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RADA MĚSTA PŘELOUČE
18. zasedání rady města proběhlo
4. 5. 2015 v zasedací místnosti MěÚ
Přelouč. Rada projednala a odsouhlasila požadavek příspěvkové organizace Základní školy Smetanova ul. Přelouč na
zakoupení zahradního traktoru v hodnotě 42.500,- Kč z investičního fondu této
příspěvkové organizace.
Dále schválila podání žádosti o zvýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost
vykonává Základní škola Přelouč Smetanova, z 90 žáků na 110 žáků s účinností od 1. 9. 2014 na základě žádostí
rodičů a školské rady.
Schválena byla i smlouva o převodu
investorství, mezi městem Přelouč a vlastníky rodinných domů v Lohenicích, pro
9 rod. domů - objekt komunikace. Vlastníci rodinných domů v Lohenicích mají
stavební povolení na výstavbu komunikace v této lokalitě. Uzavřením této smlouvy se převede investorství stavby Lohenice - Inženýrské sítě a komunikace pro
9 RD na město Přelouč, které komunikaci vybuduje na pozemcích získaných
darovací smlouvou od paní Rauerové.
Schválena byla i smlouva o dílo na
opravu fasády průčelí středního traktu
budovy základní školy na Masarykově
náměstí se společností Obnova památek
Kutná Hora za cenu 485.236,- Kč včetně DPH. Rozpočtovým opatřením číslo 2
byla zastupitelstvem města schválena
příslušná finanční částka na opravu fasádní omítky věže. K jejímu částečnému
odstranění došlo v závěru roku 2013
z důvodu jejího havarijního stavu, který možným pádem uvolněných částí ohrožoval bezpečnost osob pohybujících se
v prostoru pod věží.
Schválen byl také dodatek číslo 1
k smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení ve Štěpánově
se společností PRODIN Pardubice, kterým se zvyšuje sjednaná cena o částku
24.200,- Kč s DPH za vypracování žádosti o dotaci ze SFDI. Město Přelouč uvažuje o realizaci této akce za přispění dotačních prostředků ze Státního fondu
dopravní infrastruktury a společnost PRODIN a.s. má se zpracováním tohoto typu
žádostí zkušenosti.

mou EKKL, a. s. Kroměříž za nabídkovou
cenu 12.889.172,- Kč bez DPH a smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky
Interiér a stavební akustika kinosálu
s firmou Design, s.r.o. Chotěboř za cenu
1.880.361,- Kč bez DPH. Rada na své
18. schůzi dne 4. 5. 2015 rozhodla usnesením č. 18/34 o vyloučení uchazečů
z účasti v zadávacím řízení této veřejné
zakázky z důvodu předložení nepřijatelných nabídek a usnesením č. 18/35 o zrušení zadávacího řízení z důvodu vyřazení všech nabídek. Za účelem řešení
vzniklé situace, hledání úsporných opatření v projektu a snížení nabídkové ceny na přijatelnou úroveň byl k jednání
vyzván uchazeč, který ve zrušeném zadávacím řízení podal nejnižší nabídku
a který je zároveň autorem designového
návrhu kinosálu a autorem projektové
dokumentace. Výsledkem těchto jednání je cenová nabídka, která je již pro zadavatele přijatelná a odpovídá jeho před-

stavám. Důvodem pro návrh na udělení
výjimky z vnitřní směrnice č. SM 01/2015
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je skutečnost, že po
zrušení zadávacího řízení je z časových
důvodů nereálné provést zadávací řízení nové.
Rada také rozhodla, že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky
Regenerace panelového sídliště Přelouč - IV. etapa, podal uchazeč COLAS CZ, a.s.
Praha s nabídkovou cenou 4.720.000,- Kč
bez DPH a s tímto uchazečem schválila
i smlouvu o dílo. Projekt Regenerace panelového sídliště Přelouč - IV. etapa bude spolufinancován z Programu podpory
bydlení - podprogram Podpora regenerace panelových sídlišf od MMR ČR. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci
tohoto zadávacího řízení je rekonstrukce
a výstavba chodníků, komunikací a parkovacích stání ve vnitrobloku panelového sídliště mezi domy č. p. 1230 až 1235,
1518 a 1519, včetně výsadby zeleně, rekonstrukce hřiště, rozšíření metropolitní
sítě a rekonstrukce veřejného osvětlení.
mh

Inzerce

19. rada města se uskutečnila
18. 5. 2015 Schválena na ní byla smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky
Rekonstrukce fotbalového stadionu s fir-
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Veřejné osvětlení
pod kontrolou na jedno kliknutí myši
V rámci procesu obnovy veřejného osvětlení v Přelouči zahájilo město v roce 2013 rekonstrukce místních komunikací,
potažmo příslušných osvětlovacích soustav s použitím svítidel
na bázi světel-ných diod (LED). V souladu se zpracovanou Koncepcí byly realizovány v posledních letech modernizace v lokalitách ulic Československé armády, Obránců míru, Vrchlického, Hradecká a Nádražní, kde je již využito technologie pevně
stanovených diagramů regulace příkonů soustav v závislosti
na hustotě dopravy a noční době. Přechodem na modernější,
efektivnější a ekologičtější LED veřejné osvětlení realizuje město své strategické cíle v oblasti energetických a nákladových
úspor a současně zvyšuje svou atraktivitu i ohleduplnost vůči
životnímu prostředí. Použitý systém zásadním způsobem přispěje k dlouhodobému snížení nákladů na provoz a naopak
ke zvýšení bezpečnosti a uživatelského komfortu všech účastníků dopravy na městských komunikacích.
Vývoj technických parametrů veřejného osvětlení a jeho
jednotlivých komponentů je průběžně konzultován s řadou odborníků z oblasti světelné techniky. V souladu s posledními
trendy a poznatky v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru bylo přijato rozhodnutí o využití nadčasových, tzv. „inteligentních“
svítidel, která umožní vzdálenou správu celých soustav. Zásadní změnou oproti výše zmíněným již dokončeným instalacím
je, že soustavy lze navíc „na dálku“ řídit a monitorovat. Úroveň
osvětlení v jednotlivých lokalitách nebo dokonce jednotlivých
svítidel lze přes webové rozhraní odkudkoliv přizpůsobit okamžité potřebě. Systém navíc umožňuje oprávněným operátorům získávat o veřejném osvětlení důležitá statistická data, na
základě kterých může správce provoz osvětlení optimalizovat.
První lokalitou, která byla zvolena ke kompletní rekonstrukci s touto průlomovou technologií, se stala místní část města - obec Tupesy. Stav veřejného osvětlení v obci byl již v technicky nevyhovujícím, až havarijním stavu. Dalším limitujícím
faktorem při výběru lokality byla z pohledu údržby soustavy
i vzdálenost místní části od sídla správce. Původní soustava
sestávala z pouhých 18 světelných bodů a v rozsahu délky komunikací v obci poskytovala nerovnoměrné osvětlení systémem
„světlo-tma-světlo“, s celonočním „plným“ provozem a množstvím poruch jak na svítidlech samotných, tak na kabelových
rozvodech. Výměna osvětlení v obci, včetně nových sloupů, kabelů a rozváděče tohoto zapínacího obvodu na úroveň normativních parametrů, je další z realizací dlouhodobého plánu
v rámci Koncepce obnovy a rozvoje veřejného osvětlení města. Původní svítidla s energeticky náročnými sodíkovými a rtufovými zdroji byla vyměněna a doplněna za nová LED svítidla
renomovaného výrobce, navíc s již zabudovanou „inteligentní“
technologií pro on-line komunikaci s dispečinkem. Nová osvětlovací soustava se skládá ze 42 světelných bodů a přesto v porovnání s původní má překvapivě i výrazně nižší energetickou
potřebu. Rovnoměrnost a intenzita osvětlení rovněž výrazně
vzrostla. V rámci rekonstrukce se podařilo snížit energetickou
náročnost soustavy o 83%. Z původních 4,6 kW na pouhých
0,75 kW!
Tento krok komentoval ředitel Technických služeb města
Přelouče, který se spolu s vedoucím správy majetku města podílel na přípravě konceptu obnovy veřejného osvětlení ve měs-
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tě: „Směr obnovy osvětlení komunikací v Přelouči je jasný. Vychází ze schválené Koncepce, počítá převážně již pouze s LED
technologií poslední generace, která přináší prokazatelné úspory jak na elektrické energii, tak i v servisních nákladech. Použitá svítidla jsou bezúdržbová a je na ně poskytnuta nadstandardní záruka. Inteligentní systém řízení nám umožní svítit
pouze tam kde, jak a kdy je třeba a rovněž nám v reálném čase poskytne informace o stavu, resp. o případných poruchách
světelné soustavy. Optimalizací servisních činností tak lze dosažené úspory maximalizovat. V případě tohoto jediného zapínacího obvodu Tupesy očekáváme roční úspory na el. energii
a v nákladech na údržbu v řádech desítek tisíc korun.“
Při světelné zkoušce systému počátkem roku 2015 byl přítomen také představitel místní samosprávy obce, p. Šurkala,
který konstatoval: „Nové osvětlení se s tím starým nedá vůbec
srovnat. Rovnoměrnost osvětlení je úžasná. Výborné je, že světlo je směrováno přímo na zem a nesvítí lidem do oken nebo
„do nebe“. Také se mi líbí, že v noci je intenzita nižší, kdy nejezdí žádná nebo jen málo aut. Šetří to dost energie a pro orientaci pěších bohatě stačí“.
Bc. Irena Burešová, starostka města Přelouče, k tomu dodala: „Bezpečnost chodců, cyklistů a moto-ristů je naší prioritou a jedním z hlavních důvodů, proč město zahájilo investice
do systému monito-rování, regulace a řízení městského osvětlení na dálku. Osvětlení, které je možné řídit v čase, přinese
více světla, přehlednou jízdu pro řidiče a tím také vyšší bezpečnost chodců v běžných i nestandardních situacích, např.
po ukončení sportovních, kulturních nebo jiných aktivit ve městě v hodinách po setmění, kdy je v ulicích vyšší koncentrace
obyvatel než obvykle. Za běžných okolností je osvětlení v provozu podle předem naprogramovaného režimu. Pokud nastane situace, která se vymyká běžnému provozu a je potřeba
osvětlení zvýšit nebo naopak ztlumit, správce může okamžitě reagovat a úroveň osvětlení přizpůsobit.“
Inteligentní systém řízení v tomto rozsahu nasadilo město Přelouč jako teprve druhé v České republice, čímž se řadí
k těm nejpokrokovějším městům republiky v této oblasti. Po
zkušenostech a zpětné vazbě z projektu v Tupesích, bude město pokračovat s implementací řídicího systému ve všech nových
projektech modernizace veřejného osvětlení.
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Trh práce
na Přeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 30. dubnu 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem
491 585 uchazečů o zaměstnání. To je o 33 730 méně než
v březnu a o 83 323 méně než v dubnu 2014. Z celkového
počtu lidí bez práce bylo 473 376 dosažitelných uchazečů (jsou
schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných klesl na 6,7 % (březen 2015 - 7,2 %, duben 2014 - 7,9 %). Oproti loňskému roku vzrostl téměř dvojnásobně počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 83 692. V evropském srovnání má
ČR už několik měsíců třetí nejnižší míru nezaměstnanosti.

Inzerce

Statistika nezaměstnanosti —
okres Pardubice 4/2015
K 30. 4. 2015 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 5 139 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 1 956 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadali 2,6 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 4,4 %.
Nezaměstnanosti v regionech v okrese Pardubice:
Holice 3,8 %
Pardubice 4,3 %
Přelouč 5,2 %

Vybrané obce region Přeloučsko —
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích
je získán ručním výběrem z IS Zaměstnanost +
údaje ze statistiky obcí z IS Okpráce

IX. ročník
Tradice
Železnohorského regionu
www.zeleznohorsky-region.cz, www.svincany.cz
www.hermanomestecko.oblast.cz
Akce se koná pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.
Dne

20. 6. 2015

v

15.00 hod.

Místo konání:

Svinčany, Horní Raškovice přírodní areál rozhledny Barborka
Program: 15.00 hod. zahájení Tradic ŽR

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc duben 2015 byla v obcích: Hlavečník 11,2 %, Zdechovice 7,9 %, Morašice 7,9 %, Bukovina u Přelouče 7,4 %, Lipoltice 6,7 %, Stojice 6,4 %, Strašov
6,3 %, Malé Výkleky 6,0 %, Vlčí Habřina 5,9 %, Vápno 5,6 %.
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
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pěvecký soubor RošAák, Plamen, Ohniváček, taneční orchestr BuG Fit, představení a ukázky řemesel s možností vyzkoušení si zpracování tradičních
materiálů za vedení odborníků formou rukodělných dílen (pedig, keramika, dřevo, šperky, paličkování, výroba svíček, drátování), ukázka řezby z lipového
dřeva, pletení košíků, ukázka řezání motorovou pilou, vystoupení taneční
skupiny Klokánci, vystoupení Králičího hopu Svinčany, Skupina historických pokusů a omylů FEXT - lukostřelba, šermířské vystoupení, hod sekerou, zapálení Svatojánského ohně, vystoupení kapely Kavalerie, ohňostroj.

Hlavní účinkující:
ZUŠ Přelouč, Ing. Eva Mašínová - keramička, Lukáš Kučera - kovář, Mgr. Petra Podvolecká - výroba šperků, Mgr. Alena Machová - pedig a paličkování, Mgr. Jana Beránková - drát a sklo, Olga Široká - vyřezávání z lipového
dřeva, Václav Vondra - dřevořezbář motorovou pilou, Skupina historických
pokusů a omylů FEXT, kapela Kavalerie

Doprovodný program:
jízda na koních, prodej certifikovaných regionálních produktů z Železných hor,
prezentace Místní akční skupiny Železnohorský region a Geoparku Železné
hory, procházka po naučné a FIT stezce, prohlídka přírodní výstavní expozice s kamennými a dřevěnými plastikami.
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,
dne 30. 4. 2015 se v prostorách Občanské záložny Přelouč konal XI. ročník soutěže „Právo pro každý den“. Této soutěže se
účastní čtyřčlenná družstva osmých a devátých ročníků základních škol. Soutěž nepřímo navazuje na přednášky Městské policie Přelouč, které jsou mimo jiné, zaměřené na zvyšování právního vědomí naší mládeže.
Letošního ročníku se zúčastnilo deset družstev ze základních škol v Přelouči, Cholticích, Chvaleticích a Řečan nad Labem.
O první místo se zpočátku dělila dvě družstva. Jednalo se
o žáky 9. třídy ZŠ Chvaletice a žáky 8. B ZŠ Masarykovo náměstí Přelouč. Obě družstva získala stejný počet
bodů, a proto musela rozhodnout ještě jedna „rozstřelující“ otázka. Nakonec si zlatou medaili odneslo družstvo ze základní školy Chvaletice ve složení Pavlína Šoltová, Nikola Bukovičová, Adam
Vančura a Anežka Křivohlávková. A tímto výkonem
zopakovali loňské vítězství.
Toto družstvo bude reprezentovat město Chvaletice na krajském kole v Hlinsku.
Městys Choltice bude zastupovat družstvo 9. A
ZŠ Choltice ve složení Gabriela Augustinová, Adéla Šusrová, Iveta Frýdová a Jan Mejtský. Obec Řečany nad Labem pak družstvo 9. třídy ve složení
Martin Palmieri, Zuzana Knížková, Erik Vitera a Veronika Bulíčková. Místní ZŠ a město Přelouč družstvo 8. B ze základní
školy Masarykovo náměstí Přelouč ve složení Daniela Brožová, Pavel Pšenička, Tomáš Věříš a Pavel Havlíček.
Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem zúčastněným
soutěžícím a všem učitelům, kteří nám s touto soutěží pomáhají.

Nezvaný spáč
V ranních hodinách oznámila žena na služebnu MP, že
v domě v sklepních prostorách spí muž a ona se obává o své
děti. Muž byl probuzen, ztotožněn a z domu vykázán. Údajně
šel v noci za svým bratrem, ale ten mu neotevřel.
Zmatená seniorka
V nočních hodinách byla strážníky oslovena seniorka, která odvětila, že jde na poštu a byla velmi zmatená. Po šetření
kde bydlí, byla převezena i s kompenzační pomůckou se kterou
se pohybovala do místa bydliště.
Opilá matka
Na služebnu oznámila všímavá žena, že spatřila na ulici opilou mladou ženu s malým dítětem,
které pláče. Oznámení bylo okamžitě prověřeno
spolu se sociálním odborem, a jelikož byla žena
ve stavu značné opilosti, bylo dítě umístěno k příbuzným a žena nastoupila léčebnou kůru.
Kameny na kolejích
Volal výpravčí Českých drah, že má oznámení, že parta dětí klade na koleje kamení a hrozí
vykolejení vlaku, nebo poškození soupravy. Inkriminované místo bylo strážníky nalezeno a na místě přichyceno jedno z dětí. Kamení bylo odstraněno z kolejiště a chlapec
dopraven k rodičům, kde jim bylo vysvětleno, čeho se syn dopouštěl.
Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156
- ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz - neoznamovat akutní záležitosti,
které se musí řešit okamžitě
za městskou policii
Leoš Slavík, DiS.,
oddělení prevence MP Přelouč

Vítězné družstvo

Některé události uplynulých dní
Bezdomovci
Při běžné dopolední kontrole byli z budovy nádraží vykázáni dva zapáchající bezdomovci, kteří se zde ukrývali v prostorách určených pro cestující.
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Pálení čarodějnic
v Tupesích
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Vítání občánků
Květnové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Ondřej Koza

Vilem Diviš

Vanessa Křivková

Elena Králová

Informace
Přeloučská poliklinika a.s. oznamuje,
že z důvodu rekonstrukce
bude od 1. května 2015

uzavřena bývalá lékárna BENU.
Lékárna Euroclinicum v hlavní budově
přeloučské polikliniky zůstává v provozu.
Děkujeme za pochopení.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Dopravní soutěž

Finále

Ve čtvrtek 7. 5. se žáci naší školy zúčastnili okresního kola
Dopravní soutěže mladých cyklistů BESIP v Pardubicích. Smíšené
družstvo mladších dětí absolvovalo čtyři disciplíny - testy z pravidel silničního provozu, jízdu zručnosti, jízdu po dětském dopravním
hřišti a zdravovědu. Počasí všem soutěžím přálo, děti získaly nové
zkušenosti a již se těší na další ročník.
Mgr. I. Richterová

1. května ve finále POLABSKÉ VÝŠKAŘSKÉ TOUR v Kolíně nás
velmi úspěšně reprezentovali žáci a žákyně naší školy, když vybojovali 1. místo, dvakrát druhé místo a jednou 3. místo:
7. r.: Adéla Mrkvičková - 1. místo - 150 cm - rekord Výškařské
Tour, osobní rekord, rekord školy
6. r.: Klára Kuchyňková - 2. místo - 130 cm - osobní rekord
6. r.: Tomáš Kolibík
- 2. místo - 140 cm - osobní rekord
7. r.: Dominik Škarda - 3. místo - 140 cm - osobní rekord

Šikulové u nás ve škole
Po šesti letech v televizním studiu se „Šikulové“
rozjeli za dětmi do škol,
družin a zájmových kroužků. Na základě pozvání
Katky Březinové (žákyně
5. B) byla i naše škola vybrána pro natáčení tohoto
oblíbeného dětského pořadu ČT.
Díl natáčený v naší
škole byl ve znamení léčivých bylin. V prostorách školní knihovny si děti vyrobily listy do
herbáře. Ručně zpracovaný papír na desky herbáře vznikal v učebně výtvarné výchovy a pro výrobu zázvorového sirupu se výborně
hodila školní kuchyňka. Nakonec si šikulové vyšili pěkné sáčky na
sušené bylinky.
Pro děti, které se natáčení zúčastnily, to byla jistě zajímavá zkušenost. Kromě nových výtvarných nápadů, které si mohly vyzkoušet, sledovaly také práci filmařů a byly její součástí. Určitě jim patří pochvala za jejich píli a za vzornou reprezentaci naší školy.
Všichni už se těšíme na výsledek společné práce. A vy, kteří jste
také zvědaví, můžete tento díl pořadu zhlédnout 14. 6. v 11:00 na
ČT Déčko.
Mgr. V. Vašíčková
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Všem žákům gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a těšíme se na další pěkné výsledky a úspěchy v příštím ročníku této krásné atletické disciplíny.
Mgr. A Šmídlová

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ
Dne 20. 3. 2015 na Základní škole Masarykovo náměstí nejprve proběhla matematická soutěž Klokan. Tato soutěž se konala
v různých úrovních obtížnosti ve všech ročnících. Školního kola se
celkem zúčastnilo 156 žáků. O týden později pak následovala matematická soutěž Pythagoriáda. Ta se konala v pátých až osmých
ročnících s celkovou účastí 62 řešitelů. Nejúspěšnějšími řešiteli se
stali žáci osmých ročníků. Avšak do okresního kola mohli postoupit pouze dva - Martin Jiřiště
a Radim Vala. Z pátého ročníku
postupuje David Tichý. Věříme,
že se jim podaří nás stejně dobře reprezentovat v kole okresním, které se koná v květnu v Pardubicích. Všem úspěšným řešitelům srdečně gratulujeme.
Mgr. M. Holická
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Základní škola Smetanova ul.
Projekt Rozumíme penězům
Být finančně gramotný je pro každého člověka v současné
době velmi důležité. Pro žáky 2. stupně byl připraven na toto téma
dvoudenní projekt. Každý ročník se zabýval jinou problematikou.

ličkovaly celkem dvacet
motýlů. V Opočně proběhl 29. května kulturní
program, při kterém se
motýli prodávali. Výtěžek
z prodeje šel na transparentní účet projektu
Rebečina křídla. Děvčata
jsou ráda, že jejich motýlci Rebece pomohou.

Vlastivěda na Vyšehradě
Pátý ročník se vydal do hlavního města poznávat historii. Pod
vedením profesionálních herců se žáci proměnili v badatele a seznámili se s nejvýznamnějšími historickými událostmi a osobnostmi od pradávných dob do konce 19. století.
Žáci se stali členy fiktivních rodin, ve
kterých počítali příjmy
a výdaje, a na základě toho pak plánovali
dovolenou, seznamovali se s pravidly výhodného nakupování
a reklamou, nebo řešili financování bydlení.
Osmáci také navštívili
centrální pobočku GE
Money Bank a deváfáci Krajský úřad práce v Pardubicích.

Dobročinné akce
Žáci naší školy se zapojili se svými rodiči do akce Brýle pro
Afriku. Přinesli do školy nepotřebné dioptrické brýle, které prostřednictvím Lions Clubu Pardubice mohou ještě posloužit lidem v rozvojových zemích.
Letos opět proběhla dobrovolná sbírka Adopce na dálku, při
které bylo vybráno 10 474 Kč. Obnos nejen umožní pokračovat ve
školní docházce naší adoptované indické dívce, ale pomůže i někomu jinému. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Krajka pro Rebeku
Na začátku byla výzva města Opočna ke všem, kdo umí vytvořit jakoukoliv technikou motýlka. Proč motýla? Jde totiž o charitativní akci pro holčičku Rebeku Čihákovou, která trpí nemocí motýlích křídel. Dívky našeho kroužku paličkování se rychle domluvily
se svými dospělými kamarádkami a do této akce se zapojily. Upa-

Sběr papíru a kůry citrusových plodů
V dubnu přibyla do pokladny Klubu přátel školy rekordní částka 30 240 Kč za jarní sběr papíru a 6 965 Kč za sušenou pomerančovou a citrónovou kůru. Děkujeme nejen všem žákům, ale
hlavně i jejich rodičům a prarodičům, kteří se do sběrových akcí
zapojili.

TECHNOhrátky
Vybraní žáci 2. stupně se zúčastnili projektu TECHNOhrátky,
který byl připraven na Střední průmyslové škole elektrotechnické
v Pardubicích. Cílem bylo seznámit je hravou formou s různými
technickými obory. Všichni měli možnost vyzkoušet si své znalosti i praktické dovednosti při zapojení zásuvky, při výrobě blikačky,
při vytvoření termosnímku nebo při souboji robotů. V závěrečné
vědomostní soutěži získali naši žáci pěkné 2. místo ze sedmi zúčastněných škol.

MC Donald’s CUP
- okresní kolo
v Moravanech
Mladší fotbalisté 1. stupně se umístili na 3. místě
a jejich starší kamarádi
obsadili 4. místo.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB POLANSKÉHO PŘELOUČ 2015
18. března letošního roku by se dožil osmdesáti let bývalý
ředitel ZUŠ Přelouč, dirigent, sbormistr a hudební skladatel
Stanislav Polanský. Na počest této významné osobnosti našeho města byl v roce 2004 založen festival nesoucí jeho jméno
„Polanského Přelouč“. První ročník a další jeden následující se
konaly na zahradě ZUŠ Přelouč, poté byl festival přesunut na
přeloučské náměstí a poslední čtyři roky je festival umístěn do
parku za ZŠ Masarykovo náměstí. Pořadatelem festivalu byla
nejprve Základní umělecká škola Přelouč, později se o pořádání rozdělila s Kulturními službami města Přelouč a městem
Přelouč. Za dobu fungování festivalu se na něm představila řada českých i zahraničních špičkových malých kapel (Moravanka, Křídlovanka, Gloria, Božejáci, Straňanka, Krajanka, Boršičanka, Bojané atd.) a velkých dechových orchestrů (Hemvärnets
Musikkar Uppsala ze Švédska, Brass Band Abony z Ma•arska,
Mládežnický orchestr Rostarzewa z Polska, Harmonie 1872
Kolín, Městská hudba Františka Kmocha Kolín, atd.). Festival má
i svoji vlastní slavnostní znělku, kterou mu složil profesor Konzervatoře Pardubice Otakar Tvrdý. 13. 6.
2015 se uspořádá již 11. ročník. I v letošním roce se mají milovníci dechové hudby
na co těšit. Společně s Dechovým orchestrem ZUŠ Přelouč se v Přelouči přestaví
opět vynikající kapely: Veselka Ladislava
Kubeše, Vysočinka z Humpolce a Valanka z Valu u Dobrušky. Moderátorem celého odpoledne bude opět oblíbený zpěvák
Jožka Šmukař
a moderátor Jožka Šmukař.

zení. Mezi největší úspěchy za posledních několik let patří vítězství na prestižních mezinárodních soutěžích v Praze (2008,
2012, 2013, 2014 a 2015), Ostravě (2013), Bratislavě (2011),
Hohenstein - Ersthal (2012), Leszně (2009) a Vysokém Mýtě
(2010). V roce 2012 a 2014 orchestr zabodoval v soutěži Concerto Bohemia a účastnil se koncertu vítězů na Žofíně pro Českou televizi. Orchestr za posledních 7 let koncertoval v Estonsku,
Francii, Německu, Bulharsku, Polsku a na Slovensku. V letošním roce byly při ZUŠ Přelouč založeny mažoretky, které s orchestrem ihned začaly spolupracovat.

Veselka Ladislava Kubeše
je vynikající dechový orchestr z Prahy. U jeho zrodu v roce
1975 stál jihočeský skladatel Ladislav Kubeš starší (1924 - 1998),
k jehož poctě se ve městě Soběslav pořádá každoročně velký
mezinárodní festival KUBEŠOVA SOBĚSLAV (v roce 2014 se ko-

Dechový orchestr
a mažoretky ZUŠ Přelouč
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč vznikl již v roce 1961. Jeho
zakladatelem byl tehdejší učitel a ředitel ZUŠ pan Stanislav Po-

lanský. Orchestr pod jeho vedením pracoval téměř 40 let, získal
řadu ocenění v okresních a krajských soutěžích a uspořádal
mnoho vystoupení v Přelouči a okolí.
Od roku 2007 vede orchestr Michal Chmelař. Orchestr se od
té doby rozšiřuje jak v počtu členů, tak i v nástrojovém obsa-
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nal už po dvacáté). Pod jménem Veselka Ladislava Kubeše
kapela veřejně vystupuje a studiově natáčí od roku 1981, kdy
v něm pod vedením Ladislava Kubeše mladšího, po léta kontrabasisty operního orchestru prestižního Národního divadla v Praze, začali hrát jeho profesionální kolegové, samí špičkoví hudebníci. Také pěvečtí sólisté patří k nejlepším, kteří v České
republice v žánru dechové hudby působí. Dramaturgie a repertoár orchestru vychází především z autorského odkazu Ladislava Kubeše otce a obecněji vůbec z melodiky jihočeského
folklóru, jehož byl sběratelem a pilným upravovatelem, rozšiřuje se však o jeho hudební následovníky, af už dávno známé,
nebo iniciativně vyhledávané. Čtyřicet let práce, za kterou se
může Veselka ohlížet s nezpochybnitelnou hrdostí, přiděluje jí
známku nejvyšší jakosti a trvale jí opatruje a rozšiřuje zaslouženou popularitu.

Valanka z Valu u Dobrušky
vznikla v roce 1986. Od roku 2002 je Valanka občanským
sdružením, jejímž předsedou a kapelníkem je Václav Pavel.
Valanka dosáhla řady zajímavých úspěchů, nahrála CD „Písničky Čechů v Chorvatsku“ s lidovými písněmi v úpravě Mi-
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landsku, Belgii, Francii, Švýcarsku, Spolkové republice Německo
a v Polsku. Vysočinka se skládá z pěti muzikantů a dvou zpěváků a vystupuje v klasických krojích z Vysočiny. Za dobu svého trvání Vysočinka natočila čtyři zvukové nosiče, tři televizní
pořady a úspěšně spolupracuje s Českým rozhlasem. Vysočinka získala za poměrně krátkou dobu své existence několik významných ocenění v oblasti dechové hudby. Tím prvním se stalo vítězství v soutěži malých dechových kapel na výstavišti
v Českých Budějovicích, která proběhla 2. září 1998 v rámci
výstavy „Země Živitelka“. Dalšího uznání se Vysočince dostalo
o čtyři dny později, při příležitosti 25. ročníku soutěžní přehlíd-

roslava Císaře. V letech 2000 a 2003 se probojovala do finále
soutěže „Polka-fest“, ve kterém získala cenu sympatie publika.
V roce 2013 dokončila nové CD s názvem „U nás v Podbřezí“,
které obsahuje řadu nových písní z autorského pera Miloně
Čepelky, se kterým kapela úzce spolupracuje. V poslední době
se kapela často prosazuje i za hranicemi východočeského regionu a pravidelně zajíždí koncertovat do Chorvatska, Holandska, Polska nebo Ma•arska. Ve svém repertoáru má klasickou dechovku, úpravy lidových písní i úpravy z jiných žánrů
(swing, dixieland, šlágry 70. let, …).

Vysočinka z Humpolce
Vysočinka je nejmenší profesionální dechovka z Vysočiny,
která vznikla v roce 1997. Během svého působení získala několik cen z prestižních soutěží v oblasti dechové hudby. Známá je nejen v celé České republice, ale své fanoušky má i v Ho-

ZVEME VÁS
NA ČERVNOVÉ AKCE ZUŠKY
2.
3.
3.
4.
4.
8.
9.
9.
10.
9.
11.
11.
11.
12.
13.
16.
18.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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6.
Taneční podvečer Záložna
6.
Koncert Rohovládova Bělá
6.
Koncert pěveckého oddělení
6.
Koncert Dechového orchestru v Senátu ČR
6. - 7. 6. Pěvecké sbory na soutěži Svátky písní Olomouc
6.
Večírek bicích nástrojů, suterénní sál
6.
Koncert Choltice
6.
Výstava výtvarného oboru
6.
Interní večer, sál ZUŠ
6.
Absolventský koncert, Divišova vila
6.
Houslový seminář
6.
Výstava výtvarného oboru, Chvaletice
6.
Nocturno, 18:00, kostel husitské církve
6.
Jazotéka, 17:00, U Kotýnků
6.
Polanského festival
6.
Keyboardový koncert
6.
Závěrečný koncert ve Zdechovicích
6.
Pohádkový koncert
6.
Večírek žáků, Divišově vile
6.
Slavnosti na Barborce
6.
Koncert dechového orchestru v Kamenici
6.
Třídní večírek, sál ZUŠ
6.
Koncert na zahradě ZUŠ a vernisáž výstavy výtvarného oboru

ky dechových hudeb „O zlatý hrozen jižní Moravy“ v Mikulově - kapela získala cenu diváků a zvláštní ocenění od poroty
za instrumentální výkon. Hlavní cenu v této soutěži získala
o rok později. Kapelníkem Vysočinky je Tomáš Vodrážka, zpívají Dana Bezstarostová a Lubomír Pudil.

23.
24.
25.
25.
25.
26.
30.

6.
6.
6.
6.
6.
6.
6. - 5. 7.

Třídní večírek, sál ZUŠ
Koncert Bu•fitu na náměstí TGM
Dechový orchestr ve Chvaleticích
Koncert Bu•fitu Břehy
Třídní večírek, sál ZUŠ
Třídní večírek, sál ZUŠ
Interpretační kurzy dechových nástrojů

Bližší informace sledujte na stránkách školy, těšíme se na
setkání!
Petra Lojínová

JARNÍ KONCERT SBORŮ
V pátek 24. 4. se v sále Záložny konal tradiční Jarní koncert pěveckých sborů, které pracují při naší škole. V úvodu
koncertu se představili nejmenší zpěváci ze sboru Ohniváček,
kteří svou živelností a spontánností doslova zvedali posluchače ze židlí. Zpěváci ze sborů Rošfák a Plamen naopak předvedli velmi soustředěné a do detailů promyšlené výkony. Všechny sbory tak dokázaly, že výborná ocenění, která nasbíraly na
soutěžích, si skutečně zaslouží. Malým bonbónkem bylo závěrečné vystoupení několika statečných rodičů, kteří sboru Ohniváček vytváří zázemí a pomáhají na všech akcích. Velké uznání patří Aničce Pokorné, která s velkým nadšením připravila,
uváděla a dirigovala celý koncert. Jsme rádi, že dlouholetá tradice pěveckých sborů je v Přelouči stále živá.
Petra Lojínová
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Miloslava Korbelová
Eduard Pechmann
Jiří Husák
Květuška Bahníková
Anna Zavadilová
František Zeman
Věra Prášilová
Marie Červená
Emilie Pražanová
Věra Dobešová
Marie Junková
Olga Zemanová
Venanc Vontorčík
František Příhoda
Bohuslav Kasal

90
90
89
89
88
88
87
87
86
86
85
85
85
85
80

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

Vzpomínka
28. června uplyne 15 let
od předčasného úmrtí naší maminky,
paní Hany Sýkorové - rozené Kadlusové.

Hana Neumannová
Božena Rozsypalová
Miroslav Nedbal
Josef Kaska
Václav Čížek
Božena Šanderová
Marie Jarolímová
Hana Chvojková
Hana Mrvíková
Miluše Voleská

80
75
75
75
75
75
75
75
75
75

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Drahomír a Petra Holubovi
František a Irena Houfovi

21. 4.
28. 4.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Kulakovské a celému jejímu týmu Komplexní zdravotní péče za cenné rady a zdravotní ošetřování.
Hana Černá ze Řečan

Stále vzpomínají Eva a Pavel s rodinami.

Vážíme si
a touto cestou děkujeme
Umění učit, ale také vychovávat. Takový příklad máme i v učitelském sboru našeho města v Přelouči. V případě paní učitelky
Mgr. Vlasty Tužilové je zřejmé, že její povolání je současně posláním. Na ZŠ Smetanova učí a vychovává žáky I. stupně. Ke zveřejnění poděkování a jejího ocenění přistupujeme v době, kdy naše
dcera-žákyně přechází na II. stupeň a tak lze vyloučit záměr prospěchu. Je velkou psychickou zátěží rodičů, pokud se nečekaně ve druhé třídě ZŠ dozví o nemoci své dcery, která vyžaduje omezení jejího pohybu v kolektivu pro omezenou imunitu a předpokládá téměř
sterilní prostředí pro její pohyb. Pak i rouška na ústech spolužáka
vyvolá u ostatních rozdílné reakce. Paní učitelka, příkladně na své
náklady, opatřila ústní roušky všem žákům ve třídě. Ti si je vyzkoušeli, osvojili a tak se v kolektivu předešlo případným posměškům
a šikaně. Paní učitelka vytvořila, nad rámec svých učebních povinností podmínky na další tři školní roky učení, žákyně s určitým handicapem a respektu ostatních. Uvádíme pouze jeden příklad z nesčetných, které jsme postřehli a nesmírně si proto paní učitelky
Tužilové vážíme. V péči o žáky I. stupně ZŠ mohou být všichni rodiče spokojeni, odvádí profesionální práci. Děkujeme a přejeme dětem i rodičům více takto příkladných učitelů.
Přelouč 3. 4. 2015
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
HRUŠKA, Emil
Pán protektorátu: K. H. Frank známý a neznámý.
Praha: Epocha, 2015.

dějiny
RICHTER, Karel
Historické drama volyňských Čechů.
Praha: Epocha, 2015.
KRÁSNÁ LITERATURA

PADEVĚT, Jiří
Krvavé finále: jaro 1945 v českých zemích.
Praha: Academia, 2015.

FAKTOR, Jan
Jiříkovy starosti o minulost.
Praha: Plus, 2015.

PECHA, Milan
Život stíhače: 1952-1990: zážitky a příhody stíhacího pilota naší armády od padesátých let po současnost.
Cheb: Svět křídel, 2015.

PATERNITI, Michael
Pravidla sýrárny.
Brno: Jota, 2015.

náboženství
ROUX, Jean-Paul
Střet náboženství: dlouhá válka mezi islámem a křesfanstvím (7. - 21. stol.).
Praha: Rybka Publishers, 2015.
sociologie
KOUKOLÍK, František
Češi: proč jsme, kdo jsme - a jak dál?
Praha: Galén, 2015.
ULČ, Ota
Mouchy naší doby.
Praha: Šulc-Švarc, 2015.
sport
BAUMGARTNER, Felix
Vesmírný skokan: můj život ve volném
pádu.
Praha: Ikar, 2014.
cestopisy
BURKERT, Ivan
Všechny cesty vedou do Říma.
Ústí nad Orlicí: Flétna, 2014.
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SHEN, Shixi
Červená šakalice.
Praha: Egmont, 2011.

HETEŠA, Petr
Vetřelci z minecraftu.
Brno: Computer Press, 2015.
VATEROVÁ, Věnceslava
Matematika převážně nevážně: sbírka
zajímavých úloh pro ZŠ.
Praha: Prometheus, 2010.
FRITH, Alex
Co se děje s odpadem.
Praha: Svojtka & Co., 2014.
BORDESSA, Kris
Hravý středověk. Brno: Edika, 2015.
LAŠTOVIČKA, Jan
Abeceda (z) měst. Praha: Albatros, 2015.
J. K.

SKLÁŘ, Richard
Vila na Sadové.
Praha: Fragment, 2015.
VLKOVÁ, Simona
Najít světlo ve tmě: hledání cesty zpět do
života po ztrátě blízké osoby.
Praha: Fragment, 2014.
ZEH, Juli
Pod vodou. Brno: Host, 2015.
ZOLA, Émile
Jeho Excelence Eugen Rougon.
Praha: Dobrovský, 2015.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
CHALOUPEK, Václav
Mé•ové na cestách. Jaro, léto, podzim,
zima.
Praha: Albatros 2015.

Brýle
pro Afriku
V březnu a dubnu 2015 se konala
na Přeloučské poliklinice sběrová akce
nepotřebných brýlí pro slabozraké a lidi
s poruchou zraku v Africe. Pomocí všech
se podařilo shromáždit téměř 300 kusů
brýlí. Tyto budou připojeny k sbírce v celé republice a odeslány do Afriky. Rád
bych poděkoval všem, kteří se na úspěšné sbírce aktivně podíleli.
Za Lions Club Pardubice
MUDr. Vladimír Němec

BRODECKÁ, Lenka
Pišfucha má problémy: zvířecí příběhy.
Brno: Brod, 2008.

Přeloučský ROŠT
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Okénko z Domova u fontány
Domov u fontány v Přelouči
spolupracuje s lékovým ombudsmanem
Domov u fontány se zapojil do projektu Ústavu lékového
průvodce, který si klade za cíl identifikovat problémy s používáním léků v praxi a snaží se je minimalizovat.
V našem Domově žijí lidé, kteří v důsledku stáří, hendikepů
nebo onemocnění demence užívají v průměru více než 10 tablet za den. Zejména odborní lékaři někdy ordinují pacientovi lék, aniž by si uvědomili jeho účinky v kombinaci s dalšími
užívanými léky. Navíc u seniorů mohou být některé kombinace nevhodné a některé dokonce život ohrožující. Současně na
trh přichází stále nové léky, u nichž nejsou účinky v kombinacích vždy známy. Zapojením do tohoto projektu získá Domov
u fontány cenná doporučení pro své obyvatele a u některých
může dojít k významné změně v kvalitě života.
„Jsem ráda za velmi dobrou spolupráci s MUDr. Radoslavem Svobodou a MUDr. Hanou Kratochvílovou, kteří poskytují
obyvatelům našeho Domova zdravotní péči a náš záměr podstoupit analýzu podpořili. Analýza se nedotkla pouze užívání
léků, ale zaobírala se celým systémem organizace zdravotní
péče v našem Domově. Jako ředitelka tyto nezávislé audity vítám, protože nám pomáhají zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb a přispívají tak ke spokojenému životu našich obyvatel“ sdělila ředitelka Domova Danuše Fomiczewová.
Zřizovatelem Ústavu lékového průvodce je vydavatel Zdravotnických novin, společnost Ambit Media.
Domov u fontány
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Slet čarodějnic
Domov u fontány se snaží pro své obyvatele udržovat zvyky a tradice a mezi takové patří i Čarodějnice.
V den jejich konání si s námi počasí nepěkně pohrávalo - jednou svítilo slunce, vzápětí se přihnaly mraky a znatelně se
ochladilo. Naštěstí se počasí zavčasu umoudřilo, a tak oslava
Čarodějnic mohla k radosti klientů i zaměstnanců proběhnout
v zahradě Domova.
Pro klienty i jejich příbuzné bylo přichystáno tradiční občerstvení z ohně - buřty s nealko i alko pivem. V zahradě tým
aktivizačních pracovnic připravil několik soutěžních aktivit na
procvičení zručnosti a dovednosti našich klientů - zatloukaly
se hřebíky, shazovaly se kuželky a vázaly se uzle. Celou atmosféru umocňovaly také převleky našich zaměstnankyň, které
se na toto kouzelné odpoledne proměnily v čarodějné ženy.
Oslava se dle ohlasu našich klientů vydařila a my nyní již
můžeme přemýšlet nad dalšími akcemi, které pro naše klienty v zahradě uskutečníme. Jednou z nich bude i oblíbené Loučení s létem, které letos proběhne 28. srpna. Všichni jste již
dnes srdečně zváni.
Domov u fontány
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Akce pro děti a mládež
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Dům dětí a mládeže Přelouč
Čarodějnice 2015

Kurz paličkování

Tradiční akce ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem Přelouč se konala na ploše pod parkem. Díky krásnému,
i když k večeru mrazivému počasí se v průvodu městem sešlo

Na termín 17. 8. 2015 - 21. 8. 2015 připravujeme kurz paličkování pod vedením paní Ivy Janžurové. Kurz na téma „Finty v krajce a další půdice, volná krajka“ bude probíhat v Divišově vile, za což patří velké díky manželům Kyselovým.

Připravujeme na prázdniny:
LT Mořeplavci

12. 7. - 25. 7. 2015 , pobytový tábor
ve srubech
LT Krkonoše
13. 7. - 22. 7. 2015 , pobytový tábor,
horská chata Rokytnice nad Jizerou
Příměstský tábor I. 7. 7. - 10. 7. 2015
Příměstský tábor II. 13. 7. - 17. 7. 2015
Příměstský tábor III. 24. 8. - 28. 8. 2015
Velmi nás těší přízeň dětí i rodičů, všechny tábory máme
prakticky od dubna naplněny. Jediné co nemůžeme ovlivnit je
počasí v letních měsících. Proto si společně přejme, aby nás na
táborech moc nezlobilo.

velké množství malých čarodějnic a čarodějů za doprovodu rodičů. Velké poděkování patří dechové hudbě p. Kosiny, která
průvod už po mnoho let doprovází. Po příchodu průvodu jsme
společně shlédli krátké vystoupení malých čarodějnic z DDM,
pod vedením vrchní čarodějnice proběhl rej všech přítomných
malých čarodějů a čarodějnic za doprovodu skupiny Kapři z Kolína. Na přípravě akce se významně podílely Technické služby
města Přelouč, Hasičský sbor Přelouč a Městská policie Přelouč.

Všem dětem i dospělákům
přejeme krásné prožití prázdnin a dovolených,
děkujeme všem za Vaši přízeň
a těšíme se na společná setkání
v příštím školním roce 2015/2016.

Divadlo L.E.D.
Dětské divadlo L. E. D. pod záštitou DDM Přelouč uvedlo pohádku „O Lotrandovi a Zubejdě“. Premiérové vystoupení se
uskutečnilo 6. května v 16.30 v hlavním sále DDM pro rodiče

a příbuzné vystupujících dětí. Malí herci se předvedou se svým
vystoupením v červnu dětem z MŠ Za Fontánou a ZŠ Přelouč
Smetanova ul.. Obrovské díky za celoroční práci s dětmi patří
oběma vedoucím zájmového kroužku Evě Chvojkové a Karolíně Salavové.
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Květnové události
Hlavními akcemi uplynulého měsíce byly oslavy 100. narozenin dětského domova v Pardubicích a Nadační běh, který byl
uspořádán rovněž pro dětský domov. Běhu se nás zúčastnilo
celkem 9. Akce to byla skvělá. Běžely se dva okruhy, pro malé
děti 1 km a ty starší a dospělí museli zdolat necelých pět kilometrů. Všichni doběhli zpět a měli dobrý pocit z pohybu i z toho, že udělali něco pro druhé. Zvlášf skvěle si vedl Matěj Norek, který doběhl jako první nejmladší účastník a to v první
třicítce z celkem asi 300 běžců. A předběhl i řadu dospělých
sportovců a také pardubické hokejisty! Za super výkon tleskáme.
Druhou akcí byly již zmíněné oslavy, které probíhaly na počest 100. narozenin dětského domova v Pardubicích. Spolu s jinými organizacemi jsme byli vyzváni, abychom pomohli
zajistit zábavný program. S dětmi z domova jsme se setkali již
potřetí. Měli jsme nachystanou tvořivou dílnu a několik soutěží. Celkově se oslava skvěle vydařila a všichni jsme si to užili.
Na konci měsíce jsme vyrazili také již tradičně do parku
za školou, kde probíhal Den dětí pořádaný Domem dětí a mládeže v Přelouči.
Po celý květen byla k vidění v městské knihovně výstava na
téma KVĚTENA.
Malovali jsme a tvořili příspěvky do výtvarné a literární
soutěže Romano Suno, kterou každoročně vyhlašuje nezisková organizace Nová škola, o.p.s.
No a jinak jsme tak různě tvořili a sportovali, kreslili a malovali motivy na zdi klubu a děti to moc bavilo. Zbylé stěny jsme
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přetírali, už byly dost špinavé. Pekli jsme a vařili. Kuchařka
Evička vyrobila zeleninový salát a perfektní tiramisu. No a také
jsme doháněli co se dalo do školy a vylepšovali známky a učili se na písemky. A pár předškoláčků jsme připravovali na vstup
do první třídy.
Poslední měsíc školního roku nás čeká údržba klubu a také výlet na zámek. No a o prázdninách bude otevřeno v červenci, v srpnu se bude odpočívat a papírovat. Chystáme také
řadu výletů a akcí. Například do lanového centra Podhůra, na
koupálka, výlety do okolí a hlavně nás čeká již třetí ročník Tábora v Semíně. Tentokrát proběhne v týdnu od 24. 7. do 31. 7.
Už se moc těšíme. V červenci bude otevřeno od pondělí do
pátku od 12.00 do 18.00 hodin.

Přeloučský ROŠT
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Klub aktivní senior

(KLAS)

Série poznávacích výletů KLASu pokračovala i v květnu. S paní Hanou Lamatovou, pracovnicí regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, jsme měli možnost prohlédnout si barokní
areál ve Vraclavi. Je málo známý. Nachází se
v malé obci asi 6 km od Vysokého Mýta. Proslul v minulosti
dokonce jako lázeňské místo. Uvnitř kostela nám byly představeny dřevěné plastiky, které původně patřily do kapliček křížové cesty z Králík na Horu Matky Boží. Po zdařilé restauraci,
nebof byly opravdu poničené, zaplnily prostor kostela svatého Mikuláše. Doporučujeme návštěvu tohoto magického místa, které nabízí prohlídku během víkendů, ale o prázdninách
kromě pondělí, denně.
Druhý květnový termín jsme věnovali zahrádkářské burze.
Při tomto tradičním setkání se vyměňují cibule, hlízy, pokojovky, sazenice zeleniny i květin.
Červnové termíny t. j. 2. 6. a 23. 6. se vypravíme opět na výlety. Nejdříve se vydáme do Třemošnice a kromě návštěvy muzea - vápenky, absolvujeme také procházku. Ke konci měsíce
zamíříme na Kuks. Celý areál je znovu přístupný po náročné
rekonstrukci.
Nová setkání plánujeme až v září. Začneme opět akcí Evropského kulturního dědictví, našim cílem budou tentokrát
Pardubice.

Co nového u Švehlů?
První etapa končí!
Prvotní inspirací pro nás byly články
stálého dopisovatele Roštu Františka Hollmanna - Osudy Přeloučského pomníku
Antonína Švehly (slavnostní odhalení,
taktické odstranění, záhadné zmizení).
Tento obsáhlý článek nás přiměl o celé
záležitosti přemýšlet a učinit něco pro
nápravu.
Bylo nás šest, na rozdíl od Poláčkových, kterých bylo pět, kteří dne 19. února 2014, na ustavující schůzi podepsali
protokol o založení Spolku pro obnovu
pomníku Antonína Švehly v Přelouči. Tímto činem byla snaha učinit všemožnou
nápravu a odstranění důsledku neoprávněného činu v padesátých letech. Přesto,
že jsem se rozhodl před napsáním tohoto článku nikoho nejmenovat, je mojí povinností uvést jména prvních šesti, kteří byli a jsou ústředními postavami této akce.
Tedy pěkně podle abecedy: Jiří (Rut),
pamětník nejenom prvního pomníku, ale
přímý účastník jeho odhalení v roce 1937,
Karel (Slavík), přes své mládí - 73 roků
a fyzickou zdatnost přiložil ruku k práci,
Ladislav (Čerňanský), hlava přemýšlivá
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a otevřená, řešitel všech technických problémů, Matěj (Pešta) pátrač v dějinách
a archivář, Václav ml. (Moravec), ohlašovatel dobrých i opozičních návrhů uvnitř
i z veřejnosti. Václav st. (Mrázek) - kam
čert nemůže, nastrčí Mrázka. Kolegové
prominou a já se omlouvám.
S úmyslem založení spolku nastalo
neustálé jednání s úřady a institucemi.
Bylo potřeba právní pomoci, ale i když
najít správného právníka je obtížné, našel se. Jeho povinností bylo obstarat naplnění přání všemožných úřadů, jako jsou
správně vypracované stanovy, přidělení
IČ, sídla spolku a mnoho dalších, včetně
založení účtu u peněžního ústavu.
Tím jsem se dostal k problému financí, které jsou pro platbu nutné. Staří
Čechové říkali „každá legrace něco stojí“. Základním příspěvkem šesti členů patriotů Přelouče byl příspěvek 1.000,- Kč.
To sotva stačí na administrativu (poštovné, kolky, atd.), spolkové razítko - nezbytné a jiné maličkosti. Rozhodli jsme
se pro nutnost vyhledávání lidí a organizací s dobrým srdcem o podporovou formu dárcovství jak finančním, tak i materiálním přispěním,dále formou pracovní,

Vraclav

dopravní a jiné činnosti. Ještě jedenkráte všem donátorům za spolek co nejsrdečněji děkujeme! Ze zkušenosti musím
podotknout, že se našlo i několik subjektů, kteří při jednání byli velice zaujati
prosbou o podporu, avšak jejich rozhodnutí bylo záporné s odůvodněním různých problémů jako finanční insolventnosti, rozhodnutím ustanovené komise,
případně představenstva, zastupitelstva
a mnoho jiných. Kdyby se však věci změnily a nastal obrat k lepšímu, rádi se dostavíme k jednání, případně sdělíme číslo našeho účtu ve spořitelně. Takto lze
podpořit druhou etapu v doplnění pomníku, kterou zamýšlí ARTCLUB pod vedením jeho vedoucího.
Tento dnešní článek završuje mé dosavadní zprávy z dění „U Švehlů“, jimiž
jsem se nažil seznámit veřejnost o dosavadním s děním a zejména poděkovat
našim přispěvovatelům.
Na závěr Vám všem sděluji, že
19. června v 19.00 hodin proběhne

slavnostní odhalení pomníku.
Po projevech v programu vystoupí
pěvecký sbor J. B. Foerster.
Zveme občany k účasti
na této slavnosti.
Václav Mrázek
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Fotohádanka
Správná odpově• na fotohádanku z dubnového vydání
Roštu zní:
„Fotografie zachycuje dnes již neexistující dům čp. 285
v Hradecké ulici. Demolován byl až v roce 1982 (fotografie je právě z tohoto roku).
Dnes se v těchto místech nachází parkoviště u věžového domu známého jako Agra.“
Vítězkou se opět stává paní B. Heřmanová a my jí gratulujeme.
Pro červnové vydání jsme si pro připravili opět jednu fotografii z novodobější historie města. Rádi bychom znali odpo-

vě• na otázku z jakého roku je tato fotografie a jakou stavbu
zachycuje?
Na Vaše odpovědi se těšíme opět na e-mailové adrese redakce časopisu Rošt: rost@mestoprelouc.cz
Eratta:
Redakce Roštu se omlouvá za chybné zveřejnění fotografie z roku 1945 v minulém vydání. Na str. 21 byla uveřejněna fotografie ze soukromé sbírky čtenáře Roštu,
která nepochází z roku 1945, ale z pozdějšího období…
Čtenářům, kteří na tuto chybu správně reagovali děkujeme za správné upozornění a vážíme si toho, že Rošt tak
pozorně čtete.
Redakce

Inzerce

Posmrtná maska Jana Dítěte
O přeloučské osobnosti Janu Dítětovi (1812 - 1892) toho bylo napsáno již
mnoho. Čtenáře můžeme odkázat na článek Petra Levinského ve Zprávách klubu
přátel Pardubicka z roku 2005, na článek Františka Hollmanna v Přeloučském
Roštu 4/2014 či na III. díl Dějin města
Přelouče. Shrňme si nyní pouze základní
fakta. Jeho zásluhou byla výstavba monumentální budovy školy na náměstí, nechal upravit a rozšířit přeloučské hřbitovy, vybudoval záloženský park dokonce
se pokoušel prosadit vybudování okresní nemocnice v Přelouči, na kterou začal sám shánět finance. Vůbec se stal
symbolem rozvoje města v druhé polovině 19. století.
Když Jan Dítě 2. června 1892 zemřel
na následky přechozené chřipky, přeloučské to nenechalo chladnými a rozhodli
se ho připomenout bustou v záloženském parku a výpravným náhrobkem na
hřbitově. Tento úkol svěřili význačnému
pražskému sochaři Bohuslavu Schnirchovi (1845 - 1901), který se proslavil jako
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člen „generace Národního divadla“, pro
které vytvořil mmj. známé Trigy. Krátce
po úmrtí Dítěte dorazil Schnirch či jeho

1892, tedy v den slavného pohřbu. Práce na bustě trvaly přesně rok a v srpnu
1893 byla v záloženském parku slavnostně odhalena. Bylo to první veřejné sochařské dílo v Přelouči, které zobrazovalo privátní osobu.
Nyní k samotné posmrtné masce. Jak
je již výše uvedeno, je odlita ze sádry. Její rozměry jsou zhruba 20 x 15 cm a zobrazuje obličej Jana Dítěte se zavřenýma
očima. V porovnání s výslednou bustou
je patrné, že Schnirch domodeloval plnovous, uši a vlasy a otevřel oči, základní
disposice však vychází z pořízené posmrtné masky.
Použitá literatura:
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny
města Přelouče: díl třetí, 1848—1918.
1. vyd. Přelouč: Město Přelouč, 2004.
307 s.
Příslušná evidenční karta Městského
muzea v Přelouči

zástupce do Přelouče, kde si v rámci
přípravy busty odlil ze sádry jeho posmrtnou masku. Stalo se tak 5. června

Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek, KICMP
+420 464 608 934
+420 731 200 821
muzeum@ksmp.cz
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Významný archeologický nález v Přelouči
Archeologie je věda, která zkoumá minulost prostřednictvím archeologických
pramenů. Její největší přínos je zejména
v poznání dob, pro které nemáme písemné prameny. Tuto činnost vykonávají odborníci, kteří k tomu mají potřebné vzdělání a povolení od Ministerstva kultury
a Archeologického ústavu Akademie věd
ČR. Pro oblast Přeloučska to jsou archeologové z Východočeského muzea v Pardubicích, kteří v našem městě a jeho okolí
provádějí zejména záchranné archeologické výzkumy (hlavně na stavbách rodinných domků a podnikatelských objektech).
Poslední velký výzkum proběhl v roce
2010 na stavbě nové radnice, další, převážně negativní, tj. bez významnějších nálezů, na dalších přeloučských stavbách.
S těmito archeology se můžete seznámit
v rámci letošního přednáškového cyklu
Kulturního a informačního centra města
Přelouče, na kterých postupně vystoupí
hned tři z nich.
Kromě nich se však archeologií zabývají také tzv. detektoráři. Obvykle to jsou
zájemci o prehistorii a historii, kteří ve
svém volném čase chodí hledat „poklady“. Z pohledu současného zákona o stát-
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ní památkové péči 20/1987 Sb., který je
již poněkud zastaralý a s tímto problémem
nepočítá, je jejich činnost, mírně řečeno,
problematická. V zásadě lze detektoráře
rozdělit na slušné a na ty, kteří své nálezy chtějí zpeněžit na černém trhu, nebo
si je ponechat pouze pro sebe.
Mezi slušné patří jednoznačně pan
Petr Šimák z Přelouče, který nedávno
odevzdal do sbírek přeloučského muzea svoji archeologickou sbírku mimořádné hodnoty. Tato sbírka zásadně mění dosavadní znalosti o pravěkém osídlení v Přelouči. Jedná se o soubor více jak
tříset padesáti nálezů z doby bronzové
(2000-800 př. n. l.), železné (750 př. n. l. - 0 n. l.), římské (50 př. n. l až 350 n. l.),
stěhování národů, raného středověku a vrcholného středověku, popřípadě novověku a moderních dějin.
O osídlení, resp. důkazech pobytu či
alespoň přechodu Přeloučskem pravěkých
kultur z doby bronzové, železné, římské
a stěhování národů přitom doposud nebyly na Přeloučsku žádné, nebo téměř
žádné, doklady. Pan Šimák k jednotlivým
nálezům zapsal i základní nálezové okolnosti, tj. GPS souřadnice, které nám umož-

- pokračování

Některé specificky české „zvláštnosti“
" K zajímavému závěru dojdeme porovnáním tehdejšího poštovního tarifu s tarifem současným - naše náklady na veškeré poštovné při 10. ročníku PREMFOTO činily 1250 Kč. Kdyby byl tento ročník pořádán v naprosto stejném rozsahu jako
tenkrát, zaplatili bychom podle současného tarifu za poštu
92 600 Kč.
" Po roce 1969 byl zaveden na poště předpis, že při podávání i listovní zásilky do ciziny musela být uvedena přesná
zpáteční adresa odesílatele. Její správnost kontrolovala poštovní úřednice srovnáním s předloženou občanskou legitimací. Trvalo jistou dobu, než jsme poštu přesvědčili, že by
mělo stačit razítko organizace a nikoliv občanský průkaz podávající osoby. Při 400- 500 zásilkách námi podávaných na
náš názor byly nuceny přistoupit
" Každý rok jsme museli do určitého termínu žádat o příděl
křídového papíru na katalogy v příštím roce. Jednou jsme
termín propásli a skutečně byly katalogy vytištěny na nekvalitním papíře
" Krátce před instalací fotografií na panely přijel „tiskový dohled z ONV, někdy KNV, kterému jsme museli kolekci předvést. Nejčastější námitky byly proti snímkům s církevní te-
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ní blíže analyzovat osídlení v dané době.
To, že v Přelouči a okolí žili delší dobu
lidé v době bronzové až stěhování národů je pak třeba doložit ještě objevem
sídliště, což se dosud příliš nepodařilo.
Nejcennější z Šimákova nálezu jsou
zejména bronzové sekerky, spony a jehlice, bronzové šipky, dále pak římské spony a unikátní nález kompletně dochovaného kování středověké či novověké
tašky. Více nebudeme zatím prozrazovat.
Tímto se obracíme na další přeloučské
„hledače pokladů“ - pokud se Vám povedl
podobně významný nález či jakýkoliv jiný
a jste ochotni ho věnovat přeloučskému
muzeu, neváhejte se na nás obrátit. Nález
odborně zhodnotí archeologové z Východočeského muzea v Pardubicích a následně se může stát součástí sbírek přeloučského muzea.
Závěrem bychom rádi, uvedli, že tento významný nález bychom rádi ještě v letošním roce vystavili na samostatné výstavě, zřejmě v průběhu podzimu.
Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek, KICMP
+420 464 608 934, 731 200 821
muzeum@ksmp.cz

matikou (nejčastěji Poláci), nebo nedůstojné záběry „ze zemí
našich přátel“ (nejčastěji ze SSSR, BLR a RSR).
" Ve fotografickém výstavním světě bylo zvykem ke kolekci
fotografií přikládat malý obnos (býval to 1 USD na úhradu
poštovného při návratu fotografií, případně katalogu. Protože v normálních zásilkách není dovoleno peníze zasílat,
byly všude (s výjimkou evropských východních států) zavedeny poukázky, které bylo možno koupit na poštách za
domácí měnu, přiložit je k fotografiím a příjemce na své poště získal v současném valutovém kurzu svou měnu. Protože jak jinak - jsme my nebyli členy oné poštovní organizace nejen, že zde naše poukázky neexistovaly, ale nebylo
ani možno došlé zahraniční za něco vyměnit. A tak jsme
nemohli ani trochu režii snížit.
" Při zpětné expedici zásilek fotografií autorům se nám z pražské mezinárodní pošty vrátila zásilka adresovaná autorovi
na Filipíny s razítkem této pošty: „ČSSR nemá se zemí poštovní styk“. Bylo nám divné, že jedním směrem to jde a zpátky ne. Po kontrole autorova obalu jsme zjistili, že autor využil svých kontaktů s polskými pořadateli salonů ve Varšavě,
které pravidelně obesílal a požádal je, aby přiloženou kolekci snímků poslali do Přelouče. Protože se to podařilo, využili jsme i my této cesty při vracení fotografií na Filipíny k všeobecné spokojenosti.
" Jedním z nejaktivnějších členů našeho výstavního výboru
byl přeloučský římsko-katolický kněz pan Eduard Seidl. Ten
věnoval veškerý volný čas (dokonce někdy i více) této akci
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a často obětavě zařizoval záležitosti v době, kdy my ostatní
jsme byli pevně vázáni stanovenou pracovní dobou v zaměstnání. Jak se později potvrdilo, byl tento člen trnem v oku
tehdejším moci-pánům a jen skutečně znamenité výsledky
našeho fotoklubu a dobrá reprezentace odebíraly některým
nadřízeným odvahu k tomu, aby provedli čistku.
" Na jedné pracovní schůzce fotoklubu se náhle objevili dva
zcela noví členové, kteří jakoby z povinnosti jevili zájem o fo-

tografování, z jejich další činnosti ale bylo jasné, že fotografování nebylo to pravé, proč k nám přišli. Jak se později
ukázalo, politické činitele přímo dráždili naše styky se zahraničím, převážně západním, a proto si tímto způsobem chtěli
naši činnost ověřit. Po čase frekvence jejich docházky ochabovala, to když zjistili, že nám jde skutečně jen o fotografování. Jak na nich bylo možno pozorovat, museli se hrozně
při našich schůzkách otravovat.

Přeloučské květnové povstání 1945
(vzpomínky a dochované vojenské písemnosti)
IV. část
Další sled událostí alespoň ve stručnosti:
Dne 22. 5. 1945 odjela četa dobrovolníků pod vedením
npor. M. Schütze a por. J. Lejhance do Milovic s cílovým určením do bývalých Sudet. Její návrat se uskutečnil 31. 5. 1945.
Dne 24. 5. 1945 došlo k neštěstí u čsl. vojenské jednotky,
vracející se z Východu, když jeden vojín přišel o život při transportu vlakem.
Dne 26. 5. 1945 zahájila v oblasti posádkového velitelství
Přelouč svoji činnost trofejní komise Rudé armády.
Dne 2. 6. 1945 nařídil posádkový velitel mjr. V. Vacek ve
smyslu platných vojenských předpisů prodloužení další služby
pro Strážní oddíl a to v síle roty.
Zároveň ustanovil velitelem Strážního oddílu npor. v záloze
Ing. Antonína Mahna, jeho zástupcem por. J. Lejhance, dále velitele čet por. v záloze Parduse, por. Fr. Dolečka, por. v záloze J. Rusinka, ppor. v záloze M. Rusinka, ppor. v záloze J. Panchartka.
Pro společnou hospodářskou správu posádkového velitelství a AZ1 určil kapitána hospodářské služby Švece, proviantním pak štrm. Václava Pumra.
Dne 5. 6. 1945 jmenoval posádkový velitel mjr. V. Vacek
svým poručníkem por. pěchoty J. Lejhance.
Největší potíže byly se zajišfováním výstroje pro mužstvo,
jehož stav byl 214 mužů, a to z toho důvodu, že trofejní komise Rudé armády zajistila pod svými uzávěry všechna skladiště výstroje a výzbroje v kasárnách.
Příslušníci Strážního oddílu, pokud nevykonávali strážní službu, prováděli pod dozorem velitelů čet normální vojenský výcvik.
Dne 11. 6. 1945 došlo k tragické události, když při výbuchu
pancéřové pěsti přišli o život vojín V. Charvát a voj. B. Štajner.
Za příčinu tragédie byla označena neodborná manipulace
s pancéřovou pěstí, prováděná přes zákaz svých nadřízených.
Vzhledem k tomu, že po vojínu Charvátovi zůstala vdova a dvě
nezaopatřené děti, byla učiněna z podnětu posádkového velitele sbírka a to s velmi dobrým výsledkem, tj. Kč 31.480,- staré měny, kterýžto obnos byl odevzdán pozůstalé vdově s tím,
že každé dítě obdrželo vkladní knížku s vkladem 15.000 Kč.
Dne 22. 6. 1945 došlo k těžkému zranění vojína Najmana
výbuchem granátu, na který při výkonu strážní služby na posádkovém cvičišti šlápl. Po poskytnutí první pomoci byl odeslán do Okresní nemocnice v Pardubicích.
Dne 24. 6. 1945 provedl osvětový důstojník pietní vzpomínku vyhlazení osady Ležáky na okrese Chrudim.
Dne 29. 6. 1945 postřelil vojín Krupička jako strážný ve věznici při manipulaci s puškou jednu internovanou osobu do ruky.
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Dne 2. 7. 1945 oslavila posádka slavné výročí bitvy u Zborova vojenskou přehlídkou na náměstí.
Od 5. 7. 1945 zúčastnila se posádka vedle strážní služby
i žňových prací u zemědělců v okolních obcích. K tomuto účelu bylo využito i internovaných Ma•arů a Němců včetně žen,
umístěných ve sběrném táboře v AZ 1 (baráková kolonie).
Dne 31. 7. 1945 bylo provedeno předání funkce posádkového velitele mjr. V. Vackem štkpt. J. Lázinkovi a to z důvodu
odchodu mjr. V. Vacka do Mladé Boleslavi.
Od 18. 8. 1945 připravovala posádka kasárna ve městě
pro příchod nováčků. Tito pak mohli dne 1. 10. 1945 nastoupit
do předem připravených kasáren pro Automobilní prapor 2.
Dnem 4. 10. 1945 skončila činnost Strážního oddílu v posádce Přelouč a tento byl odvelen do Vysokého Mýta.
Tímto opatřením skončila prakticky vojenská revoluční činnost v posádce Přelouč. A téhož dne předal štkpt. Josef Lázinka velení posádky štkpt. Frant. Poukarovi.
Rovněž v lidosprávě docházelo postupně, tj. již od června
1945 k standardnímu chodu Městského národního výboru, a to
tak, že v přechodném období do řádných voleb, tj. do 26. 5. 1946
měly všechny čtyři politické strany paritní zastoupení a to v radě, plénu i odborných komisích.
V této souvislosti nutno připomenout, že ještě za působení revolučního národního výboru došlo ke změně na postu
předsedy, kdy za Ing. Jana Potůčka, který přesídlil pracovně do
Mariánských Lázní, byl povolán navrátivší se politický vězeň
z koncentračního tábora pan Rudolf Šípek.
Pro dokreslení celé revoluční atmosféry té doby nutno přiznat, že i u nás došlo k některým excesům při mimosoudních
postizích v případě tzv. kolaborantů (ostříhání vlasů apod.).
Místní partyzáni nechali 17 žen dohola ostříhat a pro potupu uspořádali s nimi průvod městem. Protože se partyzánští
velitelé dopouštěli i krádeží, např. v domě Ing. Herrana v Řečanech n. L., kde ze skříně v domě odvezli ukryté věci, dále si
vypůjčili automobil Tatra, který nevrátili, byli později v r. 1948
řádným soudem odsouzeni. (Podrobně viz „Dějiny města Přelouče“, díl IV. str. 133 a další.)
Teprve po řádných volbách dne 26. 5. 1946 došlo k normálnímu chodu lidosprávního orgánu v Přelouči. Prvním předsedou porevolučního národního orgánu byl zvolen pan Václav
Datel - příslušník národně socialistické strany.
Z osobních vzpomínek a z „Deníku událostí“ posádkové
správy Přelouč zpracoval
František Hollmann
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Nebojme se pečovat o své blízké doma!
PÉČE, KTERÁ NEROZMAZLUJE,
ALE USCHOPŇUJE
Pan Vladislav má 60 let. Před 5 lety
prodělal mozkovou příhodu, po které zůstal ochrnutý na levou ruku a obě nohy.
Rehabilitace mu pomohla získat v nohách částečnou oporu. Dnes se může
postavit, ale ztrácí rovnováhu, takže sám
chodit nemůže. Používá invalidní vozík.
Při rozhovoru je třeba počítat s tím, že
dobře neslyší. Ale myšlení má zcela v pořádku.
Je realitou života, že naši stárnoucí
nebo nemocní rodiče a prarodiče přestávají být schopni vykonávat svou práci
a postupně také ztrácejí schopnost se
postarat sami o sebe. Někteří si nedojdou
na nákup, jiní dokonce ani na toaletu.
Nepřipraví si stravu a možná ani sami
nepřinesou sousto k ústům. Je normální,
že to v nás probouzí rozporuplné pocity.
S obavami sledujeme, jak jim ubývají síly a přibývají různé fyzické i duševní obtíže. My, dobře vychovaní a zralí lidé, s nimi cítíme a snažíme se pomoci. Vnímáme,
že ve většině z nás se dokonce probouzí jakási potřeba pečovat. Bdít nad blahem svých blízkých. Je to naše povinnost.
Vděčíme jim za život. Oni se o nás starali a my se te• musíme postarat o ně.
A tak Vladislav nic nemusí. Má milou
a pracovitou ženu. Snídani mu přináší
do postele. Rodiče každý den navštěvuje některá z jejich dcer. Nakoupí, postará se o hygienu, převlíkne, vypere. Vladislav většinu dne tráví na lůžku a sleduje
TV. Chůzi netrénuje, protože jeho blízcí
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se obávají, že by si pádem ublížil. Při ruce má malý zvoneček, kterým si přivolává manželku nebo dceru. Při jakémkoliv
náznaku zakašlání se rodina obrací na
lékařku, že je něco v nepořádku jsem si
uvědomil, když manželka oblékala manžela do teplejšího propínacího svetru. Dělala to zručně. V jednu chvíli, kdy směřovala mužovu zdravou ruku do rukávu,
tak se pán začal bránit: „To je zdravá, tu
si mohu obléknout sám.“ Aha, že by mu
to bylo nepříjemné? Že by chtěl být samostatnější? Že by chtěl dělat sám, co
sám zvládne?
Uvědomil jsem si, že při pečování
jsme v nebezpečí dělat věci za člověka.
Někteří to nazývají „přepečování“. Základním principem v pomáhání je nedělat
všechno za druhého. Na druhou stranu
to znamená podporovat ho v tom, aby
naplno využil své síly a schopnosti. Samozřejmě doplníme to, co sám nezvládá,
ale to, co zvládá, se snažíme rozvinout.
Pan Miroslav je na tom úplně stejně
jako pan Vladislav. I on je po mozkové
příhodě. I on se s pomocí rehabilitace
zvládl postavit na nohy. Když jsem ráno,
asi v půl deváté, přišel do domácnosti,
Miroslav už seděl za stolem a luštil křížovky. Jde mu to opravdu skvěle. Hned
mne požádal, abych mu pomohl, ale nebylo to ani potřeba. Věděl i bez mé pomoci neobvyklá a málo používaná slova.
Rodina zajišfuje úklidy a další přímou
péči o dědečka a nad to využívají služeb
osobních asistentů. Pomáhají jim jen
s aktivizací, rehabilitací, chozením.

Asistentka Alena umožňuje Miroslavovi hrát a zpívat, tak jak to měl kdysi
rád. Klient hrával na harmoniku, což nyní vzhledem k ochrnutí ruky sám nezvládne. Ale když mu asistentka tahá harmoniku, tak pravou rukou může hrát melodii.
Asistentka se přiznala, že klienta to baví
tak dlouho, až ji z toho natahování nástroje bolí ruka. Minule prý hráli celou hodinu.
Asistenti se věnují i podpoře fyzického zdraví a kondice klienta. Asistentka
s ním pravidelně cvičí, a co je zvláště potřebné, učí ho správně dýchat. Navazuje
na to i asistent, který to s klientem prakticky procvičuje. Když asistent bere Miroslava na vozíku ven na projíž•ku, pokaždé zařazuje i chodecké úseky. Tam,
kde je rovný chodník, klientovi pomůže
vstát z vozíku a zhruba 50 metrů ujít.
Klienta motivuje. Dávají si konkrétní cíle:
„Ujdeme tam k té lampě“. Každý jeho
úspěch oceňuje. Miroslav navzdory svým
omezením cítí, že ještě toho hodně dokáže, cítí se šfastný.
Pokud si nejste jisti, jak o své blízké
správně pečovat, zveme Vás na několik
praktických besed a seminářů, které od
září připravujeme v Domě Církve adventistů s. d. v Přelouči. Rádi s Vámi budeme sdílet své zkušenosti a naslouchat
těm Vašim. Více podrobností o připravované akci najdete i příště v tomto zpravodaji pod heslem: Nebojme se pečovat
o své blízké doma!
Informace o semináři a rezervace míst
u pana Daniela Hrdinky, e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz
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Odkaz před 600. lety upáleného Mistra Jana Husa
… Když byl přivázán ke kůlu a když bylo všechno připraveno k zapálení hranice, ještě jednou mučedníka vyzývali, aby
se zachránil tím, že odvolá své bludy. „Jaké bludy,“ ohradil se
Hus, „mám odvolat? Nejsem si vědom žádného bludu. Volám
Boha za svědka, že všechno, co jsem psal a kázal, sledovalo
záchranu duší před hříchem a zatracením. A proto s největší
radostí chci pravdu, kterou jsem psal a hlásal, stvrditi svou krví.“
Když vzplály kolem něho plameny, začal zpívat Žalmy a zpíval,
dokud jeho hlas nebyl umlčen navždy.“
Jeho hlas byl umlčen, ale jeho odkaz nikoliv. Mistr Jan Hus
hluboce zasáhl dějiny našeho národa a celé Evropy. Narodil
se kolem r. 1370 a zemřel 6. července 1415 v Kostnici. Byl římskokatolický kněz, český středověký duchovní myslitel, reformátor a kazatel. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní
úpadek, v němž se ocitla katolická církev i společnost. Církev ho
označila za kacíře, jeho učení za
herezi, proto byl v roce 1411 exkomunikován. Kostnický koncil ho
odsoudil jako kacíře i přesto, že
mu císař Zikmund Lucemburský
zaručil bezpečnost, byl vydán světské moci k upálení na hranici,
když odmítl odvolat své učení. Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem 6. července.
K jeho odkazu se hlásili husité
Jan Hus
a později i další církve a společ- klášter Zlatá Koruna
nosti vzešlé z reformace.

Obrazy a sochy MUDr. Aleše Bučka
krášlí Divišovu vilu
Prvního května 2015 byla slavnostní vernisáží otevřena
v Divišově vile výstava MUDr. Aleše Bučka. Pan Aleš Buček se
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Kultura
mouci. V současnosti pracuje jako praktický lékař v Přelouči.
Ve svém volném čase nepokračuje jen ve studiu přírodní lékařské vědy, je též stálým studentem umění. Uměleckoprůmyslovou školu navštěvoval externě na večerních kurzech kreslení
pro veřejnost. Neustále zvyšuje své vědomosti a dovednost
u odborných učitelů malby a sochařství, jedním z nich je akademická sochařka Blanka Proksová. Pro MUDr. Aleše Bučka je
významná také spolupráce s malířem panem Josefem Dvořáčkem a s Atelierem Josef.
Malíři učarovala realistická tvorba jak v oblasti kresby, malby i sochy s námětem především portrétním a figurálním, ale
nevyhýbá se ani malbě zátiší, krajinomalbě nebo ilustracím, tedy všemu, co může jako vytvořené a zobrazené obohatit život
člověka o dojem krásy. Nejraději maluje na hladký povrch-sololit, dřevotřísku, dřevo, ale z praktických důvodů nejčastěji používá plátno. Své obrazy tvoří olejem, akrylem, alkydovými barvami. Maluje akvarely, kvaše, kreslí pastelem, uhlem, sépií, tuší.

!

Snaží se z celého spektra výtvarných technik najít pro sebe tu
nejvýhodnější. Současná výstava obrazů je vytvořena alkydovými a olejovými barvami, vrstvenou technikou. Nejen obrazy, ale
i sochy MUDr. Aleš Buček vytváří, spíše modeluje, než seká do
kamene. Busty-portréty, lidské tváře se svými emocemi, vytvořené nejen pro krásu, ale i pro čistý požitek duševního stavu
člověka se svými emocemi poskytly v Divišově vile nevšední
podívanou. Mnozí z návštěvníků vernisáže by si je určitě přáli mít, ale žel, nejsou na prodej. Díla MUDr. Aleše Bučka byla
vždy neprodejná a nikdy se neúčastnil prodejních výstav, zkrátka své výtvory nenabízí.
Dokonalý klavírní přednes slečny Marie Ptákové a přirozený projev paní učitelky Hany Kubátové byly nadšeně přijaty
a významně přispěly k slavnostní atmosféře výstavy. Přitažlivé
prostředí interiéru starobylého barokního domu s tradiční pohostinností rodiny Kyselových znásobilo sílu umělcových prací.
Marcela Danihelková

Karel Poláček a Přelouč - novodobá souvislost
V měsíci květnu bylo často připomínáno 70. výročí ukončení druhé světové
války, která ve značné míře ovlivnila osudy obyvatel celého světa. Tento příspěvek
by chtěl připomenout ten fakt, že oběfmi tohoto konfliktu se stali i mnozí představitelé českého kulturního života. Jedním z nich byl Karel Poláček, spisovatel
židovského původu, rodák z východočeského Rychnova nad Kněžnou a přední
satirik demokratického proudu české
meziválečné literatury. Snad nejpopulárnější knihou tohoto autora je próza Bylo
nás pět, dnes vnímaná jako jedna z hlavních idyl z časů první republiky. Málokdy si však uvědomujeme, že toto dílo
vzniklo v tragickém kontextu čekání na
transport do koncentračního tábora, do
něhož se Poláček nakonec přihlásil „dobrovolně“ poté, co do něj byla zařazena
jeho družka. Autor nikdy neviděl knihu
vytištěnou, protože byla vydána až v po
válce obnoveném Československu.
Vedle rozsáhlejších próz je Karel Poláček také autorem řady drobných povídek, fejetonů a soudniček. Tento druh
tvorby v nedávné době připomenul knižní výbor nazvaný Kolotoč. Drobná kniha
byla vydána na podzim roku 2013 v nakladatelství Pavel Ševčík - Veduta a byla
součástí zajímavé kulturní akce Město
čte knihu v Šumperku. Tato akce má nyní již desetiletou tradici a mohla by být
Přelouči vzorem a inspirací. Jedna kniha
jednou za rok na týden i více ovládne
město Šumperk - je vydána, pokřtěna,
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prezentována na různých dílčích akcích,
prodávána, ale i k zapůjčení v kavárnách, vstupuje do škol, je připomínána
souvisejícími filmovými produkcemi. Samotná kniha nebývá často jen přetiskem nějakého staršího a známého titulu, má být uveřejněním méně známých
textů zavedených autorů (např. Jiřího
Suchého, Bohumila Hrabala, Oty Pavla,
Ludvíka Vaculíka, Karla Čapka …). Ale
význam vydané knihy spočívá i jinde - má být knihou příjemnou, tomu odpovídá i její malý, téměř kapesní formát,
má být i knihou krásnou pro oko, což
je především práce pro dobře voleného
ilustrátora. Punc jedinečnosti pak knize dodávají i vložené originální grafiky
s podpisy autorů nebo příležitostné přebalové pásky.
A tu se dostáváme k souvislosti s Přeloučí. Pro knihu Karla Poláčka byl vybrán
oblíbený přeloučský malíř a zkušený knižní ilustrátor Ivo Štěpánek. Volba je to dle
mého soudu velmi šfastná a její úspěšnost je dána především souladem maloměstského a periferního světa textů Karla
Poláčka s fantazijním, často též prvorepublikovým světem kreseb a maleb Iva
Štěpánka. I na přebalu knihy je zmíněno, že pro jeho obrázky je typická „záliba v meziválečné době, plné hranatých
aut, balónů, vousatých pánů v buřince,
elegantních paniček a zvířátek“. Kniha je
plná převážně černobílých ilustrací, jež
korespondují s často veselým a satirickým rázem Poláčkových próz. Pozorné

oko čtenáře z Přelouče jistě hravě na
142. straně odhalí i přímou inspiraci přeloučskou architekturou. I tím může být
kniha pro Přeloučáky zajímavá.
Pozornost si ale zaslouží především
samotné texty Karla Poláčka. Mohou nás
pobavit svým dosud živým humorem, dobře naladit svým smířlivým pohledem na
lidské nedostatky, ale také přivést k zamyšlení. Zjistíme, že ani první republika
nebyla pouhou idylou, lidské nectnosti
jsou věčné, ale možná si uvědomíme
v důsledku i to, že s naší současností to
zase nemusí být tak zlé, jak se často říká.
Jeden příklad za mnohé - toto napsal Karel Poláček již roku 1937: „Dnešní soudní praxe ... pochází z doby patrimoniální,
kdy se pokládal za největšího nepřítele
lidské společnosti člověk potulný, otrhánek, dlouhoprsfáček, který bere, co není
přivázáno nebo přibito. Od doby Jeana
Valjeana se mnoho nezměnilo. Dnes jako dříve čeká toho, kdo ukradl bochník
chleba, přísný trest. Avšak vykradení bankovního závodu, zpronevěření peněz svěřených se posuzuje daleko shovívavěji,
ačkoli tento zločin otřásá daleko více lidskou společností a drobným střádalům
béře víru v právní řád. Trestní praxe má
jakousi mně zcela nepochopitelnou trému před zločincem, jehož činy jsou provedeny bankovní technikou spojenou
s množstvím knih, cifer, zápisů a učenou
bankovní hantýrkou. Proč, to se mi nedařilo vyzkoumati.“
M. Štěpánek
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

Kdo nás podporuje?
Pravidelně nejpozději v květnu dáváme v naší organizaci
do tisku výroční zprávu za minulý rok. Při té příležitosti jsme
se snažily zpřehlednit seznam těch, bez kterých bychom nemohly fungovat. Troufám si říci, že všechny pracovnice naší
charity mají svou práci rády, jsou pro ni zapálené a dělají ji
srdcem, ale bez peněz, jak všichni víme, to nejde. Upřímně děkujeme vše podporovatelům i dárcům za finanční příspěvky,
vážíme si každého, kdo nám projeví tímto způsobem důvěru.
Věříme, že naše práce má smysl, pomáháme potřebným, snažíme se to dělat co nejlépe v souladu s posláním naší organizace.
A kdo nás tedy podporuje?
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Pardubický kraj, Město Přelouč, Městys Choltice, Obec
Přelovice, Obec Jankovice, Město Chvaletice.
SVOS Company Přelouč, Chicony Elektronics CEZ Přelouč, Creatio Přelouč, Elektrárna Chvaletice.
Paní Silvia Lungu, manželé Cestrovi, Ing. Milan Kožený, paní Ludmila Moravcová, pan Igor Baník, pan Ondřej
Suchý a účastníci akce DRY FEST, Ing. Iva Prokopová a další, kteří si nepřáli být jmenování.
Dárci akce Daruj dárek, dárci postní almužny, dárci Tříkrálové sbírky, dárci národní potravinové sbírky v Tescu
Chrudim, dárci materiální pomoci pro uživatele služeb.
Za pracovnice Charity Přelouč, Rita Hudcová

ČERVEN V JAKUB KLUBU

Měsíc květen jsme věnovali tématu „Chraň sám sebe“. Cílem tohoto preventivního programu je naučit děti jednat v situacích, se kterými se mohou setkat během prázdnin. Jedná se
o situace spojené s dopravou, s první pomocí. Děti se zúčastnily besedy s policistkami, s nimiž hovořily o dopravní situaci,
o tom, jak jednat, když je osloví cizí člověk. Pavla Doubravová
pro děti připravila besedu na témata první pomoci. Děti si prakticky vyzkoušely třeba ošetření krvácející rány či jak poskytnout
první pomoc při tepenném krvácení.
V květnu jsme se zúčastnili oblíbených kuželek. Soutěž mezi děvčaty a chlapci skončila vítězstvím děvčat, a to o pouhou
jednu kuželku ☺
Opět jsme se věnovali tvoření a malování. V květnu jsme
vyhlásili výtvarnou soutěž na téma „Prázdniny snů“. Děti nezapomněly na své maminky a vyráběly jim přáníčka ke Dni matek. Věříme, že jim udělaly velkou radost.
Z důvodu širokého tématu jsme se rozhodli, že v tomto
preventivním programu budeme pokračovat i v měsíci červnu.
Zaměříme se na další témata, která se týkají první pomoci. Děti si tak prakticky vyzkouší, jak ošetřit další různá zranění, jak
jednat s lidmi na ulici, jak jednat reagovat při situacích, kdy jde
o život. Uvědomujeme si, že zásady první pomoci jsou velmi
důležité a i děti mohou být těmi, kteří někoho zachrání, a nesmí zapomínat také na sebe.
Náš klub už pomalu budeme připravovat na léto, takže nás
čeká jeho nová výzdoba. V minulém čísle jsme nestihli uveřejnit fotografie ze společného vaření s obyvateli Domova u Fontány. Byla to hodně příjemná akce a těšíme se na pokračování.
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí Jakub klubu

POZVÁNÍ NA PŘEDNÁŠKU
EUROPOSLANCE
TOMÁŠE ZDECHOVSKÉHO
Zveme zájemce o rétoriku na přednášku europoslance
Mgr. Tomáše Zdechovského. Akci pořádáme pro naše dobrovolníky, ale srdečně zveme všechny zájemce
o PRAKTICKOU RÉTORIKU. Akce se bude konat

v pátek 12. 6. 2015 od 15.30 - 17.00 v Jakub klubu.
Ing. Zdenka Kumstýřová
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 731 730 376, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Chléb náš vezdejší
Milí občané, naše město Přelouč, je pěkné místo k bydlení,
země je úrodná a máme i dobré podnebí. Ale na poli Svatém
již odpočívají ti, kteří před námi obdělávali půdu a připravovali chléb. Jako oni, i my sázíme semeno s nadějí v dobrou
úrodu, a pak sklízíme plody. Máme kromě svobody i blahobyt
a není tady zle. A máme rádi slevy, nebo když se snižují ceny
a všichni, jestli se zvyšuje plat, dávky, či důchod. Ale jsou mnozí, kteří počítají, jestli mají na to. Kdysi bylo RVHP a dnes máme EU a NATO. Odborníci na radnicích a ve vládě, musí počítat,
co si můžeme dovolit, na co máme, nebo jestli musíme šetřit.
Žel je taková doba, půjčování, užívání a mnohdy pak krach, bankrot a život na dluh. Vize života v blahobytu láká chudé lidi do
materielně bohaté Evropy, kolik je
zde Slováků, Ukrajinců, Vietnamců, … i našinec pracuje v cizině
za lepší peníze. Je těžké žít a nemít práci, jako je smutné mít práci, chléb a „nežít“, živořit, umírat…

ňuje Slovem, Tělem a Duchem. Letos se bude konat 15. - 17. 10.
2015 v Brně celo-církevní eucharistický kongres a v červnu si
v přípravě na kongres chceme v našich kostelích obnovit svoji úctu a lásku ke Kristu ve svátosti. Lidově se tomu svátku říká Boží tělo a slaví se dva týdny po Seslání Ducha Svatého ve
čtvrtek. Jako jíme pokrm a nápoj pro život, tak pro duchovní
život, je nejvýš důležité a nutné modlit se, a přijímat svátostného Krista, protože bez Krista nejsme věřící, bez Krista nemáme na to! S pokorou a vděčností za chléb pozemský i nebeský pracujme, odpočívejme a spočiňme v modlitbě k Bohu - Otci:
„chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusf nám naše viny, jakož i my odpouštíme…“. Tak neváhej a začni!
Poděkování. I já chci za Římskokatolickou Farnost Přelouč upřímně poděkovat Městu Přelouč za finanční příspěvek
50.000 Kč v loni i letos na opravu kostela Sv. Jakuba v Přelouči, na opravu fasády a nátěr věže; za přátelství a vstřícnost,
kterou jsem u paní starostky Burešové a všech spolupracovníků města vždy nacházel. Děkuji Vám. Požehnaný červen, sílu Ducha k dokončení studia a radost ze života přeje váš
P. Lubomír Pilka.

Chléb andělský
César Frank napsal na text Tomáše Akvinského krásnou
píseň: Panis Angelicus. Tato se zpívá na koncertech, nebo na
mších v době podávání svatého přijímání věřícím. Mše svatá
je nejvyšší a nejvznešenější bohoslužbou církve, oslavou Boha,
připomínkou a zpřítomněním poslední večeře Páně. Jako kdysi
Bůh sytil manou na poušti putující lid Izrael, „Dům izraelský
pojmenoval ten pokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý, a chutnal jako medový koláč“, /Exodus 16:31/, tak nyní sytí
Kristus svým Tělem a Krví duše věřících: „Nebou mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
zůstává ve mně a já v něm“. /Jan 6,56-57/. Kristus se obětoval
za mé hříchy, aby mě s Bohem smířil, a zároveň mě sytí, posil-

Panis angelicus
Panis angelicus fit panis hominum.
Dat panis coelicus figuris terminum.
O res mirabilis!
Manducat Dominum pauper servus
et humilis.

Chléb andělský
Chléb andělský stal se chlebem lidí.
Nebeskému chlebu byla dána
pozemská podoba.
Ó věc tak podivuhodná!
Pána požívá pokorný a chudý služebník.
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Kulinářské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Také máte
tu zkušenost, že houby už začínají růst
a vy máte v mrazácích a ve špajzech ještě ty z loňských sběrů? Já ano. Pro ty, kteří jsou na tom stejně jako já, nabídnu několik receptů, které jsou o houbách. Byla
by škoda znehodnotit naši práci a houby vyhodit.
KRÉMOVÁ BRAMBORAČKA
Co budete potřebovat: oloupané brambory, zeleninový vývar (z kostky), cibuli, mrkev, houby z mrazáku, kelímek
smetany ke šlehání, máslo, sůl, mletý
pepř, dochucovadlo Podravka nebo
Kuchárek
Postup: v hrnci na másle, které nechte
zpěnit, orestujte dosklovata cibuli, na
ni přidejte na drobno pokrájené brambory a mrkev. Vše zalijte vývarem, přisolte a zvolna vařte až brambory a mrkev
změknou. Vedle na pánvičce orestujte
houby a dejte stranou. Mrkev a brambory ponorným mixérem dohladka rozmixujte. Následně přidejte orestované houby, smetanu a krátce povařte. Na závěr
dle vaší chuti dochufte.
KYSELÁ HOUBAČKA
Co budete potřebovat: oloupané brambory na drobno
pokrájené, houby
naložené
v octě, kelímek
smetany, několik bobkových
listů, hladkou
mouku na zahuštění, dle potřeby cukr, ocet,
sůl, pepř a dochucovadlo.
Postup: brambory uvařte v mírně
osolené vodě doměkka, přidejte
přecezené houby, bobkový list
a krátce povařte.
Ve smetaně rozkvedlejte mouku.
Za stálého míchání ji vlijte do polévky a asi 10 minut povařte. Na
závěr dle vaší
chuti dochufte.
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VEPŘOVÉ LEDVINKY NA HOUBÁCH
Co budete potřebovat: vepřové ledvinky, mléko, cibuli, sádlo, masový vývar
(z kostky), sůl, pepř, hladkou mouku,
houby z mrazáku, (raději tužší), Podravku na dochucení
Postup: poznámka - nebojte se ledvinek,
při jejich zpracování záleží na vaší pečlivosti. Ledvinky odblaňte, podélně rozřízněte a pečlivě vyřízněte močovody (pánvičky), opláchněte a přes noc namočte
do mléka. Mléka dejte raději víc než míň.
Druhý den je vyndejte, silně propláchněte. Na sádle osmahněte, dozlatova cibulku, přidejte na plátky nakrájené ledvinky
a osmahněte je. Zaprašte moukou a ještě chvíli restujte. Podlijte vývarem, osolte,
opepřete a duste téměř doměkka. Přidejte pokrájené houby a povařte do jejich
změknutí. S rýží nemají chybu.
PSTRUH NA HOUBÁCH
Co budete potřebovat: pstruhy, houby
z mrazáku (můžete přidat i sušené,
které ale musíte na čas namočit do
vody a pak dobře vymačkat) olej, brambory vařené ve slupce, cibuli, máslo,
sůl, pepř, Podravku
Postup: očištěné pstruhy ze všech stran
a vnitřku osolte a opepřete. Na rozpále-

ném oleji z obou stran dozlatova opečte.
Pokrájenou cibuli orestujte, přidejte houby a na plátky pokrájené brambory. Tuto
směs rozprostřete na dno zapékací misky
(remosky) a na ni položte opečené pstruhy. Pokryjte je plátky másla a dejte do
předem vyhřáté trouby na 20 minut zapéct. (U remosky o trochu déle).
Na závěr si dáme něco sladkého bez hub.
Touto dobrůtkou uděláte radost hlavně
dětem. Bude to zákusek.
PEČENÁ KRUPICOVÉ KAŠE
Co budete potřebovat: 250 ml mléka,
dvě vejce, špetku soli, 7 dkg krupice
(3 polévkové lžíce), lžíci cukru na posypání můžete použít moučkový cukr,
špetku skořice, kakaový prášek, Malcao, šzávu z kompotu, sirup, máslo, vše
dle vaší chuti.
Postup: do mléka rozšlehejte žloutky, cukr, krupici, špetku soli. Směs alespoň na
hodinu odstavte, aby krupice nabobtnala. Z bílků vyšlehejte tuhý sníh, který jemně vmíchejte do těsta. Máslem vymazejte
pečící misku a těsto do ní nalijte. Vložte
ji do předem vyhřáté trouby na 20 minut.
Následně těsto v misce obracečkou otočte, když se bude trhat, nic se neděje. Dejte zpět do trouby a pečte, dokud těsto
nezačne růžovět. Podávejte teplé nebo
studené, podlijte a posypte dle vaší chuti.
Dobrou chuf.
Pavel Culek
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Jak se slavil „Den vítězství“ —
státní svátek 8. května 2015 v Přelouči
70. výročí ukončení II. světové války v Evropě vzpomenuly
organizace položením kytic k památníku popravených a umučených přeloučských občanů německými okupanty v parku
u sokolovny. Na rozdíl od jiných měst v Přelouči se žádné
oslavy s programem připomínající osvobození naší republiky
a konec války nekonaly. Na výstavě pořádané KIC města Přelouče jsou velmi dobře instalovány dokumenty z květnových
dnů roku 1945 a osvobození města jsou velmi dobrou připomínkou na tuto dobu.

byli většinou občané, kteří světovou
válku zažili na vlastní kůži. Mladá
a střední generace byla zastoupena
poskromnu.
Vám, padlí, čest!
Vám padlí bez hrobů!
Vám naše srdce hrobem jest!
Vám padlí dík!
M. B.

Na zahájení vzpomínky u památníku zazpíval smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster několik písní a nastoupila čestná stráž
dorostenek Sokola Přelouč s historickým praporem Sokola. Následovalo pokládání kytic k památníku. Jako první položili kytici zástupci města, dále položili kytici zástupci Sokola Přelouč
se stuhou „Nezapomeneme“ a zástupci Klubu Dr. M. Horákové. Pořadatelé očekávali daleko větší účast na této slavnosti
přeloučských spolků a organizací, nebyli přítomni zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, chyběli zástupci JUNÁKA,
nebyli vidět příslušníci Městské policie ani Státní policie, ani
zástupci místních škol.
Hlavní projev přednesla Bc. Irena Burešová - starostka města, připomněla obrovské oběti války na všech frontách a popravených a umučených občanů ČSR, kterých bylo 360 tisíc.
Za Sokol promluvil br. M. Brebera v projevu vzpomenul popravených a umučených členů sokolské jednoty Přelouč. Celý slavnostní akt byl zakončen státní hymnou, kterou si účastníci
společně zazpívali s pěveckým sborem. Účastníci slavnosti
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TJ Sokol Přelouč
Pardubická 734, 535 01 Přelouč
GYMNASTIKA
cvičitelský tým: Mgr. et Mgr. Petra Šimková, DiS.,
Kristýna Hubáčková, Jakub Šimon,
http://gymnastika-prelouc.webnode.cz/ Zdeněk Vamberský

Duben plný závodění
V polovině měsíce dubna se náš ženský tým zúčastnil závodů ve všestrannosti, atletice a plavání ve Vysokém Mýtě. Naše sportovkyně závodily jako jediné ze startovních družstev ve
všech kategoriích - mladší žákyně I., II., starší žákyně III., IV., dorostenky a ženy. Dívky závodily v gymnastice (přeskok, hrazda,
lavička či kladina, prostná), šplhu, plavání a atletice (běhy na
krátkou a dlouhou traf, hod míčkem, kriketovým míčkem a vrh
koulí, skok daleký).
Náš oddíl Gymnastiky reprezentovaly v kategorii mladších
žákyň I. - Adéla Ondráčková, Ella Fialková, v kategorii mladších
žákyň II. - Natálie Skalová, v kategorii starších žákyň III. - Adéla Mrkvičková, v kategorii starších žákyň IV. - Andrea Lhotová,
v kategorii dorostenek - Kateřina Elisová a v kategorii žen pak
Kristýna Hubáčková.
Náš tým kromě jedné kategorie obsadil přední příčky,
a tak bral svým sokyním postupová místa na celorepublikové závody.
Adéla Ondráčková skončila ve své kategorii mladších žákyň I. z 31 závodnic v plavání na druhém místě, ve šplhu na
sedmém, ve sportovní gymnastice na osmém místě, v atletice
na prvním místě, a proto se celkově dostala s počtem 1382 bodů na neuvěřitelné 2. místo. A to jen podotýkám, že Adélka
u nás začala cvičit od září 2014. Ella Fialková obsadila celkově 13. místo s 828 body, což je také pěkné umístění.
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Natálie Skalová se umístila na sedmém místě v kategorii
mladších žákyň II. s 629 body.
Starší žákyně III. Adéla Mrkvičková obsadila v plavání na
50 m, šplhu, sportovní gymnastice druhé místo, v atletice předčila všechny své soupeřky, celkově vyšplhala s 2862 body na
nejvyšší stupínek ve své kategorii.
V kategoriích starších žákyň IV. závodila Andrea Lhotová. Ta
doplavala jako druhá, vyšplhala jako první, odcvičila své sestavy jako druhá a v atletice pak obsadila první místo. Celkově jen
o 40 bodů se umístila na druhém místě s počtem 3402 bodů.
Kateřina Elisová získala první místo v plavání, šplhu, sportovní gymnastice i atletice, proto s celkovým počtem 1484 bodů obsadila první místo.
V kategorii žen Kristýna Hubáčková obsadila za své výborné výkony v plavání na 100 m první místo, za sportovní gymnastiku první místo, za atletiku také první místo, tudíž s celkovým počtem 1739 bodů vyhrála zlatou medaili.
Adéla Ondráčková, Adéla Mrkvičková, Andrea Lhotová, Kateřina Elisová i Kristýna Hubáčková automaticky z výsledků
umístění postupují do celorepublikových závodů všestrannosti, které se uskuteční na konci měsíce května a v polovině měsíce června.
Já jsem se opět aktivně zapojila do závodů ve všestrannosti jako rozhodčí na přeskoku, hodnotili jsme výkony závodnic s kolegou nestranně dle předepsaných pravidel.
Naše sportovkyně byly celkově za své chování, výkony
i umístění velmi pochváleny hlavní rozhodčí závodu.
I já bych tímto chtěla znovu všem zmiňovaným poděkovat
za porážku svých sokyň ve svých kategoriích, a že se T. J. Sokol
Přelouč opět na závodech všestrannosti neztratil. A protože
mám ze svých svěřenkyň velkou radost, tak všechny na hodinách gymnastiky dostaly svou sladkou odměnu v podobě
řezů s jahodami.
Mgr. et Mgr. Petra Šimková, DiS.
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HOKEJBAL
PROTI DROGÁM 2015
Jestřábi Přelouč si vzali organizačně hokejbalový turnaj
středních škol pod „svá křídla“.
Nejprve se na našem stadionu odehrály zápasy základních
skupin, posléze finálový turnaj okresních kol.
Na to se odehrál finálový turnaj regionálního finále Pardubického kraje, kde vzešel vítěz, jenž postoupil do celostátního finále, které proběhne na zimním stadionu v Kladně.
Základní skupina A - úterý 21. 4.
Hned na úvod přišlo velké překvapení. Když obhájce titulu
okresu a kraje a stříbrný celek ČR SOU plynárenského Pardubice, nestačil na své soupeře a bude ve finále chybět. Tam se
jako vítěz probojovalo GY Mozartova, i když to dokázali až v posledním zápase dne a tím odsoudili Educu na třetí nepostupové místo. Cestovní ruch měl již postup zajištěn a ve finále ho
uvidíme tak, jako minulý ročník. Stavebka na své soupeře nestačila.
Základní skupina B - středa 22. 4.
I druhý den se bylo na co koukat. Loni stříbrný celek z Chemičky letos štěstí neměl. A karty míchal loňský odpadlík Potravina, postup jim unikl o kousek. Elektrotechna díky závěrečné výhře postoupila z prvního místa, a také ona bude ve finále
znovu. Agys už v posledním utkání jen vychutnával postup.
A „Zemědělci“ z Chvaletic bojovali, na to doplatila právě Potravina.
Finálová skupina okresních kol - úterý 28. 4.
Finálové skupině dominovali Mozarfáci od začátku až do
konce. O tom svědčí i fakt, že posbírali všechny individuální
ocenění hracího dne a po zásluze postupují do krajského finále. „Angličani“ z AGYSu předváděli dobrý hokejbal, ale stačilo to jen na stříbro. Elektrotechna prošla turnajem s dívkou na
brankářském postu a dokázala vybojovat bronz. Cesfáci přijeli na finále bohužel oslabeni a v malém počtu. Doplatili na to
a „obhájili“ své loňské nepopulární čtvrté místo.
Regionální finálová skupina pardubického kraje
- úterý 12. 5.
Vítězem se stal tým z Letohradu. I když přicestovali v malém počtu hráčů, turnaj zvládli bez ztráty a zaslouženě si zahrají republikové finále v Praze. Na stříbrnou pozici dosáhli
Pardubáci. V pozměněné sestavě, ve které chyběly některé
opory, naskočila do utkání opětovně i dívka. Nakonec tým po
výborném vstupu do turnaje druhé místo udržel v nájezdech.
Sympaticky bojující Svitavy nakonec uhráli bronz. Chrudim
skončila čtvrtá. Možná proto, že kluci hráli spíš „hokejově“ (tvrdě) a nevyužívali svoje umění s hokejkou k těm správným věcem, a to je střílení gólů.
Konečné pořadí regionálního finále SŠ HPD 2015
- Pardubický kraj
1. PSŠ Letohrad - postup na republikové finále
2. Gy Moz Pardubice
3. SOU Svitavy
4. SOŠ SOU Chrudim
Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme. Dále
děkujeme MěÚ Přelouč, Severní energetická Elektrárna Chva-
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letice a Paramo Pardubice za věcné dary pro účastníky. V neposlední řadě všem členům HC Jestřábi, kteří pomohli při organizaci turnaje.
S pozdravem za pořadatele HC Jestřábi Přelouč
Martin Šmíd

HODNOCENÍ STARŠÍCH ŽÁKŮ
V SEZÓNĚ 2014-15
Po odchodu tahounů loňského týmu do vyšší věkové kategorie jsme věděli, že sezóna nebude jednoduchá. Máme tým
složený z ostaršených mladších žáků a starších žáků a tak cílem bylo neobsadit poslední příčku, což se nám bohužel nepodařilo. Příčinou je nedostatečná tréninková morálka a sebeuspokojení některých hráčů vyplývající z pocitu, že již vše umí,
v některých případech prosté lenosti a nechuti na sobě pracovat, v jiných případech zcela nekritickým obdivem rodičů k výkonům jejich dětí. Je to škoda, protože tým měl na víc, než předváděl na hřišti. Pokud ovšem nemají hráči natrénováno, těžko
se mohou někomu postavit jako rovnocenný soupeř.
Jako nejlepší vystoupení bychom hodnotili poslední dvojzápas se Svítkovem, kde všichni hráli tak, jak bychom si představovali. Takových výkonů bylo bohužel poskrovnu.
Jako osobnosti, či tahouny týmu bychom mohli zmínit Honzu Kraloviče a Václava Pojara, z jejichž tréninkové morálky by
si měli všichni vzít příklad. V dobrém světle se jevil především
v jarní části Ondřej Kade. Předpokládaní tahouni nás naopak
svým přístupem velmi zklamali.
Sezónu jako celek hodnotíme tedy jako nepovedenou.
Za HC Jestřábi Přelouč
Tomáš Hájek

18. ROČNÍK
OLD BOYS CUP 15
V sobotu 20. 6. 2015 se na stadionu „Pod parkem“ uskuteční 18. ročník Old boys cup (narození 1980 a níže + 1 hráč
mladší nad 100 kg + dívky nebo ženy v neomezeném množství
starší 15 let) v hokejbale.
Na turnaj se může přihlásit jakýkoli tým, který splní všechny kritéria turnaje.
Potvrzením účasti je zaplacení startovného 1 500 Kč. Možnosti přihlášení a zaplacení jsou průběžně po telefonické domluvě s kýmkoliv z vedení turnaje (Martin Šmíd 773 781 136,
Roman Štefanský 602 355 845, Libor Komůrka 773 781 146,
Vladimír Novotný 724 677 689), nebo nejpozději (!!!) osobně
v pondělí 15. 6. v 19.00 - 19.30 hodin na hokejbalovém stadionu v klubovně, kdy se uzavře počet přihlášených týmů a provede se rozlosování turnaje. Systém turnaje bude určen dle
počtu účastníků.
O rozlosování budou obeznámeni zástupci týmů e-mailem
na uvedenou adresu. Taktéž obdrží e-mailem soupisku (popřípadě bude k dispozici ještě v hrací den u vedení turnaje),
kterou vyplněnou odevzdají před svým prvním zápasem.
Dále budou poskytnuty informace k turnaji.
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55. TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA ČSCH
V PŘELOUČI
Ve dnech 4. a 5. dubna 2015 proběhla v chovatelském
areálu ZO ČSCH Přelouč Tradiční velikonoční výstava drobného zvířectva a okrasného ptactva. Ačkoliv byla letošní zima
v Polabí poměrně mírná, aprílové počasí si za svojí pověstí stálo poměrně statečně a před velikonočními svátky ukázalo pestrou škálu svých dovedností. Déšf, sníh a sluníčko se střídaly
v rychlém sledu, doprovázeny silným větrem. Pořadatelé ZO
Přelouč s obavami připravovali tradiční přehlídku zvířat, ale
naštěstí s otevřením výstaviště se počasí trochu umoudřilo a výstavištěm tak mohly proudit davy návštěvníků. Opět bylo co obdivovat. Vedle tradičních soutěžních expozic králíků, holubů
a drůbeže byli k vidění různobarevní papoušci, rybičky, bažanti, morčata, koza s kůzlátkem, černé selátko a stále více populární králičí hop. Na postavené překážkové dráze si s chutí zatrénovali všichni závodní ušáci. Však také mladé chovatelky
z Přelouče se svými „hopáky“ patří mezi nejlepší v republice
a Nikola Čapková nás letos opět úspěšně reprezentovala na
ME ve Švýcarsku. V soutěžních expozicích králíků, holubů a drůbeže se letos sešlo neuvěřitelných 1.001 zvířat od 171 chovatelů, což je v Přelouči opět nový rekord. Je to dokonce více zvířat, než soutěží na Krajské výstavě. K vidění bylo na 183 plemen
a barevných rázů, z nichž některá patří mezi velmi vzácná a málo chovaná. Například u králíků našeho národního plemene
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Český strakáč, bylo k vidění 6 barevných rázů, které se společně nesejdou ani na Celostátní výstavě v Lysé nad Labem. Ve
velké konkurenci uspěli i chovatelé z Přelouče. Pohár získali:
za holuby - Prokop Doležel, Martin Šec a mladý chovatel Lukáš Smolík, za králíky - Tomáš Kobera, Jan Kohoutek a Jindřich
Šplíchal. Ocenění za králíky a holuby získali také Jiří a Tomáš
Machovi. Na výstavě bylo možné zakoupit chovná zvířata, kterých se prodalo přes 150 ks. Dále byly nabízeny velikonoční
kraslice, dekorativní zahradní předměty, chovatelské potřeby
a sladkosti. Z pohledu propagace chovatelství potěšil pořadatele zájem veřejnosti, především rodičů s dětmi a proto se opět
rozhodli odměnit návštěvníka se vstupenkou č. 1.000, živým
dárkem. Letos se štěstí usmálo na mladou maminku z Přelouče, která se synem navštívila chovatelskou výstavu poprvé
v životě. Kačera, který byl dárkem, ovšem odmítala ubytovat ve
svém panelákovém bytě a převzala raději náhradní dárek - andulku. I když počasí mělo do ideálu daleko, výstava se celkově
po společenské i sportovní stránce vydařila. Připravit výstavu
tohoto rozsahu vyžaduje mnoho úsilí a času. Proto pořadatele
těší zájem především přeloučské veřejnosti a pomalu již začínají připravovat ročník další, na který se všichni určitě těší. Chovatelé z Přelouče děkují všem návštěvníkům, sponzorům a přátelům za přízeň a podporu.
Text a foto Jiří Kosek
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Bojové sporty
na Přeloučsku
Vývoj událostí, nejen ve světě, ale i u nás nám nabízí otázku: „Co s námi bude?“ Bohužel dost výstižně pochopil otázku
dnešních dnů jeden vtipálek, který poznamenal, že: „Optimista se učí anglicky, pesimista arabsky a realista nosí pistoli“. Ne
vždy je ale majitel pistole po ruce, af už je to voják, policista
nebo zkrátka někdo, kdo je připraven nám pomoci a ochránit
nás. Co ale máte vždy při sobě, jsou Vaše ruce a mozek. Záleží jen na tom, co s tímto „vybavením“ dokážete udělat. Když se
učíte bojové sporty, není vždy záruka, že jste „Supermani“, ale
ve většině případů pomůže právě to, že dokážete rychle reagovat v krizových situacích. Je pak jasné, že pokud letí deset půllitrů, mohou být účinnější, než jedna pistole. Pokud u zvoleného
sportu vydržíte několik let tak zjistíte, že když vás tři ,,vtipálci“
požádají nevybíravým způsobem o vaši peněženku, není to tak
velký počet na to, abyste ji museli dobrovolně vydat. Všichni
jsme si vědomi stoupajícího násilí a kriminality kolem nás, ale
to je asi tak všechno. Dělat s tím nebudeme nic, ale fňukat
a litovat se, to nám jde velmi dobře. V případě, že se ale najde
někdo, komu není lhostejné, že si neporadí s nějakým „hejskem“, že neochrání svou holku (dnes je to bohužel spíše opačně), že jeho děti umí kotrmelec - ale pouze na počítači při bojové hře a nebojí se trochu propotit tričko, tak několik rad:
1) Rozhodněte se a věnujte pouze tomu, co vás baví nebo
vám nevadí, např. pády - judo, páky - jiu-jitsu , údery - karate nebo box.
2) Vyberte si oddíl, který má tradici - atraktivně znějící názvy
odvětví bojových umění, která jsou zrovna v módě, jsou
většinou pouze komerční záležitostí. Mistrem v daném oboru se žák stává nejdříve za deset let. Je tedy obdivuhodné
a zarážející, co tu běhá mistrů už po roce výcviku.
3) Zapomeňte na (jistě dobře míněné) nabídky deseti lekcí
kurzu sebeobrany. Pokud chcete opravdu něco umět a zvládnout přirozeně reagovat, tak jsou tři roky pravidelných postupných tréninků minimum.
4) Informujte se na osobnost trenéra. Mistr republiky je dobrý bojovník, ale nemusí to být vždy dobrý trenér.
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ABUS Přelouč
Akademie bojových umění a sportů, která funguje v Přelouči od září 2013, nabízí svým členům řadu možností tréninkového vytížení pod vedením zkušených trenérů a instruktorů.
Kromě jiného lze podtrhnout kvalitní přípravku dětí od 5-6 let a výuku dětí bojovým uměním aikdo, jiu jitsu a juda. Pro
dospělé je zde celá škála kondičních cvičení.
Info - facebook skupina ABUS Přelouč, www.abusprelouc.cz
Souček Lubomír

Hasičské závody
v Lipolticích
První venkovní závody letošního roku, kterých se mladí hasiči ČHJ Přelouč zúčastnili, byly hasičské závody konané za
krásného počasí 25. 4. 2015 v Lipolticích.
Jedná se o každoroční pohárovou soutěž, kde děti prokazují svou zručnost a dovednost v disciplínách:
- požární útok s vodou
- štafeta dvojic, kde soutěží pětičlenné družstvo, kapitán jako
první proběhne celou dráhu, poté vybíhá první dvojice, připojí hadici na hydrant, připojí proudnici a vedení roztáhnou, oběhnou kužel a vrací se do cíle. V tu chvíli vybíhá druhá dvojice,
která oběhne kužel a při návratu odpojí proudnici i hydrant
a po sbalení hadice uhání do cíle.
- štafeta 4 x 60 metrů, kde bylo za úkol přeběhnutí kladiny,
překonání překážky, přenesení hasičského přístroje a zapojení hadic do proudnice, do rozdělovače a jejich následné
roztažení. V každé části štafety soutěžil vždy jen jeden člen
družstva.

Karate Přelouč
Oddíl byl založen v roce 1987 a za dobu svého působení
jím prošlo na 850 cvičenců, kteří složili minimálně jednu zkoušku odbornosti. Tréninky jsou v Přelouči, v Lázních Bohdanči
a v Rybitví. V současné době oddíl čítá asi 40 aktivních členů
ve věku od 6 do 55 let. Poměr chlapců a dívek je vyrovnaný.
Začít cvičit se dá v jakémkoliv věku, fyzická zdatnost není důležitá. První rok se začíná výukou technik a postupným kondičním cvičením zaměřeným hlavně na kliky, na protažení šlach
a zpevnění břicha. Druhý rok, po nabytí fyzičky a zvládnutí základních technik, se podle zájmu pokračuje v jejich zdokonalování formou sportovního využití nebo sebeobrany. Jediné co k tomu potřebujete je jen chtít začít pravidelně cvičit. Karate je
celoživotní sport, jehož výuka a účinnost je léty prověřená. Je zaměřen nejen na úderovou sebeobranu, ale i na psychickou vyrovnanost, sebedůvěru a společenskou činnost. Součástí výuky
jsou i doplňující zájmové tréninky obrany proti noži a střelba.
Nábory do oddílu jsou vždy začátkem září a informace na
www.karateprelouc.cz, nebo na facebooku - skupina Karate
Přelouč.
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Přeloučský sbor reprezentovalo celkem 21 mladých hasičů - dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších žáků.
Všichni se samozřejmě snažili dosáhnout co možná nejlepších
výkonů.
Celkové výsledky byly následovné:
Kategorie mladších žáků: družstvo Přelouč A obsadilo 5. místo
družstvo Přelouč B obsadilo 12. místo.
Kategorie starších žáků: družstvu starších žáků se podařilo vybojovat 8. místo.
Celá soutěž se velmi vydařila a dětem se zde moc líbilo. Již
nyní se všichni budou těšit na příští ročník a na další závody
a soutěže, které jsou na celou letošní sezónu naplánované.
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Rybáři
V neděli 26. dubna 2015 proběhl na revíru Komora tradiční dětský rybářský závod - Přeloučský kapřík. I přes nelichotivou předpově• počasí v podobě silného deště, se na startu závodu sešlo 53 závodníků, z nichž bylo 12 dívek.
Závodilo se na vyhrazených úsecích na dva poločasy. O přestávce se závodníci občerstvili a přesunuli na nová závodní místa. Hned po ukončení závodu začalo sčítání výsledků. Hodnotila
se každá ulovená ryba - jeden centimetr - jeden bod, s bonifikací uloveného kapra + padesát bodů. Lovili se především perlíni, cejni, cejnci, sumečci a podařilo se zdolat i několik kaprů.
Pro všechny závodníky byly připraveny hodnotné ceny.

Na prvním místě a pohár pro vítěze získala Kubátová Jana - 1570 bodů, pohár za druhé místo získal Rozkošný Jan - 714 bodů a pohár za třetí místo obdržel Myška Václav - 505 bodů. Na dalších místech se umístili: 4. Bečka Jan, 5. Gamper
Filip, 6. Pavlíčková Adéla, 7. Vodička Matyáš, 8. Zahradníková
Zuzana, 9. Šuchal Adam, 10. Balada Lukáš, 11. Štěpánek Petr,
12. Dvořák Michal, 13. Václavík Ondra, 14. Pižl Marek, 15. Brožová Tereza, Hofmanová Sabina, Hladová Daniela, Zahradník
Michal, Ševc David, Šuchalová Klára, Divoký Adam, Černohorský Josef, Kolářová Kamila, Záruba Miroslav, Březinová Nikola,
Kaplan Jan, Kratochvíl Jan, Hájková Tereza, Drahokoupil Lukáš,
Březina Matěj, Rozkošný Vítek, Hlad Jaroslav, Bittner Tomáš,
Turina Jakub, Ulmová Nikola, Václavík Lukáš, Krejčík David,
Drahokoupil Michal, Škroupová Karolína, Říha Martin, Peška
Lukáš, Kolář Dušan, Kučera Ondřej, Kmoníček Jaroslav, Hampolová Krystýna, Šimon Stanislav, Štěrba David, Štěrbová Kristýna, Kubín Zdeněk, Beran Michal, Tyč Jakub, Pavlíček Jan a Kuba Stanislav.
Pohár pro nejúspěšnější dívku získala vítězka závodů Kubátová Jana. Pohár za nejdelší rybu získal Pižl Marek a to za
kapra 55 cm. A pohár za nejkratší rybu obdržel Gamper Filip
s rybou velikostí 8 cm.
Celkem se ulovilo 346 ks ryb z toho 24 kusů kapra o celkové délce 7218 cm.
Poděkování patří všem závodníkům a jejich doprovodu za
účast i za to, že i přes nepřízeň počasí vydrželi závodit až do
konce závodu.
Lauryn Jiří
vedoucí mládeže MO ČRS Přelouč
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Pozor, 30. červen
se blíží!
Od ledna 2015 došlo ke změně zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Novinek se objevuje hned několik, ale na ty podstatné, pokládám za nutné Vás
upozornit. Tak prvně, pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem (tzv. polopřevod), musíte podat na úřad do 30. června
2015 žádost, o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. Jak je to s Vaším vozidlem,
můžete zdarma ověřit na www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci
vozidla. Dále, pokud vlastníte vozidlo, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je
a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších
případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí
administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší
z obou lhůt - do 30. června 2015. Cestu na úřad nenechávejte na poslední chvíli, nemusela by na Vás vyjít řada!
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
(zdroj MDČR)

Truck trial ČR 2015
Mistr Evropy, Mistr ČR soutěžní jezdec truck trialových soutěží ve francouzském Montaliey Bohumír Čáp skončil v druhé desítce z dvaceti soutěžících v jeho kategorii.
V prvním soutěžním dni (sobota) se dařilo. Jak sám Čáp
řekl - „Byli jsme na druhém místě. V nedělním druhém dni se
nás štěstí nedrželo v sekcích soutěže a i karambol s autem byl.
Obdrželi jsme mnoho trestných bodů. Doufejme, že v dalších
soutěžích se štěstí opět přikloní na naši stranu.“

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
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STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ
KLADRUBY NAD LABEM
Liga škol 2015
Jak již bývá na naší škole zvykem, i letos jsme pořádali Ligu zemědělských škol v parkuru. Závody se konaly 29. 5. 2015
v areálu Vasury Kolesa. Zájem studentů byl značný, celkem
k nám přijelo 10 jezdců z těchto škol: ČZA Humpolec, SŠ Velká Chuchle, SŠZeŠ Lanškroun, SZeŠ Čáslav, SZeŠ Benešov

a SZeŠ Chrudim. Z naší školy se parkuru zúčastnili Nikola
Svobodová, Eva Černohorská, Sabina Bádalová, Zuzana Barešová, Petra Jezdinská a jediný zástupce mužů Jan Němec.
Nejprve proběhlo předvádění koně, při kterém musí jezdec
prokázat dokonalou vyrovnanost a znalost temperamentu svého koně, nebof dobře předvedený kůň je tou nejlepší vizitkou
každého chovatele. Nejlépe svého koně předvedla domácí závodnice Zuzana Barešová, studentka SŠCHKJ Kladruby nad Labem. Na druhém místě se umístila Eva Černohorská, taktéž studentka SŠCHKJ, a třetí příčku obsadila studentka z Humpolce
Jana Sarnová.
Každý jezdec si podle svých zkušeností a dovedností mohl zvolit, jaký stupeň parkuru bude skákat. Na výběr byly tyto
možnosti: parkur „ZM“ (90 cm), parkur „Z“ (100 cm) a parkur
„ZL“ (110 cm). I v parkurech se nám vedlo celkem dobře, ačkoliv jsme již neobsazovali zlaté pozice. Nikola Svobodová získala 3. místo v parkuru „ZM“ a Eva Černohorská vybojovala
také 3. místo v nejvyšším stupni parkuru „ZL“. Překvapením byli jezdci z Velké Chuchle, nebof tato škola se soustředí především na dostihy. Jejich jezdkyně Michaela Lencová vyhrála jak
stupeň „ZM“, tak i „Z“. Všem závodníkům gratulujeme a těšíme
se na další ročníky tohoto skvělého poháru.
Mgr. Petra Cuhorková

Stáže ve firmách
nabízejí šanci studentům i nezaměstnaným
Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, získat nové kontakty či rovnou zaměstnání, nabízí aktuálně realizované projekty Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a Stáže
ve firmách - vzdělávání praxí 2, které zprostředkovávají stáže
u soukromých firem působících na českém trhu. Poskytovatelům stáže jsou po ukončení propláceny předem stanovené náklady!
Prostřednictvím stáží, které trvají v průměru dva až čtyři
měsíce, má zaměstnavatel možnost vyzkoušet si potenciálního zaměstnance, a pokud se stážista osvědčí, může s ním firma po skončení stáže navázat další spolupráci. Poskytovateli
jsou za realizaci stáže hrazeny náklady zahrnující práci mentora, náklady spojené s administrací stáže, opotřebení majetku a podobně. V nabídce stáží naleznete desítky oborů, výběr
je tedy opravdu široký, stážovat lze například pozice sociálního pracovníka, specialisty marketingu, účetní, zahradníka nebo kadeřnice, ale i veterinárního lékaře či soustružníka kovů.
Studentům posledních a předposledních ročníků je určen
projekt Stáže pro mladé 2, kde si zájemci vybírají stáže dle zaměření svého studia. Za každou odstážovanou hodinu získává stážista finanční příspěvek a v rámci každé stáže absolvuje
individuální konzultaci s odborným lektorem, který prakticky
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poradí v oblasti kariérního rozvoje. Informace o aktuální nabídce stáží a pravidlech projektu naleznete na http://www.stazepromlade.cz.
Projekt Stáže ve firmách 2 je určen nejen pro nezaměstnané absolventy a rodiče na nebo po rodičovské dovolené, ale
také například pro osoby nezaměstnané déle než tři měsíce
a osoby starší 40 let. Stáž je dalším vzděláváním, stážista tedy
nemá nárok na mzdu, nicméně účastí v projektu není ovlivněno pobírání podpory v nezaměstnanosti a stážistům je v průběhu stáže propláceno stravné, cestovné, případně ubytování
v místě stáže. Podrobné informace o fungování projektu včetně aktuální nabídky stáží naleznete na http://www.stazevefirmach.cz.
V rámci Pardubického kraje můžete navštívit regionální kancelář v Pardubicích na adrese Masarykovo náměstí 1484, kde
se můžete informovat o možnosti podpořit či rozšířit své uplatnění v rámci jednoho ze stážových projektů. Regionálního konzultanta Bc. Pavlínu Florianovou můžete kontaktovat na telefonním čísle 778 533 615 nebo na emailové adrese pavlina.florianova@fdv.mpsv.cz.
Realizátorem obou projektů je Fond dalšího vzdělávání,
příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.
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Orel Přelouč

- oddíl florbalu

Florbalová sezóna již vyvrcholila skvělým Superfinále
v O2 aréně, ve kterém Tatran Střešovice v prodloužení doslova urval titul opět pro sebe po výsledku 7:6 nad Mladou Boleslaví, a které sledovalo v hale 11 073 diváků (absolutní rekord soutěže). Mezi nimi byla i většina žen našeho oddílu
a zároveň fanynek Tatranu. A právě jejich družstvu se budeme
v tomto čísle Roštu věnovat při zhodnocení uplynulé sezóny.

Orel Přelouč - ženy
Žádný začátek v mistrovských soutěžích není lehký v jakémkoliv sportu a ve florbalu to platí také. Po dvou začátečnických
sezónách našich žen jsme proto byli v oddílu právem zvědaví,

městech kraje (Litomyšl, Svitavy, Chrudim apod.) se utvoří tým
žen tak, jako se to podařilo právě u nás v Přelouči.
V oddílu tedy pevně věříme, že se začalo blýskat, co se výsledků týká, na lepší časy, a že tým žen bude pokračovat i v následující sezóně cestou vzhůru v tabulce 2. ligy žen.
Konečná tabulka sezóny 2014/15:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Družstvo
Z V
FTC Vysoké Mýto
21 19
FBC Dobruška
21 17
FBC Dobré
21 16
Sokol PPAS Proxisky Pardubice 21 9
IBK Hradec Králové B
21 8
Orlice Přelouč
21 5
FbC Florbalky Skuteč
21 4
Sokol PPAS Proxisky Pardubice B

R
0
0
1
0
1
2
0

P
2
4
4
12
12
14
17

B
57 125:39
51 138:49
49 156:55
27 96:83
25 85:110
17 42:96
12
61:160
21
3

První pětka v kanadském bodování:
1. Andrea Nováková - 21 zápasů - 14 gólů - 5 asistencí - 19 bodů.
2. Denisa Nováková
- 15-4-9-13.
3. Jana Novotná
- 19-4-4- 8.
4. Aneta Johnová
- 21-5-2- 7.
5. Barbora Taichová
- 19-4-1- 5.
Brankářky:
1. Lucie Mičicová - 17 zápasů - 4 vítězství - průměr 3,83 obdržených gólů na zápas.
2. Jitka Prokšová
- 6 - 1 - 6,61.
3. Edita Vokounová
- 4 - 0 - 5,50.
jak se jim povede v jejich celkově třetí sezóně, kdy hrají v pravidelné soutěži pořádané Českou florbalovou unií - 2. lize žen.
Po rozpačitém úvodu na podzim, kdy to vypadalo, že urvat
vítězství v této soutěži je téměř nemožné - pouhé 1 vítězství
19. října nad florbalkami ze Skutče 4:1, 1 remíza 3:3 s béčkem
Pardubic a 8 proher - to vypadalo, že k žádnému pokroku v předváděné hře a tudíž i ve výsledcích oproti 2 minulým sezónám
nedojde.
Ale jaro letošního roku už bylo o něčem jiném. Leden byl
sice ještě takový zamrzlý, kdy zejména prohra 4:9 ve druhém
zápase s ženami ze Skutče po podzimním vítězství nad nimi
jistě zamrzela, pak ale přišel náznak jarního oteplení v podobě výhry 4:2 nad béčkem Pardubic hned z kraje února. A závěr
sezóny v březnu a dubnu již přinesl celkově pozitivní bilanci:
3 výhry, 1 remíza a 1 prohra s pardubickým áčkem žen.
Určitě tomu napomohl i přátelský zápas našich žen se starou
gardou mužů našeho oddílu (ano, už i tak mladý sport má týmy
starých gard ☺), který sehrály v sobotu večer 7. března, a ze kterého je i společná fotka obou týmů připojená k tomuto článku.
Elán a zaujetí, se kterým se Orlice úspěšně popasovaly se
starou gardou Orla (ta to naštěstí přežila ve zdraví ☺), si pak
přivezly následující den do Skutče, kde nemilosrdně zdrtily oba
dva soupeře ze spodku tabulky - domácí florbalky 6:3 a hradecké béčko 3:1. Též vítězství v posledním zápase sezóny
12. dubna nad pardubickým áčkem je výrazně ceněným skalpem těžkého soupeře ve 2. lize žen.
K této soutěži je pak na závěr potřeba dodat, že bohužel
zatím trpí nevyrovnaností týmů ze špičky a spodku tabulky,
jak je z tabulky níže vidět. Ta je způsobena poměrně malým
počtem družstev v Pardubickém a Královéhradeckém kraji,
přestože v jiných krajích Česka ženský florbal výrazně početně roste. Nezbývá tedy než doufat, že i v dalších florbalových

Mirek Kumstýř
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