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Inzerce

RADA MĚSTA PŘELOUČE
70. schůze Rady města Přelouče
proběhla v pondělí 8. 4. 2013. Radní mimo jiné schválili záměr na výpůjčku objektu č. p. 845 včetně pozemků organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR
na dobu určitou 15 let. Schválen byl rovněž záměr na pronájem pozemků ke
stánkovému prodej u písníků Lohenice - Mělice pro sezónu 2013 dle podmínek
uvedených v příloze. Rada dále rozhodla,
že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Komenského v Přelouči“ podal uchazeč Dlažba
Vysoké Mýto, s.r.o. za cenu 1.149.214,- Kč
s termínem výstavby 6 týdnů a záruční
dobou 84 měsíců. Rada rovněž schválila výzvu k podání nabídky - zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce „Zateplení objektu Základní umělecké školy
K. H. Máchy Přelouč a rovněž schválila
výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Zateplení
objektu Domu pro volnočasové aktivity
mládeže, Přelouč, Kladenská 845“. Schvá-
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leny byly rovněž zadávací podmínky veřejné zakázky na opravu fasády a výměnu oken u budovy ZŠ Kladenská č. p. 494
v Přelouči. Dále byly schváleny zadávací
podmínky veřejné zakázky na opravu
komunikace v Jarošově ulici.

Radní dále rozhodli na základě podkladů odborné komise, že zpracovatelem
základního plánu správy, údržby, obnovy a rozvoje veřejného osvětlení města
Přelouč bude firma ANODA, s.r.o. Zvánovice za nabídkovou cenu 346.000,- Kč
bez DPH.
Projednán byl i zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise. Komise doporučuje v připravované komplexní do-

pravní studii města se zaměřením na
rozšíření parkovací kapacity na katastru města doplnit stávající záměry a cíle. Zjistit stávající intenzitu a směrování
dopravy na komunikační síti na katastru města, vytipovat dopravně nebezpečná místa, navrhnout opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy včetně cyklistů
a chodců, navrhnout změny dopravního
řešení s cílem rozšíření parkovací kapacity na katastru města (např. jednosměrné ulice, částečné stání na chodníku...)
Radní vzali dále na vědomí zápis sportovní komise. Na jejím programu byly
např. informace místostarosty o plánové
investiční akci města - výstavbě sociálního zázemí pro hokejbalový oddíl. Součástí objektu bude i učebna a sklad kol
pro nedaleké dopravní hřiště, které je
využíváno základními školami v rámci
dopravní výchovy. Provoz dopravního
hřiště je již v současné době ve správě
Městské policie Přelouč. V komisi zazněl
dále požadavek na opravu košů na basketbal - vyrovnání obručí na hřišti u Spojovací ulice a na odstranění keřů s trny
z okolí tohoto hřiště.
mh
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
XIX. zasedání zastupitelstva města Přelouče proběhlo
dne 18. 4. 2013. Zastupitelé si nejprve vyslechli zprávu o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva a poté vzali na vědomí návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Mělice. Občané Lohenic žádají město
Přelouč o dotaci ve výši 30.000,- Kč na nákup materiálu pro
opravu parketu areálu v břízkách. Parket je již delší dobu v dezolátním stavu a jelikož se zde pořádají několikrát do roka akce pro děti je zde potenciální možnost úrazu.
Zastupitelstvo rovněž schválilo záměr na prodej nemovitostí v k. ú. Přelouč se všemi součástmi a příslušenstvím v areálu
bývalých kasáren za cenu minimálně 9.000.000,- Kč. Usnesením VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného
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dne 13. 10. 2011 byl schválen záměr prodeje areálu kasáren
za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným v srpnu 2011. V současné době byl znalecký posudek aktualizován
s ohledem na to, že areál pozbyl možnost připojení na elektrickou energii z trafostanice umístěné v bývalém autoparku
(v současné době areál SVOS).
Zastupitelstvem byla rovněž schválena a vydána Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 - Požární řád města Přelouče a schválena změna č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Přelouč, Kladenská. S ohledem na efektivní využití
objektu č. p. 1384 a předpokládaný rozvoj zařízení pro poskytování předškolního vzdělávání a zvyšující se počet zájemců
o umístění dětí do mateřské školy se předává touto změnou
zřizovací listiny celý objekt v Přelouči do práva hospodaření
shora uvedené příspěvkové organizaci a nově se zakotvuje odloučené pracoviště.
mh

Přelouč zaplnila komunální technika
Jarní setkání členů Sdružení komunálních služeb České republiky se uskutečnilo ve dnech 28. a 29. března
2013 v Přelouči, v rodišti legendárního herce Františka
Filipovského.
Jednalo se o letošní první setkání členů Sdružení spojeného
s jednáním valné hromady a výstavou komunální techniky. Hostitelství a organizace se tentokrát ujal pan Karel Šilhavý, ředitel
přeloučských Technických služeb. Přítomné přivítala paní starostka města, paní Bc. Irena Burešová a místostarosta města, pan
Ing. Ivan Moravec. Velikonoční atmosféra na nás dýchla v prostorách budovy Občanské záložny i díky výzdobě, kterou připravila učitelka místní základní školy, paní Mgr. Vlasta Tužilová.

mi. Odpolední část programu vyplnila Valná hromada sdružení a blok odborných přednášek s diskuzí. Večer byl pro členy
sdružení a vystavovatele připraven bohatý raut a tradiční bowlingový turnaj o pohár předsedy SKS. Vítězem se stalo družstvo
z Technických služeb Blatná, jmenovitě pánové Přemysl Navrátil a Luboš Kallmünzer, kterým touto cestou gratulujeme. Následující den byla připravena pro zájemce exkurze do biologicko-mechanické čistírny odpadních vod.
Hlavním tématem odborné části setkání byly informace
a novinky v údržbě, opravách a zabezpečení kanalizačních šachet a silničních dešqových vpustí, včetně příslušných technologií vysprávkových hmot.

Členská základna Sdružení komunálních služeb k dnešnímu dni čítá 38 členů. Letos byl nebývalý zájem i ze strany
vystavujících firem. Zúčastnilo se rekordních 31 společností,
které svou techniku představili ve vnitřním prostoru sálu i na
venkovní ploše Masarykova náměstí. Funkcí generálního partnera a zároveň odborného garanta akce se ujala firma KASI s.r.o.,
která je největším dodavatelem kanalizační litiny pro stavbu
silnici i dálnic. Funkce hlavního partnera se ujala firma DAF
Trucks CZ s.r.o., která je výhradním dovozcem nákladních vozidel a komunálních podvozků DAF pro ČR.
Hostitel, pan ředitel Karel Šilhavý, připravil pro účastníky
zajímavý program. Po úvodní prezentaci v jednacím sále byla
velkým lákadlem možnost si společně prohlédnout, případně
i vyzkoušet vystavené stroje a porovnat vlastnosti s ostatní-

Valná hromada uzavřela uplynulý rok a vyhodnotila jej jak
po stránce plnění plánovaných úkolů, tak především z hlediska ekonomického. Rovněž přijala program činností a finanční
plán na rok 2013. Dále zvolila pana Jaroslava Kupsu, ředitele
Správy Města Sezimovo Ústí, do rady sdružení. Tím se podařilo doplnit v radě SKS zastoupení pro oblast Jižní Čechy.
Setkání v Přelouči opět ukázalo, že se daří zvyšovat kvalitu setkání po stránce členské, odborné i společenské. Je to závazek i pro budoucího pořadatele, tentokrát podzimního setkání, pana Libora Preislera, ředitele Technických služeb Turnov s.r.o.,
jež se právě v Přelouči staly dalším novým členem Sdružení
komunálních služeb ČR.
Autor: Ing. Sylvie Polednová PR
I-TechCzech s.r.o. Ostrava
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Sociální minimum
Dávky nemocenského pojištění
Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně
činné osoby, které při ztrátě příjmu v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí (dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny,
těhotenství a mateřství, péče o dítě) zabezpečuje peněžitými
dávkami nemocenského pojištění.
Nemocenské pojištění je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Pojistné na nemocenské pojištění je upraveno zákonem
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů.

Nemocenské
Nemocenské náleží pojištěncům od 22. kalendářního dne
dočasné pracovní neschopnosti do konce dočasné pracovní
neschopnosti, nejdéle však 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
Během prvních tří týdnů dočasné pracovní neschopnosti
poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny s výjimkou prvních 3 dnů. Náhrada mzdy náleží pouze za dobu, v níž trvá pracovní vztah, který zakládá účast na
nemocenském pojištění.

- pokračování

Výše nemocenského za kalendářní den je určena na základě denního vyměřovacího základu, tj. odvozením od započitatelných příjmů zaměstnance v rozhodném období.
Zákon speciálně upravuje výplatu nemocenské poživateli
starobního nebo invalidního důchodu a rovněž vymezuje případy, kdy pojištěnec na výplatu nemocenské nemá nárok.
Nemocenské je vyplaceno na základě dokladů o dočasné
pracovní neschopnosti vystavených ošetřujícím lékařem, které
zaměstnanec předložil zaměstnavateli.
Kompetentní úřad: Česká správa sociálního zabezpečení

Peněžitá pomoc v mateřství
Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nahrazující příjem
matky na mateřské dovolené, případně otce/manžela pečujícího o dítě.
Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje:
" ženě, která porodila dítě, po dobu 28 týdnů mateřské dovolené a to od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu
" ženě, která porodila dvě nebo více dětí, po dobu 37 týdnů
" ženě, která porodila dítě mrtvé nebo odmítla o dítě pečovat,
po dobu 14 týdnů
" otci dítěte nebo manželovi matky, který převzal dítě do péče
(na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí
nebo závažného onemocnění matky nebo na základě písemné dohody s matkou), po dobu 22 týdnů, případně 31 týdnů,
pokud pečuje zároveň o dvě nebo více dětí.
Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, tzn. v závislosti na příjmech v rozhodném období (zpravidla 12 měsíců před
nástupem na mateřskou).
Žádost o peněžitou pomoc předává zaměstnanec svému
zaměstnavateli. Osoby samostatně výdělečně činné a zahraniční zaměstnanci podávají žádost příslušné Okresní správě
sociálního zabezpečení.
Kompetentní úřad: Česká správa sociální zabezpečení

Inzerce

Město Přelouč, Kulturní služby města Přelouče
a M. Bečička s kolektivem srdečně zvou občany
na pokračování úspěšného pořadu

VEČER
S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE
dne 21. května 2013
od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY
PŘELOUČ
Vstup zdarma

4

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace

!

Kolektivní systém ELEKTROWIN informuje
Nové směrnice EU přinesou změny i k nám

Surovin je stále méně

Evropská unie dál zpřísňuje směrnice upravující podmínky
životního cyklu elektrických spotřebičů. Na některé změny je
Česká republika už dnes připravena, jiné představují výzvu do
budoucna pro nás pro všechny. První směrnice výrazněji než
dosud omezuje používání nebezpečných látek v elektrických
a elektronických zařízeních (EEZ) s cílem přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí včetně využití a zneškodnění odpadních EEZ způsoby šetrnými k životnímu prostředí. Druhá - O odpadních elektrických a elektronických zařízeních - se
do české legislativy musí promítnout nejpozději do 14. února
roku 2014. Mimo jiné nově stanoví kvóty pro množství zpětně
odebraného elektrozařízení. Jsou podstatně přísnější než dosud.

V evropských domácnostech slouží podle statistik dohromady celkem 633,8 milionu velkých spotřebičů, jako jsou pračky a ledničky. Zhruba 188 milionů z nich je starších 10 let. To
na jedné straně znamená vysoké nároky na jejich budoucí
ekologickou recyklaci, na druhé straně to představuje skvělou
příležitost, jak nahradit omezené surovinové zdroje.Těch totiž
v Evropě stále ubývá a podle odborníků je budou země, které
jimi stále disponují, čím dál přísněji chránit. Při výrobě nových
spotřebičů se například využívají kovy získávané ze vzácných
zemin jako je dysprosium, terbium, thulium, lutetium nebo
yttrium, i když technologie se vyvíjejí a použité materiály se
mohou v budoucnu nahradit. Těžba vzácných prvků je rychle
rostoucím odvětvím, které v současné době závisí z velké části na Číně. Ta disponuje více než 40 procenty všech zásob vyskytujících se na naší planetě. Nabídka je už nyní nižší než poptávka. Během let se kvóta čínského vývozu stále snižovala
a časem lze očekávat naprostý zákaz vývozu přinejmenším
u části těchto surovin. Surovinová strategie EU je proto založena na třech pilířích: zajištění rovných podmínek v přístupu ke
zdrojům ve třetích zemích, podpoře udržitelných dodávek z evropských zdrojů a zvýšení účinnosti využití zdrojů, včetně recyklace. Recyklace je totiž v mnoha případech mnohem bohatším zdrojem surovin než primární těžba. Zatímco z tuny rudy
se dá získat zhruba pět gramů zlata, z tuny vysloužilých elektrospotřebičů, které zlato obsahují, je ho 200 gramů.

Co nás čeká v příštích letech
Během čtyř let musí členské státy EU ročně zvýšit množství vysbíraných spotřebičů na 40-45 % průměrné hmotnosti
výrobků uvedených na národní trh tři roky zpětně. Od roku
2019 pak musí postupně všechny členské státy EU ročně vysbírat 65 % průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na trh
v předchozích třech letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti
z celkové produkce elektroodpadu. Stát také odpovídá za splnění této povinnosti. Směrnice totiž umožňuje vypočítat toto
množství dvěma odlišnými způsoby a zatím není jasné, ke kterému z nich se přikloní naši zákonodárci. Množství, které odevzdají Češi dnes, ale odpovídá jen zhruba 30 až 40 procentům
množství vypočítaného podle jedné nebo druhé metodiky. Minimálním požadavkem EU jsou prozatím čtyři kilogramy vytříděného elektroodpadu na obyvatele a rok.

Náskok díky ELEKTROWINu
Obchodníci s elektrem, jejichž prodejní plocha přesáhne
400 m2, budou muset zdarma odebírat malé vysloužilé spotřebiče, aniž by zpětný odběr vázali na nákup nového zařízení. ELEKTROWIN a jeho smluvní partneři z řad prodejců mají
v tomto směru náskok. I menší prodejny mají možnost vybavit se sběrnými koši ELEKTROWINu, jejichž obsah se díky kolektivnímu systému dostane, pro spotřebitele zdarma, ke zpracovatelům.

Inzerce

připravuje jarní koncert
Občanská záložna
neděle 16. června v 18.00 hod.
V programu zazní skladby Petra Ebena
a Adama Václava Michny z Otradovic.
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Varování před podomními obchodníky s energiemi
Dne 1. prosince 2011 jsme uzavřeli
2 smlouvy o dodávce elektřiny s Českým
energetickým centrem, a.s. v Praze (dále
jen ČEC) na dobu 3 let. Naším původním
dodavatelem elektřiny byl ČEZ, a.s. Podomní obchodník nám nasliboval hory,
doly. Ceník vůbec neposkytl a obchodní
podmínky, které nám předal, jsou vytištěny natolik miniaturními písmenky, že
v našem pokročilém věku, jsou pro nás
zcela nečitelné, zřejmě i mladý člověk
s bystrým zrakem by měl problém vše důkladně přečíst. Jsme přesvědčeni, že je
to od firmy jeden z klamavých záměrů.
Z této distribuční firmy jsme vyléčeni poté, když jsme zjistili při prvním vyúčtování za období od 1. 4. 2012 do 18. 12.
2012, resp. 1. 6. 2012 do 18. 12. 2012, že
jsme byli oklamáni, neboq jsme ve skutečnosti zaplatili více, než kdybychom
zůstali u ČEZu.
Přitom nám původně obchodník sliboval, že oproti ČEZu ušetříme až 1.500,- Kč
ročně / smlouva a z námi mu předložených kopií poslední faktury od původního dodavatele ČEZ a.s., musel již tehdy
vědět, že tento slib nemůže splnit, a že
nás podvedl. Našimi propočty jsme zjistili, že nejen, že jsme tuto částku Kč neušetřili, ale navíc bychom platili oproti
ČEZu při naší spotřebě něco málo přes
2 MWh ročně / smlouva navíc o Kč 2.000,a to v části silové elektřiny, když distribuce elektřiny je u všech dodavatelů elektřiny regulovaná, čili shodná. Toto zvýšení

je dáno tím, že oproti původnímu dodavateli, kterému jsme za měsíční paušál
u silové elektřiny platili jen Kč 60,- (s DPH),
u tohoto nového dodavatele pak Kč 240,měsíčně. V této vyšší částce jsme platili jakési asistenční služby, které jsme nepožadovali a podomní obchodník nám o tom,
že tyto služby budeme platit, nesdělil.
Na základě našich zjištění jsme počátkem ledna dodavateli ČEC napsali
dopis, v němž jsme uvedli naše propočty o rozdílech mezi ČEZ a ČEC s požadavkem o okamžité zrušení smlouvy bez
sankcí, a vyrovnání rozdílu mezi ČEZ
a ČEC za alikvotní část roku, u dvou takto
uzavřených smluv se jednalo o Kč 1275,a 957,- Kč v porovnání na původního dodavatele. Dočkali jsme se samozřejmě
zamítavé odpovědi s tím, že naše smlouvy skončí k 1. 12. 2014. Okamžité zrušení by pro nás znamenalo zaplacení pokuty Kč 5 000/smlouva.
Vzhledem k uvedenému jsme byli
nuceni podat stížnost na firmu České
energetické centrum, a.s. v Praze a to
Energetickému regulačnímu úřadu v Jihlavě - oddělení ochrany spotřebitele.
Z tohoto úřadu jsme se dověděli, že ČEC
má podobný produkt služeb na úseku
elektřiny, jako tomu je u ČEZu, a že bychom se měli na dodavatele ČEC obrátit
a požadovat změnu smlouvy. Dále nám
ERÚ v Jihlavě sdělil mailovou adresu na
ombudsmana ČEC pana Mgr. Václava
Lásku, kterému jsme naši neblahou zku-

Inzerce

šenost s firmou ČEC popsali. Z odpovědi
ombudsmana vyplynulo, že naše stížnost
na ČEC je oprávněná. Po zásahu pana
ombudsmana došlo teprve k nápravě, za
což jsme mu vděčni. Dodavatel ČEC, a.s.
nám nato zaslal dodatek ke smlouvě
s tím, že mění produkt Pohoda na produkt Energie domů, což by mělo být zhruba na stejné úrovni, jako u ČEZu, a.s.
Jsme však nuceni zůstat u této firmy znovu na 3 roky, tzn., že smlouvy skončí
k 1. 3. 2016 a my již máme na deskách
smlouvy velkým písmem nadepsán termín na vypovězení smlouvy tak, abychom s touto firmou natrvalo skončili,
neboq při pozdní výpovědi bychom museli pokračovat nejméně další 3 roky.
Smlouvu však budeme moci vypovědět
dříve, pokud by ze strany dodavatele elektřiny došlo ke změně ceny silové elektřiny - navýšení, a proto cenu za tím účelem
budeme bedlivě sledovat.
Podotýkáme, že nejsme sami, kdož
byli takto podvedeni touto firmou, dne
1. března t. r. proběhla v hlavních televizních novinách na Primě zpráva o podvedeném 81- letém občanovi z Karviné,
který ač nespotřeboval kubík plynu, měl
zaplatit Kč 1800,- za měsíční paušály,
v nichž byly zakotveny asistenční služby, které zákazník nevyžadoval, tj. obdobně jako my u elektřiny.
Po těchto špatných zkušenostech varujeme všechny občany Přelouče a okolí, aby byli velmi opatrní ve styku s různými podomními obchodníky s elektřinou
a plynem od firmy ČEC a dalších firem
a vše si dobře rozmysleli, než podepíší
smlouvu. Při případném jednání doporučujeme trvat na předložení všech podkladů potřebných k vypracování smlouvy,
zvlášq na předložení ceníku. Tito obchodníci mají vysokou schopnost se vetřít do
přízně zákazníků, jak jsme velmi dobře
poznali.
Dále upozorňujeme, že podle Nařízení města Přelouče č. 6/2011, čl. 4 je
„podomní prodej, pochůzkový prodej
a prodej bez prodejního zařízení na
území Přelouče zakázán“, takže každý má možnost podomní obchodníky
s energiemi ihned vykázat. V případě,
že dojde přes všechna preventivní opatření k podvodu, neváhejte a ihned se
obragte se stížnostmi na Energetický
regulační úřad v Jihlavě.
Doležálkovi, Přelouč
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INFORMACE O PLACENÍ PSŮ PRO ROK 2013
Místní poplatek ze psů
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník
Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města.
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlášit správci poplatků vznik, změnu
nebo zánik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.
Sazby poplatku
Sazba poplatku ze psů se řídí trvalým pobytem nebo sídlem poplatníka bez ohledu na umístění psa a činí ročně:
a) za prvního psa u poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem
- v rodinném domě v obvodu města v k.ú. Přelouč 360,- Kč
- v bytovém domě v obvodu města v k.ú. Přelouč 1200,- Kč
- v ostatním stavebním objektu včetně budovy
Města Přelouč
1200,- Kč
- v místních částech města
120,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa u poplatníka s trvalým
pobytem nebo sídlem
- v rodinném domě v obvodu města v k.ú. Přelouč 540,- Kč
- v bytovém domě v obvodu města v k.ú. Přelouč 1500,- Kč
- v ostatním stavebním objektu včetně budovy
Města Přelouč
1500,- Kč
- v místních částech města
360,- Kč
Sazba poplatku ze psů u poplatníka, který je poživatelem
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu, činí ročně:
a) za prvního psa
120,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
tohoto poplatníka
300,- Kč

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6.
2013.
Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního
roku, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů od vzniku
poplatkové povinnosti, a to v poměrné výši.
„Den platby“ se stává až den, kdy platbu obdrží banka
správce poplatku.
Způsob úhrady
Poplatek se platí na účet města
a) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Přelouč
b) poštovní poukázkou
c) bezhotovostním převodem na účet č. 19-1425561 / 0100
u Komerční banky a.s., pobočka Přelouč.
Variabilním symbolem je pořadové číslo poplatníka přidělené správcem poplatku a bude Vám sdělen na právním
oddělení a na pokladně Městského úřadu Přelouč.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob
dle písm. a),
osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy,
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
držitel psa prokazatelně nabytého z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy nebo psa odchyceného a umístěného v kotci Městské policie Přelouč, a to pouze po dobu jednoho roku ode dne nabytí takovéhoto psa,
člen Svazu záchranných brigád kynologů

Veškeré další informace ohledně místního poplatku ze
psů naleznete na oficiálních stránkách města Přelouče, odkaz Dokumenty města - Obecně závazné vyhlášky a nařízení, dále pak na právním oddělení Městského úřadu Přelouč.

INFORMACE O PLACENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PRO ROK 2013
Dnem 1. července 2012 nabyla účinnosti novela zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, která se vztahuje k zavedení místního poplatku za
provoz systému shromažyování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 10b citovaného zákona, a to od 1. ledna 2013.
Novelizace přinesla zásadní změny, které byly zapracovány do obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 10/
/2012, kterou najdete na oficiálních stránkách města Pře-
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louče nebo na informační tabuli na Městském úřadě Přelouč, 4. patro - právní oddělení.

Místní poplatek za provoz systému
shromažkování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatník
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,

7

Aktuální informace

!

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dní ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.
Sazba poplatku
Celková výše poplatku činí 492 Kč na kalendářní rok 2013.
V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce,
je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu
dni tohoto měsíce.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6.
2013.

Trh práce
na Přeloučsku

stav k
31. 3. 2012 28. 2. 2013 31. 3. 2013

8

7 062
745

a)
b)
c)

d)

e)

Osvobození
Od poplatku jsou osvobození:
poplatníci s celoročním pobytem v zařízeních sociální péče
a obdobných zařízeních neziskových organizací
poplatníci, kteří jsou celoročně ve vazbě nebo výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
poplatníci, kteří se celoročně zdržují mimo území města za účelem studia, zaměstnání nebo pobytu v zahraničí
poplatníci s pobytem na území města, kteří mají ve vlastnictví stavbu, určenou k individuální rekreaci, nacházející
se na území města, ve které není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba
děti do jednoho roku věku

Způsob úhrady
Poplatek se platí na účet města
a) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Přelouč
b) poštovní poukázkou
c) bezhotovostním převodem na účet č. 19-1425561 / 0100
u Komerční banky a.s., pobočka Přelouč.
Variabilním symbolem je pořadové číslo poplatníka přidelené správcem poplatku a bude Vám sdělen na právním
oddělení a na pokladně Městského úřadu Přelouč.
Odpovědnost za zaplacení poplatku
Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 3. 2013 evidováno celkem 713 volných pracovních míst. V porovnání s předchozím měsícem počet volných míst klesl o 32 míst, tj. o 4,3 %.
Počet uchazečů připadajících na jedno volné pracovní místo
vzrostl na 10,1 uchazeče.

Vývoj nezaměstnanosti v okrese Pardubice

uchazeči o zaměstnání
6 157
volná pracovní místa
1 237
počet uchazečů
na 1 volné pracovní místo 5,0
podíl nezaměstnaných
na obyvatelstvu v %
5,2

„Den platby“ se stává až den, kdy platbu obdrží banka
správce poplatku.

V průběhu března došlo v okrese Pardubice k opětovnému
nárůstu počtu nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných na
obyvatelstvu vzrostl o 0,1 procentního bodu na 6,2 %. Uchazeči v evidenci dosáhli počtu 7 213, což představuje meziměsíční nárůst o 151 osob, tj. o 2,1 %, meziročně pak nárůst činil 17,2 %.

Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Ukazatel

Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek
splatný nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku poplatkové
povinnosti.

7 213
713

9,5

10,1

6,1

6,2

Vývoj nezaměstnanosti
Kontaktní pracoviště Přelouč
KOP
Přelouč

Uchazeči v evidenci
k 28. 2. 2013 nově
k 31. 3. 2013
vyřazení
celkem evidovaní
celkem ženy
1 387

104

138

1 353

658
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O kom nevíme
Obec
Přelouč
Chvaletice
Řečany n/L
Břehy
Choltice

uchazeči počet obyvatel podíl nezaměstnaných
celkem
(15-64 let)
na obyvatelstvu v %
414
157
51
38
45

6377
2204
940
694
668

7,0
6,6
5,3
5,3
6,6

Kontakty:
Zaměstnanost:
Nepojistné dávky - státní sociální podpora:
Hmotná nouze:
Příspěvek na péči:
Dávky pro osoby se zdravotním postižením:

Informace: http://portal.mpsv.cz

O kom nevíme
Přeloučská poliklinika se dlouhou dobu potýkala s akutním nedostatkem
lékařů, mimo jiné i na dětském oddělení. Vy jste, pane doktore, řadu let
působil jako primář dětského oddělení Pardubické krajské nemocnice a.s.
a ve Vaší osobě získává nyní naše
zdravotnické zařízení velkou oporu.
Můžete našim čtenářům prozradit důvody vašeho rozhodnutí přejít právě
na Přeloučskou polikliniku?
Rozhodnutí jít pracovat jako praktický dětský lékař vnímám jako jakési uzavření kruhu. Jako sekundární lékař jsem
celý čas věnoval nemocným dětem a postupně jako primář dětského oddělení
jsem převážnou část pracovní doby musel věnovat administrativě, řízení, hlídání rozpočtů a dalším mnoha nemedicínským činnostem. Nyní jsem se rozhodl
vrátit zpět k práci se zdravými i nemocnými dětmi v přímém kontaktu. Výběr
Přeloučské polikliniky byl na jedné straně šqastnou shodou náhod, že zde bylo
volné místo, ale na druhé straně jsem
uvítal, že budu moci pracovat na poliklinickém pracovišti. Jsem přesvědčen, že
poliklinická pracoviště mohou poskytovat komplexnější péči v jednom místě,
kdy pomoc může být rychlejší s využitím
konziliárních vyšetření, čímž se také šetří čas rodičů i jejich nemocných dětí.
S malými pacienty máme jistě letité
zkušenosti. Jaká je vaše specializace?
Během mnoha let v nemocnicích, aq
už to bylo 10 let v Českém Krumlově nebo 24 let v Pardubicích jsem se kromě
běžných činností mohl věnovat práci v odborné ambulanci pro onemocnění ledvin
a močových cest a v posledních 20 letech
jsem se plně věnoval dětem s onemocněním pojivové tkáně (svalů a kloubů).
Vedle těchto specializací jsem měl možnost se naučit a provádět ultrazvuková
vyšetření dětí.
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Možnosti současného lékařství jsou
jistě veliké a na trh se dostává stále
větší množství nových druhů léčiv
i podpůrných preparátů. Rodiče mají možnost výběru i při různých nadstandardních očkováních pro své dítě. Ráda bych se ale zeptala, jaký je
v tomto směru váš názor. Není v tomto případě lepší zbytečně nepřetěžovat dětský organismus nadměrnými
chemickými preparáty? Není někdy
„méně - více?“
Na tuto otázku není odpověy jednoduchá ani jednoznačná. U tzv. „nadstandardních“ očkování je nutný individuální přístup. Například očkování proti
klíšqovému zánětu mozku - pokud dítě
trvale žije v Praze a na prázdniny jezdí
k moři, jde o očkování spíše zbytečné,
naopak pokud dítě bydlí v přírodě, mívá opakovaně přisátá klíšqata a navíc se
jedná o endemickou oblast tohoto onemocnění, považoval bych očkování za
velmi důležité. Dalším důležitým bodem
je skutečnost, že v současné době medicína neumí určit, jaká je pravděpodobnost, že dítě danou chorobou onemocní,
jak je tomu například u očkování proti
hepatitidě typu A, pneumokokové infekci, chřipce a dalším. Zde je velká část
rozhodnutí na rodičích, kdy se musí rozhodnout pro očkování v případě obav
z onemocnění nebo odmítnout očkování
s rizikem, že jejich dítě vážně onemocnění mnohdy s následky.
Jak je na tom tedy podle vás současná dětská populace? Opravdu se na
ní tak silně podepisuje nedravá životospráva, minimální pohyb a snad
i nadměrné a časté užívání antibiotik?
Stále častěji se mluví o civilizačních
chorobách, které se „podepisují“ na dětské populaci. Jistě těžko můžeme ovlivnit genetické vlohy, které si každý při-
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950 144 401-405
950 144 501, 502, 504
950 144 503, 520
950 144 521
950 144 505, 506

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

náší na svět. Neměli bychom se ovšem
vymlouvat na civilizační choroby, když je
mnoho možností v jednotlivých rodinách.
Právě rodiče mohou vštípit svému dítěti
základy správné výživy jejím dodržováním v rodině, aktivního přístupu ke sportu a hlavně pohybu a nakonec i ve věnování dětem dostatku času, kterým mohou
nahradit vysedávání před televizním přijímačem či počítačem. Stejně tak bychom
mohli vzpomenout kouření, toleranci k požívání alkoholu a další. Vzdorování civilizačním chorobám máme často ve svých
rukách. O nadužívání antibiotik se v posledních letech vedou diskuse a je prezentována snaha snížit užívání antibiotik zejména u virových onemocnění.
V dnešní době se opakovaně setkávám
se správným přístupem rodičů nevyžadovat antibiotickou terapii u všech onemocnění za každou cenu.
Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Připravujeme pro rodiče informační
letáky o správném přístupu k léčbě horečky, o tom jak poskytnout první pomoc
při zánětu hrtanu a jak lze onemocnění
předcházet, o tom jak ošetřovat genitál
u malých chlapců. Moje letitá zkušenost ukazuje, že je velmi výhodné mít
tyto informace doma při ruce v případě
potřeby. Problémy máme pouze s finančním zabezpečením jejich tisku a tak bychom ocenili jakoukoliv pomoc v této
naší aktivitě. Další snahou je zajistit preventivní vyšetření zraku dětem ve věku
mezi 3. - 4. rokem věku. Z mnohaletých
zkušeností se ukazuje, že tímto způsobem lze odhalit včas oční vady, což umožní také včasné léčení. V Pardubicích se
toto vyšetření provádí již několik let v mateřských školkách. V Přelouči jsme zatím
nenašli pochopení ve školkách, a proto
hledáme nějakou alternativní cestu v zajištění těchto vyšetření. Nakonec přicházím i s nabídkou besed s rodiči malých
dětí na nejrůznější témata.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů na novém pracovišti.
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,
hlavním tématem dnešního příspěvku bude vandalismus a krádeže, které jsou dnes bohužel už běžnými každodenními jevy.
Někteří pachatelé se dnes neštítí okrádat i zemřelé nebo ničit
jejich hroby. Vzniká tak samozřejmě nejen škoda finanční, ale
i citová újma pozůstalých, kteří se snaží udržovat úctu k těm,
kteří je vychovali nebo jinak doprovázeli životem. Není ojedinělé, že z hrobů mizí květiny, věnce či celé vázy nebo květináče. Těžko říct, kam tyto věci mizí, zda je pachatelé prodají
nebo přemísqují někam jinam (na hroby svých zemřelých?) nebo prostě mají radost, že způsobí nějakou škodu. Pokud jde
o krádeže květin, spadnou tito pachatelé svým jednáním do
přestupku proti majetku, které je řešeno na místě pokutou nebo toto jednání řeší právní odbor města Přelouč. Vandalové,
kteří ničí hroby a způsobují tak již vyšší škody
na majetku, se dopouštějí přečinu „Poškození
cizí věci“ dle Trestního zákoníku. Za ten hrozí
odnětí svobody až na jeden rok nebo jiný trest.
Tato problematika nám samozřejmě není lhostejná a zvažovali jsme, jakým způsobem nejlépe tomuto počínání zamezit. Kombinace častých kontrol strážníky ve stejnokroji i v civilu
s moderními technologiemi, jako jsou fotopasti a kamery, budou jediné účinné zbraně proti
těmto vandalům a zlodějům. Samozřejmě i Vaše informace nám velkou mírou často přispívají k odhalení a potrestání pachatelů tohoto jednání. Každá získaná informace může být dobrým vodítkem.
Dalším jednáním vandalů je v této době poškozování vozidel. Ze závisti, vybíjení svých emocí nebo opět prostě jen
pro svou zábavu, dochází v poslední době k poškrábání vozi-

těmto nezralým jedincům, tuto pomoc okamžitě poskytnout.
Pokud ani policie ČR není v tu chvíli k dispozici, musí např. senioři s tísňovými tlačítky, kteří opravdu zoufale počítají každou
minutu, čekat mnohem déle na příjezd hlídky. Totéž se může
stát při dopravní nehodě, kdy rozhoduje každá minuta… I zde
můžete pomoct vy, kterým není lhostejné takové počínání, když
zavoláte a předáte nám popis takového člověka.

Některé události uplynulého období
Tanečník na vozidle…
V 0.15 hod. při kontrole města byl hlídkou městské policie
v ulici K. Čapka spatřen mladík, který tančil na kapotě zaparkovaného auta. Při jeho následné kontrole bylo
zjištěno, že vozidlo patří jemu a podle jeho slov
„jen tak blbnul“.

Pod vlivem alkoholu…
V dopoledních hodinách přijal dozorčí služby MP telefonické oznámení o vozidle, které svou
jízdou ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Dále oznamovatel sdělil, že z vozidla následně vystoupil muž jevící známky opilosti a šel
si nakoupit do obchodního domu. Hlídka MP
byla ihned poslána na místo. Při příjezdu hlídky na parkoviště právě tento muž vycházel z obchodního domu směrem k vozidlu. Usedl do něho a vyrazil na svou jízdu,
která vedla chvílemi v protisměru. Byl zastaven před vyjetím
na hlavní silnici a vyzván k dechové zkoušce na přítomnost
alkoholu v dechu. Ta ukázala pozitivní výsledek s hodnotou
2,49 ‰ alkoholu. Na místo byla přivolána hlídka policie ČR
a věc jí byla předána.

Nedovolené vylepování plakátů…
U výlepové plochy v ulici Pardubická byli přistiženi dva muži, jak lepí plakát na koncert jedné známé skupiny. Po provedení kontroly totožnosti mužů jim strážníci vysvětlili, že svým
jednáním porušují obecně závaznou vyhlášku města. Vzhledem
k tomu, že to byl jejich první přestupek, byli vyřešeni domluvou,
ale museli si plakáty všude sundat a zajistit si výlep u Kulturních služeb města Přelouče.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
del nebo k propíchání pneumatik. Dokonce i služební vozidlo
MP se stalo terčem těchto zoufalců a v pravé poledne, na frekventovaném místě, zatím neznámý pachatel probodl 2 pneumatiky. Těžko říct, k čemu si tito lidé pomůžou. My musíme
pak samozřejmě svůj čas věnovat opravě vozidla a bohužel
pak nejsme nějakou dobu mobilní. Ve chvíli, kdy vyjíždíme na
pomoc lidem, kteří ji akutně potřebují, nejsme schopni, díky
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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
za městskou policii
Mgr. Martin Karabec,
velitel MP Přelouč
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Květnová výročí
a významné události na Přeloučsku
1. 5. 1913 byl dán do provozu v Lázních Bohdaneč moderní pavilon „Gočár“, pojmenovaný podle projektanta pavilonu arch. Gočára, rodáka ze Semína u Přelouče (nar. 13. 3.
1880), zemřel 10. 9. 1943 v Jičíně).
1. 5. 1926 byl v Dašicích odhalen památník padlým v první světové válce. Památník je dílem sochaře a kameníka Vávry z Přelouče.
2. 5. 1940 se narodil v Břehách PhDr. Petr Jakeš, CSc., přírodovědec, geolog - geochemik. Působil jako vědecký pracovník na univerzitách v Austrálii, Japonsku, v americkém
Houstonu, v r. 1974 obdržel ocenění NASA za práci na programu Apollo. Zemřel 29. 11. 2005.
2. 5. 1997 byla ve chvaletických loděnicích pokřtěna námořní loy pro německého zákazníka jménem „Pardubice“.
4. 5. 1886 se narodil v Přelouči akademik MUDr. Jiří Diviš,
vynikající hrudní chirurg, v r. 1923 provedl první transfuzi
krve v ČSR. Zemřel 2. 7. 1959 v Praze.
4. 5. 1947 byl v Přelouči položen základní kámen k Památníku I. a II. odboje. Symbolický kámen tvořila kostka z lomu v Ležákách. K dokončení Památníku došlo až později.
5. 5. 1864 se narodil ve Valech Ing. Arch. Boža Dvořák.
Studoval architekturu v Praze, ve Vídni a Paříži. Od r. 1898
působil v Pardubicích, kde 17. 3. 1954 zemřel.
6. 5. 1876 se narodil v Břehách u Přelouče Vincenc Šetina,
katolický duchovní, v letech 1934-1951 působil jako arciděkan v Pardubicích. V 50. letech byl internován v Želivě.
Zemřel 3. 11. 1961 v Pardubicích.
7. 5. 1867 shořelo při požáru v Labětíně 16 chalup.
8. 5. 2013 je 68. výročí ukončení 2. světové války.
10. 5. 1968 zemřel v Pardubicích František Voves, rodák
z Jankovic, hudební pedagog, dirigent orchestru Východočeského divadla v Pardubicích. Jankovický rodák se narodil 27. 6. 1906.
11. 5. 1913 se narodil v Krasnodaru Adolf A. Lebeda, publicista, překladatel, sportovec - zakladatel džuda v ČSR, nositel VII. danu, v roce 1933-1944 mistr ČSR v těžké váze.
Mládí prožil s rodiči v Přelouči. Zemřel 29. 5. 1997 v Praze-Modřanech.
12. 5. 1919 se narodil v Přelouči Miloš Hudlický, český chemik. Pedagog na VŠCHT v Praze, profesor na univerzitě
v Blackburgu (Virginia, USA) zakladatel českého výzkumu
organických sloučenin fluoru. Autor a spoluautor řady monografií o chemickém fluoru.
12. 5. 1958 byla zahájena stavba přeloučského koupaliště
na Slavíkových ostrovech. Dokončena v létě 1960.
12. 5. 1978 obdržel čestné občanství Přelouče Sergej Sukasjanov, sovětský voják, kterého zastihl konec války v Lohenicích.
13. 5. 1995 zemřel v Torontu přeloučský rodák (nar. 18. 6.
1917) Karel Černík, bývalý důstojník čsl. armády, účastník
zahraničního odboje. Působil jako major na Vysoké škole
válečné v Praze, po vyloučení v r. 1948 následoval svoji rodinu do Anglie.
19. 5. 1905 byly v Přelouči zahájeny bohoslužby v dokončeném evangelickém chrámu dle projektu pražského architekta Ing. Rudolfa Křiženeckého.
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16. 5. 1926 byl otevřen nový most přes Labe u hydroelektrárny v Přelouči.
17. 5. 1905 byl jmenován čestným občanem Přelouče kníže Jiří z Lobkovic, zemský maršálek.
17. 5. 1909 se narodil přeloučský rodák JUDr. Jaroslav Sluka, právní publicista, pracovník Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti. Zemřel v Praze dne 8. 10. 1958.
17. 5. 1930 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie za
řízení Václava Talicha (m. j. předvedla Smetanovu „Mou
vlast“.)
18. 5. 1935 se narodil v Přelouči Ing. Arch. Lubomír Driml,
autor projektů významných budov ve Východočeském kraji.
Rovněž byl autorem poválečného územního plánu města
Přelouče za vedení doc. Ing. Krásného, významného urbanisty na ČVUT v Praze. Svoji úspěšnou podnikatelskou činnost ukončil po krátké nemoci 29. 8. 2005 v Pardubicích.
19. 5. 1939 byla knihovna v Přelouči pojmenována na „Městskou knihovnu Dr. Ladislava Quise“.
19. 5. 1977 byla v Týnci nad Labem otevřena plavební komora pro otevření „Labské vodní cesty do Chvaletic“. Tím
dnem byla zahájena doprava uhlí do chvaletické elektrárny.
20. 5. 1899 byl v Kojicích založen Svaz dobrovolných hasičů, jehož prvním starostou se stal Josef Malý.
20. 5. 1931 zemřel v Praze přeloučský rodák JUDr. Rudolf
Politzer (nar. 1. 11. 1879). Právník - školský pracovník, viceprezident zemské školní rady. Zasloužil se o rozvoj českého školství.
21. 5. 1870 se narodila v Mitavě (Lotyšsko) Marta Raphaelová, akademická malířka, cestovala po celé Evropě, později
se usadila v Kladrubech nad Labem, kde 24. 12. 1954 zemřela. Věnovala se hlavně portrétní malbě.
21. 5. 1934 se konal v Přelouči koncert České filharmonie
za řízení Václava Talicha. (50. výročí úmrtí B. Smetany).
23. 5. 1941 při výkopu městské kanalizace v Přelouči objevili dělníci zachovalé dřevěné roury, zbytky někdejšího přeloučského vodovodního potrubí z 16. století.
24. 5. 1785 potvrdil císař František II. městu Přelouči všechna jeho dosavadní privilegia.
24. 5. 1992 zemřel v Praze přeloučský rodák (26. 7. 1912) - čestný občan města Přelouče František Emler, akademický malíř. Svá díla tvořil vedle rodného Polabí při studijních
cestách v cizině a později hlavně na Vysočině (letní pobyt
v Kuklíku).
25. 5. 1928 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie pod
taktovkou Václava Talicha.
25. 5. 1930 byl odhalen pomník padlým v první světové válce ve Štěpánově na Přeloučsku.
26. 5. 1952 zemřel v Praze choltický rodák PhDr. Jindřich
Barvíř, český petrograf a mineralog, středoškolský profesor,
později profesor petrografie na UK v Praze. Jako regionální archeolog provedl řadu průzkumů.
27. 5. 1932 zemřel na Novém Zélandě přeloučský rodák
(nar. 30. 3. 1848), starší z bratrů Topičových Josef. Studoval na Vysoké škole technické - obor chemie. Podnikl řadu
cest do zámoří (Austrálie, Severní a Jižní Amerika), usadil
se na Novém Zélandě, kde také zemřel.
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28. 5. 1903 se narodil v Horušicích Josef Bok, malíř, umělecko-průmyslový výtvarník a restaurátor. Řadu kreseb z Přelouče a Zdechovic uveřejnil v časopise „Krajem Pernštýnův“.
29. 5. 1783 byla v Trnávce na Přeloučsku vysvěcena první
evangelicko-augšpurská modlitebna u nás. Základní kámen
byl k ní položen 7. 4. 1783.
30. 5. 1818 se narodil v Přelouči Jan Dítě, městský správce - čestný občan města Přelouče. Zasloužil se o zvelebení měs-

ta a oživení kulturního života v Přelouči. Zemřel 2. 6. 1892
v Přelouči.
31. 5. 1929 se narodil v Přelouči Ing. Jiří Rydlo, specialista
v oboru elektrotechnického zabezpečení železnic. Zemřel
20. 8. 1984 v Praze. Publikoval v odborných časopisech.
F. H.
Prameny: Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo - r. 2003
Aktualizovaný záznamník autora

Legionářské vzpomínky a osudy
Zásluhy našich legionářů na vzniku
svobodného státu na frontách první světové války byly nepochybně mnohokráte
oceněny dohodovými politiky. Nebylo rovněž také náhodou, že i ministerstvo školství pamatovalo na hrdinské činy příslušníků prvého odboje a zařadilo ve
svých osnovách mezi učebnice pro nižší
třídy středních škol též i známé „Legionářské povídky“ autorů Františka Langera, Rudolfa Medka a Josefa Kopty, vesměs přímých účastníků sibiřské anabáze.
Osobně si vzpomínám, že jsem se
např. k povídce Rudolfa Medka: „Bitva
u Zborova“ vracel v průběhu svého života dokonce několikrát. Avšak s nějakými výhodami pro demobilizované válečné veterány prvorepubliková legislativa
příliš nepamatovala, snad jen v případě
válečných poškozenců byli tito upřednostňováni při přidělování trafik či obsazování zřízeneckých míst především
ve státní správě. V našem městě se však
váleční poškozenci zviditelnili způsobem
velmi sympatickým a to vybudováním
nového zvukového kina v r. 1927 s názvem „Bio invalidů“. Jeho provoz slouží
po menších úpravách našim spoluobčanům doposud.
Organizovanost příslušníků prvého
odboje byla příkladná. Snad v každém
soudním okrese byly utvořeny místní odbočky Čsl. obce legionářské, sdružující
všechny příslušníky z ruských, italských
či francouzských bojišq. A ne jinak tomu bylo i u nás v Přelouči. Jejich schůzovou místností byla restaurace „U Žabků“.
Z místních příslušníků prvého odboje si
namátkou připomeneme: pp. Fr. Bednáře,
Málka, Peřinu, Rašína, Kozinu, Košqála,
Štengla - jehož portrét zvěčnil akad. malíř Vladimír Zourek s označením „Soused,
který mluvil s Leninem“, dále pp. Mojžíše,
Verunáče, Zabloudila aj. - vesměs navrátilce z ruských legií, z italských bojišq pak
pp. Fr. Suchánka - bývalého starostu města za I. republiky, Ing. Ant. Mahna, p. Liš-
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ku - zvaného „Graziani“, vzpomenutého
v přeloučských figurkách minulosti (Rošt
č. 4/1996) aj., jejichž jména mně již vypadla. Náplň činnosti místní odbočky
mně nebyla příliš známá, ale již jako
školák jsem obdivoval jejich příkladný
vzájemný bratrský vztah, který si zřejmě
přinesli již z frontových bojišq. Jednou
z hlavních povinností nebo spíše ctí legionářů bylo důstojné rozloučení se zesnulým „bratrem“.
Zde musím vzpomenouti např. svého bývalého souseda - stavitele Ing. Antonína Mahna, který tuto poctu nadřazoval nade všechny soukromé či firemní
povinnosti. Pro něho byla legionářská
uniforma opravdu posvátnou věcí. Oslavy 28. října či účast v čestné četě legionářů při pohřební rozlučce se zesnulým
„bratrem“ byly pro Ing. Mahna tou nejslavnostnější událostí. Již od časného
rána byl oblečen do své slavnostní legionářské uniformy, holinky se mu leskly
na dálku a korzoval vždy důstojně městem na místo srazu, aby se pak společně
odebrali ke splnění své čestné povinnosti. Součástí rozlučkového obřadu bylo
pak společné posezení těch nejvěrnějších zpravidla v záloženské restauraci
„Pod věží“. Hlavním „programem“ tohoto společenského rituálu byly vzpomínkové historky z válečných let a to se pak
„válčilo“ až do půlnoci. Účastníci tohoto
„sezení“ zdůvodňovali svoji „prodlouženou“ tím, že mají povinnost držet tzv. čestnou stráž za zesnulého „bratra“ a to až
do konce příslušného dne.
Při této příležitosti bych chtěl vzpomenout na jednu humornou příhodu
Ing. A. Mahna. Po návratu z italských
legií byl převeden do evidence záložních důstojníků čsl. armády v hodnosti
poručíka. V období mezi dvěma válkami docházelo pochopitelně i k povyšování záložních důstojníků. Když se po
2. světové válce uskutečnil v Praze společný sjezd - setkání účastníků prvého

a druhého odboje, docházelo zde k dojemným scénám především v případě žijících legionářů z prvého odboje. Pokusím se o reprodukci radostného setkání
Ing. A. Mahna se svým bývalým přidělencem - „cucákem“ Frantou a jejich dialogu
v bratrském objetí: „Bratře poručíku!“ - „Franto, vejš!“ - „Bratře nadporučíku“ - „Franto, ještě vejš!“ - „Bratře hejtmane!“ - „ Tak je to v pořádku!“ Tuto historku
jsem slyšel v podání Ing. A. Mahna několikráte a tak je asi pravdivá.
O jeho vážnosti a úctě k vojenské
uniformě svědčí skutečnost, že když byl
kdysi požádán za svědka na svatbu do
Prahy, vyžádal si u vojenské správy souhlas k použití vojenské uniformy. Pro
Ing. Mahna neměl jeho akademický titul vedle vojenské uniformy prostě žádnou šanci. Nikdy se také netajil jistým
zklamáním, že nezůstal na vojně. Při jeho disciplinovanosti a ukázněnosti by
určitě udělal vojenskou kariéru. Avšak
i ve své stavbařské profesi projektanta
se mohl pochlubit svými realizovanými
projekty významných budov, např. místní sokolovny, stavby nového kina a četných rodinných domů v Přelouči, Poděbradech či ve Břehách.
Vojensky nejvýznamnější legionářskou osobností v Přelouči byl však pan
František Bednář, bývalý majitel statku
v Benešovicích. Jako ruský legionář prodělal celé sibiřské tažení po magistrále
až do Vladivostoku. Z války se vrátil tento vzdělaný hospodář v hodnosti kapitána, záhy dokonce povýšený na štábního
kapitána ruských legií. Jeho návrat se,
bohužel, poněkud opozdil, v době, kdy
již byly ty atraktivnější tzv. zbytkové statky přiděleny. Zdržení pana Bednáře zapříčinily povinnosti doprovodu významného materiálu po magistrále do Vladivostoku, kterými byl pověřen. A tak převzal
část statku v Benešovicích. Práce v zemědělství je normálně velmi namáhavá,
při nedostatku pracovních sil jsou to ho-
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Rodáci
tové galeje. A tak p. Bednář dřel doslova
celý týden na svém hospodářství a to až
do soboty, kdy se po obědě odebral pěšky do Přelouče. V holičství pana Ryšavého se nechal oholit případně ostříhat
a pak zasedl „Pod věží“, kde ve společnosti pana Ing. A. Mahna, bývalého starosty města pana Fr. Suchánka a dalších
přátel setrval v družné zábavě až do půlnoci. V noci opět pěšky do Benešovic.
V neděli navštívil bohoslužby v evangelickém kostele a poté setrval opět v družné
zábavě až do půlnoci „Pod věží“. A tento
koloběh dřiny a relaxace se každý týden
opakoval. Byl to člověk nesmírně čestný a charakterní, který snad ani neměl
nepřátel. Znal svoji míru při konzumaci
zlatého moku a tu nikdy nepřekročil. Místní vojenští odborníci posouvali vojenské
ambice tohoto štábního kapitána rus-

kých legií až na post generála za předpokladu, že by pokračoval ve vojenské
službě v nové republice. V květnové revoluci měl např. na starost tábor zadržených německých koňských spřežení
s uprchlíky z frontové oblasti. Na svém bílém koni byl jako bývalý instruktor místní Selské jízdy opět ve svém živlu. Po
únoru r. 1948 byl později v rámci intenzifikace zemědělské velkovýroby jako
tzv. kulak vystěhován někam na Chrudimsko na práci ve Východočeských cihelnách. Zde také jako starý pán zemřel.
Na závěr bych se chtěl s našimi čtenáři podělit o historku, které jsem byl
přímým účastníkem. Někdy v porevolučních letech po roce 1945 byl vládním delegátem na místní květnové oslavy tehdejší ministr národní obrany - generál
Ludvík Svoboda. V důsledku špatného
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počasí jsem se přemístil s několika přáteli předčasně do restaurace „Pod věží“,
kde již „zasedali“ stálí návštěvníci, m.j.
i pan Fr. Bednář. Když později přišla hostující delegace na oběd k rezervovanému stolu, všiml si pan ministr L. Svoboda
povědomé tváře pana Bednáře, kterého
pak oslovil těmito slovy: „ Františku, jsi
to opravdu Ty?“ - „Jak vidíš, jsem to já!“
Poté přistoupil pan ministr k jeho stolu
a velmi srdečně se pozdravili a objali,
jak se slušelo na staré spolubojovníky.
Později jsem se od pana Bednáře dozvěděl, že pan ministr byl v ruských legiích
jeho podřízeným v rámci roty.
Cesty těchto válečných veteránů se
však po první světové válce poněkud minuly, po druhé dokonce pak zcela diametrálně...
Fr. Hollmann

Slovo o přeloučských rodácích
Koncem března jsem se setkal se zajímavým člověkem, přeloučským rodákem panem Mgr. Janem Merglem.
Narodil se v Přelouči v roce 1944. S rodiči bydlel na Pražské ulici, babička měla starší domek - chaloupku v ulici Račanské. Dnes v těch místech stojí Ústav zdraví a bytové domy.
Středoškolské vzdělání ukončil pan Mergl maturitou na
dnešním gymnasiu ve třídě, která jako první v roce 1962 skládala zkoušku dospělosti v nově postavené škole, umístěné na
okraji města, tehdy v polích.
Studijní program gymnasia byl v tomto období doplňován
praktickou odbornou výukou. Studenti získávali po dobu dvou
let doplňkové praxe v Tesle částečnou kvalifikaci pro slaboproudou elektrotechniku. Pan Mergl byl jedním z těch, kteří praktikovali ve vývojových laboratořích podniku.
Po základní vojenské službě vzhledem k dostupnému bydlení přešel pan Mergl do Textilany do Liberce. Zde při zaměstnání získal výuční list elektrotechnika, opakovaně maturoval
na elektrotechnické průmyslovce a nakonec vystudoval práva.
Jako aktivní člen Hi-Fi klubu Liberec se věnoval projektovým
a realizačním pracím při ozvučování veřejných objektů. V této činnosti nejvýznačnější prací bylo ozvučení sportovního stadionu v Liberci, kde se o techniku stará dodnes.
Technice věnuje hodně času, takže posléze zpracoval a vydal publikaci pojednávající o magnetofonech, se kterou souviselo uspořádání Liberecké výstavy o záznamové technice
pod patronací Českého rozhlasu - Když magnetofonové pásky ovládaly svět.
V současné době dokončil další odbornou publikaci - Radiopřijímače vyráběné od roku 1945 v České a Slovenské republice. To jsou témata, která nás svedla dohromady v době,
kdy jsem připravoval publikaci „90 let od vzniku radiovýroby
v Přelouči - 1921/2011.“
Při společných jednáních jsem si uvědomil, že těch kteří si
z Přelouče odnesli vztah k radiotechnice je jistě hodně, a i když
se nijak zvlášq neproslavili, zůstává za nimi poctivá práce.
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Domnívám se, že si i tihle rodáci zaslouží, aby se o nich
v Přelouči vědělo. Pan Mergl do řady úspěšných, pracovitých
lidí určitě patří.
V. Šlechta, Přelouč 74

Inzerce
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Svědkové válečných střetů - husitské koule do praku
Období husitských válek je bezpochyby zajímavou etapou v přeloučských
dějinách. Zpravuje nás o ní však velice
málo pramenů. Na přelomu let 1420
a 1421 žila v Přelouči početná skupina
blíže nespecifikovaných „táborských“.
Nelze bezpečně říci, zda to byli místní
měštané, bývalí klášterní poddaní či skupina husitů, která zde našla dočasné útočiště. Víme, že 14. ledna 1421 bylo město napadeno vojskem Jana Městeckého
z Opočna a z Kutné Hory a dalšími katolickými oddíly. Husité se před nimi opevnili v areálu kostela sv. Jakuba Většího,
byli ale poraženi a i s knězem Valentinem odvedeni do Kutné Hory, kde našli smrt v šachtách. Husitské války způsobily zánik kláštera v Opatovicích nad
Labem a tedy i změnu majitele Přelouče.
Válečné střety v Přelouči a okolí dokládají nálezy zbraní v průběhu regula-

ce Labe na konci 19. století a při dalších
stavebních pracích v následujících letech. Tyto nálezy jsou dnes také uloženy v depozitáři Městského muzea v Pře-

louči. Do této skupiny lze řadit též celou
řadu husitských koulí do praku, případně do houfnice. Předmětem našeho zájmu jsou dnes tři exponáty tohoto typu.

FEJETON
Jaro za plotem
Jaro. Konečně dorazilo. Příroda, jak jen mohla, nasávala
zásilky slunečního záření, které se prodíralo kosmickým smetím až k zemi. Byl to každoroční pokyn ke vzniku nových generací všeho druhu. Pupence se nalily a těšily se na spolupráci s hmyzem, konifery se zazelenaly, aby připravily skrýše pro
zrození ptačích potomků.
„Panjiroute, my už máme Sárinku doma. Ona už je naživu“, ohlašovala přes plot tříletá sousedka, neznalá ještě skloňování, narození své sestřičky.
U sousedů už nového potomka mají a v útrobách tújí na
naší zahradě se také něco chystalo. Nebylo možné si nevšimnout, jak ze suché trávy v zobácích kosího páru s patřičnou
dávkou opatrnosti vznikalo nové hnízdo.
Hnízdo bylo dokončeno, vajíčka snesena a začalo se sedět. Na střídačku. Vzorní budoucí kosí rodiče dojemně pečovali o svá tři strakatá vajíčka, z nichž se zanedlouho vykulily
tři holé krky. I těm se svědomitě sháněla krmě, aby, až povyrostou, zvládly lekce létání. Fandily jsme té kosí rodince i přesto, že nám v minulosti jejich pradědečkové a prababičky okusovali sadbu a klovali do třešní.
Létání se však kosí bratři nedožili. Kočka zpoza plotu byla
rychlejší. Nevychované zvíře, které, aniž požádalo o dovolení,
vstoupilo na cizí zahradu a překazilo nám idylku. Opuštění rodiče v černých fracích, překvapeni skutkem nelítostného predátora, bez cíle posedávali na plotě, který, ač by měl, nebyl zábranou nelítostného činu.
Zatímco sousedovic Sárinka roste jako z vody, kosí hnízdo
zeje prázdnotou. Nezbude, než na vrata umístit nápis „Kočkám
vstup zakázán“ a doufat, že, zatímco tříletá sousedka do roka
zvládne pátý pád, kočky se naučí číst.
D. Jiroutová
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Větší tmavou kouli s hrubým povrchem (o průměru deseti centimetrů) v levém horním rohu fotografie věnoval muzeu v roce 1932 pan Bešorner, obchodník
z Valů. Menší černá koule s hlazeným
povrchem (její průměr je osm centimetrů) je darem od měšqanské chlapecké
školy z roku 1931 a konečně větší světlá pískovcová koule podobného průměru se v depozitáři nachází až od roku
1980, darovali ji žáci základní školy.
Použitá literatura:
VOREL, Petr. Dějiny města Přelouče. 1. díl.
1086-1618. Přelouč: Město Přelouč, 1999.
ISBN 80-238-4119-X. 223 s.
Příslušné evidenční karty Městského muzea v Přelouči.
Bc. Matěj Pešta,
správce depozitáře městského muzea
731 200 821, matejpesta@email.cz

Loučení se zimou
Co má zima na práci? Dělá si z nás legraci! Jednou
mrzne, padá sníh, pak chodíme v kalužích… takovou zimu si užívaly děti v mateřské škole Za Fontánou.
Jako na houpačce se letos střídal sníh a déšq, ale dětem
to vůbec nevadilo, o to víc si užívaly sněhové nadílky na školní zahradě. Sněhuláci se nestačili divit, kolik radosti se dá prožít na malém kopečku, kde se střídaly boby, lopaty, sáně.
Ve vzduchu už bylo cítit jaro, ježek se pomalu chystal opustit svůj pelíšek v kupce listí, ale zima ne a ne se vzdát! První
jarní den nevítalo sluníčko, jak jsme si všichni přáli, ale sněhové vločky. Jarní svátky Velikonoce jsme slavili s krásně malovanými vajíčky, ale také se sněhem.
Baba Zimice, kterou děti vystrojily na její poslední cestu
se nám jen posmívala a krčila se v koutku školky. A tak se
děti rozhodly, musíme se s ní už konečně rozloučit! S radostí
ji doprovodily k Labi, na cestu ji zazpívaly: „Zimo, zimo táhni
pryč, nebo na tě vezmu bič…“
A tey už snad konečně přijde jaro!
Blanka Dvořáková
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Marie Pečenková
Zdenka Hlubučková
Jaroslav Janeček
Marie Kučerová
František Lipavský
Věra Malínská
Jaroslav Krčil
Miluška Čapková
Svatava Černíková
Oldřich Černohlávek
Marie Ponešová
Jiřina Matulová
Kamil Gerndt
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92
92
91
91
91
90
90
88
87
87
87
86
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Poděkování
Naše řady zaměstnanců Domova u fontány opouští jeho
dlouholetá pracovnice paní Blanka Vavrečková. Tímto bychom
jí chtěli poděkovat za službu, kterou řadu let vykonávala pro
klienty domova, věnovala jim svou lásku, přátelství a profesionální znalosti.
V posledních letech vedla úsek zdravotních sester, dokázala zvládnout nové postupy, metody, legislativu a předat své
znalosti dalším spolupracovnicím. Je nám upřímně líto, že odchází člověk profesně zdatný, respektovaný a naše dobrá rádkyně a kamarádka. Na novém pracovišti ji přejeme hodně

Školení ze základní obsluhy počítače
nově i pro seniory
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO
KRAJE nabízí bezplatné individuální školení ze základní obsluhy počítače, které je určeno osobám se zdravotním postižením v produktivním věku od 19 let a nově i mladším seniorům
do 80 let.
Nabízíme vám možnost školení ze základní obsluhy PC,
školení v textovém editoru Word a rádi vás seznámíme s prací na internetu. V učebně je možno zakoupit si kávu nebo čaj
a použít skener a tiskárnu. Můžete také samostatně pracovat
na počítači a vyhledávat si potřebné informace.
Pokud máte zájem vzdělávat se, prohlubovat své znalosti, nebo si jen vyhledat informace na internetu a strávit svůj
čas v příjemném prostředí, přijyte se k nám podívat. Centrum
je otevřené od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin
a sídlí v Bělehradské ulici č. p. 389, v Pardubicích - Polabinách. Všichni jste srdečně zváni. Můžete také zavolat na
tel. čísla: 775 693 988, 466 335 630.
Autor textu: Andrea Dubcová, DiS. (sociální pracovník)
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Marie Horká
Milada Salfická
Jiřina Slepičková
Jaroslav Jarolím
Josef Michálek
Jaroslava Vorlíčková

80
80
80
75
75
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STŘÍBRNÁ SVATBA
Pavel a Andrea Havelkovi

16. 4.

KAMENNÁ SVATBA
Jiřina a Antonín Schytilovi

17. 4.

pracovních i osobních úspěchů, aby ji práce přinášela radost
a uspokojení.
Děkuje kolektiv zdravotních sester Domova u fontány

Poděkování
Rodina Krčilova děkuje touto cestou pracovníkům Městského úřadu v Přelouči za dárek a blahopřání panu Jakoslavu Krčilovi k jeho devadesátým narozeninám.
Děkuji.
Jaroslav Krčil mladší

Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu,
TJ Sokol Přelouč, Junák Přelouč, Klub Dr. M. Horákové
a Klub rodáků a přátel Přelouče
za účasti pěveckého sboru J. B. Foerster

8. května 2013 v 10 hodin
vzpomenou u památníku bojovníků
proti fašismu a rasismu

68. výročí
ukončení 2. světové války
a uctí památku umučených a popravených
přeloučských občanů německými okupanty.
Položením kytic k památníku v parku u sokolovny.
V programu vystoupí pěvecký sbor J. B. Foerster.
Zveme občany k účasti na této slavnosti.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
BRADLEY, James
Flyboys: skutečný příběh letecké války
v Tichomoří. Praha: Mladá fronta, 2009.
ŠNAJDR, Miroslav
Bez zpátečního lístku 1940: kapitoly z letecké války. Praha: Plejáda, 2012.
letectví
DOUBEK, Zdeněk
Létání a letiště v Hradci Králové.
Vlkov: Helena Rezková, 2011.
umění
KOUTECKÝ, Josef
Krásná setkání, 1.díl, Vernisáže.
Praha: Galén, 2005.
dějiny
LUCEMBURKOVÉ: česká koruna uprostřed Evropy.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

ŽIVOTOPISY
ČÍŽOVÁ, Kamila
Jiřina Steimarová - ničeho nelituju.
Praha: Slávka Kopecká, 2007.
BONĚK, Jan
Karel Pařík: architekt evropského Sarajeva.
Praha: Eminent, 2012.
ŠÁMAL, Martin
Emil Holub: cestovatel, etnograf, sběratel.
Praha: Vyšehrad, 2013.
KRÁSNÁ LITERATURA
GARY, Romain
Život před sebou.
Praha: Plus, 2013.
MERCIER, Pascal
Lea.
Praha: Plus, 2012.
MURAKAMI, Haruki
O čem mluvím, když mluvím o běhání.
Praha: Odeon, 2010.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
FIŠER, Lukáš
Rozumbrádkové: pohádkové hádanky
pro chytré děti a rodiče.
Praha: Šulc-Švarc, 2013.
MELOUNOVÁ, Ivanka
Čtení před spaním.
Praha: Grada, 2011.
ROŽNOVSKÁ, Lenka
Skřítci školkovníčci.
Praha: Grada, 2013.
ŽÁČEK, Jiří
Čarodějné pohádky pro malé kouzelníky.
Praha: Slovart, 2013.
ŽÁČEK, Jiří
Krysáci jsou zase spolu.
Praha: Česká televize, 2013.
FUČÍKOVÁ, Renata
Antonín Dvořák.
Praha: Práh, 2012.
J.K.

12. NOC S ANDERSENEM V NAŠÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V letošním roce nocovalo v knihovnách a jiných místech
po celém světě celkem 45 000 dětí. Akce, která se každý rok
koná na oslavu narozenin H. Ch. Andersena, sice začala u nás
v Čechách před 13 lety, ale stala se z ní opravdu celosvětová
událost. Už 12 let nechybí mezi místy, kde děti vzpomínají na
slavného pohádkáře, ani Přelouč.
V pátek 5. 4. odpoledne se v Městské knihovně začali scházet letošní účastníci.
Nikdy nemůžeme vyhovět všem zájemcům o přenocování
v knihovně, spojené s pohádkami, strašidly a soutěžemi. Vždyq
čtenářů dětského oddělení už je téměř 500. Na koho se nedo-

stalo, musí doufat, že se počtem přečtených knih probojuje do
příštího ročníku.
Děti i pomocníci z řad bývalých ,,Anderseňátek“ budou jistě
na letošní přespávání vzpomínat v dobrém. Soutěže se střídaly
s dílnami, pan Andersen nám věnoval svou pohádku Císařovy
nové šaty, strašidla byla přímo strašlivá a nakonec se jich nikdo nebál, jen tomu spaní jsme moc nedali. Nějak nebyl čas.
A v sobotu ráno už jsme se začali všichni těšit na příští rok.
Děkujeme také všem dobrovolným pomocníkům.
L.H.

POZVÁNKA NEJEN PRO SENIORY
Slasti a strasti třetího věku
cyklus přednášek v Městské knihovně v Přelouči
přednáší zkušené zdravotní sestry
z Domova u fontány v Přelouči

Blanka Vavrečková a Ivana Horáčková
16. května 2013 v 17 hodin v Městské knihovně
Téma: Když pohyb bolí - nemoci pohybového aparátu
v letech zralosti
Srdečně zveme všechny zájemce a těšíme se na vaši účast.
Pracovnice Městské knihovny.
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Vítání občánků
Březnové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.
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Katerina
Hůlová

Marek
Bechynský

Tomáš
Trnečka

Julie
Šilhánková

Aneta
Vyleťalová

Nikol
Kaltounová
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
MATEMATICKÝ KLOKAN
Dne 22. 3. se na ZŠ Masarykovo náměstí uskutečnila matematická soutěž Klokan. Na prvním stupni základních škol
je rozdělena do dvou kategorií - Cvrček pro žáky 2. a 3. ročníků a Klokánek pro žáky 4. a 5. ročníků. Na druhém stupni má
soutěž rovněž dvě kategorie - Benjamín pro žáky 6. a 7. ročníků, Kadet pro žáky 8. a 9. ročníků. V tomto roce se soutěže
zúčastnilo 130 žáků prvního a 45 žáků druhého stupně. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Adam Hačko, Matěj Norek a Martin Hývl.
Úspěšným řešitelům srdečně gratulujeme.
Mgr. M. Holická

Págáci na dopravním hřišti
V pátek 12. 4. 2013 se naše obě páté třídy zúčastnily závěrečných praktických jízd cyklistů na dětském dopravním hřišti v Pardubicích.Všichni žáci museli mít s sebou cyklistickou
přilbu.

Naši školu reprezentovali vítězové školního kola, žáci tříd 8. B
a 9. A. V silné konkurenci škol z Přeloučska obsadili osmáci
6. a deváqáci 7. místo.
Bc. M. Bulušek

Děti ze ZŠ Semín v doprovodu pedagogů
na návštěvě v naší škole

Kola jim byla zapůjčena přímo na dětském dopravním
hřišti. Na úvod si obě třídy prošly celé dětské dopravní hřiště
s odborným výkladem příslušníka MP. Podle jeho pokynu se
rozdělili do skupin po 6 žácích..V těchto skupinách pak žáci
jezdili po dětském dopravním hřišti, dodržovali dopravní předpisy a řešili vzniklé dopravní situace. Bylo vidět, že zde nejsou
poprvé a že si získaný průkaz cyklisty zaslouží.
Mgr. V. Ostatek

Testy SCIO
Žáci 7. A a 7. B absolvovali ve dnech 10. 4. a 11. 4. 2013
SCIO testy. Testy se skládaly ze tří částí. Obecné studijní předpoklady vyžadovaly vyřešení 60 otázek za 60 minut. Český jazyk obsahoval 40 otázek, které měli žáci vyřešit za 45 minut.
Matematiku řešili 60 minut a potrápila je 30 úlohami. Testy
umožňují sledovat úroveň vědomostí, objeví slabá místa a žáci porovnají své výsledky s výsledky na jiných základních školách.
Mgr. L. Horychová

Právnická olympiáda
Ve středu 10. 4. se konalo v přeloučské Záložně městské kolo soutěže Právo pro každý den. Tuto soutěž pořádá Městská
policie Přelouč ve spolupráci se sociálním odborem MÚ Přelouč.
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Základní škola Smetanova ul.
Velikonoční jarmark

Futurum lagka

Všichni, aq dospělí nebo žáci z 1.
i 2. stupně, kteří vyráběli, prodávali nebo se jinak podíleli na hladkém průběhu velmi zdařilé akce, si zaslouží velké
uznání a dík za odvedenou práci.

Soutěž
Právo pro každý den

Věřili byste, že odpoledne těsně před
prázdninami může být ve škole rušno?
Věřte, že ano. Ve středu 27. března byla pozvána přeloučská veřejnost do budovy 1. stupně v Kladenské ulici na Velikonoční jarmark. Na četné návštěvníky ve vyzdobené budově aspoň trochu
dýchlo jaro, které si letos opravdu dalo
s příchodem načas. Usměvavé papírové
slunce, napučené březové větvičky s barevnými ptáčky, zelené osení s malovanými kraslicemi, beránci a zajíčci vyvolávali pocit jarního tepla. Každý si tu mohl
koupit rozmanité papírové nebo keramické výrobky vhodné k velikonoční výzdobě, a některé předměty si mohly děti dokonce vyrobit samy. Taková vlastnoručně
upletená pomlázka z čerstvých proutků
určitě dokonale splnila úkol omladit vyšlehaná děvčata.
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Do finálového závodu Polabské výškařské tour základních škol, který se konal 10. 4. v obchodním centru Futurum
v Kolíně, se z naší školy kvalifikovali Jana Plivová a Robert Forman z 6. ročníku,
Andrea Kohoutová a Aneta Pacáková
z 9. A. Přestože se neumístili na medailových pozicích, byl pro ně samotný závod velkým zážitkem. Hezkou vzpomínkou jim bude fotografie s Davidem Svobodou, zlatým olympijským medailistou
v moderním pětiboji z Londýna 2012, který byl garantem letošního 5. ročníku série závodů ve skoku vysokém.

Do této soutěže byly jako obvykle
vyslány dva týmy, jeden z 8. a jeden
z 9. ročníku. V letošním oblastním kole
bylo úspěšnější družstvo z 8. A ve slože-

Zleva: R. Forman, A. Kohoutová,
D. Svoboda, A. Pacáková

Další akce v dubnu
ní M. Vahovský, A. Hrouda, A. Mrvíková,
a A. Jánská. Obsadilo 2. místo a postupuje do okresního kola. Koncem května
jim budeme držet palce. Gratulujeme.

Kultura
5. 4. navštívili žáci 2. stupně kostel
sv. Jakuba na Masarykově náměstí. Od
varhaníka pana Kubáta se nejdříve dozvěděli zajímavosti o největším hudebním nástroji, pak si vyslechli několik varhanních skladeb a nakonec měli možnost vystoupit na kůr a prohlédnout si
varhany zblízka.
9. 4. zhlédli čtvrqáci na Malé scéně
VČD hru Škola Malého stromu. Dramatizace stejnojmenné knížky o malém indiánovi, který se učí porozumět všemu
živému, nebyla vybrána náhodou. Na
konci dubna proběhl na 1. stupni projekt Stromy.
Žáci 2. stupně zhlédli v rámci předplatného hru Don Juan. Je překvapující,
jak mnoho má co říci Moliérova hra současnému divákovi.

- Na 1. stupni probíhaly plánované semináře s městskou policí.
- Žáci 4. ročníků poznali zábavnou formou, jak se zpracovává ovčí vlna. V rámci programu Ekocentra Paleta si vyrobili metodou mokrého filcování míček
s překvapením uvnitř.
- Žáci 5. ročníku navštívili hvězdárnu
v Hradci Králové.
- Byla uspořádána sbírka na DĚTSKÉ
CENTRUM Veská u Pardubic. Všem,
kteří přispěli, patří velký dík. Vybralo
se 11 245 Kč.

5. A před hvězdárnou v HK
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
pokračovali v soutěži, nejmenší za odměnu mohli obdivovat zvířátka v ZOO.
Sbory Rošgák i Komorní sbor obsadily ve velké konkurenci převážně sborů
z českých a moravských krajských měst
ve svých kategoriích pěkné 2. místo!!!
Naposledy tu v Praze přípravný sbor
vystupoval pod jménem Korálek a už v no-

KVĚTNOVÉ AKCE ZUŠKY
Meziměstský koncert
Večírek kytarové třídy
J. Nováčkové
10. - 12. 5. Soustředění dechového
orchestru
12. 5.
Zájezd tanečního oddělení
do Národního divadla
16. 5.
Interní večer
17. 5.
Absolventský koncert
Robina Blažka a Petra Fejla
18. 5.
Čermákovo Vysoké Mýto,
festival dechových orchestrů
21. 5.
dopolední a večerní koncerty
tanečního oboru, Záložna
24. - 27. 5. návštěva sboru Vodopád
z Banské Bystrice
30. 5.
Jazzotéka
31. 5.
Nocturno
2. 5.
9. 5.

Bližší informace o akcích jsou zveřejněny na webových stránkách školy, na všechny akce vás samozřejmě srdečně zveme.
vedení školy

KYTAROVÝ SOUBOR
16. dubna vystoupil kytarový soubor
na Koncertu kytarových orchestrů na pardubickém zámku. Tento koncert má již
mnohaletou tradici a jsme rádi, že jsme
byli první rok našeho společného hraní
přizváni ke spoluúčasti na této akci. Na
koncertě vystoupily také soubory z Pardubic, Chrudimi a Hradce Králové. Naši
hráči tak měli možnost předvést skladby, na kterých od září pracovali, a zároveň si poslechli soubory z jiných škol,
které mají již mnohaletou tradici.
Jsme rádi, že udržujeme kontakty také s ostatními školami v našem kraji.
23. května navštívíme ZUŠ Choceň, kde
kromě našeho souborového repertoáru
také žáci předvedou, co se naučili v sólových hodinách. Děkuji všem hráčům
za účast na těchto i jiných akcích a těším
se na další práci.
Jana Nováčková

Kytarový soubor na pardubickém zámku
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Připomínka na skvělé soustředění žáků
tanečního oboru v Králíkách,
které proběhlo ve dnech 28. a 29. 3.

ABSOLVENTI
VÝTVARNÉHO OBORU
Rok se s rokem sešel a absolventi výtvarného oboru si opět nachystali souborné výstavy svých prací.
První z výstav zahájíme v květnu
v místní knihovně, následovat budou červnové výstavy v Divišově vile a v prostorách školy. Vernisáž závěrečné výstavy
bude v úterý 18. června od 17 hodin v budově ZUŠ.
Výstavy jsou nejen inspirací pro případné zájemce o studium výtvarného
oboru, ale také oslavami těch, kteří obor
úspěšně prezentují nejen na školních
výstavách, ale také v rámci přijímacích
řízení na vyšší typy škol. Mezi úspěšnými uchazeči letos nalezneme Lenku Hospodářskou - obor Ilustrace - Ústav umění
a designu v Plzni, Matěje Havránka - obor
Scénografie - Střední uměleckoprůmyslová škola Praha Žižkov a Dominiku Bícovou - obor Grafický design, propagační
výtvarnictví - Střední umělecká škola grafická Jihlava. Všem gratuluji a přeji šqastné vykročení do nové tvůrčí etapy.
Jan Vojtíšek, vyučující VO ZUŠ

vých tričkách s novým jménem a logem
OHNIVÁČEK. Za nová trička moc děkujeme manželům Klimečkovým, kteří nám
překrásné výšivky na nová trička věnovali darem!!! Aby všechny naše sbory spolu názvy souvisely, slavnostně jsme na
koncertě 19.4. v Záložně vyhlásili nová
označení sborů.
Vzhledem k tomu, že hlavní sbor
ROŠŤÁK nese jméno podle přeloučské-

ho městského znaku Roštu, na kterém
podle legendy upálili sv. Vavřince (strážce pokladu pro jeho dobročinnost), s roštem souvisí oheň, proto malí nezbední
zpěváčci jsou „ohniváčci“, kteří svým zpěvem (dnes už jen v dobrém) zažehávají
oheň - pozitivní energii pro každého, kdo

ZAHRADA PÍSNÍ
PRAHA 13. 4. 2013
Druhou dubnovou sobotu odjeli zpěváčci všech přeloučských dětských sborů
poměřit své síly a hlásky s dalšími sbory z celé republiky. Nejmenší zpěváčci
zpívali na soutěži úplně poprvé a vystoupení se jim velmi povedlo, přestože
nás viróza velmi oslabila a zbylo na pódiu 16 dětiček. Korálek byl jediný maličký sbor z jediného „maličkého“ města,
přesto jsme přezpívali i některé početné
sbory a získali 3. místo. Zatímco starší

chce naslouchat. A z absolventů Rošqáku
září léta kultivovaný, překrásný PLAMEN,
nový název Komorního sboru.
Za všechny zpěváky
Veronika Pokorná, sbormistr

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti

sídlo:

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

Milí spoluobčané,
dnes bych ráda věnovala pár řádků povídání o tom, jaké je naše rodinné centrum Sluníčko (RC). Nedávno nás navštívila slečna, která psala diplomovou práci o rodinných centrech. Mimo
běžné otázky, jak RC funguje, mě zaskočila otázkou, čím je naše centrum jiné. Napadla mne psychologická poradna pro rodiny s malými dětmi, kde paní psycholožka poskytuje své služby
zdarma. Dále laktační poradna s nabídkou pomůcek ke kojení,
k zapůjčení nebo zakoupení přímo v centru, také poskytování
poradenství po telefonu, mailu, Skypu či přímo s dojezdem za
maminkou domů, do okolí cca 10 km od Přelouče.
Co mě však napadlo jako první, bylo dobrá nálada a radost.
Došlo mi, že za pět let činnosti si nevzpomínám na případ, kdy
by se maminky mezi sebou pohádaly nebo se vůbec hádaly. Naše centrum je možná jiné tím, že byq bereme svoji úlohu poskytovatele služeb pro rodiny s dětmi velmi zodpovědně a vážně,
snažíme se o příjemné prostředí a příjemnou atmosféru.
Čím to je, to nevím, ale smích a radost se v poslední době
šíří centrem jako lavina. Pokud si však někdo představuje, že
jde pouze o „tlachání“ maminek o hloupostech, tak je opravdu
na velikém omylu. Nerozebíráme ošklivé počasí, nemoci a další negativa, ale naopak si velice rády předáváme pozitivní informace a sdílíme radost ze spousty drobností. A nebojte se,
nejsme sekta ☺. Jsme normální maminky s malými dětmi, které našly prostor, kde je dobře nejen dětem, ale viditelně i nám.
Dnes, když píši tento článek, se stala zajímavá věc. Protože jsme centrum, kam se maminky nemusí omlouvat, když nemůžou přijít, či naopak hlásit, že přijdou, stalo se, že k nám
proudily davy maminek s dětmi. S každým dalších příchozím
jsme začali praskat ve švech, avšak se i čím dál více smát ☺.
Přes velký počet dětí nikdo nezlobil a bylo velmi velmi veselo.
Další příchozí ve dveřích jen nevěřícně zírali a pak se s otázkou: „Na čem to tady jedete ☺“ začali usmívat také ☺. Když
přišla maminka s hošíkem půl hodiny před zavírací dobou (stálo jí to za to) a když potom mnoho dětí nechtělo domů, bylo mi
to jasné. Jedeme na jedné vlně, a to na vlně radosti.
Kdo nevěří, aq tam běží, a až doběhne, tak se může smát
s námi. Přijyte také, moc se na Vás těšíme ☺.
Program na další měsíce (mimo pravidelný program):
KVĚTEN
$ 9. 5. Cvičeníčko v Domově u fontány: maminky, které k nám
dochází se svými dětmi, půjdou předvést cvičeníčko a zazpívat klientům do Domova u fontány. Také moc rády předáme
ručně vyrobené dárečky k svátku maminek.
$ 25. 5. od 15 h. Dětský den: zajištění několika soutěžních
stanovišq na Dětském dni v parku
$ 30. 5. - 2. 6. Pobyt pro rodiny s dětmi v Domě Alois v Černém dole: v tomto termínu se účastní 17 dospělých a 14 dětí pobytu pro rodiny s dětmi v Krkonoších, který každoročně
pořádáme a na který se velmi těšíme ☺.
$ Květen nebo červen - Bazárek dětského a těhotenského
oblečení, potřeb a hraček: pro velký zájem o burzu, kterou
pořádáme již několik let v březnu a říjnu, přidáváme další
burzu, tentokrát jinou formou. Půjde o prodej, kdy si maminka
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zaplatí za lavici, na které bude sama prodávat své věci. Počet
donesených věcí je neomezený, každý bude mít svoji lavici
a svůj prostor kolem sebe, kam si bude moci věci vyskládat.
Cenová politika je pouze na Vás, žádnou provizi si brát nebudeme. Místa si rezervujte co nejdříve. Podrobnosti získáte na našich webových stránkých a na plakátech ve městě.
ČERVEN:
$ Odpoledne se Sluníčkem - 20. 6.: rodiny, které dochází na
naše programy, si budou moci odpoledne na zahradě Sluníčka (v případě nepříznivého počasí uvnitř) zahrát hry, pohrát si, popovídat, opéct buřtíky...
$ Pohádková cesta po Slavíkových ostrovech: 23. 6. odpoledne. Čeká Vás každoroční cesta podél Labe s mnoha pohádkovými stanovišti! Mimo soutěže bude opékání buřtíků,
malování na obličej, skákací hrad a skluzavka od realitní
společnosti M&M Přelouč a další atrakce pro děti ☺. Sledujte naše webové stránky a plakáty ve městě.
Za RC Sluníčko Ilona Kubová

Úterní Šnečci

Židlovaná

Loutková pohádka Hrnečku vař
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Okénko z Domova u fontány
Mezinárodní jednání
v Domově u fontány v Přelouči
Ve dnech 10. - 12. dubna 2013 přivítal Domov u fontány kolegy z Nizozemí a ze Slovenska.
Hlavním cílem setkání byla výměna informací a zkušeností z oblasti péče o klienty s onemocněním Alzheimerovy demence a plán další spolupráce.
Spolupráci s organizací Opella z Nizozemí, konkrétně s paní Willy Versluis, navázalo vedení Domova u fontány (dále jen
DUF) již v roce 2010. Z té doby se datuje nezištná pomoc paní Willy, která nám předala a nadále předává své zkušenosti
a znalosti. A nejen to, organizace Opella nám v rámci vzdělávacího projektu umožnila i dvě odborné stáže pro celkem osm
pracovníků DUF v novém zařízení Walraven. Zde se naši zaměstnanci mohli na vlastní oči přesvědčit a vyzkoušet si v praxi, že vize a cíle vedení DUF nejsou nerealizovatelné.

Paní Willy Versluis
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Vedení DUF záleží na tom, aby lidé, kteří jsou v důsledku
stáří a svého onemocnění oslabeni, dožili svůj život, s ohledem
na jejich možnosti, aktivně a především důstojně. Ale Domov
u fontány si své poznatky nenechává jen pro sebe a předává
je dál.
Ke spolupráci byli pozváni i kolegové a přátele ze Slovenska v čele s vedoucí Odboru sociálních věcí Prešovského samosprávného kraje - paní Margitou Poptrajanovski. Spolu s ní
přijali pozvání i další ředitelé a ředitelky sociálních služeb. Za
všechny jmenujme ředitele Jozefa Sabola, který stojí v čele zařízení Centrum sociálních služeb Ametyst v Tovarném, které je
partnerským zařízením Domova u fontány.
V rámci návštěvy se všichni hosté zúčastnili přednášky naší holandské kolegyně, která se konala v Chrudimi, a její téma bylo zaměřeno na péči o klienty s demencí v Nizozemí.
Hosté ze Slovenska i Nizozemí se také setkali s členem Rady Pardubického kraje pro oblast sociálních věcí a neziskový
sektor panem Pavlem Šotolou. Pan radní se o mezinárodní spolupráci velmi zajímal a k aktivitám vzešlých ze spolupráce se
vyjádřil pozitivně.
Výstupem z pracovních jednání, je dohoda o další spolupráci a stáži ve Walravenu, kde budou zkušenosti čerpat nejen
zaměstnanci DUF, ale i kolegové ze Slovenska.
Velmi nás potěšilo, že nejen kolegové ze Slovenska, ale
především „naše lektorka Willy“, ocenila, jak byly získané zkušenosti načerpané při studijních pobytech v Nizozemí, zakomponovány do procesu péče o klienty v DUF.
Mgr. Danuše Fomiczewová
ředitelka Domova u fontány
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Recept na MARIKLI

DUBEN VE VOLANTU
ANEB KONEČNĚ PŘIŠLO JARO ☺
K příležitosti Mezinárodního dne Romů, který v letošním
roce připadl na pondělí 8. dubna 2013, jsme se rozhodli, že
tento svátek také oslavíme, a to z toho důvodu, že do klubu
docházejí i romské děti. Celý měsíc byl tedy převážně věnován
historii Romů, jejich kultuře, tradicím, zvykům apod. V rámci
středečních lekcí vaření si děti vyzkoušely přípravu tradičních
romských pokrmů, jako jsou halušky, goja, pišot a velmi oblíbené placky nazývané marikli. Pokud budete mít chuq vyzkoušet
a ochutnat marikli, máme tu pro Vás recept (viz níže). Doporučujeme ☺. Kromě vaření jsme se zabývali i hudbou a tancem.
V rámci těchto aktivit se tančily romské tance, zpívalo a hrálo
se na elektronické klávesy, mluvilo se o hudbě, kapelách, zpěvácích a každý nám pustil nebo zazpíval svou oblíbenou romskou písničku. S dětmi jsme se pobavili také o historii Romů,
o jejich zvycích a tradicích, řekli jsme si některá přísloví a pořekadla a zkusili uhádnout několik romských hádanek. S těmi
nejmenšími jsme si přečetli některé romské pohádky. Při lekci romštiny jsme si zopakovali slovíčka, která se děti už dříve
naučily a řekli jsme si i několik nových. A abychom prověřili,
co si děti o romském etniku zapamatovaly, schovaly jsme pro
ně v zahradě několik lístečků s otázkami a úkoly na toto téma. Hra se dětem líbila a ti nejlepší získali sladkou odměnu.
Pracovní činnosti byly zaměřeny na tradiční romská řemesla.
Děti si upletly košíky z papíru, vyráběly bižuterii a také se učily
základům drátenictví. V pátek 26. dubna 2013 byla ukončena
výtvarná soutěž na téma: JARO ANEB PŘÍRODA SE OPĚT
PROBOUZÍ. Velmi děkujeme všem, kteří se do naší soutěže
zapojili a srdečně zveme Vás, Vaše rodiče, prarodiče, přátele,
spolužáky a učitele na stejnojmennou výstavu do Městské
knihovny v Přelouči, kde budou všechna díla vystavena k obdivu. Umění dětí může přijít podpořit i veřejnost, a to v průběhu celého měsíce května. Rádi bychom také poděkovali vedení ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanovy Rodinnému centru
Sluníčko a pracovnicím Městské knihovny Přelouč za ochotu
a spolupráci. Dále děkujeme panu Vojtíškovi, učiteli ze ZUŠ Přelouč, který se společně s pracovníky klubu VOLANT podílel na
vyhodnocení výtvarné soutěže. V poslední dubnový den jsme
se sešli u ohně v zahradě Sokolovny, kde se konal ,,ČARODĚJNICKÝ REJ“, a to v pravém slova smyslu. Vstup do zahrady byl
umožněn pouze čarodějnicím a čarodějům. Ten, kdo přiletěl
na vlastním koštěti mohl jeho rychlost porovnat s ostatními. Let
na koštěti se tak stal nejoblíbenější soutěží ☺. Akce se vydařila a už se těšíme na další. V květnu nás čekají dětské olympijské hry, cesta za poznáním a výroba dárečků ke dni matek. I Vy se můžete některé z našich akcí zúčastnit ☺.

Suroviny:
700 g brambor, 300 g hladké mouky, lžička soli, mouka na
pomoučnění válu.
Postup:
1. Očištěné brambory uvaříme ve slupce doměkka, pak je oloupeme a protlačíme přes sítko s většími oky
2. Brambory osolíme, přidáme mouku a vypracujeme hladké
těsto
3. Na pomoučněném vále vytvarujeme z těsta dlouhý váleček,
který nakrájíme na stejné kousky
4. Každý bochánek vyválíme na marikli (placku) a na rozehřátém sporáku nebo kovové plotně opečeme na sucho z obou
stran
5. Hotové marikli pomastíme rozehřátým sádlem nebo máslem,
dle chuti konzumujeme samotné a nebo je naplníme švestkovými povidly, spařeným mákem či podáváme jako přílohu
k masu apod.

Výstava fotografií
při příležitosti mezinárodního dne Romů jsme se rozhodli uspořádat v prostorech centra výstavu fotografií z muzea romské kultury. Všem, kteří mají zájem, nabízíme k nahlédnutí okénko do
kultury a historie tohoto národa. Muzeum je vskutku krásné.
Fotografie vystavíme 26.4. a viset na zdech budou až do konce školního roku. Doplněné budou o snímky dětí zachycených
při různých činnostech týkajících se romské tematiky. Všechny
srdečně zveme☺!

Akce v terénu
Pro děti i mladé chystáme na nadcházející teplé měsíce
řadu zábavných a současně preventivních pátečních miniakcí
v ulicích či klidových zónách města. Zapojit se může každý
ve věku od 6 do 26 let☺. Víc se dozvíte včas z letáků…
Iva Gabrhelová
VOLANT, o.p.s., Pardubická 734, Přelouč, 53501,
tel. 773 001 046, www.volantops.cz

Martina Hošková
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Skauting

Skauting
Střediskový výlet do Čáslavi
V pátek 22. 3. jsme se vydali s naším střediskem na celý víkend do Čáslavi. Cestou do tamější klubovny nám
začalo mírně sněžit, ale ani to nám nesmazalo úsměv z tváře. Rychle jsme si
vybalili, navečeřeli se a vyrazili jsme na
plánovanou návštěvu kostela. Zde na
nás čekal pan farář, který nám pověděl
o jeho historii a krásách.

vajíček, na která jsme vytvořily i stojánky. Kromě toho jsme ještě vyráběly velikonoční závěs s papírovým zajícem. Me-
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čeře. Vrcholem dne bylo zařazování dětí
do čtyř kolejí - Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmijozel. Rozdělení nebylo náhodné. Každému žákovi byl na hlavu dán
moudrý klobouk. Ten nahlédl do mysli
a podle charakteru a vlastností určil tu
správnou kolej. Protože
… Nebelvír vyniká hrdinstvím a odvahou, Havraspár chytrostí a mimořádnou kreativitou, Mrzimor ctí slušnost,
čestnost, pracovitost a Zmijozel zase ctižádost a mocichtivost…
Od této chvíle začaly koleje soupeřit
o Školní pohár. Disciplíny byly vlastně školní předměty. Lektvary, bylinkářství, kouzelné formule, dále se soutěžilo v kouzelnic-

zi jednotlivými aktivitami nám zbyl čas
i na pár her s velikonoční tématikou. Akce se velice vydařila a v tradici budeme
určitě pokračovat i příští rok.
Hana Chalupová

Výlet do země čar a kouzel

Druhý den jsme si užili dopolední hru
po městě, kde jsme poznali i jiné památky a zajímavá místa Čáslavi. Završením
hry byla návštěva velkého dětského hřiště. Celkem unavení, jsme se vrátili do klubovny, kde na nás čekal výborný guláš.
Po odpoledním klidu na nás čekala celoroční hra. Při ní jsme si vyzkoušeli různé druhy šifer a získali jsme další
body pro Mekku a Medinu. Sobota
nám rychle utekla a než jsme se
nadáli, byla neděle a museli jsme
si zabalit, uklidit klubovnu a vyrazit na nádraží.
Přestože meteorologové vyhrožovali sněžením a zimou, což se
jim nakonec částečně vyplnilo, víkend jsme si užili a domů jsme přijeli s novými a hezkými zážitky.
Iva Mrvíková

Velikonoční
výtvarné odpoledne

Nejmladší skautské děti od 5 do 11 let
trávily spolu se svými úžasnými vedoucími víkend na skautské základně Žumberk. Stejně jako loni bylo ústřední téma
situované do prostředí pohádek. Letos
zvítězila škola čarodějů a čarodějnic
v Bradavicích.
Vše začalo na přeloučském nástupišti 9 a 3/4, které je schované za nádražní
halou. A co bylo dále? Bradavický expres
ČD do Zaječic, hodinová chůze skrz české luhy a háje, ubytování, uvítání studentů prof. Brumbálem, slavnostní ve-

kých šachách a famfrpálu. Došlo i na hledání Hermiony, kterou unesl černokněžník na nedaleký hrad. V noci se za hluboké tmy sehrál souboj o tajemné osidlo.
Co říci závěrem. Není důležité, která
kolej zvítězila, ale mnohem důležitější je
fair play, které všechny děti bez výjimky
dodržovaly. Věřím, že kamarádství, radost
ze hry, zodpovědnost za sebe i druhé smysl má.
Profesorka Iva Snapeová
(Iva Matičková)

Inzerce

Už podruhé v řade jsme uspořádaly pro naše malé holky, světlušky, tvořivé odpoledne na téma Velikonoce. Za 2 a půl hodiny jsme
toho stihly opravdu hodně. Začaly
jsme výrobou kuřátek z podtácků.
Následovalo zdobení obarvených
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Akce pro děti a mládež
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Dům dětí a mládeže Přelouč
Velikonoční prázdniny
Chladné dva dny velikonočních prázdnin jsme prožili s dětmi ve Vodním světě Kolín a ve sportovní hale. Zájemci o pohyb
si zkusili několik sportů - sálový fotbal, badminton a florbal.
Na závěr jsme si zahráli klasickou vybíjenou. Všem zúčastněným velké poděkování za podané sportovní výkony.

Připravujeme
Divadlo LED (Lumpové Elitního Divadla)
Divadelní kroužek pod vedením pana Jana Pavelky se představí v divadelní hře Princezna Esemeska ve společenském
sále DDM v úterý 28. 5. 2013 od 17.00. Toto premiérové představení bude určeno z kapacitních důvodů pro rodinné příslušníky a známé. V červnu by se divadelníci rádi předvedli
i přeloučským základním školám v Záložně.

Vaření s Petrou

Den dětí 25. 5. 2013

Schůzky kroužku vaření a pečení probíhají každé úterý od
16.00 v DDM. Slečny se postupně zdokonalují v kulinářském
umění pod vedením skvělé lektorky Petry Pavelkové.

Připravujeme ve spolupráci s Kulturními službami a dalšími organizacemi, které se zabývají volnočasovými aktivitami
dětí a mládeže - Junák Přelouč, Jakub klub - Charita Přelouč,
Rodinné centrum Sluníčko Přelouč, Volant o.p.s.. Účast přislíbili i Hasiči Přelouč, Městská policie Přelouč a Letečtí modeláři. Akce bude probíhat v celém parku a na pódiu za ZŠ TGM
od 15.00 hod. Pro děti budou připraveny soutěže a zábavné hry
o drobné ceny.

Sálový fotbal
Každé úterý od 16.00 se schází kroužek sálových fotbalistů v tělocvičně gymnázia a SOŠ Přelouč. Hodinová hra s futsalovým míčem je, hlavně přes zimní období, dobrou příležitostí
pro protažení těla.
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Osobnosti

JAN ČEPILA
Když jsem poprvé slyšela jméno Jan
Čepila, potřebovala jsem se zeptat, kdo
je Jan Čepila? Odpovědí mi bylo srdečné
pozvání do Klenovky k paní Vlastě Tylerové. Při návštěvě u paní Tylerové a její
rodiny jsem se dozvěděla zajímavé skutečnosti. Poutavé vyprávění o životním
příběhu jejího statečného otce mě zaujalo především proto, že byl téměř zapomenut. Hrdinský postoj pana Jana Čepily byl znám pouze rodině, nebo v kruhu
několika přátel a lidí z Klenovky.
Po příjemném setkání s dcerou pana Jana Čepily, paní Vlastou Tylerovou
a její rodinou, ráda napíšu o statečném
člověku, o zajímavé osobnosti, která nesmí chybět v naší regionální historii.
Z dokumentů do kterých jsem nahlédla, mě nejprve zaujala zpráva Klenovské kroniky pod nadpisem Jan Čepila, což mi potvrdilo, že se jedná o dávný
příběh obětavosti a statečnosti, který téměř upadl v zapomnění.
Když jsem dočetla odstaveček z kroniky, uvědomila jsem si, že dosud nezmizel smutek ze zápisu psaného před
více jak sedmdesáti lety.
„11. dubna došel telegram, že zemřel Jan Čepila, svářeč u firmy Synthesia
v Semtíně, který byl uvězněn v koncentračním táboře, po dvou letech propuštěn, ale znovu zatčen a dán do sirných
dolů, z nichž se nikdo živ nevrátil. Zatčen
byl pro rozšiřování letáků. Nebyl v této
akci sám, ale nikoho neprozradil a tak
zachránil život mnoha lidí nejen z naší
obce, ale i v závodě kde pracoval. Jan
Čepila se projevil jako skutečný hrdina.
Zahynul ve věku 41 let a za den, který
nepřežil je považován den 11. dubna
1942. Jan Čepila byl dvakrát ženat. První manželka Anežka, rozená Bažantová
zemřela, druhá Emile, rozená Šidláková,
dnes také nežije, ale tehdy zůstala zde
se třemi dětmi: Vlastou, Janem a Zdenkem, které byly z prvního manželství.“
Z dalších dokumentů o Janu Čepilovi je velmi zajímavý, osobní dopis psaný Závodní radě firmy Explosia. Zpráva
z 8. května 1946 v Praze je adresována
firmě Explosia, Semtín u Pardubic. Napsal jej syn bývalého starosty Klenovky
pan František Čermák, také jménem svého otce Josefa Čermáka. Byl o celé tragédii velmi dobře informován, věděl, že
Jan Čepila byl čestný a svědomitý občan.
Z dopisu je patrná snaha, aby se nezapomnělo na vlastenecký čin zaměstnance firmy Explozia, Semtín, Jana Čepily.
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Dopis pana Františka Čermáka začíná slovy:
„Odvolávám se na osobní jednání
s Vaším p. Richterem a sděluji Vám, že
Váš bývalý zaměstnanec
Jan Čepila se narodil 3. března 1901
v Přelouči, povoláním svářeč kovů, byl
zatčen v době svého zaměstnání gestapem v Pardubicích v souvislosti s letákovou akcí a vydáváním časopisu „Československý odboj“. Jmenovaný po odbytí
samovazby v Pardubicích byl převezen
na Pankrác, odtud do Drážvan, načež
po rozsudku v Berlíně byl uvězněn dva
roky ve Waldheimu v Sasku.

Odtud byl transportován v únoru 1942
do Osvěčína, kde zanedlouho skonal, podle zprávy dne 9. 4. 1942.
Jmenovaný svým hrdinným postojem
v době vyšetřovací vazby zachránil mnoho svých známých, s nimiž se zúčastnil
různých debat, poslechu čsl. relací z Londýna a jímž rád půjčoval v závodě odebíraný časopis. Uvádím tyto skutečnosti, kterými byla celá rodina Čepilových postižena:
Po úmrtí první manželky v roce 1937
zůstaly tři děti, z nichž nejmladší ani
vlastní matku nepoznalo. Krátký čas po
druhém sňatku byl Jan Čepila zatčen, takže děti osiřely úplně. Jeho 70-letý otec
potřeboval spíš sám pomoci, než aby
mohl rodině prospět. V době, kdy byl jmenovaný uvězněn, tragicky zahynuli jeho
oba bratři Václav a Josef.
Správnost údajů je potvrzena státním ústředním archivem v Praze a také
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je ověřena Místním národním výborem
v Klenovce, Svazem osvobozených politických vězňů v Pardubicích a Přelouči.
Karta, je založena s následujícími
údaji ve fondu Koncentrační tábory-okupační vězeňské spisy v kartotéce německé vyšetřovací vazby v Praze.
Čepila Jan, nar. 3. 3. 1901 v Přelouči,
bydliště - Klenovka č. 18 u Přelouče, vzat
do evidence 22. 1. 1940 ve 12.25 hodin,
předal úřední soud Pardubice (Amstgericht), důvod zatčení - příprava k velezradě, vyňat z evidence dne 4. 3. 1940
ve 12.25, předán lidovému soudu v Drážvanech.
V seznamu zemřelých vězňů v koncentračním táboře Osvětim ve dnech
18. 1. - 19. 8. 1942 je ke dni 9. 4. 1942
zápis:
Čepila Jan, nar. 3. 3. 1901,
číslo 26547, Čech.
Ve fondu Ministerstva práce a sociální péče je pod signaturou 9999 dochován spis s následujícími údaji:
„Čepila Jan, nar. 3. 3. 1901 v Přelouči, zatčen 17. 12. 1939, důvody - politický přečin proti Německu, ilegální politická činnost, roznášení ilegálního tisku,
vězněn v Pardubicích, Praze-Pankráci,
Drážvanech, Waldheimu, Berlíně a Osvětimi, kde dne 9. 4. 1942 zemřel.“
Přestože se Jan Čepila narodil v Přelouči, jeho jméno na kamenech přeloučského památníku statečných a umučených lidí dosud chybí.
Obec Klenovka na Jana Čepilu nezapomněla, připravuje pamětní desku, která bude slavnostně odhalena na Obecním úřadě v květnu tohoto roku.
Marcela Danihelková

Inzerce
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Nezapomínejme na ty, jimž vděčíme za to, že můžeme
8. května slavit Den vítězství. Bylo jich téměř na patnáct set - vojáci všech hodností - piloti, navigátoři, radiotelegrafisté,

palubní střelci a příslušníci pozemního personálu. Většinou byli mladí, chtěli žít plným životem, ale zároveň byli odhodláni
i položit své životy za svou vlast.

Jedním z mnoha byl i náš krajan JOSEF PARDUS
Narodil se 22. srpna 1902 v Cholticích. Obecnou školu navštěvoval v Cholticích a na Klenovce. V roce 1913 postoupil na měšqanskou školu v Přelouči. Po
jejím ukončení se vyučil stavebním zámečníkem v Pardubicích a pracoval převážně na výstavbě továrního komplexu
Semtín. V roce 1922 byl odveden a nastoupil k leteckému pluku do Prahy.
V rámci vojenské služby absolvoval pilotní školu v Chebu v roce 1922 a získal
jako jeden z prvních v nové republice
titul „polní pilot - letec akrobat“. V roce
1925 prošel stíhacím výcvikem v Chebu. Po odchodu od vojenského letectva
vstoupil do služeb Československých
aerolinií, nejdříve jako mechanik, později jako pilot dopravních letadel. Za mobilizace v září 1938 byl zařazen jako pilot u leteckého pluku 6. V rámci letectva
nalétal téměř 3000 hodin.
Po okupaci našich zemí hitlerovským
Německem opustil 8. června 1939 protektorát a odešel do Polska, kde se hlásil
13. srpna u čs. skupiny v Krakově a byl
prezentován pod číslem 1606. Z Polska
odjel s V. transportem s dalšími letci
do Francie, kam dorazil 21. srpna 1939.
V hodnosti vojína se dostal do řad cizinecké legie, do výcvikového střediska. Po
vypuknutí války byl přeřazen na leteckou základnu v Chartres. Prošel výcvikem
na letounech Morane Saulnier MS-406
a Potez Po-63. U bojové jednotky Groupe de chase v Chartres létal stejně jako A. Hess od 16. května do 13. června
1940. Celkem ve Francii nalétal 105 hodin. Po porážce Francie odjel se skupinou škpt. Schejbala dne 19. června 1940
z Bordeaux do anglického přístavu Falmuth, kam dorazili 21. června.
S číslem 787 366 byl přijat 25. července 1940 jako AC 2 do RAF a zařazen
k 311. Čs. bombardovací peruti do Honingtonu. Po krátké době ho povýšili do
hodnosti Sergeant, 1.března 1941 do
hodnosti Flight Sergeant a 1. září 1941
na Warrant Officer. Zajišqoval jako startér bojové lety kamarádů. Kromě toho
plnil také úkoly jako pilotní kurýr, operačně nemohl létat ze zdravotních důvodů. V polovině dubna 1944 byl přidělen
do školy pro leteckou kontrolu ve Watchfieldu, o měsíc později se opět vrátil
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k 311. Čs. peruti, která operovala z letiště Predannack a působil dále u letištní kontroly.
Josef Pardus byl vybrán spolu s dalšími letci do čs. jednotky, která se tvořila v Sovětském svazu. Dlouhou cestu
třemi světadíly nastoupila skupina letců
12. listopadu 1944. Z britského přístavu
Liverpool odpluli vojenskou dopravní lodí přes Gibraltar do Středozemního moře
a již 23. listopadu zakotvili v egyptském
Port Saidu, odkud potom pokračovali do
palestinské Haify. Dne 1. prosince 1944
se nákladními auty vydali na čtyřdenní
cestu přes poušq do Bagdádu. Dále jejich
cesta pokračovala do Iránu a 11. prosince 1944 přijeli do Teheránu. Po týdenním
odpočinku odjel Josef Pardus s ostatními letci ke Kaspickému moři, kde je sovětský parník „Vojennoj“ přepravil na
Štědrý den do Baku. Z Baku pokračovalo jejich putování vlakem. Cesta vedla
válkou zničeným územím na severovýchod směrem na Rostov a Charkov. Poslední den roku 1944 strávila skupina
letců ve vlaku na cestě do Kyjeva. Dne
5. ledna 1945 dosáhli cíle cesty, polského města Přemyšl, kde se organizovala I. čs. smíšená letecká divize v SSSR
(I. ČSSLD). Zde došlo k jejich přecvičení
na sovětskou leteckou techniku. Koncem
února byla divize přesunuta do prostoru
Krosna.
Dne 9. května 1945, kdy se celý svět
radoval z vítězství spojenců nad nacistickým Německem, očekávali rodiče, sourozenci a nejbližší příbuzní, zda se jejich
„Pepa“ vrátí. Po celou dobu války o něm
nebylo sebemenších zpráv. Tušilo se jen,

že je v zahraniční armádě. Ten slavnostní, slovy těžko popsatelný den nastal
16. května 1945, kdy se I. ČSSLD přesunovala z Příboru na Moravě na vojenské letiště Letňany v Praze: „... toho dne
se nad obcí Veselí (okr. Pardubice - pozn.
aut.) objevilo temně zelené lehké jednoplošné letadlo s rudými hvězdami a výmluvným způsobem začalo kroužit nad
Veselím, pilot mával na pozdrav. Celá ves
byla rázem na nohou, nadešel nezapomenutelný okamžik. Když poručík Josef
Pardus oznámil svůj slavný návrat ze
šestileté války, zamířilo letadlo nízkým
letem za ves a na poli asi 2 km od obce přistálo. Šqastné a dojemné shledání
se starými rodiči, nejbližšími příbuznými
a kamarády bylo pro Pepu poznamenáno bolestnou poznámkou maminky, která mu s pláčem oznámila: „Pepo, jsi vdovec“. Manželka mu zemřela na srdeční
chorobu rok před jeho návratem. Ani rodině Pardusových se nevyhnula pozornost nacistů - Josefův bratr Václav Pardus
byl internován v táboře ve Svatobořicích.
J. Pardus byl vyznamenán medailemi Za chrabrost a Za zásluhy II. stupně.
27. února 1946 demobilizoval a vrátil
se k Čs. aeroliniím, kde létal ještě několik let. Zemřel po opakovaném infarktu
25. dubna 1969 v Praze. Čestnou stráž
u jeho rakve v obřadní síni Strašnického krematoria stáli jeho spolubojovníci,
bývalí příslušníci RAF i I. ČSSLD v SSSR.
Bohumil Danihelka
Použitá literatura: Českoslovenští letci
z Pardubicka ve druhé světové válce,
autoři Zdeněk Bičík, Jan Němeček
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caritas sídlo: Masarykovo

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

Duben v Jakub klubu —
slavíme jedenácté narozeniny JK
Tématem měsíce DUBEN jsme zvolili
„Den země“, přičemž každý týden se budeme v rámci preventivního a vzdělávacího programu pro děti zaměřovat okruhově na toto téma. Například ochrana
přírody, vliv průmyslu na životní prostředí, úklid a recyklace odpadků.
Koulení kuželek
Za laskavé podpory členů SK Kuželky Přelouč jsme 9. dubna byli tradičně
koulet v místní kuželně s dětmi kuželky.
Děti si už na tuto pravidelnou aktivitu
zvykly a samy se ptají, kdy zase půjdeme,
neboq se nejen sportovně vyžijí, ale užijí
si i spousty legrace.
Kroužek vaření
Rovněž se stalo již zvykem každou
středu v měsíci realizovat ve spolupráci
se Základní školou Masarykova Přelouč,
která nám umožňuje užívání výukové
školní kuchyňky, a za nezištné pomoci
našich dobrovolnic osobnostní učení dětí v rámci kroužku vaření. Pokaždé se
zvolené menu liší od předchozího a volíme přípravu pokud možno takových jídel, u nichž se děti samy do jeho přípravy mohou co nejvíce zapojit. Samozřejmostí je také volba přípravy zdravých
a racionálně výživných jídel s co možná
největším podílem zdravé zeleniny či ovoce, mléčných výrobků apod.

Preventivní programy v dubnu
V úvodu tohoto příspěvku jsem již
nastínil, jakým preventivním programům
jsme se v měsíci dubnu věnovali, což pro
znalé ekology jistě nemusím dále osvětlovat. Jen malý příklad aktivního zapojení našich klientů do výuky preventivního
programu byl úklid a sběr odpadků na
břehu řeky Labe a místním parku, v okolí turistické stezky.
Velikonoce
Krátce bych se také vrátil k oslavě Velikonočních svátků 1. dubna 2013, kdy
jsme s chlapci pletli pomlázky z vlastnoručně nařezaných proutků vrbiček a děvčata se učila různé způsoby a techniky
zdobení velikonočních kraslic.
Výtvarná soutěž
Musíme také pochválit všechny děti,
které se zúčastnily výtvarné soutěže vyhlášené Českým rozhlasem, kdy každému soutěžícímu jmenovitě přišlo poštou
oznámení do schránky Jakub klubu, že
všechny jejich výtvarné práce postoupily do dalšího kola a o jeho průběhu budou dále písemně informovány. Vítězné
práce budou patřičně odměněny, např.
návštěvou samotné výstavy v Praze či exkurzí do Českého rozhlasu.
Florbal v klubu
S patřičným nadšením si dovolíme
oznámit, že hlavně zásluhou našich dobrovolníků byl schválen a následně bude
realizován projekt od jedné významné
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české společnosti na nákup sportovního
vybavení pro dětská florbalová družstva.
Do tohoto programu se s námi družebně
zapojil NZDM Klub Malého Bobše, středisko Milíčův dům v Jaroměři, s jejichž
družstvy se budou naši Jakubští borci
sportovně poměřovat.
Narozeniny Jakub klubu
A jak se říká, to nejlepší nakonec. Dne
8. dubna uplynulo již 11 let od založení
nízkoprahového zařízení pro děti a mlá-

dež Jakub klub Přelouč. Na této oslavě
nesměl chybět ani slavnostní narozeninový dort. Naše děti se aktivně zapojily
do oslavy narozenin klubu při různých
soutěžích a výtvarných činnostech. Oslava narozenin se vydařila, gratulanti se
dostavili v hojném počtu a za odměnu
jsme dort rozkrájeli a smlsli si na něm.
Přejeme hodně úspěchů do dalších let!
tým Jakub klubu

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY
Dne 20. 2. 2013 nám bylo Krajským
úřadem v Pardubicích rozšířeno
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Na základě tohoto
pověření můžeme uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče; poskytovat osobě pečující, s níž máme uzavřenou dohodu, výchovnou
a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče.
V březnu jsme s některými pěstouny uzavřeli dohodu o výkonu
pěstounské péče. Našim pěstounům
především nabízíme: osobní přístup (přihlížíme k rodinné situaci,
zajímáme se o zdraví dětí, emoční
vývoj dětí, podporujeme silné stránky dětí a pomáháme při kontaktu
s biologickou rodinou), spolupracujeme s dalšími institucemi a organizacemi v zájmu dětí (např.
školy, školky a organizace zabývající se volnočasovými aktivitami)
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a pomáháme ke zvyšování znalostí
a dovedností pěstouna (např. vzdělávací kurzy).
Pokud budete mít zájem se blíže informovat o našich službách, které pěstounům poskytujeme, můžete nás kontaktovat na tel.: 731 598 913 nebo emailem: puhona.charita@seznam.cz.
Mgr. Pavlína Půhoná

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
VÁM POMŮŽOU
V DOBĚ DOVOLENÉ
Blíží se doba prázdnin a letních dovolených. Kvalitní odpočinek si určitě zasloužíme všichni. Dvojnásobně ale ti, kteří doma pečují o své blízké seniory. Pokud
tedy odjíždíte na zaslouženou dovolenou,
nabízíme vám po tuto dobu své odlehčovací služby. Zajistíme dohled, pomoc
s hygienou, pomoc při podání stravy, nákupy a doprovody při péči o vaše blízké.
S rodinou jsme během celé doby v telefonickém spojení. POTŘEBNÉ INFORMACE VÁM RÁDI POSKYTNEME NA
TEL. 731 593 916 MONIKA KREJČÍKOVÁ

kdy jsme dojeli vlakem do Heřmanova
Městce a odtud pěšky do Kostelce u Heřmanova Městce, kde jsme si s průvodcem prohlédli místní kostel. Zvláště nás
zaujal nástěnný obraz rytířů z Mrdic a pověst, která se k tomuto dílu váže. Odtud
jsme se vrátili zpět do Heřmanova Městce. Dne 16. dubna jsme navštívili Kolín,
kde jsme byli v místní synagoze a kostele sv. Bartoloměje. Krátká procházka nás
zavedla na Kmochův ostrov. Na 30. dubna jsme si naplánovali v pořadí třetí
kostel, a to v Řečanech. Došli jsme tam
z Kladrub přes krásné území Mošnice na
břehu Labe.

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
Klub aktivní senior v dubnu podnikl
tři akce. První se uskutečnila 2. dubna,

Foto od pomníku F. Kmocha z Kolína

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
O INDIÁNECH JIŽNÍ AMERIKY
V pondělí 27. května 2013 zveme seniory na přednášku o životě indiánů Jižní Ameriky, která se bude konat v Jakub
klubu od 17 hodin. Přednášet bude pan
Mgr. Drahoslav Česák, který Jižní Ameriku několikrát navštívil a připravil si fotografie, krátký film i poutavé povídání.
Srdečně zveme všechny zájemce, vstup
je volný.

HLEDÁME NOVÉ DOBROVOLNÍKY
Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí, které navštěvují Jakub klub, hledáme
nové dobrovolníky z řad studentů, a to
hlavně na sportovní aktivity - fotbal, vybíjená, stolní tenis a další. Čas dobrovolnické činnosti je jedna hodina týdně
a je možný každý den do 17 hodin. Dobrovolníci jsou pro svoji činnost pojištěni, stejně jako i děti, se kterými činnost
probíhá. Po odpracování 10 hodin dobrovolnické práce vystavujeme potvrzení
o dobrovolnické praxi, které může být
zohledněno při přijímacím řízení na VŠ
humanitního směru. V případě zájmu nás
kontaktujte nebo se přijyte do Jakub klubu přímo podívat a domluvit.
Zdenka Kumstýřová
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
MATKA JEDNOTY - PANNA MARIA
Milí Přeloučští, sestry a bratři, prožíváme květen a užíváme si jarního počasí, děkujeme za mír i za lásky čas. Cesty věřících zvláště v květnu směřují do
mariánských svatyní a i u nás v Přelouči slavíme květnové sobotní mše a pobožnosti v 18:00 na Svatém poli u Panny Marie. Účastnil jsem se ve dnech
15. - 17. dubna kněžské poutě na Velehradě, kde se připravuje významná pouq
k výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Duchovní program byl
bohatý na akce i osobnosti a člověk pookřál a načerpal duchovních sil. Přednášky a duchovní program vedli mnohé
osobnosti, účastnili se jich všichni biskupové, hlavní mši sloužil Mons. kardinál Duka a pozornost si zasloužili
i přednášející: Např: P. Marko Rupnik
SJ, Prof. Halík, P. Kodet, Doc. Hřebík,
PhLic. K. Lachmanová a další. Byl „s námi“ i zesnulý kardinál Tomáš Špidlík SJ,
kterého sarkofág se nachází přímo za
hlavním oltářem baziliky. V boční kapli
se nachází obraz Panny Marie - Matky
jednoty, který je příbuzný s obrazem z kostela P. M. Maggiore z Říma, odkud vycházejí naši věrozvěstové a tento obraz jaksi propojuje křesqanský východ a západ.
Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby
v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí
vysvoboC nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoC.

Matky a otcové mají významné místo při výchově generací. Ve druhou květnovou neděli budeme slavit den matek,
a začíná se pomalu slavit i den otců. Přejme naším rodičům ale i všem dospělým
mužům a ženám otcovské a mateřské
srdce, srdce plné lásky a moudrosti.
Požehnaný květen přeje P. L. Pilka

Otevřené kostely se v naší milostiplné noci mohou stát majákem naděje pro
každého člověka, který hledá jako Zachariáš trvalou záchranu, spásu. Nejde o zářící, mnohdy barevná okna, která v noci
tohoto světa budou svítit dlouho do noci. Nejde především o program, který nabídneme… Pokoj vám!
Slovo P. Mgr. Víta Zatloukala,
biskupkého vikáře pro pastoraci ostravsko-opavské diecéze, k mottu Noci kostelů 2013

NOC KOSTELŮ
2013
Letošní Noc kostelů se koná v pátek 24. května a nese
motto: „Potom už nebude den ani noc,
ale v čase večera bude světlo.“
(Zachariáš 14,7)
Tma nám přináší pocit ohrožení. Prožíváme pocit bezmoci. Volání proroka Zachariáše může být vyjádřením každého
člověka, který očekává záchranu. Nejen
ochranu před zlem, ale trvalou záchranu,
kterou už nic neohrozí. Kde vzít naději?
Kde vzít sílu k očekávání, že spravedlnost, právo, obecné dobro zvítězí? Mnohokrát jsme se zklamali, mnohokrát jsme
byli opět ponořeni do situací, které se staví proti nám. Nadějí nám je pouze to, že
po noci přichází svítání, po zimě jaro. Že
čas odnese zlé a opět bude pro co žít.
V této chvíli chápeme touhu člověka
po absolutním dobru. Touhu člověka po
opravdové lásce nedotčené sobectvím.
Touhu, aby náš křehký život měl cíl.

Co je Noc kostelů?
Je pozváním všech lidí dobré vůle ke
společnému setkání a k objevování krásy křesqanských výtvarných a architektonických pokladů a také nabídkou zakotvené křesqanské spirituality, modlitby
a služby potřebným. Noc kostelů nabízí
možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesqanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti
a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit
křesqanství, církev, víru - a každý si může
sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Informace o Noci kostelů lze sledovat na webových stránkách: www.nockostelu.cz.
Již po čtvrté Vás s radostí uvítáme
v chrámu sv. Jakuba Staršího u nás v Přelouči. V rámci Noci kostelů, která probíhá
po celé České republice, Vám nabízíme
Bohatý program. Srdečně vás zveme!
Lucie Hadáčková,
koordinátorka Noci kostelů pro farnost Přelouč

Římskokatolická farnost Přelouč
vás srdečně zve do kostela sv. Jakuba Staršího na

NOC KOSTELŮ
PÁTEK 24. KVĚTNA 2013
Program:
17:00 Koncert dětí a mládeže farnosti Přelouč Gocce Mare (Kapky moře)
17:45 - 19:00 Program pro rodiny s dětmi a mládeží
Čeká vás společná hra a výroba malých dárků pro radost.

A nyní cituji z www.maticevelehradská.cz „Tento obraz byl totiž v bazilice Santa Maria Maggiore uctíván již v 9. století.
Právě v tomto kostele papež Hadrián II.
položil roku 868 na oltář slovanské bohoslužebné knihy a tím je před zraky
Konstantina a Metoděje schválil. „Tato
volba byla velmi šzastná, dala možnost
budovati z Velehradu oblouk do Říma,
druhý pak na Svatou Rus, a tak stavěti
velehradský most k unionistickým snahám, vypěstovaným z cyrilometodějství
na Velehradě.“ Obraz vytvořil v roce 1919
prof. Emanuel Dítě“.
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17:50 Rozezvučení všech zvonů na věži kostela
18:00 - 18:15 Slavnostní přivítání a ekumenická modlitba
18:15 - 20:00 Putování po Přeloučských chrámech
Putování začne v kostele sv. Jakuba Římskokatolické církve, poté navštívíme kostel Českobratrské
církve evangelické, sbor Církve československé Husitské a dále sbor Církve Adventistů sedmého dne.

19:00 - 20:00 Přehlídka bohoslužebných rouch podle liturgického roku
Také možnost prohlídky zvonů a letos nově i márnice.

20:30 Koncert chrámového sboru Ad Libitum
22:00 - 23:00 Modlitba Taize
Tiché posezení v kostele a společné zakončení

SOBOTA 25. KVĚTNA 2013
- HŘBITOVNÍ KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 19:00 - 22:00 Možnost prohlídky kostela Navštívení Panny Marie
20:00 Večerní zastavení s klasickou hudbou
v provedení přeloučských hudebníků při kostele sv. Jakuba
Po celou dobu možnost občerstvení. Vstup na celý program zdarma.
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53. TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA ČSCH V PŘELOUČI
V letošním roce oslavují chovatelé základní organizace
ČSCH Přelouč 85. výročí založení chovatelského spolku a zároveň uspořádali již 53. Tradiční velikonoční výstavu drobného
zvířectva. Ve dnech 30. - 31. 3. 2013 si tak mohli návštěvníci

revných rázů. Nechyběl samozřejmě tradiční stánek s cukrovinkami, pomlázkou, chovatelskými potřebami a občerstvením.
V soutěžním klání se neztratili ani chovatelé ze základní
organizace Přelouč. Celkem předvedlo 15 domácích chovatelů

chovatelského areálu v Přelouči prohlédnout 959 ks zvířat
v soutěžní expozici a dalších 100 kusů zvířat v expozicích ukázkových, které pro ně připravilo 150 chovatelů z širokého okolí.
V posledních letech se výstavy v Přelouči řadí mezi největší chovatelské akce v kraji (pro porovnání: na loňské Krajské výstavě v Poličce bylo předvedeno 746 ks zvířat od 135 chovatelů)
a výrazně přesahují rámec regionu. Mezi chovatelskou veřejností má velikonoční výstava v Přelouči dobrý ohlas a doplnit své
chovy o naše chovná zvířata jezdí návštěvníci např. z Jilemnice,
Nové Paky, Jihlavy a Vyškova. O vysokém kreditu výstavy v Přelouči svědčí i každoroční aktivní účast předsedy ÚV ČSCH pana Jiřího Krále, který se podílí na hodnocení zvířat.

141 ks zvířat, kteří dokázali získat 2 poháry pro vítěze jednotlivých kategorií a 8 čestných cen. V odbornosti králíků to byli: mladá chovatelka Nikola Čapková, Tomáš Kobera, Jiří Kosek a Jindřich Šplíchal, v odbornosti holubů: Prokop Doležel
a 2x Martin Šec, v odbornosti drůbeže: Hedvika Doleželová
a Alena Šecová, v odbornosti exotického ptactva: Jindřich Šplíchal. Celkem bylo uděleno 11 pohárů pro vítěze v jednotlivých
kategoriích a 54 čestných cen. Nejúspěšnějším chovatelem výstavy se stal Jiří Mach st., který získal 4 čestné ceny (po jedné
ve všech odbornostech).
Chovatelé z Přelouče děkují všem návštěvníkům a přátelům
za přízeň a podporu, které se jim každoročně dostává. Všichni
se těšíme na další, v pořadí již 54. výstavu drobného zvířectva
v Přelouči, která se uskuteční ve dnech 19. - 20. 4. 2014.
Text a foto Jiří Kosek

Výstava 2013 - Holubi

Ač se to s ohledem na počasí nezdálo pravděpodobné, letošní výstava vyrovnala loňské rekordní počty zvířat a dokonce rekord v počtu vystavených zvířat o 19 ks mírně zvýšila. Od
roku 1960 nebylo na výstavách v Přelouči předvedeno více čistokrevných zvířat jako tomu bylo letos. Tradiční velikonoční
výstavu v Přelouči letos zhlédlo 850 dospělých a 400 malých
návštěvníků, kteří mohli obdivovat například perličky, zlatého
bažanta, husy, králíky, holuby a drůbež různých plemen a ba-
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Ve dnech 30. - 31. března se uskutečnila k příležitosti 85. výročí založení (1928) chovatelského spolku v Přelouči tradiční
velikonoční výstava drobného zvířectva. Zaměřím se pouze na
holuby. V letošní 53. velikonoční výstavě bylo rekordních 315 holubů od 44 chovatelů z okolí a navíc dvě desítky holubů v burze prodejných. Což je nejvíc od r. 1960. K oblíbeným druhům holubů stále patří například kudrnáči, pávíci nebo parukáři. Z naší
organizace ČSCH Přelouč získali čestné ocenění a pěkné poháry Doležel P. za Koburské skřivany a pohár za nejlepšího holuba výstavy Šec M. za Rysa bělopruhého.
Výstava se zdařila a tímto Vás zveme na příští velikonoční
výstavu, která se bude konat 19.-20. dubna 2014 v našem krásném chovatelském areálu.
Vedoucí expozice holubů
Martin Šec
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85 let chovatelství v Přelouči - výstavní holubi
V roce 1928 je založen chovatelský spolek, do kterého patří
chov králíků, holubů a drůbeže. Bohužel z těchto let nemáme
žádné záznamy ani o počtech členů, ani o pořádání výstav.
První doloženou zprávu máme z roku 1949 (katalog) z Národní výstavy výletků v Praze. Této výpravy se zúčastnili tři členové: př. Mimra 10 ks Benešovských holubů, J. Šec 3 ks Koburský skřivani, př. Maglen 2 ks Česká bageta. Všichni dopadli
velice dobře, můj otec J. Šec tehdy vystavoval jako desetiletý
chlapec. V roce 1948 vstupuje do ČSCHDZ a až do vojny vystavuje v okolí holuby. Výstavy se konají nepravidelně, buy se
pořádají výstavy velikonoční nebo posvícenské v červenci. Zlom
začíná roku 1960, předsedou a zároveň vedoucím holubářů je
př. Pešek. Tímto rokem začínají pravidelné výstavy o velikonočních svátcích, a to od pátku do pondělí. Z 60. let už mám katalog, ve kterém je uveden počet členů a vystavovaných holubů
(jedná se o počet cca 150-200 ks). Předsedou je př. Floner a vedoucí chovatelů holubů Pešek a spolu s ním J. Šec. V těchto
letech se účastní výstav v Čáslavi, Kolíně, Liberci, Pardubicích,
Holicích, ale také výstav v Ostravě, Třebíči a v Praze. Z těchto
let mám po svém otci několik čestných cen za K.skřivany. Výstavy se konají střídavě na několika místech v Přelouči. Vezmu
to tedy od východu, kde se konají výstavy u hřbitova, v areálu
stavebního podniku, bývalých kasárnách, také před Kynterovým obchodem, v místě pošty, u místní sokolovny a nejčastěji
U Krejzlů, kde se pořádaly jak velikonoční výstavy, tak členské
schůze a předvánoční stolní posuzování. V těchto letech již můj
otec J. Šec vystavuje K. skřivany, ve všech druzích jako jsou:
pruhoví, bezpruzí, kapratí, a to v celých kolekcích. Tehdejší nevýhodou byla nutnost zapůjčení klecí z Chlumce nad Cidlinou
a Svítkova. Svoz byl prováděn traktorem. Muselo to být dosti
namáhavé, nejprve se musely klece přivézt, rozestavět pak rozebrat a zase vrátit majitelům a samozřejmě zaplatit za půjčení. Takže v letech 1966-1967 se začalo s výrobou klecí pro
králíky a drůbež, to vše pod vedením př. Hona. Jen tak pro zajímavost, klece pro králíky byly použity při natáčení filmu „Dívka na koštěti“ a prý za slušné půjčovné. Tyto klece nám slouží
dodnes. V loňském roce jsme koupili klece pro 120 holubů.
Dnešní kapacita činí 400 klecí pro holuby. Ve výstavách
pořádaných v letech 1966-1978 bylo 200 ks holubů a celkové
počty byly vyčísleny na 850 zvířat. V této době byl předsedou
p. Hejný a Floner. Vedoucí holubů byl tehdy můj otec J. Šec
a př. Tamchyna. Holubářství bylo v těchto letech na svém vrcholu. Můj otec pravidelně jezdil pro holuby do NDR, kde byla
kvalita podstatně vyšší. Také se jezdilo na trhy do Kolína - restaurace Rychta, kde se pořádaly nedělní trhy. Tyto trhy již pamatuji i já jako mladý chlapec. Pamatuji, že se zde můj otec
scházel se svými přáteli a předávali si zkušenosti z chovatelství, př. Čapský z Veselí, př. Fíla ze Lhoty společně s př. Kolářem a také s př. Rohlíčkem z Krakovan. V 80. letech se vystavovalo většinou u restaurace U Krejzlů. Předseda a vedoucí
holubů př. Floner - Tamchyna. Vše se mění v letech 1985-1987,
v této době se buduje z bývalých jatek a později sběrných surovin nový chovatelský areál. S počtem 38 členů a přes 5000 odpracovaných hodin, otvírají v roce 1987 př. Luňák a př. Danihelka nový areál. Tehdy bylo vystavováno přes 600 zvířat. Téhož
roku vstupují do ČSCH - základní organizace Přelouč - předseda př. Danihelka a vedoucí holubů př. Tichý. V novém areálu
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se pořádají velikonoční a 2 podzimní výstavy. Konají se také letní zábavy k poslechu a tanci. Členská základna v 80. letech
čítá přes 40 členů. Bohužel roku 1991 začíná desetiletý úpadek chovatelství v Přelouči. Rok 1993 je rokem nejhorším, vystavovalo se pouze 27 holubů a počet všech vystavovaných
zvířat činil pouhých 170 ks. Návštěvnost byla několik desítek
příznivců chovatelství a areál začal pustnout.
Toho roku si s otcem pořizujeme do holubníku na kůle v Přelouči - Na Krétě tři chovné páry Rysů šupkatých bělopruhých.
Bohužel dravci nám početné stavy zredukovali, proto jsme museli následující rok 1994 postavit komorový holubník s voliérou
pro 9 párů holubů. Přítel Dastych nám vypomohl několika holuby a v roce 1995 už vstupujeme do speciálního klubu Rysařů a vystavujeme na speciálce v Holicích. Následující rok se
v Brně pořádá evropská výstava. Vystavujeme 4 Rysy šupkaté
a všichni uspěli na výbornou. Z naší organizace se účastní
př. Luňák s drůbeží. Jezdíme také pravidelně do Německa pro
pěkné holuby do chovu. Od roku 1998 jsme pravidelně na výstavách v okolí Chlumce nad Cidlinou, Smidar, Plačic, Holic
a Brna. Zlom nastal v roce 2001, kdy se stává předsedou
ing. Kašpar a vedoucím holubů J. Šec, přicházejí noví členové př. Kosek, Kobera. Počty vystavovaných zvířat začínají opět
stoupat. Je ale nutné opravovat areál. Patnáct let se projevilo,
provádíme nátěry, měníme vrata a zámky atd.
Bohužel pro mě, rok 2003 nikdy nebude rokem dobrým.
Navždy odešel otec, přebírám chov a snažím se to dělat tak jako on. Roku 2007 se předsedou stává př. Šplíchal a vedoucím
holubů se stávám já (Martin Šec). Výstavy v letech 2005-2009
jsou pěknou ukázkou pro návštěvníky, kteří začínají opět chodit. Holubů se vystavuje kolem 200 ks a celkem 550 ks zvířat.
Naše základní organizace se pomalu stává čím dál vyhlášenější po okolí.
Počty dále rostou:
2010 (holubů 160 ks/celkem zvířat 670 ks)
2011 (holubů 230 ks/celkem zvířat 760 ks)
2012 (holubů 260 ks/celkem zvířat 960 ks)
Chovatelé dostávají pěkné čestné ceny - poháry. Návštěva loňské výstavy, která činila 1300 osob je rekordní. Dnes
je areál zase v dobrém stavu - nové oplocení, přístřešky jsou
nově zrekonstruované, nové voliéry pro holuby, areál je vkusně vymalován a za pomoci př. Luňáka je opravena klubovna.
Nechali jsme si vyšít spolkovou vlajku a snad se dočkáme
krajské výstavy v Přelouči, která se zde ještě doposud nikdy nekonala. Pravidelně se účastníme různých výstav, bylo jich 29.
Vystavovali jsme na krajské výstavě v Poličce, na speciálkách
v Kolíně a také v Týništi nad Orlicí. Dnes přeloučská organizace patří k nejmenším (čítá 17 členů), ale také patříme k organizacím nejmladším. Předseda př. Kobera a vedoucí holubů
M. Šec.
V roce 2012 jsem se zúčastnil 21 výstav s 330 zvířaty a získal jsem 21 čestných cen. Vše, co členové ČSCH dělají, dělají
s láskou ke svým miláčkům, a to ve svém volném čase. V této
nelehké době, kdy je vše drahé, je chovatelství náročný koníček, ale my nelitujeme.
Martin Šec
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Úvodní rugby turnaj sezóny - Sparta 14. 4. 2013
U 11
Na úvodní soutěžní turnaj na Spartě
jsme odcestovali pouze s osmi hráči. Navíc Jezdinský ml. nedávno sundal sádru
z nohy. Tak jsme si přáli abychom turnaj
přežili bez zranění. Turnaje se zúčastnilo 13 mužstev, které se rozdělili do dvou
skupin a potom se ještě odehrály utkání
o umístění. Pořadateli se losování nepovedlo, neboq ve skupině A proti sobě nastoupily 4 nejsilnější mužstva. Zato ve skupině B bylo pouze jediné silné mužstvo.
Nám to ale nevadilo, vždyq proti každému
soupeři musíme umět zahrát. Také se to
podařilo, neboq jsme pouze jednou prohráli v utkání, ve kterém jsme udělali dost
chyb a ty soupeř dokonale využil ke svému vítězství. V utkání o celkové umístění
jsme zase jasně my přehráli svého soupeře a tím jsme v turnaji obsadili celkově třetí místo.

Naše utkání ve skupině
Přelouč - Kralupy
4:0
Přelouč - Sparta A
1:0
Přelouč - Pumy Ríč.
0:4
Přelouč - Tygři Ríč.
7:0
Přelouč - Petrovice
3:1
Přelouč - Barbariens
5:0
Umístění ve skupině
1. Pumy Ríčany
17 25
2. Přelouč
16 20
3. Sparta A
14 15
4. Kralupy n. Vlt.
12 11
5. Petrovice
11
9
6. Barbariens Tatra
8
3
7. Tygři Ríčany
6
1
Naše utkání o celkové umístění
Přelouč - Slavia
4:0
Celkové pořadí
1. Pumy Ríčany
20 29
2. Gepardi Ríčany
16 30
3. Přelouč
19 24

:
:
:
:
:
:
:

2
5
4
17
10
19
27

:3
:4
:5

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Slavia Praha
Sparta Praha A
Tatra Smíchov
Kralupy n. Vlt.
Sparta Praha B
Petrovice
Lvi Ríčany
Barbariens Tatra Sm.
Tygři Ríčany
Praga Praha

13
17
12
15
11
14
8
9
8
6

13
20
11
15
8
12
6
8
3
0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

12
4
13
20
11
10
18
19
28
32

Sestava našeho mužstva: Doležel Lukáš, Gergely Adam, Jezdinský Richard, Kasal Vladimír, Krejzl Štěpán, Petržílka Luboš, Rozkošný Vítek, Suchý Petr
Bodovali: Gergely A. 7x, Krejzl Št. 5x, Petržílka L. 5x, Doležel L. 2x, Kasal Vl. 2x,
Rozkošný V. 2x, Suchý P. 1x Trenér Jezdinský Radek
Zapsali Rozkošná Romana, Oczadlý Zdeněk
Zpracoval Oczadlý Zdeněk

Rugby turnaj mladších žáků - Petrovice 21. 4. 13
U 11
Druhý turnaj sezóny se uskutečnil
v Petrovicích za skoro letního počasí.
Vzhledem okolností se turnaj odehrál
v odpoledních hodinách. Turnaje se zúčastnilo 14 mužstev, které se podle výkonnosti rozdělily do dvou skupin, aby
zápasy byly vyrovnané a nedocházelo
k potupným porážkám slabších mužstev.
Ve skupině A bylo 6 nejlepších mužstev
plus Antilopy z Říčan, které umožnily aby
turnaj byl tak odehrán v přijatelném ča-

se. Jinak by ve skupině B bylo 8 mužstev
a skupina by se hrála o hodinu a půl déle než skupina A. Naše mužstvo začalo turnaj právě s Antilopami a výrazné
vítězství mužstvo natolik uspokojilo, že
ve dvou následujících utkáních podali
velmi špatný výkon což vyvrcholilo jedinou prohrou v turnaji. Navíc nás ještě
čekaly tři nejsilnější mužstva v turnaji.
Trenérovi nezbylo nic jiného než hráčům
promluvit do duše. A nebylo to zbytečné,
neboq ve všech třech utkáních bojovali

Inzerce

a soupeři byli rádi, že s námi uhráli prohru a dvě remízy. To také znamenalo, že
v celkovém pořadí díky horšímu skóre
jsme obsadili opět třetí místo.
Utkání našeho mužstva
Přelouč - Antilopy Ríč.
6:0
Přelouč - Kralupy n. Vlt.
2:1
Přelouč - Pumy Rič.
1:3
Přelouč - Vikingové Petr.
3:1
Přelouč - Sparta Praha
1:1
Přelouč - Tygři Ríč.
0:0
Umístění v turnaji
1. Tygři Říčany
17 18 : 2
2. Sparta Praha
14 16 : 5
3. Přelouč
14 13 : 6
4. Pumy Říčany
13
9:7
5. Vikingové Petrovice 12
9 : 12
6. Kralupy n. Vltavou
8
3 : 12
7. Antilopy Říčany
6
1 : 25
Sestava našeho mužstva: Doležel Lukáš, Gergely Adam, Jezdinský Richard, Kasal Vladimír, Košqálová Klára, Kuchyňková Klára, Petržílka Luboš, Rozkošný Vítek,
Suchý Petr
Bodovali: Petržílka L. 7x, Gergely A. 2x,
Košqálová K. 2x, Rozkošný V. 2x Trenér
Doležel Zbyněk
Pokud by byl zájem o zbývající výsledky ve skupině A, a celá skupina B, jsou u mne k dispozici ke shlédnutí do konce jarní sezóny.

Zapsali Rozkošná Romana, Oczadlý Zdeněk
Zpracoval Oczadlý Zdeněk
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TJ Sokol Přelouč
Pardubická 734, 535 01 Přelouč
Sokolská všestrannost - oddíl Gymnastek a Gymnastů
kontaktní osoby: zástupce vedoucího: Mgr. et Bc. Petra Šimková, DiS.
608 265 802
odborný cvičitel:
Zdeněk Vamberský

Zprávy z našeho oddílu
za měsíc duben
% Nová služba oddílu gymnastiky!!!
Po větší poptávce dětí ze základních škol i mládeže ze středních škol od měsíce března jsme se rozhodli nabídnout veřejnosti kurzy či výpomoc k přijímacím zkouškám z gymnastiky na
střední i vysoké školy. Pokud se hlásíte na nějakou sportovní
školu, kde jsou součástí přijímacích zkoušek také cviky či sestavy na nářadí z gymnastiky, přijyte za námi a rádi Vás prostřednictvím tréninků budeme postupně připravovat k úspěš-

nému zvládnutí veškerého cvičení. Tréninky by byly upraveny
podle potřeby každého uchazeče. Tato možnost bude zcela
zdarma. Přijyte tedy za námi včas, aq je Vaše budoucnost ve
studiu i sportování o to jasnější!!!
Mgr. et Bc. Petra Šimková, DiS.

SOKOL PŘELOUČ - STOLNÍ TENIS
Regionální soutěž ST je od sezóny 2012/13 rozdělena podle umístění v minulé sezóně, kdy byly v RS pouze 2 skupiny,
do 3 skupin, RS I až RS III. Muži Sokol A a B hrají RS I, muži
Sokola C hrají RS II. Zúžením skupin došlo k vyrovnání úrovně
družstev a tím ke zkvalitnění soutěží. Protože se hraje systémem každý s každým doma a venku, ubylo oproti loňsku několik zápasů. Proto po odehrání základní části přibyly zápasy
o konečné umístění. Naše družstva bojovala o umístění s družstvy na 5. až 8. místě.
Tabulky s umístěním našich mužstev po 18 kole základní
části:
RS I
Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1.
2.
3.
4.
5.

Holice C
Slovan Pce A
USK Pce A
Tesla Pce D
So. Rosice A

18
18
18
18
18

13
10
9
9
6

2
1
3
2
5

2
7
6
7
7

185:139
178:146
169:153
175:149
156:166

45
39
39
38
35

6.
7.
8.
9.
10.

So. Přelouč A
So. Přelouč B
Tesla Pce E
Loko Pce D
Sp. Sezemice A

18
18
18
18
18

7
7
6
6
5

3
2
2
2
2

8
9
10
10
11

167:157
150:174
146:178
154:170
138:186

35
34
32
32
30

Muži A bojovali s Teslou E o umístění na 5 místě takto:
Doma: Sokol A - Tesla E 15:3, venku Tesla E - Sokol A 3:15
Družstvo mužů A tedy skončilo na konečném 5 místě.
Muži B bojovali o 7 místo takto:
Venku Rosice A Sokol B 6:12, doma Sokol B Rosice A 10:8.
Družstvo B tedy obsadilo konečné 7 místo.
RS II
Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ředice B
Loko E
Máteřov
Tesla F
H. Jelení
USK B
Slovan B
S. Přelouč C
Holice D
Kostěnice A

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

17
15
12
11
7
7
6
6
4
3

0
1
0
1
1
1
0
0
0
0

1
2
6
6
10
10
12
12
14
15

253:71
218:106
190:124
176:148
147:177
145:179
134:190
132:192
116:208
109:215

52
49
42
41
33
33
30
30
26
24

Muži Sokola C bojovali o konečné 5 místo takto:
Venku: USK B - Sokol C 13:5, doma Sokol C- USK B 10:8.
Družstvo Sokola C tak skončilo sezonu na konečném 6 místě.
Starší žáci Lukáš Jirka a Michal Kopczyk se zúčastňují regionálních turnajů. Po 4 turnajích je Lukáš Jirka na průběžném prvním místě.
Do nové sezony 2013/14 přeji všem hráčům zdraví a hodně
sportovních úspěchů.
Me
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Hasičské piškvorky
Prvními závody letošního roku, kterých se mladí hasiči
ČHJ Přelouč zúčastnily, byly tzv. ,,Hasičské piškvorky“ konané
23. 3. 2013 v Hlinsku. Jedná se každoroční soutěž, kde děti prokazují svou hasičskou zručnost a dovednost. Letošními disciplínami byly: céčkospojovka, štafeta 3x15 m, štafeta dvojic upravená pro tři soutěžící, uzlová štafeta, přenášení zraněného (míče nebo kamaráda). ČHJ Přelouč reprezentovalo 5 soutěžních
družstev v různých kategoriích. Dvě družstva přípravky (od 4
do 8 let), jedno družstvo mladších žáků (od 8 do 12 let) a dvě
družstva starších žáků (od 12 do 16 let). Přeloučští mladí hasiči se dokázali letos patřičně namotivovat a prokázali tak svou
zdatnost dosažením krásných výsledků.

Kategorie přípravek: družstvo Přelouč I. se umístilo na prvním a družstvo Přelouč II. obsadilo místo 8.
Kategorie mladších žáků: Ryze dívčí tým si vybojoval
4. místo.
Kategorie starších žáků: družstvo Přelouč I. obsadilo 6. místo a družstvo Přelouč II. získalo 15. místo.
Tyto netradiční závody se dětem moc líbily. Doufáme, že jim
nadšení vydrží a že se takovýchto výsledků budeme dočkávat
častěji.
Kolektiv vedoucích HS ČHJ Přelouč

Inzerce

BK Přelouč
Vzhledem k tomu, že všechna přeloučská „dospělá“ družstva již svá utkání v sezóně 2012/2013 odehrála, bude dubnový příspěvek za tým BK Přelouč věnován pouze nejmladším
reprezentantům.
Minižáci:
Nejmladší basketbalisté a basketbalistky odehrály své poslední utkání na palubovce týmu BK Studánka Pardubice. První zápas byl hodně obranný a padlo pouhých 33 pardubických
a 21 přeloučských bodů. Nutno říci, že přeloučští předváděli
hru se spoustou přihrávek a některé akce z jejich strany vypadaly opravdu basketbalově. Skóre v utkání děvčata ze „Studánky“ obrátila ve svůj prospěch ve 3. osmiminutovce a Přelouč již nedokázala nepříznivý stav otočit.

36

BK Studánka Pardubice : BK Přelouč 33:21 (11:6, 13:12, 29:14)
Body: Barcal M. 10, Škarda D. 5, Priessnitz M., Hejný J., Kouba P. 2
Druhý zápas začali hráči BK Přelouč lépe, kdy se podařilo
Kubovi Hejnému tvůrčí hrou soupeře zaskočit a spoluhráče
podpořit. Po oddechovém čase „Studánek“ se zlepšila obranná
činnost soupeřek a basket týmu BK Přelouč ztratil na účinnosti. I přesto ale svítilo na tabuli skóre 21:18 pro domácí. Druhý poločas už byl zcela v režii domácích dívek. Hráči BK Přelouč
bohužel odpadli jak fyzicky, tak i psychicky - ztráta koncentrace, po které následovala spousta individuálních drobných chyb,
které v konečném zúčtování znamenaly zhruba 30 bodový
rozdíl.
BK Studánka Pardubice : BK Přelouč 57:28 (14:11, 21:18, 48:24)
Body: Barcal M. 10, Priessnitz M. 9, Hejný J. 4
V příštím vydání Roštu pak uvedeme závěrečné zhodnocení celé sezóny 2012/2013.
HP
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
Duben je již tradičně posledním měsícem florbalové sezóny.
Většina z čtenářů Roštu, kteří pravidelně sportovní dění sledují, jistě zaregistrovala již celkem druhé Superfinále florbalové
extraligy mužů vysílané opět Českou televizí z pražské O2 arény, kdy v sobotu 20. dubna v napínavém souboji 1. SC WOW
Vítkovice porazily TJ Pedro Chodov 4:3. Z Přelouče jsme se na
Superfinále vyrazili podívat i s našimi elévy a mladšími žáky
a atmosféra zaplněné haly s více jak 10 000 diváky byla i pro
nás skvělým vyvrcholením závěru soutěžní sezóny. Regionální
soutěže totiž již také dospěly ke svému konci, a proto se postupně budeme zabývat konečnými výsledky jednotlivých družstev Orla Přelouč. V tomto čísle to bude elitní tým mužů:

Orel Přelouč - muži A:
Mužské áčko je již stabilním účastníkem 3. ligy mužů - divize IV, což je nejvyšší soutěž vytvořená z týmů dvou krajů - Královéhradeckého a Pardubického. Pro kompletní přehled čtenáře pak uvádíme, že zápasy se hrají systémem víkendových
turnajů 5 týmů najednou, z nichž dva jsme mohli shlédnout
v Přelouči letos na jaře, a že označení družstev Sokola Pardubice neodpovídá v pořadí jejich kvalitě (v této soutěži se jedná vlastně o B-tým oddílu).
A tey již k uplynulé sezóně: po loňské záchraně z osmého
místa tabulky bylo cílem letos se sestupovým starostem vyhnout.
Toho bylo bez problémů dosaženo a dokonce jsme většinu času hráli o špici 3. ligy. Týmy z Vrchlabí a Sokola Pardubic jsou
totiž takříkajíc trochu mimo tuto soutěž: Ubals ji vyhrávají již
několik let za sebou, nikdy však z ekonomických důvodů nechtějí postoupit výše a pardubické béčko s množstvím bývalých extraligových hráčů na soupisce je na tom podobně.
Náš elitní tým mužů pod vedením trenéra Pavla Bíny zapracoval na zlepšení svoji v loňské sezóně nedostatečné koncovky a letos se počtem vstřelených gólů dostal na úroveň těch
nejlepších týmů v soutěži. Přitom si podržel svoji dobrou obrannou hru - ze špičky ligy obdržel nejméně gólů (samozřejmě
opět s výjimkou dvou prvních celků) a gólman Jakub Albrecht
se umístil v počtu průměrně obdržených branek na 3. místě
v celé soutěži. A výsledky se rázem dostavily. Historická byla
pak z pohledu našeho oddílu výhra nad Pardubicemi 7:6 na
začátku prosince, což se nám s bývalými extraligovými hráči
podařilo vůbec poprvé. A třeba s Letohradem skončil vzájemný dvojzápas naším vítězstvím a remízou. Jediné tak, čeho se je
třeba v příští sezóně vyvarovat, je pomalý start do sezóny, kdy
po 4 odehraných zápasech jsme měli pouhý 1 bod. Zejména
prohra s Lanškrounem v té době se z pohledu celé sezóny
zdá zcela zbytečná.
Pro příští sezónu 2013/14 se áčku pravděpodobně otevře
mimořádná možnost postoupit nakonec do 2. ligy. Dle zatím
nepotvrzených zákulisních informací ani tým z Letohradu postoupit nechce a další na řadě je pak již Orel Přelouč!
Pokud by tomu tak skutečně bylo, musíme v oddílu zmobilizovat všechny naše síly a účast v 2. lize „čapnout za pačesy“! Jedná se totiž o další výkonnostní stupeň, který by bylo
škoda nevyužít. Soutěž je totiž již 4-krajová, včetně kraje Vysočina a Jihočeského kraje. Soupeřili bychom tak s celky z Dačic, Třebíče a Českých Budějovic a k tomu s top týmy z Králové-
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hradeckého kraje: Náchoda, Jaroměře, Hradce Králové a Trutnova.
Navíc soutěž se již hraje systémem doma-venku po jednotlivých zápasech, což je sice ekonomicky náročnější, ale na druhou stranu by polovinu všech zápasů mohli vidět sportovní
fanoušci v Přelouči, což by jistě bylo skvělé.
O tom, jak to vše nakonec dopadne, budeme čtenáře Roštu samozřejmě v brzké době informovat.
Celková tabulka 3. liga mužů - divize IV - 2012/13
Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zápasy V

Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí
Sokol Pardubice G B
FBC Letohrad
Orel Přelouč A
Orel Rtyně v Podkrkonoší
FTC Vysoké Mýto
SK 1. FBC Polička
FBK Jičín
FBC TJ Draci Lanškroun
FbK Kostelec n/O
FbK Svitavy B

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
15
11
10
9
9
8
8
4
3
2

R

3
1
2
4
3
3
2
1
4
1
4

P Body Skóre

0
4
7
6
8
8
10
11
12
16
14

54 141:57
46 97:50
35 98:91
34 96:75
30 98:91
30 88:92
26 78:90
25 78:94
16 92:120
10 70:110
10 60:126

Hlavní trenér a vedoucí: Pavel Bína.
Asistent trenéra: Pavel Kurka.
Mirek Kumstýř

Inzerce
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

JESTŘÁBI PŘELOUČ
A - TÝM

SK TOPTRANS Jihlava
SK OEZ Testa Letohrad
TJ KOVO Praha
HBC Vsetín
HBC Hradec Králové 1988
HC Jestřábi Přelouč

20
20
20
20
20
20

10
7
7
5
3
0

0
2
2
1
0
0

1 9
2 9
110
113
314
020

65:65 31
75:71 27
66:65 26
44:73 18
48:101 12
29:211 0

KONEČNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI ČNHbL-VÝCHOD
2012-13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HBC Enviform Třinec
TJ Lokomotiva Česká Třebová
SK Sudoměřice
HBC Rigum Hodonín
HBC Autosklo-H.A.K. Pce B
SK Kometa Polička
HC Jestřábi Přelouč
TJ Paramo Svítkov Stars Pce
TJ Sokol Poruba
HBC Vsetín

ČTVRTFINÁLE
SO 23. 3. 13
NE 24. 3. 13
SO 30. 3. 13
NE 31. 3. 13

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
10
11
7
8
7
8
7
4
1

Č. Třebová - Přelouč
Č. Třebová - Přelouč
Přelouč - Č. Třebová
Přelouč - Č. Třebová

3
3
1
4
1
2
0
0
0
2

1 3
2 3
2 4
0 7
3 6
3 6
1 9
110
212
114

2:3 p
6:0
3:4 p
3:4 p

62:38 40
65:45 38
75:44 37
59:37 29
57:55 29
54:41 28
52:50 25
65:68 22
43:70 14
27:111 8

(0:1,
(1:0,
(1:1,
(2:1,

2:0,
2:0,
1:1,
0:0,

POZVÁNKA
V sobotu 4. 5. a v neděli 5. 5. vstoupí B-tým HC Jestřábi
do čtvrtfinálových bojů Krajské hokejbalové soutěže.
Srdečně zveme diváky, aby přišli podpořit tým v bojích play-off.
V neděli 5. 5. se uskuteční na našem stadionu turnaj ženského
hokejbalu, pořádané Regionálním svazem hokejbalu východ.
Představí se tak nově vytvořený tým ROŠTĚNKY PŘELOUČ,
jímž přejeme hodně úspěchů.
Příznivci hokejbalu, nenechte si tuto příležitost ujít
a přijyte povzbudit náš ženský team-work.
- fáda -

0:1)
3:0)
1:1)
1:2)

STARŠÍ DOROST
KONEČNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI EXTRALIGY
2012-13
1.
2.
3.
4.
5.

HBC ALPIQ Kladno
HBC Škoda Plzeň
Elba DDM Ústí nad Labem
HBC Autosklo-H.A.K. Pce
SK Kometa Polička

20
20
20
20
20

16
16
13
11
9

1
0
2
1
4

1
0
1
3
0

2 109:27
4 135:34
4 70:39
5 82:57
7 70:50

51
48
44
38
35

Krátká ochutnávka z autorské výstavy
Josefa Dvořáčka v Divišově vile
Nejdříve k panu Dvořáčkovi. Mnozí
z Vás ho jistě znají, neboq on se ani přehlédnout nedá, ale myslím, že jej znáte
hlavně pro jeho umělecké snažení, které není pouze v jeho dílech, v jeho obrazech, ale v jeho neutuchající a neúnavné
snaze propagovat a sdílet se všemi vše,
co jen zavání něčím tvůrčím. Je to prostě
živel, který se nedá zastavit a který sotva
dokončí jednu činnost, vrhá se na další. Jeho hnacím motorem není vůbec nic
hmotného, jak by si možná, tak jak je
to nyní zvykem, mnozí mysleli, ale je to
dobrý pocit z toho, že udělal, nebo pomohl vytvořit něco prospěšného, zkrátka
něco, co potěší. V loňském roce jsem se
stala jedním z členů organizačního týmu Zahradní Galerie, která je též jednou
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z jeho hlavních tvůrčích aktivit. V den
hlavního programu, kdy byla hlava na
hlavě, jsem si všimla, jak tam stál, ruce
složené na břiše, otáčel hlavou ze strany
na stranu, koukal na ten dvůr plný lidí
a blaženě se usmíval. On se prostě kochal. Došlo mi, že tohle je pro něho ten
hnací motor, ta odměna, pro kterou to
všechno dělá, ten dobrý pocit. Také jeho
obrazy jsou plné pocitů, fantazie, tajemství a snílství. A právě jeho obrazy jste
mohli na jeho autorské výstavě Black art
v Přelouči vidět. Prostor pro výstavu zcela nezištně poskytli manželé Kyselovi ve
své krásně a vkusně zrekonstruované
Divišově vile, za což jim patří velký dík.
Velký dík nejen za podílení se na této
konkrétní výstavě, ale především za je-

jich upřímnou snahu podporovat propůjčením těchto prostor jakékoliv umění. Dát tímto šanci talentovaným lidem,
aby mohli ukázat co umí aq už jsou to
malíři, fotografové či muzikanti a umožnit tak celé veřejnosti malý doušek kultury. V dnešní době je takových lidí jako
šafránu a tímto jim ještě jednou velice
děkujeme a velmi si jejich podpory vážíme. Ti, kteří tuto, či jinou výstavu či koncert v Divišově vile navštívili, nám dají
jistě za pravdu, že se jim zde podařilo
vytvořit krásnou vlídnou atmosféru. Vila
i přilehlá zahrada, která dříve vypadala
zuboženě, díky manželům Kyselovým žije a všichni se v ní cítí jako doma. Říká
se, že některé domy mají duši. Pokud má
Divišova vila duši, chrochtá si blahem.

Přeloučský ROŠT

Kultura

!

Inzerce

Výstava Black art byla zahájena začátkem února. Na vernisáži se sešlo velmi mnoho milovníků umění, možná jich
je v Přelouči více, než jsme tušili. Všechny smysly, které nám byly tím nahoře naděleny, si přišly na své. Samozřejmě nejvíce si užil náš zrak při pohledu na rozličné obrazy, malované kombinovanou
technikou, kterých zde bylo vystaveno
něco přes dvě desítky. V celém prostoru
bylo také umístěno na padesát PC grafik, mezi kterými si každý určitě našel tu,
která lahodila jeho oku. Ale manželé
Kyselovi při příležitosti zahájení výstavy
mysleli i na náš sluch, který si přišel na
své při poslechu hry na klavír mladičké
Marušky Ptákové a neméně talentovaného mladého violisty Štěpána Kvocha.
Návštěvníci korzovali z patra do patra,
diskutovali o vystavených dílech a komu
při tom vyhládlo, mohl se občerstvit připraveným skromným pohoštěním, čímž
i naše chuqové a čichové buňky mohly
býti spokojeny. Ten, kdo chtěl ukojit i pátý smysl a to hmat, mohl si osahat vystavená sochařská díla hostujícího výtvarníka Aleše Bučka, která zde byla rozmístěna spolu se sochařskými díly z loňského
sochařského workshopu, probíhajícího
ruku v ruce s již tradiční Zahradní galerií, konající se každým rokem v den pře-
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dávání Cen Františka Filipovského za
dabing. Mimochodem, na Sochařský
workshop i Zahradní galerii se samozřejmě můžete těšit i letos v září a slibujeme, že i tam všechny Vaše smysly budou opět naplněny až po okraj.
Také derniéra výstavy 29. března byla díky majitelům vily velkým svátkem
pro všechny milovníky umění. Ti, kteří to
během trvání výstavy nestihli, nebo si
ještě jednou chtěli udělat radost, mohli
naposledy shlédnout všechna vystavená díla a krásně zrelaxovat u vystoupení dvou velice talentovaných mladých
muzikantů. Jedním z nich byl Matyáš Novák, mlayoučký klavírista, vlastně ještě
žák, který v loňském roce získal první cenu v mnoha prestižních mezinárodních
klavírních soutěžích (Vídeň, Berlín, Praha) a druhým, o maličko starším, byl Libor Suchý, klarinetista, jenž za poslední dva roky též sklidil řadu významných
ocenění v mezinárodních klarinetových
soutěžích (Carlino, Breno, Praha). Bylo to
velmi krásné a důstojné ukončení této
výstavy, taková ta třešinka na dortu. Doufejme, že si je ještě někdy znovu poslechneme. To, že uslyšíme jejich jména ještě
mockrát, tím jsem si zcela jistá, protože
při jejich vystoupení jsme zažili všechno,
slzu v oku i husí kůži. A o tom je umění,

je to o něčem neuchopitelném, o něčem,
co se mnohdy nedá osahat, o něčem, co
se děje v nás samých při jeho konzumaci. Takže příště, na další podobné akci
přejeme všem dobrou chuq!
Za Atelier Josef Ivana Černíková
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