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Zastupitelstvo
II. zasedání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti MěÚ Přelouč dne 12. 2. 2015. Důležitým bodem
jednání bylo vydání územního plánu Přelouč. Jeho pořízení bylo schváleno na zasedání zastupitelstva města již 30. 6. 2011.
Následně rada města dne 19. 9. 2011 vypsala výběrové řízení
na projektanta a veřejnost byla vyzvána k uplatnění svých podnětů do 31. 12. 2011. Zpracovatelem byl vybrán Atelier T-plan
Praha, připomínky dotčených orgánů i ostatních subjektů byly
do návrhu zadání zapracovány a zastupitelstvo je schválilo
15. 11. 2012. Návrh územního plánu Přelouč obsahoval varianty řešení obchvatu Přelouče (jižní a severní variantu). Zastupitelstvo města na svém zasedání 24. 4. 2014 schválilo na základě výsledku projednání, že je nejvhodnější variantou jižní
varianta a zároveň vzalo na vědomí pokyny pro upravení návrhu ÚP pro veřejné projednání. To se konalo 28. 8. 2014. Následně projektant provedl pokyny pořizovatele pro úpravy ÚP
a vyhotovil dokumentaci ÚP Přelouč určenou pro vydání. Návrh územního plánu Přelouč a „Vyhodnocení vlivů územního
plánu Přelouče na udržitelný rozvoj území“ je zveřejněn na internetových stránkách města Přelouč.
Zastupitelstvo rovněž schválilo rozpočtové opatření č. 1
rozpočtu města pro rok 2015 s tím, že příjmy budou činit
150 530 tis. Kč a výdaje 163.363 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve
výši 12.833 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.
Projednána byla i otázka přístavby Mateřské školy Za Fontánou. Zastupitelstvo souhlasí s nabytím nemovitosti - přístavbou Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou a to přístavbou dvou
tříd ke stávající budově a zvětšením rozlohy školní zahrady
pomocí výstavby opěrných zdí, vše dle návrhu Ing. Arch. Pavla
Maléře, CSc.
Zastupitelstvo města schvaluje a vydává OZV 1/2015 o zabezpečení systému shromažfování, sběru, přepravy, třídění,

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

VEČER
S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE
dne 17. března 2015
od 18.00 hodin

využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území města Přelouče včetně nakládání se stavebním odpadem. V souvislosti se změnou legislativy schválila rada na
své schůzi dne 19. 1. 2015 rozmístění 5 ks nádob na kovy na
vybraná stanoviště tříděného odpadu (ul. Sportovní u Tesca,
ul. Obránců Míru u prodejny ŠEPO, ul. Jiráskova u prodejny
COOP, na parkovišti u hotelu Fontána, ul. Pražská u prodejny AMIPA).
Schváleny byly zastupitelstvem i následující dotace:
! Rugby Club Přelouč 100.000,- na úhradu cestovních výdajů
na zápasy, na údržbu hřiště a na dopravu a ubytování na
sportovní soustředění
! Basketbalový klub Přelouč 100.000,- Kč na úhradu pronájmu
sportovní haly, na úhradu nákladů za rozhodčí a na úhradu
cestovních výdajů na zápasy
! Orel Jednota Přelouč 100.000,- Kč na úhradu pronájmu sportovní haly a na úhradu cestovních výdajů na zápasy
! HC Jestřábi Přelouč - 100.000,- na úhradu cestovních výdajů
na zápasy a na úhradu nákladů pro rozhodčí
! Fotbalový klub Přelouč ve výši 180.000,- Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, voda, elektřina) na údržbu hřiště a tribuny
a na úhradu cestovních výdajů na zápasy
! Fotbalový klub Přelouč ve výši 100.000,- Kč na pořádání 59. ročníku celostátního žákovského turnaje v kopané.
! TJ Sokol Přelouč 300.000,- na úhradu energií
! Charita Přelouč 100.000,- na úhradu nákladů na službu Podpora rodiny, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 80 % poskytnutí dotace
! Poskytnutí dotace v roce 2015 pro Charitu Přelouč ve výši
120.000,- na úhradu nákladů pro materiálové vybavení a činnost dětí charitního nízkoprahového centra JAKUB KLUB, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 30 % poskytnuté dotace.
Na vědomí vzalo zastupitelstvo i informaci ředitele Technických služeb města Přelouče o vývoji provozního příspěvku organizace v letech 2011-2015.
Zastupitelstvo města doporučuje řediteli Technických služeb města Přelouče zakoupení, provozování a využívání monitorovacích GPS jednotek pro vozidla Technických služeb s tím,
že si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí na zasedání zastupitelstva dne 16. 4. 2015 a současně ukládá řediteli Technických služeb do termínu 15. 3. 2015 předložit radě města komplexní návrh finanční náročnosti na pořízení monitorovacího
systému pohybu vozidel, obsazení funkce účetní - ekonom v organizaci a pořízení dalšího služebního vozidla.
mh

Inzerce

ve velkém sále
OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ
Vstup zdarma
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RADA MĚSTA PŘELOUČE
9. schůze Rady města Přelouče proběhla v pondělí 2. 2. 2015 od 13.30
ve velké zasedací místnosti MěÚ.
Radní na ni vzali na vědomí informaci ředitele Technických služeb města Přelouče o vývoji provozního příspěvku organizace v letech 2011-2015. Dále bylo
zastupitelstvu města doporučeno vydat
územní plán Přelouče na základě ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
Schváleny byly radou města i smlouvy o výpůjčce prostor v budově č. p. 25
na Masarykově nám. V Přelouči a to společnosti Rytmus Chrudim, o.p.s., Svazu
tělesně postižených, o. s., místní organizace Přelouč a Klubu aktivních seniorů
Přelouč, z. s.
Schváleny byly radou města i následující dotace:
# Junák - svaz skautů a skautek středisko Přelouč - 50.000,- Kč na úhradu
provozních nákladů spojených s činností žadatele v roce 2015
# Rodinné centrum Sluníčko Přelouč - 25.000,- Kč na úhradu energií v roce 2015
# Římskokatolická farnost - 50.000,- Kč
na opravy kostelů v roce 2015
# Českobratrská církev evangelická - 50.000,- Kč na opravu kostela v roce 2015
# Volant o. p. s. Přelouč - 25.000,- Kč
na úhradu nákladů spojených s činností žadatele v roce 2015.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí možnost předkládání podkladů k jednání zastupitelstva města v elektronické podobě a rozhodnout o zřízení přístupových práv do
elektronického úložiště pro zastupitele.
V současné době jsou materiály pro jednání Zastupitelstva města Přelouče zpracovávány a doručovány v papírové podobě a to v počtu 35 výtisků, což v některých
případech může činit i několik set listů.
Na žádost některých zastupitelů o zasílání materiálů pouze v elektronické podobě byl vypracován postup, jak tento
proces zrealizovat. Oddělení informatiky
by prvotně zřídilo přihlašovací údaje těm
zájemcům, kteří by tuto možnost chtěli
využívat a netrvají na papírové podobě
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materiálů, a přímo by si je kdykoliv mohli
prohlédnou, či uložit do svého počítače,
tabletu či mobilního telefonu. Přínosem
je větší operativnost, úspora nákladů,
vytvoření databáze materiálů a možnost
umístění větších souborů, prezentací
a mapových podkladů.
Další schůze rady proběhla 23. 2.
2015. Projednán na ní byl zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise.
Na základě tohoto jednání rada města
ukládá prověřit možnost realizace parkoviště, příp. zpevněné plochy v ul. V Zahrádkách a doporučuje rozšíření projektových
prací další etapy regenerace panelového
sídliště Přelouč o možnost zřízení parkoviště a zavedení jednosměrného provozu
v ul. Školní. Rada rovněž ukládá provést

"

změnu svislého dopravního značení (zákaz vjezdu všech vozidel) na místní komunikaci v ul. U Rybníčka v úseku před
nemovitostí č. p. 1134 dle návrhu dopravní a bezpečnostní komise. Dále Rada
schválila výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce „Rekonstrukce fotbalového stadionu“.
Rada města také souhlasí s nákupem
zemního plynu a elektřiny na rok 2016
pro město Přelouč a jeho příspěvkové
organizace na Českomoravské komoditní
burze Kladno. Komoditní burzy představují způsob nákupu komodit za nejvýhodnější ceny. Českomoravská komoditní burza Kladno získala svůj statut již
v roce 1995 a lze ji považovat za jednu
z nejstabilnějších. Aktuálně Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace nakupují MWh zemního plynu za 696,- Kč bez
DPH. Dle vývoje cen na burze lze dosáhnout i na cenu 620,- Kč/MWh bez DPH.
mh

Město Přelouč

Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665,
Přelouč
www.mestoprelouc.cz

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu Přelouč
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

pracovník/ice hospodářské správy
(rozsah prací - elektro, údržba a kontrola budov,
počítačové dovednosti excel a word, práce řidiče)

Termín k podání přihlášky s životopisem
je do 23. 3. 2015
Podrobné informace najdete na www.mestoprelouc.cz,
na úřední desce
nebo na telefonu 466 094 105.
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Moruše dozrály
V lednovém čísle Roštu
jsme vás informovali, že se
na pulty knihkupectví konečně dostaly dlouho očekávané
Přezrálé moruše přeloučské
autorky Jany Klimečkové, bývalé ředitelky Úřadu práce
v Pardubicích.

přišla řeč i na další připravovanou, tentokrát historickou, knihu s pracovním názvem Markéta Janderová.
Přezrálé moruše si můžete koupit v knihkupectví AMIPA.
Všem čtenářům přejeme příjemné zážitky s knihou.

Ředitel Technických služeb města Přelouče
příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
v kumulované funkci

ÚČETNÍ EKONOM
platové zařazení: od platové třídy 9
(podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění a vzdělání),

Předpoklady
Uchazeč musí být fyzická osoba, která je:
- starší 18 let
- občanem České republiky s trvalým pobytem na území ČR
- je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná.
- absolvent min. ÚSO ekonomického nebo obchodního zaměření
Jiné požadavky na znalosti, vlastnosti a schopnosti uchazeče

Po své úspěšné prvotině Chlebani, která vyšla před pěti lety,
přichází autorka tentokrát s retro románem o vážných i úsměvných stránkách života mladých lidí v šedesátých a sedmdesátých letech. Patřili ke „švastné generaci“, která na rozdíl od svých
rodičů a prarodičů nezažila hrůzy světových válek, ale jejíž
život však také nebyl jednoduchý. Dětství s rudými šátky a mládí v modrých svazáckých košilích nahradily fronty před obchody, čekání na přidělení bytu či povinné oslavy Prvního máje
a MDŽ. Pracovní dny ale mnohdy zpestřovaly i drobné radosti - a hlavně pevná přátelství. Skvěle zobrazená dobová atmosféra podtrhuje mnohdy autobiografický příběh „obyčejného“ života hlavní hrdinky Evy, který mohl prožít každý z nás. Přezrálé
moruše jsou jedinečným románem plným vrcholů a pádů, štěstí, smutku i převratných změn. Třebaže podobné situace, které
jsou v knize zobrazeny, čtenářům mohou leccos připomínat,
v prologu knihy se můžete dočíst, že „osoby a události líčené
v této knize jsou smyšlené, a pokud připomenou někomu osoby a události, které znal, jedná se o podobnost čistě náhodnou“. Křest nové knihy se uskutečnil 5. února v zasedací síni
Městského úřadu Přelouč. Kmotry právě vycházející knížky
byli místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská,
starostka Přelouče Irena Burešová a pardubický poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Martin Kolovratník. Novému literárnímu dílu popřáli mnoho úspěch u čtenářů a románu
požehnal i přeloučský páter Lubomír Pilka. Slavnostním okamžikům přihlížela početná kulturní veřejnost. Křtu předcházel živý rozhovor autorky v Českém rozhlase Pardubice v pořadu „Máme hosty“. Jeho záznam si můžete poslechnout na webových
stránkách pardubického rozhlasu.
Zdařilou besedu s autorkou Janou Klimečkovou uspořádaly v úterý 24. února za přítomnosti ředitelky Lydie Válkové pracovnice městské knihovny. V úvodu byl početným návštěvníkům promítnut videozáznam ze křtu knihy, který najdete na
webových stránkách města. V přátelské a příjemné atmosféře
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Komplexní znalost účetní a ekonomické problematiky příspěvkových
organizací, znalost práce na PC (WORD, EXCEL, účetní program POHODA), komunikativnost, metodické schopnosti. Bydliště na území
města, resp. místních částí a praxe v oboru výhodou. Dobrý zdravotní stav, pracovitost, svědomitost a samostatnost. Možnost nástupu
od 1. 4. 2015.
Předpokládaná náplň práce
- komplexní vedení účetnictví organizace, včetně evidence, pohybu
a odpisu majetku, skladové hospodářství
- ekonomické konzultace a poradenství (rozpočet, dotace, veř. zakázky, statistika, ekologie) v rámci organizace
- elektronická komunikace s úřady a orgány státní správy (KrÚ, FÚ,
OSSZ apod.)
- hlavní účetní organizace ve smyslu zák. 320/2001 Sb., veřejnosprávní kontrola, metodické vedení
- nákladové kalkulace, tvorba a revize vnitřních směrnic, cenotvorba, inventarizace, pohledávky
- finanční plán, kontrola plnění plánu, rozpočtová opatření, přehledy a rozbory hospodaření
Písemná přihláška musí obsahovat
- jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, místo trvalého bydliště a stručný životopis se zaměřením na stupeň a typ vzdělání, dosavadní zaměstnání, požadované znalosti a odbornosti
- kopii dokladu o dosaženém vzdělání
Místo, způsob a termín podání přihlášky
Písemně nebo osobně v obálce s označením „výběrové řízení - účetní, ekonom“ na adresu: Technické služby města Přelouče, Choceňská 1771, 535 01 Přelouč, příp. e-mailem na adresu tsprelouc@volny.cz
do středy 18. března 2015, do 14.00 hod.
Způsob výběrového řízení:
Dvoukolově. V prvním kole bude počet uchazečů výběrem dle předložených dokladů snížen na tři. V druhém kole proběhne pohovor
s uchazeči vybranými v průběhu prvního kola. Oznámení o termínech
a výsledcích jednotlivých kol výběrového řízení obdrží uchazeči písemně.
Bližší informace je možné získat u ředitele Technických služeb
města Přelouče na tel. čísle 603 544 601
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Produkce domovního odpadu za rok 2014
Jako každý rok přinášíme přehled druhů a množství vámi
sebraných využitelných složek domovního odpadu av již formou
sběrných nádob, prostřednictvím sběrných surovin nebo formou
sběru žáků v základních školách a zároveň celkový přehled pro-

dukce domovního odpadu. Domovní odpad zahrnuje tyto složky komunálních odpadů: využitelný, nebezpečný, objemný, směsný. V následující tabulce je uveden přehled množství vyprodukovaného domovního odpadu a to v období od roku 2010:

Pro doplnění výše uvedené informace uvádíme následující přehled jednotlivých druhů a množství využitelných složek domovního odpadu:

A v přepočtu na 1 občana:

Další tabulka představuje výši finanční odměny, kterou město obdrželo za sběr papíru, plastu, kompozitních obalů, skla a za
zpětný odběr elektrozařízení:

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že oproti roku 2013
došlo v roce 2014 k mírnému nárůstu celkového množství do-
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movního odpadu. S tím souvisí i mírný nárůst produkce směsného i využitelného odpadu. Ke snížení produkce došlo u ne-
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bezpečného a objemného odpadu. U finanční odměny za sběr
papíru, plastu, skla a za zpětný odběr elektrozařízení došlo v loňském roce k poklesu.
Tento pokles je dán změnou bonusů při vypočítávání odměny za sebrané množství odpadu.
Následující informace se stále opakují, ale z hlediska přístupu k problému nakládání s odpady je neustálé opakování jistě
na místě. Snahou občanů by mělo být důsledně vytřídit a předat k dalšímu využití co největší množství využitelného odpadu. Jedině tak bude snižováno množství odpadů ukládaných
na skládku bez dalšího využití, nebov od částky za sběr a svoz
směsného odpadu se odvíjí i maximální výše sazby místního
poplatku za odpad. Do popelnice nebo kontejneru na směsný
odpad patří pouze odpad po důkladném vytřídění všech nebezpečných složek (např. plechovky od barev, zbytky barev, oleje,
léčiva), všech využitelných složek (papír, plast, sklo, tetrapak,

bio, železo, textil, obuv) včetně všeho použitého elektrozařízení
(např. fény, varné konvice, toustovače, radiopřijímače, zářivky).
Město Přelouč v tomto směru neustále zlepšuje podmínky pro
to, aby občané mohli třídit s co nejmenším úsilím.
V loňském roce mohli občané využívat tři červené stacionární kontejnery, které umožňují odevzdat vysloužilé malé spotřebiče blíže místu bydliště. Třetím rokem probíhal svoz použitého textilu prostřednictvím šesti bílých kontejnerů. V rámci
zpětného odběru bylo občany ve sběrném dvoře odevzdáno
583 ks použitých velkých elektrozařízení.
Město Přelouč touto cestou děkuje všem občanům, kteří
svým přístupem k problematice odpadů mají zásluhu na výše
uvedených údajích, dále děkuje svozové společnosti za vstřícnou spolupráci, základním školám a sběrným surovinám za
nezištnou pomoc při poskytování podkladů spojených s vykazováním sebraného množství odpadu.

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 velkoobjemového a nebezpečného odpadu
a svoz elektrozařízení pocházejícího z domácností
v rámci zpětného odběru.
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, koberce, apod., dále pneumatiky z osobních
automobilů.
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky, baterie), apod.
Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice, televizory, pračky, elektrické sporáky,
vysavače, žehličky, apod.

Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího harmonogramu:
Termín svozu:

sobota 28. března 2015

STANOVIŠTĚ

HODINY

LOHENICE - parkoviště u restaurace 8.00 - 8.15
8.25 - 8.40
MĚLICE - před obchodem
KLENOVKA - na parkovišti u školy
9.00 - 9.20
ŠTĚPÁNOV - u kontejnerů (proti nádrži) 9.30 - 9.45
TUPESY - točna u zastávky
10.00 - 10.15
ŠKUDLY - u požární nádrže
10.35 - 10.50
LHOTA - na návsi
11.00 - 11.20

Svoz větví
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů a keřů. Svoz se uskuteční pro:
$ místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy)

v pondělí 23. března 2015
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!
$ město Přelouč

v pondělí 30. března 2015
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!
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Svoz bioodpadu v hnědých plastových nádobách
Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že svoz bioodpadu zajišvovaný pomocí hnědých
plastových nádob bude po zimní přestávce zahájen ve středu 1. dubna 2015 a bude probíhat stejně jako v předchozích letech v závislosti na dané lokalitě.
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky rozložitelný odpad ukládat celoročně. Připomínáme provozní dobu sběrného dvora:
Pondělí
13 - 17 hod.
Pátek
13 - 17 hod.
Středa
10 - 15 hod.
Sobota
08 - 12 hod.

Informace týkající se sběrného dvora
Na Velikonoční pondělí, tedy 6. dubna 2015, bude sběrný dvůr uzavřený. Otevřený bude mimořádně
v úterý 7. dubna, a to v době od 13 - 17 hodin.
Děkujeme občanům za pochopení.

Ekolamp učí děti třídit odpad
Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy
se děti ve školách učí odpovědnému chování vůči přírodě
i sobě navzájem. Proč je ochrana životního prostředí důležitá, pomáhá dětem pochopit i školní recyklační program
RECYKLOHRANÍ aneb Uklipme si svět, který pořádají kolektivní systémy EKOLAMP, ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN. Program, do kterého se zapojilo již více než 3200 škol
po celé České republice, vysvětluje dětem důvody, proč je
třeba třídit a recyklovat odpady - vysloužilé zářivky, malá
i velká elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu.
Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily
děti ve školách již za první republiky, dnešní žáčci se navíc
dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak pečovat o krajinu a zvířata v ní. K dětem se tak dostane nepřeberné množství
nových informací a zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné
se v tom všem jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady - sbírá se vše od papíru, plastů, baterií, zátek až po lednice
a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit s nefunkční zářivkou?

šenosti, diskutují se svými sousedy a při tom všem se hlavně dobře baví. Zastavte se u nich na návštěvu, nudit se nebudete.
Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit problematiku zpětného odběru zářivek do komplexní mozaiky ekologické výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, ale jelikož
obsahují rtuv, nesmějí končit v běžném směsném odpadu. Sbírají se odděleně do speciálních sběrných nádob, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, v obchodech s elektrem, na městských
úřadech a institucích, ale i v řadě firem. Díky recyklaci se daří
použít více než 95 % materiálu z úsporných zářivek znovu ve
výrobě.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

Na ekologii hravě
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od
roku 2005 zabývá kolektivní systém EKOLAMP, který také vytvořil naučně zábavný portál EKOLAMPOV. Ve virtuálním ekoměstečku si mohou návštěvníci vybudovat šetrné bydlení a vyzkoušet si své znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem
pochopit, jaký vliv má naše chování na budoucnost planety.
Obyvatelé Ekolampova plní úkoly, vzdělávají se, sdílejí své zku-
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že uplynulé období přineslo řadu událostí,
bude tentokrát příspěvek městské policie věnován pouze těmto událostem. Rád bych požádal všechny občany, aby nebyli
lhostejní, když uvidí jakékoliv protiprávní jednání a neváhali
využít níže uvedená telefonní čísla.

Petardy
Ihned po půlnoci na Silvestra volal oznamovatel stížnost
na hluk z petard. Sami dobře víme, jak obtěžující
tento hluk je zejména ve městě, kde se pouští dělobuchy všude kolem a hluk se rozléhá. Obtěžuje
to lidi i zvířata. Ale vzhledem k tomu, že i vyhláška města umožňuje v tento den použití zábavné
pyrotechniky, nezbývá než to tolerovat nebo protrpět.

Bezdomovci
V odpoledních hodinách byla na služebnu městské policie přijata stížnost na nevhodné chování
a neúnosný zápach, který v čekárně Českých drah
šířil párek bezdomovců. Hlídce velmi dobře známá
problémová dvojice byla z budovy vykázána, nebov se ukázalo, že oznámení se nejenom zakládá na pravdě, ale dokonce
šokovalo čichové buňky strážníků, kteří jsou již na ledacos
zvyklí.

Opuštěný psík
Volala oznamovatelka, že již skoro hodinu je u lavičky
u místního marketu uvázaný malý pejsek. Strážníci na místě
zjistili, že pes má známku a tak začalo šetření, které by vedlo
ke zjištění a kontaktování
majitele. Na místě bylo dále řešeno provizorní umístění, ke kterému se uvolila
žena, která celou záležitost
oznámila. Než se vše domluvilo, na místo se dostavila
majitelka pejska a psa si odvedla domů.

Zmatená seniorka
V nočních hodinách přišla na pult centralizované ochrany
tíseň seniorky. Hlídka na místě zjistila, že žena je tělesně v pořádku, ale psychicky narušená, mluví z cesty a trpí vidinami.
Tvrdila strážníkům, že má v bytě další osoby a na balkóně dítě, které ji sleduje. Po tomto zjištění byla kontaktována příbuzná, která strážníkům sdělila, že následující den jede se ženou
na vyšetření a pro tuto noc se o ni postará.

dený muž nadýchal skoro 3 promile alkoholu v dechu, choval
se agresivně, ohrožoval ostatní i sebe. Z těchto důvodů, byla
na místo přivolána hlídka Policie ČR, která rozhodla o převozu
muže do protialkoholní stanice.

Výběrčí kontejnerů
Ráno byl kamerovým dohlížecím systémem spatřen muž
vnořený do kontejneru s elektro odpadem, který se tam probíral odpadem a cosi vyndává. Muž bez domova byl ztotožněn,
bylo mu vysvětleno, že tímto chováním se dopouští přestupku, a tak materiál navrátil do kontejneru a z místa odešel s nepořízenou.

Polonahý opilec
Jedné lednové noci krátce po půlnoci zavolal
oznamovatel na městskou policii, že na něj bouchá muž oblečený pouze v tričku. Hlídka na místě
zjistila, že se jedná o totálně opilého muže, kterého
pro nevhodné chování vyhodili z jednoho místního podniku tak rychle, že tam zapomněl oblečení
i batoh. Hlídka doprovodila muže do místa trvalého bydliště.

Opilý spáč
Nad ránem byl kamerovým dohlížecím systémem spatřen
muž, který seděl na chodníku. Na místě strážníci zjistili, že jde
o mladého, velmi opilého muže, který tvrdě spí. Nereagoval
na žádné podněty a tak byla na místo přivolána záchranná
služba. Po ošetření mladík
ožil natolik, že byl schopen
z místa odejít po svých. Po
vystřízlivění byl předvolán
na služebnu městské policie, kde byl řešen pro veřejné pohoršení.

Rvačka bezdomovců
Na žádost personálu Českých drah, byla řešena potyčka
dvou bezdomovců, kteří se dali do vyřizování svých účtů přímo
v čekárně určené pro cestující. Oba zklidněni a poté vykázáni z budovy.

Porušení vyhlášky
Krátce po poledni byli řešeni prodejci zboží neznámého
původu, kteří nabízeli v rozporu s vyhláškou města zboží přímo na parkovišti před místním marketem. Hlídkou byli ztotožněni, situace jim vysvětlena a navíc jim byla udělena bloková
pokuta za jednání, které nepřipouští vyhláška města.

Opilý bezdomovec

Ještě připomínám naše telefonní čísla:

V podvečer se usídlil opilý bezdomovec v nádražní hale,
kde budil veřejné pohoršení. Jednalo se o problémového, strážníkům dobře známého muže, který byl opakovaně řešen vykázáním z budovy.

tísňová linka:
tel.:
mobilní telefon:
e-mail:

Výtržník
Dopoledne zavolala pokladní, že v hale veřejné budovy se
nachází opilý muž, který se velmi nevhodně chová, slovně uráží všechny přítomné a navíc močí do odpadkových košů. Uve-
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156 - ne z mobilních telefonů
466 959 660
736 641 952
mp@mestoprelouc.cz - neoznamovat
akutní záležitosti, které se musí řešit
okamžitě
za městskou policii
Bc. Radek Hrdý, velitel MP Přelouč
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Nezaměstnanosti v regionech v okrese Pardubice:
Holice 4,7 %
Pardubice 5,0 %
Přelouč 6,1 %

Vybrané obce region Přeloučsko —
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích

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

je získán ručním výběrem z IS Zaměstnanost +
údaje ze statistiky obcí z IS Okpráce

Počet lidí bez práce se meziměsíčně zvýšil,
meziročně však klesl o více než 73 tis. uchazečů
K 31. 1. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem
556 191 uchazečů o zaměstnání. To je o 14 277 více než
v prosinci loňského roku a o 73 083 méně než v lednu
2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 539 642 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do
zaměstnání). Podíl nezaměstnaných vzrostl na 7,7 % (prosinec 2014 — 7,5 %, leden 2014 — 8,6 %). V meziročním
srovnání se zvýšil o téměř 26 tisíc počet volných pracovních míst, meziměsíčně jich přibylo přes 3,5 tis. a zároveň
klesl podíl evidovaných absolventů.

Statistika nezaměstnanosti —
okres Pardubice 1/2015
K 31. 1. 2015 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 5 982 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 1 588 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadali 3,8 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 5,2 %.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc leden 2015 byla v obcích: Hlavečník 14,6 %, Strašov 11,2 %, Holotín 10,5 %, Stojice 10,0 %, Újezd u Přelouče 9,7 %, Morašice 9,5 %, Labské
Chrčice 8,5 %, Malé Výkleky 8,4 %, Zdechovice 8,1 %.
Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz
Kontakty:
950 144 401 - 406, zaměstnanost
950 144 407, vedoucí
950 144 501 - 505, 520 - 521, nepojistné sociální dávky
Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Upozornění
Vážení občané,
během měsíce března 2015
bude probíhat instalace
nového obecního rozhlasu
v Přelouči a jejich místních částech
Klenovka, Lohenice, Mělice, Štěpánov,
Tupesy, Lhota a Škudly.
Během tohoto období bude rozhlas
v místech instalačních prací nefunkční.

Inzerce

Předem se omlouváme
za způsobené potíže.
vedoucí OHS
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Volby do komisí místních samospráv
a osadních výborů
Dne 23. 1. 2015 se v místních částech města v souladu
s Volebním řádem a vyhláškou konaly volby do komisí místních
samospráv a osadních výborů s tímto výsledkem:

ukončila počítání hlasů pro jednotlivé kandidáty a rada města je povinna v souladu s Volebním řádem prohlásit volby za
neplatné.

Volba do Komise místní samosprávy Štěpánov: voleb se
zúčastnilo 57,1 % oprávněných voličů, volby jsou platné. Volilo se 5 členů, na 5. a 6. pořadí se umístili kandidáti se shodným
počtem hlasů a oba mají zájem v komisi pracovat. Volbu členů
komise tedy rada potvrzuje jmenováním 6 členů komise. P. Ludmilu Turynovou, Ing. Jiřího Svobodu, Štěpána Bartoše, Miloše
Šebestiána, Václava Koženého a Františka Odvárku. Předsedkyní pak rada jmenuje p. Ludmilu Turynovou.

Volba do Osadního výboru Mělice: voleb se zúčastnilo
61,4 % oprávněných voličů, volilo se 7 kandidátů, volby jsou
platné a zastupitelstvem byli v souladu s výsledkem voleb
zvoleni p. Kouba Aleš, Kopecký Jaroslav, Šedivá Lucie, Šedivý
Petr, Vojtíšek Lubomír, Vokál Miroslav a Pejřilová Jana. Předsedou byl opětovně zvolen p. Aleš Kouba.

Volba do Komise místní samosprávy Tupesy: voleb se
zúčastnilo 65,9 % oprávněných voličů, zvoleno bylo 5 kandidátů, volby jsou platné. Rada v souladu s výsledkem voleb jmenuje p. Hanu Starou, Michala Šturmu, Petra Šurkalu, Ing. Pavla
Dvořáka a Zdeňku Malíkovou za členy Komise místní samosprávy Tupesy. Předsedou byl opětovně zvolen pan Petr Šurkala.
Volba do Komise místní samosprávy Lhota - Škudly voleb se zúčastnilo pouze 15,5 % oprávněných voličů (minimum 30 %). Po zjištění této skutečnosti volební komise postupovala správně v souladu s čl. 8, odst. 4 Volebního řádu,

Volba do Osadního výboru Lohenice - voleb se zúčastnilo 36 % oprávněných voličů, volilo se 7 kandidátů, volby jsou
platné a zvoleni byli tito kandidáti: Zbyněk Štolpa, Radek Hutla, Rostislav Koubek, Miroslav Moravec, Miroslav Doležal, Roman Salfický a Kateřina Cápayová. Předsedou byl zvolen p. Zbyněk Štolpa.
Volba do Osadního výboru Klenovka - voleb se zúčastnilo 54,3 % oprávněných voličů, volilo se 7 kandidátů, volby jsou
platné. Zvoleni v souladu s výsledkem voleb byli: p. Lukáš Zeman, Stanislav Ziegler, Ivo Doleček, Jiří Pavlas, Pavel Veselý,
Miroslav Šváb a Michal Vachek. Předsedou byl zvolen p. Lukáš Zeman.

Elektrárna Chvaletice
zahájí celkovou modernizaci
Skupina Severní energetická rok po nákupu hnědouhelné
Elektrárny Chvaletice představuje plán na její rozsáhlou modernizaci. Do roku 2020 chce kompletně zrekonstruovat všechny
4 bloky s instalovaným výkonem 200 MW a díky tomu splnit
nejpřísnější požadavky na dlouhodobý ekologický provoz. Modernizace se bude týkat kotelny, strojovny, zauhlování, systému kontroly a řízení i elektrostatických odlučovačů popílku.
Výsledkem bude zvýšení regulačního rozsahu a činnosti bloků,
snížení emisí, prašnosti i vlastní spotřeby a především prodloužení životnosti elektrárny do roku 2030.
Elektrárna postupně ožívá, atmosféra se vůbec nedá srovnat s loňským rokem, kdy za předchozího majitele ještě hrozilo
ukončení provozu. Svědčí o tom také příliv čerstvých pracovních
sil, za poslední rok jsme přivítali na tři desítky nových zaměstnanců. Některé dílčí úpravy areálu jsou vidět už tef, od léta
máme například novou administrativní budovu,“ říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Luboš Pavlas. „K výběrovému
řízení na kompletní obnovu nyní připravujeme zadávací dokumentaci. Soutěž bychom rádi stihli vypsat ještě letos, abychom
v průběhu příštího roku mohli podepsat smlouvu a v roce 2016
začít s vlastní modernizací.“
Nejdůležitější součástí projektu je snížení emisí. Zatímco
dnes elektrárna produkuje cca 350 mg/Nm3 oxidů dusíku, díky
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modernizaci toto číslo klesne pod 200 mg/Nm3. Sníží se také
emise prachových částic a prašnost při zauhlování. K dlouhodobým výhodám elektrárny patří možnost řídit bloky v širokém
výkonovém rozsahu. Aktuální rozsah 100-800 MW by se měl
díky rekonstrukci ještě rozšířit, elektrárna tak bude moci flexibilněji vyrovnávat výkyvy při odběru elektřiny.
Elektrárna Chvaletice je průkopníkem v oblasti ekologizace provozu, například jako první začala vypouštět očištěné spaliny přes chladící věže bez potřeby komína. Odsíření tu
funguje už od roku 1998. Díky tomu se elektrárna může pochlubit impozantním grafem, který znázorňuje vývoj emisí.
Zatímco na začátku 90. let dosahovala roční produkce oxidu
siřičitého běžně kolem 45 000 tun, dnes se pohybuje kolem
3000 tun.
Elektrárna Chvaletice je nejmladším hnědouhelným zdrojem V ČR. Funguje od roku 1979 a nikdy neprošla generální rekonstrukcí. Vloni vyrobila 3,122 TWh elektřiny a 50 TJ tepla.
Obě komodity produkuje ve společném cyklu (tzv. kogeneraci),
což vede k vyšší efektivitě, energetickým úsporám a také pozitivnímu vlivu na životní prostředí.
Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Severní energetická
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Informace pro majitele psů
Jak postupovat při ztrátě psa ?
1. ztrátu psa okamžitě nahlásit na Městské policii popř. na
Obecním úřadě, v okolních útulcích, na veterinách
2. v rámci možností zadat okamžitě na internet (i prostřednictvím známých), nejlépe alespoň s 1 fotkou pejska a to
pro tuto oblast na:
a) www.bazos.cz /Zvířata /ztraceni a nalezeni - lze vložit
až 5 foto
b) www.cz-pes.cz /S.O.S. pes - lze vložit až 5 foto
c) www.utulky.estranky.cz / Ztráty - foto nelze vložit, lze
však vložit odkaz např.na již vložený inz. na www.bazos.cz
d) www.facebook.com /stránka: „Zvíře v nouzi - Pardubický kraj“ popř. „Naděje ztracených psů - Východní Čechy“
popř. „Ztraceni a nalezeni“
3. pejska hledat v útulcích i vzdálenějších neb 20 - 25 km pro
většího psa za 1 den není velká vzdálenost

útulky v okolí: (mají i své www.stránky na internetu)
Pardubice - www.utulekpardubice.estranky.cz
mobil: 737 582 253, 466 610 530
Heřmanův Městec - http://zko076.mirc.cz
mobil: 604 389 904, 736 541 200
Chrudim - www.utulek-chrudim.cz
mobil: 734 796 371, 734 796 370
Podlíšvany - www.psi-podlistany.estranky.cz
mobil: 723 901 915
Hradec Králové - www.tshk.cz
mobil: 731 131 227, tel.: 495 497 075

Nepodceňujte nahlášení ztráty svého pejska !!!
Tímto způsobem je šance ho nalézt - největší šancí
je okamžité zadání inzerátu na internetu

Jak postupovat při nálezu psa?
1. nález psa nahlásit okamžitě na Městské policii popř. na Obecním úřadě (jedná se o nalezenou věc jako klíče, peněženka,
auto, atd., což je povinností nahlásit!!!), v okolních útulcích,
na veterinách
2. přesto, že budete ochotni poskytnout pejskovi nový domov
av už trvalý nebo dočasný je poviností nahlásit nález na MP,
OU, či PČR s ohledem na jeho původního páníčka (pokud
se nejedná např.na první pohled o zanedbaného pejska, na
kterém je vidět, že nepochází z dobrých podmínek), dále
tento nález v rámci možností zadat okamžitě na internet
(i prostřednictvím známých) nejlépe alespoň s 1 fotkou pejska, datem a místem nálezu, a to pro tuto oblast na stránky uvedené výše v bodě 2). Je dobré uvést, zda má obojek,
známku, popř. čip
3. čtečku na čipy má:
# MVDr. Tomáš Konečný - mobil: 776 868 603 (Přelouč/
/Chvaletice)
# MVDr. Vladimír Rejnek - mobil: 602 148 216 (Přelouč)
# MVDr. Zdeněk Zeman - mobil: 604 580 531 (Přelouč)
# MP Přelouč - mobil: 736 641 952 (Přelouč)

Uvědomte si, že právě i Vám se pejsek může ztratit
a pokud ho někdo někde najde
a nevyvěsí či jinak neinformuje o nálezu,
nemáte již šanci se se svým miláčkem setkat!

Kutná Hora - www.utulek-kh.estranky.cz mobil: 606 908 540
Kolín - www.utulekkolin.estranky.cz
tel.: 321 715 220
Smiřice - www.utulekpsusmirice.cz
mobil: 773 686 639
Poděbrady - www.zkopodebrady.cz
mobil: 737 165 615, 736 620 473

záchytné kotce:
- u MP - Přelouč, Lázně Bohdaneč, Sezemice, Chlumec n/Cidl.,
- u odchytové služby p. Cincibuse ve
Chvaleticích - tel. 603 779 332
- popř. některé OU - např. Choltice, Živanice, ...

Inzerce

odchyt provádí:
- Městská policie - Přelouč, Lázně Bohdaneč, Chlumec n/Cidl, Týnec n/L
- Odchytová služba Chvaletice - p. Cincibus - e-mail: info@psivycvik.cz
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Základní škola Smetanova ul.
Můj lyžařský výcvik
Leden s únorem se střídá, na horách je naše třída.
V dáli Slovanka nás vítá, malá kočka ve sněhu tu lítá.
Nad střediskem Severák vznáší se sněhový mrak.
Celý den tu padá sníh, děti jezdí na saních.
Další ráno probudí nás sluníčko. Bude k snídani jablíčko?
Potom hezky tiše vezmeme si lyže.
Učíme se lyžovat, snad nám to vítr nebude ztěžovat.
I jezdit na vleku už dokážeme, naše pokroky všem ukážeme.
Obloučky už zvládáme, hůlkami si máváme.
Třetí den jsme se byli projít a za chalupou sněžného muže najít.
Když konec lyžáku se blíží, Eva počítá puchýře z lyží.
Nakonec vše dobře skončilo, v Jizerkách se nám moc líbilo.
Takto popsala své zážitky z lyžařského výcviku Eva Vrchotová ze 7. A a vyhrála soutěž o nejlepší báseň na zadané téma.
Co ještě dodat? Opět se osvědčilo doplnit kolektiv sedmáků
staršími spolužáky a zařadit pro zdatné zájemce výuku jízdy
na snowboardu. Ke zdárnému průběhu přispělo nejen krásné
počasí a dostatek sněhu, ale i výborná kuchyně a milý personál na chatě Slovance.

Optika a světelné jevy
Žáci 8. tříd navštívili nově otevřené digitální planetárium
v Hradci Králové a jako první ze všech přihlášených škol zhlédli prostorovou projekci v kruhovém sále s nakloněným hledištěm. O optických jevech a dalekohledech jim zajímavě přednášel pan Pavel Kabrhel. Kromě toho si prohlédli také expozice
Mikrosvět - makrosvět a Energie - její formy a přeměny.

Medaile z Chvaletické la_ky
Účast na Chvaletické lavce byla pro naše žáky úspěšná, přivezli odtud pět medailí. V kategorii 6. tříd získala Nikola Formanová 2. místo a Anna Petrová 3. místo. O rok starší Diana
Žáčková obsadila 3. místo. V kategorii 8. tříd vybojovali shodně
3. místo Jana Plivová i její bratr Martin Pliva, Robert Forman
skončil ve stejné kategorii čtvrtý a Martin Chalupa šestý. Všem
účastníkům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

N. Formanová první zprava, A. Petrová druhá zleva
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Filmové představení Hobit
Ve čtvrtek 29. ledna se 8. a 9. třídy vydaly na filmové představení Hobit, do Multikina Cinestar v Pardubicích. Cesta byla
plná neočekávaných překážek. Problém nastal na vlakovém nádraží v Přelouči, kde
jsme čekali, čekali a čekali. A tak paní ředitelka musela volat do kina, aby nám posunuli začátek představení. Dopadlo to dobře,
do Pardubic jsme dojeli vlakem o 90 minut
později, promítání odložili o hodinu a film
se všem líbil. Ukápla i nějaká slzička. Cesta zpátky byla bez problémů. Jsme rádi, že
paní ředitelka pro nás připravila tuhle super akci.
Myslivcová T. a Staňková M., 8. A

Okresní kolo
Olympiády v českém jazyce
Soutěž se uskutečnila 5. 2. 2015 v Domě dětí a mládeže BETA v Pardubicích. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně devátých tříd, Soudková Sára a Slabá Světlana.
Řešily tradiční jazykové úkoly a slohový
úkol na zadané téma. Ve velké konkurenci i s gymnazisty to zvládly dobře.
Za jejich snahu podat co nejlepší výkon děkujeme a blahopřejeme k pěknému
umístění.
Mgr. J. Müllerová

Základy první pomoci
Dne 6. 2. 2015 se ve školní družině
uskutečnila beseda první pomoci. Zdravotnice seznámila děti se základy první pomoci a s řadou dalších užitečných rad. Na
závěr besedy se děti s pomocí paní zdravotnice seznámily s prevencí před chřipkou.
K. Nečasová, vych. ŠD

Cimbál RÉVA
Ve středu 11. 2. 2015 zavítal do Přelouče Cimbál RÉVA ze Zlína a žáci ze ZŠ Masarykovo náměstí měli možnost seznámit
se s tímto neobvyklým hudebním uskupením v sále přeloučské Záložny.
Tato cimbálová muzika dokáže zahrát
s typickými lidovými nástroji (housle, viola,
cimbál, kontrabas, klarinet a saxofon) jazz,
klasickou hudbu, filmové melodie, lidové
písničky a dokonce rock a pop. Členové
cimbálu (Radek Hala, Radek Hanačík, Pavel Brunclík, Jiří Holub a Vladimír Foukal)
dokázali rozezpívat a ke konci i roztančit
vděčné posluchače v sále. Děti si poslechly a také zazpívaly známé lidové písničky,
se zájmem poslouchaly ukázky skupiny Bea-
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tles, Kabát, melodii z filmu Vinnetou a dokonce i klasickou skladbu Vltava od B. Smetany. Během koncertu měli žáci možnost
soutěžit o drobné ceny a dokonce si i zazpívat sólo.
Učitelé i žáci byli z vystoupení doslova nadšeni, což dávali najevo bouřlivým potleskem.
Těšíme se na další setkání s touto cimbálovou muzikou.
Mgr. D. Cyroňová

Umíme skákat!
Ve středu 11. 2. 2015 jsme se zúčastnili závodů ve skoku vysokém ve Chvaleticích - Chvaletická lavka, jež je součástí
POLABSKÉ VÝŠKAŘSKÉ TOUR. Naši žáci
a žákyně získali svými hezkými výkony 2 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili:
1. místo v kategorii dívek 6. roč.:
Klára Kuchyňková - 125 cm
1. místo v kategorii dívek 7. roč.:
Adéla Mrkvičková - 125 cm
2. místo v kategorii dívek 8. roč.:
Míša Štainerová - 135 cm
2. místo v kategorii chlapců 6. roč.:
Tomáš Kolibík - 135 cm - nový osobní
rekord !
2. místo v kategorii chlapců 9. roč.:
Jan Farkaš - 160 cm - vyrovnaný osobní rekord !
3. místo v kategorii dívek 8. roč.:
Adriana Frydrychová - 125 cm

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a motivaci pro ostatní žáky. Přejeme další skvělé výkony a hezká umístění.
Mgr. A. Šmídlová

Od našich žáků…
Pohádková knížka
Přečtu, přečtu pohádku
o krávě a telátku.
Jak tam běhá po dvoře,
kdo mu tam pomůže?
Uvidíte v pohádce,
v dobru a ne o válce.
Krásná milá pohádka,
bum - zavřou se vrátka.
U čeho?
U knížečky, u knížky,
cinky linky, rolničky.
Musíte jen číst, číst, číst,
otočte na další list.
List je stránka písmen plná,
o nich naučí nás škola.
Písmena jsou lehká věc,
lehká jako mravenec.
Přestaňte se mračit,
úsměv - ten mi bude stačit.
Kdybyste se smáli,
usmějí se ostatní.
Na mě, na tebe i na vás,
na ni, na něho i na nás.
Usměj se jen maličko,
rozzař svoje srdíčko!
Pohádková paní
naučí vás číst.
Na čtení nic není,
přečtete každý list.
Denisa Homolová, 5. A
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Úspěchy v okresních kolech soutěží ZUŠ
Po roce se opět rozbíhá maraton soutěží, které tradičně vyhlašuje MŠMT. Letos se soutěží v oborech sólový zpěv, hra na
dechové dřevěné a žesvové nástroje. V únoru již proběhla všechna okresní kola. 10. 2. soutěž v sólovém zpěvu hostila ZUŠ Pardubice - Havlíčkova, 11. 2. se v sále naší školy utkali hráči na
dřevěné dechové nástroje, ve čtvrtek 12. 2. soutěžili flétnisté
v ZUŠ Pardubice - Lonkova a konečně v pátek 13. se v holické ZUŠ střetli hráči na žesvové nástroje. Naší školu v letošním
roce reprezentovalo rekordních 36 soutěžících. O tom, že se
v silné konkurenci neztratili, svědčí 14 prvních, 18 druhých
a 4 třetí ceny. Naši žáci se umístili takto:

David Šulc

(lesní roh)

- I. místo s postupem
do krajského kola
Václav Steklý
(tuba)
- I. místo s postupem
do krajského kola
Josef Šimek
(trombon) - I. místo s postupem
do krajského kola
Václav Košvál
(trubka)
- I. místo s postupem
do krajského kola
Peter Kollárovič
(trubka)
- I. místo
Alexandra Kollárovičová (lesní roh) - II. místo
Tomáš Novotný
(trubka)
- II. místo
Kamila Kautská
(lesní roh) - II. místo
Radka Sotonová
(trubka)
- II. místo
Alfréd Junek
(trubka)
- II. místo
Klára Košválová
(lesní roh) - II. místo
Vojtěch Musil
(trubka)
- II. místo
Kateřina Soukupová
(lesní roh) - II. místo
Martin Antoš
(trubka)
- II. místo
Michael Šulc
(trubka)
- II. místo
Adam Čapek
(trubka)
- III. místo
Matěj Kohout navíc získal cenu za mimořádný výkon a Tomáš
Vondrouš cenu za nejmladšího účastníka flétnové soutěže.
Všem žákům i jejich pedagogům blahopřejeme a postupujícím budeme držet palce v krajském kole!
Vedení školy

Jakub Janovský

- I. místo s postupem
do krajského kola
David Šulc
(zpěv)
- I. místo s postupem
do krajského kola
Aneta Rojková
(zpěv)
- II. místo
Tereza Kaderová
(zpěv)
- II. místo
Jorika Maňáková
(zpěv)
- II. místo
Sára Smejkalová
(zpěv)
- III. místo
Monika Kaplanová
(zpěv)
- III. místo
Jan Kubiska
(hoboj)
- I. místo s postupem
do krajského kola
Iveta Frýdová
(hoboj)
- I. místo s postupem
do krajského kola
Klára Bekerová
(klarinet)
- II. místo
Martin Horák
(klarinet)
- II. místo
Tomáš Vondrouš
(zobcová flétna) - I. místo s postupem
do krajského kola
Anna Pánková
(zobcová flétna) - II. místo
Tereza Sochorová (příčná flétna) - I. místo s postupem
do krajského kola
Aneta Sentivanová (příčná flétna) - II. místo
Anežka Lojínová
(příčná flétna) - II. místo
Eliška Hejská
(příčná flétna) - II. místo
Monika Kaplanová (příčná flétna) - III. místo
Matěj Kohout
(baryton)
- I. místo s postupem
do krajského kola
Miroslav Přinesdomů
(tuba)
- I. místo s postupem
do krajského kola
Tomáš Klepetko
(trubka)
- I. místo s postupem
do krajského kola
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Dechový orchestr
laureátem mezinárodní soutěže
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč 14. února dosáhl jednoho
z největších úspěchů ve své historii. Podařilo se mu uspět na
Mezinárodním festivalu dechových orchestrů Praha 2015, kde
mezi orchestry z Itálie, Izraele, Německa a České republiky získal absolutní vítězství a titul laureáta festivalu. Kromě toho získal cenu za nejlepší provedení povinné skladby (Evžen Zámečník - Junácká suita). Vítězství je ještě cennější o to, že se mu to
podařilo s nejnižším věkovým průměrem ze všech zúčastněných orchestrů. Všichni hráči pod vedením dirigenta Michala
Chmelaře podali velice koncentrovaný a energický výkon, který ocenila nejen mezinárodní odborná porota, ale i zaplněný sál
kongresového sálu hotelu Pyramida, kde se celá soutěž konala.
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Okénko z Domova u fontány
HVĚZDNÉ ODPOLEDNE
V DOMOVĚ U FONTÁNY
Domov u fontány absolvoval na podzim loňského roku
audit kvality s názvem „Značka kvality v sociálních službách“.
Systém je určený speciálně domovům, které pečují o seniory

ců v závěru slavnostního odpoledne převzali z rukou hostů děkovný list a šek s finanční částkou, kterou jednotlivé pracovní
týmy využijí při společných akcích.
PhDr. Danuše Fomiczewová,
ředitelka

a seniory s onemocněním demence a jde o externí hodnocení
kvality z pohledu uživatele. Proč jsme k dobrovolnému hodnocení kvality přistoupili? Protože naším cílem a hlavní prioritou
je kvalitní sociální služba, která je důstojná, bezpečná a šitá na
míru našim uživatelům. Nezávislý pohled auditorů nám tak
poskytl nový úhel pohledu na naši práci a uživatelům a jejich
rodinám nabízí jednoduchý hodnotící prvek při výběru sociální služby.
S potěšením můžeme konstatovat, že ze zařízení Pardubického kraje, která audit absolvovala, jsme v celkovém bodovém
hodnocení získali nejvíce bodů a v oblasti péče jsme jako jediní z kraje dosáhli plného počtu pěti hvězd.
V úterý 27. 1. 2015 přijali naše pozvání člen Rady Pardubického kraje Pavel Šotola a vedoucí sociálního odboru Helena
Zahálková, kde za přítomnosti většiny zaměstnanců a Rady
klientů předal prezident APSS ČR Jiří Horecký Domovu zlatou
cedulku se čtyřmi získanými hvězdami.
Cedulka pak putovala mezi všemi, kteří dobré myšlenky
a vize aplikují do každodenního života našich klientů a to jsou
zaměstnanci. Byli to právě oni, jež prostřednictvím svých zástup-
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sídlo:

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

Dům dětí a mládeže Přelouč
Výsledky šachových turnajů
V lednu a v únoru proběhly šachové turnaje přeloučských
škol s těmito výsledky:
ZŠ Přelouč, Masarykovo nám., I. stupeň
I. Ondřej Bahník 4. A, II. Michal Hývl 5. B, III. Martin Landsmann 3. B
ZŠ Přelouč, Masarykovo nám., II. stupeň
I. Robin Klusák 9. B, II. Marie Znamínková 9. B, III. Dominik
Škarda 7. B
Gymnázium a SOŠ Přelouč
I. Martin Německý, II. Miloš Šebestián, III. Adam Marek
ZŠ Přelouč, Smetanova, I. stupeň
I. Daniel Jech 4. A, II. Eliška Stárková 4. B, Richard Hývl 2. B
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ZŠ Přelouč, Smetanova, II. stupeň
I. Josef Lauryn 6. B, II. Lenka Křemenáková 8. A, III. Jiří Vrabec 7. A
Všem účastníkům školních turnajů děkujeme za pozitivní
přístup k tomuto krásnému sportu, všichni výše jmenovaní postupují do finálového turnaje o pohár místostarosty města. Turnaj se bude konat začátkem března.

Vodfrk - „Písničky o lásce,
vážně i v nadsázce“
Hudební skupina vystupující pod záštitou DDM Přelouč
vystoupí ve středu 18. 3. 2015 od 19.00 v hlavním sále Záložny. Srdečně zveme všechny příznivce folku, country a spirituálů.
Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané…(The Vodfrk spiritualpakoband)
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Akce pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže Přelouč,
Veverkova 752,
telefon 466 672 003,
mobil 739 633 508,
letní tábor

"

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá

Příměstský tábor I. 2015

MOŘEPLAVCI
Termín: 12. 7. - 25. 7. 2015
Hlavní vedoucí: Blanka Leksová
Letos pojedeme opět do Hluboké u Skutče a zabydlíme se na
14 dní v táborové základně DOMINO. Základna se nachází na
okraji lesa, v krásném a zdravém prostředí Českomoravské vrchoviny, asi 8 km od Skutče. Nedaleko se nachází ojedinělá
přírodní zajímavost Toulovcovy maštale. Děti budou ubytovány
ve srubech s krytou teráskou. V areálu je zděná budova s kuchyní, jídelnou a klubovnou, ke hrám je také k dispozici velký dřevěný hangár. V menší zděné budově je sociální zařízení a sprchy
s teplou vodou. Strava bude zajištěna 5x denně.
Nejbližší koupání je vzdálené 2 km.
Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM
nejpozději do 31. 5. 2015.
Na začátku června obdržíte podrobný seznam věcí
a organizační pokyny.

cena tábora: 3 700,- Kč

Termín: 7. 7. - 10. 7. 2015
Čas: 9.00 - 16.00 hod.
Poznávání tajemných a zajímavých míst Přelouče a okolí. Děti si
s sebou nosí jídlo na celý den. Sportovní oblečení, turistická obuv.
V případě špatného počasí aktivity v DDM. V ceně tábora
jízdné a vstupy. Přihlášky do 30. června 2015
Vedoucí: Jana Homolová
Cena: 500 Kč
Bližší informace: 466 672 003, 728 441 113
e-mail: ddm@ddmprelouc.cz

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá

Příměstský tábor II. 2015

Přihlášky obdržíte od 2. 2. 2015 v DDM Přelouč
každý den od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 13. 7. - 22. 7. 2015
Pojedeme do horské chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou. Ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sprchovými kouty
a WC. V chatě je prostorná jídelna, společenská místnost. Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou
podávány formou švédského stolu. Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to vše ve
volné přírodě. Navštívíme Harrachov, Dvoračky, pramen Labe,
koupaliště v Jablonci nad Jizerou a další krásná místa.
Děti se mohou naučit základy hry na kytaru.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 2. února 2015, na požádání zašleme poštou.
Vyplněnou přihlášku vraPte a finanční úhradu
proveSte do konce května 2015.
Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha - doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600
Ge Money Bank Přelouč.
Cena tábora: 3 700,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava,
strava, ubytování, vstupy, lanovky, pedagogický dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně
nebo na uvedených telefonních číslech.
Pozor! Kapacita tábora je omezena,
proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.
Hlavní vedoucí tábora: Pavel Hrdý,
telefon 466 672 003, 739 246 119

3 / 2015

Termín: 13. 7. - 17. 7. 2015
Čas: 9.00 - 16.00 hod.
Poznávání tajemných a zajímavých míst Přelouče a okolí. Děti si
s sebou nosí jídlo na celý den. Sportovní oblečení, turistická obuv.
V případě špatného počasí aktivity v DDM. V ceně tábora
jízdné a vstupy. Přihlášky do 30. června 2015
Vedoucí: Jana Homolová
Cena: 500 Kč
Bližší informace: 466 672 003, 728 441 113
e-mail: ddm@ddmprelouc.cz

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá

Příměstský tábor III. 2015

Termín: 24. 8. - 28. 8. 2015
Čas: 9.00 - 16.00 hod.
Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče a množstvím her. Děti si
s sebou nosí jídlo na celý den. Sportovní oblečení, turistická obuv.
V případě špatného počasí aktivity v DDM.
V ceně tábora jízdné a vstupy.
Přihlášky do 30. června 2015
Vedoucí: Jana Homolová, Pavel Hrdý, Blanka Leksová
Cena: 500 Kč
Bližší informace: 466 672 003, 739 246 119
e-mail: ddm@ddmprelouc.cz
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Napsali nám

"

Dny letí a pořád je co dělat. V únoru jsme se věnovali jako
vždy psaní domácích úkolů a doučování, ale také jiným, oblíbenějším aktivitám.
$ Vyráběli jsme keramiku, kterou budeme prodávat na akci,
která nás čeká na jaře. Děti vylévaly vázy, zvonky a hrnky...
$ Klubová kapela Hopeband je zatím v začátcích, ale elán
členům skupiny nechybí, takže brzy jistě uslyšíme první
skladby ☺.
$ Rozhodli jsme se trochu pozměnit kabát klubu a tak se barvilo, malovalo a kreslilo na zdi.
$ Věnujeme se také tanci, rádi bychom sestavili choreografii.
$ Hodně oblíbený je poslední týdny mikrofon, a tak se zpívá
a zpívá...
$ Vařili jsme šišky s mákem, zapékali brambory, připravili jsme
si zeleninový salát s těstovinami a nezapomněli jsme ani
na koláč!
$ Pokračujeme v přípravách druhého vydání časopisu Volanvák. Snažíme se, aby vyšel v dubnu.
$ V zimě chodíme pravidelně každý čtvrtek sportovat do tělocvičny Sokola.
$ Jelikož zimním sportům není letos přáno a sklouznout se
můžeme leda na blátě, rozhodli jsme se zpestřit prázdniny
návštěvou aquaparku v Pardubicích. Jelo nás celkem 22 a akce se skvěle vydařila?!!!
$ No a nyní už jsou v plném proudu přípravy na velikonoční
výstavu, kterou pořádá klub aktivní senior KLAS působící
v Přelouči. Přizvali nás, abychom se na výstavě také podíleli. Probíhat bude těsně před svátky jara v prostorách bývalého městského úřadu. Srdečně vás všechny zveme.
KLUB VOLANT
$ Od pondělí do čtvrtka od 13.30 do 17.30
$ Pro děti a mládež od 5 do 15 let
Informační centrum
$
$
$
$

Internet zdarma
Info ze sociální oblasti
Pondělí a středa od 13.30 do 17.00
Pro všechny

Dohody o výkonu pěstounské péče
$ Více na tel. 773001046

VOLANT, o.p.s., Pardubická 734, Přelouč, 53501,
IČO: 28853318.
Více se dozvíte na www.volantops.cz
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Zprávy z radnice

"

Vítání občánků
Lednové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Anton Ribárik

Dominik Jeník

Eduard Sedláček

Jan Jelínek

Jiří Čapek

Jiří Icík

Karolína Šmídová

Stella Dirgasová

3 / 2015
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Společenská kronika

"

PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Jarmila Urbánková
Zdenko Černík
Marie Hudcová
Marie Hrobská
Marie Makešová
Josef Pirožek
Jiřina Roubíčková
Josef Dvořák
Miloslav Holan
Marie Špačková
Josef Ťápal
Miloslava Bahníková
Václav Fíla
Marie Filipová
Anděla Juklíčková
Jiří Kuba
Vladimír Hykš
Helena Chaloupská
Jaroslava Janatová
Marie Černá

99
92
90
89
88
88
88
87
87
86
85
80
80
80
80
80
80
75
75
75

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

Milada Fuxová
Jiří Čejka
Bohuslav Šmejda
Jaroslav Kouba

75
75
75
75

let
let
let
let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Lubomír a Lenka Rácovi

3. 2.

ZLATÁ SVATBA
Zdenek a Květa Hukalovi

23. 1.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali
Domovu důchodců U FONTÁNY v Přelouči, oddělení A
v přízemí za laskavé chování a vzornou péči
o pana Františka Vozába.
Děkuje rodina

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
etika
JORDÁNOVÁ, Zdeňka
Moudrosti zvířat: příběhy, význam a magie.
Praha: Vodnář, 2014.
vojenství, druhá světová válka
ŠAŠEK, Jiří
Pod palbou: příběhy letců bojujících za
2. světové války nad územím Československa.
Cheb: Svět křídel, 2014.
geologie
CÍLEK, Václav
Kameny a hvězdy: síly předků, oči kamenů, světla odjinud.
Praha: Dokořán, 2014.
archeologie
MANGEL, Tomáš
Keltové ve východních Čechách.
Hradec Králové: Muzeum Východních
Čech, 2013.
životopisy
DUŠEK, Jaroslav
Tvary tmy.
Praha: Eminent, 2014.
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KRÁSNÁ LITERATURA

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

CLAUDEL, Philippe
Brodeckova zpráva.
Praha: Paseka, 2014.

FISCHEROVÁ, Daniela
Pohoršovna.
Praha: Mladá fronta, 2014.

COELHO, Paulo
Nevěra.
Praha: Argo, 2014.

KOPSOVÁ, Kamila
Tygr dělá uáá uáá--: knížka pro děti, rodiče i pedagogy: pracujeme s poruchou
pozornosti a hyperaktivitou (ADHD).
Brno: Edika, 2014.

FORMÁNEK, Josef
Úsměvy smutných mužů: zápisky z léčebny.
Praha: Gekko, 2014.
GAMBLE, Luke
Zvěrolékař a spol.
Praha: Ikar, 2014.
GOTTHARDOVÁ, Lenka
Od trojského koně po Váňu: polofejetony
o koních.
Kladruby n. Labem: L.Gotthardová, 2014.
GRISHAM, John
Platanová alej.
Praha: Knižní klub, 2015.
GUENASSIA, Jean-Michel
Klub nenapravitelných optimistů.
Praha: Argo, 2012.

BŘEZINOVÁ, Ivona
Útěk Kryšpína N.
Praha: Albatros, 2014.
ČECH, Pavel
Velká knižní záhada.
Havlíčkův Brod: Petrkov, 2014.
OOMEN, Francine
Tajemství Leny Notýskové.
Praha: Mladá fronta, 2014.
GRISHAM, John
Theodore Boone. Obviněný.
Praha: Fortuna Libri, 2013.
TARSHIS, Lauren
Pod palbou: přežil jsem Pearl Harbor, 1941.
Brno: Cpress, 2014.
J. K.

Přeloučský ROŠT

Kultura

"

MÌSTSKÁ KNIHOVNA V PØELOUÈI
ve spolupráci s MŠ Kladenská
a Odborem životního prostøedí MìÚ Pøelouè

VYHLAŠUJE
HLASOVACÍ ANKETU

NEJKRÁSNÌJŠÍ STROM
PØELOUÈE 2015
1. 3. - 19. 4. 2015
* vyhlášení výsledkù ankety probìhne
22. 4. 2015 od 10.00
(sraz zájemcù pøed budovou Záložny)
* akce se bude konat za úèasti
odborníka / ekologa
* vítìzný strom bude bìhem akce
viditelnì ozdoben a oznaèen
* na vyhlášení výsledkù jste srdeènì zváni
* Hlasovací listy vyrábí, kreslí atd.
hlasující jedinec nebo kolektiv
(formát a podoba bez omezení)
* Soutìžit mùže celá tøída i jednotlivci
(pøipište poèet hlasù)
* Na jednom hlasovacím listu lze hlasovat
pouze pro jeden strom
* Hlasovací listy musí být do 20. 4. 2015
odevzdány do Mìstské knihovny v Pøelouèi
*Pøipište i svùj tip na nejlepší místo
pro vysazení nového stromu

Hlasovací listy a výsledky ankety
budou souèástí výstavy
NEJKRÁSNÌJŠÍ STROM
PØELOUÈE 2015
v kvìtnu v Mìstské knihovnì Pøelouè

3 / 2015
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Co nemůžeme vidět...

"

Vlastenecká hůl
zvaná žižkovka

Přeloučští
zaplnili Senát

Dalším kuriozním exponátem ze sbírek přeloučského muzea je vyřezávaná turistická hůl zvaná žižkovka. Je dokladem
doby svého vzniku - konce 19. století. Svůj název získala podle husitského vojevůdce Jana Žižky, jehož hlava je vyobrazena na držadle hole. Na hlavě má přilbu, z které dokonce splývá drátěná košile. Žižka již nemá pravé oko.
V první polovině délky jsou vyřezávané reliéfy významných
postav z českých dějin. Jmenovitě se jedná o Mistra Jana Husa, Prokopa Holého a Jana Roháče ze Sionu, dále Jiřího z Poděbrad, Jana Amose Komenského, Rudolfa II., Františka Palackého a Karla Havlíčka Borovského. Pod těmito postavami
se nachází český dvouocasý lev a především štítek s nápisem
„NEDEJ/ME SE/1892“. Výběr těchto postav není náhodný, v době, kdy český národ neměl vlastní stát, často rezonovala v umění i běžném životě. Ostatně, i na fasádě Občanské záložny
nalezneme reliéfy Mistra Jana Husa, Jana Amose Komenského,
Františka Palackého a Karla Havlíčka Borovského. Hole měla
symbolicky bránit český národ.
Nejedná se však o nijak zvlášv unikátní
exponát - žižkovky se, ač byly v jistých dobách
zakázány, běžně nosily v různých společenských
vrstvách již od poloviny 19. století. Nositelé tím
dávali najevo své vlastenectví. Za objevitele
žižkovky je považován Antonín Svatoš (narozen 1777), rodák z Božejovic u Tábora. Od jiných
podobných holí se však ta ze sbírek přeloučského muzea liší doplněním dalších historických postav.
Dřevěná hůl je dlouhá 92 centimetrů a ve
sbírkách se nacházela již krátce po založení muzea v roce 1902. Věnoval jí pan Siruček z Vyšehněvic, v jehož rodině se zřejmě běžně užívala.

Obrazy a sochy akademické malířky Blanky Proksové byly
do 2. března k vidění v samém předsálí jednacího sálu Senátu České republiky. Slavnostní vernisáž se uskutečnila 17. února za přítomnosti místopředsedkyně Senátu, Miluše Horské,
která mohla v budově senátu přivítat na stovku občanů Přelouče. Ti přijali její pozvání a též pozvání přeloučského vynikající umělce a spoluorganizátora vernisáže, Josefa Dvořáčka.
Hosté tak mohli obdivovat volnou tvorbu, malbu a sochařské práce Blanky Proksové, která je členkou Klubu umění - Art
Klub z. s. Přelouč. Součástí programu bylo i hudební vystoupení skupiny Praguematique - Nová Latino.

Použitá literatura:
http://www.bozejovice.estranky.cz/clanky/historie-obce.html
Příslušná evidenční karta Městského muzea
v Přelouči
Mgr. Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek,
KICMP
+420 731 200 821
muzeum@ksmp.cz

(Na první fotce je paní Blanka Proksová,
na poslední je s panem Josefem Dvořáčkem)
Děkuji, Halfarová
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Fotohádanka

Fotohádanka
Správná odpověf na fotohádanku z čísla 02/2015 zní:
„Fotografie zachycuje část Přelouče „Na Obci“, dnešní Palackého ulici, v roce 1970. Za pozornost stojí mohutné
topoly, které byly skáceny v roce 2001.“
Vítězkou se opět stává p. Heřmanová a my jí tímto srdečně
blahopřejeme!
Pro březnové vydání jsme si pro vás připravili možná o něco složitější úkol. Rádi bychom znali odpověf na otázku, kde
a kdy byla fotografie pořízena.
Na vaše odpovědi se opět těšíme v redakci Přeloučského
Roštu. (Připomínáme naši e-mailovou adresu: rost@mestoprelouc.cz)

"

Dopis čtenáře
Dobrý den,
k napsání dalších řádků mne inspirovala fotografie ve 2. čísle
Roštu na straně 23. Ne proto, že bych si dělal ambice na výhru v soutěži Fotohádanka, jistě se najde dost jiných, kteří dovedou dát správné odpovědi na všechny uvedené otázky. Píšu
Vám, protože ve mně uvedená fotografie evokuje vzpomínky
na doby dávno minulé.
Co nevím:
1) Kdy mohla být pořízena uvedená fotografie. Je jisté, že je
staršího data (na snímku není nová výstavba, za levým břehem strouhy, topoly mají poměrně tenké kmeny, na chodníku před domy rostou stromy).
2) Kdy byly topoly vykáceny. Stalo se to v poměrně nedávné
době.
Je možné, že bych výše uvedené údaje dohledal někde na
internetu, ale připadá mi to nekorektní, a tak raději přiznávám,
že to nevím.
K mým reminiscencím:
Na fotografii je vidět štít domu s výložníkem pro elektrorozvodnou sív. V tomto domě jsem se v roce 1945 narodil a tam
do roku 1964 žil. Zpočátku měl dům adresu Lamblova (později pak Palackého) 529. Stromy na okraji chodníku byly hlohy,
měly krásné červené plody a na jaře k naší velké klukovské radosti byla na jejich listech spousta chroustů.
Pole tvaru protáhlého trojúhelníku po levé straně strouhy
patřilo p, Strouhalovi, který bydlel rovněž v Lamblově ulici v domě č. 522. Později bylo přiděleno mladým mičurincům z přeloučské školy.
Emotivní dědictví z dávných let v Přelouči:
1) Omamná vůně kvetoucích jasmínů v městském parku na
začátku léta a rovněž omamná vůně různých květů v kostele. V zimě ovšem kostel mnoho radosti neposkytoval - vracel jsem se domů promrzlý na kost.
2 Zvěstování jara. Všude byla cítit vůně probouzející se země a bylo slyšet kdákání slepic. Snad ze všech domů při procházení Račanské ulice a dalších ulic směrem k Mokošínu.
Na tu vůni a kdákání nelze zapomenout.
3) V létě roku 1960 se konala v Praze 2. celostátní spartakiáda. Z toho důvodu byla školní docházka ukončena dříve. Já
jsem chodil na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou
v Pardubicích, a protože řada pracovníků (zejména žen)
v n. p. Tesla na spartakiádě cvičila, s radostí jsem uvítal
možnost krátkodobé brigády. Protože jsem se o obor hlouběji zajímal, zjistili v Tesle, že jsem schopen vykonávat kvalifikovanou práci (nejen podrž a dojdi), a tak uběhly 3 týdny myslím k oboustranné spokojenosti. Moje spokojenost
ovšem trvala až do té doby, když jsem v prosinci dostal mzdu
za odpracované 3 týdny ve výši 90,- Kčs. Pozitivní na této
skutečnosti byla zkušenost, že jsem věděl, kde po maturitě
pracovat určitě nebudu.
S pozdravem
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Otakar Miláček
České Budějovice
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Přeloučské školství
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Blahopřejeme
Elence Salfické
z Mateřské školy
Za Fontánou
v Přelouči
Středisko volného času Bájo Česká Skalice vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti „Muzikanti, co
děláte?“ Tématem byly ilustrace k českým, moravským i slovenským lidovým písním. S velkou
chutí se zapojilo i několik dětí z naší mateřské
školy. Elenka za svoji ilustraci k písničce
„Holka modrooká“ získala hlavní cenu.
Přejeme jí i ostatním
mnoho dalších úspěchů a radosti z malování.

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935,
okres Pardubice příspěvková organizace

STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres
Pardubice, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanoví následující upřesnění
pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2015/2016
Vyzvedávání žádostí:
Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
27. dubna 2015 v době od 7.15 - 16.15 hod.
Místo pro podávání žádostí:
Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
v ředitelně školy
Termín podání žádostí:
Doba pro podání žádosti:

4. května 2015
od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Student z Přelouče Pepa Gajdůšek zvítězil
v Code-in a pojede do centrály Googlu
Student pardubické soukromé školy informatiky a ekonomie DELTA Josef Gajdůšek získal hlavní cenu v mezinárodní
středoškolské soutěži v programování Code-in 2014 pořádané
společností Google. Za odměnu poletí v červnu do Ameriky na
prohlídku Googlepexu v proslulém Silicon Valley.
Google Code-in je soutěž pro studenty ve věku 13-17 let
z celého světa, kteří se chtějí účastnit vývoje open-source projektů. To jsou projekty s veřejně přístupným zdrojovým kódem,
na jehož vývoji se podílí komunita programátorů bez nároků
na honorář. Do soutěže je každý rok vybíráno několik organizací z celého světa, které mají zkušenosti s mentoringem vysokoškoláků. Zveřejňují stovky problémových úkolů. Studenti
mají na jejich řešení sedm týdnů. Kdo jich vyřeší nejvíc a nejlépe, vyhraje.
Každá z vybraných organizací má právo udělit dvěma nejlepším hlavní cenu (Grand Prize), která je spojená s čtyřdenní
poznávací cestou do Mekky všech auváků Silicon Valley a pro-
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hlídkou centrály společnosti Google v Mountain View tzv. Goodleplexu. V červnu zde proběhne slavností ceremoniář oficiálního předávání hlavních cen. Vítězové budou mít příležitost se
setkat s inženýry Googlu a jeden den stráví prohlídkou San
Francisca.
Josef Gajdůšek, student pardubické Soukromé školy informatiky a ekonomie DELTA, získal hlavní cenu od organizace
s poetickým názvem Haiku, která vyvíjí stejnojmenný operační
systém pro osobní počítače.
Ačkoliv je Pepa teprve ve druháku, má už za sebou pěknou řádku úspěchů. V loňském školním roce postoupil do
ústředního kola soutěže MŠMT v programování, do finále
Expo Science Amavet a na soutěž Vernadského do Moskvy.
V letošním roce získal ocenění pro nejlepší studenty města
Pardubice a minulý čtvrtek zvítězil v Czech StudNET Awards
v kategorii využití IT ve sféře businessu. Programuje od svých
jedenácti let.
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Přeloučské školství

Zápis do MŠ

Mateřská škola
Kladenská 1332
Přelouč

Vyplněné žádosti,
evidenční list s vyjádřením lékaře
se vybírají v ředitelně MŠ

Vyzvedávání
žádostí
k přijetí dítěte
do
mateřské školy
na školní rok 2015/2016
v ředitelně školy

v úterý 14. 4.
a

ve středu 15. 4. 2015

"

V pondělí 27. 4.
a

v úterý 28. 4. 2015
dopoledne 8.15 - 10.00 hod
odpoledne 14.30 - 15.30 hod
Seznam přijatých dětí (dle registračního čísla)
do mateřské školy na šk. rok 2015/2016
bude vyvěšen
na dveřích ředitelny a 1. pavilonu
od úterý 19. 5. 2015
Schůzka s rodiči nově přijatých (nepřijatých) dětí
se bude konat

v pondělí 25. 5. 2015 v 15.00 hodin
dopoledne 8.15 - 10.00 hodin
odpoledne 14.30 - 15.30 hodin

Auto mezi mantinely
Viděl jsem několik groteskních filmů, kde uvízne na železničním přejezdu vozidlo a následně projíždějící vlak jej těsně mine, popřípadě urazí jeho zadní část a posádka pokračuje v komické honičce pouze s jeho přední polovinou. K smíchu
nám to může přijít jen v bláznivé komedii, kde je vše insceno-
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na 1. pavilonu nahoře,
kde budou rozdána rozhodnutí.

váno k pobavení diváka s mírným přeháněním. V reálném světě, se ale jedná o tragedii, kterou v ČR zaplatí životem, průměrně čtyřicítka „neherců“. V naprosté většině, z jejich strany dojde
k porušení pravidel silničního provozu, povětšinou spěchem,
nedočkavostí, krácením si cesty anebo nesmyslným přeceňováním svých schopností. Av už se s vozidlem ocitnete mezi
zavřenými závorami jakkoliv, snažte se dodržet několik následujících pravidel. Pokud je vozidlo pojízdné, opusvte co nejrychleji železniční přejezd bez ohledu na poškození vozu a závory; vznikne tak menší škoda, než kdyby došlo ke střetnutí
s vlakem. Pokud nemůžete, třeba z důvodu poruchy, vozidlo
ani vlastními silami z přejezdu vymístit, ustupte (i s ostatními
pasažéry) několik metrů mimo přejezd a volejte tísňovou linku 112 či 150. Podstatnou informací pro dispečink bude číslo
přejezdu (jedná se o bílou tabulku s černými písmeny), které
najdete na zadní straně světelné signalizace, popř. výstražného kříže tam, kde signalizace není. A pozor, i když vyváznete
z přejezdu jen s poškozenou závorou, nehodu musíte hlásit
Policii ČR!
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
(zdroj: SŽDC)
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KLUB UMĚNÍ ART CLUB PŘELOUČ
PROJEKT FRANTIŠEK FILIPOVSKÝ

Klub umění Art club v Přelouči
právě zahájil nový projekt. Projekt
František Filipovský (PFF) potrvá tři roky a bude ukončen v roce 2017, kdy si
připomeneme 110té výročí od narození
jednoho z našich zřejmě nejslavnějších
rodáků, Františka Filipovského. Cílem celého projektu je nejen prezentace výše
zmíněného oblíbeného herce a dabéra,
který se v Přelouči narodil, ale i zviditelnění a připomenutí všech významných
osobností, které měli a mají co dočinění s naším městem. Každý Přeloučák tak
trošku tuší, že něco společného s naším
městem či okolím měla například buditelka, spisovatelka, autorka kuchařek
a básní Magdalena Dobromila Rettigová,
herečka Jiřina Petrovická, malíř, kreslíř,
grafik, ilustrátor a scénograf František
Emler či dramatik, učitel, spisovatel a překladatel František Flos. Každému z nás
něco říkají bratranci Veverkovi, ale málokdo ví, že jedni z nejslavnějších cestovatelů 19. století byli i přeloučští rodáci, bratři Alois a Josef Topičové. Kdo
z nás ví, že autor naší hymny František
Škroup se narodil v nedalekých Osicích,
že v Cholticích se narodil akademický
malíř Josef Václav Hellich, který je autorem nejméně tří set oltářních obrazů.
A takovýchto slavných a někdy neprávem
zapomenutých jmen je v historii našeho
okolí spousta. Samozřejmě nesmíme a nechceme opomenout ani současnost. Akademický malíř a grafik Ivan Exner, spisovatelka Marcella Marboe, či Jana Klimečková, která nedávno pokřtila svou další
knihu s názvem Přezrálé moruše a spousta dalších jmen, která právě nyní tvoří
další novou bohatou kulturní historii Přelouče a okolí.
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Určitě stojí za to, abychom všem těmto osobnostem věnovali trošku pozornosti a vyzdvihli tak vše dobré a zajímavé,
co se v Přelouči a v blízkém okolí zrodilo
a rodí. Cílem projektu PFF je představit
naše město a jeho historii i současnost
tak daleko, jak to jen půjde. V tomto tříletém období budou probíhat výstavní,
hudební, literární, výtvarné i přednáškové činnosti, a to nejen v Přelouči, ale
i v celém Východočeském kraji a možná
ještě dál... Již vznikají a budou vznikat
výtvarná díla, která budou souviset s těmito tématy, a určitě je budete moci vidět na některé z mnoha akcí, které Klub
umění Art Club v tomto projektu plánuje.
Jsme nadšeni tím, že i přeloučské muzeum právě prochází obrodním procesem
a doufáme, že muzejní sbírky se díky naší snaze obohatí o zajímavá dílka, která budou vypovídat o krásných lidech či
časech naší historie a současnosti.
Jistě jste stejně jako my zaznamenali, že i v Divišově vile manželé Kyselovi
nyní pořádají cyklus výstav nejslavnějších malířů naší domoviny, za což jim
patří obrovský dík.
Tomu všemu snažení chceme být nápomocni i my s naším Projektem PFF
a věříme, že se nám všem dohromady
podaří probudit hrdost, oddanost a lásku
nás všech ke kraji, kde jsme se narodili.
Pokud snad někdo z Vás najde doma
poklady z naší historie, budeme rádi, když
se o ně podělíte s námi všemi a nenecháte je ztratit v propadlišti zapomnění.
V rámci tohoto projektu se 17. února uskutečnila v Senátu ČR za podpory
paní místopředsedkyně senátu paní Miluše Horské vernisáž členky Art clubu,
akademické sochařky Blanky Proksové,
která vyučuje sochařinu v Klubu umění
Art club v Přelouči. Není se tedy co divit,
že ve většině jejich vystavených sochařských děl mohli ti, kteří vernisáž navštívili, poznat i nejednoho Přeloučáka. A že
se těch Přeloučáků a dalších obdivovatelů soch a obrazů Blanky Proksové sešlo v Praze opravdu hodně! Tato vernisáž
se stala nezapomenutelná nejen díky výjimečné atmosféře této budovy a vystaveným dílům, ale i díky vám všem, kteří
jste přijeli a trhali spolu s námi možná
rekord v největší návštěvnosti vernisáže
v historii Senátu. Děkujeme hudebnímu
seskupení Praguematique za skvělou
hudební produkci, která rozhýbala větši-

nu hostů v bocích. Děkujeme paní Miluši
Horské nejen za to, že nám opět umožnila prožít jedno krásné odpoledne v obklopení soch, obrazů a milých hostí, ale
dodatečně chceme poděkovat i za její
prosincovou návštěvu v Klubu umění Art
club Přelouč, kdy si tato velmi příjemná
a milá dáma ukrojila ze svého času chvilku i pro nás. Tehdy nechyběl stromeček,
koledy, cukroví ani dobrá káva. Popovídali jsme si o všem, co nás nyní zaměstnává, baví, ale i trápí, zkrátka o všem, co
nás obklopuje, prostě o životě. Samozřejmě také o umění, o našich aktivitách
a o našich plánech. Velmi nás tehdy potěšila podpora paní senátorky, která všem
našim aktivitám fandila a velmi dobře
chápala to, co nás stále žene dál. I ona
je totiž jednou z těch, kterou stále něco
žene dál, která neztrácí sílu ani naději
a tak věříme, že bude ještě spousta dalších příležitostí, kdy se sejdeme a opět
najdeme společnou notu.
Přesto, že výstava Blanky Proksové
v Senátu stále ještě běží, my už chystáme výstavu další. Bude to autorská výstava pana doktora Aleše Bučka. Převážně zde uvidíte portréty mnoha známých
tváří přeloučska, tak se máte na co těšit
a my také.
Přesný termín určitě brzy oznámíme.
Za Klub Umění - Art Club Přelouč
Ivana Černíková

Přednáška
o Přeloučské
Filharmonii
Po přednášce KICMP o Přeloučské
Filharmonii (působila v letech 1927-1951/
/1952) konané dne 27. 1. 2015 vystoupil
s povedeným krátkým hudebním programem její poslední žijící člen, houslista
p. Václav Kindl.
Za klavírní doprovod děkujeme paní
Petře Lojínové ze ZUŠ Přelouč.

Fotografie: Barbora Peštová
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Hrůzná předzvěst konce války v Přelouči III.
Oběti byly pohřbeny v severovýchodním rohu římsko-katolického hřbitova. Vlastní uložení do země zajistil Pohřební ústav
Jana Kyntery, přítomnost jakýchkoliv svědků byla vyloučena.
Vedle hrobníků byl přítomen i děkan Čečetka, který si tajně poznamenal vytetovaná čísla obětí a pořadí jejich uložení. Tímto
skutkem podstoupil nemalé riziko, zejména s ohledem na skutečnost, že předchozího dne pan P. Pavelka, zanícený přeloučský divadelník, byv přistižen, jak hází chléb do vagonů, byl na
místě stráží zadržen, strčen do transportu a odvezen neznámo
kam. Domů se vrátil z Drážfan až s koncem války.
Transport cestou trousil další mrtvé. Nejblíže Přelouči se
společný hrob těchto obou transportů nachází na hřbitově v Lánech na Důlku a v Kolíně.
!

Sever

Jih

#

Schéma řazené obětí ve společném hrobě
při pohledu proti hřbitovní zdi

Společný hrob obětí transportu smrti ze dne 24. 1. 1945,
stav r. 2008
Oba zmíněné transporty sice dorazily do „cíle“, ale přeživší
v Mauthausenu pro přeplněnost přijati nebyli. Takovým transportům nezbylo nic jiného než bezcílné putování otevřenou
zimní krajinou provázené postupnou decimací (tzv. pochody
smrti).
Po válce vzpomínky na tuto událost během času byly překryty lavinou jiných pohnutých událostí a postupně byly zatlačeny do pozadí.
Před několika lety v souvislosti s odhalením pomníku přeloučským obětem II. světové války vzešel zájem i o objasnění
identity obětí transportu smrti pohřbených na ř.-k. hřbitově.
Za tím účelem bylo osloveno několik institucí. Wojciech
P³osa, ředitel osvětimského muzeum (Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau), poskytl nejširší údaj o identitě hledaných
vězňů a uvedl problémy s dohledáváním identity vězňů. Z toho důvodu bylo možné pouze ke třem číslům přiřadit jména
vězňů takto:
A-15894 - FRIEDMANN Miel or Mor, *16. 2. 1906, židovský
vězeň z Mafarska,
169899 - OBERFELD Kasimir * 16. 11. 1903 £ódź,
183006 - KOHL Richard, vězeň z Majdanku.
Casimir Oberfeld, * 16. 11. 1903 £ódź , † 24. 1. 1945 Přelouč.
Francouzský hudební skladatel polského původu. Hudbu studoval u svého jmenovce v £ódźi. Jako mladík odešel do Paříže, kde se plně věnoval hudbě (šansony, operety). Od roku 1930
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se hojně věnoval komponováním filmové hudby, av jako autor
nebo spoluautor (např. Arthura Honeggera). Po napadení Francie prchnul před nacisty do jižní Francie ve snaze dostat se
do USA, v čemž se mu snažil pomoci tehdy v USA žijící Jean
Gabin. Na rozdíl od jiných (náš Bohuslav Martinů) se mu záměr nezdařil a žil skrytým životem v Nice ve stínu moci italských
fašistů. Avšak po vylodění spojenců na Sicílii v červnu 1943
se italská moc musela stáhnout, aby byla vystřídána nekompromisní mocí německých nacistů. Nedlouho potom byl na základě udání podlého přítele na ulici zastaven hlídkou francouzské
vichystické policie a odveden na policejní stanici ke kontrole
dokladů. Odtud byl předán gestapu, které jej zprvu drželo v jednom z hotelů, tehdy přeměněných na vězení. Jeho dobrý přítel
Fernand J. D. Contandin, zvaný Fernandel, slavný francouzský
divadelní a filmový herec a zpěvák, s nímž natočil řadu filmů,
podplatil hotelového vrátného, také Korsičana, aby napomohl
k uprchnutí. Útěk se však nezdařil a Casimir Oberfeld byl odvlečen do Drancy (SV okraj Paříže) a odtud pak do koncentračního tábora v Osvětimi. Zde zprvu hrával pro zábavu táborové
ostrahy, ale pod dojmem v táboře panujících hrůz odmítnul pokračovat.
Ještě během války a zejména po ní mnozí „dobří“ přátelé
nerespektovali jeho autorská práva a licence a jeho tvorbu využívali k svému prospěchu.
Hudební tvorba Casimira Oberfelda je rozsáhlá, filmografie
obsahuje 52 filmů, jeho skladby dodnes zaznívají ve francouzských filmech, řada z nich vychází na DVD nebo jako hudebniny.
Pro pochopení následujícího výkladu je třeba na tomto místě učinit nutné odbočení.
V roce 1968, v době Pražského jara, se jistý Oldřich Pleštil,
student Vysoké školy ekonomické v Praze, rozhodl pro studijní pobyt v Ženevě. Ubytování mu shodou okolností poskytla
renomovaná rodina Dunantových, potomků slavného J. H. Dunanta, ženevského podnikatele, humanisty, spoluzakladatele
Mezinárodního červeného kříže, iniciátora Ženevských úmluv
(o obětech válečných konfliktů) a prvního nositele Nobelovy
ceny míru (1901). V této rodině se seznámil s jejich synem Gregoirem, vzájemně si velmi dobře rozuměli. Zmíněný pražský
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student se v roce 1969 se rozhodl pro návrat domů, ačkoliv mu
tamní rodina navrhovala setrvat ve Švýcarsku a nabízela všestrannou podporu. Nicméně student se vrátil, ovšem vzájemný
vztah se z politických příčin dlouhodobě přerušil.
Zvláštní shodou okolností, která spíše náleží do oblasti mezi nebem a zemí, si před několika lety Ing. Oldřich Pleštil, onen
pražský student, položil otázku. Co se stalo s Dunantovými, co
dělá Grigoire, žije ještě z nich někdo? Švýcarské telefonní číslo hravě našel a zavolal. Po více než čtyřiceti letech byl vztah
obou mužů obnoven. Zjistil, že v mezidobí se v životě Gregoire
Dunanta odehrál osudový předěl.
Snad tomu osud tak chtěl, Gregoire se jednou rozhodl probádat doma některé zapadlé kouty, přitom učinil převratné
zjištění. Jako nemluvně byl rodinou Dunantů adoptován, jeho
biologický otec je Casimir Oberfeld zahynul v koncentračním
táboře. To v jeho duši vyvolalo nesmírný rozruch. Navíc, když
se s tímto zjištěním svěřil své matce, ta reagovala zkratovitě
a existující dokumenty, týkající se jeho osoby, zničila, což ovšem
nezměnilo nic na skutečnosti, že je synem slavného francouzského hudebního skladatele. Ovšem jak tuto skutečnost před
úřady prokázat, když úřední doklady neexistují? Tento problém
lze teprve v posledních letech překonat forenzní identifikací
pomocí genetické analýzy DNA.

Pan Gregoire Dunant žije v Ženevě, ze svého bytu může
pozorovat nejen hladinu Ženevského jezera. Dříve byl bankovním úředníkem, jak se ve Švýcarsku sluší a patří. Nyní na odpočinku se zajímá o vymírající jazyky a doma na jednoduché
aparatuře komponuje písničky a videoklipy (v Google: gregoire
dunant). V tomto ohledu nezapře svého otce. Rád vzpomíná
na návštěvu přeloučské radnice, na vřelé přijetí a péči, kterou
mu v jeho bádání poskytli pánové p. Balon a F. Hollmann, zvláště pak vzpomíná na sympatickou paní starostku Bc. Irenu Burešovou.

Pan G. Dunant při audienci u paní starostky Bc. I. Burešové
provázen nezastupitelným znalcem přeloučských reálií
panem Fr. Hollmannem
Foto městský fotograf

Zleva: Ing. Oldřich Pleštil, jeho manželka,
paní Dunantová a Gregoire Dunant
V pátrání G. Dunanta po svém otci vydatně pomáhal
Ing. Pleštil, a tak přispěl k úspěchu návštěv jeho návštěv
v Česku, při nichž mu posloužil laskavostí ochotného průvodce a tlumočníka.

Mějme ustavičně na paměti, že v Přelouči odpočívají věčným
spánkem nevinné oběti zrůdné ideologie, z nichž jednou je
francouzský hudebník Casimir Oberfeld, v hrobě bez náhrobku.
O tři týdny později upoutalo pozornost Přeloučanů chvilková zadrnčení okenních tabulek. Muži, kteří prošli bojišti I. světové války, jev vysvětlovali jako následek vzdálené kanonády.
To bylo bombardování Drážfan.
Uplynulo několik měsíců, přišel máj, vysvitlo sluníčko, rozkvetly šeříky a nastal nikoliv samozřejmý konec války.
Jan Závodský
P. S.: viz též http://oberfeld.wz.cz
Případné připomínky a opravy jsou vítány.

Co nového „u Švehlů“ v roce 2015
Na první pohled nic zvláštního, ale
zdání klame. Vezměme to však po pořádku a dozvíte se mnoho. Nejprve musím
poděkovat všem dárcům, kteří nám v roce 2014 byli fyzicky nápomocni, nebo darovali na obnovu pomníku A. Š. jakoukoli finanční částku.
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Za druhé, naše poděkování patří majitelům a bydlícím v domě č. p. 30 - pod
náměstím, kteří nám bezúplatně propůjčili výkladní skříň v prosinci a půli ledna, na rozdíl od těch, kteří raději svoje
výkladní skříně zakryli plachtou, případně nápisem „K pronajmutí“.

Zimní období využíváme k přípravě jarního zrychleného postupu budování pomníku. Hlavní náplní je zajistit dostatečnou částku na úhradu nákladů s tím spojenou. Od počátku roku je tato činnost
vcelku úspěšná. Ani po Vánocích „nezkameněla“ srdce dárců a tak od paní Ing. Ka-
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Napsali nám
belové - Tomiškové z Chotěnic u Heřmanova Městce jsme obdrželi 500,- Kč, od
Pekáren s.r.o. Přelouč - paní Benešová
500,- Kč od firmy Brunthaller - p. Ing. Žirovnický 2.000,- Kč od Elektrárny Chvaletice
15.000,- Kč („Av nám svítí, celé žití, Elektrárna Chvaletice“) za dostatečnou propagaci, dále jsme v jednání s firmami Excalibur a Kiekert o finanční podporu, a doufáme, že občané Přelouče nám též přispějí
na obnovu kulturního dědictví města.
Z vlastních prací bylo provedeno odstranění keřů v budoucím prostoru pomníku, za pomoci Technických služeb Přelouče, geodetického zaměření a vykolíkování

místa pomníku, základní kámen byl přivezen do Přelouče na prozatímní uložení a za přispění pracovníků VAK Přelouč
navrtány otvory pro kotevní úchyty, do kterých byly zatmeleny 60 cm roksory.
Základní kámen si prohlédl a poměřil zástupce firmy Raška - kamenictví
Pardubice, kteří budou na základní kámen zpracovávat a umisvovat písemné
desky. Pokračují i další drobné přípravné
práce. Netrpělivě čekáme na začátek března a pěkné počasí, kdy bude sluníčko
celý den pěkně svítit a hřát. (Jako dnešního dne - 16. února 2015, kdy píši tento příspěvek), aby Stavební podnik pod

Rekviem za Slavíkovy ostrovy?
Římský politik Marcus Porcius Cato
kdysi tak úporně opakoval svou větu
o tom, že Kartágo musí být zničeno, až
se jeho slova stala skutečností. Podobně se v Přelouči vrací stále jedno téma,
a to téma plavebního kanálu na Labi.
Vrací se tak urputně, že už jen největší
optimisté věří v jeho neuskutečnění. Zdá
se, že Slavíkovy ostrovy budou zničeny.
Jako mantra se opakují stále ty samé argumenty. Za nejpochybnější považuji konstatování: Když už bylo do projektu investováno tolik peněz, musí být
dokončen. Takto by mohlo být prosazováno cokoliv, co si kdo usmyslí a má na
to peníze. Často se objevuje jakýsi apel
v tom smyslu, že myšlenka splavnění Labe je dědictví předků a závazek. Lze ale
odhlížet od toho, že svět se značně změnil, vodní cesta je do značné míry kopírována hlavní železniční tratí a za humny vede dálnice?
Plavební kanál v poslední době připomněly například nové informační cedule, které byly instalovány na Slavíkových ostrovech. Jejich podoba je vysoce
rafinovaná, na první pohled vypadají jako připomínka přírodních krás těchto míst,
ale podstata se patrně skrývá v pravém
rohu. Nacházíme tu totiž informaci o zamýšleném plavebním kanálu s fotomapou, na níž se kanál nevinně vine podél
toku Labe a ukrajuje jen zanedbatelnou
část Slavíkových ostrovů. Problémem
této vizualizace však je to, že se jedná
o fikci. Věří někdo tomu, že výstavba plavebního kanálu bude takto čistým chirurgickým řezem a nebude znamenat
zplundrování širokého okolí? Informační
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cedule v textu nevyužívá podmiňovací
způsob sloves, mluví o plavebním kanálu se sveřepou jistotou způsobu oznamovacího. Průplav prý bude.
Nejaktuálnější připomínkou tohoto
projektu byla návštěva Přelouče prezidentem ČR Milošem Zemanem. Myšlenka stavebních úprav na Labi byla dle všeho hlavní ideou a jediným skutečným
důvodem návštěvy našeho města. Všechno ostatní byly jen řeči, společensky švitořivá konverzace, cigaretka na úřadě
a postmonarchistické rituály. Atmosféru
této návštěvy vystihují slova Kristiny Březinové z jejího článku „Musíme to napravit“ (Lidové noviny 31. 1.): „Pokud, podle
amerického psychologa Roberta B. Cialdiniho, chce být západní politik asociován
s pozitivními věcmi, jako je třeba jablečný
koláč nebo stabilní domov, středoevropský prezident Miloš Zeman vykazuje určitou sebedestruktivitu. Nevadí mu být asociován s alkoholem či tabakismem. Za
léta strávená v politice se názorově nijak neposunul - léta hovoří o kanálu Dunaj-Odra-Labe, léta hovoří o severských
zemích jako o vzoru, přičemž jestli má
jeho jednání k něčemu daleko, je to politická kultura severu. Zeman prostě pořád předvádí jen Zemana, to znamená již
čtvrt století stále stejné způsoby.“ K těmto způsobům patří i nadmíra zlehčování
a zesměšňování, své sdělení o maximální podpoře plavebního kanálu Miloš Zeman tradičně opentlil několika sarkastickými poznámkami na úkor odpůrců
projektu. Byli vylíčeni jako v podstatě
vyšinutí jedinci, kteří s patologickou vytrvalostí zabraňují obecnímu blahu. Téma
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vedením pana Luňáka mohl začít budovat a betonovat základy pod vlastní pomník. Nechv se dílo podaří!
Na úplný závěr máme jednu malou
prosbu. Prosíme občany - čtenáře tohoto článku, kteří mají ve svých archivech
fotografie, nebo pohlednice (byly prodávány) původního pomníku A. Š, aby je
zapůjčili, nebo věnovali pro naši dokumentaci. Moc by nám tím pomohli! Nabídku můžete provést na informační službě, nebo přímo u p. Mgr. Matěje Pešty,
správce městského muzea, který má sídlo na náměstí, č. p. 27. Předem velký dík!
V. Mrázek

tak získalo rysy pohádkového střetu mezi budovatelským dobrem a rozkladným,
záškodnickým a hlavně zeleným zlem.
Jde ale o něco jiného a jde o víc. Slavíkovy ostrovy jsou přirozenou oblastí
procházek obyvatel Přelouče. Okolo Přelouče nenajdeme cesty žádného jiného
směru, které by nás tak rychle mimo
frekventované silnice přivedly do přírody. Někdo by mohl namítnout, že Slavíkovy ostrovy jsou již za zenitem, pustnou
a zažily už lepší časy, kdy tu fungovalo
koupaliště a ragbyové hřiště. Ale nedodává právě toto Slavíkovým ostrovům jejich poetický ráz? Není vzrušující pozorovat proces, kdy si příroda bere zpět to,
co bylo člověkem vybetonováno? Sám
stále silněji při procházkách krajinami
přeplněnými herními prvky, tělocvičnami pod širým nebem a cedulemi (Podhůra, Svitavy) nabývám dojmu, že tato
úprava krajině více bere, než dává. Úpravy a kultivace často berou místům poezii,
jak to můžeme vidět na příkladu obory
u zámku v Cholticích. Na hrázích rybníků tu byly vykáceny stromy a rozšířená
cesta byla vysypána sterilní kamennou
drtí. Slavíkovy ostrovy jsou ideální místo
pro procházku, odpočinek, ale i rozjímání, tedy i kultivaci duše člověka.
Nejde tedy jen o motýly a obecní blaho. Podle mě jde ve své podstatě o to,
jestli se nechá Přelouč dobrovolně odříznout od svého přírodního prostředí, či
nikoli.
Člověk by byl ochotný vzdát se osobního ve prospěch nadosobního, ale musel by být přesvědčen o smyslu toho všeho. Jaký bude smysl průplavu u Přelouče?
Nebude to jen splnění přání betonářů,
několika pardubických „námořníků“ a neměnného snu Miloše Zemana?
Martin Štěpánek
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Přeloučské květnové povstání 1945
(vzpomínky a dochované vojenské písemnosti)
V českých zemích se završil osvobozenecký boj květnovým
povstáním českého lidu. Co však tomu bezprostředně předcházelo, si ve stručnosti připomeneme:
Německá branná moc se dostala již v druhé polovině dubna 1945 do poněkud absurdní situace. Její hlavní síla se soustředila jen do českého prostoru, když manévrovací možnosti
na území Říše prakticky zanikly. Dne 25. 4. 1945 došlo u Torgavy k historickému setkání spojeneckých armád, Berlín stál
před kapitulací, Vídeň, Mnichov, Hamburk i Lipsko byly obsazeny spojenci a tak se stala Praha v závěru války snad největším městem na území bývalé velkoněmecké říše.
Poslední pokusy o vyproštění Berlína z obklíčení byly zmařeny již 28. dubna a snad právě toto marné úsilí uspíšilo
i Hitlerovo rozhodnutí spáchat sebevraždu. K té pak skutečně došlo 30. dubna odpoledne, což německý rozhlas oznámil
1. května večer, zatímco české protektorátní noviny uvedly zprávu o Hitlerově smrti až 3. května 1945 a to v černém rámečku.
Hitlerovým nástupcem se stal dle jeho závěti velkoadmirál
Karl Dönitz. Pokud se týče východních a severovýchodních Čech
staly se tyto na sklonku války sídlem německých armád skupiny „Střed“ maršála Ferdinanda Schörnera, který měl velitelské
stanoviště ve Velichovkách u Jaroměře. Vojska této skupiny
bojovala na linii Brno - Ostrava - Kladsko - Zhořelec (Görlitz).
Právě na udržení tohoto prostoru kladli nacisté mimořádný
důraz. Východní Čechy se tak staly v posledních dnech 2. světové války místem s největší koncentrací německých sil v Čechách. A bylo to zcela pochopitelné, nebov území Protektorátu
se proměnilo v jakýsi únikový koridor pro ústup německých
vojsk do americké okupační zóny. Úkolem německých posádek
zde bylo vedle udržení kázně ve vlastních řadách především
zpomalení postupu sovětských vojsk do nitra Protektorátu.
K tomuto účelu bylo vyzýváno i místní civilní obyvatelstvo, které bylo povoláno k budování zátarasů na přístupových komunikacích či jiných opevňovacích
pracích. Již zmíněná koncentrace německého vojska v našem
městě si vynutila zabrání hlavní budovy školy na Masarykově
náměstí, ve které byli příslušníci armády drženi v izolaci bez
znalosti skutečné frontové situace. O tomto stavu jsme se překvapivě přesvědčili s kamarádem
Slávou Kučerou, když jsme jednoho dubnového večera seděli
v družné zábavě na lavičce před
školou. Lze však s určitostí předpokládat, že s ohledem na náš
již „zralý věk“ se náš dialog pohyboval spíše v oblasti erotiky
než vojenské strategie. Naší pozornosti však neuniklo, že u blízkého hlavního vchodu drželi stráž
dva vojenští veteráni. Tu jeden
z nich poodešel k naší lavičce
a tiše nás oslovil asi těmito slo-
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vy: „Junge Kameraden, was gibt es Neues, wo ist die Front, was
meldet London?“ (Mladí kamarádi, co je nového, kde se nachází fronta, co hlásí Londýn?) Dotaz nás velmi překvapil, a proto
jsme odpověděli poněkud vyhýbavě - opatrně. On však pokračoval dále: „Jsem Vídeňák, musím se dostat k rodině, dám za
civilní šaty tolik, kolik si řeknete. Přineste je zítra v tuto dobu,
sloužit bude můj kamarád!!
Bylo nám jasné, že vážnost vojenské situace vrcholí a osud
velkoněmecké říše je zpečetěn. Vždyv i zahraniční rozhlas informoval o osvobození Brna dne 26. 4. a následně i Ostravy.
Sám K. H. Frank - (odborník na českou otázku) - konstatoval:
„Čechy stojí na prahu revoluce. Protektorát není možno delší
dobu udržet ani v politickém ani ve vojenském ohledu.“
Již v pátek dne 4. května byla atmosféra v Praze velmi napjatá a viditelně gradovala. Sobota 5. května začala již od rána velmi podivně. Hlasatel pražského rozhlasu O. Mančal zahájil vysílání poněkud nenormálním způsobem: „Je právě sechs
hodin.“ - aniž by respektoval předepsanou přednost němčiny.
Pražské ulice se zaplnily lidmi, objevily se čsl. prapory, strhávaly se německé nápisy, lidé si opatřili trikolory a docházelo
k prvním střetům s občany německé národnosti. Když pak ve
12,33 hod. zaznělo z éteru volání pražského rozhlasu: „Voláme
českou policii, české četnictvo, vládní vojsko, dostavte se ihned
k budově rozhlasu - esesáci nás chtějí vyvraždit, přijfte ihned!!
Stalo se to výzvou k protinacistickému povstání, a to snad v celém prostoru bývalého protektorátu.
Nás však bude nepochybně zajímat situace v našem městě a to počínaje sobotou 5. května. Možno konstatovat, že ani
zde revoluce nezaspala a byla organizačně dobře zajištěna
jak po linii civilní, tak i vojenské. První německé nápisy byly
odstraněny na prodejně obuvi fy Bava, poté na staré poště a postupně na dalších objektech.
F. H.
Pokračování příště
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Před 70. lety byla mládež totálně nasazena
na obranné zákopové práce na severní Moravě
Vzpomínka posledních žijících účastníků
této zoufalé akce německých okupantů
na jarní měsíce roku 1945
Velkoněmecká říše byla v únoru 1945 na pokraji zhroucení a východní fronta se blížila do střední Evropy. Ovšem německá víra ve vítězství a důslednost počítala s válkou i na území
Protektorátu Čechy a Morava, zejména v prostoru Ostrava, Brno a Olomouc. Protože zdroje pracovních sil byly již vyčerpány,
rozhodli se nacisté k poslední zoufalé akci, totálně nasadit na
zákopové práce mládež, konkrétně ročníky 1927 a 1928 šestnácti a sedmnácti leté hochy. V září 1944 byly uzavřeny některé střední školy v Pardubicích např. Obchodní akademie,
Reálné gymnázium, Strojní průmyslovka apod. Studenti těchto
škol byli nasazeni do válečných organizací Technische Nothilfe a Luftschutz (ročníky 1925 a 1926) nebo do výroby válečně
důležitých továrnách. Ti, kteří nebyli nasazeni ve válečném
průmyslu, museli nastoupit na budování obranných opevnění
na Severní Moravě. Z Přelouče byli odveleni: Jan Andrejs (+), Ladislav Bábovka (+), Miroslav Brebera, Jaroslav Bulušek (+2012),
Václav Jarolím (+1996), Miroslav Miřejovský (+2008), Vladimír
Mňuk (+2002), Jiří Rut, Jaroslav Svatoň (+1999), Zdeněk Šrajbr (+) a další z okolních vesnic.
Z Pardubic byl vypraven 13. února 1945 zvláštní vlak pro
400-500 hochů z okresu Pardubice, Chrudim a Německý Brod.
Odvezl nás na Moravu, konkrétně do Štěpánova u Olomouce,
odkud jsme šli pěšky do jednotlivých táborů. Pardubický okres
byl ubytován v Týnečku u Olomouce pod sv. Kopečkem, kde
byl zřízen Lagr Nr. 1235/01 v místní škole. Ve třídách na slamnících ležících na podlaze bylo nás ubytováno na třicet. Ráno
v 7 hodin budíček a po snídani za dozoru ozbrojených příslušníků Wolksstrumu odchod vyfasovat nářadí lopaty, rýče a krumpáče do skladu, který se nacházel v pevnosti z dob Marie Terezie. Naše pracoviště bylo v lese na mýtině, kde jsme budovali
protitankové příkopy hluboké 1,5m a 2-3 m široké. Na západní
straně jsme zatloukali kmeny 4 m dlouhé, za které se vyhazovala hlína vytěžená z příkopu. Pracovalo se od 8 do 17 hodin
pod dozorem vojáků Wermachtu a příslušníků SA (Sturmateilung), kteří stavbu řídili.
V okolí Olomouce pracovalo podle tehdejších odhadů na
40 000 nasazených „zákopníků“. S blížící se frontou se zvyšovala aktivita vysokých důstojníků Wermachtu, kteří požadovali
celou obrannou linii co nejdříve dokončit. Zřetelně nám ještě
znějí jejich pobídky „Los, Los“. Běžně jsme kmeny nosili ve čtyřech, ale za jejich přítomnosti jsme je museli nosit ve dvou.
Stále se objevovala ruská letadla, která bombardovala Olomoucké letiště, a když byl vyhlášen letecký poplach, byl to pro
nás signál, abychom odhodili nářadí a ukryli se v lese, kde jsme
svůj pobyt patřičně prodlužovali. Nervozita Němců se zvyšovala s přibližující se frontou. V noci na obzoru byly již vidět
záblesky a slyšet dělostřeleckou palbu. Fronta se již přiblížila
k Olomouci, tak jsme se rozhodli utéci z lágru a dostat se konečně domů. Nebylo to jednoduché, nádraží v Olomouci bylo stále pod kontrolou Němců a vlaky již moc nejezdily. A tak
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20. dubna (symbolicky na narozeniny Adolfa Hitlera) jsme se
po skupinkách pokoušeli dostat se do vlaků s uprchlíky, kteří ujížděli před postupující frontou. Všem se to nepovedlo. Někteří byli již doma na základě telegramu o nemoci některého
z rodičů a dostali dovolenku a do tábora se již nevrátili. Jedna
větší skupinka dorazila domů do Přelouče 21. dubna v ranních hodinách. Jako poslední 5. května ráno se vrátili M. Brebera a J. Svatoň, kteří byli do 1. května internováni v kárném
táboře. 5. května odpoledne jsme konečně byli všichni doma
a hned jsme se zapojili do květnové revoluce. První oddíly Sovětské armády dorazily do Přelouče 10. května 1945. Válka konečně skončila a naši generaci připravila o nejkrásnější léta
mládí.
Protože jsme v dějinách města Přelouče (rok 1945) nenašli žádnou zmínku o této zoufalé akci okupantů, považovali
jsme za dobré budoucí a dnešní generaci připomenout jaro
1945, jak tuto dobu prožívala mladá generace.
M. Brebera a J. Rut

Brýle pro Afriku
Podle Světové zdravotnické organizace 153 miliónu lidí na
celém světě má oční vadu, kterou lze upravit pomocí brýlí. Velká část těchto lidí v rozvojových zemích není vyšetřena a nemá díky chudobě své brýle, a proto se nemůže učit, číst a pracovat. Pro děti jasné vidění znamená lepší vzdělání, zdravější
rozvoj a lepší kvalitu života. Pro dospělé je větší pracovní příležitostí a menší závislostí na druhých.
Lions Club je celosvětovou organizací, která podporuje slabozraké a nevidomé na celém světě. V Pardubicích Lions Club
již 15 let pomáhá slabozrakým, nevidomým a hendikepovaným
dětem. Za dobu své činnosti předal více než 1.700.000 Kč těm,
kteří tuto pomoc potřebovali.
Nyní Lions Club pořádá sběr brýlí pro Afriku. Zajistíme
převoz brýlí do afrických zemí, kde budou po kontrole využity
pro ty, kteří si brýle nyní nemohou dovolit. Téměř každý z nás
má v zásuvce brýle, které mu pomáhaly, ale nyní je nepoužívá,
protože již má nové přizpůsobené novým potřebám svého zraku.
Prosíme, přineste odložené brýle na Přeloučskou polikliniku, kde na chodbě v I. patře je umístěna sběrná krabice označená nápisem a logem Lions Clubu.
Věříme, že pomůžete zlepšit situaci mnoha lidí v rozvojových zemích.
Sbírka se pořádá od března do konce dubna 2015.
Děkujeme všem za pomoc. Za Lions Club Pardubice
MUDr. Němec Vladimír
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

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

Světový den sociální práce
Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) každoročně vyhlašuje Světový den sociální práce. Letos je to
17. března. Při té příležitosti pořádáme v naší organizaci Den
otevřených dveří, a to v pondělí 16. 3. 2015 v čase 10.00 - 16.00. Jste zváni k návštěvě a rozhovoru s našimi sociálními pracovnicemi. Přijfte se podívat do Jakub klubu na Českobratrské 90, nebo do kanceláře služeb Podpora pro rodiny
a Podpora pro pěstouny na Českobratrské 84 nebo do sídla
organizace a Dobrovolnického centra na faře na Masarykově náměstí 48. Přijfte se zeptat na to, co Vás zajímá z oblastí
naší sociální práce.
Zdenka Kumstýřová, ředitelka

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Všechny akce materiálně zabezpečíme, hledáme opravdu
jen ty šikovné ruce, chytré hlavy a otevřená srdce. Nebojte se
nám ozvat, o všem si popovídáme a uvidíme, jestli si vzájemně porozumíme. Těšíme se na Váš telefon nebo na e-mail - tel. 731 598 914, hudcova.charita@seznam.cz. Rády bychom
někoho získaly už pro letošní velkonoční tvoření, které bude
2. 4. 2015.
Rita a Pavlína, pracovnice služby

AKTIVITY V JAKUB KLUBU
Únorovým tématem preventivního programu byl mateřský
jazyk. Cílem bylo, aby si děti uvědomily jeden ze znaků, kterými se od sebe lidé mohou odlišovat a dokázaly si představit
rozmanitost lidské společnosti. Jelikož mají děti v klubu kamarády, jejichž mateřský jazyk není český jazyk, naučily se tak
pár nových základních slovíček. Poznat jiné jazyky bylo pro ně

HLEDÁME DOBROVOLNICE
K dennímu poskytování našich služeb přidáváme během
roku pro naše uživatelské rodiny několik akcí - velikonoční tvoření, letní výlet, vánoční pečení a daruj dárek. Právě pro reali-

Výrobky z velikonočního tvoření
zaci těchto akcí hledáme dobrovolníky a myslíme především
na šikovné ženy, které rády tvoří, vyrábějí, nebo mají organizační talent a chtěly by pomoci nám i rodinám, kterým poskytujeme služby.
Akce velikonoční tvoření a vánoční pečení probíhá ve školní kuchyni ZŠ TGM na Zelený čtvrtek a v předvánočním období.
Je to celodenní akce, kde s maminkami a dětmi děláme aktivity, které se váží právě k Velikonocům a Vánocům. Tady bychom
uvítaly nové nápady, osvědčené recepty a praktickou pomoc
v průběhu akce.
V měsíci srpnu jezdíme společně autobusem na jednodenní výlet, letos se chystáme v pátek 7. 8. do Licibořic na Babiččin dvoreček. Hlavně děti se tady můžou seznámit se životem
na venkově v minulosti, se zvířátky apod. Rády bychom měly
s sebou někoho, kdo bude šířit pohodu a veselou náladu, kdyby uměl hrát i na kytaru a zpívat, bylo by to skvělé.
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velmi zajímavé. S dětmi jsme byly také na kuželkách, které si
jako vždy náramně užily. V tomto měsíci jsme si v rámci preventivního programu vaření pochutnaly na pudinku, palačinkách nebo gulášové polévce. Opět jsme se věnovaly školním
povinnostem, oblíbeným malováním s barvičkami na sklo, tvořením a sportu. Děti vytvářely valentýnská přání, která pak věnovaly těm, které mají rádi.
A co nás čeká v březnu? Budeme tvořit dárečky k Mezinárodnímu dni žen. Užijeme si dětský karneval v klubu nebo navštívíme místní knihovnu, kde pro nás připraví besedu na téma
kulturní představení. A protože se nám blíží jaro, tak si v našem
klubu uděláme jarní výzdobu ☺
Mirka a Šárka, pracovnice služby

PODPORA RODINY
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

BEZPLATNÁ PORADNA
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 10 DO 16 HODIN
na adrese Přelouč, Českobratrská 84, nedaleko od Billy.
Přijpte si k nám pro pomoc a podporu
v oblastech např. výchovy dětí, zadlužení, nezaměstnanosti,
potíží na úřadech, výplaty sociálních dávek...
Informace na tel. 731 598 913-4

Přeloučský ROŠT
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Kající Velikonoční doba
Milí občané, prožíváme březen, kdy
ještě za kamna vlezem, ale pak rádi vyběhneme ven do přírody, která volá na
procházku, nebo pracovat. Je doba postní, které říkáme i kající doba velikonoční. 40 let putoval Izrael pouští, 40 dní putoval Eliáš k boží hoře; 40 dní pobyl na
hoře Mojžíš a přinesl Desatero, 40 dní
kázal Jonáš obrácení v Ninive a lidé se
obrátili; 40 dní vybízel Izraelské bojovníky k souboji Goliáš, dokud nepřišel David, syn Jíšaje Betlémského, a 40 dní se
Pán Ježíš postil na poušti a Satan jej pokoušel. Ale Ježíš přemohl pokušení, pak
hlásal evangelium o Božím království
a fábla porazil smrtí na kříži. Jak zpíváme o vánocích: Goliáš, ten Zlý, neboli Satan-ten kdo žaluje, nebo Ďábel - ten kdo
rozděluje, byl oloupen a člověk jest vykoupen! ☺ V klášteře Naší Paní v Lerins
v Cannes ve Francii existuje vyobrazení
Krista na kříži, který se usmívá. Tento
obrázek jsem dostal před několika lety
od jezuitského kněze při pouti ve Francii.
Ježíšovo dokonáno jest, jeho vykupitelské
dílo přináší hříšníkům odpuštění a smíření s Bohem. A to je radost, to je důvod
k radosti z vykoupení a pak i ze vzkříšení Krista ze smrti. Je
to vidět na tvářích lidí, jednak jsme všichni stejní, ale na druhé straně jsme jiní,
proniknutí hlubokou
vírou a radostí.

Křížová cesta
Co se píše na webu? Pobožnost křížové cesty vykonávají římskokatoličtí
křessané nejčastěji v postní době a na
Velký pátek. Procházejí se jednotlivá zastavení za modlitby, meditace a zpěvu.
Křížová cesta je spojena s plnomocnými odpustky. Kromě obvyklých podmínek (zpovět, sv. přijímání a modlitba na
úmysl svatého otce) je nutné, aby byla
meditace vykonána na křížové cestě v architektonickém smyslu (což je čtrnáct křížů, doprovázených obrazy jednotlivých
zastavení), modlící se musí přecházet od
jednoho zastavení k druhému Forma
modlitby není předepsána, pro získání
odpustků postačuje jakékoli zbožné roz-
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jímání o umučení a smrti Páně, není ani
nutné, aby byla jednotlivá zastavení rozjímána zvlášs. Někdy je Křížová cesta rozšířena na začátku o zastavení Poslední
večeře nebo v závěru o zastavení Vzkříšení. Pět témat zastavení (označených
hvězdičkou) nemají oporu v bibli, ale
v tradici církve. Proto bylo papežem Janem Pavlem II. v roce 1991 zavedeno
nových 14 zastavení, kde těchto pět bylo nahrazeno novými podle evangelií.

cionálu spíše pro starší verze. V kostele
Panny Marie Královny Míru v pražské
čtvrti Lhotka se zase nachází „Neobvyklá křížová cesta“. Navrhl ji lhotecký kněz
Vladimír Rudolf s názvem: „Zastavení na
cestě utrpení v průběhu dějin“ a vytvořil
z umělé pryskyřice český umělec, sochař
Karel Stádník, a je to evropský unikát z let
po „Pražském jaru“ 1973-1975. Tato křížová cesta je opět nová verze. /Obrázek
7. zastavení Praha Lhotka/ 7. zastave-

Na svatém poli v Přelouči se již tradičně koná Křížová cesta v 15 hodin na
Květnou neděli. Kromě toho se tuto pobožnost modlíme v kostele každý pátek
před Mší nebo v neděli buf po mši, nebo odpoledne v 17 hodin.

ní nám připomíná i nedávné výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. Připojuji text k tomuto 7. zastavení:
„Dějištěm je koncentrační tábor v Osvětimi. Při vězeňském apelu v srpnu roku
1941 bylo deset vězňů odsouzeno k smrti. Z řady neodsouzených vystoupil vězeň číslo 16670, františkán Maximilián
Kolbe, a dobrovolně se přihlásil na smrt
místo jednoho odsouzeného otce početné rodiny“.

14 tradičních zastavení
popisuje tyto pašijové události:
1. Pán Ježíš odsouzen k smrti
2. Pán Ježíš přijímá kříž
3. Pán Ježíš padá pod křížem poprvé*
4. Pán Ježíš potkává svou Matku*
5. Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
6. Veronika podává Pánu Ježíši roušku*
7. Pán Ježíš padá pod křížem podruhé*
8. Pán Ježíš napomíná plačící ženy
9. Pán Ježíš padá pod křížem potřetí*
10. Pán Ježíš zbaven roucha
11. Pán Ježíš přibit na kříž
12. Pán Ježíš umírá na kříži
13. Tělo Pána Ježíše sňato z kříže 14. Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu V kněžském semináři v Nitře byla instalována nová verze s obrazy od slovenského malíře Ladislava Záborského *1921
(viz obrázek 9. Zastavení - Ježíš a plačící ženy; namaloval 21 křížových cest).
Trošku nám to dělalo problémy, zvlášv
když texty písní byly připravené v kan-

Nová verze: Praha - Lhotka
1, Smrtelná úzkost Ježíšova v Getsemanské zahradě; 2, Ježíš bičován; 3, Ježíš
na smrt odsouzen; 4, Ježíš bere na sebe
kříž; 5, Ježíš potkává svou matku; 6, Ježíš
klesá pod křížem; 7, Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž; 8, Veronika podává roušku; 9, Ježíš oloupen o šat; 10, Ježíš přibíjen na kříž; 11, Ježíš umírá na
kříži; 12, Ježíš položen Marii do klína; 13,
Ježíš uložen do hrobu; 14, Kristus vstal
z mrtvých;
Závěrem přeji všem hodně síly na cestě života i Boží pomoc v utrpení. Zároveň
zvu na postní duchovní obnovu na faru,
která bude probíhat v sobotu 14. března
2015. Vede ji prof. z ČVUT Mgr. Ing. P. Vladimír Slámečka od 13.00 hod. do 18.00.
Požehnaný březen přeje
Váš P. Lubomír Pilka
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Kulinářské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Jak nám
ten čas letí. Máme březen. Teplé sluneční paprsky nám dávají novou energii, máme chuv se už rýpat v zemi, napadá nás
spousta nápadů…
Přesto ale nesmíme zapomenout na
naši tělesnou schránku. Ta je po zimě
zanesená spoustou látek, které nejsou
pro nás příliš dobré. Úpravou jídelníčku
si ale můžeme hodně pomoci. Dejte do
něj více zeleniny, ovoce, uberte maso,
pijte hodně čisté vody… To se mně to
říká, že? Dnes se ale pokusím vám dát
několik dobrých nápadů.
Zelňačka se smetanou a houbami
Co budete potřebovat: kysané zelí,
oloupané syrové brambory, kelímek
zakysané smetany, hladkou mouku na
zahuštění, masový vývar (i zeleninový z kostky), sůl, pepř, sušené houby.
Postup: ve vývaru si uvařte brambory. Ty
po uvaření vyjměte. Do vývaru přidejte
zelí a uvařte doměkka spolu s houbami, které si předem namočíte a vymačkáte. V malém množství studené vody
rozkvedlejte 1-2 lžíce mouky, krátce povařte. Přidejte smetanu a uvařené brambory. Dochuvte.
Krémová celerová polévka
Co budete potřebovat: jeden menší celer, oloupané syrové brambory, kostku zeleninového bujónu, vajíčka, ochucovadlo (Podravka, Kuchárek…) pepř,
sůl, olej na orestování, kostičky osmažené veky, hladkou mouku
Postup: celer oloupejte a na hrubém struhadle nastrouhejte, na oleji jej krátce

orestujte. Zalijte vývarem, přidejte na kostičky nakrájené brambory. Vše doměkka
uvařte. Osolte, opepřete, přidejte dochucovadlo a vše dohladka rozmixujte. V hrnečku rozkvedlejte vajíčka. V případě, že
polévka je řídká, můžete přidat lžíci mouky. Spolu s vajíčkem ji vlijte do polévky,
krátce povařte. Na závěr ještě můžete
dochutit. Do talíře si přidávejte osmaženou veku.
Halušky se zelím
Co budete potřebovat: oloupané syrové brambory, 1-2 vejce, trochu soli,
hrubou mouku, krupici. (Poznámka:
krupici dávejte vždy o polovinu méně
než mouky), cibuli na osmažení, na
omaštění sádlo, kysané zelí.
Postup: brambory nastrouhejte na jemném struhadle, vodu, kterou pustí, odstraňte, přidejte vajíčka, mouku, krupici,
mírně osolte a vymíchejte těsto. Na zkoušku vhofte do vroucí a mírně osolené vody kousek těsta. Rozvaří-li se, musíte přidat mouku. Malé halušky můžete dělat
lžičkou, nebo na speciálním sítě, přes
které těsto protlačujte do vroucí vody.
Uvařené halušky během dvou minut vyplavou. Následně je sítem vyberte, dejte
do větší mísy a omastěte sádlem (protřepejte). Jinak by se mohly slepit. Zelí
uvařte doměkka, cibulku osmažte dozlatova, přidejte k haluškám a promíchejte.
Plněné bramborové placičky
Co budete potřebovat: studené vařené brambory ve slupce, hrubou mouku, krupici, vajíčka, sůl, marmeládu,

Klub aktivní senior

mletý mák, práškový cukr, rozpuštěné
máslo, může být i tvaroh
Postup: brambory oloupejte, nastrouhejte
na jemném struhadle, přidejte mouku,
krupici, vajíčka, trochu soli. Vypracujte
těsto. Poznámka - já používám následující poměr. Mám-li 400 g brambor, přidám
200 g mouky a 100 g krupice. Vypracujte těsto. Na vále z něj vyválejte tenkou
placku, kterou kolečkem rozkrájejte na
čtverce. Doprostřed každého čtverce dejte lžičku marmelády, úhlopříčně přeložte
a strany pečlivě přitiskněte k sobě. V mírně osolené vodě vařte alespoň pět minut. Uvařené trojúhelníčky posypte mákem (tvarohem) posypte cukrem a polijte
rozpuštěným máslem.
Na závěr přidám několik nápadů na
vitamínové saláty. Nejdříve z kysaného
zelí:
Zelný salát jednoduchý
Složení: pokrájené zelí, pokrájená cibule, trocha cukru
Tento salát se dá kombinovat s jablkem,
jogurtem, majonézou, pomerančem, mrkví, křenem, naloženou červenou řepou…
Z hlávkového zelí
Zde se také nekladou žádné meze. Podmínkou je, aby zelí bylo velice jemně nakrájeno. Někdo také zelí před přípravou
salátu spaří. Opět můžete použít strouhaná jablka, pokrájenou cibuli, strouhaný křen, červenou řepu, pórek, zakysanou smetanu, plnotučnou hořčici, cukr,
ocet… Vaší fantazii se meze nekladou.
Vždyv jde v této době přeci o velmi
důležité vitamíny, po kterých tělo přímo
volá. Přeji vám dobrou chuv a hodně vitamínů.
Pavel Culek

(KLAS)

Zprávy z Klasu
Členové Klubu aktivní senior se rozhodli
uspořádat velikonoční výstavku a pozvali k účasti také děti obecně prospěšné společnosti Volant. Exponáty jsou výsledkem práce členů obou spolků z letošního, ale i z let minulých. Výstavku uspořádáme v týdnu
od 30. 3. do 3. 4. v prostorách bývalého městského úřadu. Na
dvou setkáních jsme připravovali výrobky pro tuto výstavu.
17. 2. se uskutečnilo setkání s knihou. Asi 20 členů se účastnilo neformální besedy o tom, která kniha na nás v poslední
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Kultura
době zapůsobila. Připomněli jsme některá kulturní výročí básníků (Bezruč, Vrchlický) a historických osobností (600. výročí
J. Husa). Velmi zajímavá byla prezentace korespondence s přeloučským rodákem Zdeňkem Václavíkem, o němž se psalo
v Roštu. Mnozí z nás si odnášeli typy pro koupi nebo vypůjčení knihy, s níž jsme byli seznámeni. Potěšila nás široká škála zájmů, prezentovaných knih z oblasti historie, poezie, cestopisů, literatury faktu, románů i povídek. V historii setkávání
členů Klasu to byla třetí akce podobného charakteru, tentokrát
dokonce velmi zdařilá. 17. 3. se chystáme na první výlet, našim cílem se stane Náchod. Máme v plánu prohlédnout si zá-
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mek a místní historický hřbitov. Přestože se hrady a zámky
otvírají až v dubnu, vyjednali jsme návštěvu o měsíc dřív.

Klub aktivní senior a klub Volant
Vás zvou na velikonoční výstavu
v době od 30. 3. do 3. 4.
v prostorách bývalého městského úřadu
na Masarykově náměstí.

Josef Urbánek - přeloučský malíř
24. ledna 2015 byla v Divišově vile slavnostně otevřena
výstava obrazů Josefa Urbánka k 105. výročí jeho narození.
Vernisáž navštívili zájemci o malířské umění, většina z nich
pana Urbánka znala. Ve svém díle dokumentoval svůj vztah
k Přeloučsku a k české krajině vůbec. Maloval i zátiší. Převážná část vystavených obrazů jsou olejomalby, méně akvarely.
Manželé Kyselovi spolu s rodinou pana Josefa Urbánka připravili výstavu z obrazů, které jsou ve vlastnictví rodiny, tudíž
výstava je neprodejná. Je známo, že pan Urbánek mnohé své
obrazy prodal, a nebo daroval svým přátelům a známým. Vystavované obrazy jsou zlomkem jeho celoživotní tvorby.
Štíhlý, milý, usměvavý muž, byl často viděn s malířským stojanem přivázaným ke svému manetu s batohem na zádech
plným malířských potřeb. Bylo známé, že maloval ve všech
ročních obdobích pod širým nebem, dokonce i v mrazu.
Pan Josef Urbánek se narodil v roce 1910 v Přelouči, jeho
rodina bydlela v dnešní Nádražní ulici. Rodiče neměli prostředky na studium svého syna, a proto volili snadnější cestu. Šel se
vyučit do Adastu Pardubice a poté nastoupil do Radiotechny,
později Tesly, kde pracoval až do důchodu.
Pan Urbánek je především přeloučský malíř. Těžiště malířovy tvorby je nepochybně v krajinomalbě. Na všech obrazech
je zřejmá především jeho schopnost střízlivého barevného cítění, smysl pro jasný a úsečný tvar, kterým charakterizuje své
práce. Maloval nejen Přeloučsko, ale také Broumovské stěny.
Mnohá jeho díla jsou z okolí obce Slavný nedaleko Police nad
Metují, kam od roku 1966 jezdil na chalupu se svou ženou
a vnoučaty. Odtud pochází jeho manželka, učitelka Jarmila Ur-

Vernisáž 24. 1. 2015
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bánková, se kterou se oženil v roce 1943. Rodina pro něj byla
vždy na prvním místě. Obě dcery jsou obrazem svého otce.
Starší Jana podědila pracovitost, upřímnost, skromnost a lásku k lidem. Mladší Olze předal tatínek svůj umělecký talent.
Vystudovala střední průmyslovou školu v Praze. Několik jejích
obrázků bylo vidět v prvním patře Divišovy vily.
Přeloučští malíři se scházeli v tehdejším Klubu kultury zpočátku pod vedením známého malíře K. J. Sigmunda z Heřmanova Městce. Výtvarnému kroužku později Josef Urbánek předsedal.
Pořádali pravidelné výstavy svých prací v Občanské záložně.
Pan Urbánek často zajížděl do Prahy na výstavy v Mánesu,
kde prezentovali své obrazy malíři pocházející z našeho města.
V 50. letech podporoval pražského akademického malíře Popelku, který pod vlivem minulého režimu musel opustit Fond
výtvarných umělců a zůstal bez prostředků. Pomoc poskytoval
i akademickému malíři panu V. Zourkovi.
Portrét pana Urbánka by nebyl úplný bez zmínky o jeho
druhé velké zálibě, kterou byl sport. Mezi svými sportovními
přáteli byl znám pod přezdívkou 'Gaučo'. Věnoval se běhu na
krátké i dlouhé vzdálenosti, boxoval, hrál hokej i fotbal.
Na vernisáži panovala dobrá atmosféra. Přítomní vzpomínali na výtvarníka a shodně jeho dílo nazvali „klasikou moderní české malby“. Atmosféru vernisáže příjemně doplnil hrou na
violu Štěpán Kvoch, student druhého ročníku Pardubické konzervatoře. Hru na violu studuje u MgA. Milana Řeháka. Ke vstupu
na uměleckou profesionální dráhu mu pomáhá i zpěv ve Vysokoškolském uměleckém souboru, který vede MgA. Tomáš Židek.
Marcela Danihelková

Josef Urbánek

Štěpán Kvoch - viola
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Přeloučští futsalisté vyhráli okresní přebor
sportovním areálu jsme si kvalitně zatrénovali a především,
což je v našich amatérských podmínkách nejvíc potřeba, utužili kolektiv. Nabiti energií ze soustředění jsme pak ještě před
koncem roku přivítali v Přelouči mužstvo Kouřimi. Z utkání
proti nováčkovi soutěže jsme vlastní vinou udělali pořádné
drama, které jsme rozhodli až v posledních minutách zápasu.
Lednové odvety jsme poté zahájili opět doma, a to tradičním
derby proti futsalistům z Řečan. Ačkoliv nám hosté chtěli vrátit podzimní porážku, tak ani napopáté v historii této soutěže nás neporazili. Napínavou bitvu plnou emocí ovládlo před
150 diváky naše mužstvo poměrem 4:2. Sérii tří domácích zápasů v řadě za sebou jsme pak zakončili těsnou prohrou 3:4
proti kolínskému Věšáku. Potěšující aspoň bylo, že i na tento
souboj si cestu do přeloučské haly našlo znovu na půl druhé
stovky přihlížejících.
V boji o titul v okresním přeboru ale začalo přituhovat. Prohrou s Kolínem jsme si dali v podstatě sami nůž na krk. Zbývající tři zápasy jsme museli vyhrát, pokud bychom tedy chtěli
po sezoně slavit první místo. Nadcházející zápas s Polepy jsem
už o pár řádků výše trochu naznačil. Tento dramatický duel rozhodně nebyl žádným potěšením pro kardiaky. A nutno uznat,
že i naše - snad zdravá - srdce po této bitvě měla co dělat, aby
začala tlouci opět normálně. V zápase, ve kterém padlo hned
několik náhodných až kuriózních gólů, se skóre přelévalo z jedné strany na druhou. Výsledková tabule se nakonec zastavila
na číslicích v poměru 6 :7, což značilo švastnou výhru pro náš
tým. Ačkoliv nikdo z nás takové drama proti poslednímu týmu
tabulky nečekal, bylo tohle utkání z mého pohledu nakonec
tím klíčovým momentem, který rozhodl o našem vítězství v celé soutěži. Dramatická bitva se švastným koncem nás totiž
semkla a zocelila do zbývajících bojů.
V předposledním kole jsme
proto předvedli výborný týmový a také taktický výkon proti
Sokolu Býchory. Největší soupeř v boji o titul i s bývalým ligovým fotbalistou Hartigem na
náš výběr nestačil a z Přelouče
odjížděl s porážkou 2:4. V tomto utkání navíc padl divácký rekord celé sezony, nebov do zdejší sportovní haly dorazilo víc jak
170 diváků! Všechny fanoušky
Mazáků jsme pak potěšili v závěrečném desátém kole. V zápase o všechno proti Kouřimi,
jejíž hráči bojovali o záchranu, zatímco my o titul, jsme
podali možná nejkompaktnější výkon sezony a bez větších
problémů zvítězili 4:0. S 24 boFC Mazáci Přelouč - vítěz OFL Kolín 2014/2015
dy jsme tak ovládli Okresní futHorní řada zleva: Petr Šanda, Marek Ružička (vedoucí mužstva), David Hajn, Jakub Šimon, salovou ligu Kolín. Ziskem misJakub Novák, Jakub Kmošek, Martin Jedlička, Václav Vančura, Josef Janecký, Marek Záruba
trovského titulu pro nás ale
Dolní řada zleva: Libor Cápay, Luboš Machačný, Jan Pokorný, Jan Sůra, Václav Rokyta, David sezona neskončila. V půlce únoMachač, Michal Jirka, Michael Vančura, Tomáš Smolík
ra jsme v předkole futsalového
Hned ve své druhé sezoně od založení klubu FC Mazáci
Přelouč dosáhli jeho hráči na vynikající úspěch. Přeloučští futsalisté v silné konkurenci ostatních týmů vyhráli kolínskou
Okresní futsalovou ligu.
Historický úspěch našeho mužstva se začal rodit už od prvních kol soutěže. Po loňském roce, kdy náš klub zažil v Okresní futsalové lize Kolín svoji premiéru, nás v letošní sezoně čekalo postupně pět futsalových soupeřů. S každým z nich jsme
se utkali dvakrát - vždy doma a venku. Hned v prvním kole
jsme se našim fanouškům představili v přeloučské hale. Ne
však jako domácí tým, nýbrž v roli hostů proti Startipu Řečany. I díky skvělým divákům, kteří se postarali o výbornou atmosféru, jsme zápas zvládli a vyhráli nakonec vysoko 6:1. Pořádnou zkoušku ale naše mužstvo zažilo až ve druhém kole, kdy
jsme se vypravili do Kolína na utkání s loňským vítězem soutěže. Proti kvalitním a technicky vyspělým futsalistům z Věšáku Kolín jsme předvedli jeden z nejlepších výkonů sezony
a zaslouženě zvítězili 4:2. Výborný vstup do sezony pak podtrhla jednoznačná domácí výhra 8:2 nad TJ Polepy. Po tomto
zápase by asi nikoho z nás ani ve snu nenapadlo, jak se při
lednové odvetě budeme proti tomuto soupeři trápit. Ale nepředbíhejme.
Po třech úvodních výhrách se Mazáci Přelouč vyhřívali na
prvním místě tabulky a vysoko v tu dobu mířily i naše další ambice. Tým Sokola Býchory nám ale ukázal, že ne všechno půjde
hladce. Ve vyrovnaném zápase předvedl zkušenější soupeř bezchybný obranný výkon, který navíc korunoval třemi góly v naší
síti. Poprvé v sezoně jsme tak poznali hořkost porážky. Před
vánoční přestávkou pak naše mužstvo zamířilo na krátké třídenní zimní soustředění do Skutče. V tamním multifunkčním
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poháru FAČR porazili středočeský AFK Rozdělov 6:2. V dalším
kole, které se bude hrát v březnu (přesný termín ještě upřesníme), přivítáme v Přelouči extraligový Olympik Mělník. Utkání
proti mužstvu z české nejvyšší soutěže pro nás bude odměnou
za letošní úspěšnou sezonu.
V závěru bych rád ocenil snahy všech, kteří se jakoukoliv
měrou podíleli na historickém úspěchu futsalového oddílu
FC Mazáci Přelouč. Poděkování proto patří všem hráčům a členům klubu za poctivou práci v průběhu celé sezony. Velký dík
putuje i k našim partnerkám a přátelům, kteří nám pomáhali

zajistit občerstvení v hale, fotografie ze zápasů, případně pomohli jakýmkoliv jiným způsobem. Zvláštní poděkování patří
pak našim věrným fanouškům, kteří svými početnými návštěvami udělali z přeloučského futsalu fenomén, o němž se mluvilo a mluví daleko za hranicí okresu i kraje. A v neposlední
řadě děkuji i našim četným sponzorům, bez jejichž finanční
či materiální pomoci bychom se obešli jen těžko.

Olympionik z Přelouče

na vzdálenost 900 km z Oostende v Belgii dolétl na 9. místě
v konkurenci 218 holubů-dálkařů.
V roce 2012 mimo jiných umístění zvítězil v konkurenci
218 soupeřů z belgického Bruselu na vzdálenost 800 km.
Nejlepších úspěchů a výsledků dosáhl v roce 2013, kdy se
umístil na obou závodech ze vzdálenosti 746 km z Landen Tiemen v Německu, a to na 9. a 2. místě. Z nejdelší naší dlouhotravové vzdálenosti 900 km z Costende v Belgii přiletěl jako
čtvrtý v konkurenci 490 soupeřů.
Těmito výsledky si vybojoval účast na IV. Evropské výstavě poštovních holubů, která se konala koncem měsíce ledna
2014 na výstavišti v Brně.
Zde se celkově umístil na 12. místě v konkurenci 32 holubů z Evropy.
Svoji úspěšnou letovou dráhu ukončil v sezoně 2014, kdy
v konkreci 744 holubů přilétl ze vzdálenosti 737 km z Hasseltu v SRN jako šestý. O čtrnáct dní později zvítězil v konkurenci 268 holubů ze závodu Sint Niklaas v Belgii na vzdálenost 813 km. Jeho posledním závodem byla vzdálenost 900 km
z Oostende v Belgii, kdy dolétl na 25. místě ze 491 nasazených
holubů.
Jeho vyjímečné sportovní úspěchy byly oceněny mnoha
poháry a diplomy a to jak za závody, tak i uvedené sportovní
kategorii „E“ na všech úrovních výstav v ČR za roky 2012 až
2014.
V letošním roce zůstane již tento excelentní holoubek s velkým srdcem bojovníka a láskou k domovu na svém holubníku a se svojí partnerkou budou vychovávat jeho následovníky.
Jelikož jsme ještě na začátku roku 2015, dovoluji si dodatečně popřát všem čtenářům ROŠTU a všem obyvatelům Přelouče pevné zdraví a hodně radosti ze života.
S holubářským pozdravem „LETU ZDAR“
Vlastimil Němec

Ve dnech 15. až 18. 1. 2015 se v Mafarském městě Budapešv uskutečnila 34. Olympiáda FCI - nejlepších současných
světových poštovních holubů.
V České olympijské kolekci reprezentujících holubů byl v kategorii „E“ - tedy letců maratonců za vzdáleností nad 700 kilometrů od svého domova vybrán a zařazen holub s číslem 2008-023-608 chovatele Vlastimila Němce z Přelouče.
Tento reprezentant ČR se v těžké konkurenci 44 holubů
z 21 zemí ve výše uvedené sportovní kategorii „E“ celkově umístil na krásném 13. místě.
V historii chovatelů poštovních holubů v Přelouči a okolí
je to po více jak 40-ti letech další mimořádný jedinec, který reprezentoval naši vlast na tak vysoké světové úrovni.
K samotnému šampionovi a jeho sportovní kariéře je možno uvést, že světlo světa spatřil v roce 2008 ve vzdálených
Františkových Lázních na holubníku pana Miroslava Lukeše,
který je mým dlouholetým kamarádem- holubářem. S ním si již
po několik let vzájemně vyměňujeme holoubata ze svých odchovů. Tak i v uvedeném roce byl holub č. 608 s dalšími jeho
vrstevníky dovezen jako holoubě do Přelouče. Již v tomto roce
odlétal celý program závodů holoubat, ale většího úspěchu nedosáhl. Pouze se vždy vracel do svého nového domova.
V roce 2009 se jako roční umístil 1x na bodovaném kratším závodě v Chomutově. V následujícím roce také pouze jedenkrát ze závodu v Karlových Varech.
Jeho postupná hvězdná letová kariéra začala v roce 2011,
kdy se v konkurenci 653 holubů umístil na 35. místě ze vzdálenosti 522 km z Herbonu v Německu. Následně za tři týdny

Holub „608“ ve výstavní kleci na Olympiádě v Budapešti
v r. 2015
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za FC Mazáci Přelouč

Václav Rokyta,
předseda klubu

Poháry za rok 2013 a 2014, které získal holub „608“
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PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
29. ročník 2014 - 2015
Rok se sešel s rokem a další klání přeloučské hokejbalové
ligy je za námi.
Tentokrát se týmy neměnily, takže totožné s rokem minulým:
HT Cepy (vítěz 2014), Rockets, BC Motor stars jih, Devils, Čuníci, Beer stars Břehy, Kenya, Chlupatej Bobr, TPS Gambrinus, Opatovice a FanClub.
Základní část vykrystalizovala v silnou první čtyřku, kde mezi prvním a čtvrtým místem dělil jeden jediný bod (Rockets, Kenya, Čuníci, a Cepy).
Známého klišé „zlatá střední cesta“ se držely Břehy, Motor
a Chlupatej bobr. S tím rozdílem, že pro někoho to bylo málo
a pro někoho jízda snů a upozorněním pro mančafty z horního
patra „s námi to budete mít čím dál těžší“. Ano, jedná se o tým
Chlupatého bobra, který se začíná čím dál více prosazovat
v této soutěži a dokáže držet krok s favority na putovní pohár.
FanClub, který prozatím jen válel v minulých ročnících o to
neskončit na místě posledním, v letošním roce skočil „čapím“
krokem vpřed a zajímavými výsledky např. Devils 1:2 po sam.
náj., Motor 1:2 bojoval dlouho o postup do play-off s loňským
semifinalistou Devils. Naopak do pozadí se propadá TPS Gambrinus, ale nevyhnutelná generační výměna kolektivu nemusí
dlouho čekat na lepší zítřky. No, a Opatovice doplatily na malý počet hráčů na soupisce a chřipkovou epidemii v průběhu
sezóny. Díky tomu ve dvou zápasech musely „vzdát“ a kontumací prohrát. Ale „klobouk dolů“, že dohrály až do konce.
Konečná tabulka základní části vypadala takto:
1. Rockets
2. Kenya
3. Čuníci
4. Cepy
5. Břehy
6. Motor
7. Chlupatej Bobr
8. Devils
9. FanClub
10. TPS Gambrinus
11. Opatovice
Matador přeloučské ligy Marcel Slanina v dresu Rockets,
jenž každoročně okupuje přední místa v kanadském bodování, poprvé stanul na místě nejvyšším v části základní s deseti
góly a sedmi nahrávkami. Těsně v závěsu skončil špílmachr
Kenyi Petr Svoboda, jenž měl o jednu nahrávku méně.
V „kanonýrech“ předstihl lídry kanadského bodování o jeden gól Lukáš Vlasák z Cepů.
V procentuální brankářské individuální soutěži bral cenu
pro vítěze Petr Smekal z Rockets, když v osmi zápasech pochytal 73 střel a jenom tři nelapil.
Základní část určila dvojice do čtvrtfinále. Na dva vítězné
zápasy.
Rockets - Devils.
Kenya - Chlupatej bobr.
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Čuníci - Motor.
Cepy - Břehy.
Semifinále.
Kenya a Devils.
Cepy s Motorem.
O bronzové medaile se stejně jako v minulém roce utkaly
týmy Motoru a Devils. Motor znovu zatarasil cestu k vysněným medailím protivníka výsledky 1:0 a 1:0.
Finále.
Kenya - Cepy.
Lukáš Vlasák a Petr Svoboda ovládli kanadské bodování ve
vyřazovacích zápasech. Osm bodů za tři vstřelené branky a pět
asistencí.
Ve střelcích tentokráte nikdo z plejerů nevynikl a tak o první místo se rozdělili Lukáš Vlasák ( Cepy ), Petr Svoboda, Lukáš
Hutla (oba Kenya), Jan Bacovský, Jan Čermák (oba z Motoru)
a Martin Pitthard (Devils) se třemi trefami do černého.
V gólmanech vyrovnané až do poslední minuty posledního zápasu. Nakonec vítěz Jan Mroviec z Cepů (95,77 %), před
Tomášem Dvořáčkem z Motoru (94,81 %) a Janem Krausem
z Kenyi (94,44 %).
Pohár Vlastimila Sojky in memoriam v soutěži slušnosti si
převzal Motor stars jih za 14 trestných minut, což je v průměru 0,82 tr.m. na zápas.
Ceny byly převzaty od organizátorů na galavečeru v Občanské Záložně.
Na trůnu sedí nadále stejný král. Co přinese jubilejní třicátý ročník???
KONEČNÉ POŘADÍ
1. HT CEPY
2. KENYA
3. BC MOTOR STARS JIH
4. DEVILS
5. ROCKETS
6. ČUNÍCI
7. BEER STAS BŘEHY
8. CHLUPATEJ BOBR
9. FANCLUB
10. TPS GAMBRINUS
11. OPATOVICE
Soupiska vítězů:
Libor Komůrka, Martin Beránek, Milan Beránek, Marek
Smolík, Miroslav Stránský, Radovan Pišta, Jiří Švihlík, Ondřej
Waber, Petr Novotný, Stanislav Korel, Lubomír Menc, Rudolf
Raška, Pavel Brabec, Tomáš Schejbal, Patrick Maixner, Michal
Drenko, David Burgr, Jan Mroviec, Michal Jeřáb, Tomáš Matrka, Lukáš Vlasák, Martin Černický, Marcel Filip
vedoucí týmu Arnošt Stárek, Jan Špic
- fáda -

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

PROGRAM HC JESTŘÁBI NA BŘEZEN

neděle 15.3.15 14:00 HC Jestřábi Přelouč - SHC Opava
neděle 22.3.15 14:00 HbK Karviná - HC Jestřábi Přelouč
STARŠÍ ŽÁCI

A-TÝM
den

datum čas

"

zápas

neděle 1.3.15 11:00 HC Jestřábi Přelouč - SK Kometa Polička
neděle 8.3.15 14:00 HBC Hradec Král. 1988 B - HC Jestřábi Př.

den

datum

čas

zápas

sobota 21.3.15 13:00 a 15:00 HC Jestřábi Přelouč - SK Kometa Polička

Rok 2014 - zpráva rybářského hospodáře

Rok 2014 byl pro místní organizaci přeloučských rybářů
velmi významným. Na začátku loňského roku ukončil hlavní
pracovní úvazek, dlouholetý technik rybářského svazu p. Miloslav Horák. Právě on a bývalý dlouholetý rybářský hospodář
p. Pavel Hedbávný se zasloužili o rozvoj rybochovného zařízení
a následné vžití rybníkářské praxe do MO. Za jeho dlouhá léta
v rybářském provozu je mu organizace vděčná. Rozvázáním
pracovního poměru neskončila jeho spolupráce s MO. Nástupcem se stal p. Pavel Tesař.
Na počátku jara skončilo čtyřleté volební období výboru organizace. Po členské schůzi prošel výbor výraznou personální
obměnou. Tou nejpodstatnější bylo ukončení p. Jaroslava Zikla
ve funkci předsedy organizace. Jeho práce byla velkým přínosem pro místní organizaci ČRS. Novým předsedou byl zvolen
p. Josef Kratochvíl.
Další novinkou bylo jarní zarybnění sportovních rybářských
revírů místního významu obsádkou ryb, které se komorovaly
(přechovaly přes zimu) v nově vybudovaných rybnících. Svými technickými parametry jsou vhodné k překlenutí zimního
období, které je v našich klimatických podmínkách kritickou
fází v chovu ryb. V minulosti se ryba před jarními závody nakupovala z okolních rybářských společností.
Mimo jiné se zarybnily rybářské revíry, na kterých se uskutečnily rybářské závody pro děti a dospělé (Komora, Herout,
Černá malý). Do těchto revírů se ke kaprům přisadili pstruzi
duhoví, kteří dobře přijímají nástrahy sportovním rybářům, když
kapři nejsou aktivní.
Chov ryb v rybochovném zařízení a pracovní činnosti s tím
související proběhly bez větších problémů, s dobrými výsledky. Avšak všeobecnou hrozbou pro chovatele ryb představují
rybožraví predátoři - kormoráni a volavky. Vloni byla na některých chovných rybnících zpozorována vydra, která může podobně negativně ovlivnit hospodářské výsledky. V současné
době můžeme provádět odstřel kormoránů a volavek za předem
stanovených podmínek orgány ochrany přírody. Nicméně po-
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řád platí, že nejúčinnější ochrana proti rybožravým predátorům
je vytvoření pevné vrstvy ledu na hladině rybníka po celý den.
Třídenní podzimní výlov rybníka Buňkov proběhl na konci
října. Všichni jsme byli napjatí, v jakém stavu bude opravené loviště a kádiště po jednom horku, či jak bude scházet ryba do
nově opraveného loviště. Naštěstí vše bylo v pořádku a vlastní zátahy nevodem (tažná rybářská sív) šly lehce a průběžně
bez zaháknutí sítě o předměty ve dně loviště, jak bylo zvykem
v minulých letech. Po celou dobu výlovu byl zabezpečen prodej
živých ryb. V nabídce byli kapři, amuři a tolstolobici. Odlovené
ryby byly v kondici a ve výborném zdravotním stavu. Obsádka
ryb pak zamířila do sportovních rybářských revírů. Část obsádky kaprů se zakomorovala v našem rybníce, opět počítáme s jarním zarybněním našich sportovních vod.
Pracovní činnosti MO ČRS Přelouč se týká nejen svého rybochovného zařízení, ale i rybářských revírů. Hospodaření v rybářských revírech nezahrnuje pouze sportovní rybolov (což bývá
představou široké veřejnosti), ale veškerou péči o ně. Ta spočívá ve vysazování násadových ryb (z vlastního odchovu nebo
od jiných producentů), ochraně ryb, výdeji povolenek, vedení
příslušné hospodářské evidence, zajišvování kontroly dodržování výkonu rybářského práva, ochraně před predátory, pytláky
i znečištěním.
Hospodaříme na revírech místního významu. Ty se v roce
rozšířily o rybník Tátův v k. ú. Heřmanův Městec a o rybník
Průhonský, který je určen pouze pro činnost dětského rybářského kroužku. Rozloha RMV se tedy zvýšila na 34,2 ha. Dále
pečujeme o revíry mimopstruhové (rozloha 295,5 ha) a pstruhové (rozloha 1 ha) východočeského územního svazu. Díky této
rozmanitosti rybářských revírů dělá naši organizaci ojedinělou
ve srovnání s jinými spolky ve východočeském regionu. V roce 2014 bylo organizováno 1 520 členů (dospělí, mládež, děti
15 let) a zájem o členství stále stoupá.
Statistika úspěšnosti sportovních rybářů za rok 2014 se nyní zpracovává. Celkový počet úlovků, úlovkovost z jednotlivých
rybářských revírů a další důležité informace týkající se chodu
naší organizace budou pravidelně umísvovány do vývěsných
skříněk a na naše webové stránky www.rybariprelouc.cz
Na události bohatý rok 2014 uzavírám informací, že zhruba před devadesáti lety proběhly podstatné první kroky vedoucí k založení rybářského spolku v Přelouči. Oficiálním rokem
vzniku naší organizace je rok 1928.
Ing. Karel Němec
Rybářský hospodář ČRS MO Přelouč
Článek byl redakcí zkrácen. V plném znění jej najdete
na webových stránkách organizace.
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ODBORNÁ EXKURZE MLADÝCH HASIČŮ
ČHJ PŘELOUČ V PRAZE

Inzerce

V sobotu 7. února 2015 se mladí hasiči HS ČHJ Přelouč
zúčastnili exkurze v Praze, kde jim bylo umožněno prohlédnout si dvě odborná pracoviště různých hasičských sborů.
Exkurze se zúčastnilo celkem 27 dětí a 10 členů sboru.
Nejprve se děti seznámily se stanicí v Hostivaři, kde se
nachází jedno z pracovišv Hasičského záchranného sboru
Dopravního podniku. Zde jim byla představena práce profesionálních hasičů pracujících pro dopravní podnik, kteří
zasahují při různých událostech spojených s provozem městské hromadné dopravy v Praze. K vidění tu byla nejrůznější technika a vybavení, která je specifická pro tento obor záchranářů. Největší úspěch však sklidilo výcvikové zařízení,
tzv. polygon, ve kterém hasiči trénují pohyb v kolejišti metra
a ve stísněných a neznámých prostorech za ztížené viditelnosti. I naši malí hasiči měli možnost si tímto polygonem
prolézt, což pro ně bylo nejsilnějším zážitkem.
Další zastávkou byla v současné době nejnovější a nejmodernější hasičská stanice Hasičské záchranného sboru
hl. m. Prahy v Modřanech. Kromě typického vybavení zde
děti viděly i krajské operační a informační středisko linky
150 a 112 a měly tak možnost promluvit si přímo s jejími
pracovníky, kteří přijímají a vyřizují různá tísňová volání.
Dále jsme si tu prohlédli například potápěčské vybavení - včetně barokomory a nejrůznější druhy hasičských
vozů, techniky, vybavení a zařízení, které místní hasiči využívají k záchranným akcím a výcvikům.
Celá akce proběhla úspěšně, o čemž svědčí především
ohlasy ze strany dětí, které si z výletu odnesly mnoho skvělých zážitků a nových vědomostí.
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