Zprávy z radnice



RADA MÌSTA PØELOUČE
20. schůze Rady města Přelouče se konala v pondělí 1. 6. 2015.
Radní na ní doporučili zastupitelstvu
schválit účetní uzávěrku města Přelouče za rok 2014 a souhlasit s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2014.
Dále rada doporučila zastupitelstvu
vydat opatření obecné povahy, kterým
se zruší regulační plán Přelouč – Lipiny. Cílem regulačního plánu bylo navrhnout kvalitní urbanistické řešení
území a usměrnit výstavbu na volné
ploše podél Havlíčkovy ulice s vytvořením plochy pro výstavbu bytových domů, které město plánovalo realizovat.
Na počátku (v polovině devadesátých
let) byl i předpoklad, že město pozemky v celé lokalitě získá do vlastnictví
a celou výstavbu bude organizovat,
případně bude na výstavbě úzce spolupracovat. To se z důvodů neochoty
majitelů pozemků nerealizovalo, rovněž i náklady na výkup pozemků byly vysoké. Účelnost a potřebnost regulačního plánu v této lokalitě je již
v současné době překonána a spíš
komplikuje, než usměrňuje a podporuje rozvoj území. Pro potřeby další
zástavby lokality jsou dostatečné regulativy stanovené územním plánem.
Zrušením regulačního plánu není
a nebude narušena ochrana veřejných zájmů, neboť rozhodující podmínky ochrany veřejných zájmů jsou
stanoveny v závazné části územního
plánu.
Dále rada schvaluje záměr na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené 23. 1.
2014 mezi městem Přelouč a společností K2 invest s.r.o., kterým se mění lhůta pro uzavření kupní smlouvy
na odkoupení pozemku pod rozestavěnými bytovými domy Na Hodinářce. A doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku p. č. st. 2970 v k. ú.
Přelouč společnosti K2 invest za cenu
836.400,- Kč.
Schválen byl i dodatek č. 1 smlouvy o dílo se stavební společností Obnova památek s. r. o. Jiřího z Poděbrad, Kutná Hora na opravu fasády
budovy Občanské záložny, kterým se
sjednaná cena prací zvyšuje o částku
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10.545 Kč bez DPH z důvodu změny
povrchové úpravy omítky.
21. schůze Rady města Přelouče se konala v pondělí 15. 6. 2015.
Radní na ní doporučili Zastupitelstvu
města Přelouče rozhodnout o pořízení změny č. 1 územního plánu Přelouče a schválit rozsah změny č. 1
ÚP Přelouče. Záměr žadatele, který
uplatňoval na zasedání zastupitelstva
dne 12. 2. 2015 v rámci vydávání nového územního plánu je vytvořit předpoklad, aby mohl realizovat stejné záměry (rekreace) jako je umožněno na
zbývající části severního břehu mělicko-lohenických písníků (zlegalizovat
stávající stav).
Dále rada zrušila usnesení č. 19/15
ze dne 18. 5. 2015 (schválení smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky
Rekonstrukce fotbalového stadionu
s firmou EKKL a.s. Kroměříž za nabídkovou cenu 12.889.172 Kč bez DPH
a schválila smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky rekonstrukce fotbalového stadionu s firmou Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o. Chrudim III za
nabídkovou cenu 13.969.888,- Kč bez
DPH. Uzavření smlouvy o dílo si uchazeč EKKL a. s. podmínil splněním jeho požadavku na doplnění smlouvy
o nová, jím navržená a pro zadavatele nepřijatelná ustanovení. Po zjištění,
že zadavatel uchazečův návrh na změnu smluvních podmínek neakceptu-

je a trvá na znění smlouvy v souladu
s návrhem smlouvy obsaženým v zadávací dokumentaci, odmítl uchazeč
smlouvu o dílo podepsat. Jako druhý
v pořadí se umístil uchazeč Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o. Chrudim. Nyní je
tedy smlouva o dílo s uchazečem, který se v zadávacím řízení umístil jako
druhý v pořadí, předložena Radě města Přelouče ke schválení.
Rada také rozhoduje o tom, že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na opravu střechy ZŠ Masarykovo
nám. Podal uchazeč SHORT Opočnice s nabídkovou cenou 693.579,- Kč
bez DPH a s tímto uchazečem byla
i schválena smlouva o dílo.
Rada města rovněž souhlasila s výpovědí mandátní smlouvy se společností MIMA SERVIS s. r. o. Pardubice
na správu městských bytů, a to z důvodu nedostatků v provádění činností se správou spojených, ke dni 30. 6.
2015.
Na základě žádosti HZS Pardubického kraje schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16. 4. 2015
v rámci rozpočtového opatření č. 2,
výdaj ve výši 50.000,- Kč na pořízení
daru – 1 ks defibrilátoru pro potřeby
HZS Požární stanice Přelouč. Ten byl
zakoupen na základě konzultace s ředitelem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a velitelem Požární stanice Přelouč. Rada města tedy doporučuje zastupitelstvu schválit
darovací smlouvu na darování 1 ks
defibrilátoru pro HZS Požární stanici
Přelouč.
mh
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EKO-KOM osvìdčení o úspoøe emisí
za rok 2014
V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z měst a obcí ČR v systému EKO-KOM uspořeno 17 571 486 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok téměř 200 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného
globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu ke snížení emisí o 745 270 tun CO2 ekvivalentu. K výše uvedené úspoře přispělo sběrem
využitelného odpadu i město Přelouč, za což obdrželo osvědčení o úspoře emisí.
Těm, kteří se svým odpovědným přístupem k problematice třídění odpadů podíleli na tomto výsledku, patří naše poděkování.

Naše mìsto recyklací elektrospotøebičù
sebraných v rámci kolektivního systému ASEKOL
výraznì ulevilo životnímu prostøedí
V loňském roce občané ve sběrném dvoře a prostřednictvím mobilních
svozů odevzdali prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL k recyklaci
331 televizí, 99 monitorů a 6 743,96 kg
drobného elektra.
Snaha obyvatel města recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče
se již několik let vyplácí. Naše město
obdrželo certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů,
jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčís-
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lit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která
s městem dlouhodobě spolupracuje na
recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané našeho města v loňském
roce vytřídili 331 televizí, 99 monitorů a 6 743,96 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 229,51 MWh elektři-



ny, 12 873,90 litrů ropy, 961,45 m3 vody a 7,29 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 47,79 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 192,54 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech.

Inzerce
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Trh práce
na Pøeloučsku
Úřad práce ČR

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

Statistika nezaměstnanosti - okres
Pardubice 5/2015
K 31. 5. 2015 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 4 795 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo
evidováno 2 157 volných pracovních míst, na jedno volné
pracovní místo pak připadali 2,2 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 4,1 %.
Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Holice 3,4 %
Pardubice 4,0 %
Přelouč 4,9 %

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

čanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm), průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP a prokázat svou
totožnost občanským průkazem. O nový průkaz OZP musí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015, jinak jejich
nárok zanikne.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky podobné občanskému či řidičskému průkazu, která je odolná vůči poškození a chráněná vůči jejímu padělání.
Úřad práce ČR, který je v současnosti kompetentní k vydávání průkazu OZP, nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo doposud, a nebude
sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. Lidé by si proto měli sami aktivně zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové průkazy OZP.
(kontakt:
sociální pracovník Mgr. Lucie Ženatá
Bc. Monika Krejčíková

950 144 506,
950 144 505)

Úřední hodiny kontaktního pracoviště Přelouč
Po

8–12

13–17

Út 8–11
St 8–12 13–17
Čt 8–11
----------------------------------------------------------Pá 8-11
jen pro pozvané a evidence
Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz
Kontakty:
950 144 407
= ředitelka KoP Přelouč
950 144 401–406 = oddělení zprostředkování, evidence
a podpor v nezaměstnanosti
oddělení nepojistných sociálních dávek:
950 144 503, 521
= hmotná nouze,
950 144 501, 502, 504
= státní sociální podpora
950 144 520, 723, 505, 506 = příspěvek na péči,
dávky OZP.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc květen 2015 byla
v obcích: Hlavečník 10,5 %, Labské Chrčice 9,1 %, Morašice 8,8 %, Zdechovice 7,3 %, Jeníkovice 7,0 %, Strašov
6,6 %, Stojice 6,4 %, Sopřeč 6,2 %.

Přijďte si včas vyměnit průkaz osoby se zdravotním
postižením (průkaz OZP)
Nový průkaz OZP postupně nahrazuje starší průkazy
mimořádných výhod (kartonové průkazy vydávané obecními úřady do konce roku 2011), které platí do doby v ní
uvedené, nejdéle však do konce roku 2015. Po omezenou
dobu platí také dočasné průkazy OZP vydané podle právních předpisů platných v letech 2012 a 2013.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba podat
žádost o přechod nároku na průkaz OZP, doložit aktuální
fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na ob-
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Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Inzerce
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Udílení ceny „Reprezentant školy“
Jako každý rok byli vyhodnoceni nejlepší žáci přeloučských základních škol. Žáci jsou odměněni také finanční částkou
ve formě poukázek na zboží, které si mohou vyzvednout ve vybraných prodejnách.

Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45:
Vítek Frösch
Justýna Pořízová
Sára Soudková
Vojtěch Levek

–
–
–
–

První stupeň – prvňáček
I. stupeň
II. stupeň – jazykový směr
II. stupeň – společensko-vědní
– směr
Michaela Staňková – II. stupeň – přírodovědně-technický
– směr
Robin Klusák
– II. stupeň – sportovní směr

Základní škola Přelouč, Smetanova ul:
Eva Čapková,
Adam Čapek

– prvňáček – cena udělena sourozen– cům se stejnými, nerozli– šitelnými výsledky

Petr Bielčik
Tereza Ceplová
Josef Písař
Radka Novotná
Martin Pliva

– I. stupeň
– II. stupeň – jazykový směr
– II. stupeň – Společensko-vědní
– směr
– II. stupeň – přírodovědně-technický
– směr
– II. stupeň – sportovní směr

Základní umělecká škola Přelouč
(vzhledem k úspěchům na různých soutěžích
navrženi k ocenění tři žáci)
Václav Košťál
– trubka
David Šulc
– zpěv + lesní roh
Václav Steklý
– tuba
Andrea Horynová

– Hudební obor

– výtvarný obor

Pøispìjte do významného výzkumu české společnosti,
za rozhovor odmìna

Vybrané domácnosti naší obce budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud
neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie
věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno
10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti STEM/MARK.
Vybrané domácnosti v naší obci by měli navštívit v termínu 7. 7. – 31. 10. 2015.

Za rozhovor odměna
Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1100 korun (v závislosti na typu
domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi
opakovaně přispět v následujících 4 letech.
Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním
vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázky jako např.:
 Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit?

Inzerce

 Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností a koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?
 Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají?
 Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,
v sobotu 23. 5. 2015 se uskutečnil v Přelouči již VII. ročník Tank
power show, kterého se letos poprvé zúčastnila i Městská policie Přelouč. V informačním stánku naší MP strážníci ukázali
nejen vybavení pro svou každodenní práci v podobě výstroje,
výzbroje, detektoru alkoholu v dechu, ale i speciální vybavení, kterým byl defibrilátor, odchytová tyč na psy, balistické vesty, protiúderový set až po lezeckou postroj sloužící pro případ
slanění ke zraněným osobám v obydlích, kdy situace nedovoluje běžný přístup dveřmi. Veškeré tyto věci si
návštěvníci mohli nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Zejména děti uvítaly možnost prohlídky
služebního vozidla MP. Na laické i odborné dotazy z řad návštěvníků strážníci ochotně odpovídali a předvedli funkčnost výstroje a výzbroje.
Pro děti od 4 do 10 let byla připravena jízda
zručnosti na jízdních kolech zapůjčených z dětského dopravního hřiště MP, kdy po úspěšném
zvládnutí jízdy přes překážky bylo dětem otištěno
razítko do soutěžní karty, za kterou si následně
vyzvedly odměnu.
Velký ohlas a údiv u návštěvníků Tank power
show vzbudily dvě dynamické ukázky strážníků, kdy v prvním
případě zadrželi zdrogovaného řidiče ujíždějícího v autě a v případě druhém zadrželi nebezpečného pachatele, který unesl dítě
před školou a chtěl jej v zavazadlovém prostoru vozidla odvézt.

za volantem, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR a věc
jí byla předána k dořešení.
Opilí bezdomovci
V dopoledních hodinách si občané stěžovali na opilý pár
bezdomovců, který se motal po vozovce a slovně urážel kolemjdoucí občany. Strážníci se bezúspěšně snažili o vykázání
obou osob z veřejného prostranství až do doby, kdy žena
upadla a zranila se v obličeji. Na místo byla přivolána záchranná služba a ženu odvezla k ošetření. S opilým mužem poté co osiřel, bylo snadnější pořízení a pochopil, že bude nejlepší se trochu prospat
v ústraní a odešel.
Problémový host
V brzkých ranních hodinách byl spatřen na
MDKS muž, jak močí na fasádu domu. Hlídka na
místě zjistila, že se jedná o problémového návštěvníka restauračního zařízení, kterého tuto noc řešila za jiné přestupky již čtyřikrát. Jelikož se dotyčný
nacházel ve stavu značné opilosti, byl předvolán
na služebnu MP k dořešení přestupků.
Požár skládky
V podvečer oznámil kolemjedoucí cyklista, že se kouří nad
skládkou za obcí Škudly. Na místě bylo strážníky zjištěno, že

došlo k zahoření hnoje v silážní jámě. Na místo byli přivoláni
hasiči i majitel pozemku.
Cílem strážníků bylo nejen pobavit návštěvníky akce, ale
především jim přiblížit náročnost jejich profese a ukázat svou
připravenost k zajištění pomoci spoluobčanům našeho města.

Některé události uplynulých dní
Odložený kočárek
V podvečerních hodinách spatřil na kamerovém systému
dozorčí městské policie vozidlo, které zastavilo u kontejnerů
pro tříděný odpad, a osádka vozu složila vyřazený dětský kočárek za kontejnery. Strážníci vyjeli na místo a toto počínání
po odklizení odpadu ocenili blokovou pokutou.
Opilá řidička
Před půlnocí bylo kontrolováno vozidlo s podezřelým pohybem po vozovce a ukázalo se, že jeho řidička je pod vlivem
alkoholu. Jelikož městská policie není oprávněna řešit alkohol
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Restaurační potyčka
Před půlnocí volala obsluha místního baru, že se zde schyluje k potyčce. Na místě bylo zjištěno, že si zde příbuzní, oba
značně opilí, začali vyřizovat dluhy z minulosti a došlo i na
facky. Strážníky byli vyslechnuti a poté z podniku vykázáni.
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
Roman Charvát,
strážník MP Přelouč

Přeloučský ROŠT
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PØELOUČÁCI
JUBILANTI
Milada Flégrová
Ladislav Sláma
Antonín Schytil
Jiřina Dostálová
Hedvika Vilímová
Bohuš Beneš
Antonín Jansa
Ludmila Bořková
Helena Machačová
Ladislav Rýdlo
Jiří Zeman
Miluška Koudelková
Ladislav Čermák

91
89
88
88
88
87
87
86
80
80
80
80
80

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

Miloslav Žalio
Hana Veselá
Vlasta Kubátová
Alois Růžička
Vladimír Bělka
Zdeněk Horáček
Jiří Krejzl
Drahomíra Vaněčková
Pavel Schletter

80
75
75
75
75
75
75
75
75

let
let
let
let
let
let
let
let
let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Luboš a Jana Rozsypalovi
Pavel a Yveta Janatovi

9. 6.
1. 6.

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster
blahopřeje svému sbormistrovi BcA. et BcA. Petru Vackovi, DiS. k úspěšnému ukončení studia na Hudební fakultě Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně v oborech hra na varhany a dirigování. Zároveň mu blahopřeje k získání ceny Sbormistr junior
2013, kterou mu udělila Unie českých pěveckých sborů za vynikající sbormistrovskou činnost.
Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster má vzhledem k své historii významné kulturní postavení v Přelouči a pod
profesionálním vedením Petra Vacka, který sbor vede od roku
2007, zaznamenal velký umělecký růst.

Společné
jarní zpívání
V prvním pololetí letošního roku se sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč připravoval na dvě významná vystoupení - XII. Setkání sborů v Heřmanově Městci a Jarní koncert v Přelouči.
Tradice setkání sborů východočeského regionu, jehož první
ročník se uskutečnil v roce 1993, je jednou z největších kulturních událostí, kterou pořádá pěvecký sbor Vlastislav ve spolupráci s městem Heřmanův Městec. Nesoutěžní festival určený
pro sbory dospělých, který probíhá v inspirujícím prostředí historických budov města a na nádvoří zámku každé dva roky, má
přispět k vzájemnému poznání, porovnání tvůrčí práce i prohlubování spolupráce pěveckých sdružení.
Setkání, které se konalo 23. května 2015, se zúčastnilo
deset sborů. Dopoledne probíhaly souběžně dva koncerty,
a to v tamní židovské Synagoze a v kostele sv. Bartoloměje.
J. B. Foerster Přelouč přednesl v kostele sv. Bartoloměje duchovní skladby ze svého repertoáru. V odpolední přehlídce sborů, která probíhala na nádvoří zámku, uvedl Ukvalské písně
Leoše Janáčka.
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Závěrečné společné vystoupení tvořilo provedení kantáty
Jarní romance Zdeňka Fibicha na slova Jaroslava Vrchlického
za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice a dirigenta Tomáše Židka. Tímto provedením bylo připomenuto 165. výročí narození a 115. výročí úmrtí tohoto skladatele, jehož život byl spojen s pardubickým krajem.
Letošní Jarní koncert pěveckého sboru Josef Bohuslav
Foerster Přelouč, který se konal 6. června v přeloučské Občanské záložně, byl také setkáním sborů. Pozvání k účinkování
na náš koncert přijal pěvecký sbor Boleslav z Mladé Boleslavi, jehož sbormistryní je Zuzana Kubelková. V roce 2013 byl
sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč hostem regionálního
festivalu v Mladé Boleslavi, který pořádal právě sbor Boleslav.
Oba sbory se již několikrát setkaly na festivalu Foerstrovy Osenice. V rámci tohoto festivalu sbory společně vystoupily na koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bystřici v roce 2014.
Na závěr Jarního koncertu společně přednesly vstupní sbor
z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany Proč bychom se netěšili pod vedením Zuzany Kubelkové a za klavírního doprovodu Petra Vacka.
Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč děkuje za podporu Jarního koncertu KICM Přelouč, Městu Přelouč
a firmě ELMET spol. s r.o. Poděkování patří také kolektivu Jídelny Přelouč pod vedením paní Hrdé za přípravu občerstvení
a Gymnáziu a SOŠ Přelouč za poskytnutí ubytování členům
hostujícího sboru v Domově mládeže.
Mgr. Drahoslava Jiroutová

Přeloučský ROŠT
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Mìstská knihovna v Pøelouči
zve k návštìvì a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
Životopisy
BITTNEROVÁ, Martina
Lásky Boženy Němcové.
Ostrava, Pan nakladatel, 2015.
KNÍŽÁK, Milan
25 let v pichlavém sametu.
Praha: R. Rychter, 2015.
REBITSCH, Robert
Valdštejn: životopis mocnáře.
České Budějovice: Veduta, 2014.

KRÁSNÁ LITERATURA

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

KÖRNEROVÁ, Hana Marie
Druhý břeh. Brno: Moba, 2015.

DRIJVEROVÁ, Martina
Pozorování v přírodě:
týden po týdnu po celý rok: pro děti.
Brno: Edika, 2015.

VIEWEGH, Michal
Zpátky ve hře. Brno: Moba, 2015.

KOSTKA, Petr
Proč se říká…? začít od Adama,
šalamounské rozhodnutí,
nevěřící Tomáš a další biblická úsloví.
Praha: Fragment, 2015.
J.K.

VONDRUŠKA, Vlastimil
Oldřich z Chlumu: román a skutečnost.
Brno: Moba, 2015.
NESBO, Jo
Policie. Zlín: Kniha Zlín, 2015.

MY VŠICHNI
JSME VÝCHODOČEŠI
znalostní soutěž pro žáky druhého stupně základních škol
Ve dnech 22. 5. - 23. 5. jsme s naším soutěžním družstvem
vyrazili do Dvora Králové nad Labem poměřit síly ve znalostech
z historie a přírodních podmínek dvou krajů.
Pardubického a Královéhradeckého.
Našimi soupeři byla družstva z dalších míst těchto krajů.
Protože zvítězit chtěli všichni, bylo soutěžení opravdu náročné. Zodpovědět padesát otázek o dějinách, osobnostech,
architektuře a dalších zajímavostech různých míst, představit
své město tak, aby tam všichni chtěli jet, vymyslet si obrázek
na soutěžní tričko. A ještě pořád to nebylo všechno.
Nakonec ale zvítězil ten nejlepší. Tedy vlastně nejlepší družstvo. A to jsme byli my.
Přelouč si odvezla na další dav roky putovní pohár pro nejchytřejší a nejšikovnější dětské čtenáře.
Velký dík a velké uznání patří celému našemu družstvu
ve složení

Pro dětské čtenáře a milovníky knížek
o prázdninách zahajuje činnost

PRÁZDNINOVÝ
ČTENÁŘSKÝ KLUB
Koná se každé úterý od 13.00 do 14.30 hodin
v Městské knihovně Přelouč
Na zájemce čeká seznámení se zajímavými knížkami,
čtení s předvídáním,
soutěže, hry a další zábavné aktivity.

VSTUP ZDARMA
7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.
4. 8.
11. 8.
18. 8.
25. 8.

Dobrý svět,
Příšerné zlobilky,
Gruffalo,
Velká knižní záhada,
Jezevec Chrujda točí film,
Můj anděl se umí prát,
Pohádky o nepotřebných věcech,
Příšerný večírek

PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
červenec–srpen

Adriana Vachková – Klára Černíková – Pavel Vančura.
Všichni tři mají na vítězství stejnou zásluhu a všichni tři
byli úžasní.
Děkujeme.
L. Hývlová

7-8 / 2015

PO
ST

8–12
8–12

13–18
13–18

Hezké léto vám přejí a na vaši návštěvu se těší vaše knihovnice ☺
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Základní škola Smetanova ul.
Poznávací zájezd
V květnu se 15 našich žáků vypravilo s choltickou školou na
výlet do Paříže. Za tři dny poznali některá z nejznámějších míst
metropole na Seině. Nejdříve si vychutnali úchvatný pohled na
město za slunečného počasí z Eiffelovy věže. Louvre, Invalidovnu,
Lucemburské zahrady, Pantheon, Sorbonnu, čtvrť La Défense, katedrálu Notre- Dame, Vítězný oblouk, baziliku Sacré-Cœure a další
pak poznali zblízka nebo je přímo navštívili. Příjemně je překvapilo, že školní skupiny a studenti mají obvykle vstup zdarma a téměř
všude se smí fotit. V Louvru se každý podíval nejen na slavnou
Monu Lisu, ale mohl si prohlédnout i něco podle své chuti, třeba
Napoleonovy pokoje nebo klenotnici. Třešničkou na dortu byla
podvečerní jízda lodí po Seině. Třetí den, po návštěvě muzea d’Orsay, se odjíždělo směrem ke švýcarským hranicím. Ve čtvrtek stanuli účastníci zájezdu na břehu Rýna u největších říčních vodopádů Evropy u Schaffhausenu. Nakonec navštívili Kostnici ležící
na břehu Bodamského jezera a v ní Husův dům, kde se nachází
zajímavá výstava na počest 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Tento poznávací zájezd byl sice náročný, ale všem se líbil.

oblek i jiné pomůcky, které policejní specialisté používají při své
práci. Nadšeni byli nejen kluci, ale i dívky.

Šmoulí noc
Ve čtvrtek 28. května zažili „šmoulové“ z II. B velice netradiční
večer a noc ve škole. Společně si zasoutěžili, odpovídali na šmoulí otázky, „nacpali“ si bříška, zvládli cestu odvahy a nakonec všichni spokojeně usnuli a spali až do rána.

Červen ve škole

Den dìtí
Na I. stupni se slavil Den dětí 5. června. Mladší děti nejdříve
zhlédly pohádku O Lotrandovi a Zubejdě v podání dětského divadla L.E.D. Potom si na deseti stanovištích vyzkoušely svou zručnost
a zde získané body si pak mohly směnit v obchůdku za různé
„zboží“. Žáci 3. - 5. tříd měli jedinečnou možnost seznámit se
s činností specialistů z Inspektorátu cizinecké policie Mezinárodního letiště Pardubice. Přišli mezi ně ostřelovač, pyrotechnik
a psovod. S dvěma zkušenými psy ukázali, jak se hledají výbušniny a drogy, štěně předvedlo ukázku speciálního výcviku policejního psa. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí a mohly si vzít
do ruky historické i moderní zbraně, sáhnout si na pyrotechnický
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První týden se žáci 9. ročníku intenzivně věnovali výuce angličtiny s rodilým mluvčím. V rámci projektu EU „Podpora přírodovědných a technických předmětů“ ve spolupráci s GY a SOŠ Přelouč
navštívili žáci 6., 7. a 8. ročníku ZOO v Praze, IQ park v Liberci nebo pracovali v dílnách grafiků a tiskařů v Přelouči. V Občanské
záložně byly předány ceny nejlepším žákům a prvňáčci byli pasováni na čtenáře. Uskutečnil se 4. ročník cyklistické soutěže Koláček. Mezi žáky, kteří byli vysláni do okresního kola přírodovědné
poznávací soutěže, nejlépe uspěla Anita Zemanová z 8. B, která
obsadila skvělé 2. místo. Byla také vyhodnocena fotografická
soutěž Můj mazlíček. Nejvíce se líbily fotografie Káji Šimákové ze
4. A, na 2. místě se umístila Bára Hostašová ze 7. A a třetí skončila Anetka Popovičová z 3. B.

Reprezentanti školy
Ocenění od vedení města letos převzali Martin Pliva (sportovní směr), Josef Písař (společensko-vědní směr), Tereza Ceplová
(jazykový směr), Radka Novotná (přírodovědně-technický směr).
Nejúspěšnějším páťákem byl Petr Bielčik a mezi prvňáčky vynikli
Adam a Eva Čapkovi.

Přeloučský ROŠT
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo námìstí 45
Sportovní aktivity a Den dìtí
ve ŠD Masarykovo námìstí
Chlapci ze zájmového útvaru florbalu se
19. května účastnili klání ,,O putovní pohár“
s dětmi ŠD Smetanova ul. Již po patnácté se
proti sobě postavily týmy obou družin, aby
poměřily své dovednosti v tomto kolektivním sportu. Náš tým byl letos velmi oslabený, z důvodu vysoké nemocnosti chyběla plná třetina hráčů. Chlapci bojovali s plným
nasazením až do poslední minuty zápasu,
ale branku se nám podařilo vstřelit do soupeřovy brány pouze jednou, provázela nás
po celý zápas střelecká smůla. Díky vynikajícímu brankáři soupeře, který vychytal naše
střely, jsme prohráli 7:1. Přesto patří velká pochvala našim chlapcům za vzornou reprezentaci naší družiny. Za své výkony si zasloužili
sladkou odměnu v podobě polárkového dortu. V příštím roce se budeme snažit, aby putovní pohár zdobil naši družinu.

pouze hráčkám fotbalové školy z Ohrazenic
nejtěsnějším možným způsobem 0:1.

Sára Horynová se navíc stala společně
se dvěma dívkami z Ohrazenic nejlepší střelkyní turnaje se šesti góly.
Výsledky:
MN Přelouč – Ohrazeníce
0:1
MN Přelouč – Studánka
2:0
MN Přelouč – Moravany
3:0
MN Přelouč – Závodu Míru
3:0
Bc. M. Bulušek

Soutìžili jsme ve florbale a vybíjené

1. června všechny vychovatelky připravily ,,Den dětí“. Na školním dvoře mohly děti
soutěžit v různých disciplínách - hod pohledem, skákání v pytlích, hody na koš i míření na cíl, běh s míčkem na čas, házení mincí
do vody a jiné. Výsledky soutěží byly vyhlašovány okamžitě po ukončení a každý měl
šanci získat sladkou odměnu. Odpoledne proběhlo za krásného počasí, děti se po celou
dobu dobře bavily a užily si spoustu legrace.
J. Prokopcová Kasalová
ved. vychovatelka

V úterý 19. 5. se uskutečnilo setkání žáků ze Břehů a ze Semína s naší ZŠ.
Před vyučováním kluci a holky absolvovali prohlídku naší školy. Podívali se do odborných učeben dějepisu, přírodopisu, jazykových i počítačových učeben.
Poté zamířili do tělocvičny, aby změřili
své síly s našimi žáky ze čtvrtých a pátých tříd
nejprve ve florbale a později ve vybíjené. Ve
florbale převažovali žáci naší školy, zatímco
ve vybíjené bylo skóre vyrovnanější. Není tolik důležité, kdo nakonec zvítězil, ale radost,
úsměv na rtech a dobrá nálada všech zúčastněných, podpořená příjemnou hudbou, která
sportovní dopoledne provázela po celou dobu a sladké odměny pro všechny soutěžící
čtvrťáky a páťáky.

Softball
Dne 28. května se zúčastnili chlapci naší
školy Okresního kola v softballu. Oproti běžným pravidlům hry se hrál tzv. Tball, při kterém se míček odpaluje ze stativu, nikoliv po
nadhození nadhazovače. Ačkoliv se s touto
variantou hry setkali naši chlapci poprvé,
rychle si na ni zvykli a své soupeře velice potrápili. Nezvítězili sice, ale díky dvěma těsným
porážkám obsadili krásné páté místo.
Výsledky:
MN Přelouč – Ohrazenice
10 : 12
MN Přelouč – Závodu Míru
11 : 12

Malá kopaná dívek
Na letním stadionu v Pardubicích se
10. června uskutečnil již 7. ročník turnaje
v kopané dívek. V konkurenci pěti družstev
obsadila po vynikajících výkonech děvčata
naší školy krásné druhé místo, když podlehla
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Žáci ze Semína a Břehů dostali navíc na
památku trička s logem naší školy a materiály o naší škole. Příjemné setkání bylo zakončeno vyhlášením výsledků a společnou
fotografií.
Mgr. A. Šmídlová

Zámek Sychrov a Ještìd
Konec školního roku a prázdniny jsou
spojeny s cestováním. Jedna z našich tras
vedla do severních Čech. Na zámku Sychrov
na nás dýchla historie. Karel Allain Rohan
ho přebudoval z původního barokního stylu
do podoby romantické gotiky. Obdivovali jsme

bohatou řezbářskou výzdobu od bratrů Petra a Dominika Buškových i cenné umělecké sbírky. Stěny místností zdobí olejomalby
předků Rohanů a francouzských králů. Galerie je nejvýznamnějším souborem francouzské portrétní malby mimo Francii. Našli jsme
si chvíli i na posezení a procházku zámeckým parkem s cizokrajnými dřevinami a romantickými stavbami.
Protože nám počasí přálo, vyjeli jsme lanovou dráhou na dominantní Ještěd (1012 m).
Z vrcholu se nám otevřel skvělý výhled. Pohled na spokojené žáky byl největší odměnou pro organizátory výletu.
Mgr. J. Müllerová

Kam jsme se podívali:
Do Prahy jezdíme rádi
Žáci čtvrtých tříd již podruhé obdivovali
historické památky našeho hlavního města.
Zavítali také do nově otevřené přírodovědné expozice ARCHA NOEMOVA, která je
umístěna v Nové budově Národního muzea.
Expozice upozorňuje, že mnohé druhy
dříve běžných živočichů jsou dnes velmi vzácné a bez účinné ochrany by ze zemského povrchu mohli snadno zmizet.
Žáci během prohlídky naslouchali průvodkyni, obdivovali nádherné modely a exponáty, sami si na multidotykové obrazovce
prozkoumávali národní parky Evropy a prohlíželi si krásné fotografie zvířat. V dětském
koutku si doplnili vědomosti o Noemově příběhu, a pokud chtěli, mohli vyplout podobně jako Noe za záchranou zvířat.
Všichni byli z prohlídky nadšeni. Každý
se pobavil, ale i poučil.
Mgr. M. Černohlávková

Exkurze 5. B – Praha
V úterý 2. 6. 2015 se zúčastnili žáci 5. B
dlouhodobě slibované exkurze do Prahy, kde
navštívili zoologickou zahradu a projeli se po
Vltavě lodí. Cesta rychlíkem a místní dopravou utekla rychle a před devátou hodinou se
už stálo před hlavním vchodem ZOO. Žáci
postupně navštívili pavilon tučňáků, vodní
svět a opičí ostrovy, pavilon kočkovitých šelem, údolí slonů, africký dům, pavilon hrochů,
indonézskou džungli, pavilon goril. Žáci se
potom projeli místní lanovkou. Po přesunu
na přístaviště nastoupili na hodinovou plavbu lodí.
Otevřel se nevšední pohled na Prahu z řeky Vltavy. Zážitkem bylo i projíždění zdymadla. Na závěr si děti prošly Václavské a Staroměstské a náměstí, zastavily se i u orloje.
Všichni provětrali svoje peněženky nákupem suvenýrů a občerstvení. Byla to zdařilá
exkurze.
Mgr. Vlastimil Ostatek

Přejeme léto plné pohody,
slunce a odpočinku
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PØELOUČ
Dechový orchestr v Polsku
Ve dnech 9. – 10. 5. 2015 se náš dechový orchestr s mažoretkami zúčastnil mezinárodního festivalu dechových orchestrů v polském městě Gorzów. Orchestr pod vedením hostujícího
dirigenta Jaroslava Rejdáka vystoupil ve slavnostním průvodu
městem, na dvou koncertech a „monstrkoncertě“. Společně
s našimi mažoretkami vedenými Jarmilou Pavlíčkovou sklidil
zasloužený úspěch.

Mažoretky na první soutìži hned zlaté
Krásného úspěchu
dosáhly naše mažoretky vedené paní Jarmilou Pavlíčkovou.
23. 5. se zúčastnily
své vůbec první soutěže – pohárové soutěže choreografií TIMEDANCE CUP Pardubice 2015. Se svou
choreografií na píseň
z francouzského filmu Četník ze St. Tropez získaly pohár pro
vítěze kategorie. Vítězným mažoretkám i paní učitelce moc gratulujeme a děkujeme.

Tento workshop byl pro žáky přínosem a taktéž je připravil
pro závěrečné vystoupení tohoto školního roku. Taneční podvečer se konal 2. 6. v Záložně, kde žáci ukázali několik tanců, které byly z větší části inspirované přírodními prvky a silou
přírodních živlů ztvárněné v různém pojetí. Tančili jsme pro
žáky Mateřských škol, Základních škol i pro veřejnost. Účast
byla hojná a celý den se hezky vydařil. Budeme se na vás těšit za rok a pokud by jste se k nám chtěli přidat, zveme vás
na přijímací řízení 2. září v ZUŠ.
Kateřina Blažková

Skvìlý úspìch na soutìži v Brnì
31. 5. se v Brně konala soutěž mezinárodní interpretační
soutěž žesťových nástrojů. V obrovské konkurenci mladých muzikantů z Maďarska, Slovenska, Polska a České republiky se
rozhodně neztratili naši žáci hornistka Kateřina Soukupová (ze
třídy M. Chmelaře) a tubista Václav Steklý (ze třídy D. Štrupla). Oba dva získali skvělé třetí místo ve svých kategoriích. Ke
skvělému mezinárodnímu úspěchu gratulujeme!

Koncert dechového orchestru v Senátu
4. 6. 2015 vystupoval náš dechový orchestr s mažoretkami ve Valdštejnských zahradách v rámci kulturního léta v Senátu. Záštitu nad koncertem převzala místopředsedkyně Senátu Miluše Horská. Orchestr vystoupil pod vedením dirigenta
Michala Chmelaře. V programu koncertu zazněly především
populární skladby z filmů a muzikálů, ale i díla starých mistrů

Taneční workshop
V úterý 26. 5. se v Základní umělecké škole Přelouč konal
celodenní taneční workshop pod vedením českého profesionálního tanečníka Ondřeje Krejčího, jedním ze členů taneční
skupiny EKS. Ondřej v současné době žije v Londýně kde působí jako tanečník a proto jsme rádi, že naše pozvání přijal
a dorazil k nám z takové dálky. Žáci protančili celý den ve stylu současného tance. Seznámili se s různými kvalitami pohybu a jejich proměnami, pozornost byla směrovaná iniciací
pohybu periferií těla směrem k těžišti, které pak aplikovali do
tanečních variací. Pracovali jsme s výdejem energie a fyzickou
prací v různých dynamických stupních, načež navazovala improvizace využívající kontakt s tanečním partnerem.
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i soudobých autorů klasické hudby. Nechyběly samozřejmě také české pochody, na které zatančily naše mažoretky vedené
Jarmilou Pavlíčkovou. Jako sólistka se představila Lucia Vaníčková (houslistka Komorní filharmonie Pardubice), program
moderovala Jana Trojanová (moderátorka Českého rozhlasu).

ÚSPÌCHY PÌVECKÉHO ODDÌLENÍ
Začátek června byl úspěšný pro celé pěvecké oddělení. V termínu 4. - 7. června 2015 se pěvecké sbory Rošťák a Plamen
zúčastnily velmi prestižní soutěže Svátky písní Olomouc. I v letošním roce se sborům vedeným Annou Pokornou dařilo a v silné konkurenci z celého světa vybojovaly cenné kovy. Rošťák
přivezl zlaté pásmo (v populární kategorii) a stříbrné pásmo
(v kategorii dětských sborů), Plamen získal skvělé stříbrné pásmo. Čtyři dny strávené v překrásném městě tak byly zaslouženou odměnou pro naše mladé sboristy.
O den později, v pondělí 8. 6., se ve Skutči konala soutěž
sólových zpěváků Skutečský slavík. Za naši školu se tohoto klání zúčastnili 3 žáci Jany Bednářové a v konkurenci 121 zpěváků vybojovali skvělá umístění - Jakub Janovský a David Šulc
získali stříbro, Anežka Lojínová zlato. Děkujeme a gratulujeme!
Petra Lojínová

Novinky z výtvarného oboru
Školní rok se nachýlil ke svému konci, v učitelském šuplíku už zasychají razítka na vysvědčeních a školní výstavy jsou
v plném proudu. Tak nějak vypadá červen v Zušce. První vystavující byla Alžběta Kudličková, která obsadila „galerii schodiště“. Výstava ukázala rozsah dovedností, které Alžběta za
své roky na výtvarném oboru posbírala. Druhou absolventskou
výstavou byla podívaná v Divišově vile, kterou svými pracemi
zaplnila Andrea Horynová s přizvaným hostem (monogramistou JV). Obě zmiňované absolventky budou v září pokračovat
ve svém výtvarném vzdělávání na středních výtvarných školách



v Poděbradech a Jihlavě. Třetí z výstav byla tematicky ucelená
prezentace žáků paní učitelky Barbory Fialové z chvaletické
pobočky. Všechny vystavené práce měly inspiraci v pirátech a jejich námořnickém životě (viz foto k článku). Zvláště vydařené
byly portréty pirátů - černobílé linoryty, pirátské klobouky - objekty z papíru, barevné koláže papoušků nebo sbírka námořnických uzlů. Výstava byla zahájena ve spolupráci žáků klavírního oddělení z pobočky ve Chvaleticích – žáci paní učitelky
Markéty Váňové.

Vydařenou akcí měsíce června byl výpal ve venkovní papírové peci. Tentokráte jsme v peci měli dračí vejce. Dřevěné uhlí
a plameny ohně dodaly keramickým objektům popelavou patinu. Celkovou ukázkou dračích prací uskutečněnou v týdnu
od 23. do 26. června ukončili naši žáci tento školní rok. Výstava zahrnula kresbu, malbu, modelování, drobné ilustrace
a koláže ze samolepících teček. Všem žákům výtvarného oboru děkuji za jejich píli a jejich rodinám za podporu v zajímavém koníčku.
Jan Vojtíšek,
vyučující výtvarného oboru

Krajské finále Sportovních her mateøských škol –
Pardubice 2015
Dům dětí ALFA Pardubice pořádal 9. června 2015 Sportovní hry mateřských škol. Sportovní hry se konaly v duchu olympijských tradic, fair play, výchovy ke zdravé výživě a odborné
metodiky spojené se zdravým pohybem předškoláků. Soutěže
se zúčastnilo 12 mateřských škol. Desetičlenná družstva složená z 5 dívek a 5 chlapců bojovala v pěti disciplínách. Štafetový
běh na 50 metrů, hod do dálky tenisovým míčkem, štafetová
překážková chůze zručnosti na 50 metrů s míčkem v kelímku, skok v pytli na 20 metrů štafetově a pětiskok – pět skoků
z podřepu za sebou.
Za Přelouč se zúčastnila Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935. Naše děti soutěžily s velkým nadšením a hezky si
celý den užily. O zpestření se postaralo divadélko s pohádkami. Nadšené děti si odvezly mnoho zážitků.
Za reprezentaci patří dík všem účastníkům sportovních her,
ředitelce MŠ Ladislavě Bukovské a třídní učitelce Kláře Linhartové, které v krátké době připravily děti na soutěž.
Alena Hanušová

7-8 / 2015
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GYMNÁZIUM A STØEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PØELOUČ
INFORMUJE
STUDIJNÍ STÁŽ VE FRANCII
Tereza Gamperová a Tereza Zvoníčková z kvarty se na konci května zúčastnily studijní stáže ve Francii. Děvčata se s projektem, zaměřeným na výzkum pH moči, probojovala na přední příčky krajského kola VIII. ročníku Festivalu vědy a techniky
pro děti a mládež v Pardubickém kraji a jako odměnu získala
tento poznávací zájezd.

prezentace školy v jazykových olympiádách, studijní výsledky,
snaha a aktivita v hodinách. Věříme, že jim tyto jazykové pobyty přinesou nejen zajímavé zážitky a zkušenosti, ale dále prohloubí také jejich motivaci a zájem o studium.

HISTORICKÁ EXKURZE OSVĚTIM 2015
V polovině května se výběr studentů gymnázia vypravil do
polské Osvětimi. Právě tam se nachází bývalý koncentrační
tábor, který na konci války, přesně před 50 lety, významně pomohl demaskovat zrůdnost nacistické ideologie. Už navždy se
tak stal symbolem holocaustu - nesmírného utrpení bezbranných a nevinných, kteří se ocitli napospas zlu a brutalitě.
Dnes se zde nachází rozlehlé muzeum, které své návštěvníky bez obalu a nepřikrášleně konfrontuje nejen s šíleností
tehdejších událostí, ale také s jejich vlastním vnímáním xenofobie, rasismu a vůbec nesnášenlivosti všeho druhu. Každá
návštěva takového místa vyvolává v člověku neblahé vědomí
toho, čeho všeho jsme jako lidé schopni. A i když jsou to chvíle depresivní a neveselé, je důležité je v životě absolvovat.

PROJEKT EDISON SE VYDAŘIL

Studentky si za přítomnosti průvodce procestovaly centrum
Paříže, prohlédly si nejznámějších historické památky (Louvre,
Montmarte, Notre-Dame či Eiffelovu věž). Na konci cesty zavítaly do malebného městečka Poitiers. Celý pobyt zakončily
zábavnou a adrenalinovou formou v parku Futuroscope, který je zaměřený na sofistikované hrátky s digitálními technologiemi. Studijní stáž byla i díky krásnému počasí velmi vydařená a naše spokojené studentky už začínají pracovat na
nových projektech.

V týdnu od 8. do 12. 6. 2015 navštívili naši školu studenti
z Indie, Filipín, Malajsie, Hong Kongu, Černé Hory, Singapuru
a Francie. Formou workshopů a seminářů vedli v rámci projektu EDISON výuku anglického jazyka ve všech třídách gymnázia a SOŠ (projekt EDISON zajišťuje nezisková organizace
AIESEC; více informací o projektu na oficiálních stránkách projektu: aiesec.cz/skoly/edison). Naši studenti tak měli možnost
komunikovat v anglickém jazyce a také poznat kulturu jiných
zemí.

MÁJOVÍ BÁSNÍCI
Recitační soutěž žáků nižšího gymnázia se konala 15. května 2015. Zúčastnilo se jí 22 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích. V 1. kategorii zvítězil Marek Vít ze sekundy s básní
Školákovo trápení od legendárního všeuměla Járy Cimrmana.
V 2. kategorii přednesli mladí poetové vlastní báseň. Vítězkou v recitaci vlastní tvorby se stala Kristýna Nová ze sekundy s básní Zlodějka. Všem recitátorům děkujeme za perfektní
přípravu na soutěž a už nyní se těšíme na třetí ročník Májových básníků.

ZA ODMĚNU DO DUBLINU/BERLÍNA
Celkem třicet našich studentů se na podzim podívá do irského Dublinu a německého Berlína. Naší škole se podařilo získat
prostředky z OP VK Evropského sociálního fondu, které vybraným studentům pokryjí všechny náklady na pětidenní pobyt.
Na studenty čeká jak intenzivní výuka anglického/německého jazyka v zahraniční škole, tak poznávání místních památek. Účastníci byli vybíráni podle přísných kritérií - např. re-
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Pro stážisty a studenty jsme připravili i odpolední program.
Největší úspěch měl volejbalový turnaj, ve kterém se utkaly
smíšené týmy učitelů, studentů a stážistů (mnozí z nich hráli
volejbal poprvé v životě). Závěrem projektu se uskutečnil workshop „Global village“, během kterého mohli naši studenti strávit se stážisty více času a také ochutnat typické pokrmy jednotlivých zemí, zahrát si hry nebo se nechat pomalovat henou.
Věříme, že tyto zážitky zůstanou našim studentům v paměti
dlouho a že se během projektového týdne dozvěděli a naučili
spoustu nových věcí.

Přeloučský ROŠT

Akce pro dìti a mládež



Dùm dìtí a mládeže Pøelouč
Den dìtí 2015

Pøelouč má svého skøítka

Akce proběhla v parku za ZŠ Přelouči, Masarykovo náměstí 30. 5. 2015 ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem
a dalšími organizacemi z Přelouče, které pracují s dětmi a mládeží: Skaut Přelouč, rodinné centrum Sluníčko, Jakub klub, Volant o.p.s. a Hasiči Přelouč. Soutěžní odpoledne o sladké odměny zpestřili svými vystoupeními Králičí Hop a hudební skupina
Buď Fit ze ZUŠ Přelouč. Návštěvníci mohli shlédnout ukázky
modelářů na hřišti rugby. Poděkování patří také Technickým
službám a firmě SOP, a.s. Přelouč za technickou podporu této
akce. Součástí akce byla jízda zručnosti – přebor přeloučských
základních škol pod vedením strážníka Městské policie Přelouč p. Leoše Slavíka s těmito výsledky:

Z dobře informovaných zdrojů, prostřednictvím pracovníků Domu dětí a mládeže v Přelouči, jsme se dozvěděli, že jejich bývalý kolega našel zcela náhodou v základech domu malinkou skříňku z perleti, ve které byl zavřený malý človíček
s kloboukem na hlavě. Klobouk měl zdobený spoustou mušliček a knoflíků. Čerstvý vzduch a sluníčko mu udělali dobře
a přivedli ho k životu. Hned začal vyprávět, co dělal a proč se
ocitl v téhle skříňce. Vyprávěl: „Když jsem žil v perleťářských
dílnách u mistrů perleťářů, zlobil jsem je a dělal jim různé
lumpárničky. Drkal jsem jim do ruky, tupil jejich vrtáky, foukal jim do očí perleťový prášek, až se na mě perleťáři domluvili, chytili mě, zavřeli do této nepohodlné skříňky a zahrabali
do hlíny.“ Nálezci se skřítka zželelo. Domluvil se s ním, že už
ho nikdy nezavře, pokud ovšem nebude dělat čertoviny. Skřítek vše slíbil a tak se zabydlel u svého zachránce.
Po čase ale zesmutněl. Začalo se mu stýskat po všem co
má ulitu nebo lasturu. Aby skřítkovi jeho zachránce udělal radost, odnesl ho do depozitáře přeloučského muzea, kde jsou
umístěny exponáty, které připomínají rozkvět perleťářství v Přelouči. To když skřítek uviděl, rozzářil se a bylo rozhodnuto. Zmizel mezi předměty, blízko kterých se pohyboval celý život. Tak
se stal skřítek s novým jménem Knoflíček Lasturníček součástí našich sbírek, nad kterými bude držet svou skřítkovskou
ochrannou ruku.
Vzpomínka na něj však zůstala. Šikovná výtvarnice a keramička Domu dětí a mládeže paní Jana Homolová ho ztvárnila do jeho přesné podoby. Sošku skřítka budete moci zahlédnou v kanceláři Kulturního a informačního centra města
Přelouč, od 1. 7. 2015 dostane každý zájemce o putování s Knoflíčkem Lasturníčkem mapku s krátkou trasou po okolí centra
Přelouče. Po projití trasy a zodpovězení otázek, které se týkají
historie a zajímavostí města Přelouč, obdrží každý návštěvník
na památku knoflíček od skřítka a malý dárek.
Po otevření sbírek muzea pro veřejnost se možná někomu
poštěstí uvidět mezi exponáty skutečného skřítka Knoflíčka
Lasturníčka.
PaC

ZŠ Přelouč, Smetanova ul.:
1. Tadeáš Bada,
5. B
2. Eliška Kubátová,
5. B
3. Andrej Bína,
4. A

čas: 54:49
čas: 1:05:33
čas: 1:21:89

ZŠ Přelouč, Masarykovo nám.
1. Dominik Ertel,
5. B
2. Tomáš Tesař,
3. B
3. Kristýna Dobruská, 4. B

čas:
čas:
čas:

36:10
49:21
49:62

Divadlo LED
Zájmový kroužek pod vedením obětavých lektorek – Evy
Chvojkové a Karolíny Salavové nacvičil s dětmi klasickou pohádku Lotrando a Zubejda. V měsíci červen se uskutečnilo
několik představení pro první stupeň ZŠ Přelouč Smetanova
a MŠ Za Fontánou. Největší odměnou pro malé herce byly rozzářené tváře jejich kamarádů a spolužáků a jejich potlesk. Všem
budoucím hercům děkujeme za nádherné výkony a těšíme se
na další nádherné divadelní výkony.

Nabídku zájmových útvarů na školní rok 2015-2016 zveřejníme na našich webových stránkách na konci srpna, žáci
přeloučských škol obdrží nabídku ve formě letáku první týden v měsíci září. Pravidelná činnost kroužků bude zahájena
první říjnový týden.
Pavel Hrdý

7-8 / 2015

15

Napsali nám



Hurá prázdniny
Poslední měsíc školního roku máme úspěšně za sebou
a teď už si můžeme spokojeně užívat prázdnin a zaslouženého odpočinku. Rychle jsme ještě „podoháněli“ co se dalo,
opravili pár známek a pak už jenom děti netrpělivě očekávaly poslední školní zvonek. V červnu jsme se zúčastnili coby
Šmoulové Pohádkové cesty, kterou pořádá tradičně Rodinné
centrum Sluníčko. Účast byla opět veliká a akce se skvěle vydařila. Děti si to určitě užily. Konec školních povinností a začátek prázdnin jsme oslavili diskotékou. Kdo měl pěkné vysvědčení, dostal malou odměnu, a i ti ostatní, kteří se snažili,
ale holt jim to zas tak moc nejde ☺. Na zahradě jsme si opekli
buřty a ugrilovali zeleninu a nyní už jsme v letním provozu.
V červenci chystáme pár výletů a koupání v okolních rybnících
a koupálkách. A hlavně tábor v Semíně! Vyrážíme 24. 7. opět
pěšky, a tentokrát se zdržíme celý týden. Už se moc těšíme!
V srpnu budeme odpočívat, uklízet a papírovat. Sejdeme se
1. září. Všem dětem přejeme krásné prázdniny, hlavně opatrně a dospělým horké léto plné pohody, slunce a odpočinku.
PROVOZ KLUBU O PRÁZDNINÁCH
Červenec

pondělí – čtvrtek

Srpen

zavřeno

12.00 – 18.00 hod.

HLEDÁME PÌSTOUNY
V našem centru uzavíráme dohody o výkonu pěstounské
péče. Všichni stávající či budoucí pěstouni jsou dle zákona
povinni uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče ať už s orgánem sociálně právní ochrany dětí nebo s pověřenou osobou.
Pěstounům nabízíme
 Pomoc a podporu při výkonu pěstounské péče
 Poradenství dětem i rodičům
 Zajistíme také další potřebnou odbornou pomoc (psycho-

log atp.)
 Zprostředkujeme kontakt dítěte s biologickými rodiči (po-

můžeme s komunikací)
 Zajistíme pěstounům povinné vzdělávání tak, aby vyhovo-

valo jejich požadavkům
 Zajistíme respitní péči pro děti – letní tábor
 Nabízíme pomoc s domácími úkoly a doučováním svěře-

ným dětem
 Nabízíme rovněž volnočasové aktivity
 V případě nutnosti jsme schopni svěřené děti ohlídat, tak

aby si pěstouni mohli zařídit nezbytné osobní záležitosti
(lékař, úřady, rodinné záležitosti atp.)
V případě zájmu nás můžete kontaktovat
na tel. 773 001 046 nebo na e-mailu: volantops@seznam.cz
VOLANT, o.p.s., Pardubická 734, Přelouč 53501,
IČO: 28853318, www.volantops.cz
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Okénko z Domova u fontány
AUTO-MOTO veteráni v Domovì u fontány
V sobotu v jedenáct hodin to vypuklo... Do areálu našeho Domova začaly najíždět naleštěné motocykly a automobily z místního klubu auto-moto veteránů Přelouč. Naši obyvatelé tak na
vlastní oči mohli obdivovat víc jak 20 veteránů, kteří 30. května vyrazili na jeden ze svých prvních výletů a v rámci spanilé
jízdy zajeli i do Domova u fontány.
U našich obyvatel - bez ohledu na pohlaví - měla tato přehlídka velký ohlas. Pánové i dámy mohli veterány obdivovat
hezky zblízka a se svými favority se nadšeně nechali fotografovat. Mezi ženami sklidil velký ohlas například Cadillac, mezi
muži pro změnu anglický Ford Mutt. Některé modely jim byly
dokonce velmi blízké, protože je v minulosti sami vlastnili.
Rádi bychom touto cestou poděkovali předsedovi Auto-moto veteránů Přelouč, panu Josefu Havrdovi a členovi výboru,
panu Norbertu Borskému, kteří při svém výletu mysleli i na
naše klienty a umožnili přehlídku svých vozů přímo v areálu
Domova u fontány.

Výživový poradce Ing. Petr Havlíček
navštívil Domov u fontány
Asi málokterý z nás, kdo se alespoň trochu zajímá o zdravý životní styl, by v dnešní době neznal mediálně známého výživového poradce, Ing. Petra Havlíčka. Pan Havlíček vystupoval například v pořadu „Jste to, co jíte“, ve kterém lidem radil,
jak se mají správně stravovat, aby zdravě hubli a vyvarovali
se opětovnému přibírání (tzv. jo-jo efektu).
12. června navštívil pan Havlíček i náš Domov, kde se klientům, zaměstnancům, rodinným příslušníkům i veřejnosti rozpovídal na téma „Zásady stravování v seniorském věku“. Za
tuto vzácnou návštěvu vděčíme především paní Jaroslavě Staň-
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kové, která nám besedu s panem Havlíčkem domluvila, a ten
tu toho dne vystoupil bez nároku na honorář. Oběma za to patří upřímné poděkování.

A co zajímavého na
přednášce zaznělo? Například, že bychom se
měli vyvarovat sladkých
snídaní, jako jsou buchty, koláče apod., a to
především proto, že nenasytí a máme po nich
rychle hlad. Dále se pan
Havlíček zmínil o TOP 4
rizikových živinách –
patří mezi ně cukr, sůl,
nasycené tuky, a také
trans-nenasycené mastné kyseliny, které vznikají např. při smažení na slunečnicovém oleji. Když už smažit, tak bychom dle pana Havlíčka měli používat řepkový olej, protože ten snáší vysoké teploty a při
jeho zahřívání nevznikají škodlivé látky.
Pro některé z nás bylo také překvapivé zjištění, že je rozdíl
v tom, jestli určité potraviny jíme teplé či studené. Například
takové sádlo – když ho jíme za studena (třeba s chlebem), je
pro náš organismus hůře stravitelné, a tak nijak závratně nezvyšuje cholesterol. Ale pokud už na sádle smažíme, pak se
stává pro organismus lehce stravitelné a v našem těle pak
způsobuje nebezpečné zvyšování hladiny cholesterolu v krvi.
Na závěr mám pro Vás čtenáře jednu záludnou otázku –
víte, jaká je základní živina, bez které není možné žít? Spousta z nás tipovala vodu, protože naše tělo je přeci z cca 70 %
tvořeno právě vodou. Nicméně to nebyla správná odpověď.
Nejdůležitější živinou pro naše tělo je BÍLKOVINA. Pokud ji
máme nedostatek, ubývá svalové hmoty, cítíme únavu a mohou
vzniknout problémy např. s chudokrevností či imunitou. Proto bychom měli konzumovat potraviny, ve kterých je bílkovina
obsažena. Kromě známých zdrojů, kterými jsou maso a mléčné výrobky, najdeme bílkoviny také v luštěninách nebo v sóje.
V průběhu besedy zazněly zajímavé tipy a rady, jak se správně stravovat, a to nejen ve vyšším věku, ale v průběhu celého
našeho života. Protože to, jak se ke svému tělu chováme průběžně, se pak ve velké míře projeví právě ve stáří. Ale jak dodal
pan Havlíček na závěr – jídlo je emoce, a proto bychom si občasné hřešení proti zásadám zdravého stravování měli povolit.
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Péče s láskou – bez srdce na pravém místì to nejde
Manželé ve věku asi 60 let řeší zdravotní obtíže. Paní má porušenou páteř,
potřebuje invalidní vozík, muž prodělal
vážné operace. Děti mají daleko. Nezbývalo, než si sjednat pečovatelku. Manželé vypráví, že čekali pomoc, místo toho
jim pečovatelka přidělala další starosti.
„To, co bychom ještě tolerovali, bylo, že
nevracela věci na své místo. Ale ona, „lezla, kam neměla“. Navíc odmítala dělat
některé věci se slovy: „Ono to neuteče“.
Slovně napadala manžela, který si s ní
chtěl promluvit. A také si s sebou opakovaně vodila svého psa, přestože věděla, že trpím alergií na psí roztoče. Pes
nám skákal i do postele.“ Po stížnostech
manželů organizace pracovnici vyměnila.
Před časem jsem hovořil se synem
asi osmdesátileté paní trpící Alzheimerovou chorobou.
Ještě téměř po roce měl potřebu vracet se ke službě pečovatelky, se kterou
nebyli spokojeni. Je přesvědčen, že pečovatelka ukradla mamince dva zlaté
prstýnky. Kromě toho hovořil o tom, že
si asistentka od nich brala domů jídlo
(dokonce zmiňoval, že zmizelo celé kuře). Slíbila opravit šicí stroj, odnesla si
ho, a pak ho nevracela. Maminku si prý
získala tím, že jí ušila nějaké polštářky
na židle.
A abych takových zpráv neměl málo,
před pár dny jsem se potkal s paní, která špatně šlápla v autobuse na schodek

a ošklivě si sedřela holeň. Protože nemohla chodit, sjednala si osobní asistentku. „Je to hrůza“ říká, „cesta pro chleba
jí trvá hodinu. Pak si tu hodinu napočítá. A dohromady se nestihne nic moc
jiného. Uklízet neumí. Je nepořádná. Ztratila klíčky od schránky na dopisy.“
Pod dojmem těchto příběhů jsem kolegům navrhoval, že napíšu článek a nazvu ho „Šmejdi v sociálních službách“ –
podobně jako dokumentární film Silvie
Dymákové, odhalující nekalé praktiky prodejců, kteří se snaží profitovat z důvěřivosti a bezbrannosti seniorů. Kolegové
mě od toho zrazovali. Takoví rozhodně
nejsou všichni pomáhající. Většina jsou
laskaví, ochotní, spolehliví, zkrátka profesionální. A navíc je třeba lidem představovat především pozitivní příklady.
Rozhodně s nimi souhlasím. Přesto se
domnívám, že je třeba mluvit o tom, že
i tam, kde by to člověk nečekal, se objevují určití nepoctiví a neprofesionální
pracovníci. Proto jsem si dovolil vypůjčit
zmiňovaný termín „šmejdi“. Mohou to
být lidé, kteří nabízejí svou pomoc mimo registrované sociální služby, například jako osoby samostatně výdělečně
činné nebo jen jako občané. Ale pozor,
ani u zaměstnanců známých organizací poskytujících soc. služby není 100 %
jistota, že bude pracovník přívětivý, kompetentní a vždy bude myslet na blaho
toho, komu pomáhá.

Dne 7. 6. 2015 se uskutečnili v obci Tupesy charitativní
závody na pomoc kobylce Grétičce, která byla odebrána z nevhodných podmínek.
Veškeré peníze byly použity na proplacení veterinárních faktur a dalších potřebných výdajů pro Grétičku.
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Nakonec mne kolegové přesvědčili,
abych článek nazval: Péče s láskou – bez
srdce na pravém místě to nejde. Ano, to
je to zásadní východisko. Zvláště, pokud
se jedná o pomoc dlouhodobou nebo jinak komplikovanou. Možná, že i někteří z vás jste udělali zkušenost s tím, jak
je srdce a láska důležitým východiskem
pro pomoc blízkým. Pokud pečujete s láskou a potřebujete podpořit nebo byste
se jen rádi sdíleli se svými zkušenostmi,
zveme vás na seminář „Nebojme se pečovat o své blízké doma“. Seminář je
ale užitečný i pro ty, kteří by chtěli vědět, jaké mají možnosti v případech, že
spolupráce s poskytovatelem sociální
služby není taková, jak si představují, že
by měla být. Dozvíte se, jak s ním vhodně komunikovat, jak se bránit a o co je
možno se opřít. Seminář je rozdělen na
4 setkání, která se uskuteční v termínech 12. září, 3. října, 17. října a 7. listopadu, je to vždy sobota odpoledne od
14:00 do 18:00 hodin. Místo: Přelouč –
dům Církve adventistů s. d., ul. Pardubická 173, (světelná křižovatka s odbočkou na Břehy). Více podrobností o připravované akci najdete v letácích a na
plakátech v našem městě.
Zjistit informace o semináři a přihlásit se k účasti můžete u Mgr. Daniela
Hrdinky na tel. 776 085 654 nebo na
E-mailové adrese: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz

Počasí se nám vydařilo, všichni závodníci byli spokojeni.
Poděkování patří zejména: Město Přelouč - ceny , Mgr. Jan
Pilný - ceny , Alena Hronová - stužky a stejně tak i organizačnímu týmu.
Za Vrbová stáj z. s.: Zdeňka Malíková
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INFORMACE CHARITY PØELOUČ
caritas

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

ČERVENEC A SRPEN V JAKUB KLUBU
Poslední měsíc před letními prázdninami jsme se i nadále věnovali tématu Chraň sám sebe. Děti jsou tak připraveny na
možné nástrahy a situace, se kterými se mohou během prázdnin potkat. V rámci tohoto preventivního programu tak probíhaly besedy s Pavlou Doubravovou, které děti završily splněním písemného testu, zaměřeného na první pomoc a chování
v nečekaných situacích. Odměnou za úspěšné složení zkoušky
bylo získání diplomu. První tři nejlepší výsledky byly odměněny
medailí. Byly jsme mile překvapeny, jak si děti pamatují mnoho informací z praktických cvičení.

sociálně aktivizační služby a Podpora pro pěstouny vyrazí do
rekreačního zařízení Eden v Jinolicích. Věříme, že si tento pobyt užijí a budou mít plno zážitků.
V červnu budeme slavit svátek sv. Jakuba, který nese v názvu naše zařízení.
Během prázdnin budeme mít Jakub klub otevřen od 10:00
do 15:00. Výjimkou budou pouze první 2 týdny v srpnu, kdy
bude zavřeno. Přejeme dětem krásné prázdniny, s některými
se uvidíme i během prázdnin, s jinými až s prvním školním
zvoněním ☺.
Mgr. Mirka Škávová

Podpora rodiny, sociálnì aktivizační služby
pro rodiny s dìtmi

Zúčastnili jsme se opět společného vaření s klienty z Domova u Fontány, tentokrát jsme my navštívili toto zařízení. Děti
si tak nejen pochutnaly na zeleninové polévce, pudinku s jahodami nebo pečených sýrosalámových houskách, ale také viděly, jak zde klienti žijí.
I v červnu jsme dětem pomáhali se školní přípravou, plnili
jsme úkoly a snažili se využít posledních možností k vylepšení si vysvědčení. Školní rok jsme zakončili sportovním odpolednem v klubu.
V červenci nás čeká opět letní zážitkový pobyt. Tentokrát
děti z Jakub klubu společně s dětmi ze služby Podpora rodiny,

7-8 / 2015

Podle zákona o sociálních službách se každá pracovnice
naší organizace musí pravidelně vzdělávat a zdokonalovat
v našem oboru, zákon
nám ukládá minimálně
24 hodin ročně povinného vzdělávání. Pravda je,
že počet povinných hodin většinou překračujeme, nabídka vzdělávání
je pestrá, snažíme si vybírat kvalitní vzdělávání s tématy, které nám
pomáhají lépe dělat naši práci.
Na výcviku Efektivní
komunikace, který byl velmi dobře připraven, jsem
se setkala se zajímavým
tipem – KNIHA VDĚČNOSTI od Rhondy Byrne.
Jedná se o krásně zpracovaný diář, do kterého píšete, zač můžete být vděčni. Vytvoříte tak vlastní soubor myšlenek, který představuje dobrý prostředek, jak zlepšit svůj život. Po nějaké době jste sami překvapeni, za co všechno můžete být vděčni, za co všechno
můžete každý den poděkovat. V naší službě jsme vděčné za
příležitost pomáhat druhým, za kontakt s klienty, za povedenou spolupráci, za pomoc dobrovolníků, za podporu dalších organizací a za mnoho dalších věcí.
Přejeme všem vydařené prázdniny, buďme vděční za slunce i déšť, za každý pěkný zážitek a setkání, za šťastné cesty
za poznáním i za cesty domů.
Rita Hudcová, vedoucí služby

Dobrovolnické centrum
Pro nové zájemce o dobrovolnickou práci připravujeme kurz
Základů psychologie pro dobrovolníky s Mgr. Evou Bicanovou,
a to v sobotu 5. září 2015 od 8.30-15.00 v Jakub klubu. Kurz
je zdarma. Můžete přijít, i když zatím na dobrovolnictví nemáte čas, ale téma vás zajímá.
Zdenka Kumstýřová
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Pozvání na megaakci

ŠKOLA K ŽIVOTU NESTAČÍ!
V sobotu 5. září 2015 se uskuteční společná akce přeloučských organizací, které nabízejí volnočasové aktivity pro přeloučskou mládež. Přijďte si vybrat ze spousty nabídek, čemu
budou vaše děti věnovat svůj čas!

Akce se koná za spolupráce Místní akční skupiny MASK
Železnohorský region (více na www.zeleznohorsky-region.cz)
a na akci přijedou i zástupci některých členů této organizace.
Z Pardubic se na akci představí grafický designér Martin
Škroch, který nám vytvoří plakát na tuto akci. Jazykovou školu SLŮNĚ přijede reprezentovat paní Olga Sigit.
O hudební zážitek se postará populární přeloučská kapela Winter Chill.

Představí se:
 Skauti připraví pod parkem tradiční lanové a další zajímavé aktivity.
 Za Charitu Přelouč připraví soutěže a hry pracovníci Jakub
klubu a Dobrovolnického centra.
Další zajímavé aktivity připraví:
 Zástupci Domu dětí a mládeže.
 Dále Ateliér Josef Dvořáček.
 Orel Přelouč oddíl florbalu a to Orlové i Orlice.
 Přeloučský frisbee tým Cookie Monsters.
 Spolupracovníci centra Sluníčko s nabídkou pro nejmenší.
 Sokol Přelouč oddíl gymnastiky.
 Hasiči Přelouč
 a další dětské organizace.

(foto Winter Chill na akci den pro rodinu 2014)
Akci Vám přináší skauti z Přelouče a Charita Přelouč.

Pøínos PREMFOTO pro tehdejší fotografické hnutí
1) Bezprecedentní podmínka premiérového použití dosud nevystavované ani jinak nezveřejněné fotografie pro zaslání
do naší soutěže způsobila následující aspekty:
– Výstavba se stala každoroční přehlídkou současné fotografické tvorby a to nejen pro návštěvníky ale i pro autory. Těm se každoročně naskytovala možnost sledovat současné světové trendy v tvůrčí fotografii
– Zvýhodnila talentované, soustavně pracující fotografy bez
ohledu na jejich věk a případnou jejich dosavadní popularitu ve světě fotografie
– Zavedením udělování 10 rovnocenných cen a 10 rovnocenných diplomů PREMFOTO byly odstíněny disproporce
v oceňování při podobných soutěžích, kdy se porovnávalo neporovnatelné (sportovní snímek s portrétem, krajinou apod.) a porota často musela sáhnout ke kompromisním řešením
– Zavedením pravidla, že každý autor, který soutěž odeslal,
obdrží výstavní katalog, se umožnila všem účastníkům
kontrola dodržení podmínky o premiérovém použití fotografie
2) Při tehdejším absolutním útlumu mezinárodní výstavní činnosti u nás otevřela naše soutěž postupně široké možnosti
kontaktu československé amatérské fotografické veřejnosti (včetně i části profesionálních pracovníků a některých
tehdejších teoretiků – vystupujících v roli porotců naší soutěže) se současnou fotografickou činností za našimi hranicemi. Odpovědí na otázku proč se něco podobného už
nekonalo, např. v Praze byl jednoznačný názor, že by to při
povolovacím řízení bylo zcela určitě hned na počátku zamítnuto. Naším tajemstvím úspěchu totiž byla skutečnost,
že jsme se nikoho na nic netázali, ale od nikoho také nic
nežádali ve formě podpory. Když se později stala akce fi-

20

3)

4)

5)

6)

7)

nančně neúnosná a museli jsme přece jen začít podporu
shánět, velmi rychle to skončilo 15. ročníkem a nezapomenutelným výrokem tehdejších pracovníků kulturního oddělení ONV: „Nelze podporovat akci, která za socialistické peníze představuje kapitalistickou kulturu.“
Po kvalitních obrazových materiálech především zahraničních strádajícím čs. Odborným fotografickým časopisům Československá fotografie a Revue – fotografie spoluprací se
šéfredaktory nabídla naše soutěž možnost širokého výběru
čerstvých současných domácích i zahraničních originálů,
čtenářům dosud neznámých.
Sestavováním mezinárodních porot se nabídly možnosti
kontaktů našich odborníků s řadou tehdy špičkových autorů, teoretiků, vysokých funkcionářů a manažerů světových fotografických výrobců (např. Dr. Gareis, šéf marketingu AGFY).
Pedagogům na FAMU se naskytla možnost výběru fotografií, jejichž reprodukce sloužily jako praktické ukázky v pozitivním nebo negativním smyslu fotografické tvorby pro studenty při přednáškách.
Dosud u nás v té době taburisované téma „akt ve fotografii“ se od prvých ročníků s mezinárodní účastí stal normálně zastoupeným tématem ve výstavní kolekci. Pražští redaktoři počkali s uveřejněním aktů ve svých časopisech jeden
rok, aby prý zjistili po vydání našeho katalogu „co to udělá s veřejností a ouřady.“ Po překvapivém klidu je reprodukovali.
Od 10. ročníku výstavy bylo zavedeno pravidlo, že snímky,
které získaly ceny s diplomy PREMFOTO zůstanou po výstavě v archivu soutěže jako majetek pořadatelů, neboť jejich autoři za ně získávají medaile a diplomy, které jsou navrhovány a provedeny kvalifikovanými výtvarnými umělci.
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Øímskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo námìstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 731 730 376, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Pøeloučská pou pøivítá Želivského opata!
Sestry a bratři, díky Bohu máme léto, prázdniny, je čas dovolené, čas být spolu, a poznávat nové krásné kouty země.
První neděli o prázdninách 5. 7. 2015
na Svatém Poli slavíme pouť, na
kterou přijal pozvání opat kláštera
želivského Mons. Jáchym Jaroslav
Šimek. Letos se oslavení svátku Navštívení Panny Marie kryje i se slavností věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.
Panna Maria stejně jako věrozvěstové jsou naplněni vírou v Boha a přijali do života Ježíše. Velice mně zaujala útlá knížka „Anonymní katolík“ od
Thierry Bizota (televizního producenta) o jeho úspěšném coming-outu, návratu do katolické církve
po dvouměsíčním setkávání na katechezích o víře s dalšími
adepty a skupinkou misionářů, laiků, bohoslovců a kněze. Filmová verze „Kdo chce být milován“ byla na TV NOE vysílána
na Boží hod velikonoční večer. Ježíš se tak dotkl jeho srdce, že
se proměnil. Ve vztazích k nejbližším, k sobě, postupně proměnil svůj život, dokonce si koupil bibli, četl ji a začal chodit
i na mše, vrátil se do církve. Dotek Ježíše není jednorázová
záležitost, ale každodenní, jako se najíš, piješ, možná kouříš,
denně se můžeš dotknout v modlitbě Ježíše, milovat jej, On je
nekonečný rezervoár Lásky.

Uprostøed Vás stojí, kterého neznáte!
Josef Toufar se chtěl stát knězem, a pro to udělal vše. Do
primy nastoupil jako žák, který je starší, než všichni ostatní
na škole, o dvě hlavy větší, s věkem
26let. V té době tam v sextě studoval
i budoucí přítel, želivský opat, Vít Bohumil Tajovský. Nakonec dostudoval
gymnázium v Chotěboři s pomocí Boží a kněze Františka Xavere Boštíka.
(Básník, kněz a katecheta F. X. Boštík
má dnes na zdi farní budovy v Chotěboři památnou desku.) Před 65-ti lety se dne 11. 12. 1949, na třetí neděli
adventní v Číhošti dle 20-ti svědků poprvé pohnul na oltáři křížek. Toufar to
ale neviděl! Tehdy ukázal při kázání levou rukou na svatostánek a řekl „Zde ve svatostánku je náš Spasitel“. Způsobený
zázrak u lidí z církve, ale i státní moci budilo velikého zájmu.
Dne 8. ledna přijel do Číhoště i želivský opat Vít Bohumil Tajovský, kromě desítek kněží a tisícovek lidí. Křížek se opět nepochopitelně pohnul a ještě více naklonil vlevo ke kazatelně.
Již 21. 12. 1949 ohledává místo činu i SNB. Předpoklady Toufara, že bude zatčen on, nebo svědkové, se pak naplnily vlnou
zatýkání na Vysočině. V sobotu večer z 28. na 29. ledna 1950
údajní „redaktoři“ odvezli kněze do trestního ústavu Valdice
u Jičína. Vězeň č. 8016 po 28 dnech sadistického trápení je pro
„podvod s křížkem“ ubit k smrti. Z knihy Miloše Doležala: „Jako bychom dnes zemřít měli“, 2012.
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„Bůh to byl, který dodával síly dávným mučedníkům,
ON to bude, do jehož otcovské náruče se zase jednou vrátíme.“ Z kázání P. Josefa Toufara.
ULOŽENÍ OSTATKŮ P. JOSEFA TOUFARA SE KONÁ DNE
12. ČERVENCE 2015 V 15:00 HODIN V ČÍHOŠTI, PŘI BOHOSLUŽBĚ S KRÁLOVÉHRADECKÝM BISKUPEM MONS. JANEM
VOKÁLEM.

Svatý Vavøinec – patron Pøelouče
Podle tradice pocházel ze Španělska. Jako mladík přišel
do Říma, kde se stal arcijáhnem /arci-hlavní /jáhen-diakonos,
první stupeň svěcení ke kněžství, pak
je kněžské a pak na biskupa/ papeže
Sixta II. Pro církev to byla těžká doba,
neboť císař Valerián krutě pronásledoval křesťany. Dal zatknout a popravit i papeže Sixta II. Ten však ještě
před svou smrtí stihl Vavřince požádat, aby rozdělil majetek církve mezi
chudé. Jeho prosba se stala Vavřinci
osudnou. Císař totiž vznesl na onen
majetek nárok a přikázal ho arcijáhnovi vydat. Vavřinec si vzal tři dny na
rozmyšlenou. Během nich rozdal všechny církevní statky chudákům a třetího dne stál před císařem se slovy, že oni jsou
pokladem církve. Tím samozřejmě císaře Valeriána rozlítil a vysloužil si kruté mučení, kdy ho vojáci bili holemi a přivázali na
žhavé pláty. Podle legendy však Vavřinec ani nehlesl. Naopak
děkoval Bohu za to, že může zemřít jako mučedník. To císaře
natolik rozzuřilo, že vyřkl konečný trest: upéct Vavřince na rožni.
Římskokatolická farnost Vás srdečně zve
dne 26. 7. 2015 v 17:00 na

VARHANNÍ KONCERT SVATOJAKUBSKÝ
V KOSTELE SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V PŘELOUČI
„KLASIKOVÉ VARHANNÍ TVORBY A JEJICH ČEŠTÍ SOUČASNÍCI“

varhany
BcA. et BcA. Petr Vacek, DiS.
program
Domenico Zipoli: Pastorale; Girolamo Frescobaldi: Toccata per
le levazione; Josef Ferdinand Norbert Seger: Toccata a fuga
a moll; Leopold Mozart: sbírka Der Morgen und der Abend (výběr);
Jan Zach: Preludium a fuga c moll; Wolfgang Amadeus Mozart:
Adagio C dur, KV 356; Jakub Jan Ryba: Preludium G dur;
Jan Křtitel Kuchař: Fantazie e moll, Pastorale G dur, Adagio As dur;
Improvizace na píseň Jezu Kriste, ščedrý kněže;
Ludwig van Beethoven: Sonatina F dur, Anh. 5; 1. Allegro assai
2. Rondo; František Xaver Brixi: Preludium F dur;
Vstupné dobrovolné

SPOLU S PAPEŽEM JANEM PAVLEM II., A FRANTIŠKEM
PROSÍM I JÁ JMÉNEM KATOLICKÉ CÍRKVE O ODPUŠTĚNÍ
ZA RÁNU ZPŮSOBENOU ČESKÉMU NÁRODU UPÁLENÍM
KNĚZE, MISTRA JANA HUSA A ZABÍJENÍM JMÉNEM BOHA!
P. LUBOMÍR PILKA
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Antonín Pleskot a jeho Potùčkova chalupa
V letním čísle Přeloučského Roštu
jsme v loňském roce otiskli jako fotohádanku fotografii tzv. Potůčkovy chalupy na Vratislavském náměstí. Nyní
se k ní vrátíme. V této městské části se
dochovaly až do roku 1933 dřevěné
usedlosti z 18. století, konkrétně Potůčkova chalupa pocházela z roku
1773.
Na přelomu 50. a 60. let 20. století
se na ní zaměřil přeloučský rodák Antonín Pleskot (1909-1980), který se zabýval tvorbou modelů lidových a historických objektů. Pracoval v přeloučské
Radiotechně a po druhé světové válce
v Tesle Karlín a poté v Tesle Elstroj ve
Vršovicích. Byl také členem pražského
Klubu rodáků a přátel města Přelouče.

Poprvé více zaujal v roce 1952 výstavou v Praze v závodním klubu ministerstva pošt a dostal se ke své první významné práci – modelu fojtství ve
Velkých Karlovicích. Svojí činnost vykonával pro orgány památkové péče od
50. let 20. století a své modely vyráběl
pro různá muzea po celém tehdejším
Československu. Jeho modely byly instalovány v Národním muzeu v Praze
a v Bratislavě, v Moravském muzeu
v Brně, Slezském muzeu v Opavě, Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích
a v Nitře. Dále byla jeho díla vystavena na zámku Kačina a Bojnice. Byl členem Spolku výtvarných umělců Marold a účastnil se více výstav, včetně
Výstavy lidové umělecké tvořivosti v Pra-

ze U Hybernů (1953). Svá díla vytvářel
pouze ve svém volném čase, dílnu měl
dle vzpomínek jeho syna ve své domácnosti v Karlíně v „komoře.“ Některé
své modely věnoval v 60. a 70. letech
20. století přeloučskému muzeu.
Modely byly vytvořeny převážně
v měřítku 1:100 či 1:50. Pleskot pracoval s dostupnými materiály. Terén i objekty byly z borové kůry, kterou barevně upravoval vodovými či temperovými
barvami (kůru získával např. v lesích
v okolí Dobříše). Kůru nejprve zbavil
hmyzu pomocí horké vody a následně
ji až půl roku nechal sušit. Trávník nahradil skutečnou rozemletou travou,
kterou posypal korovitý terén (z lišejníku), křoví vytvořil z lišejníku a vřesu,
stromy z dubových větviček, vřesu či
jedlových šišek. Doškovou krytinu chalup ztvárnil pomocí koudele a šindele
jsou opět z tenké kůry. Pleskot s oblibou nechával střechy objektů spíše volné, aby bylo možné nahlédnout do interiéru objektů, který samozřejmě také
ztvárnil a to včetně krovu, disposice
a dokonce vybavení (stoly, židle, postele, otopné zařízení, hodiny na stěně
apod). Objekty zasazoval do terénu,
který vycházel z reálií.
V době, kdy pracoval na modelu
chalupy, měl již k disposici pouze její
fotografii. I tak vytvořil poměrně výstižné zachycení celkového charakteru roubeného objektu, sestávajícího z domu,
paralerně s ním situovaného výměnku a stodoly uzavírající dvůr vzadu za
oběma stavbami. Detaily jsou dokonalé pouze v hlavním průčelí, výměnek má však jiná okna, než ta, která
jsou zachycená na fotografii. Pleskot
zachytil dokonce i čapí hnízdo na stromě, které se ve dvoře usedlosti skutečně nacházelo. Dvůr je zepředu uzavřen
plotem s dvěma brankami. Na dvoře se
nachází další strom a za ním kůlna.
Rozměry modelu jsou 21x15x11 cm a je
umístěn na dřevěné desce. Ve sbírkách
muzea se nachází od roku 1961.
Použitá literatura:
BALÁŠ, Emanuel. Výstava modelů lidových staveb. Český lid, 1953, roč. 40,
s. 141-142.
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Fotohádanka
STRAKA, V. Stará selská architektura
v modelech lidového výtvarníka. Svět
v obrazech, 1953, roč. 8, č. 49, s. 17.
HORKÁ, Hana. Modely zemědělských
staveb ve fondech muzeí v Pardubi-

cích a Přelouči. Východočeský sborník
historický, 1992, roč. 2, s. 215.
TETŘEV, Jan, VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny
města Přelouče: díl čtvrtý, 1918– 1989.
Přelouč, 2007, s. 66.

Fotohádanka
Správná odpověď na fotohádanku z červnového vydání
Roštu zní:



Městské muzeum Přelouč, fond Slavín,
složka Antonín Pleskot
Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek, KICMP
+420 731 200 821, 464 608 934
muzeum@ksmp.cz

„Fotografie z roku 1980 zachycuje výstavbu náměstí
Vítězného února (dnes 17. listopadu). Vpravo vidíme roh
prodejny čp. 1310, vlevo lešení na rozestavěném objektu
čp. 1298 a panelové domy v pozadí jsou čp. 1353-1355.“
Vítězkou se stává paní Irena Rozkošná a redakce Roštu
jí samozřejmě velmi gratuluje.
Pro letní vydání jsme si pro vás připravili opravdu těžký
oříšek. Rádi bychom znali odpověď na otázku, odkud byla tato fotografie pořízena. Trošku napovídáme, že toto stavení dnes
již v Přelouči neuvidíte a mnozí z vás budou v září možná překvapeni, kde původně stálo.
Na Vaše odpovědi se jako vždy těšíme na naší e-mailové
adrese redakce časopisu Rošt – rost@mestoprelouc.cz
Všem čtenářům přejeme krásné léto
a při dalším luštění fotohádanek v září nashledanou.

Výzva
Pro chystanou výstavu/expozici o nejslavnějším přeloučském rodáku Františku Filipovském hledáme dobové dokumenty a vzpomínky. Máte fotografii či jiný dokument Františka Filipovského v Přelouči z jakéhokoliv období? Setkali
jste se s ním osobně a máte na něj nějakou vzpomínku?
Podělte se s námi, fotografie a dokumenty jsme schopni pro
výstavu okopírovat. V případě zájmu kontaktujte správce muzejních sbírek M. Peštu. Děkujeme za ochotu.

24. 6. 2015: 73. výročí popravy našeho spoluobčana
Miloše Stantejského na pardubickém „Zámečku“
(opakovaná vzpomínka na významného odbojáře)
Je nutno zdůraznit, že doba německé okupace byla pro celý český národ
velmi ponižující, kdy většina jeho příslušníků usilovala snad jen o pouhé
přežití, ale byli však i tací, kterým šlo
o víc – o brzkou svobodu. A právě mezi
tyto odbojáře patřil i Miloš Stantejský.
Narodil se na Nový rok 1920 ve Vrdech, kde byl jeho otec poštmistrem.
Do Přelouče se Miloš přistěhoval v do-
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bě docházky do obecné školy společně s rodiči, kteří zde zakoupili rodinný
domek v Žižkově ulici č. p. 557. Milošův otec nebyl v naší rodině osobou
neznámou, neboť se znal s mým otcem – čáslavským rodákem, ještě z let
mladosti. Bylo proto zcela přirozené,
že k nám často přicházel na návštěvu
za otcem. Miloš navštěvoval v Přelouči obecnou a měšťanskou školu spo-

lečně s mým o rok starším bratrem Jaromírem, se kterým později pokračoval
ve studiu na Vyšší hospodářské škole
v Čáslavi. A tak při návštěvě svých rodičů vedla Milošova cesta vždy k nám,
aby společně s bratrem naplánovali víkendový program.
Po skončení středoškolských studií
v Čáslavi v r. 1939, tj. brzy po okupaci
ČSR, nastoupil místo účetního na dis-
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lokovaném pracovišti u svého švagra
pana Černíka v kamenolomu v Ležákách. Ubytován byl u mlynáře Jindřicha Švandy ve mlýně v Dachově – Ležákách č. p. 26. Když se hledalo vhodné
místo pro umístění vysílačky „Libuše“
z paraskupiny Silver A, padla volba na
strojovnu v lomu „Hluboká“ v Dachově-Ležákách, jehož majitelem byl František Vaško z Pardubic a správcem jeho
bratr Jindřich, bývalý poručík čsl. armády. Kromě majitele a správce lomu byl
do věci okolo vysílačky zasvěcen strojník lomu „Hluboká“ Karel Svoboda
z Miřetic a dále účetní z Černíkova
lomu náš Miloš Stantejský. Spojení
s Londýnem se podařilo navázat až
15. 1. 1942.
Ze vzpomínek bývalého mlynářského učně Jana Pavliše uvádí Dr. Miroslav Ivanov v knize „A hořel snad
i kámen“ (str. 132) toto: „Pamatuji se,
jak ještě v době, kdy ležel sníh, byli
u nás ve mlýně jak Potůček-Tolar, tak
Valčík, hovořili s panem Stantejským
a on jim slíbil pomoc. Sháněl pro vysílačku nové lampy až v Přelouči. On
totiž odtamtud pocházel a někdy na neděli jezdíval domů, jinak bydlel u nás
ve mlýně a byl tu také na stravu.“
Po Čurdově zradě dne 16. června
1942 dostaly události v Ležákách
rychlý spád. Připomeňme si alespoň ve
stručnosti jejich časový sled:
 27. května 1942 proveden atentát na
říšského protektora R. Heydricha
 10. června přemístěna vysílačka z lomu „Hluboká“ přímo do Švandova
mlýna
 14. června „navštívil“ mlýn velitel pardubického Gestapa Clages – údajně za účelem vyhledání vhodného
místa pro rekreaci
 17. června nastalo zatýkání spolupracovníků velitele Silver A kapitána Bartoše na Pardubicku. Vysílačka
byla přemístěna do Bohdašína u Červeného Kostelce.
 19. června provedlo Gestapo u starosty obce Dachov kontrolu policejních přihlášek občanů
 20. června byli zatřeni majitel lomu
„Hluboká“ František Vaško a jeho bratr Jindřich, správce lomu. Miloš Stantejský odejel domů do Přelouče
 21. června spáchal sebevraždu velitel Silver A Alfréd Bartoš při pronásledování v pardubických ulicích. Téhož
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dne odvezlo Gestapo mlynáře Švandu a strojníka Svobodu
 22. června přivezlo Gestapo po 3. hodině ráno zmučeného mlynáře Švandu, aby ukázal gestapákům, kde byla vysílačka. Sami slídili v pokoji, kde
bydlel Stantejský. Téhož dne spáchal
sebevraždu četnický strážmistr – velitel stanice ve Vrbatově Kostelci – Karel Kněz. Mezitím se objevil ve mlýně Stantejský, který právě přijel od
rodičů z Přelouče. I jeho přivedli nahoru k výslechu. Pochopitelně – za-

přel vše. Pak přišel na řadu krmič
Pilař. A učeň Pavliš dále vzpomíná:
„Zůstali jsme tři: Stantejský, Pilař a já.
Jinak všude prázdno, mrtvo. Pozítří
budou i oni dva nebožtíky, jen já to
náhodou přežiji. Byli jsme rozčileni
a báli se dalších dnů. Kdo bude na
řadě? Účetní, krmič, učedník? Snad
už nikoho nezatknou, říkal s nadějí
v hlase Stantejský. Pomůžeš mi? Kdesi ve mlýně byly schovány cyklostylované letáky: „Výzva k českému národu!“ – nebo tak se to nějak jmenovalo – Stantejský to pálil a já mu
pomáhal, ještě že to nenašli při té
noční prohlídce z neděle na pondělí.“
 23. června účetní povídá: „Čert ví, co
bude dál, schováme raději všechny
mlynářovy zásoby mimo budovy. Vynesli jsme tedy pytel krystalového
cukru, naložené maso atd. Vše jsme
ukryli mezi olše.
 24. června „říkám tetě Kouřílkové
z Rosic n. Labem, která se mezitím
objevila ve mlýně, že pojedu do Par-

dubic do školy. Tak brzo? Zeptal se
Stantejský, ale pak pokračoval: vlastně je to pravda, za chvíli bude svítat. Rozloučil jsem se s tetou, Pilařem a Stantejským, vzal jsem kolo,
když tu účetní ještě povídá: „Koukej,
tu máš kravatu“ Proč? „Třeba na památku, copak vím, co bude?“ A to
byla poslední chvíle, kdy se všichni
tři viděli naposled.
Pro Miloše nastala jistě nejtěžší
zkouška v jeho mladém životě a tou
byla ta poslední návštěva u rodičů
dne 20. - 22. 6. 1942 v Přelouči, kdy
stál před rozhodnutím, zda se má do
mlýna vrátit, či nikoliv. Miloš se netajil
obavou, že Ležáky stihne stejný osud
jako Lidice. Třebaže na něho můj bratr
naléhal, aby se do mlýna již nevracel,
jeho závěr byl jednoznačný. „Já se tam
vrátit musím, byla by to ode mne zbabělost.“ A v pondělí (22. 6. 1942) se
do mlýna skutečně vrátil, třebaže jen
pro svou smrt. Na jeho poslední cestu do Ležáků doprovodil k vlaku Miloše jen jeho otec, ten také dobře věděl, co bude následovat.
O hrdinství Milošově se zmiňuje
(na str. 82) ve své knize Dr. František
Schildberger: Adolf Sýkora, František
Sýkora a Miloš Stantejský, poslední popravovaní, volali před tím, než padly
výstřely: „Ať žijí legionáři!“ – měli na
mysli výsadkáře.
Takový tedy byl ležácký hrdina –
náš spoluobčan a přítel – Miloš Stantejský! Kéž by byl vzorem pro naši
mládež!
František Hollmann
Prameny:
Dr. Miroslav Ivanov: „A hořel snad i kámen“ – str. 132
Dr. František Schildberger: „Ležáky“ –
24. června 1942
Dr. Karel Jičínský: „Zámeček“ 30. výročí heydrichiády 1972
Zprávy Klubu Přátel Pardubicka: č. 9 –
10/1989, autor F. H.
Doporučení autora příspěvku:
Za hrdinný okupační postoj našeho spoluobčana Miloše Stantejského
při svém pobytu ve mlýně v Ležákách
a při popravě na pardubickém „Zámečku“ doporučuji udělení dodatečného
Čestného občanství města Přelouče –
in memoriam.
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Historie

Jan Hus - jeho odkaz

V časech, kdy je nedostatek mravních a intelektuálních
vzorů mezi živými, saháme do skladiště nebožtíků. Mrtví
hrdinové se znovu a znovu vracejí do národa, aby mu dodali inspiraci a kuráž. Naše dnešní snaha je hledat pod
nánosem lží ukryté odkazy. Kdo to potřebuje, když oni jsou
mrtví? Mnozí ani nemají hrob, přesto nám stojí za zády
jako zeď.
Ano, mrtví hrdinové typu Jana Husa se znovu vracejí,
aby nám dodali inspiraci a kuráž. Vzniká otázka: Proč si
Mistr Jan Hus zvolil smrt, odmítl uznat, že je kacíř a zachránit si tím život? Autentická věta, jíž Mistr Jan naposledy odmítl uznat, že je kacíř a zachránit si tím život zněla takto:
„V pravdě evangelia, kterou jsem psal a učil a kázal, dnes
vesele chci umřít.“ Výraz vesele v souvislosti s umíráním tak
strašným, dnes nám všem připadá nepochopitelný. Je zřejmé,
že Mistr Jan Hus si zvolil smrt s hlubokým rozmyslem.
Po celá léta žil v blízkosti smrti, mluvil o ní a psal, počítal s ní, ale snažil se ji oddálit. Nechtěl od svého díla odejít předčasně. Každý měsíc, týden i den vnímal jako dar, ne
kvůli přežívání na tomto světě, ale kvůli práci pro tento
svět. Psal do poslední chvíle v horečkách, nemocný a ke
konci v okovech i na rukou. Většina jeho kostnických listů
se zachovala, na rozdíl od dopisů přátel, které obezřetně ničil, aby své nejvěrnější chránil před mocenským postihem.
Opakovaně naléhavě žádal koncil o veřejné slyšení, kvůli
kterému do Kostnice přijel, ale ani písemná a statečně jmenovitá podpora českých a moravských pánů nedokázala
změnit postoj církevní a světské vrchnosti. A tak byl Mistrův
dramatický boj o reformu církve, k němuž mravně i intelektuálně dorostl jako k životnímu úkolu, v Kostnici zdevalvován na ubohou frašku o usvědčování kacíře. Pokrytecká
řízení, a ponižující podmínky byly samozřejmě kalkulem s lidskou slabostí. Koncil počítal s tím, že zřejmá neregulérnost
procesu rozleptá odpor vězněného a že Jan Hus pochopí,
že z labyrintu nástrah může uniknout jen postraní cestičkou. Pokud se podvolí, uzná, že šířil bludy a odvolá je, koncil ho nechá kajícně dožít v ústraní. Byla to osvědčená me-
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toda lámání charakteru strachem a v obměnách se používá
dodnes.
Vždyť i Husův univerzitní kolega a někdejší spolubojovník reformista Štěpán z Pálče „prohlédl“ včas a z radikálního zastánce Wiklefova učení se stal jeho odpůrcem a nakonec žalobcem proti Husovi. Mistr Jan tedy prožil trpkost
ze zrady blízkého přítele na vlastní kůži, poznal důsledky
Štěpánova intelektuálního a mravního selhání. Dá se usuzovat, že i pro tuto zkušenost dokázal Jan Hus předvídat,
jakou smršť následků by jeho vlastní únik postraní cestičkou vyvolal v Čechách a na Moravě. Uvědomoval si, že reformní hnutí, rozšířené už ve všech vrstvách společnosti, hnutí, jehož byl nyní hlavním představitelem, může zachovat při
životě jen jeho nespravedlivá smrt. Nemohl odvolat již své
učení, protože by tím zradil nejen sebe, své přívržence, zastánce a následovníky, ale především Ježíše, k němuž své
jednání vztahoval a kterého považoval za svého jediného
soudce.
Stejně jako kdysi Ježíš přijal nejpotupnější způsob exekuce, kterým pro Židy bylo ukřižování, přijal i křesťan Jan Hus
smrt v plamenech, která podle církevních zákonů znamenala ztrátu naděje na život věčný. Přesto Jan Hus šel na
smrt vesele. Jan Hus shledal, že církevní hodnostáři, kteří se
Ježíšem zaštiťují, jednají pokrytecky, když jeho odkaz pitvoří a zneužívají pro své účely, a proto se obracel v kázáních
ke všem, jejich srdce dosud neokorala, aby pokračovali v Ježíšově úsilí i bez svolení církve, nebo dokonce církvi navzdory. Když vybízel k neposlušnosti vůči autoritě, pokud této
autoritě chybí mravnost, vlastně hlásal svobodu svědomí pro každého člověka, svobodu, z níž lze vytvořit hlubokou kolektivní odpovědnost za svět náš vezdejší. Hus
po vzoru Ježíše vyznával, že víra není v rituálech, ale že se
projevuje jednáním, tedy souladem svědomí a činů. Jana Husa v Kostnici přemlouvali, aby se snížil ke lži, když odmítl,
domnívali se, že jej musí pro zachování své autority zabít.
Zajisté nepředvídali, jakou odezvu vyvolá Mistrova věrnost
pravdě v jeho rodné zemi a v jakou hrozivou sílu se změní v následných husitských válkách.
Málokterý národ má tak hlubinné dějinné okamžiky a tolik proměnlivý jejich výklad. V některých dobách se k husitství hlásíme, v jiných se od něj oprošťujeme a zapíráme motivy jeho vzniku. Včerejší i soudobé debaty vzdělanců o tom,
zda by Jan Hus souhlasil s husitským hnutím, nebo se jej
zhrozil, zda by kritizoval vznik protestantských náboženství,
nebo by tento vývoj uvítal, nemohou nikdy dojít k jednotnému závěru. Duši našeho národa stvořil kacíř Jan Hus
a další hledači a šiřitelé pravdy. Většinou nikdo z nich nebyl po smrti svatořečen, přestože zaživa se podíleli na zázracích. Už jen proto, že v českém prostoru dnes ještě mluvíme
česky, působí jako zázrak. Ten zázrak způsobili takoví lidé,
jako byl Mistr Jan svým intelektem, láskou a pracovitostí.
Mistr Jan Hus, pozvedl pro všechny své následovníky intelektuály laťku velice vysoko. Tím, že bude podlézána, ji snížit nikdo nemůže.
Zpracováno dle článku Jan Hus – sůl země,
Lenka Procházková – prozaička
Marcela Danihelková
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Datum 20. července je skoro za dveřmi a to znamená, že město Přelouč navštíví 95 finalistů světové
20. 7. 2015 se v Přelouči na velkém
náměstí uskuteční SVĚTOVÁ MÓDNÍ
PŘEHLÍDKA NESLYŠÍCÍCH, která má
podtitul MOLO BEZ HRANIC. Na tomto
molu se v rámci hlavního programu představí finalisté světové soutěže z celého
světa a všichni tito účastníci jsou vítězové národních soutěží svých zemí. Vzhledem k tomu, že tento ročník je v rámci
republiky již 15tý, tak se představí i vítězové z roku 2013 a 2014.
Budete svědky přehlídky nejenom
v plavkách, ale finalisté se předvedou
i v oblečení na volný čas, večerních šatech od známých návrhářů a také v národních krojích svých zemí, takže určitě
bude na co koukat.
Součástí této přehlídky je také vystoupení různých umělců, za všechny mohu
jmenovat např. SÁMERA ISSU s doprovodem. Programem této přehlídky
Vás bude provázet moderátorka Lenka
Vacvalová.
Pořadatel této akce KLUB UMĚNÍ ART-CLUB PŘELOUČ pro Vás také připravil bohatý doprovodný program, na
kterém se představí široká škála žánrů,
jak tanečních a hudebních vystoupení,
tak jako vyvrcholení Ohnivá Show Filipa Stejného.
Naším zájmem je podpora Přeloučského regionu a i proto se na této akci
představí domácí hudebníci, jako např.
kapely DECHITAKI, ACOUSTIC BAND
a další.
Z hudební nabídky si určitě nenechte ujít vystoupení klasického žánru v podání paní HERIÁNOVÉ RYKLOVÉ, FRAN-
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soutěže MISS-MISTER DEAF WORLD-EUROPE-ASIA
z bezmála 50 zemí celého světa.

TIŠKA LAMAČE a opravdovou lahůdkou
bude vystoupení nevidomé zpěvačky MONIKY MAŠKOVÉ.
V rámci tanečního bloku se představí mimo jiné i Mažoretky ZUŠ Přelouč,
taneční soubor školy SVÍTÁNÍ, taneční
skupina BETA, FLAMENCO Pardubice
a další.
Celým doprovodným programem
Vás bude provázet moderátor FILIP NOVOTNÝ.
Pro návštěvníky této akce je také připraven program v Občanské Záložně,
kde bude probíhat výstava výtvarných děl
různých autorů. Za všechny mohu jmenovat např. Ak. soch. BLANKU PROKSOVOU, JOSEFA DVOŘÁČKA, MUDr. ALEŠE
BUČKA a další. V prostorách Občanské
záložny bude také otevřena kavárna
a koktejlový bar.
Pro návštěvníky bude celý den zajištěna bohatá nabídka občerstvení společnosti ALFREDO spolu s TICHOU KAVÁRNOU, kde je veškerá obsluha neslyšící,
nebo stánek u MIMA, kde si můžete
pochutnat na opravdu výborné kávě.

níků nebo účinkujících. Akce tohoto typu je v našem regionu poprvé a věříme,
že určitě ne naposled, proto přijďte a bavte se.
Akce začíná ve 14 hodin a trvá do
24 hodiny. Vstupné je zdarma.
Na závěr bych rád za Klub Umění
ART-CLUB Přelouč poděkoval Městu Přelouč, všem sponzorům, příznivcům a přispěvovatelům, bez nichž by se tato akce
nemohla konat a jejichž podpory si velmi vážíme.
Na závěr Vám všem chceme popřát
krásné a pohodové léto, mnoho štěstí
a zdaru.
Za KLUB UMĚNÍ –
ART-CLUB PŘELOUČ
manažer projektu
Luděk Schejbal

Vzhledem k tomu, že náš spolek již
několik let podporuje Dětskou Kliniku
Fakultní nemocnice v Hradci Králové tak
i při této akci budeme mít prodejní stoleček, kde si za částku deseti korun můžete koupit pohledy Přelouče a tím přispět na nemocné děti. Pohledy dodala
firma ELMET, za což ji děkujeme.
Naším cílem je spokojenost a úsměv
na tváři všech, ať návštěvníků či účast-
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Kulináøské okénko

Kulináøské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Máme před
sebou krásné časy. Čeká nás doba sladkého nicnedělání, koupání, spaní pod
stanem, setkávání s kamarády u ohníčků a tedy i vaření. Prázdniny byly vždy
obdobím zvýšeného grilování. Proto vám
dnes chci naznačit, co všechno se dá
dělat s potravinami upravovanými nad
ohněm. Nebudu vám dávat rady jak
upravovat maso, to umíte všichni, ale
spíše se zaměřím na přílohy, které vylepšují vaše grilování masíčka.
UNIVERZÁLNÍ GRILOVACÍ POTÍRKA
Postup: cibuli a česnek pokrájejte na malé kousky, nechte na oleji zesklovatět.
Přidejte hořčici (plnotučnou) oloupaná
a pokrájená rajčata, trochu octa, worcestrovou omáčku, pepř, trochu ostřejšího
koření (chilli), sůl – pozor v hořčici je
také sůl, dvě lžíce olivového oleje. Tuto
směs na mírném ohni za stálého míchání chvíli povařte (5 minut). Maso jí můžete při grilování potírat, nebo v ní marinovat.
PEČENÁ CIBULE SE žAMPIONY
Postup: menší žampiony očistěte, z kloboučku stáhněte vrchní blanku a zkraťte nožku. Cibuli oloupejte a nakrájejte na
silná kolečka. Oboje střídavě napichujte na dvě jehly tak centimetr od sebe.
Tak částečně zamezíte rozpadu cibule
a protáčení žampionů. Vše posolte, opepřete a potřete olejem. Nezapomeňte na
vnitřní lupínky žampionů. Můžete rožnit
společně s masem.

vu (může být Citronka), sůl, pepř. Hlívu
tímto ochuceným olejem potřete z obou
stran a zprudka grilujte, obracejte, otírejte olejem, až houba začne hnědnout. To
samé lze udělat s paprikovým luskem.
Ty rozpulte, odstraňte semínka a vnitřní
žebra. Při grilování je potírejte stejně připraveným ochuceným olejem jako u hlívy. Grilujte do zhnědnutí lusků.
ZELNÝ SALÁT S MRKVÍ
Zelný salát se hodí snad ke všem grilovaným pokrmům.
Postup: nejdřív si připravte zálivku. Použijte na ni: bílý vinný ocet, cukr, olivový
olej, sůl, pepř. Na vlastní salát: bílé zelí,
mrkev, jarní cibulku i s natí, oloupané
sladké jablko bez jádřince. Zelí nakrájejte na tenké nudličky, mrkev a jablko
nastrouhejte. Přelijte zálivkou, promíchejte a dejte do chladu.
Další výbornou přílohou k masům je česnekový jogurt. Také se mu říká TZATZIKI. Jako základ se používá bílý jogurt.
Též je ke koupi jogurt na řecký způsob.
Do jogurtu přidejte rozetřený česnek, sůl,
pepř, oloupanou a nastrouhanou hadovku (proti normální okurce nemá výrazná semena), dobře promíchejte a je hotovo.



Poznámka: aby vám jogurt příliš nezřídnul, musíte nastrouhanou okurku před
vložením do jogurtu posolit, nechat odstát aby pustila vodu, kterou je potřeba
slít a okurku ještě vymačkat. Do jogurtu též můžete přidat čerstvý kopr a napůl rozkrájené olivy.
Vážení čtenáři, dám vám otázku: „Co přikusujete ke grilovaným pochoutkám?“
Dám vám nápad. Zkuste MEXICKÉ
PLACKY – TORTILLY. Jejich příprava je
velice snadná.
Jak na to: nasypte 6 lžic (120 g) polohrubé mouky do hlubší misky. K ní přidejte ½ kávové lžičky soli, ½ kávové lžičky prášku do pečiva, 2 lžíce rostlinného
oleje a 1 dcl vlažné vody. Vše nejdříve
promíchejte vařečkou. Když těsto zhoustne, použijte ruku. Hněťte tak dlouho, dokud těsto není hladké a nelepí. Misku
přikryjte utěrkou a nechte půl hodiny odpočinout. Následně si pomoučněte pracovní desku. Těsto na ni vyklopte a vykrojte z něj bochánky. Ty rozválejte na
tenké placky odpovídající průměru pánve, na které budete placky péct. Tu lehce vytřete olejem a na prudkém ohni na
ní placky opékejte z obou stran. V průběhu pečení zamačkávejte vznikající
puchýřky. Jakmile začnou hnědnout, je
placka hotová. Hotové placky dávejte na
sebe a nechte vychladnout.
Krásné prázdniny a dobrou chuť
vám přeje
Pavel Culek

Inzerce

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
Postup: z hlívy odstraňte silnou nohu. Do
velké polévkové lžíce olivového oleje přimíchejte rozetřený česnek, citronovou šťá-

Inzerce
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Fejeton



Za Ludvíkem Vaculíkem
Při nedávné návštěvě Kojic jsem na hřbitově kolem krásného románského kostela nalezl náhrobek se zvláštním textem. Není na něm jméno, je na něm jen nápis: „Konečně
klid“. Originalita těchto slov mě zprvu pobavila, ale když
jsem se zamyslel nad jejich obsahem, přišlo mi to najednou nějaké smutné. Cítil jsem v tom hořkost čehosi neprožitého a snad i zbytečného.
To Ludvík Vaculík si zvolil pro svůj náhrobek v Broumově nápis více nadějeplný a optimistický. A přitom civilní a nesentimentální: „Byl jsem tu a možná zas přijdu.“
Český, resp. valašský spisovatel Ludvík Vaculík zemřel
dne 6. června ve věku nedožitých 89 let. Ze světa tak odešel autor próz Sekyra, Morčata či Český snář, tvůrce výzvy Dva tisíce slov, organizátor samizdatové edice Petlice
a v porevolučních časech jeden z pilířů Lidových a Literárních novin.
Byl důkazem toho, že čirého ducha a bystrý úsudek si
lze uchovat i ve vysokém věku. Jeho Poslední slovo v úterních Lidových novinách vycházelo do poslední chvíle s ta-

kovou pravidelností, že se zdálo, že tomu tak bude věčně.
Spolu s ním pro mě odchází pocit, že nesmrtelnost přeci
jenom může existovat.
Prolistoval jsem si znovu jeho fejetony. I když jsou tam
zmiňována mnohá místa České republiky, na Přelouč jsem
v nich zatím nenarazil. Mnohé ale na ni lze vztáhnout. Za
všechny alespoň dvě ukázky: „Vracím se a hledím z mostu
k širokému jezu. Velká voda tu způsobila dlouhý a vysoký
ostrov štěrku. To mi připomíná, že nepolepšitelní betonáři
zas a furt mluví o spojení Odry a Moravy s Labem a Dunajem… To je duševní porucha, nebo hloupá výchova už z rodiny, na všecko hledět technicky.“ Anebo: „Názor, že řeka
musí být splavná, míří k nudě a pustotě. Neboť skřítci, víly,
bozi a literatura se rodí právě ve křoví nepřístupnosti.“
Ludvík Vaculík měl radikální názory. Jeho myšlenky byly jasné a vybroušené. Byly ostřím, které vždy propichovalo
krustu stereotypů a povrchnosti.
Jeho hlas bude chybět.
MŠ

FEJETON

tům patřilo náboženství, němčina a ve vyšších ročnících krasopis.
Zažloutlá babiččina vysvědčení dokladovala, že babička
byla chytrá, pilnosti vytrvalé, s velmi úhlednou vnější úpravou písemných prací, dobrých mravů dbalá. Během osmileté školní docházky zameškala pouze osm „půldnů“.
Lidstvo, tedy i školství, podléhá evoluci. Výše zmíněné
předměty postupně z vysvědčení zmizely. V době internetu, „chytrých“ mobilů a tabletů nemáme potřebu psát dopisy úhledným písmem, ztrácet čas promýšlením správné
stylizace textu bez pravopisných chyb. Nepotřebujeme listovat v knihách, internet nabídne rychlou pomoc (i s chybami), případný výskyt gramatických chyb SMS také přežije. Ke komunikaci nám stačí dva až tři prsty na zvládnutí
klávesnice, případně pouze palec k posunu textu na „chytrém“ mobilu či tabletu. V ušetřeném čase budeme vnímat
sdělovací prostředky, z nichž se na nás valí oblíbené obludné slovní tvary jako „dvěmi“ místo dvěma, „pracem“ místo
pracím, „bysme“ místo bychom, „by jste“ místo byste a bohužel řady dalších. Važme si našeho českého jazyka a pěstujme jeho krásu.
Hezké prázdniny s „Pravidly českého pravopisu“!
D. Jiroutová

Od krasopisu k displeji
Ze dna zásuvky na mě vykoukla hromádka dopisů, psaných úhledným písmem mé babičky, a její vysvědčení ze
základní školy. Na formulářích z let 1930 až 1938, samozřejmě ručně vyplňovaných, mě kromě známek zaujaly předměty, včetně stupnic jejich hodnocení, které na současném
vysvědčení nenajdeme.
Výčtu předmětů vévodily dvě kolonky. V první byly „Mravy“. Jejich hodnocení bylo pětistupňové: chvalitebné, uspokojivé, zákonné, méně zákonné, nezákonné. Uličník se čtyřkou
z mravů byl patrně přesunut do třídy Igora Hnízda. S pětkou
odkráčel do polepšovny. V té druhé kolonce byla „Pilnost“
s hodnocením: vytrvalá, náležitá, dostatečná, nestálá, nepatrná. Případný hokynář by sotva zaměstnal absolventa s pilností pouze dostatečnou, nestálou, či dokonce nepatrnou.
Seznam vyučovacích předmětů uzavírala „Vnější úprava písemných prací“ s klasifikačními stupni: velmi úhledná, úhledná, méně úhledná, neúhledná, nedbalá. Budoucí
úředník se holt musel ve škole snažit. K povinným předmě-

Rùstové bolesti u dìtí
Růstové bolesti dolních končetin
u dětí jsou běžně přijímaným termínem, přestože bolesti nejsou způso-
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beny růstem. Spíše by měl být užíván
termín „benigní noční bolesti u dětí“,
což zahrnuje v názvu benigní, tedy že

se jedná o nezávažné obtíže bez rizika postižení kloubů v budoucnu.
Typické růstové bolesti postihují
zdravé, většinou předškolní děti během
noci a projevují se silnou bolestí trvající nejčastěji 10–20 minut v obou dolních končetinách. Dítě se budí větši-
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nou mezi 22. – 24. hodinou s pláčem,
a pokud dokáže bolest lokalizovat,
ukáže nejčastěji na oblast předkolení
a holeně. Po různě dlouhé době bolesti ustávají, dítě usíná a ráno se budí zcela v pořádku. Je bez obtíží a věnuje se běžným pohybovým aktivitám.
Růstové bolesti se mohou opakovat jedenkrát měsíčně, ale i několikrát týdně. Tyto obtíže se mohou vyskytovat
současně u sourozenců a často si rodiče vzpomínají na stejný typ bolestí
v dětství. Růstové bolesti jsou poměrně častým problémem u malých dětí
a vyskytují se u 10 – 20 % předškolních dětí.
Příčina růstových bolestí je neznámá. Souvislost s růstem je spíše spekulativní vzhledem k tomu, že velké
množství stejně rostoucích dětí tento
typ bolestí nemá. V současné době
jsou diskutovány různé teorie vzniku
bolestí. Jedna vysvětluje obtíže svalovým přetížením, druhá anatomickou
odchylkou ve stavbě kolenního kloubu či plochonoží, třetí hledá příčiny
v psychogenních faktorech, protože
část těchto dětí si stěžuje současně na

bolesti hlavy a bolesti břicha. V dnešní době je prokázaná souvislost mezi
růstovými bolestmi a nadměrnou kloubní volností (hypermobilitou). U těchto
dětí se noční bolesti vyskytují 2–3x
častěji než u dětí s normálním kloubním rozsahem.
Vzhledem k tomu, že diagnóza se
stanovuje na základě anamnestických
údajů a normálního klinického vyšetření dítěte a tomu, že neexistuje žádné
laboratorní vyšetření, které by diagnózu potvrdilo, je vhodné připomenout
některé skutečnosti, kdy se o růstové
bolesti nemusí jednat. Pokud se objeví celkové příznaky ve dne i v noci,
jako jsou únava, zvýšená teplota, nechutenství a bolest přetrvává i přes
den a vede ke kulhání nebo je u dítěte nápadný místní nález jako citlivost
končetiny, otok, omezení pohybu, je
vhodné konzultovat svého dětského
lékaře.
Jaké jsou léčebné přístupy?
Úspěšná léčba v sobě zahrnuje přesvědčení rodičů i samotného dítěte, že
se nejedná o závažné onemocnění. Pomoc dětem představuje jemná masáž,



kdy významnější roli hraje vlastní dotyk ruky rodiče než volba masti či krému. Masáž může být účinná buď sama o sobě, nebo ve spojení s léky
proti bolesti. Analgetika (přednost je
dávána paracetamolu) se mohou podat léčebně při déle trvajících bolestech, ale je možno je podat i preventivně u dětí, u kterých se obtíže opakují několik dní po sobě. Léky mohou
příznivě ovlivnit četnost i intenzitu bolestí. U dětí s nadměrnou kloubní volností je vhodné vypozorovat „spouštěče“ bolestí (většinou to bývá nadměrná
fyzická zátěž) a následně se jich vyvarovat. Naopak přiměřená fyzická zátěž
vede k správnému posílení svalstva,
zlepšení kloubní volnosti a následně
příznivému ovlivnění nočních bolestí.
Růstové bolesti se mohou stát rodinným problémem. V případě, že se
u dítěte objeví abnormální příznaky
uvedené výše nebo si nebudete jisti
tím, že se jedná opravdu o benigní
noční bolesti, je vhodné konzultovat
svého dětského lékaře, který vám doporučí případná další vyšetření.
MUDr. Němec Vladimír, PhD.

Český pohár v dálkovém plavání – 1. kolo Mìlice
O pohár starostky mìsta Pøelouče a o pohár Lídy Jelínkové
V sobotu se na písníku v Mělicích uskutečnil
první závod na otevřené
vodě, kterým pokračuje
Český pohár v dálkovém
plavání. Studené počasí
posledních dní před závodem, srazilo teplotu vody až na 17 °C, což je na
začátek sezóny žalostně
málo a řadu plavců to od
startu na 24. ročníku O pohár Lídy Jelínkové odradilo. Na startu se tak objevila padesátka nejodvážlivější
plavců z 19 oddílů. Hlavním závodem žen je již tradičně
závod na 5 km, který letos pro domácí barvy vybojovala
Lenka Štěrbová za 1:05:06, před další domácí plavkyní
Pavlínou Kubátovou (1:06:37) a plzeňskou Petrou Hauerovou (1:06,42). Závod mužů se pak stal kořistí brněnského
reprezentanta Karla Balouna (1:00:59), před slovenským
plavcem Markem Pavukem z Aquasportu Levice (1:03:32)
a domácím Danem Čabanem (1:05:15), z domácích plav-
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ců na šestém místě dohmátl Petr Matěna (1:15:34). Hlavním závodem mužů byl již 20. ročník O pohár starostky
města Přelouče, který se plave na trati 15 km. Tam triumfoval český reprezentant Matěj Kozubek z Bohemians Praha v čase 3:16:14, druhý doplaval Jakub Černý z PK Vysoké
Mýto za3:17:55 a třetí bratr vítěze Tomáš v čase 3:18:34.
Prakticky bok po boku spolu proplavali závod Radek Táborský a Aleš Rucký (Bohemians resp. SCPAP), kteří závod vzali jako přípravu na letošní pokus o zdolání úžiny
mezi Doverem a Calais. Oba doplavali v čase 4:09:38.
Aleš pak pokračoval dál s cílem strávit ve vodě celkem
deset hodin… Soutěž žen měla v cíli jen jednu plavkyni,
kterou byla domácí Renata Nováková, která doplavala
v čase 3:56:09. Z původního pětičlenného pole nenastoupily hned tři její soupeřky a čtvrtá závod vzdala… Ještě
se musíme zmínit o žácích. V kategorii starších žáků na
trati 3 km zvítězil domácí Josef Knotek (1:00:19) před dalším plavcem v červenobílých barvách Petrem Barešem
(1:08:48).
V průběžném pořadí Českého poháru je v kategorii žen
v čele Renata Nováková a v klubech SCPA Pardubice. Dalším kolem bude v sobotu závod v Tovačově.
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Župní hasičská soutìž
v Hlinsku
V sobotu 23. 5. 2015 se uskutečnily župní hasičské závody
v Hlinsku. Sbor ČHJ – HS Přelouč reprezentovalo celkem 6 družstev v dětských i v dospělých kategoriích. Zúčastnilo se jedno
družstvo přípravky, dvě družstva mladších žáků, jedno družstvo
starších žáků, jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů.
Soutěžní disciplínou byl klasický útok dle pravidel požárního sportu. Přeloučští hasiči se zde vedli celkem dobře, o čemž
svědčí dosažené výsledky.
Kategorie přípravek: Nejmenší hasiči vybojovali 2. místo.
Kategorie mladších žáků: Družstvo A se umístilo na 3. místě
a družstvo B na 4. místě.
Kategorie starších žáků: Starší žáci si vybojovali 2. místo.
Kategorie žen:
Družstvo žen získalo 2. místo.
Kategorie mužů:
Družstvo mužů obsadilo 7. místo.
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Všichni mladí hasiči se tímto kvalifikovali na prezidentské kolo mládeže, které se uskuteční v neděli 7. 6. 2015 v Hlinsku.
Družstvo žen postoupilo na Mistrovství republiky, které se bude konat v sobotu 12. 9. 2015 v Čáslavi a družstvo mužů postoupilo na prezidentské kolo, které proběhne v neděli v 21. 6. 2015
v Dobříši.

Soutìž o pohár starosty mìsta Hlinska
- prezidentské kolo mládeže
V neděli 7. 6. 2015 se mladí hasiči sboru ČHJ – HS Přelouč
zúčastnili soutěže ,,O pohár starosty města Hlinska“, která byla
zároveň i prezidentských kolem mládeže české hasičské jednoty. Přeloučský sbor byl na závodech zastoupen jedním družstvem
mladších a jedním družstvem starších žáků.
Soutěžními disciplínami byl klasický útok dle pravidel požárního sportu a štafeta 4 x 60 metrů. (V této štafetě běží vždy čtyři
zástupci z každého družstva, přičemž každý závodník je zapojen do jednoho soutěžního úseku. V daných úsecích mají mladí
hasiči za úkol: přeběhnutí přes kladinu, překonání překážky, pře-

Přeloučský ROŠT

Sport
nesení hasicího přístroje a zapojení štafetových hadic do rozdělovače, proudnice a jejich následné roztažení).
Celkové výsledky jsou následovné:
Soutěž o pohár starosty města Hlinska
Kategorie mladších žáků: Družstvo mladších žáků obsadilo
10. místo
Kategorie starších žáků: Družstvo starších žáků získalo 7. místo
Prezidentské kolo
Kategorie mladších žáků: Mladší žáci vybojovali 6. místo
Kategorie starších žáků: Starší žáci se umístili na 4. místě
Obě soutěžní družstva sboru ČHJ – HS Přelouč se tímto kvalifikovala na Mistrovství republiky mládeže, které se uskutečnilo
v sobotu 20. 6. 2015 v Hlinsku.

Hasičské závody
v Pøelouči
V sobotu 6. 6. 2015 se uskutečnily každoroční oblíbené závody v požárním útoku, které pořádal sbor přeloučských dobrovolných hasičů ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Přelouč.
I v letošním roce byla celá soutěž rozdělena do dvou samostatných částí. Nejprve soutěžily dětské kategorie o putovní pohár ředitele TEPOSTOPU, spol. s r. o. a následně se družstva
mužů a žen snažila vybojovat putovní pohár starostky města
Přelouče.
Celá akce byla zahájena originální ukázkou nejmladších přeloučských hasičů, kteří zde jako jediní zastupovali kategorii
přípravek (děti do 6 let věku). Děti zde divákům předvedly, jak
si i ti nejmenší hasiči dovedou poradit s uhašením požáru za



pomoci svého speciálního hasičského autíčka a potřebného vybavení.
Po ukázce následovala soutěž dětských kategorií, a to mladších žáků (věk 6-12let) a starších žáků (věk 12-16let). Úkolem
mladých hasičů bylo provedení klasického útoku dle pravidel požárního sportu. Putovní pohár ředitele TEPOSTOPU, spol. s r. o. se
podařilo získat mladším i starším žáků ze sboru ČHJ – HS Hlinsko.
Soupeření dětí poté vystřídal souboj mužů a žen, kteří soutěžili jak v tradičním útoku dle pravidel požárního sportu, tak v útoku
netradičním, který byl do poslední chvíle překvapením pořadatelů.
Netradiční útok spočíval v tom, že na závodní dráze byl již
před startem umístěn rozdělovač a připravená překážka - okno,
které museli překonat závodníci běžící proudy a rozdělovač. Všechny hadice, jež byly uspořádané v kotoučích libovolně na platě,
musely být ještě před zapojením podány skrz tuto překážku. Celý útok byl ještě ztížen tím, že savice nesměly být umístěny na
platě, nýbrž s nimi závodníci vybíhali ze startovní čáry. Vše tedy
záleželo na vybrané strategii soutěžního družstva. Tato netradiční část proběhla naštěstí zcela bez komplikací a všichni si ji patřičně užili.
Putovní pohár starostky města Přelouče zůstal tentokrát na
domácí půdě, a to jak pro kategorii mužů, tak i žen.
Celkové výsledky byly následovné:
Kategorie mladších žáků: Družstvo A se umístilo na 7. místě
a družstvo B obsadilo 4. místo.
Kategorie starších žáků: Starší žáci si vybojovali 4. místo.
Kategorie žen: Družstvo žen získalo 1. místo.
Kategorie mužů: Družstvo A obsadilo 2. místo a družstvo B
místo 1.
Kromě skvělých sportovních výkonů a podívané na požární
sport, zde bylo pro diváky a soutěžící připraveno bohaté občerstvení a pro děti byl, jako již tradičně, připraven skákací hrad.
Celá akce byla opět velmi úspěšná. Už nyní se můžeme těšit
na příští rok a na další skvělé zážitky a sportovní úspěchy.

Bojové sporty na Pøeloučsku
Nabídka sportovních oddílů v Přelouči a blízkém okolí pro rekreační, kondiční, sportovní cvičení, nebo jen pro vlastní pocit
bezpečí. Rádi uvítáme každého, kdo nechce nechat svůj osud
náhodě a chce být připraven. Děti, dorostenci, muži, ženy v jakémkoli věku, začít je možno kdykoli, jen chtít.

obranu proti noži a střelbu. Trénink náboru bude probíhat ve
středu a čtvrtek.
Info - www.karateprelouc.cz, facebook skupina – Karate Přelouč, mobil – 606 125 988.

Oddíl KARATE PØELOUČ

(Akademie bojových umění)

Hlavní trenér oddílu – Souček Lubomír (1. DAN karate, trenér
2. třídy, zkušební komisař Východočeského kraje, medailista regionálních i republikových závodů v kategorii kumite – zápas)

Hlavní trenér – Mgr. Igor Ročín (1. DAN karate, trenér 3. třídy, instruktor sebeobrany, kondiční trenér, medailista
mezinárodních závodů Shinkyokushinkai karate)
Trenér – Souček Lubomír (1. DAN karate, trenér 2. třídy,
zkušební komisař Východočeského kraje)
Trenér – Šípek Radek (1. DAN Ju-jiksu, 2. kyu Judo, instruktor MP Přelouč.)

NÁBORY DO ODDÍLU – středa 16. září 2015 v 17.30 hod. v tělocvičně internátu bývalého odborného učiliště – vedle kasáren
u výjezdu na Pardubice.
Nábor je určen pro děti i dospělé – muži, ženy, bude probíhat
od září do prosince. Výuka bude zaměřena na pozvolné navýšení kondice, motoriku, posilování břicha, protažení a vlastní výuku úderových technik a sebeobrany. Pokud vás to bude
bavit, bude následovat přestup do oddílu a výuka sportovního
karate či sebeobrany. Výuka je doplněna podle zájmu o sebe-
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ABUS PØELOUČ

Nábory budou probíhat v září – přípravka malých dětí na bojové sporty, karate Shotokan a Shinkyokushinkai, Ju-jiksu a Judo,
kondiční tréninky pro dospělé.
Info - www.abusprelouc.cz, facebook skupina – ABUS Přelouč,
mobil – 603 562 034
Souček Lubomír
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Fotbalové ohlédnutí za sezónou 2014-2015
Vážení přátelé přeloučského fotbalu,
skončila sezóna 2014-2015, v které si naše A-mužstvo opět po dvou sezónách účinkování v I. A třídě vybojovalo postup do
krajského přeboru. Účast v nejvyšší krajské soutěži bude klást na nás všechny úplně jiný přístup, než tomu bylo dosud. Bude nutné doplnit kádr mužstva, abychom
nebyli v této náročné soutěži pouhými sparingpartnery. Rovněž přístup k tréninkům
i k zápasům musí zaznamenat výrazný
kvalitativní posun. Příští sezóna ukáže, zda
tato slova nejsou jenom planým řečněním.
Rovněž B-mužstvo, které se v průběhu
uplynulé sezóny pohybovalo v popředí
okresního přeboru, musí zlepšit kolektivní výkon, který se doufám s příchodem
talentovaných dorostenců zlepší a vedení A-mužstva bude mít v případě potřeby

kam sáhnout. Celkové hodnocení v kategorii dospělých je tedy více méně úspěšné, jenom nesmíme usnout na vavřínech.
Co se týče práce s mládeží, vždy jsme
byli hodnoceni v rámci Pardubického kraje jako jedni z nejlepších. Tuto vizitku se
snažíme udržet i do příští sezóny. Starší
a mladší žáci udrželi dobrou výkonnost
a po základní části soutěže postoupili do
nadstavbové části, kde už sice nebyli tak
úspěšní, ale přesto svěřenci trenérů Pavla Václavka a ing. Rokyty zaslouží za své
výkony absolutorium.
Dorost se po celou sezónu potýkal
s úzkým kádrem, a jen díky tomu, že jsme
měli řadu hráčů takzvaně na střídavý start
z Choltic a Chvaletic, jsme nastupovali
k zápasům v plném počtu hráčů. Přesto
se nám podařilo na poslední chvíli kraj-

Příprava cen

Ze zápasu Hradec Králové - Pardubice

Putovní pohár předává starostka města Přelouče...

Vítěz - Hradec Králové
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ský přebor zachránit pro příští sezónu, do
které vstoupí dorostenci společně s chlapci z Řečan n. L., se kterými vytvoří tzv. „souklubí“ FK Přelouč/Řečany nad Labem.
Pro úspěšné fungování klubu, hlavně co se týče další perspektivy, je nutné
pracovat s fotbalovým potěrem – přípravkou. Není snadné v dnešní době získat
děti pro sport, ať už je to v jakémkoliv odvětví. Zatím se trenérům Koberovi a Horáčkovi podařilo poskládat mužstva přípravek
takovým způsobem, že se kvalifikovali do
závěrečných kol v soutěži. Největším problémem je při současném stavu skutečnost, že jakmile se vyskytne trochu šikovnější talent, okamžitě po něm sáhne
FK Pardubice a my při vší snaze ostrouháme mrkvičku. Přesto talentům nebráníme
a přejeme jim úspěšný fotbalový růst.

... pan hejtman

Nejlepší tři

Funkcionáři a hosté

Přeloučský ROŠT
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V polovině června se uskutečnil
59. ročník Celostátního žákovského
turnaje, tentokrát už s mezinárodní účastí zastoupeným mužstvem MKF Košice.
Úroveň turnaje byla nad očekávání velmi dobrá vzhledem k úmorným vedrům,
v jakých se utkání hrála. Krátce bych se
zmínil o výkonech našich žáků. Již jsme
si zvykli na to, že nemáme šanci se měřit s mužstvy ligových fotbalových středisek.
Letos tomu bylo jinak, naši žáci sehráli
velmi vyrovnané zápasy s Vítkovicemi 0:2,
s Jabloncem 1:2, porazili výběr okresu Pardubice 2:1 a v boji o 9. místo porazili silné mužstvo MKF Vyškov 2:1. Umístění sice není bůhví jaké, ale předvedená hra
byla, jak se říká, ke koukání.

Finálovému zápasu mezi mužstvy
FC Hradec Králové a FK Pardubice přihlížel spolu se starostkou paní Irenou Burešovou i hejtman Pardubického kraje pan
Martin Netolický, který se vážně zajímal
o budoucnost tohoto turnaje, přípravu
60. ročníku i případnou rozsáhlou rekonstrukci stadionu. Vítězem turnaje se stalo nakonec zaslouženě mužstvo Hradce
Králové, které v utkání velmi dobré úrovně porazilo FK Pardubice a odvezlo si
pohár města Přelouče, předaný paní starostkou a pohár za 1. místo na turnaji,
předaný panem hejtmanem Pardubického kraje. Na bronzové příčce se umístilo
mužstvo FK Ústí nad Labem, čtvrtí v pořadí skončili chlapci FC Vysočina Jihlava.

T.J.
Sokol Pøelouč
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

Dìní v našem týmu v kvìtnu a červnu
Atletická průprava na čerstvém vzduchu
V průběhu měsíce května a června jsme za pěkného počasí
také cvičili venku. Tým se potřeboval naučit základy atletiky. Oddíl si vzal pod svou záštitu Jakub Šimon. A na fotkách vidíte, jak
jim to krásně šlo.
Celorepublikové závodění
Kristýna Hubáčková a Andrea Lhotová se od 12.–14. 6. 2015
zúčastnily celorepublikového Přeboru ČOS v Praze, kam postoupily ze závodů ve Vysokém Mýtě. V rámci závodů se podívaly také do pražské ZOO a viděly mnoho památek hlavního města. Sa-
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Tabulka umístění
1. FC Hradec Králové
2. FK Pardubice
3. FK Ústí nad Labem
4. FC Vysočina Jihlava
5. FK Kolín
6. MFK Vítkovice
7. FK Baumit Jablonec nad Nisou
8. MFK Košice
9. FK Přelouč
10. MFK Vyškov
11. Výběr okresu Pardubice
Závěrem chci poděkovat všem členům výboru, trenérům, vedoucím mužstev za práci, kterou odvedli pro zdárný průběh uplynulé sezóny.
Josef Vančura,
předseda FK Přelouč

motné závodění jim přineslo mnoho nových
zkušeností. Přední příčky však neobsadily,
což ale vůbec nevadí, protože se nemohou
srovnávat s profesionálkami, které mají jiné podmínky a vybavení pro tréninky.

Hledání nových talentů
Náš tým bude opět nabírat nové talenty a to dne 1. 9. 2015 od 18. hodiny v naší
tělocvičně. Nezáleží na tom, co Vaše dítě umí
či neumí, od toho zde budeme my, abychom
je naučili všemu potřebnému. Jedinou podmínkou je, aby Vašemu dítěti bylo alespoň 6 let. Dveře jsou samozřejmě otevřené i pro starší zájemce a chlapce. Přijďte ve
sportovním oblečení sami či za doprovodu svých rodičů. Pokud
Vám toto datum nevyhovuje, nevadí, můžete k nám přijít během celého měsíce září a to vždy v úterý a čtvrtek od 18. hodiny. Těšíme se na Vás:o)
V úterý 1. 9. 2015 proběhne hledání nových talentů
v naší tělocvičně od 18. hodiny a poté i v průběhu
celého měsíce září každé úterý a čtvrtek od 18. hodiny
Mgr. et Mgr. Petra Šimková, DiS.
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Rugby club Pøelouč – vítìz I. ligy ročníku 2014/15
V letošním ročníku zaznamenali přeloučští ragbisté obrovský úspěch v podobě vítězství v I. lize a tedy automatického
postupu do nejvyšší soutěže v České republice, extraligy.
Všechno to začalo překvapivým vítězstvím v Havířově, kam
odjelo torzo hráčů a pokračovalo šťastným, leč zasloužilým vítězstvím v druhém a třetím kole nad favorizovanými Petrovicemi a ambiciózním mladým celkem Tatry Smíchov B. Od čtvrtého kola už Přelouč působila suverénně a celkem snadno si
poradila, v rámci oslav 40-ti letého založení klubu, se Zlínem
a pokračovala ve vítězném tažení v Olomouci, na Iuridice, a dokázala si poradit i s favoritem největším, kterým bylo RC Bystrc
Brno. Tomu v domácím prostředí přeloučští borci dovolili jen
jednou položit. Ještě na podzim se předehrávala dvě kola, ve
kterých, odjel z Přelouče s prázdnou Havířov. V posledním podzimním kole jsme zajížděli do Petrovic, k jednomu z favoritů
soutěže. V Petrovicích jsme poprvé okusili hořkost porážky,
ale na oklepání jsme měli celou zimní přípravu. Po zimní přípravě nás čekalo pět těžkých kol. Začínali jsme s Tatrou B a Zlínem. S Tatrou jsme zápas zvládli, ale na týmu byla vidět zápasová absence. Utkání ve Zlíně bylo velmi zlomové, v průběhu
celého zápasu jsme prohrávali a až v jeho poslední části dokázali utkání otočit a nakonec po velkém boji zvítězit. Domácí utkání s Olomoucí bylo též velmi vyrovnané, ale na v té
době už rozjetou Přelouč Hanáci prostě nestačili. Předposlední utkání s Iuridicou bylo spíše přípravou na utkání v Brně. K tomu jsme nakonec odjížděli už jako vítězové I. ligy, ale přesto
jsme v Brně dokázali zvítězit a potvrdit tak s velkým bodovým
náskokem první příčku.
Výsledkový servis: RC Havířov - RC Přelouč 10:22, RC Přelouč RK Petrovice Praha 27:24, RC Tatra Praha B - RC Přelouč 24:25,
RC Přelouč - RC Zlín 52:22, RC Olomouc - RC Přelouč 21:40,
ARC Iuridica Praha - RC Přelouč 3:87, RC Přelouč - RC Bystrc
Brno 20:5, RC Přelouč - RC Havířov 45:14, RK Petrovice - RC Přelouč 28:6, RC Přelouč - RC Tatra Praha B 35:5, RC Zlín - RC Pře-
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louč 37:45, RC Přelouč - RC Olomouc 26:17, RC Přelouč - ARC Iuridica Praha 73:0, RC Bystrc Brno - RC Přelouč 20:36 - Celkové
skóre 539:230.
Rugby Club Přelouč se tak stal vítězem I. ligy ročníku
2014/15 a od podzimu může působit v nejvyšší soutěži - extralize. Tu se ale nakonec vedení klubu po dohodě s hráči
rozhodlo nepřihlásit a setrvat v I. lize. Důvodem je velmi úzká
hráčská základna, která by v extralize neměla téměř šanci obstát. Bohužel se projevila absence týmu U16 a U18, kdy nedochází k pravidelnému doplňování mužského kádru. Nadějní
hráči z ročníku 1993-95 bohužel téměř všichni skončili v 15-ti
letech a dnes v týmu moc chybí. Dalším důvodem nepřihlášení extraligy jsou finance, ale to je bohužel problém asi většiny
amatérských sportovních klubů.
Do příštího ročníku bychom jako klub chtěli přihlásit mládežnické kategorie U8, U10 a U14. Stále však hledáme chlapce i děvčata do těchto kategorií, především pak do kategorie
U14 (ročníky 2002 a 2003), kde máme v podstatě existenční
problém. Jako klub máme mládeži co nabídnout: perfektní zázemí, kvalifikované trenéry a spoustu sportovního vyžití. V dospělých kategoriích působí a bude působit tým žen a mužů.
Ženy hrají sedmičkovou verzi, kde zvažujeme založení druhého B týmu.
Tým mužů současně hraje též sedmičkovou, olympijskou
verzi v rugby 7, a vede se nad míru dobře. Už třetím rokem hraje v nejvyšší soutěži a v loňském roce 2014 skončil na druhém
místě a stal se tak vicemistrem ČR. V letošní sezóně navázal na
úspěch z loňské a předloňské sezóny (3. místo) a před závěrečným turnajem je momentálně na druhém místě s jednobodovou ztrátou na vedoucí Pragu Praha. V sobotu 27. června se
na hřišti Sparty Praha bude rozhodovat o mistrovi České republiky a přeloučští ragbisté jsou jedním ze tří možných aspirantů na titul. V dalším vydání Přeloučského Roštu se dočtete, jak
RC Přelouč obstála v nejsilnější konkurenci v naší republice.

Přeloučský ROŠT
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HODNOCENÍ TÝMÙ DOSPÌLÝCH V SEZÓNÌ 2014–15
A-TÝM – NhbL VÝCHOD
A tým měl před sebou, po loňské
parádní jízdě v play-off, velkou výzvu.
A tu výzvu přijal. Pokus zaútočit přímo na semifinále sice nevyšel, také díky tomu, že se přeci jenom občas musel potýkat s užším kádrem na zápasy. S přehledem postoupil do play-off,
kdy v sezóně hrál vyrovnané zápasy,
a když už odešel poražen, tak minimálně o gól, dva. Nakonec z toho bylo
čtvrtfinále a zde potvrdil své ambice
a udolal nepříjemnou Poličku 3:0 na
zápasy (3:1, 5:2, 4:3 v prodl).
V semifinále pak nestačil na pozdějšího vítěze ligy – Karvinou (2:5, 1:7,
2:4). Důležitým faktorem nejspíše bylo,

Moravec, Kazimír David, Štefanský D.,
Vorba, Fíla, Smutný, Brázda, Zelený,
Menc, Brykner, Čapek, Dvořáček, Novelinka L., Kraus Jan, trenér Štefanský,
vedoucí Sukup, manažer Komůrka

B-TÝM – KHbL VÝCHOD
B tým vstupoval do zkrácené sezóny v pozici toho, na koho se nedostalo s postupem při reorganizaci soutěže.
Nutno říci, že loňské výsledky nebyly
nijak přesvědčivé. Béčko nebylo schopno uhrát lepší výsledky s papírově silnějšími, poráželo sice slabší, ale nakonec se podle předpokladů do play-off
nedostalo. Letos to měla být zkušební sezóna. Slabá tréninková morálka,

v prvním zápase těžký soupeř, favorit
z Chrudimi a prohra. Prohra na Deltě.
Prohra s Bandity, v dalších zápasech
průběžné skóre 0:3 s Jaroměří ... a tady se to nejspíše zlomilo! Otočený zápas v poslední minutě na 4:3 a šnůra 11 vítězných zápasů v řadě ... a bylo
z toho finále. V něm přišla těsná prohra s Chrudimí B 0:1, ale pak doma
vítězství 2:1 v prodloužení gólem, který zachytil jen rozhodčí, pár diváků a video!!! A rozhodující utkání v Chrudimi
si všichni budou již navždy pamatovat. Jestřábi Přelouč B se v něm totiž
stali vítězi KHbL pro rok 2015!!!!
Letos za B tým nastoupili: Komůrka, Drápalík Martin, Raška, Příhoda,
Kalousek, Slanina, Hudec, Rob, Drápalík Michal, Šimek, Hájek, Kubát, Šanda, Lauryn, Dekereš, Kadera, Oliva, Tesák, Smolík, Danihelka, Kraus Jaromír,
Vysoký, Kraus Jan, Matoušek, Sedmák,
Novotný J., Cidlinský, Balada, Pecinovský - vedoucí Sukup.
Na článku je výjimečné, že zde nezaznělo žádné jméno, ať hráče či činovníka. Nebyly zde počítány individuální statistiky hráčů či brankářů.
Nebylo to potřeba. Konečné výsledky
obou mužstev byly totiž týmovou prací!
Někdo o klubu HC Jestřábi Přelouč
pronesl, že je to skomírající klub. Jestli je to pravda, tak takto skomírat bychom chtěli ještě roky!
Libor Komůrka,
člen vedení
HC Jestřábi Přelouč

že jsme nemohli postavit dost hráčů
na první dva zápasy venku. A doma,
i přes velkou bojovnost a vůli, jsme
již potřetí za sebou srovnat sérii nedokázali. Přesto je tento rok nejúspěšnějším, co do umístění v této soutěži!!
Bronzová medaile je výborným výsledkem, odrazem chuti pro tento sport
v našem městě něco udělat. A je zároveň další výzvou do budoucna. Třeba
půjde z této party lidí, která se za poslední roky vytvořila, vybrousit ještě něco lepšího a pokusit se udělat další
krok. Krok finálový...
Letos za A tým nastoupili: Kubát,
Hejhal, Stoklasa, Svoboda, Kazimír
Martin, Hutla, Šmíd, Příhoda, Mucha,
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Cyklopecky Pardubického kraje lákají na výlety
i atraktivní ceny

Koho by nelákalo procestovat zajímavá místa v Pardubickém kraji a vyhrát horské kolo, pobyt na Dolní Moravě nebo třeba digitální fotoaparát? O tyto a další hodnotné ceny
mohou letos soutěžit účastníci Cyklopecek Pardubického
kraje. Soutěž začíná 1. června a potrvá do 19. října 2015. Pořádají ji Pardubický kraj a Destinační společnost Východní
Čechy, hlavním partnerem je společnost CYKLO WORLD, a. s.
„Už čtvrtým rokem se snažíme představit to nejlepší z Pardubického kraje. Letos jsme připravili 17 cyklotras, aby se turisté na náš region podívali také ze sedla kola, ze stupátka koloběžky nebo s inline bruslemi na nohou. Vandrovat mohou ale
samozřejmě i pěšky,“ říká krajský radní pro cestovní ruch René
Živný. „Do Vandrovní knížky jsme vybrali cesty vedoucí nejzajímavějšími místy celého kraje. Ty nejlehčí zvládnou i rodiny s dětmi, na těch těžších budou mít co dělat i zkušení bikeři. Nechybí ani tipy, kde si půjčit kolo, kde si smočit zmožená chodidla
v chladné řece a kde se vykoupat celí,“ dodává René Živný.
Turisté se tak mohou vydat Za tajemstvím hradu Svojanov,
Za koupáním na Konopáč, Po hřebeni Suchého vrchu, Po sto-

pách koňských kopyt, ale také vyzkoušet Single trails na Dolní Moravě, pumptrek na Podhůře či Královský inline v údolí
Tiché Orlice.
Vandrovní knížku si turisté mohou vyzvednout na všech
informačních centrech v kraji nebo si ji stáhnout z internetu.
Na každé z cyklotras jsou jedno nebo dvě místa, kde lze získat
razítko do Vandrovní knížky. K zařazení do slosování o ceny je
potřeba ulovit alespoň tři razítka ze tří cyklotras. Stačí absolvovat i jen část cyklotrasy a nezáleží na tom, jestli na kole, pěšky nebo jiným způsobem. Vyplněnou zadní stranu Vandrovní
knížky s alespoň třemi razítky je pak nutné odeslat poštou na
adresu Destinační společnosti Východní Čechy nebo vyfocenou či naskenovanou na e-mail dsvc@vychodnicechy.info do
22. října 2015.
O co se hraje
1. cena › HORSKÉ KOLO MERIDA
2. cena › DVOUDENNÍ POBYT se snídaní pro dvě osoby
v Penzionu Terezka na Dolní Moravě
3. cena › DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
4. cena › MOBILNÍ TELEFON
5. cena › KOLOBĚŽKA
6. cena › BATOH NA KOLO
7. cena › CYKLISTICKÁ PŘILBA
8. cena › BEZDRÁTOVÝ CYKLOCOMPUTER
9.–10. cena › CYKLOLÉKÁRNIČKA A SADA NÁŘADÍ
11.–20. cena › DÁRKOVÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY
A VSTUPENKY na vybrané kulturní, společenské
a sportovní akce v Pardubickém kraji
Ceny do soutěže věnovala společnost CYKLO WORLD, a. s., hlavní
partner soutěže, dále SNĚŽNÍK, a. s.,
Destinační společnost Východní Čechy a Pardubický kraj.
Cyklopecky Pardubického kraje jsou již čtvrtým ročníkem letní
cestovatelské soutěže Letní pecky,
poznej všecky Pardubického kraje.
V minulých letech lidé v rámci soutěže poznávali nové turistické atrakce financované z evropských fondů,
místa a památky dýchající tradicemi i destinace nabízející neobyčejné zážitky a akční podívanou.
Podrobné informace k soutěži
jsou k dispozici na:
www.vychodnicechy.info/cyklo pecky a www.pardubickykraj.cz/cyklopecky.
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Truck trial
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 (sobota) se dařilo, jak sám Čáp sdělil: „Byli

Kolesa letos druhá
Druhé dostihové závodiště v Pardubickém kraji, uznávaná
Kolesa, jsou letos druzí po pardubickém závodišti, kteří svou
sezónu začínají v letní sezóně, i když tomu mohlo být jinak.
Pořadatelé Koleských dostihů avizovali již ke konci loňského
roku otevřít svou dostihovou sezónu 2015 v dubnu. Termíny

jsme na druhém místě.“ V nedělním druhém dnu se nás štěstí nedrželo v sekci soutěže a i karambol s autem byl, kdy jsme
obdrželi mnoho trestných bodů. Tady se nám nedařilo ani
vloni kdy se nám první den dařilo, druhý den v extrémním
terénu jsme měli pád s autem ze skály plus jsme se několikrát převrátili.“
Josef Vaníček ml/jun

dostihů v ČR schvaluje Jockey club, tak Kolesa začínají v měsíci červenci a to 19. dnem, kdy se má uskutečnit hlavní mítink roku Koleského závodiště a předání cen/pohárů za Koleský šampionát překážkový 2014, kdy vloni v Kolesách bodovali
domácí Jakub Kocman, Josef Váňa ml. 3, Zuzana Vokálková
za trenéry Josef Váňa st. Další mítink 1. srpna a závěrečný 7. listopadu, kdy Koleská dráha bude unikátní v tom, že uzavře tímto závěrečným mítinkem cvalovou a překážkovou sezónu 2015
v České republice.
Josef Vaníček ml.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI, aneb bezpečnì do školy
29. srpna 2015 od 11.00 do 17.00 hodin
Areál TANK POWER v Přelouči spolu s firmou ZeHa studio s.r.o. a BESIPEM chystá na poslední prázdninovou sobotu zábavně – naučný program pro děti a jejich rodiče. Celá
akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
JuDr. Martina Netolického, PhD. a starostky města Přelouče
Bc. Ireny Burešové.
Celý program je určen pro všechny děti, ale především se
zaměří na děti předškolního věku a děti navštěvující 1. stupeň
základní školy. Hlavním cílem projektu je děti naučit bezpečnému chování v silničním provozu. Děti se například dozví vše
o správném vybavení kola, dopravních značkách, nebo třeba
o chování na silnici i cyklostezce. Dále se děti hravou formou
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seznámí s nebezpečnými situacemi v silničním provozu, a to
zejména z pohledu dětí jako chodců nebo cyklistů. Důraz je
kladen také na používání dětských autosedaček, pásů a podsedáků při jízdě autem.
Základy dopravní výchovy dětem na svém stanovišti přiblíží myšák Bertík, který je kontaktní, bezprostřední a plný dobré
nálady. Myšák Bertík je kostýmovaná postava, která vznikla
na začátku roku 2015. I přes své „mládí“ si Bertík dokázal získat stovky dětí, které naučil, jak se správně zachovat, když
na ně číhají nástrahy každodenního života. Myšák Bertík je trochu popleta. Někdy rádce, ale hlavně kamarád, kterého mají
děti rády. Rádi si s ním hrají a přitom hraní se zároveň učí.

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
V květnu roku 2015 byl Myšák Bertík představen samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy jako jedinečný
kontaktní projekt pro předškoláky s tématem - bezpečnost sil-

ničního provozu. Myšák Bertík se věnuje i jiným důležitým tématům, např. prevenci úrazu hlavy. A to v projektu Myšák Bertík a pan Hlaváček.



Pro malé návštěvníky budou připraveny soutěžní stanoviště spojené právě s výukou a prevencí. Soutěžemi děti provede
hrací karta, do které po absolvování každé aktivity obdrží razítko. Po splnění všech disciplín si děti vyberou dárek dle počtu získaných razítek.
Připraven bude doprovodný program v podobě scének, rozcviček a tančení. Děti i rodiče si mohou vyzkoušet lanové centrum, bungee running, projet se na lodičkách či v motorovém
člunu, nechat si namalovat obličej či zastřílet si z luku. Velkým lákadlem jistě bude pro děti možnost projížděk na koních
a ponících.
Během celého odpoledne bude přítomen integrovaný záchranný systém Pardubického kraje v zastoupení Hasičského
záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Policie
České republiky. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstroj i výzbroj. Personál jim velmi ochotně odpoví na všechny
otázky. Přítomna bude též městská policie Přelouč, která pro
děti přichystá dopravní hřiště, na kterém si budou moci vyzkoušet, co se během dne naučily. Akce se též zúčastní dětský psycholog, se kterým si děti budou moci o čemkoliv popovídat.
Vstupné pro děti do 15-ti let zdarma, ostatní 60 Kč, parkování v rámci akce také zdarma.
Více informací naleznete na www.tankpower.cz.

Nový portál pomùže øidičùm zorientovat se v dopravì

Pardubice, 26. května 2015 – Dnešním dnem byl oficiálně spuštěn provoz internetového portálu Dopravapk.cz.
Motoristé v Pardubickém kraji tak mají možnost
přímo ve svých tabletech či mobilech sledovat aktuální
dopravní situaci v regionu a mají šanci včas se vyhnout
komplikacím na silnici.
Dopravní portál je společným
projektem Pardubického kraje, jeho organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje a dalších
spolupracujících subjektů, například
ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic jeho organizační
složky Jednotný systém dopravních
informací, dále Správy železniční dopravní cesty, Českých drah i složek
integrovaného záchranného systému, tedy policie, hasičů i záchranné
služby. Cílem projektu je vytvoření přehledného dopravního
portálu, který bude poskytovat ucelené informace o dopravní
situaci v Pardubickém kraji. „Projekt Dopravního portálu Pardubického kraje vnímáme jako službu pro občany našeho
kraje, jde nám o poskytování užitečných informací zejména
pro motoristy,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Neto-
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lický s tím, že projekt je zaměřen především k využití prostřednictvím mobilních zařízení. „V současné době významně stoupá podíl uživatelů, kteří vyhledávají informace na chytrých telefonech, proto i zobrazování informací je optimalizováno právě
pro mobily a tablety,“ dodává hejtman.
Součástí dopravního portálu je interaktivní mapa, která
zobrazuje dopravní události z několika různých informačních
zdrojů a která zároveň umožňuje vybrat zobrazení jen vybraných typů dopravních událostí. Jedná se o uzavírky, nehody, hustotu dopravy apod. „Naší snahou je nezahltit uživatele
přílišným množstvím informací, spíše chceme informace roztřídit a zobrazovat pouze ty potřebné a vyžadované. Chceme
motoristům nabídnout okamžitou orientaci v dopravě,“ vysvětluje princip dopravního portálu náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek. Dopravní
portál nabízí snadné ovládání, intuitivní orientaci na portálu
či zjednodušení takových úkonů, jako je například možnost
přímého vytočení klíčových kontaktů v době nouze. „Události
se automaticky aktualizují. Informace portál čerpá z již ověřených informačních systémů a třídí je podle potřeb území Pardubického kraje,“ doplňuje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. O spolupráci budou požádány
také obce v Pardubickém kraji, aby na svých webových stránkách zveřejnily odkaz na dopravní portál.
Součástí portálu Dopravapk.cz je také desatero řidiče s návodem jak předcházet krizovým situacím, případně jak si s nimi poradit. Portál nabízí také odkazy k autobusové a železniční dopravě, třeba sledování vlaků nebo výluk na trati.
www.dopravapk.cz
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Napsali nám

První vedra udeøila
Někteří se skryli doma, jiní vyrazili na toulky přírodou a ti
otužilejší už i k vodě. V letních měsících nás vyjede někam
za koupáním mnohem více. Pokud k rybníku či koupališti zamíříme autem a odstavíme-li jej někde na přímém slunci, měli bychom si před vodním dováděním uvědomit několik věcí.
Ve vozidle necháváme předměty, které vystaveny vysoké teplotě, mohou způsobit velké problémy. Teplota v kabině zaparkovaného auta, někdy o mnoho desítek stupňů převyšuje teplotu okolní; na přímém slunci může vystoupat až k 80 °C. Za
takového tepla, benzínový zapalovač na palubní desce či rozmrazovač skel ve spreji zapomenutý od zimy v přihrádce dveří, nemá daleko k výbuchu. Nepodceňujme ani jiné předměty.
Nebezpečné jsou i obyčejné dioptrické brýle položené tak, že
sluneční paprsky dlouhodobě pronikají jejich skly, třeba na
potah sedačky. Je to počátek požáru sice způsobem kuriózním, ale ve výsledku napáchá stejné škody jako samo vznítící
se sirky zapadnuté přímo za čelním sklem. Než se k vozu vrátíme, může být už v plamenech. Nemusíme se v těch horších
případech vracet jen k autu vyhořelému, ale třeba vykradenému. Dnešní běžná výbava vozidla jako je autorádio a navigace, nebo třeba telefon či tablet ponechaný na sedadle, je
vhodnou pozvánkou pro zloděje. Nekažme si dovolenou, výlet a vůbec cestování maličkostmi, které nám mohou znepříjemnit život! Letní dovolenou, bez ohně a zlodějů přeje
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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