inspektor v Pardubicích, autor dobrodužné a naučné literatury pro mládež. Zemřel 8. 1. 1961 v Praze.
28. 7. 1872 se konalo svěcení praporu „Krejčovské jednoty
v Přelouči“.
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31. 7. 1785 byl vysvěcen evangelický kostel v Bukovce. První bohoslužby se v Bukovce konaly před výstavbou kostela
již 3. 8. 1783.
31. 7. 1938 byly při odstraňování zdiva na zbořeništi Krejzlova domu v Přelouči nalezeny zazděny v jedné místnosti
dva plátěné pytlíky stříbrných mincí o váze 4,8. kg, pocházejících z let 1740 - 1800 a do úkrytu byly zazděny v bouřlivém roce 1848.
31. 7. 1997 zemřel v Praze Ing. Josef Zeman, významný projektant, autor řady projektů sportovních hal u nás i v cizině.
Byl rovněž autorem unikátního Ž•ákovského mostu u Orlické přehrady. Mládí prožil v Přelouči, kde je také na Svatém
poli pochován. Jeho rodným místem dne 19. 3. 1922 byla
Běloves u Náchoda.
31. 7. 1999 převzala obec Sopřeč z rukou senátorky Jaroslavy Moserové a přednosty Okresního úřadu v Pardubicích Michala Rabase obecní znak a prapor.

1. 8. 1934 došlo ke spojení Městské spořitelny v Přelouči
s Městskou spořitelnou v Pardubicích.
2. 8. 1906 zemřel v Praze Jan Slavík, matematik a filozof,
organizátor středního školství na Moravě. Od roku 1891 byl
zemským školním inspektorem na Moravě. Tento přeloučský rodák byl čestným občanem sedmi moravských měst.
2. 8. 1975 zemřel v Přelouči ing. Dr. Zdeněk Kadlus st. Profesor a později ředitel Zemědělské školy v Přelouči, byl autorem četných odborných publikací a příspěvků.
3. 8. 1620 byl královskou komisí Fridricha Faltského sestaven soupis majetku zdechovického statku. Kromě zámku,
kostela a panského dvora mu patřily mlýn a pivovar i příslušný úsek Labe. Ve Chvaleticích obecní lázeň a vinice,
z vesnic pak Trnávka, Řečany s kostelem, Labětín a Spytovice.
3. 8. 1783 se konaly první evangelické bohoslužby v Bukovce. Evangelický kostel zde byl vysvěcen 31. 7. 1785.
3. 8. 1882 byla slavnostně zprovozněna nová školní budova v Přelouči na nynějším Masarykově náměstí.
3. 8. 1935 byl v Přelouči ustaven „Sbor skautů DTJ“.
4. 8. 1831 se narodil v Libenicích u Kolína Josef Dobiáš,
evangelický duchovní, přítel Karla Havlíčka Borovského,
autor řady článků historického obsahu. Zemřel 20. 3. 1907
v Bukovce.
4. 8. 1861 sehráli přeloučští divadelní ochotníci hru „Paní
Mariánka, matka pluku.“
5. 8. 1845 zemřela v Litomyšli Magdalena Dobromila Rettigová, populární spisovatelka, v Přelouči pobývala po boku
manžela-magistrátního rady na přeloučské radnici.
7. 8. 1887 se narodil v Lipolticích Augustin Deršák, hudební pedagog a sbormistr, absolvent varhanního oddělení
pražské konzervatoře, ředitel kůru, zakladatel a sbormistr
Pěveckého sdružení slovenských učitelů.
10. 8. 1925 se v Přelouči narodil Ing. Stanislav Brebera, CSc.,
bývalý výzkumný pracovník Vojenského technického ústavu, v roce 1952 vyvinul plastickou trhavinu s názvem SEMTEX pro použití v průmyslu. Zemřel 11.5. 2012 v Pardubicích.
10. 8. 1884 byl v Cholticích založen Sbor dobrovolných hasičů.
12. 8. 1934 byl v Přelouči otevřen spolkový dům DTJ s tělocvičnou.
13. 8. 1933 byl v Přelouči otevřen hasičský dům. Základní
kámen byl k němu položen již v roce 1926.
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14. 8. 1904 a 15. 8. 1904 uspořádali vídenští Češi manifestační výlet do Čech. Navštívili i město Přelouč.
15. 8. 1785 bylo v Přelouči zrušeno Bratrstvo Sv. Barbory.
16. 8. 1922 se narodil v Chlumci nad Cidlinou prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Dr.Sc., své mládí prožil v Kladrubech nad Labem, kde byl jeho otec ředitelem Národního hřebčína. Jako
známý dětský psycholog byl autorem a spoluautorem řady
odborných knih o psychických deprivacích v dětství. Vykonal řadu přednášek doma i v cizině (Kanada, USA, Austrálie). Zemřel 26. 10. 2004 v Praze. Byl členem Klubu rodáků
a přátel města Přelouče v Praze.
16. 8. 1932 se v Přelouči narodil prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., od 6. 4. 1994 rektor Univerzity Pardubice, autor
četných odborných publikací, učebnic a skript.
16. 8. 1976 byla v Přelouči otevřena nová pošta v nynější
Pardubické ulici.
20. 8. 1984 zemřel v Praze přeloučský rodák ing. Jiří Rydlo, specialista v oboru elektrotechnického zabezpečení železnic. Publikoval v odborných časopisech.
22. 8. 1917 se v Přelouči narodil Zdeněk Václavík, účastník
2. zahraničního oboje ze Západu. Po 2.světoklvé válce napsal několik autentických knih o cestách a osudech našich vojáků v zahraniční armádě. Po únoru 1948 byl vyloučen ze svazu novinářů a byl nucen emigrovat po druhé.

!

Žil v Americe ve státě Wiskonsin, kde také dne 4. 4. 2008
zemřel.
22. 8. 1995 došlo v Cholticích k přepadení pošty. Maskovaný lupič si odnesl 36 tis. Kč.
24. 8. 1919 se usnesla obecní rada v Kojicích zavést do obce elektrický proud. Elektrifikaci provedla v roce 1921 firma ing. Křižík, Praha.
25. 8. 1944 zemřel v Přelouči místní rodák (narozen 4. 11.
1883) Karel František Ludvík, sazeč a polygraf, malíř, fotograf, cestovatel. V letech 1924 - 1934 působil v Addis Abebě v Etiopii, kde měl tiskárnu. Část jeho sbírek je uložena
v Městském muzeu v Přelouči.
27. 8. 1918 se městská rada v Přelouči veřejně přihlásila
k právu českého národa na státoprávní uspořádání.
29. 8. 1998 se konaly ve Valech oslavy 600. výročí první písemné zmínky o této obci. Při této příležitosti byly předány
starostovi symboly obce - prapor a znak.
29. 8. 2005 zemřel v Pardubicích přeloučský rodák (narozen 18. 5. 1935) Ing. Arch. Lubomír Driml, autor projektů
významných budov ve východočeském kraji. Byl autorem
poválečného územního plánu města Přelouče (školní práce na ČVUT v Praze za vedení doc. Ing. Krásného).
31. 7. 1963 se v Přelouči narodil Alois Balán, učitel na umělecko-průmyslové škole ve Vídni a ve Valašském Meziříčí.
Působil též v Paříži a Mnichově.
31. 8. 1918 byla v Přelouči ustavena Hospodářská rada.
F.H.
Prameny:
- Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo (2003)
- Aktualizovaný záznamník autora

Inzerce
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Veselé aforismy z prázdnin a dovolených
Achille Gregor: Zjistíš-li, že se neuživíš
vlastní chytrostí, máš ještě možnost
žít z cizí hlouposti.
N.N.: Věříte v existenci platonické lásky?
„Přirozeně. Jen mezi manželi...“
H. ROWLANDOVA: Ženě stačí poznat
jednoho muže, aby pochopila všechny ostatní, muž může poznat všechny
ženy, a přesto nepochopí ani jedinou.
E. Kishon: Znám muže, který je již dvaatřicet let šiastně ženatý - ovšem s pěti ženami za sebou.
Ivan Fontana: Pokud Vám to pálí - neberte rozum do hrsti!
J. Ternay: Ženy jsou zvláštní stvoření.
Přiblížíme-li se k nim příliš, říkají že
zacházíme příliš daleko.
A. Dumas: Starý mládenec se nudí všude, ženatý muž jen doma.
J. Bezouška: Po skončení utkání odměnili rozhodčího bouřlivým neutuchajícím potleskem - na obě jeho tváře.
N.N. Gentleman si dává při kašli ruku
před ústa i ve tmě.
SACHA GUITRY: V životě není důležité,
abychom měli peníze, ale aby je měli druzí.
H. DE MONTHERLANT: Počestná je ta
žena, která není s to (nebo již není
s to) učinit nešiastným více než jednoho muže.
R.L. Stevenson: Manželství je jako život - bojiště, a ne záhon růží.

CURT GOETZ: Muži jsou s to mluvit na
některé téma celé hodiny, ženy k tomu nepotřebují vůbec žádné téma.
Fr. Rochefouaucold: Ohradit se proti pochvale znamená chtít ji slyšet ještě
jednou.
F. Rochefoucauld: Kdo chce být oblíbený, nesmí mít víc rozumu než ti druzí.
Quitard: Manželství je jako obležená
pevnost: ti, kteří jsou vně, chtějí se dostat dovnitř, a ti uvnitř chtějí ven.
A. Andreev: Nemoc je stav, kdy nám nechutná ani to, co nám lékař přísně zakázal.
„PRZEKROJ“: Nejvyšší čas, aby lidé vynalezli nějaký modernější způsob zahajování dne, než to staromódní vstávání.
Boris Notkin: Milenec musí dokazovat
svou lásku, manžel své alibi.
Oscar Wilde: Neexistuje ideální manžel.
Ideální manžel zůstává svobodným.
„Krokodil“: Dostali jsme od přírody dvě
oči, abychom příležitostně mohli jedno přimhouřit.
Mark Twain: Dívá-li se některá žena často do zrcadla, nemusí to být ješitnost,
ale statečnost.
V. B. Shore: Každá žena vzpomíná s láskou na muže, který si ji chtěl vzít, každý muž na ženu, která ho nechtěla.
Chamfort: Spisovatel, říkával Diderot,
může mít milenku, která píše knihy,

FEJETON
Tenkrát …
Bylo letní ráno v roce 1957. Slunce svítilo naplno a slibovalo nádherný den.
„Jde se na výlet“, rozhodl nesmlouvavě tatínek.
Nevěděli jsme ani kam, možná, že to v dané chvíli netušil
ani on, ale nápad byl rodinou přijat. Náhlé rozhodnutí mělo jistou výhodu. Žádné velké přípravy a jde se. Torna obsahovala
několik bleskově uvařených vajec natvrdo, chléb s turistickým
salámem a postříbřenou termosku. Petlahve tenkrát nebyly.
„Vezmeme to na Javorník“, seznámil nás s plánem.
Javorník, s půvabnou restaurací ve tvaru sudu, byl nedaleký vrch, vzdálený asi 8 kilometrů od našeho bydliště. Tatínek se
rozhodl pro zkratku, neboi modrá turistická trasa se mu zdála
příliš klikatá a tudíž zdlouhavá. Kopec viděl přímo před sebou,
nebude to problém.
Ze silnice jsme sešli na louku, za ní slibný lesík, paseka,
potůček, žitné pole, nenápadné stoupání, slunce začalo dotí-
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musí však mít manželku, která mu
žehlí košile.
Úsměvy pana Kohna:
# Padesátiletý Drechsler si chce vzít dvacetiletou dívku. Jeho dobrý přítel mu
to rozmlouvá:
„Uvědom si, že za deset let ti bude
šedesát a jí třicet. Za dalších deset let
tobě sedmdesát a jí čtyřicet. A te• mi
řekni, co budeš dělat s takovou bábou?“
# Slyšel jsem, že ses oženil.
Slyšel jsi správně.
Jsi spokojen?
Jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
A te•?
Te• už mě to zase baví.
# Sára Kohnová se probudí, protře zalepené oči, došourá se do koupelny, podívá se do zrcadla a zanaříká: „Bože
můj, já vypadám!“ Pak se otočí a dodá uklidněně: „Ale Kohnovi to přeju.“
# Jakub a Šimon se dohadují, kdo má
lepší ženu.
Moje žena je tak inteligentní, uvádí
Jakub, že dokáže na jakékoli téma
mluvit celou hodinu.
Já myslím, že ta moje bude schopnější, namítá Šimon. K tomu, aby mluvila celou hodinu, nepotřebuje žádné
téma!
F.H.

rat, krůpěje potu, mladší sestra dostala žízeň a hora se ztratila z dohledu. Po dvou hodinách se svérázný pochod bez pomoci turistických značek změnil v utrpení.
„Už tam budem“, sliboval otec.
Louka, houština, krávy a - plot. Nebylo radno projít v otevřené obuvi mezi skotem. Obcházení pastviny prodloužilo trasu téměř o kilometr. Pahorek o nadmořské výšce 684 metrů jsme
nedobyli.
Pomyslnou buzolou nám bylo slunce a novým cílem bylo
nejbližší nádraží. Čas ztrácel na rychlosti, nicméně úspěch se
dostavil. V odpoledních hodinách se před námi rozprostřel Liberec.
Tatínek, liberecký rodák, stihl druhý poločas fotbalového
utkání Liberec-Jablonec. Nikdy nechutnal párek s hořčicí na papírovém tácku a limonáda ve voskovaném pohárku víc, než tenkrát na stadionu. Jediné, čeho tatínek litoval bylo sako, které
na sobě neměl. Tenkrát byl fotbal pro fanoušky společenskou
záležitostí a chodilo se na něj v obleku a kravatě. Nejhorší nadávka byla „sudí je mrkev“.
Z libereckého nádraží nás „pára“ dovezla přes čtyři vlakové zastávky domů.
D. Jiroutová

Přeloučský ROŠT

Co nemůžeme vidět...
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Továrna Ego: prvorepublikové čokoládové obaly
Ve sbírkách městského muzea se
nachází mimo jiné také třináct různých
tištěných obalů čokoládovny Ego. Všech-

Obaly čokoládovny EGO

Doba prázdnin je dobou oddechu,
proto si v tomto čísle představíme jeden
„sladký“ exponát.
Starší občané si jistě pamatují, že se
v Přelouči v minulosti nacházela také čokoládovna. Vznikla v roce 1923 a jmenovala se Ego. Jednalo se o výrobnu stejnojmenné pražské firmy. Továrna Ego navazovala na dřívější sušárnu na cikorku.
Nacházela se nedaleko vlakového nádraží. V dobách první republiky zaměstnávala továrna až stoosmdesát osob,
převážně žen. V době hospodářské krize ve 30. letech 20. století byla v našem
městě významným zaměstnavatelem. Za
druhé světové války vyráběla umělý med
z bonbonů. Po druhé světové válce byla
přejmenována na Vývoj. 1. července 1957
byla ovšem zrušena a její objekty i zaměstnance převzal podnik Tesla. Budova
továrny dodnes stojí v téměř nezměněné
podobě, v současnosti v tomto areálu sídlí firma Elplast.

ny jsou prvorepublikové. Na fotografii
můžeme vidět čtyři z nich. První, čokoláda pro turisty, „nepostradatelná na cesty“, je ve skutečnosti poštovní obálka.

Druhá, pozlacená, byla zřejmě, soudě dle
nápisu, určena k exportu do francouzsky
mluvících zemí. Třetí zobrazuje severozápadní průčelí pražského hlavního vlakového nádraží (tehdy nazývané Wilsonovo) v podobě po úpravě architektem
Fantou na počátku 20. století. Čtvrtá, Jolanda, také s francouzským nápisem, má
dokonce na zadní straně notový zápis
skladby či spíše znělky „Jolanda“ ve valčíkovém rytmu, autorem je V. Erben. Jedná se o zajímavý doklad dobové reklamy.
Použitá literatura:
Tetřev, Jan, Vorel, Petr, Pamětihodnosti
města Přelouče, 1. vydání Přelouč, Město Přelouč, 1997. 79 s.
Příslušná evidenční karta Městského
muzea v Přelouči
Bc. Matěj Pešta,
správce depozitáře městského muzea
+420 731 200 821
matejpesta@email.cz

Žili mezi námi - lékař lidumil, MUDr. Miloš Bašek
Teprve s obnovením demokracie v zemích
střední Evropy
si můžeme připomenout, že
14. září 1977
zemřel ve věku
60 let po krátké
nemoci v Kolumbijském presbyterním nemocničním
středisku v New Yorku bývalý český lékař MUDr. Miloš Bašek. Byl věhlasným
specialistou v oboru nemocí ušních, nosních a krčních, uznávaným expertem na
Menierovu chorobu, způsobující poruchu
lidské rovnováhy. Právě jemu se připisuje zásluha o vývoj léčení této nemoci,
především uplatňováním ultrasonických
přístrojů.
Zároveň byl Dr. Bašek profesorem svého oboru na Columbijské universitě.
MUDr. Miloš Bašek se sice narodil
ve Světlé nad Sázavou (3. 6. 1917), avšak
své mládí prožil s rodiči v Benešovicích
u Přelouče a později u starší sestry v Přelouči. Po gymnasijních studiích v Pardubicích, zakončených v roce 1936 matu-
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ritní zkouškou s vyznamenáním, pokračoval na UK v Praze ve studiu medicíny. Lékařský diplom získal po válečném
přerušení až v roce 1945. Jeho prvním
pracovištěm se stalo ušní, nosní a krční
oddělení pardubické nemocnice pod vedením známého primáře MUDr. Václava Horáčka.
Po únorovém puči v roce 1948 odešel
v létě do exilu, žil nějakou dobu v uprchlických táborech a potom emigroval do
USA. Deset let po promoci byl jmenován
asistentem v newyorské Presbyterní nemocnici a současně instruktorem v oboru otolaryngologie na Kolumbijské koleji lékařů a chirurgů (Columbia College
of Physicians and Surgeons). Jako ušní
specialista byl známým takřka v celé
Americe. Vyhledávalo jej mnoho našich
krajanů, kterým vždy ochotně pomáhal.
Byl to opravdový lidumil a také člověk zbožný. Ve svém povolání neznal
chvíle oddechu, ale vždy si ještě našel
čas pro psaní náboženských rozhlasových relací, vysílaných Svobodnou Evropou do Československa. Byl pravidelným
autorem meditací, vybízejících posluchače k hlubšímu životu.

Starší generace pardubické veřejnosti si tohoto sympatického člověka připomene nejen z jeho působení v pardubické
nemocnici, ale též ze sportovního kolbiště, neboi MUDr. Bašek jako všestranný
sportovec stál u kolébky přeloučského
hokeje, kde působil několik let ve funkci kapitána tehdejšího divizního celku.
O dění v Pardubicích, především v oblasti medicínské, byl podrobně informován svým bývalým spolužákem a přítelem - panem MUDr. Ing Josefem Marholdem, CSc., který ho též v USA navštívil.
Svým náhlým odchodem v září roku
1977 zarmoutil své přátele nejen v lékařských kruzích v USA, ale též četné
přátele doma ve staré vlasti. Zanechal
po sobě syna a dceru (manželka již rovněž zemřela), v Přelouči pak starší sestru, paní Věru Vackovou, dnes již rovněž
zesnulou.
Z archivních dokladů paní Věry Vackové zpracoval:
František Hollmann,
Sluneční 1414, Přelouč
Příspěvek zveřejněn týmž autorem ve
Zprávách Klubu přátel Pardubicka v čísle 1-2, ročník 1995.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství, druhá světová válka
DUBÁNEK, Martin
Malá kniha o velkých bunkrech.
Praha: Mladá fronta, 2013.
MOTL, Stanislav
Svědek z cely smrti.
Praha: Rybka, 2010.

WALTARI, Mika
Láska a tma.
Havlíčkův Brod: Hejkal, 2013.

HEINLEIN, Sylvia
Bláznivá teta a já.
Praha: Mladá fronta, 2013.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
SILVERSTEIN, Shel
O stromu, který dával.
Ostrava: Librex, 1999.

SCHWABIKOVÁ, Kateřina
Cesty dětí do staletí,
aneb, Jak Běla a Kuba poznávali
naši historii.
J.K.

vlastivěda, cestopisy
ŠMERÁK, Václav
Toulky mezi Vltavou a Sázavou:
kratochvilný průvodce po cestách,
kde se snoubí historie
se současností.
Praha: Mladá fronta, 2013.
KRÁSNÁ LITERATURA
BAUER, Jan
Zachraňte krále.
Brno: Moba, 2013.

Inzerce

BERANOVÁ, Zuzana
Všechny vůně Afriky.
Brno: Jota, 2013.
GENAZINO, Wilhelm
Deštník pro tento den.
Praha: Mladá fronta, 2013.
JAZAIRIOVÁ, Pavla
Jediný svět.
Praha: Radioservis, 2013.

RYTÍŘ VŠECH PÍSMENEK SE DIVIL
Žáci z prvních tříd bývají k naší velké radosti pravidelnými hosty v Městské knihovně. Společně si povídáme o čtení
a o knihách. Zažíváme s knihami mnohá dobrodružství.
Od března začaly dokonce dětem do školy chodit záhadné dopisy od Rytíře všech písmenek. Byl zvědavý, jak umí děti
kreslit, jak umí psát a nakonec si je v červnu pozval do Městské knihovny, aby je osobně vyzkoušel ze čtení. A důvod?
Jeho vládkyně, moudrá Paní Knížka se rozhodla děti pasovat po splnění úkolů na své rytíře - ochránce knih. Jak děti úkoly zvládly, na to se můžete přijít podívat k nám do půjčovny.
Jisté je, že Rytíř všech písmenek i Paní Knížka byli velmi
spokojeni a vůbec neváhali, zda děti na rytíře pasovat, nebo
nepasovat.
Každá třída si tedy s naší pomocí uspořádala veselou slavnost, kde nechyběly historické kostýmy, pasovací meč ani básničky, písničky a čtení z oblíbených knih.Všechny děti složily
rytířský slib věrnosti knihám, fantazii i krásným příběhům. A to
je dobře.
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Přejeme jim, aby na toulkách světem knih potkaly mnoho
přátel a krásných dobrodružství, aby v knihách našly odpovědi na všechny své otázky a aby jim láska ke knihám vydržela
celý život.
L.H.
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Krajinář Zdeněk Vavrečka —
žák malíře Karla Jana Sigmunda
Výstava, která
se konala v květnu tohoto roku
v Divišově vile
k výročí životního jubilea známého přeloučského malíře
Zdeňka Vavrečky, na mne zapůsobila silným dojmem. Nabídla asi
padesát obrazů navazujících na tradici
českého krajinářství. S celoživotní tvorbou Mistra Vavrečky ladí motto z knihy
od Doc. Petra Kmoška - Karel Jan Sigmund, malíř Železných hor:
„Malovat a malovat, nehledět na často prchavé módní tendence a jít vlastní,
dosud nevytýčenou cestou.“
Třebaže se pan Zdeněk Vavrečka narodil v Hodoníně, svázal svůj život natrvalo s Přeloučí. Když zde začátkem
padesátých let zakotvil, našel v novém
působišti nejen pracovní uplatnění, ale
také druhý domov, kde se plně rozvinula
jeho umělecká činnost. Jako člen Malířského kroužku klubu kultury v Přelouči,
který téměř každý rok vystavoval obrazy
svých členů, se stal známým a uznáva-

ným malířem našeho města, vlastně celého Přeloučska.
Sám udává, že dosud vytvořil nejméně 500 obrazů. Většina malířské tvorby
Zdeňka Vavrečky je soukromým majetkem především na Přeloučsku, ale také
po celých Čechách, Moravě a některé jsou
i v cizině.
Krásné malebné okolí města Přelouče, půvabné Polabí, blízkost Železných
hor ovlivnily jeho tvorbu. Byla to nejen
krajina, která kdysi podnítila malování
mladého začínajícího výtvarníka, ale také osobnost vynikajícího umělce Karla
Jana Sigmunda, kterého pan Vavrečka
spojuje se svými ranými začátky s kresbou uhlem a později prvními olejomalbami. Učitel vetkl do jeho malířského
cítění přímý kontakt s motivem, tzv. plenérové malování, ostatně sám mladý výtvarník toužil po otevřené krajině.
Karlu Sigmundovi lze přičítat také
zásluhy pedagogické, neboi bděl nad
prvními výtvarnými kroky mladých malířů. Přijímal rád ve svém heřmanoměsteckém domě mladou uměleckou generaci, přátele syna Zdeňka - Willy Horného,
Jaroslava Heřmanského, Lubomíra Mecla, Vladimíra Zourka a mnoho dalších na-

daných mladých umělců, mezi něž Zdeněk Vavrečka nesporně patřil.
Pro Karla Jana Sigmunda se stala
inspirací krajina Železných hor. Malíř
Vavrečka se zamiloval do Polabí, obdivoval tento kraj a půvaby vyhlédnutých
lokalit zvěčnil ve svých obrazech.
S radostí maluje i květiny, kochá se
jejich barvami, tvary i stavbou. Všichni,
kteří hledí na obrazy, jež malíř vytvořil,
cítí, že zachycuje krajinu, jako cosi věčného. S malířským náčiním kroužil nejenom
kolem Přelouče, prochodil bezpočet vsí,
zahleděl se do sluncem prozářených hladin rybníků a tůní. Miloval a miluje přírodu a venkov, prostotu života.
Pan Zdeněk Vavrečka stále maluje,
tvoří a vůbec nestárne. Doslova naplnil
své životní motto: „Jeden moudrý člověk
prohlásil, že tam, kde je umění, tam není stáří, ani samota, ani nemoc a smrt
jen tak napolo…“
Marcela Danihelková
Přihlédnuto k literatuře:
Karel Jan Sigmund, malíř Železných hor:
Doc. Petr Kmošek
Karel Jan Sigmund z cyklu Pardubičtí
výtvarníci minulého století: Doc. Petr
Kmošek

Loučení s výstavou a obrazy
Zda návštěvníci výstavy obrazů odcházeli uspokojeni, to
opravdu nevím. Já, autor Zdeněk Vavrečka prohlašuji, že mám
dobrý pocit z toho, že jsem ještě mohl předstoupit se svými
pracemi před veřejnost. Děkuji za důstojný úvod výstavy i hrajícím (dětem), které mě svým vstoupením dojaly k slzám, přes
které jsem pak ani neviděl na připravenou řeč. Účast diváků
byla i přes špatné počasí mimořádně dobrá. Také děkuji rodině pana Kysely za vstřícné jednání a poskytnutí jeho vlastních
prostor pro tuto realizaci. Hlavní poděkování patří mé vnučce,
Doubravce Vavrečkové, která se nenechala odradit mojí oso-
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bou od všech organizačních problémů a tíhu zodpovědnosti
nesla až do konce. Bez pomoci jejího milého přítele Pavla Tužila a dalších mých blízkých by nebyl cíl dosažen. Nemohu zapomenout ani na mé dobré přátele, paní Milenu a Jindru Šplíchalovi, kteří se starali s Danou a Zdeňkem Štěpánkem o výborné
pohoštění. O zvelebení výstavy obrazů se zasloužila celá moje
rodina a jí patří můj dík. Končím těmito srdečnými řádky a trochou moudrých slov na závěr: „Pokud mám dobré přátele, je to
důkaz, že mám snad nějakou hodnotu.“
Zdeněk Vavrečka
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Odměna
pro nejlepší sběrače
Naše škola se pravidelně účastní sběru starého papíru. Tentokrát však kromě
finanční odměny odjelo 30 nejlepších sběračů na filmové představení Croodsovi do
kina Bio Central v Hradci Králové pořádané firmou Marius Pedersen a. s.
Pro získání této odměny bylo třeba
nashromáždit 29 210 kg papíru, což nás
řadí na 5. místo mezi školami z regionu
Přelouč, Pardubice a Hradec Králové.
PaedDr. M. Souček

dla a zhlédli část činoherní zkoušky herců na pódiu. Pan průvodce nám nezapomněl ukázat známé nástěnné malby
ani základní kameny. Zajímavostí byla
také informace, že jeden ze základních
kamenů pochází až od vlastenců z amerického Chicaga.

Obrázek nakreslil
Zdravko Diyanov Lengerov z II. B

Den dětí
ve školní družině
Přes veškerou nepřízeň počasí se mraky protrhly a páteční dopoledne se stalo
zábavné a veselé.
Děti si zasoutěžily v porážení kuželek, skocích v pytlích, přelévání vody lžičkou, chůzi po terčích a dalších.
Spokojené obličeje se spoustou sladkostí dokazovaly, že tento den patřil opravdu dětem.
E. Zoulová, vych. ŠD

Druhým místem naší návštěvy byl Petřín. Historické památky, o kterých jsme
se učili, jsme nyní měli z rozhledny jako
na dlani. V Praze jsme už byli se třídou
mnohokrát, ale přesto nám má stále co
ukazovat.
Mgr. V Šorfová

Praha

Žáci se těšili do míst, která znají z knih
autorů Václava Čtvrtka a Radka Pilaře.
Prohlédli si Rumcajsovu ševcovskou
dílnu z doby, kdy byl ještě jičínským řemeslníkem. Opravdové nadšení vzbudila návštěva expozice, která je zavedla do
prostředí příběhů o loupežníku Rumcaj-

V rámci vlastivědy jsme náš miniprojekt o Praze dovršili prohlídkou Národního divadla. Vyprávění, nalezené informace a fotografie nebo interaktivní program
o divadle nemohl překonat skutečný
zážitek. Žáky ohromně okouzlilo hlediště, dva tuny vážící lustr a především
slavná opona. Vyzkoušeli jsme si seda-

sovi. Sami si mohli uvádět do pohybu interaktivní modely s pohádkovými motivy.

Druháci v Jičíně,
městě pohádky

Muzeum hry. To bylo další dobrodružství. Prohlídka formou hry si všechny získala. Museli si vyrobit hůlku vévody Albrechta z Valdštejna, která byla klíčem
např. ke spuštění hudby a na samém závěru k otevření tajné komnaty jeho paláce. Každý si mohl vyzkoušet něco jiného. Možností bylo mnoho. Objevovat
v každé místnosti kopii historické mince a její obraz přenášet frotáží do svého
průvodce, mlít na rotačním kamenném
mlýnku, příst na kolovratu, zkusit si zahrát loutkové divadlo, seznámit se se
stroboskopem, .... A na závěr si v muzejní herně třeba sestavit různé podoby jičínského náměstí.
Líbila se i procházka krásnou přírodou po pohádkové turistické trase.
Výlet všem přinesl poučení, zážitky,
ale i trochu pohybu.
Mgr. M. Černohlávková

Inzerce
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Projektový den
„Zdravý životní styl“
ve fotografii
Takto naši žáci pilně pracovali a tvořili…

Ve znamení sportu
byl 12. červen…
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Týden plný zábavy
Přijeli jsme na školu v přírodě,
dojeli jsme v pohodě.
Vydali jsme se na Prachovské skály
a lézt jsme se na ně nebáli.
Byla tam zřícenina hradu Pařez,
prolézt všemi skulinami byl nářez.
Náš Péia se překonal
a diplom vybojoval.
Hráli jsme spoustu her
a všechny byly fér.
Při hrách jsme se bavili
a odměny se množily.
Na diskotéce jsme se styděli,
ale pak jsme to tam rozjeli.
Ach jo, už odjíždíme,
ale na rodinu se těšíme.
Když vylezeme z autobusu,
máma s tátou špulí pusu.
Byla tam skvělá zábava
každý den už od rána.
Hráli jsme si v přírodě,
měli jsme se výborně!
Žáci IV. B a V. Šorfová

Přejeme všem příjemně prožité léto!

7-8 / 2013
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Základní škola Smetanova ul.
Věrozvěstové
a Velká Morava
Tak byl nazván 10. ročník dějepisné
soutěže pro II. stupeň ZŠ a nižší třídy gymnázií, kterou pravidelně organizuje Východočeské muzeum a Kulturní centrum
Pardubice. Z naší školy se jí zúčastnily
dva týmy a jeden se stal absolutním vítězem. Dva členové družstva, kteří měli
zkušenosti již z loňské soutěže o Pernštejnech, se stali oporou pro nový tým složený z žáků 8. A. Finále, do kterého postoupilo pět nejlepších družstev z celého
kraje, proběhlo 3. 6. v Rytířských sálech
pardubického zámku. Náš tým pod vedením Matěje Havránka vstupoval do soutěže z 5. pozice, ale nakonec obsadil příčku nejvyšší. Největší odměnou byl pro ně
výlet do Mikulčic, kde navštívili Památník Velké Moravy a slovanské hradiště.
GRATULUJEME.

Sport
Ve středu 24. 4. odjelo 40 běžeckých
nadšenců z 3. - 5. ročníku do Pardubic,
aby se zúčastnili lidového běhu Pardu-

bická 9. Zvládli trai dlouhou necelé 2 km.
I když došlo k jednomu zranění, byli běžci se svým výkonem spokojeni. Jako odměnu siodnesli tričko značky Mizuno.
Iva Kalousková

a jiného mlsání, že zbylo ještě na druhý
den ke svačině.

Výlety a škola v přírodě
V červnu vyrážely třídní kolektivy na
výlety. Letošní začátek léta byl velmi deštivý, a tak sei na poslední chvíli měnily
plány. Cílem letošních výletů byl například statek ve Starém Kolíně, kde kromě
domácích zvířat děti objevily velblouda
a klokana. Čtvriáci zavítali do Adršpašských skal, druháci navštívili ZOO v Jihlavě a šesiáci safari ve Dvoře Králové.
Sedmáci zamířili na hrad Svojanov, osmáci přespali v kempu v Náchodě a 9. B
trávila noc v chatě u rybníka v Kraskově.

Prvňáčci v akci
Prvňáci se právem těší největší pozornosti. Zaznamenávají největší pokrok, ve
škole se jim ještě líbí, dostávají většinou
samé jedničky, a tak přinášejí radost nejen svým vyučujícím, ale nejvíce samozřejmě svým rodičům. Školní rok se jim
vydařil, a to je pádný důvod k oslavě. Děti a jejich rodiče se sešli 6. června v Záložně, kde byli žáciobou tříd slavnostně
pasováni na čtenáře.

Zleva: H. Schvach M. Havrának,
B. Německý, E. Danielková,
A. Mrvíková, A. Jánská

Pohoda ve škole v přírodě
Jak se blížil čas odjezdu třeiáků do
Krkonoš, všichni s napětím sledovali předpově• počasí, zda se aspoň trochu vylepší. Zpočátku ještě v Janských Lázních
pršelo, ale nakonec si sluníčka užili dosyta apobyt zaměřený na pohyb a turistiku splnil svůj účel.

Svět pohádek
Reprezentanti školy

Ročníkový projekt začaroval druháky do pohádkových bytostí.

Ocenění od vedení města letos převzali Alena Mrvíková (jazykový směr),
Aneta Pacáková (sportovní směr), VeroČtenáři z I. B

nika Ž•árská (přírodně technický směr),
Bohumil Německý (společenskovědní
směr). Nejúspěšnějším prvňáčkem se stala Jana Kysilková a za páiáky si převzala ocenění Eva Vrchotová.
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Žáci I. A při pasováni na čtenáře
Žáci I. B nezapomenou naspolečné
odpoledne na ragbyovém hřišti, kde se
vyřádili při různých hrách a nakonec opekli buřty. Maminky napekly tolik koláčů
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Vodopád z Banské Bystrice
na návštěvě v Přelouči
Už deset let trvá přátelská spolupráce mezi přeloučskými
dětskými sbory a dětským pěveckým sborem Vodopád z Banské Bystrice. Po loňské návštěvě Rošiáků na Slovensku jsme
své kamarády přivítali opět u nás v Přelouči. Mnoho zpěváků
je spolu ve spojení i mezi návštěvami. Ti, kteří měli svou zkušenost poprvé, zjistili, že slovenština je opravdu nám blízký jazyk
a že se s jistotou domluvíme…

na Staroměstské náměstí a všichni se nakonec nejvíce těšili
na ohřátí a vysušení v nákupním centru obchodního domu
Palladium.
Všichni se nakonec vrátili domů unavení, ale bez újmy na
zdraví a spokojení…
V pondělí ráno… objímání, pláč, loučení…, bylo to fajn!
Za všechny
Veronika Pokorná, sbormistr

POLANSKÉHO PŘELOUČ 2013
Devátý ročník festivalu, to už bezpochyby znamená, že se
zrodila tradice. Navíc, když je podpořená stále vzrůstající oblibou a návštěvností publika a dobrým jménem mezi podobně
zaměřenými festivaly. I letošní ročník, který se konal ve dnech
30. 5. - 1. 6., potvrdil neustále vzrůstající úroveň tohoto festivalu. Dva koncerty - Jazzotéka i Nocturno - byly obsazeny především žáky a učiteli ZUŠ Přelouča jejich hosty, zato závěrečný
den, sobotní přehlídka dechových hudeb, přivítala v Přelouči
kromě domácího Dechového orchestru ZUŠ Přelouč i Svatobořáky, Krajanku a Straňanku.Zaplněný sál kina tleskal vynikajícím výkonům a atmosféra byla víc než skvělá, a to i přesto,
že počasísvým charakterem inspirovalo spíš ke zpěvu koled.
Děkujeme především Kulturním službám města Přelouče za
skvěle zvládnutou a bezchybnou organizaci sobotního festivalu a samozřejmě také děkujeme všem sponzorům.
Petra Lojínová, zástupce ředitele ZUŠ

Zlaté pásmo v Ostravě
pro Dechový orchestr ZUŠ

Děti ve svých „náhradních“ rodinách strávily 3 noci a 2 dny.
Že se tu cítily dobře, bylo znát z jejich důvěrných oslovení „moja druhá mama“ a také z dopisu, který nám napsaly po jejich
odjezdu. Za to velmi děkuji všem, kteří přijali hostitelskou roli!
V pátek po příjezdu se všichni ubytovali, spřátelili, odpočali a připravili na sobotní koncertní den. Všichni jsme se sešli po
obědě a v prostorách Evangelického kostela a Masarykova domu vyzkoušeli program Ohniváčci, Rošiák, Přeloučský komorní sbor, Vodopád a také všichni dohromady. Za velmi milou atmosféru děkuji především panu Taichovi, který se tu o nás moc
hezky staral a také všem rodičům a návštěvníkům koncertu,
který byl pestrou přehlídkou lidové i umělé hudby různých období a slohů. Společné písně (Tancuj,tancuj a Skör, ako posledný strom padne), při kterých se rozeznělo 70 dětských hlásků,
bylo nejhezčím bonbónkem na tomto „hudebním dortu“.
Po společném koncertu pokračoval program společným posezením v ZUŠ, vzpomínáním při promítání z minulých setkání, zpívání při kytaře, povídání…
Neděle patřila výletu do Prahy. Počasí nám velmi nepřálo,
velká zima ve spojení s vytrvalým deštěm a větrem není to pravé na romantické procházky. Proto jsme doslova proběhli od
Petřínského bludiště a rozhledny k hradu, přes Karlův most
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Dechový orchestr ZUŠ Přelouč opět rozšířil sbírku svých ocenění. 8. června se přeloučští muzikanti se svým dirigentem Michalem Chmelařem zúčastnili Mezinárodní soutěže dechových
orchestrů v Ostravě. Tato soutěž se řadí k nejprestižnějším
soutěžím tohoto žánru v Evropě a i letos se jí zúčastnily špičkové orchestry z České republiky, Rakouska, Číny, Slovenska
a Německa. Přeloučský orchestr se přihlásil společně s dalšími
10 orchestry do „vyšší“ třídy a i přes obrovskou kvalitu konkurenčních (převážně dospělých a poloprofesionálních) orchestrů dokázal získat zlaté pásmo. K tomu ještě získal ocenění za
nejlepší provedení povinné skladby. Orchestr se nyní připravuje na červencový zájezd do Německa, kde se bude snažit o nejlepší umístění na soutěži „Saxoniade“ v Hohenstein-Ernstthal.
Michal Chmelař, dirigent
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Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč informuje
V druhém prázdninovém měsíci zahájí naše škola realizaci dalšího projektu EU „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách Pardubického kraje“. Celková dotace přesahuje částku 9 mil. Kč a budou z ní hrazeny
nové učebny - laboratoř biologie a chemie, učebna výpočetní
techniky a tiskařská dílna vybavená 3D technologií. Současně
bude novými žákovskými pomůckami vybavena odborná učebna fyziky. Nové podmínky, které povedou ke zkvalitnění výuky
v daných předmětech, budou v rámci projektu využívány také
partnerskými základními školami - Přelouč Masarykovo náměstí, Přelouč Smetanova ulice, Choltice a Heřmanův Městec.

Z lavic gymnázia
$ Květen na škole proběhl tradičně ve znamení maturit. Všichni studenti oktávy a 4. A zvládli didaktické testy a písemné
práce z českého jazyka, angličtiny i matematiky a bez zakolísání uspěli i u ústních zkoušek. Celková bilance je radostná. 22 studentů maturovalo s vyznamenáním (z toho
8 se samými jedničkami), 16 studentů prospělo. Kolonka
s nadpisem „Neprospěl“ zůstala letos prázdná. Slavnostní
předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo 3. 6. 2013.
Všem absolventům přejeme štěstí a úspěch v osobním životě i u přijímacích zkoušek na vysoké školy.
$ Také v letošním roce se naši studenti zúčastnili školních
a okresních kol matematických soutěží. V okresním kole Matematické olympiády nás reprezentovali Adam Marek z primy a Lukáš Jirka z tercie, který dosáhl velmi pěkného umístění na 6. - 9. místě.
$ V okresním kole Pythagoriády soutěžilo celkem šest studentů - Adam Marek a Jan Ďalog z primy, Lukáš Khol a Jakub
Šic ze sekundy, Denisa Hývlová a Tadeáš Tůma z tercie.
Blahopřejeme D. Hývlové a T. Tůmovi, kteří se umístili na
4. - 8. místě.
$ Dne 27. května se studenti tercie vypravili do Židovského muzea v Praze, aby lépe pochopili a procítili téma holocaust,
kterému se v hodinách literatury v posledním období věnovali. V Praze je čekal interaktivní program inspirovaný knihou Karen Levinové Hanin kufřík, beseda s pamětníkem
a návštěva Staronové synagogy, Pinkasovy synagogy a Starého židovského hřbitova. Studenty velmi zaujala beseda
s paní Doris Grozdanovičovou, která jim poutavě líčila své
postřehy z války, zejména pak své zážitky z židovského
ghetta v Terezíně, kde prožila čtyři roky. Paní Doris naše studenty velmi chválila za jejich zájem o problematiku a na
závěr jim dokonce nabídla, že s nimi osobně zajede do Terezína a vše jim na místě ukáže a vysvětlí. Nyní tedy plánujeme exkurzi na toto pietní místo, protože jsme nabídku
paní Doris s nadšením přijali.

Z lavic SOŠ
Žáci oboru Reprodukční grafik pro média z Gymnázia
a Střední odborné školy Přelouč se umístili na 3. místě Soutěže mladých grafiků v Brně. Každoročně pořádaná mezinárodní soutěž je určena pouze pro odborné školy s polygrafickým
zaměřením a letos se jí účastnilo jedenáct týmů ze soukromých
i státních škol. Žáci SOŠ se soutěže zúčastnili teprve popáté,
nicméně již podruhé dosáhli „medailové“ pozice. Tým složený
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ze studentů Lenky Ťopkové (druhý ročník) a Luboše Zemka
(třetí ročník) letos vytvářel ve stanoveném čase návrh velkoformátového banneru a návrh plakátu, poté odpovídal na teoretické otázky v odborném testu. Soutěžící se však shodli, že
nejatraktivnějším úkolem soutěže byl návrh vícestránkového
prospektu Vily Tugendhat. Slavná brněnská stavba se ke graficky odvážnému řešení přímo nabízí.

O polygrafických oborech v Přelouči
Polygraficky (tedy „tiskově“) zaměřené obory se v Přelouči
vyučují již více než pětadvacet let. Střední odborné učiliště elektrotechnické tehdy reagovalo na poptávku n. p. TESLA Přelouč
po kvalifikovaných sítotiskařích (výroba tištěných spojů). Po roce 1989 byla výuka rozšířena tak, aby pokrývala všechny tiskové techniky a umožnila absolventům uplatnění i v běžných
tiskárnách. Přitom ale zůstala zachována v České republice unikátní specializace na sítotisk.
Zavedení oboru zaměřeného na přípravu tisku následovalo logicky zanedlouho. Reprodukční grafik byl s tiskařem úzce
provázán a v prvních letech byla i výuka obou oborů prakticky totožná. Moderní technologie ovšem záhy zcela změnily nejen způsob, ale v mnoha případech i náplň práce grafiků a lze
bez nadsázky říci, že obor nově definovaly. Současný Reprodukční grafik je sice dál orientován především k tiskovým výstupům, jeho uplatnění je však širší a zahrnuje i „nová“ média,
signmaking a podobně.
V současnosti se vyučují na Gymnáziu a Střední odborné
škole v Přelouči následující polygrafické obory: Tiskař na polygrafických strojích (tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou), Reprodukční grafik (tříletý obor zakončený závěrečnou
zkouškou) a Reprodukční grafik pro média (čtyřletý obor zakončený maturitou).

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
se sídlem Přelouč, Obránců míru 1025, PSČ 535 01

Prostory k pronájmu
v budově Domova mládeže,
Jaselská 1507, 535 01 Přelouč
6 učeben se stupňovitým uspořádáním, plocha jedné učebny 72 m2
5 kabinetů, plocha jednoho kabinetu 20 m2
1 kancelář, plocha 45 m2
Kuchyňka, plocha 6 m2
Sociální zařízení je součástí budovy
Pronájem je možný jako celek nebo samostatně.
Prostory je možno využít k výuce, pořádání školení a seminářů,
případně jako kanceláře.
Dále nabízíme pronájem sportovní místnosti (malé tělocvičny),
travnatého a asfaltového hřiště.
Kontakt:
p. Iva Hebká,
vedoucí domova mládeže, tel.: 466 953 080
p. Jana Eisnerová, ekonomicko-správní úsek, tel.: 466 955 526

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti

sídlo:

ul. Kladenská 845, Přelouč, tel. 605 515 924, Slunickoprelouc.webnode.cz

Rodinné centrum Sluníčko Přelouč a další dětské organizace pořádaly 23. června již pátou Pohádkovou cestu po Slavíkových ostrovech. Připraveno bylo 20 pohádkových stanoviši. U Záložny Vás přivítaly Karkulka s Babičkou, popovídat
jste si mohli u Křemílka a Vochomůrky. Zámecké hradby jste
zdolávali u Bílé paní a sednout si na lopatu Vás pozvala Ježibaba s Jeníčkem. V parku již čekaly myšky Tarbíci, do svých
domečků Vás lákala Šmoulinka. Dračí sluji jste úspěšně zdolávali u draka Soptíka.
U Pata a Mata jste se mohli povozit na kolotoči, postavit
věž či nakreslit obrázek. Mozkové závity Vám roztočil Dědeček Hříbeček, zvířátka jste nakrmili u Krakonoše. U Vodnice se lovila zlatá rybka. Za lávkou již čekal Rytíř na bílém oři
a nabídl Vám na projíž•ku koně ze svých stájí. Na nich jste
dojeli až k Šípkové Růžence a probudili ji písničkou. Dále už
se na peci válel Hloupý Honza, který po Vás chtěl trošku si
za něj zasportovat a hod overbalem na cíl si zase přály krásné Lesní víly. Poslední stanoviště za lávkou bylo pana Strážníka, který Vás naučil střílet na plechovky.
Na zpáteční cestě už Vás čekali Čerti s pytli na skákání.
U Sněhurky, zlé královny a sedmi trpaslíků děti posbíraly
zelená jablíčka. U paní Kouzelnice jste si procvičili prstíky prošíváním obrázků a konečně u Pana krále a Paní královny
jste získali poklad.
Na pohádkové cestě jste měli možnost zdarma povozit svá
dítka na kolotoči pana Šmída ze Lhoty a namalovat dětem
obličejík u Pavly Vosáhlové. Skákací hrad, nafukovací skluzavku a balónky poskytla zdarma Realitní kancelář M&M
Přelouč. Zamlsat jste si mohli na cukrovinkách pana Rudolfa
Zahradníka, občerstvit se u pana Milana Nováka ze Semína.
U vstupu na cestu nám zatančila úžasná břišní tanečnice Terezka Baladová, dvojnásobná vicemistryně ČR v Belly
dance. U ohýnku zahrála přeloučská kapela Vodfrk.
Chtěli bychom také poděkovat všem 37 dobrovolníkům,
kteří zajišiovali pohádková stanoviště a věnovali akci celé odpoledne a leckdy i více. Dále jejich rodinám, které pomáhaly
s přípravami, stěhováním věcí, hlídáním dětí, úklidem apod. Velmi si toho vážíme.
Kulturním službám děkujeme za vytisknutí a vylepení
plakátů pohádkové cesty na plakátovací plochy, Technickým
službám za připojení všech atrakcí. Vinotéce z Přelouče Dobré víno Cestrovi mockrát děkujeme za odvoz věcí na pohádkovou cestu i zpět.
Poděkování patří rovněž všem dětským organizacím, které se na pohádkové cestě podílely. Jmenovitě RC Sluníčko Přelouč, Skauti, DDM, Volant. o.p.s., Městská knihovna, Městská
policie, Sbor dobrovolných hasičů a ostatní dobrovolníci z řad
našich příznivců.
Další poděkování je do řad sponzorů. Bez nich by Pohádková cesta byla bez krásných odměn. Jedná se o tyto subjekty:
Pardubický kraj - finanční částka
Město Přelouč - finanční částka
M&M reality Přelouč - skákací hrad, nafukovací skluzavka,
balónky
Nakladatelství Readers Digest Výběr - dětské knížky
Nakladatelství Fragment - časopisy Báječná školka
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Nakladatelství Portál - drobné předměty
VZP Pardubice - drobné předměty
Hračkárna Alfa Přelouč - hračky
Cukrárna Duo Přelouč - cukrovinky
Samolepky JK Graphic - samolepky se sluníčkem
Lékárna „U Zlatého raka“ - bonbóny
Maminky z rodinného centra - bonbóny a lízátka
Všem sponzorům mockrát děkujeme, všechny dárečky byly perfektní! Je úžasné vidět, že ochota a vstřícnost ani v této
době ještě nevymřely a toho si velmi vážíme a velmi nás to
těší!
Pohádková cesta je organizačně velmi náročná akce na
konec školního roku. Stojí velmi času a úsilí mnoha lidí. Přes
různá úskalí se na ni každoročně moc těšíme. Pokud byste
chtěli příští rok přiložit ruku k dílu a zapojit se do jejího chystání, určitě se ozvěte, budeme moc rádi! Odměnou nám všem
budou rozzářená očka dětí a často i dospělých ☺.
Prázdninový program Sluníčka:
Červenec: Scházet se budeme vždy od 9.30 do 11.30h:
PO - šnečci, kuřátka, koiátka a starší
ÚT - motýlci
ST - berušky
Setkání budou probíhat formou volné herny. Hrát si můžeme v herně i na zahradě (pískoviště, trampolína, velká zahrada, odrážedla..). Můžete se k nám připojit, i pokud jste k nám
zatím nechodili. O srpnovém programu Vás budeme informovat koncem července na stránkách http://slunickoprelouc.webnode.cz/
Rodinné centrum Sluníčko Přelouč dále připravuje na měsíc srpen nezávazný ZÁPIS do svých programů. Sledujte
prosíme letáky ve městě a webové stránky. Zápis bude sloužit pro přibližnou představu o počtu maminek s dětmi, které
se k nám chystají. Pokud Vám nebude vyhovovat termín zápisu, můžete se přihlásit mailem slunickoprelouc@seznam.cz.
Přejeme Vám krásné letní dny.
Ilona Kubová, RC Sluníčko Přelouč
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Okénko z Domova u fontány
Osobní zkušenost nad zlato
Pracovníci v „kůži“ seniora
Pracovníci Domova jsou
empatičtí lidé, kteří se snaží pochopit prožívání klientů a vcítit do jejich situace.
Jenže osobní zážitek je jedinečná zkušenost. A proto
vedení Domova připravilo
pro zaměstnance unikátní
školení, při kterém mohli zažít obyčejné všední situace
přímo „v kůži“ seniora, tedy
v kůži našich klientů.
V rámci absolvovaného
školení si zaměstnanci obnovili a získávali nové znalosti a praktické dovednosti
při polohování a zacházení
s klienty při poskytování péče (oblékání, koupání, vysazování
z lůžka apod.). Součástí přednášky a praktické části byl také
osobní prožitek běžných denních situací v těle osob v seniorském věku.
A jak je možné nasimulovat stav stáří? Jistě ne zcela naplno, ale velmi věrohodně jej dokáže napodobit „geri oblek“
neboli oblek stáří. Pomocí speciálního obleku zaměstnanci
osobně prožili běžné denní situace, nad kterými se ve všedním životě ani nepozastavíme, v těle seniora. Oblek totiž simuluje úbytek sil, zhoršený zrak, zhoršenou pohyblivost kloubů
a to i kloubů ruky, čímž se výrazně zhorší jemná motorika
a úchopové schopnosti … Všechny tyto změny mají také vliv
na osobní prožívání, protože to, jak se člověk cítí na těle, pociiuje i na duši.
Nyní mohou zaměstnanci oprávněně říci „vím, jak se
naši klienti cítí, co prožívají“, protože to sami osobně
prožili. Osobní prožitek je
nepřenositelná zkušenost,
která Domovu a zaměstnancům pomůže ještě více naše klienty pochopit a vnímat
jejich každodenní potřeby
a prožitky.
Mgr. Andrea Faltysová, DiS.
Metodik sociální práce a sociálních služeb
Domova u fontány

Senioři seniorům: Domov u fontány
se otevřel postiženým povodní
Domov u fontány nabídl pomoc seniorům a rodinám pečujícím o seniora žijícím v oblastech zasažených povodní. Pomoc spočívá v možnosti dočasného ubytování seniorů, jejichž
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domovy nejsou po škodách způsobených vodním živlem obyvatelné.
Pohnutka pomoci lidem vzešla od ředitelky Domova Mgr. Danuše Fomiczewové, která o záměru informovala zřizovatele
Domova Pardubický kraj. Radní pro sociální péči a neziskový
sektor Ing. Šotola iniciativu přivítal a podpořil. Stejně pozitivně
myšlenku přijali zaměstnanci Domova a bez rozmýšlení se iniciativně chopili příprav.
Slova podpory radního Ing. Šotoly: „Domov u fontány za poslední tři roky s novu ředitelkou doznal významných změn v přístupu k uživatelům a kvalitě služby. Změnil se i vzhled a uspořádání interiéru. Dnes je moderním zařízením, které není na
trhu sociálních služeb nezkušeným nováčkem. Přestože se soustředí na životy svých obyvatel, ani osudy dalších lidí jim nejsou lhostejné. Proto na základě společného rozhodnutí podává Pardubický kraj pomocnou ruku“.

Ředitelka Domova přímo uvedla: „Jsme moderní domov,
který našim obyvatelům, seniorům, nabízí a zajišiuje bezpečný přístav. Uvědomujeme si, že zejména lidé v seniorském
věku velmi citlivě vnímají zásah do svých domácností a povodeň je pro ně velmi dramatickým zážitkem. Seniorům nebo
rodinám, které o své blízké pečují a potřebují čas pro renovaci obydlí, poskytneme dočasné ubytování v našem domově.
Ubytováním až dvanácti možných osob z povodňových území
nebude přerušen příjem nových klientů Domova.“
Domov u fontány je příspěvkovou organizací Pardubického kraje a jedním z největších zařízení na jeho území, věnující se seniorům již od roku 1964. Poskytuje pobytové sociální
služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem a odborné sociální poradenství v rámci Poradny pro seniory a seniorské záležitosti. V Domově žijí senioři, kteří již vzhledem
ke svému věku nebo hendikepu, nemohou žít ve svých domácnostech. Přes svoji letitou historii je moderním zařízením, přinášejícím do poskytování péče nové trendy a koncepční přístupy. V současné době Domov prochází částečnou rekonstrukcí
zvyšující komfort ubytování obyvatel Domova a umožňující
další zvýšení kvality poskytované péče.
Mgr. Danuše Fomiczewová
ředitelka Domova u fontány
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Červnové dny ve VOLANTU
V pátek 7. června 2013 jsme uspořádali v rámci terénních
programů PING PONGOVÝ TURNAJ. Proběhl na hřišti pod Městským parkem a zúčastnilo se ho 34 dětí. Svou zdatnost v tomto sportu přišly předvést některé děti z Volantu, ale především
se zapojily děti, které do klubu nedocházejí. Všem soutěžícím
děkujeme za účast ☺. Společně jsme strávili příjemné páteční
odpoledne, a to byl hlavní důvod, proč jsme o 14 dní později
připravili další akci. Tou byl TURNAJ VE VYBÍJENÉ A NOHEJBALU. A co se dělo v klubu? Při pondělních rukodělných aktivitách si děti udělaly odlitek své ruky ze sádry, vyrobily si
traváčka a podílely se na výrobě kostýmů na Pohádkovou cestu, které jsme se zúčastnili v neděli 23. června 2013 v převlecích za Sněhurku a sedm trpaslíků. Úterní pracovní činnosti probíhaly tentokrát venku. Děti pomáhaly s opravou
a nátěrem nástěnky a zahradní lavice, kterou nám daroval
pan Šimon. Touto cestou bychom mu rádi poděkovali. V měsíci červnu se z oken naší kuchyňky linula vůně rizota a dukátových buchtiček a těstovinového salátu, který nás zasytil
v horkých letních dnech. Sportu jsme se věnovali pravidelně
každý den. Nejoblíbenějším sportem se stal ping pong a nohejbal.
Martina Hošková

Otevírací doba během letních prázdnin
1. 7. - 12. 7. 2013
15. 7. - 19. 7. 2013
Po
10:00 - 17:00
letní tábor (klub bude uzavřen)
Út
10:00 - 17:00
St
10:00 - 17:00
Čt
10:00 - 17:00
Pá
zavřeno (akce v terénu)
22. 7. - 1. 8. 2013
2. 8. - 23. 8. 2013
Po
10:00 - 17:00
zavřeno
Út
10:00 - 17:00
St
10:00 - 17:00
Čt
10:00 - 17:00
Pá
zavřeno (akce v terénu)
26. 8. - 30. 8. 2013
Po
10:00 - 17:00
Út
10:00 - 17:00
St
10:00 - 17:00
Čt
10:00 - 17:00
Pá
zavřeno (akce v terénu)

Plány na letní prázdniny
&
&
&
&
&

Koupání v Semíně
Přenocování v klubu
Úklid odpadků v přírodě
Sportování v zahradě
Výlet do Sopřeče na koně

Prázdninové akce v terénu
&
&
&
&
&

Turnaj v badmintonu
Koupání + opékání v zahradě
Nábor do taneční skupiny
Sportovní závody
Piknik v přírodě
Krásné léto všem přeje VOLANT!
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Skauting
Střediskový výlet Seč
Neobvykle jsme se sešli na autobusovém nádraží, kde
jsme měli objednaný autobus, se kterým jsme dopluli přímo
před skautskou základnu na Seči. Po vylodění jsme si zahrá-

Společně proti leukémii
Pořádání sbírky v Přelouči je již tradiční záležitost, a proto
tomu nebylo jinak ani tento rok. I když letos byla sbírka trošku jiná, a to díky novému kabátu nadace. Změnilo se nejen
jméno z „Kapky“ na „Společně proti leukémii“, ale také design
triček, která nebyla bílá, jako tomu bylo dosud, ale červená.
Pracovat jsme začali v pátek 14. 6. a byla jsem moc ráda,
že tentokrát se sbírky zúčastnily i skautky. Musím říct, že byly opravdu šikovné a práce jim šla od ruky. Myli jsme jedno
přední sklo aut za druhým a nebránili jsme se ani mytí celých aut. Jelikož v pátek je na silnicích celkem rušno, tak jsme
pořádně neměli ani čas si odpočinout. Druhý den jsme už času měli více a navíc nám přálo počasí, takže jsme pauzy mezi
mytím využili k odpočinku a opalování. Ale nemyslete si, že
jsme se flákali! Za oba dny jsme vybrali celkem 6765 Kč, což
je téměř o 1500 Kč více než v loni.
Proto bych chtěla moc poděkovat všem, kteří si nechali
umýt přední sklo, a tím přispěli k této krásné částce. Nemalý
dík patří i všem účastníkům sbírky a také samozřejmě benzínové stanici Pap Oil v Přelouči, která nám již tradičně poskytla své prostory a bez které by se tato sbírka nekonala.
Mrvíková Iva

Cesta do Narnie
V neděli jsme přišly do klubovny a už tam na nás čekaly
kamarádky ze světlušek a skautek. Prošly jsme tajemnou branou a za ní nás přivítali dva upovídaní bobři z Narnie.
Naším úkolem bylo zbavit se zlé čarodějnice a k tomu nám
dopomáhal houževnatý lev Aslan. Dal nám 3 úkoly, které jsme
lehce zvládly. Prvním úkolem bylo složit vlašiovku a napsat
na ní přání. Druhým úkolem bylo postavit raketu, kterou by zlá
čarodějnice odletěla. Posledním úkolem bylo vymyslet zaklínadlo, které by odlákalo čarodějnici z Narnie pryč. Odpoledne
nás čekal boj se zlou královnou, kterou jsme nakonec porazily. Poté jsme stačily ještě zhlédnout film Letopisy Narnie, zhodnotit celý den, uklidit a odebrat se domů.
Barbora Hebká a Sabina Proroková

li pár her na seznámení, napsali si přání na ručně vyrobenou
papírovou lodičku a před spaním jsme překonali moře plné
krokodýlů, kteří se nás snažili chytit a zhatit naše plány. V sobotu jsme se probudili do deštivého dne, a tak většina programu probíhala vevnitř. Své znalosti jsme mohli využít ve hře
Riskuj, nakreslili jsme si památeční listy nebo jsme zneškodnili atomovou bombu. Po obědě nám konečně vysvitlo sluníčko a my si tak mohli vyzkoušet pádlování v lodi, vyslechnout si něco o zdravovědě nebo se naučit vázat pár základních
uzlů. K večeři jsme měli vlastnoručně opečené buřty a po ní se
odebrali na krátkou procházku na zříceninu Oheb, kde jsme
mohli zřít krásný západ Slunce. V neděli nás čekalo jen uklízení, pár sportovních hříček, závěrečné focení a zpáteční cesta autobusem domů.
Chalupová Hana
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Podpora rodiny,
sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Nejdříve opět poděkování - v poslední době nám do šatníku velmi štědře přispěly paní Blanka Zummerová z Přelouče a paní Drahuše Ouzká z Malých Výklek, která pravidelně pořádá ve svém volném čase sbírku u nich v obci. Velmi
děkujeme za všechny dary, které se v šatníku ani neohřály. Jsme rádi, že si naše rodiny zvykly na to, že pro oblečení si
můžou přijít v pravidelném čase, který jsme zavedli a kdy je
v šatníku přítomna dobrovolnice, která jim v případě zájmu
s výběrem pomůže. Postupně k nám začali pro oblečení chodit i další zájemci, kteří sice přímo nevyužívají naše služby, ale
jejich finanční situace není dobrá a pobírají dávky v hmotné nouzi, snažíme se nikoho neodmítat. Celkem pravidelně se
nám už stává, že přijdeme do práce a za vchodovými dveřmi
do budovy, kde máme pronajaté kanceláře, jsou složené pytle
nebo krabice s oblečením, hračkami apod. Vážíme si všech
neznámým dárců, moc všem děkujeme. O to víc nás mrzí
skutečnost, že pokud se nám nepovede neprodleně věci uložit pod zámek, občas o ně zase přijdeme. Věci z našeho šatníku jsou pro všechny zdarma, uchazeči si můžou vybrat, co
potřebují, tak proč si někdo bere, co mu nepatří?
Jedna s uživatelských rodin s více dětmi si našla pronájem domku, který vlastními silami opravují. Věříme, že se jim
podaří uvést domek do přijatelného stavu, aby v něm mohli
co nejdříve bydlet. Protože rodina nemá téměř žádný majetek,
prosíme všechny o darování věcí do domácnosti, včetně nábytku. Pokud máte doma navíc postel, skříň, stůl, židle, vařič,
nebo sporák, ledničku, pračku, nádobí, lůžkoviny apod., kontaktujte nás prosím, rádi zprostředkujeme darování věcí potřebné rodině a pomůžeme jim s odvozem.
Všem našim dárcům přejeme za nás i za naše uživatelské
rodiny krásné léto se sluníčkem i deštěm tak akorát, hezké
zážitky na cestách a šiastný návrat domů.
Kontakt pro dárce:
tel. 731 598 914,
email: hudcova.charita@seznam.cz
Rita Hudcová,
vedoucí služby Podpora rodiny

Podpora pro pěstouny
Každý měsíc probíhá s pěstouny, se kterými máme podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče, vzdělávání. První
vzdělávací kurz byl zaměřen na práva a povinnosti pěstounů.
Pěstouni byli se vzděláváním spokojeni, protože se dozvěděli, na co mají nárok v rámci pěstounské péče a s čím vším jím
můžeme pomoci. Naše pěstounské rodiny se snaží pečovat
o své svěřené děti co nejlépe, takže ocenili i podrobné informace o svých povinnostech spojených s pěstounskou péčí. Druhý vzdělávací kurz se věnoval problematice volného času
školních dětí. Cílem tohoto kurzu bylo pěstounům přiblížit důležitost smysluplného trávení volného času a nabídnout jim
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různé možnosti účastnit se organizovaných volnočasových aktivit v Přelouči.
Během prázdnin budeme pěstouny nadále navštěvovat
a také se společně zúčastníme výletu do Perníkové chaloupky, který pořádá naše služba Podpora rodiny - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Mgr. Pavlína Půhoná,
vedoucí služby Podpora pro pěstouny

Červen v Jakub klubu
Hned na začátku června jsme s dětmi vyrazili do zdejší „kuželkárny“, kde se odehrál napínavý zápas holky proti klukům.
Nakonec souboj skončil nerozhodně 1:1. Po celý měsíc děti
v Jakub klubu kreslí obrázky na téma: „Moje vysněné prázdniny“. Obrázky se hromadí a je na co se dívat!
První týden v červnu měly děti možnost zazpívat si s Leonou Šenkovou, která je vzala ke klávesám a i k jiným hudebním nástrojům a vyzkoušela jejich hudební talent. A u některých se opravdu našel! Děti si hodinu s Leonou náramně
užily a doufám, že si i obohatily svoje hudební vzdělání, které
je u některých teprve v zárodcích.
Každý týden máme pro děti přichystaný preventivní program, tentokrát jsme si povídali o slepcích a o tom, jaké to je
žít ve tmě. Děti si to mohly i na vlastní kůži vyzkoušet a poznaly, že orientovat se ve tmě není opravdu jednoduché. Děti se také dozvěděly, jak se slepým člověkem správně komunikovat, jak ho oslovit a pomoci mu v doprovázení. Dalším programem, který jsme v Jakub klubu uskutečnili, byl program
zaměřený na ústní hygienu. Na úvod jsme sehráli scénku o klukovi, který si nechtěl čistit zuby. Pak jsme si povídali o nutnosti pečovat o své zuby a pravidelně je čistit, ukázali jsme
jim, jak vypadá správná technika čištění zubů a jaké máme
druhy kartáčků. Také jsme zdůraznili, že je třeba navštěvovat
zubního lékaře, který zuby zkontroluje a doporučí případně
další zásady, které slouží jako dobrá prevence proti zubnímu kazu.
No a nakonec jsme prověřili postřeh dětí, a to v turnaji
v Dobblu, což je chytlavá společenská hra, jejímž základem
je najít vždy stejný obrázek na dvou kartách. Na nejlepšího
hráče v Dobblu čekala sladká odměna!
Fotky jsou z poutavé přednášky o životě Indiánů, kterou
měl v Jakub klubu koncem května Mgr. Drahoslav Česák.
Děkujeme!

PROVOZ JAKUB KLUBU O PRÁZDNINÁCH
Ve dnech 29. 6. - 3. 7. - letní zážitkový pobyt ve Svratouchu!
Otevírací doba klubu od 8. 7.
- 31. 7. vždy pondělí až čtvrtek
12.00-16.00. Máme připravené
akce, výlety, hry, soutěže, výtvarné workshopy. Podrobný program je k dispozici v klubu.
Mgr. Petra Hlaváčková,
vedoucí Jakub klubu

29

Napsali nám

!

Nebojte se odjet na dovolenou
a dopøát si zasloužený odpoèinek
Nabízíme Vám odbornou, empatickou a laskavou
péèi o Vaše blízké v jejich domácím prostøedí.
Informace: CHARITA PØELOUÈ
Tel. 731 593 916, Bc. Monika Krejèíková

Poděkování dobrovolníkům
Během celého školního roku se k našim programům připojilo hodně dobrovolníků. Chci poděkovat Irence Staňkové, kte-

rá vedla Relaxační cvičení pro seniorky každý pátek odpoledne,
panu Pultrovi za vedení PC klubu pro seniory, Hance Kubátové za vedení Klubu aktivních seniorů, paní Ludmile Čapkové za
vedení šatníku. Děkuji paní Pavle Doubravové za keramický
kroužek pro děti v Jakub klubu, Soně Cestrové za pomoc při
vaření s dětmi, Vendovi, Josefovi a Milanovi za vedení florbalového kroužku, Pavlovi za výuku dětí na bicí, paní Aleně, Báře,
Lucce, Štěpánce, Saše, Sandře a Nele, Míši a Tereze za trpělivé doučování dětí v klubu a všechny další hry a aktivity. Taky
moc děkuji všem dobrovolníkům, kteří pravidelně docházeli
a docházejí k seniorům do Domova u Fontány. Všem přejeme
hezké léto a v září se těšíme na opětovné setkání.
Zdenka Kumstýřová,
koordinátorka Dobrovolnického centra

Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
ODPOČINEK TĚLA I DUŠE
Milí Přeloučští, sestry a bratři, konečně jsou prázdniny, čas
pro rekreaci, čerpání sil a poznávání nových zemí, lidí a zážitků. Třetí Boží přikázání z Desatera „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.“ (Exodus20,8-11) je naplňováno
především v neděli, kdy věřící dává čas společnému chválení
Boha při bohoslužbě. Pro křesiana je neděle dnem oslavy Ježíšova vzkříšení, je to den sváteční, ale zároveň i čas odpočinku. Mnoho lidí nezachovávajících neděli vám pak ruší sváteční klid svou „hlučnou“ prací. Jsou i zaměstnání, ve kterých
člověk pracující v neděli, si musí nutně „nedělní volno“ udělat v jiný den. I přikázání čtvrté: „Cti otce svého i matku
svou“ nám v neděli dává příležitost navštívit své nejbližší
z rodiny. Páté: „Nezabiješ“ dbá na nedotknutelnost života
člověka, ale i na naše tělo, které nemáme zabíjet přetěžováním, a dopřát mu odpočinek.
A co naše duše? Ježíš Kristus je skutečnou nabídkou, aby
nasytil naše duše, posvětil náš život a vedl nás. I své učedníky
kdysi posílal nejenom kázat, ale i odpočinout si: „Řekl jim: „Pojlte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Stále
totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se
najíst“. (Marek 6,31). Jako baterku v mobilu i naši duší je třeba dobíjet pravidelně. Ježíšovo slovo z Bible má moc poučit

Obrázek: Milostný obraz Přeloučské Madony
z poutního kostela Navštívení Panny Marie - Svaté Pole

Římskokatolická farnost Přelouč

Srdečně vás zveme na koncert

vás srdečně zve slavit

v rámci Farního dne pod názvem

„Svatojakubský den“

„Sešly jsme se“

Neděle 21. července 2013

Neděle 1. září 2013
V kostele sv. Jakuba od 17.00 hod.

Začneme koncertem od 13.00 hod.
v kostele sv. Jakuba, kdy vystoupí
Dechový orchestr
Dále budeme pokračovat na farní zahradě,
kde nás bude čekat grilování a volná zábava při kytaře.
Pro děti a mládež možnost sportovního vyžití.

Soubor „Sešly jsme se“ je složen z kamarádek, které se potkaly
na Ostravské konzervatoři. Některé spolu hrávaly při studentských
mších svatých a v různých obměnách při křesdanských i všedních příležitostech. Na koncertě uslyšíte instrumentálně upravené
písničky (pro housle, violu, kontrabas) z křesdanského folku,
klasické hudby a klezmeru (jedná se o hudební žánr
židovské hudby rozvíjející se od 15. Století).

Vstupné dobrovolné

Vstupné dobrovolné

Harmonie 1872 Kolín
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a posilnit, dále přijímání svátostí posiluje
a léčí srdce lidí. Vezměte na sebe mé jho
a učte se ode mne, neboq jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí
svým duším. Matouš 11,29.
Kdo může a má čas je zván kardinálem Dominikem Dukou na celonárodní
pou• na Velehrad k výročí oslav 1150 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje s názvem „Dny lidí dobré vůle“ 4. - 5. 7. 2013 /www.velehrad.eu/
A jako tradičně i letos Vás srdečně zveme na Přeloučskou
Mariánskou pou•, na Svaté Pole dne 7. 7. 2013 v 10:00, kázání a mši sloužit přijal Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup
Královéhradecký.
Další nabídkou o prázdninách je koncert Dechového orchestru HARMONIE 1872 KOLÍN, (bývalé Kmochovy Hudby
Kolín) do kostela sv. Jakuba v 13:00.
Přeji vám odpočinout si, nezapomínat na duchovní rozměr
odpočinku a ochranu Boží na přímluvu Panny Marie a patrona řidičů a poutníků Svatého Kryštofa. A šiastný návrat.
P. Pilka Lubomír

Přeloučský ROŠT
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Zdenka Mifková
Ludmila Kratochvílová
Jaroslav Nejedlý
Ladislav Sláma
Milan Březina
František Zeman
Zdeňka Prokopová
Antonín Schytil
Jiřina Dostálová
Hedvika Vilímová
Bohuš Beneš
Jiří Rut
Antonín Jansa
Ludmila Tamchynová
Zděnka Jůzová

92
91
88
87
86
86
86
86
86
86
85
85
85
80
80

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

Zdeněk Doležal
Marie Dobrovolná
Jaroslav Vidermann
Josef Fuxa
Jiřina Štěpánková

75
75
75
75
75

let
let
let
let
let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Luboš a Bronislava Moravcovi

11. 6.

Miroslav a Ilona Cuhorkovi

17. 6.

ZLATÁ SVATBA
Václav a Eva Čížkovi

22. 6.

Vysvětlení ke „stížnosti“
paní Jany Juhaňákové
z České Lípy
Naše čtenářka si postěžovala v 6. čísle „Roštu“, že v příspěvku našeho dopisovatele F.H. o legionářských vzpomínkách
a osudech postrádala jméno svého dědečka p. Františka Cence.
Náš dopisovatel popsal událost jen jedné květnové oslavy, které byl svědkem a týkal se dvou přátel - vysokých legionářských důstojníků, kteří se po dlouhé době setkali právě na
oslavách v Přelouči, určitě si měli na co zavzpomínat. Zmínil
se též o životních osudech obou přátel, které skončily zcela
odlišně.
O legionářích bylo vydáno mnoho brožur i knih, např. Státní okresní archiv v Pardubicích vydal krásnou knižní publikaci s fotosnímky s názvem „Legionáři okresu Pardubice - rodáci
a občané“ 1914-1920.
O panu Františku Cencovi je v této publikaci napsáno:
Nar. 5. 11. 1894 v Javornici, čp. 110, okres Rychnov
nad Kněžnou, zemřel r. 1970, bydliště Přelouč 780. Zaměstnání: holič. Zajat 22. 9. 1915 u Lucku, do čs. vojska
přijat 7. 5. 1917 k 1. Záložnímu pluku, pak u technického oddílu Dálného východu, svobodník, bojoval u Zborova.
Demobilizován 16. 9. 1920. Osob. Č. R-11781. Legie: R
Redakce „Přeloučského ROŠTU“
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Poděkování
a prosba
Dobrý den,
věřím, že se na mě pamatujete, ve vašem Roštu jste zveřejnili inzerát, kde jsem hledal svoji rodinu (Fofoňkové) v Čechách.
Mockrát děkuji, vaše pomoc mi pomohla abych našel svoji rodinu, konkrétně bratrance Petra Fofoňku z Veselí. Jsme
bratranci třetího kolena. Barák odkud pocházíme ještě stále
stojí ve Veselí a je ve vlastnictví rodiny. Prosíme dále o pomoc, hledáme potomky Václava Fofoňky, narozeného 1872,
ženatého s Františkou Morávkovou z Lipoltic. Jejich sňatek
je zapsán v Lipolticích dne 21. 11. 1911. Václav Fofoňka se
oženil podruhé 11. 10. 1930 v Přelouči.
Prosím potomky Václava Fofoňky s Františkou Morávkovou z Lipoltic, aby se nám ozvali, nebo každého, kdo o nich
něco ví. Budeme vděčni.

Inzerce

Informace můžete zaslat
na e-mailovou adresu - fofonka.petr@gmail.com
nebo jurajfofonka@hi.t-com.hr
nebo na mobil 00385-98342201.
Ještě jednou děkuju vašemu Roštu a občanům, kteří nám
pomohli, aby jsme po 120 letech rodinu dali dohromady.
Jiří Fofoňka z Chorvatska
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HASIČSKÉ ZÁVODY
Jako každý rok i letos přeloučští hasiči uspořádali hasičské závody v požárním útoku. Akce se konala v sobotu 8. června za krásného počasí na rugbyovém hřišti. Děti soutěžily
ve dvou kategoriích (mladší a starší žáci) v klasickém požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s. r. o.
Samostatnou kategorii měli i nejmenší hasiči školkového věku, kteří mohli předvést bu• požární útok, nebo nějakou nacvičenou ukázku s hasičskou tématikou. Ze závodů nebyli
vynecháni ani hasiči dospělí. Družstva mužů a žen bojovala
v netradičním útoku o putovní pohár starostky města Přelouče, která ceny též předala. Škoda, že na malé účasti družstev
dospělých se podepsaly ničivé povodně. Kromě skvělé podívané na hasičský sport zde bylo pro diváky a soutěžící připraveno bohaté občerstvení a pro děti skákací hrad a malování na
obličej.
Je známo, že hasiči se snaží pomáhat svým spoluobčanům,
jak jen to jde. Z toho důvodu se kolektiv členů ČHJ Přelouč
rozhodl pomoci malé Justýnce Svobodové, která ve svých třech
letech trpí závažnou nemocí. Na závodech bylo jí a její mamince slavnostně předáno několik pytlů plných víček od pet
lahví, které nashromáždili hasiči, v nemalé míře i děti z mateřské školky Smetanova a naši spoluobčané. Doufáme a přejeme si, aby to malé Justýnce pomohlo.
Závody na domácím hřišti byly pro ČHJ Přelouč úspěšné.
V kategorii přípravek: Protože nejmenší hasiči byli naprosto úžasní, získali tak všichni zasloužené první místo.

V kategorii mladších žáků: Družstvo A se umístilo na
7. místě, družstvo B na 9. místě a družstvo C na místě 5.
V kategorii starších žáků: Družstvo A získalo 2. místo a družstvo B vybojovalo 6. místo.
V kategorii žen: Družstvo žen vybojovalo 2. místo.
V kategorii mužů: Družstvo mužů získalo místo 1.
Celá akce byla velmi úspěšná. Děkujeme všem sponzorům
a pořadatelům. Je vidět, že hasičský sport se stává čím dál více oblíbeným i v očích veřejnosti, neboi se přišlo podívat velmi mnoho diváků. Už nyní se můžeme opět těšit na příští rok.
V červnu se též družstva žáků zúčastnila Mistrovství republiky ČHJ a MHJ v požárním sportu v Hlinsku a ve stejném
termínu přípravka Setkání přípravek ve Břehách.
Kolektiv vedoucích

Inzerce
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Předávání darů hospitalizovaným dětem
na Dětské klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové

V pondělí 17. června nastala pro nás
milá povinnost, předat za nás i za Vás
všechny, kteří jste možná i nevědomky
přispěli na tuto opravdu prospěšnou a jak
jsme se dozvěděli od pana profesora
Bayera i zcela ojedinělou záležitost, s kterou se zde prozatím z jiných řad nesetkali, dárky hospitalizovaným dětem na
Dětské klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Ačkoli se nejednalo o nějakou obrovskou sumu korunek, pouze
o celý výtěžek ze všech prodaných losů
do tomboly na loňské Zahradní galerii,
pořádané Ateliérem Josef, radost a vděčnost všech zaměstnanců dětské kliniky
v čele s přednostou kliniky, profesorem
MUDr. Milanem Bayerem, CSc, který v loňském roce tombolu osobně losoval, byla
velká a upřímná. Vedení kliniky spolu se
sestřičkami vybrali za korunky několik
dárků, na které bohužel žádná pojišiovna nepřispěje, protože se nejedná o žádné zdravotní pomůcky. Byly nakoupeny

věcičky, které snad alespoň trošku umožní těmto často dlouhodobě hospitalizovaným dětem (onkologické a další diagnózy), aby pobyt na této klinice byl pro
ně i něčím hezčím a pomohl jim v této
nelehké etapě jejich života prožít v nemocničním prostředí i příjemné chvilky.
Velmi nás překvapilo, že kromě různých
kreslících pomůcek a dalších drobností,
bylo mezi dárky i několik kolotočů s přívěsky nad kojenecké postýlky. A to si člověk opravdu neuvědomí, jak nelehké to
někteří z nás mají, sotva se narodí.
Celá návštěva kliniky na nás velmi
zapůsobila a motivovala nás k tomu, abychom se v letošním roce pro tyto děti
pokusili udělat více. I v letošním ročníku Zahradní galerie budete tedy rovněž
moci těmto dětem udělat trošku radosti v jejich nelehkém osudu a přispět nejen koupeným lístkem do tomboly, ale
i drobným peněžním darem či hračkou
(novou) na několika označených místech
přímo v Zahradní galerii dne 21. 9. 2013,
ale i týden před, kdy se bude konat Sochařský workshop. Dále bude nově připravena i dražba obrázků, které vytvo-

řily hospitalizované děti během léčby na
této klinice. A některé jsou opravdové
skvosty, jen si představte obláček, z kterého místo kapek deště padají srdíčka.
I takový jsme tam viděli a bylo jich tam
spousta, jeden hezčí než druhý.
Tímto Vám všem, kteří jste přispěli,
či hodláte letos opět přispět na tyto děti,
ještě jednou děkujeme. Dne 21. 9. 2013
nás čeká již devátý ročník Zahradní galerie, na kterém se budeme všichni tradičně bavit, užívat si, smát se a čerpat
elán do dalších všedních dní. Rádi bychom „TO OPĚT POSLALI DÁL“, poslali
něco málo z toho námi příjemně stráveného dne, co by zpříjemnilo čas i těm,
kteří se s námi radovat nemohou. Snad
se podaří do pokladniček pro tyto děti
nasbírat více korunek a případných dárečků, než v loňském roce. Udělá to opět
radost nejen jim, ale určitě i nám všem,
neboi darovaná věc mnohdy potěší více samotného dárce, než obdarovaného.
Za Ateliér Josef a Zahradní galerii
Ivana Černíková
zahradni-galerie-2013.blogspot.com
sculpture-workshop.blogspot.com

Pozvánka na SOCHAŘSKÝ WORKSHOP 2013 v Přelouči
V termínu od soboty
14. 9. 2013 do středy 18. 9.
2013 se v Přelouči uskuteční již 3. ročník Sochařského
workshopu, který je již tradičně takovým
předskokanem blížících se oslav umění
na Zahradní galerii, která se koná vždy
v den předávání cen za dabing Františka Filipovského v Přelouči.
Celá akce se opět uskuteční pod záštitou Ateliéru Josef přímo v areálu atelieru a v přilehlé ulici Štítného v Přelouči. Po dobu pěti dnů nám zde budou od
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samého rána trpělivě sedět modely a každý den bude zakončen večerním kulturním programem. Například v sobotu večer uslyšíme kapelu Acoustic Band, která
vlastně vznikla u příležitosti předloňské
Zahradní galerie a letos zde oslaví dva
roky trvání. Během sochařského workshopu je naplánován i večer s Dalimilem
Klapkou, street art, večer zdechovické ZŠ
a spousta dalších aktivit (viz přiložený
program). Brány Zahradní galerie budou
po celou dobu workshopu otevřeny všem
ZCELA ZDARMA. Ai už se budete chtít

podívat na tvorbu soch, na vystavená dílka či přijít na některý z večerních programů, všichni jste srdečně zváni. Něco
k pití a jídlu si zde můžete zakoupit za
příznivé ceny a tak nic nebrání tomu, abyste spolu s námi strávili příjemný zářijový týden.
Když jsme minulý měsíc při předávání darů (výtěžek z tomboly z loňské
Zahradní galerie) na dětské klinice v HK
viděli, jak i to málo, bylo pro ně hodně,
slíbili jsme sami sobě i celému vedení
kliniky, že se pokusíme pro tyto děti le-
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tos udělat více. Proto během trvání Sochařského workshopu i následné Zahradní galerie, bude možno přispět na
tyto nemocné děti nejen koupením losů
do tomboly, tak, jak to bylo v minulém
roce, ale i formou „dobrovolných peněžních darů“, které budou spolu s výtěžkem
z letošní tomboly též dětem předány.
Sochařského workshopu, který bude
probíhat znovu pod odborným vedením
ak. sochařky Blanky Proksové, se může
zúčastnit každý, i ten, který to nikdy nezkusil. Opět zde budou vznikat portréty
hlav, které si každý účastník samozřejmě ponechá na památku. Do letošního
ročníku je oproti loňskému roku již přihlášeno daleko více „sochařů“ a proto
nám bude letos sedět i více modelů. Pokud i někdo z vás ještě uvažuje o účasti,

budeme se samozřejmě snažit uspokojit všechny zájemce. Těší nás, že zájem
o účast na sochařském workshopu a tudíž i o sochařinu samotnou stále roste
a rádi bychom umožnili tuto aktivitu provozovat všem nejen po dobu pěti dnů
v září, ale celoročně. Z původního předskokana se, pomalu ale jistě, stává tažný kůň, který nás dotáhl až k tomu, že
již delší dobu pracujeme na přípravě kurzů pod hlavičkou Umění a Umět, mezi
kterými bude nejen kurz malby, kresby
a fotografování, ale hlavně sochařina,
která v celém našem kraji chybí. Na přípravě kurzů sochaření jsme velmi úzce
spolupracovali a spolupracujeme s akademickou sochařkou Blankou Proksovou.
Výsledkem je to, že paní Blanka Proksová bude v Praze nadále provozovat kur-
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zy malby a kresby, ale všechny své sochařské aktivity od letošního léta přesouvá z Prahy k nám do Přelouče. Proto
nezoufejte, pokud se na Vás snad nedostane z kapacitních důvodů na sochařském workshopu, nic není ztraceno. Veškeré sochařské pomůcky již jsou u nás
v Přelouči, vyrábí se další a další stojany, chystají se nové prostory a pokud se
zadaří, již během prázdnin budeme moci zabořit prsty do hlíny a odstartovat
v Přelouči novou kulturní tradici. Přelouč
se stane jediným místem v celém kraji,
kde se budou moci zájemci o sochařinu
z hlíny s touto tvorbou seznámit, budou
zde moci tvořit a pod odborným vedením
se v sochařině i zdokonalovat. O přesném datu zahájení kurzů a jejich obsahu vás budeme určitě včas informovat.
Přesné datum Sochařského workshopu již známe, těšíme se tedy na vás s určitostí v týdnu od 14. 9. 2013 a i při dalších
aktivitách Ateliéru Josef vás rádi uvidíme.
Za tvůrčí tým
Sochařského
workshopu
Ivana Černíková

Rallye
Železné hory
Nablýskané kabriolety a limuzíny,
krásné motocykly, s nimiž jezdili naši dědečkové - to vše - podbarveno stylovou
hudbou - bude k vidění již při VI. Ralley
Železné hory.
Koná se již tradičně poslední srpnovou sobotu 31. 8. 2013. Vozidla si budete moci prohlédnout dopoledne (asi od
10 hod.) na Masarykově náměstí v Přelouči. Start závodu bude od 11.30 hodin a dojezd účastníků se předpokládá
v 15.30-16.30 hod. opět na Masarykově
náměstí.
Srdečně zveme všechny zájemce a příznivce motorismu!
AMV Přelouč
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Akce v Železnohorském regionu v měsíci červenci 2013
3. - 12. 7. 2013 - PUTOVNÍ VÝSTAVA CERTIFIKOVANÝCH
REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ ŽELEZNÝCH HOR
Místo konání: Autokempink Konopáč
Prodejní výstava regionálních produktů, které získali certifikát ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt. Více o těchto produktech naleznete na www.regionalni-znacky.cz/zeleznehory.

18. 7. 2013 - 21. 7. 2013 - SRAZ VW SCIROCCO
Místo konání: ATC, Konopáč
Sraz legendárních aut značky Volkswagen, je připraven zajímavý
program, soutěže, spanilá jízda

26. 7. 2013 - 27. 7. 2013 - JAPAN CAMP
Místo konání: ATC, Konopáč
Každoroční setkání milovníků japonských aut.

22. 6. - 1. 9. 2013 - 43. NASAVRCKÁ PALETA - Jan Rušňák
Místo konání: zámek Nasavrky
Výstava obrazů akademického malíře Jana Rušňáka ve výstavních prostorách zámku Nasavrky. Otevřeno 9:00-12:00, 13:00-17:00
denně mimo pondělí, zve rodina autora a město Nasavrky

5. 7. 2013 - OSLAVA 100 LET TRVÁNÍ HASIČŮ NA NOVÉ VSI
Místo konání: fotbalové hřiště Ctětínek
Sraz účastníků na Nové Vsi u hasičské zbrojnice ve 12:30, 13:15
odchod průvodu včetně požární techniky z Nové Vsi na hřiště na
Ctětínku, 14:00 slavnostní nástup, od 14:30 soutěž družstev. Během slavnostního nástupu hraje hudební skupina Malinovka. Po
ukončení soutěže hraje kapela Strejci. Občerstvení uajištěno. Zve
sbor dobrovolných hasičů.

7. 7. 2013 v 18:00 - NASAVRCKÉ HUDEBNÍ LÉTO
- BIG BAND Chrudim
Místo konání: Nasavrky zámecké nádvoří
Big Band řídí Martin Profous, koncert se uskuteční pouze za
příznivého počasí. Vstupné 40 Kč, rezervace vstupenek IC Nasavrky nebo u pokladny v zámku. Začátek 18:00 hod.

13.7. 2013 od 9:00 - TURNAJ V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU
Místo konání: areál za sokolovnou, Nasavrky
Tradiční turnaj v pláž. volejbalu svobodní x ženatí, svobodné x vdané. Začátek 9:00 hod.

TJ Sokol Přelouč
Pardubická 734, 535 01 Přelouč
Sokolská všestrannost - oddíl gymnastek a gymnastů
kontaktní osoby:

vedoucího oddílu:
odborný cvičitel:

Mgr. et Bc. Petra Šimková, DiS.
Zdeněk Vamberský

Zprávy z našeho oddílu za měsíc červen
Tentokrát jsem se rozhodla, že se také připojí k psaní o naší gymnastice celý náš tým. Díky tomu, že jde o poslední
zprávu tohoto školního roku,zadala jsem
všem sportovcům i sportovkyním úkol,
aby napsali něco o gymnastice sami, že
to bude taková správná tečka za naším
společným působením v přeloučské gymnastice:
Rebeca Součková
Každý dělá nějaký sport, a• už chodí sám běhat, chodí na cvičení nebo
sportuje závodně. Já chodím do oddílu gymnastiky v Přelouči, kde cvičíme vše v jednom, od rozcvičky i s posilováním po klasické gymnastické
cviky a prvky včetně gymnastického
nářadí. Společně nacvičujeme na prosincové vystoupení. Celou naši bandu
vede Pé•a Šimková, která nám se vším
pomůže a vždy s námi vychází kamarádsky.
Natálie Skalová
Na gymnastiku chodím první rok a celou tu dobu tam jsem velmi ráda, pozna-
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la jsem nové kamarádky a hlavně mě
baví cvičení, nejvíce na hrazdě. Chci poděkovat panu Vamberskému a také slečně Petře Šimkové za trpělivost a hlavně
za celou gymnastickou průpravu.
Vojta Klenka
Do týmu gymnastiky chodím dva
roky. Počet nás kluků stále přibývá,
ale na rozdíl od holek, co cvičí gymnastiku, skáčeme na trampolínách
a zkoušíme samé nové věci, které sami chceme.
Matěj Kejklíček
Je to tady „best off“ a super!
Daniel Doubrava
Je to tady super a hodně mě to tu
baví.
Stela Šaravcová
Hodiny gymnastiky jsou fajn, líbí se
mi tu a nic bych neměnila.
Ondřej Žƒárský
Na hodinách gymnastiky si můžeme dělat, co chceme na různých nářa-

dích, rozhodně je to lepší, než zůstat
doma a sedět u počítače :o)
Anežka Křováková
Moc mě gymnastika baví, chodím na
ni první rok a rozhodně na ni budu chodit i příští.
Kristýna Hubáčková
Poslední půl rok v gymnastice je
velmi pohodový, je tu dobrá atmosféra. Pé•a je dobrá cvičitelka a baví mě
s ní gymnastika.
Adéla Mrkvičková
Gymnastika mě baví. Nejvíce mě nyní baví cvičení na lavičkách a kladině.
Kateřina Elisová
Gymnastika je suprová, celkové
provedení rozcviček i cvičení na nářadí je fajnový :o)
Filip Školník
Rád sem chodím a baví mě to tady,
protože tu s klukama skáčeme na trampolíně a zkoušíme různé skoky ze švédské bedny.
Lukáš Klenka
Oddíl gymnastiky v Sokole Přelouč
navštěvuje i několik kluků. Cvičení nás
baví. Věnujeme se hlavně trampolíně, ale v rámci posilování využíváme
i další načiní jako jsou kruhy, hrazda nebo bradla. Snažíme se také věnovat různým přeskokům, seskokům
a obecně překonávání různých pře-
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kážek, což nemá moc daleko k relativně novodobé disciplíně nazývané „Freerun“. Poděkování rozhodně
patří Petře Šimkové a panu Vamberskému, kteří nás vedou a dokážou
poradit.
Adéla Kozumplíková
Gymnastika se mi pod vedením Petry líbí. Naučila jsem se hodně nových
cviků. Ráda chodím s holkama cvičit na
koberce. A když přijde pan Vamberský,
tak jdeme na hrazdu. Mám ráda gymnastiku a vždy se těším na Petru a na holky
i na pana Vamberského.

Monika Červinková
Gymnastika je teƒka super a hrozně mě to tu baví.
Jakub Šturma - toho času neznámo kde,
jeho názor nebyl do uzávěrky zpravodaje
dodán.
Petra Šimková
Chtěla bych Vám všem poděkovat,
že jsme společně zvládli nelehké začátky hodin gymnastiky v zimních
měsících, kdy na mě přešla celá gymnastika, že jste mou osobu podpořili,
abych se stala Vaší vedoucí, že jste
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mne na hodinách gymnastiky poslouchali, nacvičili jsme určité pasáže jednotlivých vystoupení a že všechno probíhalo na základě rovnocenné debaty
a dohody.
Velmi musím poděkovat panu Vamberskému i Kateřině Skalové, že mi
také pomáhají, a tak nejsem na všechno sama.
Chtěla bych Vám všem popřát nádherné letní prázdniny plné sluníčka,
odpočinku a hlavně zdraví. Budu velmi potěšena, že se zase shledáme v září 2013.

Rok v krajském přeboru nebyl k zahození
Vážení přátelé přeloučského fotbalu
Skončila sezóna 2012/2013 v které si naše A-mužstvo po
dlouhých letech zahrálo krajský přebor, bohužel jenom jeden
rok. Přesto je nutno konstatovat, že jsme nebyli vyloženými
„oucidery“ v šestnácti členném poli daleko zkušenějších a ostřílenějších mužstev. Sehráli jsme řadu vítězných utkání, po kterých byli naši hráči odměněni potleskem zaplněné tribuny. Mám
na mysli především utkání v jarní části sezóny s Českou Třebovou, Vysokým Mýtem, Živanicemi nebo v podzimní části sezóny s Dobříkovem. Musíme si přiznat, že nám některé zápasy
opravdu nevyšly a svým způsobem rozhodly o sestupu do I. A
třídy. Týkalo se to utkání s Lanškrounem, hraném na neregulérním terénu pokrytým 5 cm sněhu, nebo jarní porážky na
domácím trávníku se Žamberkem a dá se říct v rozhodujícím
utkání s mužstvem Moravan. Nakonec se ziskem 26 bodů krajský přebor opouštíme se vztyčenou hlavou s cílem případného
návratu.
Zatím co A-mužstvo sestupuje, B-týmu se podařil husarský
kousek a po dvou letech v okresním přeboru si zajistilo postup
do I. B třídy. Tímto jsou všechna naše mužstva účastníky krajských soutěží což se za posledních minimálně 50 let stalo poprvé!
Stejně úspěšně si vedou i mládežnická mužstva v našem
oddíle. Již několik let bojují o body v krajském přeboru. Při
současném kritickém počtu dětí zajímajících se o sport je zázrak, že se daří tuto úroveň udržet. Zde je třeba připomenout
obětavou práci trenérů a vedoucích, kteří ve svém volném čase, bez jakékoliv odměny, čistě jen z lásky k fotbalu se věnují
současným talentům, které jistě za pár let uvidíme v mužstvech
dospělých.
Závěrem mě dovolte ještě pár vět k právě skončenému
57. ročníku žákovského turnaje. Z pohledu nás pořadatelů patřil k těm úspěšnějším. Děkuji touto cestou všem sponzorům,
KÚ Pk, MěÚ a ostatním orgánům a organizacím za finanční
podporu. Sportovní úroveň i organizace turnaje byla opět ze
strany zúčastněných mužstev hodnocena kladně a většina si
přeje, aby přeloučský turnaj nevymizel z fotbalového kalendáře. Pro připomenutí, vítězem se stalo mužstvo FK Pardubice,
když si vítězství zajistilo až lepším proměněním pomocných
pokutových kopů, když samotný finálový zápas s mužstvem
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Svitav skončil nerozhodně 0 : 0. Finálový zápas přijel shlédnout
náš dlouholetý přítel, rozhlasový komentátor Karel Malina, člen
klubu Fair play při ČOV. S ním jsme si zavzpomínali na řadu
uplynulých ročníku, na neopakovatelné zážitky, které dnes už
82 letému rozhlasovému matadoru stejně jako nám nevymizeli z paměti. Putovní pohár z rukou starostky paní Ireny Burešové putuje do nedalekých Pardubic a my jsme již myšlenkami v přípravě na padesát osmičku.
Josef Vančura, předseda FK Přelouč

Na kole II
Než usednete na jízdní kolo a vyjedete na prázdninový výlet či dovolenou, zkontrolujte zákonné vybavení vašeho bicyklu.
Jízdní kola musí být vybavena dvěma na sobě nezávislými brzdami, zadní odrazkou červené barvy, přední odrazkou
bílé barvy, odrazkami oranžové barvy na obou stranách pedálů, na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol
nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé
straně kola. Zákon připouští nahradit odrazky odrazovými materiály obdobných vlastností, umístěných třeba na oděvu či obuvi cyklisty. Z praktického hlediska je výhodnější vybavit kolo
než přemýšlet nad tím, zda si oblékám či k oblečení připojuji dostatečné množství reflexních doplňků. Nelze také pokládat za dostačující třeba drobné logo značkového oděvu, byi
v odrazovém vyhotovení. Nehledě k tomu, zákon stanovuje, kde
má být reflexní doplněk nahrazující vybavení kola na těle cyklisty umístěn.
Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo vybaveno světlometem svítícím dopředu bílým světlem. Ten může být nahrazen „bílou blikačkou“, ovšem je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena. Dále zadní svítilnou červené barvy,
jež může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy. Myslete na to, že být viděn zvyšuje pravděpodobnost Vašeho šiastného návratu!
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
Na závěr informací o ukončené florbalové sezóně přinášíme
čtenářům přehled o výsledcích mládežnických družstev oddílu:
dorostenců, starších a mladších žáků, elévů a nově též elévek:

Orel Přelouč - dorost:
Dorostenci měli uplynulou sezónu jako na houpačce: do poloviny prosince byl poměr výher-remíz-proher 4-1-1, poté následovala až do konce února černá série 0-0-8 a následný závěr sezóny téměř po měsíční herní pauze v poměru 5-0-1.
Kde hledat příčiny tohoto vývoje sezóny, kdy v jednom období soutěže tytéž soupeře (týmy Orlicka_Třebovska, Chrudimi, Lubné, Vysokého Mýta a Svitav - s každým se hrálo 4x) porážíte a následně s nimi zase prohráváte? Byla příčinou psychika, přílišná
snaha, či určitá nervozita? Těžko říct, každopádně 4 místo v 6-členné tabulce bylo jistým zklamáním.
Tento tým dorostenců má totiž určitě svoji kvalitu a navíc poměrně širokou základnu. Na druhou stranu je potřeba mít na
paměti, že až na výjimky téměř všichni hráči byli mezi dorostenci prvním rokem a je tedy předpoklad, že to nejlepší ve své věkové kategorii ještě neukázali.

Orel Přelouč - mladší žáci:
Družstvo mladších žáků moc zápasů v 8-členné Pardubické
lize nevyhrálo: z 21 zápasů celkem 3. Již tři roky se sice od mladších žáků směrem k mladším kategoriím nevedou statistiky a nepočítají tabulky, aby kluci hlavně hráli pro radost a bez zbytečných ohledů na konečný výsledek, ale přehled o úrovni týmu
lze z tohoto stručného konstatování vyčíst.

Byla to ale naštěstí už poslední sezóna, kdy oddílu chyběla výchova kluků již od elévů a doháněli jsme tak během jednoho roku téměř 2-letou ztrátu ve výuce základních florbalových dovedností. Letos jsme již měli vlastní elévy a ti také výrazně týmu
mladších žáků museli vypomáhat. To proto, že právě ročníky narození 2000 a 2001, které letos tvořily mladší žáky, jsou co se
počtu narozených dětí týká, vůbec nejslabší v historii ČR.
Proto již v příští sezóně očekáváme vyrovnanější zápasy, a to
nejen co se postupného smazávání zmíněného hendikepu týká,
ale i kvůli tomu, že od nové sezóny i v této kategorii bude zaveden systém hry 3+1 na zmenšeném hřišti, aby se všichni hráči co nejvíce a nejčastěji zapojili do hry.

Orel Přelouč - elévové:
O to zajímavější pak bude sezóna nová, kde vzhledem k dosavadnímu malému počtu týmů v Pardubickém kraji byla vytvořena 2. liga dorostenců - divize 4, kde budou hrát navíc i týmy
z Královéhradeckého kraje a bude mít celkem 12 účastníků. To
bude teprve ta pravá zkouška ohněm! Doufejme, že tam kluci již
ukážou vše, co v nich je.

Orel Přelouč - starší žáci:
Starší žáci skončili v 9-členné Pardubické lize na šestém místě s poměrem výher-remíz-proher 9-0-15. Umístili se tedy těsně za
středem tabulky, což vzhledem k ne příliš širokému kádru jistě
není špatné. V soutěži jasně dominovaly celky Litomyšle, Sokola
Pardubice a Orlicka-Třebovska, naopak bez šancí bylo Vysoké
Mýto a Česká Třebová. Celkově lze říci, že soutěž byla místy velmi nevyrovnaná.
Problémy týmu působil také nepravidelný harmonogram tréninků způsobený kapacitními možnostmi ve „florbalových tréninkových dnech“ v hale. Tento problém bude od nové sezóny
vyřešen spojením tréninku dorostu a starších žáků, kdy tréninkové jednotky budou převážně vedeny odděleně na 2 polovinách
hřiště s přihlédnutím k věkovým odlišnostem obou kategorií.
V oddíle si od toho slibujeme zkvalitnění a pravidelnost tréninku starších žáků a obnovu jejich motivace k tréninkovému úsilí.
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Družstvo elévů měl Orel Přelouč přihlášeno v soutěži ve své
historii vůbec poprvé. A nutno rovnou dodat, že účinkování bylo úspěšné nejen, co se kvality hra a kupy vyhraných zápasů
týká, ale i ohledně početního stavu družstva. Zmenšený systém
3+1 pak způsobuje, že kluci jsou neustále ve hře, která je tak
samozřejmě baví a líbí se i divákům z řad rodičů a příbuzných,
jak jsme si v přeloučské hale několikrát ověřili. Sezóna tak byla radostná jak pro hráče, tak i pro trenéry, kterým pak dělaly radost zejména pokroky v individuálních schopnostech hráčů během sezóny.

Přeloučský ROŠT

Sport
Orlice Přelouč - elévky:
Na nábor elévek na začátku letošního roku se nám přihlásilo nečekaně cca 20 dívek, které tak již od března pravidelně trénují s hlavní trenérkou Barborou Taichovou hrající za náš tým
žen. Elévky tak zatím trénovali a ještě 1 rok trénovat budou, než
je samostatně přihlásíme do soutěže, což ovšem nevylučuje, že
některé z nich, které si osvojí florbalové dovednosti o něco dříve
než ostatní a nebudou mít ostych soupeřit spolu s kluky z našeho oddílu, budou si moci příležitostně zahrát mistrovské zápasy

PŘELOUČSKÝ HOKEJBAL
ŠKOLNÍ TURNAJ
Dne 17. 5. 2013 jsme v rámci hledání nových talentovaných
hokejbalistů uspořádali druhý ročník školního turnaje v minihokejbalu. Účastníci, žáci čtvrtých až šestých tříd, byli panem
učitelem Milanem Součkem rozděleni do šesti týmů a ty zase
námi rozděleny do dvou skupin. S úderem půl deváté byla vhozena úvodní buly a týmy se pustily do vzájemného soupeření.
Ti, kteří právě nehráli, trénovali pod dohledem našeho odchovance, mistra Evropy a vicemistra republiky v hokejbalu, oblékajícího v současné době dres extraligového Hradce Králové,
Davida Štefanského. S přibývajícím časem a odehranými zápasy bylo velmi zajímavé sledovat vzrůstající napětí, kdo se nakonec stane konečným vítězem. Celý turnaj jsme odehráli ve stanovené časovém limitu a tak jsme na závěr rozdělili hráče dle
tříd, rozdali klubové dresy a zahráli si malé školní derby A proti B na celé hřiště a dle pravidel hokejbalu. Výsledek utkání skončil 5:2 pro třídy A. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Vojtěch Kutílek a nejlepším brankářem byli vyhlášeni shodně oba
brankáři, Kratochvíl Jiří a Chalupa Martin. Celé hokejbalové
dopoledne se podařilo, hráči měli ten správný zápal a všichni
chtěli vyhrát. Kdo vyhrál nakonec není již tak důležité a dost
možná, že konečným vítězem bude hokejbal.
Tak trochu mě mrzí jen to, že ačkoliv jsme školy v Přelouči
oslovili v dostatečném předstihu, setkali jsme se s pochopením
a vstřícností k účasti celých tříd jen u ZŠ na Masarykově náměstí. Mohlo nás být více a mohli jsme si třeba zahrát tak,
jak to bývalo za mého dětství, tedy školy proti sobě. My, jako
klub, jsme na tak velkou akci určitě připraveni. Závěrem bych
chtěl poděkovat panu učiteli Milanovi Součkovi a panu učiteli Martinovi Buluškovi za pomoc s organizací turnaje.
Za HC Jestřábi Přelouč Hájek Tomáš
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s věkově mladšími chlapci z řad našich elévů a též i přípravky,
kterou budeme také od nové sezóny zavádět.
Na závěr celé sezóny pak chci jménem celého oddílu poděkovat našim sponzorům mládežnických týmů, bez kterých by nebylo možné poskytnout florbalové vyžití tak širokému počtu dětí
z Přelouče a okolí: Skupině ČEZ, Městu Přelouč, Pardubickému kraji, České pojiš•ovně a firmě JP Sport Přelouč.
Mirek Kumstýř

Celková tabulka
1.
Rockets
2.
Ču-Mot
3.
Slovan Store Bratislava
4.
TPS Gambrinus
5.
Chlupatej Bobr

Inzerce

16. ROČNÍK OLD-BOYS CUP
V 16. ročníku tradičního turnaje hráčů nad 35 let, OLD BOYS,
se představilo 5 týmů, obhájci trofeje Rockets, společný tým Čuníků a Motoru Ču-Mot, TPS Gambrinus, Chlupatej Bobr a již
tradiční Slovan Bratislava. Celý turnaj se odehrál za slunečného počasí a o medailové pozice se bojovalo doslova do posledních vteřin celého turnaje. Nakonec, s přispěním TPS, se podařilo Rockets prvenství obhájit, na druhém místě skončili Ču-Mot,
za který do brány nastupavala Romana Polednová, která v individuelních oceněních získala trofej nejlepšího gólmana turnaje, na třetím místě skončil Slovan Bratislava a za ním v těsném závěsu TPS. Poslední místo obsadil Chlupatej Bobr.
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