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! Zprávy z radnice 

80. Rada města Přelouče zaseda-
la 19. 8. 2013. Radní schválili dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo se stavební spo-
lečností Obnova památek, s.r.o. Kutná
Hora na opravu fasády a výměny oken
v budově základní školy v Kladenské
ulici, kterým se zvyšuje sjednaná cena
o částku 271.465,- Kč včetně DPH za pro-
vedené vícepráce. Při opravě fasády byla
zjištěna potřeba výměny některých klem-
pířských prvků a bylo nutné provést roz-
sáhlé zapravení otvorů ve zdivu, skrytých
špaletami oken.

Schválena byla rovněž smlouva o dí-
lo na realizaci veřejné zakázky „Zateple-
ní umělecké školy K. H. Máchy Přelouč“
s firmou Stavební podnik Přelouč za na-
bídkovou cenu 3.093.879,- Kč bez DPH. 

Rada města neudělila výjimku z ča-
sového omezení p. Vilému Levaiovi pro
pouštění reprodukované hudby v noč-
ním Bistro Baru v Přelouči na období
od 6. 9. do 31. 12. 2013 pro pátky a so-
boty od 2.00 do 4.00 hod. ráno. 

Schválena byla nabídka Ing. Pavla
Matouše na vypracování návrhu úprav
jízdního řádu MHD (platnost od 15. 12.
2013) včetně projednání návrhu s do-
pravcem. 

81. schůze Rady města Přelouče
proběhla 2. 9. 2013. Radní na ní vzali
na vědomí nabídku společnosti ČEZ Ener-
go, s.r.o. na rekonstrukci a provoz tepel-
ného hospodářství města. Společnost na-
bízí převzetí a provozování všech kotelen
ve městě s předpokládanou investicí do
modernizace soustavy CZT a instalace
kogenerační jednotky - zařízení pro kom-
binovanou výrobu elektřiny a tepla s vy-
sokou účinností. 

Dále radní schválili výjimku z vnitřní
směrnice č. 04/2013 - pravidel pro zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu
na provedení opravy nemovité kulturní
památky - ohradní zdi hřbitova u kos-
tela Navštívení Panny Marie v Přelouči
firmou Obnova památek s.r.o. Kutná Ho-
ra za cenu 217.763 Kč včetně DPH. V sou-
vislosti s narušením statiky ohradní zdi
hřbitova byla Odborem správy majetku
a infrastruktury zajišiována její oprava.
Původním záměrem bylo nechat poško-
zenou část zdi podél silnice zbourat a na-
hradit ji zdí z jiného materiálu. V průběhu
přípravy projekčních prací bylo zjištěno,
že zej je součástí nemovité kulturní pa-

mátky. Byl tedy požádán o stanovisko
úsek památkové péče Magistrátu města
Pardubic. Ten na základě vyjádření Ná-
rodního památkového ústavu vydal sta-
novisko, ve kterém určil podmínky, za
kterých může být oprava zdi provedena.
Vzhledem k tomu nemohou být staveb-
ní práce prováděny běžnými stavebními
firmami, ale firmou s příslušnou odbor-
ností pro rekonstrukci památkových ob-
jektů. Proto bylo předběžně jednáno se
společností Obnova památek Kutná Ho-
ra, s.r.o., která tyto práce provádí. Byla
předložena cenová nabídka, která se je-
ví pro město přijatelná. 

Dále rada města schválila smlouvu
o dílo uzavřenou s AZ Tools, s.r.o., Pra-
ha 2 na vytvoření filmového dokumen-
tu věnovanému Magdaléně Dobromile
Rettigové.

82. schůze rady města se konala
16. 9. 2013. Rada města vzala na vě-
domí informaci o stavu výkupu pozemků
pro cyklostezku Přelouč-Lhota. V předpo-
kládané trase cyklostezky vlevo od silnice
ve směru Přelouč-Lhota je v současné
době ve vlastnictví města 15 z celkové-
ho počtu 33 pozemků. O prodeji jedno-
ho pozemku se v současné době jedná.
V jednání jsou i možnosti směny částí
pozemků za pozemky města (bývalé ces-
ty, které jsou dnes součástí pole), které
navazují na pozemky vlastníků, od nichž
potřebujeme pozemky vykoupit. V 6 pří-
padech by byla teoreticky možná smě-
na pozemků (výměry směňovaných po-
zemků přibližně odpovídají). V případě,
že by vlastníci přistoupili na směnu, vlast-
nilo by město 22 z 33 pozemků. U ostat-
ních pozemků nesouhlasí vlastníci s pro-
dejem. 

Dále rada doporučuje zastupitelstvu
schválit znění záměru na prodej části po-
zemku v k.ú. Klenovka (Třešňovka) o vý-
měře cca 14 744 m2 za cenu 200,- Kč/m2

za účelem výstavby rodinných domů
v souladu s platným regulačním plánem
pro danou lokalitu. Na lokalitu Třešňov-
ka v Klenovce byl v roce 2008 zpracován
regulační plán, který vymezil na pozem-
ku celkem 16 stavebních parcel. Vzhle-
dem k tomu, že město nemá finanční
prostředky na vybudování potřebné in-
frastruktury, navrhuje se jednotný prodej
celé části uvedeného pozemku za před-
pokladu, že nový nabyvatel nezbytnou

infrastrukturu pro výstavbu rodinných
domů vybuduje. 

Rada rovněž rozhoduje, že nejvhod-
nější nabídku na realizaci veřejné za-
kázky „Dodávka výukové technologie
a vnitřního vybavení učebny ZUŠ“ podal
uchazeč DISK Multimedia, s.r.o. Bosko-
vice za nabídkovou cenu 549.695,- Kč
bez DPH. 
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21. září 2013 proběhl v Přelouči již IXX. ročník udíle-
ní Cen Františka Filipovského za nejlepší tvůrčí a herecké
výkony v dabingu. Slavnostní večer zahájil v 17. hodin ve spo-
lečenském sále Občanské záložny stejně jako v loňském roce
herec a režisér, Ondřej Kepka a kromě představitelů města,
odborné poroty a řady novinářů se ho zúčastnily i známé he-
recké osobnosti. Přípravou scénáře a režie se opět ujal Pavel
Vantuch. 

A kdo si tedy letos od-
nesl hlavní ceny?

V hlavní kategorii, tj. Ce-
nu Františka Filipovského
za nejlepší ženský a muž-
ský herecký výkon v da-
bingu si letos odnesla Iva-
na Milbachová a Vladimír
Brabec. Obě ceny uděluje
Město Přelouč spolu se
Zvláštní cenou Františka
Filipovského za mimořád-
né dabingové zpracování
televizních nebo filmových

snímků různých žánrů tvorby animované a dětské. Tu si
letos odnesl seriál Simpsonovi XXIII. - režie Zdeněk Štěpán
(překlad Vojtěch Kostiha, dialogy Zdeněk Štěpán, zvuk Jaro-
slav Kosán, vyrobila FTV Prima).

Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořád-
nou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuální-
ho díla, kterou uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů za
přispění Obce překladatelů získal snímek Serge Gainsbourg -
- Heroický život - překlad a dialogy Anna Kareninová. 

Dalším oceněním je CENA FITESu za mimořádné dabin-
gové zpracování hodnotného audiovizuálního díla včetně
seriálů. Tuto cenu uděluje Český filmový a televizní svaz FITES
a přebírá ji režisér českého znění nebo jím určený zástupce.
V letošním roce ji získal snímek Serge Gainsbourg - Heroic-
ký život - překlad a dialogy Anna Kareninová (režie českého
znění Jiří F. Svoboda, zvuk Zdeněk Dušek, vyrobila Česká te-
levize). 

Cenu Asociace pracovníků se zvukem za nejlepší zvuk
dabovaného audiovizuálního díla, udělovanou Asociací pra-

covníků se zvukem získal snímek Prezidentské volby - zvuk
Michal Beringer. 

Udělena byla také Zvláštní cena poroty za mimořádný
dětský herecký výkon v dabingu - KOUZELNÝ PRSTEN - ga-
rantem je Ondřej Kepka a Prezidium Herecké asociace. V letoš-
ním roce cenu získal Jakub Nemčok za roli Oskara Schella
(Thomas Horn) ve filmu Neuvěřitelně hlasitě a nesmírně
blízko.

Udělena byla opět i Cena diváků za nejlepší výkon nebo
dílo v dabingu. O udělení této ceny hlasují diváci na strán-
kách www.dabingforum.cz - pod záštitou společnosti INTER-
GRAM - nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů. Letos si cenu od-
nesl Zdeněk Podhůrský za ztvárnění role doktora Nicholase
Rushe v seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír, v podání Ro-
berta Carlylea.

Cenu za celoživotní mimořádnou dabingovou tvorbu,
kterou uděluje FITEs si letos odnesl Jiří Šesták, mistr zvuku. 

Udělena byla jako každoročně i Cena F. Filipovského za
celoživotní mistrovství v dabingu. Tuto cenu uděluje prezí-
dium Herecké asociace a letos ji získala Hana Talpová a An-
tonín Molčík.

Na své si letos přišli i návštěvníci a posluchači kulturního
programu na náměstí T. G. Masaryka. Od 13.30 se na pódiu
střídali až do pozdních večerních hodin jednotlivý umělci. Le-
tos si diváci mohli naživo užít koncert Míši Růžičkové, Mi-
chala Foreta, Leony Šenkové, skupiny Plavci s Honzou Van-
čurou, skupiny Žlutý pes s Ondřejem Hejmou a skupiny
Polymetal. 

Tradičně bohatý a zajímavý program byl pro diváky a po-
sluchače připraven v Zahradní galerii Ateliéru Josef. Letošní,
již 9. ročník byl opět nabitý programem od zahájení slavnost-
ní fanfárou ve 12.30 po zakončení ve 23 hodin. Na jevišti se
střídala různá hudební seskupení - pardubický klarinetový kvar-
tet FOUR STICKS, keltská hudba a jazz v podání PRAGU'EMA-
TIQUE - NOVA LATINO, skladatel, textař, zpěvák, pianista, peda-
gog, autor velkého množství písní na vlastní texty Jiří Šlupka
Svěrák, nebo akustické duo Jan Budař s Romanem Jedličkou.

IXX. ročník je tedy již dnes minulostí a nám nezbývá než
vás už dnes pozvat na ten jubilejní, XX. Takže za rok nashle-
danou. 
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Svoz větví
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služ-

by města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů
a keřů. Svoz se uskuteční pro: 

- město Přelouč
v pondělí 11. LISTOPADU 2013

Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

- místní části města Přelouče (Klenovka, Ště-
pánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) 

v pondělí 18. LISTOPADU 2013
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu,

zpětný odběr elektrozařízení
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje

pro místní části města Přelouče svoz komunálního velkoob-
jemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení po-
cházejícího z domácností v rámci zpětného odběru. 

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, ko-
berce, apod., dále pneumatiky.

Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od
barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlán-
ky, baterie), apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice,
televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky, apod.

Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího har-
monogramu: 

Termín svozu: sobota 23. LISTOPADU 2013

Upozorňujeme občany, že v pondělí 28. října, v den státní-
ho svátku, bude sběrný dvůr uzavřený. Mimořádně bude otevře-
ný hned následující den, tedy v úterý 29. října, a to v době
od 13 - 17 hodin. Občané mohou využít této možnosti.

Podzimní svoz v Přelouči a místních částech

ELEKTROWIN informuje...

Na sběrná místa to máme 
čím dál blíž

Opakované průzkumy znovu a zno-
vu potvrzují, jak důležitá je pro úspěšné
fungování systému zpětného odběru vy-
sloužilých spotřebičů kvalitní a dostateč-
ně hustá síi sběrných míst. ELEKTROWIN
ji ve spolupráci se svými partnery, pře-
devším městy a obcemi, buduje už od
roku 2005. V současnosti tuto síi tvoří
více než 11 000 míst zpětného odběru.
Její páteř představuje 1500 sběrných míst
v 1100 městech a obcích. Je do ní za-
pojeno také 3800 obcí v rámci mobilních

svozů. S ELEKTROWINem spolupracuje
více než 650 sborů dobrovolných hasi-
čů v rámci projektu Recyklujte s hasiči,
3000 škol v rámci projektu Recyklohra-
ní, aneb Uklijme si svět a 2300 provo-
zoven posledních prodejců. Síi doplňuje
několik stovek neveřejných míst.

Proč vyřazujeme spotřebiče?
Nejčastějším důvodem, proč se tu-

zemské domácnosti rozhodnou vyřadit
starý spotřebič, je jeho porucha. Podle
zmiňovaných průzkumů se z tohoto dů-
vodu ocitne ve zpětném odběru 100 %

sušiček a 76 % kuchyňských robotů ne-
bo mixérů. Dalšími důvody bývají zasta-
ralý design a nedostatečná funkčnost.
To však platí spíše o telekomunikačních
zařízeních a počítačové technice. Důvo-
dem pro to, rozloučit se se starým spo-
třebičem, je čím dál častěji i vysoká spo-
třeba elektrické energie. Ta spotřebitele
motivuje k vyřazení 19 % lednic a 15 %
vysavačů.

Sběr usnadňují speciální prostředky
ELEKTROWIN na základě dlouhole-

tých zkušeností s budováním systému

Informace 
týkající se provozní doby

sběrného dvora
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Ošetření stromů na hřbitově

Upozorňujeme občany našeho města, že na podzim letoš-
ního roku bude v přední části hřbitova v Přelouči odbornou
firmou provedeno ošetření vzrostlých stromů. Jedná se o zdra-
votní a odlehčovací řez lip a u některých jedinců instalování
bezpečnostní vazby. Prosíme proto občany, aby při pohybu na
hřbitově dbali zvýšené opatrnosti. V případě, že by při této čin-
nosti došlo ke vzniku škodní události, je třeba tuto událost na-

hlásit na odbor životního prostředí nebo přímo kontaktovat
prováděcí firmu, která je pro tyto případy pojištěna. Bližší In-
formace o firmě a termínu zahájení této činnosti budou obča-
nům včas poskytnuty na informační tabuli umístěné na hřbi-
tově. Děkujeme za pochopení. 

Odbor životního prostředí
MěÚ Přelouč

zpětného odběru elektrozařízení postup-
ně vyvinul několik typů speciálních sběr-
ných prostředků, jejichž úkolem je usnad-
nit odevzdání starých spotřebičů, ochránit
je před neodbornou a nelegální manipu-
lací a učinit jejich cestu ke zpracovate-
lům co nejvíc přímočarou. Od roku 2010
tak bylo na sběrné dvory a další místa
umístěno 600 WINTEJNERů, velkokapa-
citních uzamykatelných kontejnerů. Jen
za loňský rok se s jejich pomocí vysbí-
ralo 4890 tun chlazení a 3046 tun ma-
lých a velkých spotřebičů, které se ve
WINTEJNERech pro usnadnění manipu-
lace umisiují do prostor oddělených pře-
pážkou. Obce bez sběrného dvora zase
rády a často využívají Putující kontej-
ner. Ten pomáhá zbavit se snadno a eko-
logicky vysloužilého elektrozařízení už
čtyři roky. Díky němu se tak podařilo zre-
cyklovat na 900 tun již nepotřebných
elektrozařízení, z nichž by mnohá nejspíš
skončila v popelnici a zatížila tak obecní
rozpočty na likvidaci komunálního odpa-
du. Nejvíce napilno mívá Putující kontej-
ner v době tradičního jarního a podzim-

ního úklidu. Obec, která využívá Putující
kontejner, navíc nejen ušetří za komu-
nální odpad, ale ještě získá finanční od-
měnu. V jaké výši, to závisí na počtu oby-
vatel a na výtěžnosti elektroodpadu v pře-
počtu vybraného množství na jednoho
obyvatele. 

Vedle kontejnerů na sklo, papír ne-
bo plasty se čím dál častěji objevují malé
červené kontejnery na drobné spotře-
biče. Města a obce je pro větší pohodlí
svých obyvatel pořizují rovněž ve spolu-
práci s ELEKTROWINem. Právě malé spo-
třebiče až dosud nejčastěji končily ve
„směsce“. Vážit kvůli nim cestu do nej-
bližšího sběrného dvora se nechtělo kaž-
dému, trpělivost čekat na mobilní svoz
také neměli všichni, kdo jinak recyklují
více méně poctivě. Pouze 25 % z těchto
malých spotřebičů se tak donedávna do-
stalo na místa k tomu určená. I díky ma-
lým červeným kontejnerům, kterých už
ELEKTROWIN instaloval na 300, se ne-
ustále zkracuje vzdálenost, na jakou
musejí ekologicky uvažující obyvate-
lé ČR dopravit spotřebič po skončení

jeho životnosti. Vůbec nejlépe jsou na
tom v Pardubickém kraji, kde to mají
z domova na nejbližší místo zpětného
odběru jen 2880 metrů. To je o celých
1100 metrů blíž než celorepublikový
průměr.

Loňskou novinkou pak je MINIWIN.
Pilotní projekt pod tímto názvem spus-
til ELEKTROWIN na jaře roku 2012. Na
vybraná místa zpětného odběru umístil
speciální kontejnery zcela nového typu.
Usnadňují zpětný odběr malých spotře-
bičů a tím také zlepšují jeho výsledky.
ELEKTROWIN zahájil testování kontejne-
rů umístěním 22 kusů. Tyto MINIWINy
navrhli tři různí výrobci, kteří nabídli od-
lišná technická řešení. Kontejnery byly
umístěny na sběrných dvorech i u pro-
dejců elektra. MINIWINy pomohou sná-
ze soustředit a také chránit malé spotře-
biče na těch sběrných místech, jejichž
velikost neumožňuje umístit velkoobje-
mový WINTEJNER. Umístění MINIWINu
na sběrném dvoře ulehčí práci zejména
obsluze, pro niž odpadne nutná manipu-
lace s drobnými spotřebiči.

Inzerce
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V současné době probíhají na objektu ZUŠ Přelouč dvě sa-
mostatné dotované investiční akce. Projekt „Rekonstrukce ko-
telny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování
a reprodukce zvuku“, spolufinancovaný Evropskou unií z Re-
gionálního operačního programu pro NUTS II Severovýchod
a projekt „Zateplení objektu Základní umělecké školy K. H. Má-
chy 325, Přelouč“, spolufinancovaný Evropskou unií z Operač-
ního programu Životní prostředí. 

Obě stavby spolu sice přímo nesouvisí, ale realizačně na
sebe navazují - zateplení severovýchodní části objektu a re-
konstrukce střešního pláště na téže straně jsou možné až po
kompletním dokončení střechy nové přístavby (hudebního sá-
lu), na níž bude následně postaven zbytek lešení. Jelikož u no-
vě budované přístavby školy bylo nutné z technických důvodů
prodloužit dobu realizace a posunout termín dokončení stav-
by, došlo následně k posunu termínu i u stavby druhé (zatep-
lení), jejíž realizaci původně uvažoval investor z významné čás-

ti (výměna střešní krytiny, izolace střechy a provedení nových SDK
podhledů v podkrovních učebnách) v období letních prázdnin.

Vzhledem k výše uvedenému neplánovanému posunu ter-
mínu realizace na období již zahájeného školního roku a ke
skutečnosti, že citované stavební práce znemožňují z bezpeč-
nostního a hygienického hlediska pohyb žáků i učitelů po bu-
dově školy, bylo nezbytné nechat i po prázdninách objekt ZUŠ
na cca 2 měsíce pro veřejnost uzavřený. V zájmu zachování kva-
litní a nerušené výuky byla po dohodě mezi vedením ZUŠ a ve-
dením města výuka dočasně přemístěna do náhradních prostor
v ZŠ Masarykovo náměstí a v objektu Občanské záložny.

Odměnou žákům i rodičům za jejich shovívavost a pocho-
pení bude již zanedlouho škola v „novém kabátu“ s rozšířenou
výukou a k tomu účelu nově vybudovanými prostory v přístav-
bě školy.

Pavel Caha
referent odboru správy majetku a infrastruktury

Nový pavilón otevřeli od září v mateřské škole Kladenská.
Prostory po bývalé zvláštní škole byly nově zrekonstruovány,
vybaveny novým moderním nábytkem i hračkami a školka tak
svou kapacitu zvětšila o další třídu. Poděkování patří v tomto

případě nejen městu, ale i personálu mateřské školy, který
v letních měsících a ve svém volnu připravoval vše tak, aby
se děti od nového školního roku cítily v novém prostředí co
nejlépe.
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V mateřské škole Kladenská otevřeli od září
nový pavilón



Vážení čtenáři,
dovolte mi z pozice nového velitele městské policie poděkovat
odcházejícímu veliteli za dlouholetou práci, kterou pro město
vykonával od roku 2001 jako strážník a později od roku 2008
ve funkci velitele městské policie. Na dobrou práci pana Mgr. Ka-
rabce bych samozřejmě velice rád navázal.

Co se týká mé osoby, tak u městské policie pracuji od ro-
ku 2000, kdy mám vždy na paměti, že městská policie je pře-
devším službou pro občany. V rámci této myšlenky se budu
snažit městskou polici nadále řídit. 

V souvislosti s blížícím se dnem, kdy si připo-
mínáme památku našich zesnulých, bych rád při-
pomněl, že Vaše vozidlo, které zaparkujete před
hřbitovem, není v žádném případě trezor. V těch-
to dnech budou ze strany městské policie přijata
příslušná opatření, která budou vést k zabránění
krádežím a zachování veřejného pořádku. 

Některé události uplynulých dní
Poškozený chodník…

Na linku MP volala pracovnice technických služeb, že v uli-
ci Labská došlo k poškození chodníku nákladním vozidlem.
Hlídka na místě zjistila řidiče vozidla, kterému byla ze strany
TS vystavena faktura na náhradu škody. 

Neuzamčené vozidlo…
Ve večerních hodinách byla hlídka MP upozorněna na ne-

uzamčené vozidlo, které má ve dveřích klíče. Hlídka vozidlo na
místě uzamkla. Klíče byly uloženy na služebně MP. Majitel vo-
zidla si následně klíče vyzvedl.

Fyzické napadení v rodině…
V dopoledních hodinách musela hlídka MP řešit oznáme-

ní ženy, kterou v místě bydliště napadl fyziky její syn. Hlídka

na místě celou situaci uklidnila a věc předala k dořešení po-
licii ČR. 

Opilec ve vozovce…
Ve velmi časných ranních hodinách přijal strážník vykoná-

vající dozorčí službu oznámení, že na vozovce mezi Přeloučí
a Mokošínem se motá nějaký opilec. Hlídka na místě ztotož-
nila muže, který byl následně poučen o pravidlech chůze na
pozemní komunikaci a propuštěn domů.

Pomoc s pacientem…
Na žádost lékařské služby hlídka MP pomáha-

la snést pacienta ze čtvrtého patra do sanitního
vozu. Pacient byl následně převezen do nemocni-
ce k dalšímu ošetření.

Řídil motorové vozidlo 
pod vlivem drog…

V nočních hodinách byl hlídkou MP kontrolo-
ván řidič motorového vozidla, který nápadně mě-
nil směr a rychlost jízdy. Hlídka pojala podezření,
že řidič může být pod vlivem návykové látky a vo-
zidlo zastavila. Řidič hlídce přiznal, že před jízdou

požil omamné a psychotropní látky. Toto tvrzení potvrdil test
na přítomnost omamných látek v těle, který na místě provedla
hlídka PČR. Celá věc byla na místě předána PČR s podezřením
na spáchání trestného činu. 

tísňová linka: 156 - ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
fax: 466 094 104
mobilní telefon: 736 641 952 
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

za městskou policii Bc. Radek Hrdý, 
velitel MP Přelouč
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3. 10. 1909 se konalo na choltickém hřbitově slavnostní
odhalení náhrobního pomníku básníku Bohdanu Jelínkovi. 

3. 10. 2008 zemřel v Přelouči dlouholetý městský stavitel
František Štruml, rodák z Lohenic, nar. dne 22. 2. 1926.

5. 10. 1982 zemřel v Praze prof. RNDr. Václav Pleskot, ma-
tematik, profesor na jaderné fyzikální fakultě ČVUT v Pra-
ze, později její rektor. Byl též autorem univerzálního loga-
ritmického pravítka. Rodák z Přelouče dne 17. 11. 1907. 

6. 10. 1920 byl v Řečanech nad Labem odhalen pomník
padlým v první světové válce. 

7. 10. 1990 byl v Přelouči založen ORIENT CLUB, od 20. 1.
1993 se přeregistroval na nezávislou organizaci s působ-
ností v ČR. 

7. 10. 1995 se konalo na Svatém poli v Přelouči slavnost-
ní znovuzavěšení zvonu a pietní vzpomínka na národní mu-
čedníky. 

8. 10. 1885 se narodil v Jilemnici hudební pedagog a skla-
datel, hornista František Jánský, který získal hudební zá-
klady od Františka Kmocha, k němuž dojížděl od rodičů
z Přelouče. Působil v Petrohradě, Vídni, Lvově a Brně, kde
18. 6. 1961 zemřel. 

8. 10. 1933 bylo otevřeno v Cholticích Muzeum básníka
Bohdana Jelínka, tamního rodáka (nar. 21. 6. 1851, zemřel
tamtéž r. 1874.)

8. 10. 1958 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 17. 5.
1909), JUDr. Jaroslav Sluka, soudce a právní publicista, pra-
covník Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti,
autor četných právnických příruček. JUDr. Jaroslav Sluka,
soudce a právní publicista, pracovník Právnického ústavu
ministerstva spravedlnosti, autor četných právnických pří-
ruček.

9. 10. 1934 byla v Přelouči otevřena lékařská poradna „Na-
šim dětem“ pro děti ve věku 6-14 let. 

9. 10. 1997 vyplula po Labi z Chvaletic do Hamburku říč-
ní námořní loj „Pardubice“ o tonáži 1850 t, kterou si objed-
nal německý rejdař. 

10. 10. 1908 otevřel první tiskárnu v Přelouči místní rodák
Otakar Ludvík, v níž byly mj. vytištěny Dějiny města Přelou-
če od Josefa Lédra. Byla zrušena v roce 1951. 

10. 10. 1948 se narodil V Abertamech (Karlovarsko) Karel
Šmíd, cestovatel, zakladatel „African Clubu“ v Přelouči. 

10. 10. 2008 zemřela v Praze národní umělkyně Jiřina Pet-
rovická, členka činohry Národního divadla v Praze, nar. 30. 1.
1923 v Pardubicích, své dětství prožila v Přelouči, byla též
aktivní členkou pražského Klubu rodáků a přátel města Pře-
louče v Praze. 

11. 10. 1919 zemřel v Přelouči ředitel kůru, městský kapel-
ník a učitel hudby František Filipovský st., autor četných hu-
debních skladeb. 

11. 10. 1921 byl založen smíšený pěvecký sbor „Josef Bo-
huslav Foerster“. Název přijal se souhlasem hudebního skla-
datele J. B. Foerstera, který se o osm let později stal čestným
členem sboru. 

12. 10. 1963 se v Pardubicích narodil Petr Vorel, PhDr., CSc,
historik, numismatik, 1999, spoluautor nových Dějin měs-
ta Přelouče. 

13. 10. 1923 zemřel v Praze a pochován v Přelouči Ing. Jan
Vincenc Diviš, bývalý ředitel místního cukrovaru, v letech
1914 -1919 starosta Přelouče, zakládající člen městského
muzea. 

13. 10. 1988 zemřel v Praze kladrubský rodák František
(Hanek) Pivec, čsl. reprezentant ve stolním tenisu, později
sportovní novinář a publicista. V mládí patřil k nejaktiv-
nějším sportovcům města Přelouče, kopaná, tenis, stolní
tenis. 

15. 10. 1941 byla v Přelouči zrušena expozitura pardubic-
kého okresního úřadu. 

15. 10. 1946 bylo zahájeno vyučování v přeloučské Lidové
škole osvětové. 

16. 10. 1922 byla zahájena pravidelná autobusová dopra-
va 2x denně na lince Čáslav - Přelouč a zpět. 

17. 10. 1959 se narodila v Praze PhDr. Hana Vincenciová,
historička Východočeského muzea v Pardubicích, spoluau-
torka nových dějin města Přelouče s Mgr. Janem Tetřevem -
- dílů 3 a 4 (r. 2004-2007)

18. 10. 1899 se narodil v Přelouči prof. PhDr. Stanislav Ve-
linský, pedagog, propagátor moderních pedagogických
směrů u nás. Působil na univerzitách v USA, později v Ox-
fordu. 

20. 10. 1880 zemřel ve Valech u Přelouče Václav Pour, po-
slanec zemského sněmu. Právník a mlynář, přítel Karla
Havlíčka Borovského, účastník revolučního dění 1848. 

20. 10. 1914 zemřel v Kyjevě Vikentij Vjačeslavovič Chvoj-
ka, rodák ze Semína, v r. 1850 český archeolog, zakladatel
a první ředitel muzea v Kyjevě. 

20. 10. 1920 vznikla v Přelouči katolická Tělocvičná jedno-
ta „Orel“. 

21. 10. 1935 bylo vojenské cvičiště v Přelouči u Hájku pro-
najato vojenské správě na letiště. 

22. 10. 1928 se narodil v Zámostí prof. MUDr., Jiří Havlík, DrSc.
V mládí pobýval s rodiči v Přelouči, přednosta infekční kli-
niky 2. lékařské fakultní nemocnice na Bulovce, hlavní od-
borník MZd. ČR pro infekční choroby. 

24. 10. 1879 se narodil v Nových Dvorech Josef Ledr ml., pe-
dagog, učitel na měšianské škole v Přelouči, později okres-
ní školní inspektor v Pardubicích. Autor učebnic zeměpisu
a dějepisu. Syn Josefa Ledra st., autora Dějin města Přelou-
če nad Labem. 

25. 10. 1285 se datuje první písemná zmínka o městečku
Choltice na Přeloučsku v listině, kterou král Vladislav II. dá-
vá Záviši z Falkenštejna některá města. 

26. 10. 1993 zemřel v Praze přeloučský rodák a česný ob-
čan tohoto města František Filipovský ml., divadelní, filmo-
vý a televizní umělec. 

26. 10. 2004 zemřel v Praze prof. PhDr. Zdeněk Matějíček,
Dr.Sc., dětský psycholog, autor a spoluautor řady odborných
knih o psychických deprivacích v dětství, vyrůstal v Klad-
rubech nad Labem, člen Klubu rodáků a přátel města Pře-
louče v Praze. 

28. 10. 1936 jmenovala přeloučská městská rada čestný-
mi občany města T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše a Františka
Udržala. 
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28. 10. 1946 byla v Přelouči otevřena dřevěná lávka přes
Labe na Slavíkovy ostrovy. 

28. 10. 1866 se narodil v Bukovce Bohdan Dobiáš, historik,
profesor dějepisu a zeměpisu, autor monografie „Husitské
hnutí v severovýchodních Čechách.“

30. 10. 1932 byla v Přelouči ustavena Národní jednota stře-
lecká. 

31. 10. 1896 se narodil v Přelouči Jindřich Vojtěch Flos, pe-
dagog, od roku 1935 okr. školní inspektor v Táboře a Jab-
lonci nad Nisou. 

F.H.

Prameny:

- Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo - r. 2003
- Aktualizovaný záznamník autora

V zářijovém ROŠTU č. 9/2013 byla v příspěvku našeho
dopisovatele pana Františka Hollmanna: „Ohlédnutí za Jiřím
Divišem“ opomenuta tato závěrečná poznámka: „Zveřejněno
týmž autorem ve Zprávách KPP (Klub Přátel Pardubicka) v čí-
sle 1-2/2012 u příležitosti 115. výročí narození akademika Ji-
řího Diviše.“ Za toto opomenutí se omlouváme. 
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V souvislosti s plánovanou stavbou průplavu přes Slavíko-
vy ostrovy zkoumala nějaká ekologická organizace výskyt chrá-
něných živočichů v tomto prostoru a nějaké zde zřejmě obje-
vili. Aby nedošlo k jejich vyhubení, začali zde louky sklízet
v pruzích tak, aby se z posečených mohli přemístit na nepo-
sečené a tak se zabránilo jejich vyhubení. Od letošního roku
je stejným způsobem sečena tráva na louce mezi Labem, že-
leznicí a Švarcavou. Díky tomuto způsobu sklizně trávy, která
se vlastně ani nesklízí, jen občas pokosí, vzniklo z těchto
pozemků cosi, co není zemědělskou půdou, ani přírodou,
ale jen semeništěm plevelů, zejména bodláků, které zaneřá-
dí celé okolí.

Musíme si položit otázku, zda má takový způsob obhos-
podařování luk nějaký význam, když po staletí běžného ze-
mědělského využívání lučních porostů zde chránění živoči-
chové žili a přesto se vše najednou musí změnit. Louka mezi
Labem a železnicí byla ještě loňského roku sklízena běžným
způsobem a poskytla značnou úrodu. Jak vypadá letos by mě-
li vidět pracovníci správy majetku města.Celá situace se jeví
tak, že někdo musí vyvíjet činnost i za cenu napáchání škody.

Před deseti lety byla dokončena rekonstrukce železnice, po
které se prohání velké množství poloprázdných rychlíků a ná-
kladní vlak je téměř vzácností. Nebude stejná situace na prů-
plavu, který pohltí úrodné pozemky a obrovské náklady, když
přesto nákladní doprava zůstane na silnicích?

Jaké důsledky to bude mí pro ty, kdo o stavbě rozhodují?
Asi žádné - zůstanou jim tučná konta.

Karel Slavík

V roce 2012 byl na náklady Ředitelství vodních cest ČR v rám-
ci kompenzačních opatření k záměru Plavební stupeň Pře-
louč II zpracován a schválen program managementu kosení
luk pro podporu kolonií zájmových druhů modrásků. Jednání
s vlastníky těchto luk zajišiuje za Ředitelství vodních cest ČR
na základě plné moci společnost WELL Consulting, s.r.o.

V rámci managementu budou na předmětných pozemcích do
roku 2015 (včetně) prováděny tyto práce:
1) vytyčení pásů o šířce cca 5 m
2) I. Fáze - mozaikové kosení 1/3 pásů v jarním období
3) II. Fáze - mozai-

kové kosení 1/3
pásů v podzim-
ním období

4) Lokální kontej-
nerová výsadba
krvavce totenu  

Management bu-
de prováděn pou-
ze na zájmových
částech pozemků
s výskytem lučních
porostů. 

Vážení spoluobčané,

Diakonie Broumov ve spolupráci se společností SOP a.s., Pře-
louč, umístila během měsíce září jeden kontejner na použité
ošacení, textilu, obuvi, kabelek a dětských hraček na sta-
noviště Sběrný dvůr Přelouč.

JAKÉ VĚCI BUDE MOŽNÉ DO KONTEJNERU ODEVZDAT?
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, …
- látky (minimálně 1 m?, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky

látek)
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací py-

tle, …
- obuv - svázanou, aby se páry nerozhodily
- tašky, kabelky, batohy - ale jen funkční
- plyšové hračky

Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na čistí-
cí hadry.

Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo
mají rozbité zapínání (zip, chybí knoflíky), do kontejneru pro-
sím nedávejte, Diakonie Broumov nemá možnosti věci opra-
vovat.

Veškeré věci musí být suché a zabalené do igelitových
tašek (ne do velkých pytlů), aby se transportem nepoško-
dily! Vhozy jsou pouze 50 cm široké a to z důvodu bezpeč-
nosti, aby se věci z kontejneru nevybíraly a nedělal se ne-
pořádek.

CO SE DÁLE DĚJE S POUŽITÝM OBLEČENÍM, 
TEXTILEM A OBUVÍ?
Vše bude odváženo do Diakonie Broumov, kde se dále přetřídí:
- na věci použitelné k humanitárním účelům, které budou pře-

dány do výdejních středisek Diakonie pro sociálně potřebné
občany nebo pro další sociální organizace,

- na věci neupotřebitelné k humanitárním účelům, které se pou-
žijí k dalšímu průmyslovému zpracování (např. v automobilo-
vém a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úkli-
dových hadrů).

Na celém procesu se podílejí lidé z okraje společnosti,
kteří mají v Diakonii azylové ubytování a i pracovní uplatnění
(cca 60 klientů). Jedná se převážně o osoby bez přístřeší, které
by jinak práci nikde nedostaly.

Dalším pozitivním faktorem je ochrana životního prostředí,
jelikož textil neskončí na skládkách, ale je ještě z 90 % dále
využitý.
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Kontejner na sběr použitého textilu 
a dalších věcí pro humanitární pomoc

Z dopisů čtenářů



Letos stejně jako loni se
sbor J. B. Foerster sešel na
soustředění v Krkonoších.
Ubytování v příjemném pro-
středí, dobré jídlo a vstřícná
obsluha nás zavedly znovu

do Benecka. K dispozici jsme měli po celý den společenskou
místnost pro nácvik repertoáru. Pracovní náplň byla zaměřena
především na přípravu vystoupení na „Svatováclavském festiva-

lu duchovní hudby“, ve Žjáru nad Sázavou. Částečně jsme se
věnovali i novým skladbám pro chystané vánoční koncerty.

V sobotním odpoledni jsme využili ještě hřejivé paprsky pozd-
ního léta k výstupu na nedaleký horizont Benecka, odkud byl
pěkný výhled na panoráma Krkonoš.

Soustředění pěveckého sboru se stalo tradicí a je pozitivním
přínosem nejen v práci sboru, ale přispívá i k vytváření do-
brých vztahů v kolektivu.

D. Jiroutová

Severozápadně asi 10 km
od Jaroměře leží malá osada,
v níž trvale žije pouze 25 oby-
vatel - Chotěborky. Malé roz-
lohou a počtem obyvatel, bo-
haté historií. Od roku 2005

jsou památkovou zónou. Nacházejí se v ní obdivuhodné stav-
by a pochází odtud několik význačných osob.

Nejvýznamnější památkou je původně gotický kostel ze
14. století s barokním portálem z roku 1740. Dominantou před
kostelem je osmiboká dřevěná zvonice. Uprostřed návsi na
trojbokém podstavci stojí sloup se sochou Jana Nepomucké-
ho, patrně z dílny Matyáše Brauna.

Neméně významnou stavbou v Chotěborkách je dům č. 3,
bývalý statek, v němž se 8. 12. 1731 narodil František Xaver
Dušek, majitel pražské Bertramky, hudební skladatel a přítel
Wolfganga Amadea Mozarta, kterého během jeho pobytu v Pra-
ze hostil.

Myšlenka zachovat farnost a úcta k hudebnímu odkazu
F. X. Duška daly v roce 1994 podnět ke každoročnímu pořá-
dání „Hudebního léta“. Aktéry dnes již tradičního setkávání
profesionálních i amatérských hudebníků byli hudební sklada-
tel Jiří Strejc a jeho manželka, zpěvačka Jarmila Strejcová, která
po smrti svého manžela pokračuje ve stopách manželů Duško-
vých. I oni si před dvěma sty lety zvali na Bertramku význačné
umělce.

Na 15. Hudebním létě v roce 2009 Petr Vacek provedl sou-
borně klavírní cyklus Bohuslava Martinů „Loutky“. Letos přijal
pozvání i náš sbor. Svým vystoupením v kostele Nanebevzetí
Panny Marie zahájil 19. Hudební léto. Koncert byl proložen

třemi sonátami Františka Xavera Duška, které na jednoma-
nuálové varhany z roku 1898 zahrál Petr Vacek.

Pěvecký sbor J. B. Foerster děkuje všem, kteří se podíleli na
přípravě tohoto hudebního setkání a umožnili jeho členům
vystoupení v příjemné atmosféře a v netradičním prostředí.

D. Jiroutová
(foto: Kateřina Klapková)
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Josef Bohuslav Foerster v Chotěborkách
29. června 2013

„Foerster“ na soustředění v Benecku
30. 8. — 1. 9. 2013



Začátkem května jsem šel po náměstí a v podloubí vysle-
chl „odbornou“ debatu malých, tak deseti-dvanáctiletých ško-
láků, o Přelouči, kde dělají jejich rodiče, u jaké firmy a jaké
práce jsou v místě a okolí. Nedalo mi to a vmísil se do jejich
hovoru dotazem „jestli vědí něco o Tesle Přelouč a jejich výro-
bě“. Nedělal jsem si iluze o podrobnostech, ale jejich odpověj
mě šokovala. „Nic takového tady a v okolí neexistuje“. Po otáz-
ce „a co v minulosti?“. „Taky néé“, jsem se na víc nezmohl. Te-
prve porovnání skutečnosti - je rok 2013 - už to je víc jak 23 ro-
ků od změny režimu - co vše proběhlo za tuto dobu - kolik
firem vzniklo, kolik zaniklo. Proč se vlastně divím, kolik teslá-
ků si na „svůj“ závod vzpomene, kolik přeloučáků má ještě do-
ma nějaký magnetofon, natož rádio - v době SD karet, USB,
Flash, vždyi i disk CD a DVD je pomalu historie. 

Proto jako připomenutí, jako určitý dluh k Tesle, možná i tro-
chu nostalgie, nikoliv k době, ale k výrobkům, technologiím
a k těm, kdo byli v pozadí vývoje, příprav a výroby těchto zaří-
zení. Tato série příspěvků by měla připomenout, že zde taková
firma existovala a dotýkala se každé rodiny v Přelouči nebo
v blízkém okolí, ai pracovně nebo jen jejich výrobky. 

S tím spojená výstavka výrobků TESLY Přelouč v Hálkově
ulici, rozčleněná do dílčích kapitol. Není úplná, ale díky kole-
gům, známým i neznámým se daří tuto přehlídku výrobků prů-
běžně doplňovat a rozšířit a tak připomenout spoluobčanům
a teslákům dávnou i nedávnou slávu výrobků. Dlužíme to Všem
těm, kdo se na slávě TESLY podíleli. 

Děkuji všem Teslákům, kteří mi pomáhali při přípravě
těchto příspěvků. Petr Schejbal
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Výročí měsíce !

Naše kulturní veřejnost si připomíná letos v září 400. vý-
ročí vyjití posledního vydání Kralické bible v roce 1613. Pod
tímto výročím se skrývá několik desetiletí mravenčí práce kně-
ží a učenců Jednoty bratrské na takovém překladu bible do
soudobé češtiny, který by vycházel nikoliv z latinské Vulgáty, ale
z původních biblických jazyků řečtiny a hebrejštiny. Toto dílo
započal v roce 1564 Jan Blahoslav svým překladem Nového
zákona. Na překladu Starého zákona se podílela komise pře-
kladatelů, kterou tvořil Mikuláš Albrecht z Kaménka, Lukáš
Holic, Jan Eneáš, Izaiáš Cibulka, Jiří Strejc, Jan Efraim, Pavel
Jessenius a Jan Kapita. V letech 1579-1593 vyšla Kralická bib-
le v šesti svazcích s cennými poznámkami k textu, tzv. Šesti-
dílka. V roce 1596 vyšel kompletní text bez poznámek v jed-
nom svazku a v roce 1613 opravený text. Lze jen litovat toho,
že v důsledku přerušení kontinuity existence Jednoty bratrské
u nás po roce 1620 nemohla pokračovat průběžná práce na
textu, která by převedla Kralickou bibli přes staletí do podoby
moderního českého překladu, jak tomu bylo na německé pů-
dě s tzv. Lutherovým překladem bible. Nicméně překlad Kra-
lické bible znamenal vrchol jak tehdejší biblické práce, tak

i vytvoření skvostu českého jazyka, který má dodnes své mi-
lovníky. Kolik návštěvníků kostela slyší raději známý 23. žalm
/Hospodin jest můj pastýř.../ v kraličtině než v moderním pře-
kladu.

Kralická bible dostala svůj název podle městečka Kralice
na Moravě, kde byla umístěna bratrská tiskárna. Oslavy vzni-
ku Kralické bible s názvem „Za Kralickou do Kralic“ se zde ko-
naly ve dnech 13. - 15. 9. 2013.

Miloš Hübner
farář sboru ČCE v Přelouči

Děkuji jménem přeloučského sboru Českobratrské církve
evangelické za dar ve výši 50 000 Kč, který jsme obdrželi od
rady Městského úřadu v Přelouči. Tyto prostředky nám umož-
nily opravit zej přiléhající ke kostelu, což zlepšilo její vzhled
a zvýšilo bezpečnost kolemjdoucích občanů.

Miloš Hübner
farář evangelického sboru

TESLA - srdeční záležitost Přeloučáků

400 let kralické bible

PODĚKOVÁNÍ



Vznik Československé republiky v ro-
ce 1918 byl významným mezníkem v his-
torii našich národů. Umožnila jej spolu-
práce československého zahraničního
odboje s vítěznými dohodovými velmo-
cemi. Hlavní osobností zahraničního od-
boje byl bývalý docent na univerzitě ve
Vídni, později řádný profesor filozofie na
české univerzitě v Praze a od roku 1907
poslanec v říšské radě ve Vídni T. G. Ma-
saryk. Ten inicioval společně se zástupci
českých a slovenských krajanských spol-
ků v Anglii, Francii, Rusku a USA ustave-
ní zahraničního komitétu, který se v úno-
ru 1916 přeměnil v Československou
národní radu. Jejím předsedou se stal
T. G. Masaryk, místopředsedou krátkodo-
bě Josef Dürich, zástupcem Slováků Mi-
lan Rastislav Štefánik a generálním ta-
jemníkem Dr. Edvard Beneš.

Postavení Masaryka v českosloven-
ské politické emigraci bylo zcela domi-
nantní. Byl jediným veřejně známým po-
litikem, mezinárodně známou osobností.
V r. 1915 - po svém odchodu do exilu - byl
též profesorem slavistiky na londýnské
univerzitě. Okolo něho se vždy shromaž-
jovala řada spolupracovníků jak z řad
emigrantů tak zahraničních krajanů a po-
zději i válečných zajatců. Žádný z nich
však nebyl politik, nebyl známý ani v za-
hraničí ani doma. Nejvýznamnějšími je-
ho spolupracovníky byli Dr. Edvard Beneš
a M. Štefánik. Beneš obstarával rozhodu-
jící část organizační práce, Štefánik - Slo-
vák, avšak francouzský státní občan
a francouzský důstojník, uplatňoval své
rozsáhlé společenské konexe, zejména
ve Francii a Itálii. Oba však byli na po-
čátku války neznámými mladými muži,
bez jakékoliv politické minulosti. Těžiš-
těm Masarykovy práce bylo organizová-
ní české vojenské jednotky ve Francii

a Rusku a to z vystěhovalců a válečných
zajatců. V Americe jednal osobně též
s prezidentem W. Wilsonem.

Dne 30. května 1918 spolupodepsal
tzv. pittsburskou dohodu, v níž zástupci
krajanských spolků formulovali požada-
vek autonomie Slovenska v budoucím
československém státě. V září 1918 se
Československá národní rada prohlási-
la v Paříži za prozatímní čs. vládu. Ma-
saryk byl jmenován prezidentem této
prozatímní vlády. V té době již spěly vá-
lečné události k závěru. Dne 18. října
1918 byla vyhlášena československá ne-
závislost tzv. Washingtonskou deklarací,
kterou uznala jako první vláda USA a po
ní pak další dohodové vlády. Dne 27. říj-
na 1918 vyslovila Rakousko-uherská
vláda v nótě ochotu zahájit okamžité
jednání o příměří když přistoupila na mí-
rové podmínky presidenta USA W. Wil-
sona, t. j. i na jednání o československé
samostatnosti. V Praze to bylo příští den,
tj. 28. 10. 1918 pochopena jako faktická
kapitulace habsburské monarchie a sig-
nálem k manifestacím za vzkříšení sa-
mostatného státu. Čtyřleté úsilí o vytvo-
ření samostatného Československa by-
lo tak vítězně završeno. K této době se
rovněž váže označení pěti mužů domá-

cího odboje - „Mužové 28. října“. Byli
jimi: Antonín Švehla, Dr. Frant. Sou-
kup, Dr. Vavro Šrobár, JUDr. Alois Ra-
šín a později poněkud zprofanovaný
politik Jiří Stříbrný.

Dne 14. listopadu 1918 byl T. G. Ma-
saryk zvolen Národním shromážděním
prezidentem nového, svobodného státu.

Nutno zdůraznit, že hlavní předsta-
vitelé zahraničního odboje, tj. Masaryk,
Beneš a Štefánik, chtěli vybudovat stát
Čechů a Slováků, ale dostali do vínku
zemi mnoha národností, což později při-
vedlo mladý stát až k Mnichovu a 2. svě-
tové válce. Teprve po ní se podařilo Be-
nešovi vyřešit tuto etnickou situaci na
československém území vypovězením
téměř všech Němců a většiny Majarů.

Do jaké míry bylo toto opatření dob-
rým politickým řešením ukáže budouc-
nost.

František Hollmann

Prameny: 
- Jan Galandauer - Vznik ČSR 1918
- Washingtonská deklarace 16. 10. 1918 -

- str. 311
- Pittsburská dohoda - 30. 5. 1918 - str. 299

2. odstavec: Melantrich - Sovo k historii - 
- str. 17 (Jan Galandauer)
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! Výročí vzniku samostatného státu

Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu, T.J. Sokol Přelouč, Junák Přelouč,
Klub Dr. M. Horákové a Klub rodáků a přátel města Přelouče Praha

vzpomenou v pondělí 28. října 2013 v 10.00 hodin
95. výročí vzniku samostatného československého státu 
položením kytic k památníku T. G. Masaryka - prezidenta osvoboditele v parku u městského kina.

Zveme občany k účasti na této slavnosti.

28. říjen 1918 - vyhlášení 
samostatného československého státu



Záněty dýchacího ústrojí patří dlou-
hodobě k nejčastějším příčinám nemoc-
nosti ve světě i v České republice. Co do
počtu převažují záněty horních cest dý-
chacích, jako jsou záněty nosní sliznice
(rýma), nosohltanu, vedlejších nosních
dutin a středouší. Výskyt těchto onemoc-
nění má často sezónní charakter s maxi-
mem v jarních a podzimních měsících.
Největší riziko onemocnění je u dětí me-
zi třetím a šestým rokem věku, kdy dítě
většinou navštěvuje školku. V této době
ještě není zcela vyvinuta obranyschop-
nost na straně jedné, ale na druhé stra-
ně zde hraje významnou roli i úzký kon-
takt dětí v předškolních zařízeních. Tyto
děti potom postupně mohou přenášet
infekci na mladší či starší sourozence
a rodiče. 

Jedná se o typ onemocnění, který je
převážně virového původu a projevuje
se rýmou, kašlem a zvýšenou tělesnou
teplotou. Současnými příznaky může být
nechutenství či bolesti hlavy. Převážnou
část takových respiračních infekcí je mož-
no léčit ambulantně. Vzhledem k virové
etiologii není nutná léčba antibiotiky, ale
je potřebný dostatek tekutin, vitaminy
a klid na lůžku. Při teplotě jsou využívá-
ny léky na snížení teploty, rýmu lze ovliv-
nit nosními kapkami případně přípravky
zvlhčujícími nosní sliznici. Kašel je zpo-
čátku vhodné tlumit léky či přírodními
produkty tlumícími kašel, ale ve druhé
fázi je naopak třeba podporovat vykaš-
lávání dostatkem tekutin a léky či pří-
rodními produkty, které zkapalňují hle-
ny a usnadňují odkašlávání.

Onemocněním respiračního traktu je
možno za pomoci správných preventiv-
ních opatření se zcela vyhnout nebo pří-
padně omezit jejich častost a zkrátit dél-
ku jejich trvání. Podívejme se na základní
principy prevence respiračních nákaz:
1. Původci virových respiračních infekcí

jsou přenášeni vzduchem nebo kon-
taktem s kontaminovaným povrchem.
To znamená, že můžete onemocnět
tak, že buj vdechnete drobné kapén-
ky, které obsahují viry a do vzduchu
se dostávají například kašlem a ký-
cháním, anebo si infekci přenesete
následkem kontaktu s předměty (kli-
ka u dveří, zábradlí, hračka, kapesník,
podání ruky), kterých se dotýkala ne-
mocná osoba. Z toho vyplývá, že po-
kud je to možné, je potřeba se vyhýbat

místům s koncentrací lidí (dopravní
prostředky, kina, divadla a jiné kul-
turní akce) a dbát na časté a správné
mytí rukou. U často nemocných dětí
navštěvujících předškolní zařízení je
samozřejmě na zváženou na rizikové
měsíce roku do školky dítě nedávat.

2. Podnětem ke vzniku virového one-
mocnění je často prochladnutí při ne-
dostatečné regulaci tělesné teploty.
U malých dětí se schopnost dokona-
le udržovat tělesnou teplotu teprve
vyvíjí. Zlepšení této regulace je pod-
porováno otužováním, které je vlastně
záměrné trénování tepelně regulač-
ních mechanizmů. Základní zásadou,
která by měla být bezpodmínečně do-
držena u každého dítěte, je zábrana
zchoulostivění přetápěním místností,
dostatečný pobyt na čerstvém vzdu-
chu a přiměřené oblékání. Speciální
otužovací procedury mají za cíl zdo-
konalit termoregulační mechanizmy
soustavným navykáním na chladové
podněty. Základními podmínkami
tohoto způsobu otužování je každo-
denní soustavnost a postupnost, te-
dy poznenáhlé zvyšování náročnosti
otužovacích procedur. K otužování
můžeme využít vzduch nebo vodu.
Bližší konkrétní postupy můžete najít
na www.zdrav.cz pod odkazem zdra-
votní rádce - Otužování dětí předškol-
ního věku.

3. Obecně se doporučuje preventivní
podávání vitamínů v podzimním ob-
dobí. V posledních letech se stále více
mluví o vitaminu D, který má význam-
ný vliv nejen na kostní metabolizmus,
ale i na správnou funkci imunitního
systému a je dnes jednoznačně pro-
kázáno, že dostatek vitaminu D je do-
brou ochranou proti chřipce i dalším

respiračním infekcím. U volně prodej-
ných přípravků s vitaminem D je nut-
no dodržovat doporučené dávkování.

4. Dalšími možnostmi jak se pokusit
o ovlivnění častosti a závažnosti res-
piračních onemocnění v podzimním
období je využití probiotik (lidově na-
zývaným laktobacílky). U některý pro-
biotik je ve studiích prokázáno sní-
žení počtu respiračních onemocnění
u dětí (i dospělých). Dalším možným
přístupem je ovlivnění imunitních
funkcí způsobem tzv. imunomodulace
látkami přírodního původu. Význam-
né místo v této skupině zaujímají be-
ta-glukany - polysacharidy izolované
z hub. Z nich vyniká látka označova-
ná jako imunoglukan, jejíž účinnost
a bezpečnost je dokládána v přibýva-
jících klinických studiích.

5. V souvislosti s opakujícími se infek-
cemi dýchacích cest se není možné
nezmínit o nepříznivém vlivu pasivní-
ho kouření. Tabákový kouř prokaza-
telně zvyšuje až 2 x riziko infekce res-
piračního ústrojí, způsobuje chronické
dýchací obtíže jako je opakovaný ka-
šel, sípot a zvýšenou tvorbu hlenu.
Ještě větší negativní dopad má pasiv-
ní kouření na děti trpící alergickými
onemocněními jako jsou astma, ato-
pický ekzém a alergická rýma.

Vážení rodiče, věříme, že jsme Vám
alespoň trochu pomohli se orientovat
v preventivních opatřeních u virových
respiračních onemocnění. Pokud by se
vám přes důsledné dodržení všech opa-
tření nedařilo snížit počet onemocnění,
porajte se o dalších možných postupech
se svým praktickým dětským lékařem.

Vladimír Němec, MUDr., Ph.D.
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Okénko lékaře !

Prevence respiračních onemocnění u dětí



Elektronická aukce, kterou využilo město ke sníže-
ní svých nákladů, je nyní zdarma k dispozici i všem
obyvatelům.

Od 16. 9. do 16. 10. mají občané možnost zapojit
se do elektronické aukce a sdružit tak objem poptáv-
ky za komodity jako je např. zemní plyn a silová elek-
třina. 

Zapojit se mohou domácnosti, podnikatelé, bytová
sdružení i občané z okolních obcí.

Co to je elektronická aukce?
Elektronická aukce funguje obdobně jako dražba, s tím roz-

dílem, že dodavatelé přes internet své nabídky snižují. Výhodou
je průhlednost nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého
klienta férově soutěží. Vyhrává ten dodavatel, který v elektro-
nické aukci nabídne nejnižší cenu.

Cílem je dát dohromady co největší počet domácností a spo-
jit tak poptávku na dodávky elektřiny a zemního plynu do vět-
šího celku. Čím větší bude objem takové zakázky, tím větší by
měla být i konečná úspora. Když se lidé takto spojí, mají vůči
dodavatelům mnohem lepší vyjednávací pozici. Pro dodavate-
le se totiž jedná o tak zajímavý objem dodávky, že nabízejí
výhodnější ceny.

Další dobrou zprávou pro občany je fakt, že tato služba
včetně administrativního servisu je zcela zdarma. Jinými slo-
vy: pořadatelské firmě eCENTRE lidé neplatí za zprostředková-
ní žádné poplatky. Město poskytlo prostory pro vyřízení všech
náležitostí se zájemci z řad občanů. Vše ostatní je na rozhod-
nutí každého z nás. 

Veškerá činnost zprostředkovatelské společnosti je hraze-
na z předem stanovených aukčních poplatků pro vítězného do-
davatele. 

Kdo se může do elektronické aukce přihlásit?
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, podnikatelé i by-

tová sdružení. Společnost eCENTRE, která aukci stejně jako
v Říčanech u Prahy, kde proběhla 3. 3. 2013 první elektronic-
ká aukce pro domácnosti a v současné době ve 200 městech
a obcích zajišiuje, pak všechny přihlášené sdruží, stanoví pod-
mínky pro dodavatele a všechny je osloví s tím, aby o klienty
soutěžili v on-line elektronické aukci. 

Možná vás ale nyní napadne otázka, co se stane, když by
vysoutěžená cena byla vyšší než ta, kterou platíte nyní? V tom
případě pak domácnost nemusí smlouvu podepisovat a ener-
gie bude dál odebírat podle stávajících podmínek. 

Co je třeba, aby jste se mohli do elektronické
aukce zapojit? 

Pro zapojení se do elektronické aukce pouze potřebujete
vědět, na jak dlouho máte uzavřenou smlouvu s dosavadním
dodavatelem, kopii této smlouvy, kopii ročního vyúčtování včet-
ně všech případných dodatků a podepsanou plnou moc o zastou-
pení pořadatelskou firmou eCENTRE, která Vás bude v e-Aukci

zastupovat. Tato plná
moc je bezúplatná.
Pouze definuje práva a povinnosti obou stran. Vás a zprostřed-
kovatelské společnosti. Vše je třeba předat v tištěné formě na
kontaktním místě které je zřízeno na MÚ Přelouč, 3. patro,
dveře č. 3.17.

Upozorňujeme na to, aby lidé nepodepisovali
smlouvy s případnými podomními prodejci! 

Sběr dat probíhá POUZE na kontaktních místech, případ-
ně na základě telefonické dohody se zástupcem společnosti
eCENTRE. 

Uzávěrka přebírání podkladů je 16. 10. 2013 
Kontaktní místo: MÚ Přelouč, 3. patro, dveře č. 3.17. 
Pondělí 11.00 - 16.00 
Středa 13.00 - 17.00 

Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE a. s.: 
Veronika Maxová 
TEL:   +420 777 425 427 
EMAIL: maxova-ecentre@seznam.cz 
www.ecentre.cz
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MĚSTO PŘELOUČ PRO OBČANY:
Elektronická aukce

Inzerce



V současné době se v našem městě rozbíhají práce na
dvou projektech spolufinancovaných ze státního rozpočtu
a z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celý projekt nese
název „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském
úřadu Přelouč.“

Procesní a bezpečnostní audit
Cílem procesního auditu Městského úřadu Přelouč je zkvalit-

nit a zefektivnit procesy na úřadě probíhající a tím zlepšit služ-
by, které Městský úřad poskytuje občanům města. Cílem bezpeč-
nostního auditu je pak nastavit procesy vedoucí k efektivnímu
zabezpečování informací na úřadě. Oba audity probíhají ve
spolupráci s dodavatelskou společností Equica, a.s., Praha. 

Strategický plán
Ve spolupráci s dodavatelskou společností Berman-

Group, s.r.o., probíhají práce na Strategickém plánu rozvoje
města. Nový strategický plán by měl přispět k lepšímu zací-
lení strategických záměrů města v budoucnosti a zkvalitně-
ní života ve městě. 

Realizace projektu Strategického plánu rozvoje města je ny-
ní v analytické fázi. Probíhá průzkum podnikatelského prostře-
dí ve městě a průzkum spokojenosti obyvatel.

Na webových stránkách města www.mestoprelouc.cz, již
nyní visí on-line dotazník průzkumu spokojenosti obyvatel, kte-
rý si můžete anonymně vyplnit a vyjádřit tak své názory a při-
pomínky k životu ve městě. Každý názor se počítá! Papírovou
verzi dotazníku si k vyplnění můžete vyzvednout v Městské
knihovně během půjčovních hodin, dále v Turistickém informač-
ním centru a na stolku v přízemí městského úřadu, kde bude
také umístěna urna, do níž můžete dotazník anonymně ode-
vzdat. Vyplněné dotazníky prosím vho�te do urny označe-
né „Ankety občanů“ do konce října 2013.

Po vyhodnocení dotazníků a provedení socioekonomické
analýzy jsou plánována setkání s veřejností, za účelem zveřej-
nění výsledků průzkumu spokojenosti obyvatel. 

Předem děkujeme za čas a ochotu, který věnujete vyplně-
ní dotazníku. Věříme, že naše společná snaha o co nejlepší
strategický plán rozvoje města povede k zlepšení života v na-
šem městě.

Důležité upozornění: On-line a „papírová“ verze dotaz-
níku Průzkum spokojenosti obyvatel jsou totožné, stačí te-
dy vyplnit pouze jednu zvolenou verzi.

Mgr. Veronika Dofková
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NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
BISHOP, Chris
Encyklopedie leteckých válek 20. století:
od r. 1945 do války v Perském zálivu
v r. 1991. 
Praha: Naše vojsko, 2012.

alternativní medicína
RITTINER, Remo
Velká kniha jógy: pro zdraví a čistotu
duše. 
Praha: Pragma, 2013.

cestopisy
ŠIMÁNEK, Leoš
Cestování je můj život: na plachetnicích
Tichomořím a na člunech divočinou se-
verní Kanady. 
Rtyně v Podkrkonoší: Action Press, 2013.

dějiny
VONDRUŠKOVÁ, Alena - 
- VONDRUŠKA, Vlastimil
Město. 
Praha: Vyšehrad, 2013.

KRÁSNÁ LITERATURA
ESTERHÁZY, Péter
Harmonia caelestis. 
Praha: Academia, 2013.

MLYNÁŘOVÁ, Marcela
Zač je života loket. Praha: Brána, 2013.

KERLAU, Yann
Šachovnice královny. 
Praha: Knižní klub, 2013.

SEQUENS, Jiří
Hříšní lidé města brněnského. 
Brno: Moba, 2013.

SCHUSTER, Hynek
Životy do stromů vepsané. 
Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
FRYČOVÁ, Ilona
Varování: 7 neuvěřitelných příběhů. 
Praha: Jas, 2013.

CURWOOD, James Oliver
Lovci vlků, Praha: Millennium, 2013.

EDGE, Christopher
Jak vydělat peníze a jak s nimi rozumně
zacházet. 
Praha: Egmont ČR, 2013.               J.K.

Informace o procesním a bezpečnostním auditu 
a o strategickém plánu rozvoje města

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Městská knihovna Přelouč
Vás zve na

setkání se známým spisovatelem
historických románů.

Naším hostem bude

VLASTIMIL VONDRUŠKA
čtvrtek 17. 10. 2013 v 17.00 hod.

Městské kino v Přelouči

Městská knihovna Přelouč
pořádá

v úterý 8. října v 18 hodin 
v kavárně Dobrá káva na podloubí

besedu se

Zdeňkem PRIMUSEM (1952), 
spisovatelem, kunsthistorikem, kurátorem
mnoha výstav, autorem článků a katalogů
o výtvarném umění spojenou s autorským

čtením a autogramiádou.



Jistě není žádným překvapením, že
západní stranu Masarykova náměstí
v Přelouči uzavírá klasizující budova
čp. 50, kterou v současnosti využívá „sta-
rá“ základní škola jako tzv. družinu. Ne-
bylo tak tomu ale pochopitelně vždy. Pů-
vodně se na tomto místě nacházely tři,
v jádru středověké, objekty. Dva právo-
várečné domy a také tzv. panský dům,
který byl v roce 1538 upraven pro po-
třeby tehdejšího majitele přeloučského
panství Jana z Pernštejna. Ve starší lite-
ratuře se můžeme setkat s názorem, že
se v těchto místech v 15. století nachá-
zela tvrz Jetřicha z Přelouče, tento názor
však dnes nelze zcela akceptovat. Od ro-
ku 1560 je užíván jako městská radnice.
V téměř nezměněné podobě (na konci
18. století byla však rozšířena o soused-
ní právovárečný dům) přečkala radnice
staletí a stála na tomto místě až do ro-
ku 1852. Na počátku 19. století ho obý-
vala také Magdalena Dobromila Retti-
gová a její manžel Jan Alois Sudiprav
Rettig, který zde pracoval jako úředník.
V roce 1852 byl zbořen také sousední
právovárečný dům. Důvodem demolice
byla připravovaná výstavba okresního
domu, který zde byl vybudován až v ro-

ce 1875. Jeho historizující fasáda je in-
spirován klasickou italskou renesanční
architekturou.

Jedinou vzpomínkou na tuto zajíma-
vou budovu kupodivu není pouze něko-
lik vyobrazení (za nejlepší z nich můžeme
považovat olejomalbu Františka Potůčka
z doby kolem roku 1820), ale také přímý
pozůstatek této architektury. Jedná se
o hrot s bání se lvem, který se nacházel
na věži této radnice. Vzhledem k tomu,
že na výše zmíněném obrazu se místo
lva nachází na hrotu orlice, lze soudit,
že se tento zachovaný hrot s bání na bu-
dově nacházel až v posledních nejvýše
třech desetiletích její existence. Podívej-
me se tedy na dnešní předmět z depo-
zitáře blíže: hrot z věže staré radnice je
tvořen železnou tyčí, v jejíž spodní části
se nachází plasticky zdobená železná
kulovitá báň a v horní části dvojocasý lev
s korunkou, který v předních tlapách dr-
ží rošt, který je zhotoven z železného ple-
chu. Vzhledem k tomu, v jakých extrém-
ních podmínkách se předmět několik
desetiletí na místě původního určení na-
cházel, je již značně zkorodovaný. Po-
dobné hroty sloužily v minulosti jako

meteorologická po-
můcka k předpovědi
počasí, v tomto pří-
padě se však jed-
nalo zřejmě pouze
o ozdobný předmět.
Celková výška před-
mětu je dva metry,
samotný lev má po-
loviční velikost, plas-
tická báň má v prů-
měru 34 cm. Muzeu
tento předmět věno-
valo město Přelouč
pravděpodobně již
v prvním desetiletí
20. století, zřejmě ko-
lem roku 1910. 

Použitá literatura:
LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad
Labem. 1. vyd. Přelouč: Knihtiskárna Ota-
kara Ludvíka, 1926. 539 s.
Příslušná evidenční karta Městského mu-
zea v Přelouči

Bc. Matěj Pešta, 
správce depozitáře městského muzea

+420 731 200 821
matejpesta@email.cz
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! Co nemůžeme vidět... 

Tisková zpráva 1

Rotopedtours 
a Pěškotours 2013

7. ročník

Věk ani zdravotní stav nerozhoduje, když chcete udělat
něco dobrého pro své zdraví! V říjnu 2013 senioři opět
společně objedou na rotopedech rovník! 

Podzimní akce pro seniorská zařízení a kluby, která zapo-
čala před lety v Novém Městě nad Metují, bude letos pokračo-
vat již sedmým ročníkem. Cílem je povzbuzení seniorů k aktiv-
nímu pohybu, zvýšení jejich sebejistoty a podpora zdraví.

Start je vyhlášen na 1. 10. 2013 a akce bude ukončena
31. 10. 2013. Po celý měsíc budou senioři sčítat ujeté ne-
bo nachozené metry a kilometry s cílem společně dojet ne-
bo dojít co nejdále. Akce nemá soutěžní charakter - vždy�
pro někoho, kdo k pohybu potřebuje berle, chodítka nebo
jiné pomůcky, je stejným úspěchem překonat třeba i deset
metrů jako pro jiného deset kilometrů. Vítězem se stane
každý účastník. 

Vloni, v roce 2012, se akce účastnilo 63 zařízení ze sedmi
krajů. V domovech pro seniory, klubech, denních stacionářích

a dalších zařízeních v říjnu šlapalo na rotopedech nebo chodi-
lo pěšky 1406 dam a pánů. Již druhým rokem se podařilo spo-
lečně splnit odvážný cíl: totiž objet a obejít planetu po rovníku.
Všichni společně ušli a ujeli více jak 67 tisíc kilometrů. Průměr-
ně tak každý účastník během měsíce zvládl téměř 48 kilome-
trů - a to většina byla ve věku přes 70 let, osmdesátníci ani
devadesátníci nebyli žádnou výjimkou. Je to výkon, za který by
se nemuseli stydět ani mnohem mladší a zdraví lidé. V anket-
ním šetření po skončení loňského ročníku se 3/4 z oslovených
účastníků plánovali letos opět připojit. Téměř 3/4 také uvedlo,
že na sobě pociiují příznivý vliv pohybu a 55 % respondentů
uvedlo, že se více pohybují i po skončení akce.

Hlavním partnerem je od roku 2010 Nadace Ta�ány Ku-
chařové Krása pomoci. Dále je akce podpořena z dotačního
programu Ministerstva zdravotnictví Národní program zdraví -
- projekty podpory zdraví 2013, projekt č.10317. K akci se při-
dala některá města i firmy. 

I v roce 2013 bude akce celostátně koordinvána lektory
Národní sítě podpory zdraví o.s. Informace k „Rotopedtours
a Pěškotours 2013“ jsou zveřejněny na webových stránkách:
www.nspz.cz a www.krasapomoci.cz, kde je celkový počet na-
jetých kilometrů pravidelně aktualizován.

Kontakt: Kateřina Janovská - 
katerina.janovska@nspz.cz

Marcela Mathesová - 
marcela.mathesova@nspz.cz

Pozůstatek zaniklé architektury: hrot s bání ze staré radnice

Hrot s bání 
ze staré radnice



Pozornému návštěvníkovi Masary-
kova náměstí v Přelouči jistě neunikne
skutečnost, že na domě č. p. 25 (bývalý
Městský úřad) je umístěna mramorová
pamětní deska s bronzovým reliéfem
a tímto textem: „Zde působil Ladislav
Quis, doktor práv, advokát a spisovatel
od r. 1884 do r. 1908“.

Mnohý náš občan si nepochybně
položí otázku, kdo to vlastně ten Ladi-
slav Quis byl a jaký byl jeho společen-
ský význam pro Přelouč. A právě tento
příspěvek si klade za cíl toto bílé místo
v povědomí četných občanů a především
mládeže odstranit. 

Ladislav Quis se narodil dne 7. 2. 1846
v Čáslavi, kde byl jeho otec městským lé-
kařem. Ten však záhy zemřel a ovdovělá
matka se v r. 1857 přestěhovala na ra-
du příbuzných do Prahy. Mladý Ladislav
zde pak studoval na gymnasiu akade-
mickém a novoměstském, po návratu do
Čáslavi v Německém Brodě a Táboře, kde
také odmaturoval. Již v Táboře se úspěš-
ně pokusil o první své verše - balady,
které vyšly v místním „Táboru“. Na pod-
zim r. 1868 nastoupil pak na právnickou
fakultu do Prahy. Toto studium úspěšně
zakončil doktorátem v roce 1874. Během
vysokoškolského studia pracoval jako žur-
nalista - v roce 1872 nastoupil za chura-
vého Karla Sabinu do redakce „Slovanu“,
kde psal literární články a fejetony, ně-
jaký čas působil i v Barákově „Svobodě“.
Nakonec pak přešel do redakce „Národ-
ních listů“. Ladislav Quis patřil svojí tvor-
bou mezi básníky tzv. školy národní, je-
jich národní tendence se výrazně proje-
vily v almanachu „Ruch“ (vydán r. 1868
na památku položení základního kame-
ne k Národnímu divadlu). V čele této ško-
ly stál Svatopluk Čech, v jeho blízkosti pak
J. V. Sládek - jeden z našich nejlepších ly-
riků, dále Eliška Krásnohorská (autorka
básní s vlasteneckou tendencí) a náš La-
dislav Quis, baladik a překladatel z něm-
činy a angličtiny. 

Básnické ambice Quisovy byly vel-
mi nadějné, přesto jeho knižní debut byl
považován za poněkud předčasný. Vždyi
s první svojí sbírkou „ Z ruchu“ vystoupil
téměř o dva, tři roky dříve než jeho sou-
časníci v almanachu „Ruch“, jako byli
např. J. V. Sládek a Sv. Čech, kteří později
zaujali svými prvotinami pevná místa na

vrcholcích českého Parnasu. Navíc Qui-
sova básnická prvotina vyšla v roce 1872,
tj. v době politického útlumu a skepse.
A tak se Quis ocitl ve stínu svých gene-
račních druhů, jakými byli nejen J. V. Slá-
dek a Sv. Čech, ale i Jan Neruda, který
Quise k básnické tvorbě nejen povzbu-
zoval, ale dokonce i prosazoval. Neruda
byl pro Quise skutečnou vůdčí osobnos-
tí druhé poloviny minulého století. Však
také hned v roce básníkovy smrti napsal
své osobní vzpomínky na největšího člo-
věka, kterého v životě potkal a s nímž
měl možnost se po léta osobně stýkat.
Osobnost Jana Nerudy tvoří také jakési

finále Quisovy prózy - „Knihy vzpomínek“
z r. 1901. Se zájmem si zde nepochybně
čtenář přečte kapitolu o poslední návště-
vě přeloučského advokáta s rodinou,
tj. manželkou a dvěma dcerami dne 12. 8.
1891 v Praze u Jana Nerudy. Po příjemně
strávené návštěvě se při odchodu rozlou-
čili polibkem a vřelým stiskem ruky a to
ještě Quis netušil, že to byl poslední pro-
jev lásky od věrného přítele. Za deset dní
po této návštěvě Jan Neruda zemřel.

Vraime se však zpátky do roku 1881,
kdy byl Quis nucen z důvodů existenč-
ních i zdravotních (oční onemocnění) za-
měnit post novináře a spisovatele za ci-
vilní postavení advokáta. Nejprve působil
v rodné Čáslavi (1881-1884) a pak až
do roku 1908 u nás v Přelouči. Výkon
praktického povolání nebyl mezi tehdej-
šími literáty žádnou výjimkou. Např. Sva-
topluk Čech pracoval v advokátní kan-
celáři, advokátem byl i Antal Stašek,
učitelská povolání si zvolili Jaroslav Vrch-
lický, J. V. Sládek, Alois Jirásek, Zikmund
Winter, K. V. Rais a další. Vždyi ani ži-

votní dráha Jana Nerudy nemohla lákat
k následování a to šlo o osobnost zce-
la výjimečnou. Jediný Jakub Arbes, velký
Quisův přítel, byl na sklonku sedmdesá-
tých let „jen“ spisovatelem. 

Když byl Quis nucen v r. 1881 ze zná-
mých již důvodů opustit Prahu,věřil, že
se během 10-leté advokátní praxe nato-
lik finančně zabezpečí, že se bude moci
vrátit do Prahy ke své další tvůrčí práci.
Avšak jeho záměry se bohužel nenapl-
nily. Z původních 10 let to bylo nakonec
plných 27 let civilního života mimo cen-
trum literárního života. Lze si jistě polo-
žit otázku, co bylo příčinou této časové
prodlevy? Byly to především hospodář-
ské poměry, které byly i na venkově vel-
mi neutěšené a lid opravdu chudobný.
A tak se Quisovy představy o jen krátko-
dobém odpoutání od Prahy zcela roz-
plynuly a naopak prožíval vzhledem ke
svému osudu jisté deprese člověka, který
své původní povolání literáta ne vlastní
vinou opustil. Přitom své osobní i písem-
né kontakty s dávnými přáteli nepřeru-
šil, svému dávnému příteli Jakubu Arbe-
sovi, autoru známých romanet, se však se
svými depresemi občas písemně svěřoval.

Avšak z místního přeloučského po-
hledu lze jen konstatovat, že právě pro-
dloužení tohoto Quisova „exilového“ po-
bytu v Přelouči bylo pro toto město velkým
přínosem. Mýlil by se ten, kdo by se do-
mníval, že aktivita Quisova na našem
venkově nějak ochabla. 

Pokračování příště
František Hollmann

Prameny:
- Ottův slovník naučný (str. 1.085-1.086)
- Josef Ledr: Dějiny města Přelouče nad

Labem
- Fr. Pulec: Novočeské písemnictví v pře-

hledných otázkách k maturitě (r. 1931)
- Dr. Staněk: Dějiny literatury české 

(r. 1935)
- Václav Mysliveček: Městská knihovna

JUDr. Lad. Quise v Přelouči (1939)
- ing. Jan V. Diviš: Věstník musejního spol-

ku v Přelouči (r. 1923)
- Lad. Quis: Vzpomínky ze staré Prahy,

básně „Z ruchu“ - r. 1887, Epigramy
(r. 1897)

Zveřejněno týmž autorem ve Zprávách
KPP č. 3-4/1996
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JUDr. Ladislav Quis - významná osobnost města Přelouče
(pro naše čtenáře, kteří nestihli přednášku Bc. Matěje Pešty dne 5. 9. 2013)



První den ve škole
V pondělí 2. 9. 2013 se opět otevřely po prázdninách dveře

budovy základní školy a nastal první školní den pro nové ško-
láky. V hezky vyzdobených třídách 1. A a 1. B žáky přivítaly je-

jich třídní paní učitelky D. Cyroňová a V. Šorfová. Prvňáčky při-
šla přivítat i paní ředitelka školy s paní zástupkyní a také paní
starostka.

Přejeme všem novým školákům hodně úspěchů v novém
prostředí. Mgr. D. Cyroňová

Co nového na naší škole
Školní rok 2013-2014 byl již zahájen a žáky čekají některé

novinky. Od října budou otevřeny kroužky pro 1.stupeň: kera-
mika, logopedie, angličtina hrou, německý jazyk hrou, sportov-
ní kroužek, sportovní hry, hravé opakování, přírodovědný krou-
žek, anglický jazyk.

Do vyučování bude zařazena výchova ke zdraví, OČMÚ,
projekt Normální je nekouřit a též tyto miniprojekty:
1. A - Jaro
1. B - Moje rodina
2. A - Život v lese
2. B - Ptáci lesů, luk a polí
3. A - Ochrana přírody
3. B - Oblíbení autoři a ilustrátoři dětských knížek
4. A - Ochrana přírody
4. B - Zdravá záda
5. A - Cestujeme po Evropě
5. B - Modely zlomků, Hrajeme si na divadlo

Byly provedeny úpravy i v Školním vzdělávacím programu.
Například dopravní výchovou se budeme zabývat v hodinách
prvouky v 1. - 3. ročníku, v přírodovědě ve 4. ročníku, v pracov-
ních činnostech ve 4. - 5. ročníku a ve všech ročnících v ho-
dinách tělesné výchovy. Do hodin matematiky v 5. ročníku se
opět vrátily zlomky. S finanční gramotností se žáci budou se-
znamovat ve 4. a 5. ročníku.

Plaveckého výcviku se letos zúčastní děti ze 3. a 4. tříd. 
Žáci si budou moci zasoutěžit nejen ve výtvarných, sportov-

ních, dopravních, přírodovědných soutěžích, ale i ve sběru pa-
píru, pomerančové kůry, PET víček…

Budeme besedovat s Městskou policií Přelouč a opět navští-
víme Městskou knihovnu v Přelouči.

Další informace o naší škole lze najít na internetové strán-
ce www.zsmn.cz. Mgr. V. Šormová

LOGOPEDIE
Naše škola zajišiuje logopedickou péči již několik let. Pro-

bíhá individuálně v časovém rozmezí 15 až 30 minut jednou
týdně podle závažnosti vady.

Snažíme se být v soustavném kontaktu s rodiči, protože
pravidelná spolupráce přináší úspěch v kratším čase. Zveme
i rodiče přímo do logopedické hodiny především při nácviku no-
vé hlásky.

Přestože tento školní rok teprve odstartoval, připravujeme
se již na následující. Proto nabízíme pro předškoláky, kteří se
stanou ve školním roce 2014/2015 našimi prvňáčky, konzulta-
ce s rodiči. Budou probíhat po předchozí telefonické domluvě
ve středu od 13:00 do 15:00 hodin.

Je možné se objednat na tel. čísle 466 958 826 (kancelář
školy). Mgr. M. Černohlávková
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45



Prvňáčci
Letos nastoupilo do 1. tříd 52 dětí. Přivítaly je třídní učitel-

ky Mgr. Jitka Capaliniová a Mgr. Blanka Kratochvílová. Prvňáč-
ci byli 2. září středem pozornosti, fotografovalo se ze všech stran.
Na svůj první školní den, kdy je doprovázeli jejich rodiče, budou
dlouho vzpomínat. Kromě vedení školy a představitelů města
je do třídy přišel pozdravit obrovský Šmoula. Nakonec se svezli
v kočáru taženém kladrubskými koňmi. Přejeme jim hodně štěs-
tí a úspěchů po celou školní docházku na naší základní škole. 

Pro rodiče nejmladších žáků se uskuteční 6. 11. (1. - 3. vy-
učovací hodinu) Den otevřených dveří v 1. třídách.

Novinky ve školní družině
Školní družina

pracuje s 90 žáky
ve 3 odděleních. Při
pobytu venku může
využívat nové hřiště
s dřevěnými prvky.
Kromě běžných čin-
ností budou děti i le-
tos navštěvovat oblí-
bené kroužky: 

BARVIČKA - výtvarné činnosti
SPORTOVNÍ - florbal, míčové a pohybové hry, cvičení s hudbou
VČELKY - první přírodovědné hrátky 
ŠIKULOVÉ - práce s papírem, látkou a přírodninami 

Dále nás čeká celoroční projekt MĚSTEČKO. Při plnění jeho
úkolů se něčemu naučíme, zároveň se pobavíme, pohrajeme
si a podpoříme dobré kamarádské vztahy. Vystavíme při tom
papírové město. Vždyi „Kdo si hraje, nezlobí.“

Mgr. I. Kryštofová
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Základní škola Smetanova ul.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY: 15. 10. úterý 14.00 — 16.30

16. 10. středa 7.15 — 8.00  a 14.00 — 16.30
17. 10. čtvrtek 7.15 — 8.00

KDE: ul. Školní, prostor mezi školní jídelnou a ZŠ

Sbíráme noviny, časopisy, letáky a směs papíru,
kartóny ani lepenku NE.

Máte-li možnost, papír prosím zvažte.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.

U ŠKOLY SNAD STRAŠÍ?!
V pátek 1. 11. 2013

Pro předškoláky, 
žáky 1. — 3. tříd
a další malé zájemce.

PřijJte se trochu bát
a projít si naši 
strašidelnou stezku
parkem u budovy 
1. stupně.

19.00 - předškoláci a mladší děti
20.00 - žáci 1. — 3. tříd a další zájemci
Zveme všechny malé děti, jejich rodiče či jiný doprovod.

ZŠ Smetanova, Přelouč



Dne 26. 10. 2013 by osla-
vili 50. výročí svatby manže-
lé Věra a Michal Hirkovi
z „Kréty“. 

Kdo jste je znali, vzpomeň-
te prosím s námi. 

dcera Iva s manželem, vnučka Anička 
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JUBILANTI

Marie Kubátová 94 let
František Hollmann 92 let
Jaroslava Hejná 91 let
Václav Jakubík 90 let
Vlastimil Hývl 89 let
Marie Korečková 89 let
Marie Pospíšilová 89 let
Jindřiška Balonová 89 let
Vladimír Panchártek 88 let
Jiřina Kousalová 88 let
Marie Hejtmánková 88 let
Zdeňka Kratochvílová 87 let
Samuel Zelenák 87 let
Jaroslava Plačková 87 let
Jaroslava Stráníková 86 let
Bohumír Bareš 86 let

Ladislav Holý 86 let
Marie Látová 80 let
Božena Ryšavá 80 let
Bohumil Danihelka 80 let
Dagmar Rejmanová 80 let
Teodor Kurš 75 let
Miroslav Fořt 75 let
Pavel Vančura 75 let
Hana Šarmová 75 let
Josef Laciok 75 let
Drahuše Blažejová 75 let
Jiřina Kasalová 75 let

ZLATÁ SVATBA

Josef a Věra Nalezinkovi 31. 8.
Václav a Květoslava Hledíkovi 24. 8.

PŘELOUČÁCI

Vzpomínka

TJ SOKOL Přelouč
oddíl stolního tenisu pořádá v přízemí sokolovny

ve dnech 18. — 19. října 2013

B U R Z U
dětského oblečení, sportovních potřeb,

obuvi, knih, hraček…

příjem věcí: pátek 18. října 16.00 — 19.00 hod.
prodej věcí: sobota 19. října 7.30 — 11.45 hod.
výdej věcí: sobota 19. října 16.30 — 17.00 hod.



Sluncem prosvícené letní prázdniny jsou bohužel minulos-
tí, přesto si dovolujeme poohlédnutí za dny klidu a pohody.
DDM organizoval dva pobytové a dva příměstské tábory. 

Letní tábor Vranice 
30. 6. - 13. 7. 2013

Na letošním táboře ve Vranicích bylo 41 dětí a starala se
o ně 14-ti členná parta dospěláků. Po mnoha letech jsme mě-
li štěstí na počasí.  Pro holky a kluky byl připraven bohatý pro-
gram na téma ČTRNÁCT DNÍ NA PANDOŘE. Vedoucí tábora
byla Jana Homolová. 

Letní tábor Hluboká - MOŘEPLAVCI
7. 7. - 20. 7. 2013

V letošním roce se zúčastnilo 101 dětí. Po příjezdu na tá-
bor všichni absolvovali námořnický výcvik. Večer za námi při-
šli k ohni „mágové vody“ a požádali nás o pomoc v boji proti
sílící moci boha Beliára. Naším úkolem bylo nalézt úlomky sta-
rých hliněných destiček, ze kterých se mágové dozvědí, jak se
vypořádat s hrozícím zlem. Úspěšně jsme vše zvládli, naše sna-
ha byla odměněna nádherným ohňostrojem. 

Příměstské tábory 
15. 7. - 19. 7. 2013, 26. 8. - 30. 8. 2013
Tábory zaměřené na poznávání okolí Přelouče. Postupně

jsme navštívili Semín, zahráli si hry v okolí kempu, navštívili
jsem Heřmanův Městec a kemp Konopáč, prošli jsme choltic-
kou oborou a obdivovali krajinu z nově rekonstruované roz-
hledny Barborka. Unavená těla jsme zrelaxovali v aquaparku
Vodní svět Kolín. Táborové týdny jsme zakončili sportovně - dí-
ky velké přízni paní Ireny Malé se děti povozily na koních v Lo-
henicích, za což ji patří veliký dík. Tábory jsme ukončili u tá-
boráku na zahradě DDM a zazpívali táborové písničky. 
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Akce pro děti a mládež !

Dům dětí a mládeže Přelouč
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! Akce pro děti a mládež 

tel. 466 672 003, 739 633 508, e-mail: ddm@ddmprelouc.cz

Nabídka kroužků, kurzů a aktivit DDM Přelouč 
na školní rok 2013/2014
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Spolupráce se ZŠ Smetanova Přelouč a Gymnáziem a SOŠ Přelouč
Nabídku kroužků obdrží děti ve škole v září od svých třídních učitelů.

Spolupráce se ZŠ Semín (aerobic, sportovní kroužek, dovedné ruce, práce na PC, rybáři…)
Upozornění! Termíny kroužků jsou pouze orientační a mohou se změnit dle požadavků návštěvníků 

a také s ohledem na efektivní využití pronajímaných prostor, zvláště u sportovních kroužků. 
Sledujte také naše internetové stránky www.ddmprelouc.cz

Zápis do zájmových útvarů bude probíhat od 2. 9. 2013 v DDM Přelouč, přihlášky je možno stáhnout 
z našich www stránek a poslat na naši adresu, popř. oskenovanou e-mailem.

Zahajovací schůzky proběhnou poslední týden v září - přesné termíny zveřejníme na našich www stránkách.



Září ve VOLANTU
aneb návrat ke školním 

povinnostem ☺
Prázdniny rychle uběhly a září bylo opět tady. Děti se vrá-

tily do školních lavic a s tím nastaly i školní povinnosti. A tak
i v klubu se začínáme pilně učit - píšeme domácí úkoly a do-
učujeme se, co je potřeba. V měsíci září jsme všichni společně
odvedli velký kus práce, a to především, co se pracovních čin-
ností týče. Věnovali jsme se výrobě výrobků, se kterými jsme
vyrazili v sobotu 21. září na 19. ročník udílení cen Františ-
ka Filipovského za nejlepší herecký výkon v dabingu. Zde
byly výrobky vystaveny k obdivu či ke koupi. A jak se vlastně
děti na výrobě podílely? - plnily polštářky molitanovou drtí, vy-
ráběly bižuterii z korálků (náramky, řetízky, náušnice, prstýn-
ky), z keramické hlíny zhotovily zvonkohry, pekly a zdobily
medové perníčky, pletly košíky z papírových ruliček apod. Dě-
kujeme VŠEM, kteří nás zakoupením některého z výrobků pod-
pořili ☺ V pondělí 23. září 2013 se u nás v klubu konal Den
otevřených dveří. Všichni občané tak měli jedinečnou příleži-
tost nahlédnout za dveře VOLANTU a dozvědět se jak o klu-
bu, tak o celé organizaci něco nového. Poslední zářijovou akcí
byly 1. narozeniny VOLANTU. Narozeniny správně připadaly
na 5. září. Tento den jsme strávili opravdu netradičně. Místo
narozeninové párty jsme se s dětmi pustili do velkého úklidu.
Uklízelo se opravdu všude a všechno ☺. Pořádná oslava se
konala až ve čtvrtek 26. září 2013, kdy se uskutečnila za-
hradní slavnost. Pro děti jsme připravili občerstvení na grilu,
soutěže, hudbu a celý večer doprovázela příjemná atmosféra.
Počasí bylo už poměrně chladné, ale akce se vydařila a jako
vždy jsme si užili společně spoustu legrace ☺. A co se bude
dít v říjnu? V sobotu 26. října 2013 vyrazíme s naším prodej-

ním stánkem na zámek Karlova koruna do Chlumce nad Cid-
linou, kde se bude slavit HALLOWEEN. Na úterý 29. října 2013
plánujeme nocování v klubu spojené s Halloweenskou stra-
šidelnou cestou. Všechny děti jsou srdečně zvány !!!

NAŠE SLUŽBY
Klub VOLANT

Určen pro děti ve věku od 5 do 15 let
Otevřeno  Po - Čt  12:00 - 17:30

Informační centrum
Poskytování informací ze sociální oblasti - přístup na internet

Otevřeno  Po a St  10:00 - 12:00

Terénní programy
Sociální služba určena pro děti, mládež i dospělé

K zastižení v terénu jsme v  Po a Pá  15:00 - 17:00

Dohody o výkonu pěstounské péče
Určeno pro pěstounské rodiny

KONTAKTY
Bc. Iva Gabrhelová     - 773 001 046
Martina Hošková, DiS. - 773 001 039

E-mail: volantops@seznam.cz, klubvolant@seznam.cz

Webové stránky: www.volantops.cz
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sídlo: ul. Kladenská 845, Přelouč, tel. 605 515 924, Slunickoprelouc.webnode.cz
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S létem se loučil i Josef Zíma
Přestože astronomický podzim nastává až 22. září, v Do-

mově u fontány jsme se s létem rozloučili již o týden dříve.
A loučení bylo náplní programu i účastí návštěvníků opravdu
velkolepé. 

V našich informačních vitrínách, ale i na výlepových plo-
chách města, jste mnozí jistě zaznamenali plakátek s pozvá-
ním do zahrady Domova na akci s názvem Loučení s létem.
Největším tahákem jistě pro mnohé bylo vystoupení Josefa
Zímy, známého zpěváka i herce, kterého netřeba představo-
vat. Ze všech rolí a pořadů asi nejvýrazněji utkvěl v našich pa-
mětích, jako průvodce hudebním pořadem Sejdeme se na Vla-
chovce a jako princ v pohádce Princezna se zlatou hvězdou
na čele. 

V týdnu před termínem akce všichni v Domově vzhlíželi
k nebi a prosili Svatého Petra o příznivé počasí. V neděli v po-
ledne se zdálo, že naše prosby byly vyslyšeny, ale těsně před
zahájením dne se spustil prudký a zdálo se, že nekončící déši.

Všichni návštěvníci i klienti se před
deštěm poschovávali, prodejci rychle
zakryli své zboží a všichni jsme se
zachmuřenými čely pozorovali černé
mraky. Ve chvíli, kdy už jsme klesali
na mysli, se černými mraky začaly
prodírat sluneční paprsky a déši po-
čal ustávat. Všichni jsme si oddechli
a vyšli ze svých úkrytů. Zejména v té-
to části dne si velké poděkování za-

slouží zaměstnanci Domova, že si i přes neočekávané kom-
plikace udrželi pozitivní naladění a úžasným způsobem se
postarali o klienty, stejně jako ihned po dešti zajistili pokrývky
na část nekrytých laviček. 

Hlediště se nevídaně rychle opět
zaplnilo a za chvíli již za aplausu vstu-
poval na podium Josef Zíma. I přes
zdravotní komplikace byl plný optimis-
mu, vtipu a samý úsměv tak, jak jej
všichni známe. Při jeho vystoupení se
návštěvníkům rozlinul úsměv ve tvá-
ři, poklepávali si do taktu, mnozí zpí-
vali a spontánně se začalo i tančit.
Prostě báječná atmosféra. 

I přes chvilkovou nepřízeň počasí byla zahrada Domova
plná téměř k prasknutí. Návštěvníci si prohlíželi a nakupova-
li rukodělné výrobky, výrobky z včelích produktů, aromatic-
ké svíčky, výrobky Domova u fontány, bižuterii, ale také sý-

ry a sladké pečivo
nebo opékané vuř-
ty. Občerstvení pro
klienty Domova za-
jistila a věnovala
firma Agrofert. Ne-
jeden z návštěvní-
ků se zastavil také
u stánku Poradny
pro seniory a se-

niorské záležitosti, kterou Domov provozuje, ale také u stánku
pro dobrovolníky. Ale nezapomněli jsme ani na dětské návštěv-
níky, pro které byl připraven skákací hrad, který však nebyl
kvůli deštivému počasí instalován. Děti si tedy alespoň zasou-
těžily na herních stanovištích a všechny si odnesly sladkou
odměnu. 

V průběhu dne
byly vyhlášeny i vý-
sledky fotografic-
ké soutěže, kterou
Domov uspořádal.
Ceny vítězům pře-
daly ředitelka Do-
mova Danuše Fomi-
czewová, starostka
města Přelouče Ire-
na Burešová a vedoucí soc. odboru Krajského úřadu pro Par-
dubický kraj Helena Zahálková. Vítězkou se stala slečna Ja-
na Vánišová. 

Významnou částí dne by-
lo také slavnostní zasazení
Stromu vzpomínání a Stro-
mu přátelství, které Domo-
vu věnovala firma Okrasná
školka Schuch Zdechovice.
Pietnímu prostoru doplně-
nému kapličkou, požehnal farář Římskokatolické církve Lu-
bomír Pilka. Tato část zahrady má pro Domov symbolický vý-
znam. Je to prostor určený duchovnímu rozjímání, prostor
pro tiché poseze-
ní a rozloučení se
s klienty a blízký-
mi, kteří opustili ten-
to svět. Zároveň je
také místem, kde
s úctou zveřejňuje-
me jména osob, fi-
rem a institucí, kte-
ré našemu Domovu
významně projevili
přátelství návštěvou, finanční nebo morální podporou. 

Po Josefu Zímovi na podium vystoupila skupina Gros
country, která hrála až do podvečerních hodin. V závěru dne
skupina zahrála i několika skalním příznivcům a zaměstnan-
cům na přání. 

Děkujeme všem významným hostům, kteří nás poctili svo-
ji návštěvou a děkujeme i všem zaměstnancům, kteří se vý-
raznou měrou podíleli na úspěchu akce a kteří kolem sebe
šířili pozitivní atmosféru i přes těžkosti způsobené počasím. 

Ale ani v tuto chvíli nezahálíme a srdečně Vás zveme na
Týden sociálních služeb v rámci, kterého připravujeme Dny
otevřených dveří a mnoho jiných akcí. Více informací získáte
v našich informačních vitrínách na oplocení Domova a u ná-
draží ČD a také na www.domovufontany.cz.

Mgr. Danuše Fomiczewová, ředitelka 
Mgr. Andrea Faltysová, DiS., metodik
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Okénko z Domova u fontány



Zveme veřejnost do Domova u fontány 
na

Týden sociálních služeb
Akce se bude konat ve dnech 7. - 13. října 2013 

v areálu Domova u fontány, Libušina 1060, 535 16 Přelouč

♣ Týden sociálních služeb je celorepubliková akce pořádaná
již pátým rokem Asociací poskytovatelů sociálních služeb
a MPSV ČR. Jednotliví poskytovatelé se tak mohou prezen-
tovat a ukázat veřejnosti, jakým způsobem se sociální služ-
by s postupem času mění a zkvalitňují. Jako předešlá léta,
i letos se zapojí také Domov u fontány.

♣ Pro naše klienty i pro širokou veřejnost jsme připravili mno-
ho doprovodných aktivit. Klienti (a nejen naši) si tak mohou
zahrát hru BINGO!, zúčastnit se turnaje ve hře Člověče, ne-
zlob se!, zasoutěžit si, zasportovat, nebo se pobavit při hu-
debním vystoupení. Zároveň budou zachovány další pravi-
delné týdenní aktivity. 

♣ Úterý a středa bude patřit Dnům otevřených dveří. Zájemce
o prohlídku provedeme domovem, popř. podáme další in-
formace o domově a o poskytovaných službách. Ve středu
bude po celý den otevřena Poradna pro seniory a senior-
ské záležitosti. V odpoledních hodinách bude probíhat ná-
bor nových dobrovolníků ve spolupráci s koordinátorkou
Dobrovolnického centra přeloučské Charity, Ing. Zdenkou
Kumstýřovou.

♣ Po celý týden bude probíhat naučná výstava o Alzheimero-
vě demenci a současně prodejní výstava výrobků domova.

♣ Letos poprvé se bude v našich prostorách konat Kulatý stůl
aneb příklady dobré praxe, kde se mají sejít zástupci posky-
tovatelů a předat si navzájem svoje dobré zkušenosti

♣ Přesný program celého týdne najdete na našich letácích
a internetových stránkách www.domovufontany.cz 

♣ Přijjte se podívat, pobavit se s námi a nebojte se zeptat.
Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci i klienti Domova
u fontány.
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz�������

Podpora rodiny funguje dva roky
Minulý měsíc jsme si připomněli, že naše služba funguje

už dva roky. Od září 2011 do dnešních dnů s námi uzavřelo
smlouvu o poskytování služeb 25 rodin (36 dospělých a 51 dě-
tí). Působili jsme v Přelouči, ve Chvaleticích, Turkovicích, So-
přeči, Vlčí Habřině, Semíně, Selmicích, Štěpánově, Jankovicích,
Břehách, Jedousově, po přestěhování rodin jsme dojížděli i do
Pardubic a vzdálenějších obcí. Z celkového počtu nám 19 ro-
din doporučil OSPOD Přelouč, 6 rodin vyhledalo naši pomoc
samostatně. Z článků, které si o naší službě můžete v Roštu
přečíst, se možná zdá, že se věnujeme hlavně materiální po-
moci těmto rodinám, ale opak je pravdou. Materiální pomoc
je něco navíc a není v našich silách zabezpečit ji bez pomoci
ostatních, proto tak často prosíme dárce o pomoc. Prioritou na-
ší služby je poskytovat v rodinách pomoc a podporu v těch
oblastech, kde na to rodina sama nestačí. Nejčastější oblasti
pomoci jsou - hospodaření a vedení domácnosti, bydlení, dlu-
hy, sociální dávky a jejich čerpání, hledání zaměstnání, výcho-
va dětí apod. Velmi často doprovázíme členy rodiny na různá
jednání - na úřady, k soudu, k lékaři, do školy apod. Pomáhá-
me jim s komunikací ai už v rodině, nebo mimo ni. Práce s ro-
dinami je pestrá, zajímavá a také náročná. V rodinách nepře-
bíráme zodpovědnost za chování jednotlivých členů, ani za
důsledky tohoto chování, naše metody práce nejsou invaziv-
ní, vždy se snažíme vidět v rodině to lepší a řešení nabízíme. 

Občas se stane, že se na nás obrátí někdo ze známých ne-
bo sousedů uživatelských rodin a požaduje po nás, abychom
v rodině udělali „pořádek“, případně něco nařídili apod. Někdy
se nám nedaří takovým žadatelům vysvětlit, že toto není mož-
né, rodiny s námi spolupracují, když chtějí a připadá jim to
prospěšné a naše funkce není rodinu řídit. Mnohdy se v naší
práci musíme spokojit s hodně malými úspěchy a někdy přes
všechnu naši snahu ke zlepšení nedojde, ale i to je součást
naší práce.

Trvale nás také trápí nedostatek financí na provozování
služby, potřebovali bychom navýšit úvazky pracovnic služby,
abychom měli více času na přímý kontakt s rodinami. Chtěli
bychom alespoň jednu samostatnou místnost pro uložení vě-
cí, které dostáváme od dárců - oblečení, obutí, hračky, apod.,
věci skladujeme v naší kanceláři a není to pohodlné pro nás,
pro dobrovolnici, která se o šatník stará a ani pro zájemce,
kteří do šatníku přicházejí. Doufáme, že se dočkáme zlepšení
v této oblasti. 

Na druhé straně máme velkou radost z podpory někte-
rých představitelů měst a obcí, od podnikatelů i obyčejných li-
dí, upřímně děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem
pomáhají, nebo vyjadřují pochopení.

Rita Hudcová, vedoucí služby

Září v Jakub klubu
Prázdniny utekly jako voda a my jsme opět přivítali děti

v našem klubu. I letošní školní rok budeme pokračovat spolu
s našimi dobrovolníky v tradičních volnočasových aktivitách,



které se nám osvědčily, a to je vaření, keramika a floorball.
Od konce září začne docházet i naše nová dobrovolnice na
zumbu, což je cvičení, které spíš připomíná velkou taneční pár-
ty. Spojuje prvky salsy, rumby, mamby a merenque, nechybí ani
hip hop. 

Po celý měsíc jsme si s dětmi povídali o penězích, neboi
děti by měly znát hodnotu peněz a měly by umět s nimi hos-
podařit. Téma peněz jsme zvolili záměrně, neboi stále více při-
bývá domácností, které se zadlužují. 

Ve středu 11. 9. 2013 jsme otevřeli v odpoledních hodi-
nách Jakub klub a nabídli tak široké veřejnosti a školám mož-
nost podívat na prostory Jakub klubu, nové vybavení a v ne-
poslední řadě také výrobky našich dětí. Děti ze školní družiny
měly možnost zasoutěžit si v tělocvičně a porovnat tak síly
s ostatními dětmi.

Porovnat svoje síly a fyzičku mohly děti i na horolezecké
stěně, kde se také dostatečně vyřádily. Na druhé straně děti
poznaly, že lezení není jen o tom, kdo z nich vyleze nejvýš,
ale také o vzájemné pomoci a kamarádství, bez kterého se le-
zení neobejde. 

Kreativitu a estetické cítění i nadále rozvíjíme u dětí pomo-
cí výtvarných nápadů, které pro ně připravujeme. Tentokrát
děti tvořily kuličkové mozaiky. Ve výtvarné soutěži „O čem sní-
me“ se nejvíce vydařil obrázek s názvem „Moje auto snů“. 

Mgr. Petra Hlaváčková, vedoucí Jakub klubu

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
Ve čtvrtek 10. října 2013 se uskuteční další přednáška

Mgr. Tomáše Zdechovského RÉTORIKA , a to od 16.00 ve Vino-
téce u Kotýnků. Předešlá přednáška v dubnu se věnovala Kon-
centraci a tréninku paměti, pan Zdechovský slíbil, že nám příš-
tě přiveze ukázat některý z přístrojů jejich neurolaboratoře, který
se ovládá počítačem uloženým v čelence, a to pouze vlastní
koncentraci. Určitě to bude hodně zajímavé setkání, přijjte,
vstup je zdarma.

Zdenka Kumstýřová 

Klub aktivní senior 
Klub aktivní senior (dále jen KLAS) zahájil po prázdninách

svoji pravidelnou činnost. Setkání se konají většinou v úterý,
pokud nejsou v plánu akce, které probíhají jen o víkendech.
Ta první se uskutečnila v soboru 7. září v rámci celostátní ak-
ce Dny evropského kulturního dědictví. 18 členů KLASu se vy-

dalo do Kutné Hory. Navštívili jsme krásný chrám Nanebevze-
tí Panny Marie v Sedlci, Kamenný dům, Vlašský dvůr a chrám
svaté Barbory. Všechna místa jsme mohli zhlédnout buj zdar-
ma, nebo s průvodcem za snížené vstupné.

Podruhé jsme vyrazili 17.9. na rozhlednu Barborka. Naroz-
díl od krásného počasí při výletu do Kutné Hory jsme absolvo-
vali pěší cestu z Choltic na rozhlednu a poté do Svojšic při
chladnu, zatažené obloze a větru. 11 účastníků obdrželo za
tento „výkon“ certifikát, který pro KLAS vytvořil pan Ivo Štěpá-
nek. I přes horší počasí panovala vynikající nálada, kterou pod-
pořil p. Blažek veselým průvodním slovem a grogem. Obojí nás
příjemně zahřálo.

Další setkání plánujeme na 1. 10. Za příznivého počasí opět
výlet do blízkého okolí, v opačném případě setkání pod stře-
chou. Zájemci o akce KLASu se mohou přihlásit na telefonním
čísle 731 402 375.
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Dobrý den vážení čtenáři. Tak máme
po prázdninách, dny se krátí, teploty kle-
sají. Přesto nebujte smutní. Příroda nám
to vynahradí v podobě plodů, které všu-
de kolem nás dozrávají. Stačí natáhnout
ruku, nebo sáhnout do peněženky. Pro-
to moje dnešní nabídka vychází z příro-
dy v podobě jejích plodů. Budou to jídla
vegetariánská. A hned začneme. 

Květáková polévka
Předem upozorňuji: není květák jako
květák. Já dávám přednost velkému. Ten
si doma rozdělím na tři díly. Třetina bu-
de na obalení, druhá na placičky a třetí
na polévku. Jestli budete vařit květák
v celku, nebo rozebraný, je už na vás.
Košiály nevyhazujte. V polévce nebo pla-
cičkách budou dobré. 
Co budete potřebovat: úměrné množ-
ství květáku, špetku drceného kmínu,
hladkou mouku a máslo na jíšku, sůl,
pepř, zeleninový bujón (na 1 litr vody
jedna kostka), ocet, na malé kostičky
uvařené brambory, smetanu na vaře-
ní nebo tatra mléko, vajíčka dle vaše-
ho uvážení. 
Postup: rozebraný květák uvařte v oso-
lené vodě téměř doměkka. Košiály pře-
dem nakrájejte na malé kousky. Přidejte
bujón a kmín. Budete-li do polévky při-
dávat brambory, uvařte si je předem. Na
pánvičce si připravte světlou jíšku, kte-
rou vmíchejte před dovařením do polév-
ky. Přilijte smetanu, případně rozšlehaná

vajíčka. Za stálého míchání dovařte, do-
chuite solí, pepřem a octem. 

V minulém kulinářském okénku jsem za-
řadil recept na kulajdu. Dnes uvedu re-
cept na couračku. Doufám, že skončí
dohadování, jaký je rozdíl mezi oběma
polévkami. 
Co budete potřebovat: kysané zelí
(množství dle vaší úvahy), vývar - nej-
lepší je z uzeného masa nebo připra-
veného z hovězího bujónu (1 litr vo-
dy dvě kostky), lžička sladké papriky,
kelímek zakysané smetany, polovinu
krabičky tatra mléka, ocet, pepř, na
kostičky nakrájené brambory, polohru-
bou mouku (1-2 lžíce) na zahuštění. 
Postup: nejdříve uvařte na kostičky na-
krájené brambory. K nim přidejte zelí
a vařte ještě alespoň 20 minut. Než se
vše uvaří, rozkvedlejte ve smetaně mou-
ku, papriku, pepř a za stálého míchání
pozvolna nalijte k bramborám a zelí.
Chvíli povařte na mírném ohni (míchej-
te!). Kdo chce může si přidat trochu octa.

Květákové placičky
Co budete potřebovat: květák, strou-
hanku, 1-2 vejce, sůl, pepř, olej na
smažení. 
Postup: květák rozeberte, košiály na drob-
no pokrájejte a v mírně osolené vodě
uvařte do úplného změknutí. Vodu slij-
te a květák přesypte do misky, ve které
budete placičky připravovat. Přidejte va-

jíčka, sůl, pepř. Vše vidličkou rozmačkej-
te na kaši. Přisypte strouhanku a rukou
zpracujte těsto, ze kterého budete tvořit
placičky. Ty pokládejte na rozpálený oma-
stek, osmažte z obou stran. Jako přílohu
podávejte vařené brambory. 
Poznámka: než začnete placičky smažit
„ve velkém“, vyzkoušejte jednu. Hned zjis-
títe, co jim schází. Pozor na strouhanku.
Dáte-li jí hodně, placičky budou tuhé. 

Dušená mrkev na sladko
Co budete potřebovat: mrkev, sterilova-
ný hrášek, sůl, cukr, máslo, olej a hlad-
kou mouku na jíšku, ocet, brambory. 
Postup: na hrubo nakrájejte mrkev, při-
dejte hrášek, přisolte, oslajte (1 polév-
ková lžíce) a dejte vařit. Než se mrkev
uvaří, připravte si světlou jíšku, kterou při-
dejte do scezené mrkve, chvíli povařte.
Dochuite dle chuti cukrem, solí a octem.
Jako přílohu použijte vařené brambory.
Jídlo si můžete vylepšit natvrdo uvaře-
ným vejcem. 

Dobrou chui. Pavel Culek
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Zpráva z činnosti týmu za měsíc září 
- dostali jsme úžasný dárek!!!

Po prázdninách se náš tým pokusil na prvním cvičení roz-
hýbat svá ztuhlá těla. Příjemným zjištěním však bylo, že jsme
dostali za dlouhodobé a úspěšné reprezentování našeho So-
kola za odměnu úžasný dárek. A aby to nebylo tak jednodu-
ché, museli jsme si ho v budově Sokola v Přelouči najít. To
však nebyl žádný problém. Dáreček jsme našli poměrně rych-
le, přenesli jsme si ho do tělocvičny a rozbalili ho. Odměna
představuje úplně zbrusu nový, moderní a speciální gymnas-
tický koberec. 

Proto musím vedení T. J. Sokola v Přelouči poděkovat za
koupi tohoto gymnastického náčiní, které bylo velmi potřeba.
Hnedka se nám bude cvičit lépe, neboi tento koberec je kva-
litnější a hlavně i bezpečnější pro cvičení gymnastických prv-
ků. Děkuji také panu Vamberskému, který na tento koberec
vytvořil speciální vozík pro lepší manipulaci. 

Dále bych chtěla pogratulovat našim bývalým cvičitelkám,
dnes již novopečeným maminkám, kterým se na konci měsí-
ce srpna a začátkem září narodili dva chlapečci. Přeji Vám
i Vašim potomkům hlavně zdraví, ai Vám ratolesti rostou jako
z vody, přináší jen potěšení, nádherné chvíle a okamžiky, na
které nikdy nezapomenete. 

Mgr. et Bc. Petra Šimková, DiS.

Konalo se ve dnech 6. - 8. září v Havlíčkově Brodě. Soutě-
žila družstva ČR, Německa, Švédska a Švýcarska. Ve Švédsku
se touto disciplínou zabývají už 40 let. 

V ČR je velmi krátká historie, začali v Chotěboři před ne-
celými dvěma roky, s novým kroužkem pro děti a projevil se
zájem o tuto volnočasovou aktivitu. 

Za ČR se zúčastnily také dvě dívky z Přelouče - žákyně 8.A
ZŠ Smetanova - Nikola Čapková a Anna Morávková. Neved-
ly si špatně, i přes malou zkušenost a velmi krátkou dobu tré-
ninku. Obě se probojovaly se svými králíky do finále. Nikola
Čapková se svým druhým králíkem získala stříbro. 

Soutěží se v kategoriích: rovinná dráha, parkur, vše s pře-
kážkami a to v lehké, střední, těžké a elitní třídě. Dále pak skok

vysoký a daleký. Je tam i tzv. vodní příkop. Připadáte si jako
na Velké Pardubické, je na co se dívat. Složitost, vedení králí-
ka na vodítku přes překážky a hodně plemen. 

Dokonce zde byl vytvořen nový český rekord ve skoku do
dálky, 265 cm. Všechny zahraniční konkurenty porazila z ČR
Lenka Špilerová z Prahy. Soutěžilo se od rána až do pozdních
večerních hodin. Mezinárodní porota běhala se stopkami v ru-
ce a očima sledovala překážky. 

V neděli v podvečer se vše uzavřelo slavnostním vyhláše-
ním vítězů, předáním pohárů, diplomů a odměn pro králíčky.
Kdo má zájem prohlédnout si foto z této akce, na internetu
rajče.net 3. ME králičí hop a aktivity akce roku web Klub krá-
ličího hopu.                                              Ella Čapková 
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3. mistrovství Evropy v králičím hopu

TJ Sokol Přelouč
Pardubická 734, 535 01 Přelouč

GYMNASTIKA
cvičitelský tým: Mgr. et Bc. Petra Šimková, DiS.,

Zdeněk Vamberský, Kateřina Skalová

Ukázka fotek stěhování 
i první vyzkoušení nového gymnastického koberce



V pondělí 16. září se konala vernisáž výstavy „Lví silou,
vzletem sokolím! 125 let Sokola v Přelouči“. Výstavu pořádá
Městské muzeum v Přelouči a Tělocvičná jednota Sokol Pře-
louč. Program v 17.00 zahájilo dechové trio (David Štrupl, Jiří
Mach, Tomáš Knický). Následovalo uvítání kurátora výstavy
a dále proslov jednatele TJ Sokol Přelouč, Miroslava Brebery,
ve kterém nastínil zásadní historické okamžiky z dějin přelouč-
ské jednoty, ale zmínil se také o současnosti TJ Sokol Přelouč.
Poté promluvil místostarosta města Přelouče, Ivan Moravec,
o současné situaci Městského muzea v Přelouči. Nakonec po-
hovořil kurátor výstavy. Hovořil nejen o výstavě samotné, ale
také o tom, co má TJ Sokol Přelouč a městské muzeum společ-
né. Oficiální část vernisáže ukončilo opět dechové trio krátkým

hudebním vystoupením. Za pěkné fotografie z vernisáže děku-
jeme Barboře Peštové.

Vernisáž byla hojně navštívena, přišli také zástupci spřáte-
lených jednot z okolí, náčelnice Sokolské župy Východočeské -
- Pippichovy Světlana Hoffmannová či zástupci Státního okres-
ního archivu v Pardubicích. Výstava bude otevřena po celý říjen
v pondělí od 9.00 do 17.00 a ve středu od 9.00 do 16.00 v do-
mě čp. 26 na Masarykově náměstí. Školní výpravy je třeba
s dostatečným předstihem předem objednat u vedoucího Kul-
turních služeb města Přelouče, Daniela Reichmana.

Bc. Matěj Pešta, kurátor výstavy
731 200 821, matejpesta@email.cz

Na konci 20-tého století se tenis v Přelouči dostal do hlu-
bokého útlumu. Rozpadlo se mužstvo dospělých pro nedo-
statek hráčů a taktéž zanikla práce s mládeží. Tenisové kurty
povětšinou zely prázdnotou. Je na podiv, že i při skomírající
členské základně jsme kurty udržely v pěkném stavu…

K oživení dochází až v roce 2007, kdy bylo znovu sestave-
no družstvo dospělých, i když je nutno přiznat, že bez hostují-
cích hráčů by tomu tak nebylo. Postupně se protlačilo do Par-
dubického krajského přeboru! To už je tenis na velmi slušné
úrovni!

Opět se obnovila práce s mládeží formou tenisové školič-
ky, kdy po dobu čtyř měsíců dvakrát týdně se zájemcům o hra-
ní tenisu snažíme vštípit základy tohoto sportu. Prozatím se

nepodařilo připravit mužstvo (4 chlapci a 2 dívky) schopné
k přihlášení do soutěže. Flintu do žita ale neházíme…

A co současnost? 
Rok 2013 zaznamenal další posun. Byl sestaven B tým

dospělých, tentokrát téměř výlučně z členů klubu TC Přelouč
a zařazen do Východočeské krajské soutěže 2.třídy, skupina B.
Úspěchy či neúspěchy obou družstev i jednotlivců jsou k zhléd-
nutí na stránkách Českého tenisového svazu.

Pravidlem se stávají turnaje pořádané TC Přelouč a to
o Cyrilo-Metodějských svátcích a Svatováclavských svátcích.
Jejich cílem není jen sportovní výkon ale i společenská strán-
ka, od níž si slibujeme ještě větší zájem přeloučské veřejnosti
o tento sport, byi jen třeba na rekreační úrovni. Navštivte strán-
ky TC Přelouč, kde získáte nejzákladnější informace, nebo se
přijděte podívat. Vždyi kurty jsou zde proto, aby se na nich
hrálo a doufáme, že v příštích letech se dostaví i výsledky pře-
devším z řad přeloučské mládeže.                          M. Výb
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Vernisáž výstavy Městského muzea v Přelouči

Že by vzkříšení?

Matěj Pešta

Tenis Club Přelouč „A“ Team 2013 Tenis Club Přelouč „B“ Team 2013

Vernisáž



Tak jako v loňském roce, tak i v tom letošním, se mistrov-
ství Evropy kategorie U20 konalo v České republice, a tak jako
loni měl reprezentační výběr této kategorie zástupce našeho
klubu RC Přelouč. Do konečného složení reprezentace do
20ti let ,trenérů Daniela Beneše a Michala Ouředníka, se no-
minoval i Jan Kohout. Pro objasnění, jedná se o syna Pavla
Kohouta alias Rochta, dlouholetého hráče a dnes už funkcio-
náře místního klubu. Mistrovství se konalo na hřištích Sparty
a Slávie Praha. 

Mistrovství bylo zahájeno 24. srpna a naše reprezentace
se v prvním kole střetla s celkem Moldavska. Za vytrvalého
deště se našim mladíkům podařilo do šampionátu vstoupit
velmi dobře a výhrou 29:7 postoupili do semifinále, kde na ně
čekal tým Švýcarska, který o bod porazil Lucembursko. V zá-
kladní sestavě nastoupil i Jan „Johny“ Kohout na postu tříčtvrky
s číslem 13 na zádech. K úvodnímu vítězství Johny přispěl 9ti
body za tři úspěšné konverze a jeden trestný kop, kterým před
koncem prvního poločasu strhl vedení našeho týmu na 10:7. 

V semifinále se naše dvacítka, opět s Honzou v základní
sestavě, utkala se Švýcarskem, a tak jako loni se dokázala
probojovat do závěrečného finále. Johny byl opět vidět a jako
kopáč repre týmu se ukázal v nejlepším světle, když jeho úspěš-
nost byla 100% a zatížil tak konto Švýcarů 14ti body. 

Ve finále naše dvacítka bohužel nestačila na favorizova-
né Holandsko, ale celkový výsledek není vůbec špatný. I v tom-
to zápase dokázal Johny skórovat a do svých statistik si připsal
5 bodů za dva úspěšné kopy. Stříbrná medaile je krásným úspě-

chem a přeloučská rugbyová škola se opět neztratila. Honzu
čeká velmi náročný podzim, kdy souběžně nastupuje za ex-
traligový Bystrc Brno a současně ligovou Přelouč a v listopadu
se navíc zúčastní mistrovství Evropy hráčů do 19ti let v Portu-
galsku, kde se utkají s týmy z druhé výkonnostní vlny, jako jsou
Gruzie, Rumunsko, Rusko, Portugalsko, Španělsko. Přejeme na-
šemu odchovanci hodně sportovních úspěchů. 

1. kolo - Česko - Moldavsko 29:7 (10:7) body Kohout Jan 9 
Semifinále - Česko - Švýcarsko 19:8 (10:8) body Kohout Jan 14
Finále - Česká republika - Holandsko 15:27 (0:15) body Ko-
hout Jan 5 

Martin Má�a Kohout, www.rugby.prelouc.com

V září byla v katastru obce Lohenice ukončena výstavba
a místní rybářská organizace tak získala dva nové chovné ryb-
níky - Zajícův a Malý Buňkov.

Zajícův rybník vznikl spoje-
ním a rozšířením dvou stávají-
cích rybníků a to „Zaječáku“
a „Vytěrného“. Nový rybník je
vzdálen bezmála 30 m od řeky
Labe, má rozlohu 3,86 ha s max.
hloubkou u výtoku 1,4 m. Přítok je zajištěn z Labe a voda od-
téká přes místní rybářský revír Komoru a Živanickou strouhu
zpět do Labe.

Malý Buňkov se nachází
v bezprostředním sousedství ryb-
níka Buňkov ze kterého je i na-
pájen. Výměra nového rybníka je
2,23 ha s maximální hloubkou
u výtoku 1,9 m.

Místní organizace ČRS, která stavbu financovala, bude ryb-
níky používat pro chov ryb, ale jejich význam je i krajinotvorný
a v neposlední řadě mohou sloužit i pro akumulaci vody při
případných povodňových událostech. 

Podrobnější informace o průběhu a zhodnocení stavby ryb-
níků budou seznámeni členové ČRS MO Přelouč na prosinco-
vé schůzi a čtenáři prostřednictvím měsíčníku Rošt v dubno-
vé výroční zprávě.

Ing. Karel Němec
Rybářský hospodář ČRS MO Přelouč
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Zástupce RC Přelouč na Mistrovství Evropy
kategorie U20 v rugby

Dva nové rybníky pro MO ČRS
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PŘELOUČSKÝ HOKEJBAL

Inzerce



Poslední srpnová sobota patřila v Pře-
louči již tradičně Rallye Železné hory. Ma-
sarykovo náměstí opět zaplnily krásné
vozy a motocykly různých „věkových“ ka-
tegorií. Jedno však měly společné! Nad-

šené majitele, pro které je jízda a péče
o tyto veterány velikou radostí a koníč-
kem. Že je naše rallye už v regionu zná-
má, svědčí velký zájem účastníků a také
diváků. Na náměstí se sjelo 87 soutěží-
cích posádek, překvapením bylo, že se tu
objevilo dokonce 11 aerovek! Zajímavé
dopoledne zpestřily svým vystoupením
ženy, které pod vedením pí. Ireny Staňko-
vé předvedly dobové tance v dobových
kostýmech. Sklidily za své vystoupení vel-
ký potlesk a uznání. 

Za krásného počasí startovaly postup-
ně od půl dvanácté posádky na trasu
a plnily různé vědomostní i praktické úko-
ly. Odpoledne se pak vraceli účastníci na
náměstí, kde byly po vyhodnocení vyhlá-

šeny výsledky. Soutěžilo se nejen ve čty-
řech kategoriích staré a mladší automo-
bily i motocykly, ale byla vyhodnocena
i soutěž elegance, dobové oblečení, nej-
starší, nejmladší nebo nejvzdálenější
účastník a nejstarší automobil či moto-
cykl. Např. nejstarší automobil byl Wal-
ter WIZ z roku 1921 pana Valnohy ze
Zábřehu na Moravě, nejstarší motocykl
Automoto MS r. 1925 p. Šitycha z Kolína,
soutěž elegance vyhrála Praga Picollo
r.v. 1932 p. Egidyho z K. Hory a motocy-
kl Omega Excelsior p. Vorla z Hrochova

Týnce. Za nejlepší dobové oblečení byla
odměněna posádka Aera 662 p. Šmera-
la z Načešic. Absolutním vítězem se stal
p. M. Jeřábek z Veselí na motocyklu ČZ
125C s pouhými 16 trestnými body. 

Auto moto veteráni Přelouč děkují
všem sponzorům za finanční podporu
i hodnotné ceny, všem dobrovolným po-
řadatelům, kteří pomáhali zajišiovat zá-
vod, poděkování patří také p. Adamírovi
za účinnou a nezištnou pomoc při odta-
hu nepojízdných vozidel a p. Sviridovovi
za krásné fotografie, které spolu s pa-
mětním listem obdrželi všichni účastníci.

A největší poděkování patří p. J. Ha-
vrdovi (a jeho rodině), bez něhož by ten-
to závod nebyl!!                           JM

Zákon říká: Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným pro-
vozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky,
nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod
pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet
jen na těchto místech. Co si ale představit tím místem pro pře-
cházení vozovky? A jak se liší od přechodu pro chodce?

Přechod pro chodce běžně známe, je vyznačen „zebrou“ na
silnici případně ještě svislou modrobílou dopravní značkou
s černým panáčkem uprostřed. Krom toho mívá chodník na obou
koncích přechodu snížený obrubník s úpravou pro postižené
osoby. Naproti tomu, místo pro přecházení není označeno ani
vodorovným či svislým dopravním značením. Má jen snížené
obrubníky s bezbariérovou úpravou. Z toho plyne, že místo pro
přecházení, je méně výrazné a tudíž jej chodec hůře hledá a ři-
dič téměř neregistruje. Po právní stránce je chodec na místě
pro přecházení prakticky nechráněn a tak musí být velmi obez-
řetný. Pro zvýšení bezpečnosti mohou být jak přechod tak
i místo pro přecházení osvětleny speciálním bezpečnostním
svítidlem. Paradoxní je na věci to, že v poslední době úředníci
Policie ČR, vyjadřující se k úpravám silnic, upřednostňují bu-
dování míst pro přecházení než přechodů pro chodce. 

Ing. Martin Moravec, Ph.D.
dopravní specialista
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Na přechodu
pro chodce 2

Rallye se vydařila!



Milí přeloučáci! Dvacáté první září je
za námi, ceny za dabing jsou předány
a Ateliér Josef též začal bilancovat své
dvě akce, které jsou s předáváním cen
za dabing již léta spojeny. Jak Sochař-
ský workshop, tak Zahradní galerie do-
padly nad naše očekávání. Navzdory po-
časí, které nám příliš nepřálo a strašilo
nás ve snech, byly obě akce velmi úspěš-
né a to nejen z našeho pohledu. Téměř
od všech účinkujících po akci dorazily
emailem nabídky na příští účinkování
a slova chvály na ojedinělou atmosféru
celé akce, na milé publikum v našem
městě a v neposlední řadě i na naše sna-

žení přispět alespoň troškou dlouhodo-
bě nemocným dětem hospitalizovaným
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Letos jsme historicky poprvé, ve spolu-
práci s vedením dětské kliniky HK, která
nám darovala malované obrázky hospi-
talizovaných dětí, uspořádali dražbu osmi
obrázků těchto dětí. Dokonce i někteří
z účinkujících se naší dražby zúčastnili
a vezli si domů malovaný obrázek z Pře-
louče. Výtěžek byl díky našim milým dra-
žitelům, kterých si velmi, velmi vážíme,
okolo 7000 Kč, což je úžasné. Někteří dra-
žitelé dokonce částku ještě drobně na-
výšili a to nám udělalo opravdu radost,
neboi jsme si při předávání výtěžku z loň-
ské Zahradní galerie slíbili, že uděláme
vše pro to, abychom mohli přispět ještě
o něco více než v minulých letech a to se
právě tímto nápadem podařilo. Letos na
dětskou kliniku spolu s výtěžkem z tom-
boly a s dobrovolnými dary poputuje dvoj-
násobek loňské částky. O předání těchto
korunek Vás určitě budeme jako vždy in-
formovat. Jak je vidět, dobrých lidí je me-
zi námi stále hodně. Vlastně obě akce
mohli vzniknout nejen díky nám, kteří
jsme tomu věnovali spoustu času, ale
hlavně díky našim sponzorům, kteří nám

pomohli celou akci zaštítit peněžně i ma-
teriálně. I díky nim se nám doposud da-
ří zachovat vstup zdarma a umožnit tak
opravdu každému bez rozdílu krásný zá-
žitek. Ráda bych poděkovala jmenovitě
všem sponzorům, ale nerada bych na ně-
kterého sponzora zapomněla. Pokud jste
si je nestihli prohlédnout na Zahradní
galerii, určitě se mrkněte na http://spon-
zori-zg.blogspot.cz/, kde všechny naše
sponzory naleznete. 

Pevně věříme, že i výběr různorodých
hudebních žánrů na Zahradní galerii se
nám snad podařil a že umožnil všem
krásný zážitek. Hradecká cimbálovka,
Four sticks, Adam Katona, Štěpán Kvoch,

Moof, Andrea a Lája, Jan Budař s Ro-
manem Jedličkou, duo Svěrák - Hůla
a Nejen blues, Praguematique a Může-
te si za to sami - Ti všichni byli výborní !!!!

Byl to opravdu den nabitý kulturou
a uměním, z každého koutu zahrady nás
mělo co upoutat, ai už to byly obrazy Jo-
sefa Dvořáčka, Miroslava Vorla a Boh-
dana Berana, fotografie Káči Klapkové
a Jakuba Proroka, sochy akademické so-
chařky Blanky Proksové, Aleše Bučka,
Miroslava Vorla a ukázky děl účastníků
sochařského workshopu. 

I sochařský workshop se nám rok od
roku stále rozrůstá a navštěvuje ho stá-
le více žáků a studentů se svými peda-
gogy. Během celého Sochařského work-
shopu byl Ateliér Josef otevřen široké ve-
řejnosti. Mnoho lidí, které tato činnost
zajímá a láká, využilo této možnosti a se
zaujetím pozorovali modelování z hlíny,

tvoření forem, vylévání i vysekávání sa-
motných výtvorů. Letos bylo nahlášeno
celkem 17 zájemců, nakonec z důvodu
časové náročnosti sochalo 14 účastníků,
což bylo i tak o polovinu více než v loň-
ském roce. Bylo tedy nutné mít již dva
modely, kterým touto formou též děku-
jeme za jejich trpělivost. Ta dílka, která
se stihla dokončit, jste mohli vidět vysta-
vená na Zahradní galerii. Na ta ostatní
si budeme muset ještě chvíli počkat. Bu-
dou se dodělávat v rámci pravidelných
pondělních sochařských kurzů pod ve-
dením naší patronky akademické sochař-
ky Blanky Proksové, které budou probí-

hat v Ateliéru Josef. Pokud by jste měli
zájem o toto tvoření, stačí se zastavit
v Ateliéru a domluvit se. 

Pokud jste se nestihli zastavit a ne-
bo se Vám nechtělo z tepla domova
a chtěli by jste si to vynahradit nyní, do-
poručuji přijít se podívat na Vernisáž
z obou akcí, která se bude konat v ho-
telu Fontána 20. - 28.října 2013 Na ver-
nisáži budou vystavena všechna díla,
která jste shlédli v zahradě a ještě ně-
co navíc. Uvidíte tam vše, co vzniklo bě-
hem Sochařského workshopu, kresby
žáků a studentů, sochařská díla, fotky ...
uvidíte sami. 

Na rozdíl od sochaření, které nás asi
během celého roku neopustí, je Zahrad-
ní galerie za námi a nezbývá, než se tě-
šit na příští rok. Letos to bylo poprvé, kdy
nám počasí příliš nepřálo, ale díky Vám
již víme, že počasí je to, čeho se bát roz-
hodně nemusíme. Všem děkujeme za to,
že jste přišli, sice s deštníky, ale s dobrou
náladou. Je to pro nás velká motivace
do příští práce s přípravou jubilejního de-
sátého ročníku Zahradní galerie, na kte-
rou se už těšíme. 

Za Zahradní galerii 
a Sochařský workshop Ivana Černíková
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Co jsme si předsevzali, to jsme i díky Vám splnili!
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