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RADA MĚSTA PŘELOUČE
2. schůze Rady města Přelouče se
konala v pondělí 24. 11. 2014. Radní na
ní doporučili zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouč na rok 2015.
Schválen byl radou města i záměr na výpůjčku prostor v přízemí budovy č. p. 25
na Masarykově náměstí v Přelouči neziskovým organizacím. Představa je taková, že prostor po vybavení základním
nábytkem (židle, stoly) budou využívat
různé neziskové organizace k občasným
schůzkám. Časové využití bude stanoveno ve smlouvě o výpůjčce tak, aby mohlo být uspokojeno více zájemců.
Se žádostí o vydání stanoviska města Přelouče se na město obrátila obec
Břehy. Jedná se o záměr dobudování cyklostezky z Břehů do Přelouče. Obec Břehy připravuje žádost o poskytnutí dotace na výstavbu a údržbu cyklistických
stezek pro rok 2015/2016 ze Státního
fondu dopravní infrastruktury, konkrétně na realizaci cyklostezky podél silnice
II/333 v obci Břehy. K žádosti je nutné
připojit i stanoviska okolních obcí a to
i z důvodu smysluplného propojení obcí za účelem zvýšení dopravní bezpečnosti cyklistů. V případě přidělení dotace
začne obec Břehy budovat cyklostezku,
jejíž začátek je na pravé straně silnice
za mostkem před obcí Břehy (při výjezdu
z Přelouče) a pokračuje dále obcí Břehy.
Úplné propojení cyklostezkou do Přelouče je možné až po vybudování pravobřežního kanálu Labe, respektive vybudování
nového přemostění Labe a kanálu, které
počítá s cyklostezkou na novém mostě.
Rada města Přelouče prohlašuje, že město bude pokračovat v záměru dokončení
bezpečného cyklopropojení cyklostezkou
města Přelouče a Břehů. Časově lze uvažovat s horizontem 2-3 let.

bice-Přelouč-Kladruby nad Labem. Předmětem dalšího jednání by tedy měla být
úprava vymezení lokality a v souladu se
zpracovanou dokumentací stavby, územně plánovacími dokumentacemi a vydanými pravomocnými rozhodnutími.
Rada města dále bere na vědomí, že
dne 1. 12. 2014 byla starostce doručena
rezignace na mandát člena zastupitelstva p. RSDr. Jaroslava Čapského, kterému
tímto dnem mandát zaniká, na vědomí
bere, že na uvolněný mandát nastupuje p. Jan Šimon, který se stal dnem 2. 12.
2014 členem zastupitelstva města.
Rada dále schválila smlouvu o právu provedení opravy stavby na části pozemku Českých drah. V souvislosti s připravovanou úpravou Dukelského náměstí v Přelouči - prostoru před nádražím ČD
město již odkoupilo od Českých drah některé pozemky, na kterých bude stavba

realizována. Z projektové dokumentace,
je zřejmé, že chodník před budovou nádraží částečně zasáhne do pozemku st.
p. č. 323 (budova nádraží). Z důvodu získání stavebního povolení bude s vlastníkem pozemku uzavřena smlouva o právu provést stavbu.
Zastupitelstvu též radní doporučují
schválit a vydat OZV č. 3/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty
veřejných prostranství a Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 4/2014
o místním poplatku za provoz systému
shromažcování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Dále rada města schválila pravidla
pro nakládání s majetkem a finančními
prostředky osadních výborů a komisí
místních samospráv a doporučuje zastupitelstvu schválit pravidla pro nakládání
s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.
mh

3. schůze Rady města Přelouče proběhla v pondělí 8. 12. 2014 od 13.30
ve velké zasedací místnosti MěÚ. Rada
doporučila Zastupitelstvu města Přelouče schválit a podat připomínky k návrhu
na zařazení lokality Slavíkovy ostrovy do
národního seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000. Návrh je v kolizi se stavbou Stupeň Přelouč II (dříve
označovaná Nový plavební stupeň Přelouč) a navrhované cyklostezky Pardu-
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Zastupitelstvo
První zasedání Zastupitelstva města Přelouče se uskutečnilo 18. 12. 2014 od 15.30 ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Noví zastupitelé na něm projednali zápis zasedání
finančního výboru, jehož důležitým bodem byl návrh rozpočtu
Města Přelouč na rok 2015. Diskuse se vedla především k potřebě využití stávajících budov v majetku města na Masarykově náměstí. To zejména ve vztahu finančních nákladů vynakládaných na uložení depozitáře muzea v budově Sokolovny.
Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2015 byl následně zastupiteli schválen jako vyrovnaný s tím, že příjmy i výdaje činí
150 340 tis. KČ.
Zastupitelstvo města rovněž schválilo IV. etapu projektu regenerace panelového sídliště, uvažovanou k realizaci v roce
2015. Tato etapa se týká části sídliště mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulicí v lokalitě Na Obci, konkrétně prostoru
u domů č. p. 1230 až 1235. Jako v jiných místech na sídlišti je
i zde velkým problémem otázka parkování osobních vozidel,
který se projekt snaží řešit rozšířením parkovacích míst. Počítá
se zde s rekonstrukcí chodníků komunikace a vytvoření dosud
chybějícího komunikačního napojení na Palackého ulici. Dojde
i k doplnění městského mobiliáře, obnově trávníků a v menším
rozsahu i výsadbě nových stromů. Součástí projektu je i rekonstrukce veřejného osvětlení v LED technologii. Cena prací uváděná projektantem je cca 6.800.000,- Kč, výběrovým řízením by
mohlo být dosaženo ceny nižší. Dotační prostředky poskytované státem prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR
činí 70 % z realizační ceny stavebních prací, maximálně však
4.000.000,- Kč.
Schválena byla zastupitelstvem města i Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města
a Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky
osadních výborů a komisí místních samospráv. Tato pravidla
upravují volbu členů výborů v místních částech, jejich působnost, práva a povinnosti. Každému osadnímu výboru a komisi
místní samosprávy jsou rozpočtem města přiděleny finanční
prostředky, jejichž použití „Pravidla“ podrobně upravují. Rovněž
stanoví odpovědnost za městský majetek, který se v každé místní části nachází, včetně podmínek jeho krátkodobého pronájmu.
Zastupitelé dále nesouhlasí s návrhem na zařazení nové
lokality soustavy Natura 2000 - Slavíkovy ostrovy do národního seznamu evropsky významných lokalit a schvalují podání
nesouhlasného stanoviska Agentuře ochrany přírody a krajiny
ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory k návrhu
na zařazení nové lokality do národního seznamu evropsky významných lokalit. Návrh je v kolizi se stavbou Stupeň Přelouč II
a navrhované cyklostezky Pardubice-Přelouč- Kladruby nad
Labem. Část navržené lokality je přímo dotčena stavbou plavebního stupně, v části navržené lokality se předpokládají kompenzační opatření pro stavbu plavebního stupně. Obě stavby
jsou zásadní pro další rozvoj města.
Na základě projeveného zájmu pověřuje zastupitelstvo
Ing. Mgr. Radima Jelínka, PhD. A Ing. Pavla Hrdého k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.
mh
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Aktuálně z odboru správy
majetku a infrastruktury
Záchodky, toalety, WC …
Tak se nám to pěkně sešlo; naráz jsme se pustili do odstraňování dvou havárií. Nejprve přišly na řadu veřejné záchodky
na Masarykově náměstí, kde byl ve zdi prasklý přívod vody ke
splachovačům. Tak jsme rovnou vyměnili již letité mísy s nástěnnými splachovači za modernější „kombíky.“ Vzápětí se rozhodl stávkovat záchod u hasičů. Tam musela nastoupit do
práce dokonce kamera, abychom viděli, co se v odpadu děje
a závadu odstranili. Šlo naštěstí jen o ucpaný odpad. Ale protože tyto práce příliš fotogenické nejsou, a abychom neodbočovali od tématu, tak místo toho navštívíme nedávno dokončené záchodky v I. patře Záložny a sociální zařízení pro účinkující
tamtéž. A je to moc pěkný pohled.

Město Přelouč
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu Přelouč vyhlašuje
výběrové řízení č. 7/2014 dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
na obsazení pracovního místa:

Výběrové řízení č. 7/2014
Úředník/úřednice - odboru vnitřních věcí samostatný odborný referent na úseku projednávání
dopravních přestupků a jiných správních deliktů
Informace na tel. 466 094 105 nebo 211
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Trh práce
na Přeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Statistika nezaměstnanosti —
okres Pardubice 11/2014
K 30. 11. 2014 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 5 583 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 1 380 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo pak připadali 4,0 uchazeči.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 4,8 %.

Aktuálně v Přelouči
Horolezci na Záložně
Po rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor jsme ještě letos
chtěli dokončit úpravy i z vnějšku budovy Záložny. Nejprve se
opravil místy zvětralý kyt v oknech. Poté přišla na řadu opadaná podezdívka, která hyzdila vzhled celé fasády. A především
jsme se pustili do zabezpečení budovy proti holubům. Bylo potřeba opatřit jejich dosedové plochy hroty a balkon sítí. Práce
byla pro kolemjdoucí celkem atraktivní, nebou k některým římsám a výčnělkům (dokonce i těm na plastice v průčelí) se kromě holubů dostanou už jen horolezci.

Nezaměstnanosti v regionech v okrese Pardubice:
Holice
4,0 %
Pardubice
4,8 %
Přelouč
5,2 %

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

Město Přelouč, Kulturní služby města Přelouče
a M. Bečička s kolektivem
srdečně zvou občany
na pokračování úspěšného pořadu
Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc listopad 2014 byla v obcích Stojice (9,3 %), Strašov (8,3 %), Morašice (7,9 %), Labské
Chrčice (7,8 %), Sopřeč (7,8 %), Žáravice (7,6 %).
Nezaměstnanost v Pardubickém kraji - listopad 2014
Okres Pardubice 4,8 %, okres Chrudim 6,0 %, okres Svitavy 7,4 %, okres Ústí nad Orlicí 5,5 %.
Pardubický kraj celkem: 5,8 %
Další informace získáte na www.portal.mpsv.cz
Nebo nás můžete kontaktovat na telefonu:
950 144 401 - 406, zaměstnanost
950 144 407, vedoucí
950 144 501 - 505, 520 - 521, nepojistné sociální dávky
Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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VEČER
S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE
dne 20. ledna 2015
od 18.00 hodin
ve velkém sále
OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ
Vstup zdarma

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace

!

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,
v dnešním článku se budeme věnovat jednomu nevoňavému tématu. Výskyt
psích exkrementů
na chodnících, na
plochách veřejné
zeleně, případně
i na dětských hřištích, je velice negativně vnímán
ze strany občanů.
Přítomnost tohoto
nešvaru je hodnocena jako jeden
z nejpalčivějších
nešvarů na veřejných plochách ve
městě.
Psí exkrementy navíc představují významné riziko infekčního onemocnění především pro malé děti, které s nimi můžou přijít do
úzkého kontaktu.
Tento problém je proto ještě závažnější, jde-li
o výskyt psích exkrementů v místech určených pro
hru dětí. Množství psích nečistot souvisí s velkým
počtem psů chovaných v domácnostech a nechutí některých majitelů či držitelů po svých psech
uklízet.

Jak se chová zodpovědný pejskař?
1) Přihlásí svého psa do 30 dnů od jeho pořízení na úřadě a zaplatí za něj poplatek, který je upraven vyhláškou města o místních poplatcích.
2) Nechá psa vybavit mikročipem, nebo tetováním, známkou města, případně adresou a telefonním číslem na majitele, které má pes ve vhodném pouzdře na obojku.
3) Uklidí vždy po svém chráněnci použitím sáčků a košů na
výkaly rozmístěných po městě. Vždy má u sebe pohotovostní igelitový sáček.
4) Nenechá psa běhat v místech, která slouží pro hru dětí
či sportovní vyžití a na taková místa se psem ani nevstupuje. Hřiště jsou zónou pro děti a pes tam skutečně nepatří.
5) Neumožní psovi vstup do záhonů, keřových porostů a další místa, která by mohla být psem poškozena.
6) Pro volný pohyb psa využívá výhradně prostranství k tomu určená s ohledem na to, že jde o veřejné prostranství
využívané i dalšími občany.
7) Respektuje ostatní spoluobčany a nenechá psa „obtěžovat“ ostatní lidi na ulici.
8) Při pohybu po veřejných plochách neumožní psovi se volně
pobíhat v souladu s vyhláškou města.
9) Naučí psa poslušnosti několika základními povely. Aspoň
minimální výcvik psa se vyplatí při řešení krizových situací
a celkově majiteli zjednoduší společné soužití.
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Některé události uplynulých dní
Hledaná osoba
Ve večerních hodinách se dostavila na služebnu matka
a oznámila, že hledá svou mladistvou dceru. Okamžitě se rozjelo pátrání po dívce a její matka vytipovala místa, kde by se
mohla nacházet. Nakonec byla úspěšně nalezena. Pátrání probíhala v součinnosti se sociálním odborem, neb se jednalo
o nezletilce.

Dopravní nehoda
Osobní vozidlo dostalo smyk a sjelo do příkopu, kde byla
poškozena silniční vegetace. Nebou nedošlo k žádnému zranění a řidič přislíbil uvést okolí nehody do původního stavu, byl
z místa propuštěn. V podvečerních hodinách bylo již vše uvedeno do pořádku.

Rušení nedělního klidu
V ranních hodinách bylo přijato oznámení o velkém hluku
dělníků při opravě střechy. Na místě zjištěno porušování vyhlášky města a to tak, že dělníci házeli
ze střechy sundávané tašky do plechového kontejneru. Byli poučeni a práce přerušena.

Výtržnost dětí
Na služebnu bylo přijato oznámení o skupince dětí, která běhá po střechách garáží a do ventilace hází kamení. Děti byly na místě zastiženy,
ztotožněny a bylo jim důrazně domluveno o nevhodnosti takového jednání.

Vysypaný štěrk
Hlídkou v odpoledních hodinách zjištěn vysypaný materiál
na kruhovém objezdu. Dozorčí služba neprodleně zajistila úklid,
nebou zde mohlo dojít k dopravní nehodě.

Zmatený senior
V odpoledních hodinách si hlídka povšimla zmateného pána, strážníci ho poznali, dovedli domů a předali rodině.

Opilý bezdomovec
V dopoledních hodinách byl hlídkou probuzen a odeslán
z veřejného prostranství bezdomovec, který byl navíc značně
opilý a budil veřejné pohoršení.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka:
tel.:
mobilní telefon:
e-mail:

156 - ne z mobilních telefonů
466 959 660
736 641 952
mp@mestoprelouc.cz - neoznamovat
akutní záležitosti, které se musí řešit
okamžitě
za městskou policii
Bc. Radek Hrdý, velitel MP Přelouč
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Vážení příznivci historie Přelouče
a přeloučského muzea,
po více jak dvaceti letech se začíná blýskat na lepší časy. Od
listopadu 2014 se o sbírky muzea stará pracovník na plný
úvazek. V plánu je především vytvoření stálé expozice, která
bude umístěna v č. p. 25 a č. p. 26 na Masarykově náměstí.
Od ledna 2015 zahajujeme pravidelnou přednáškovou činnost - proběhne celkem šest historických a archeologických
přednášek, o kterých Vás budeme informovat v Přeloučském
Roštu. Přednášet bude nejen správce muzejních sbírek, ale
i hostující přednášející. První přednáška, s názvem Přeloučská Filharmonie - sonda do kulturního života města Přelouče
v první polovině 20. století, se koná v úterý 27. ledna v 18 hodin v novém přednáškovém sále Kulturního a informačního
centra města Přelouče.
Sbírky muzea jsou i nadále přístupny badatelům, stačí kontaktovat správce sbírek na níže uvedených kontaktech. Badatelské dny nejsou stanoveny, je třeba se předem domluvit.

V této souvislosti se na vážené čtenáře obracíme s výzvou.
Rádi bychom rozšířili sbírky muzea zejména o artefakty z 20. století, zajímá nás i období kolem roku 1989. Máte doma nepotřebné předměty, které se vztahují k Přelouči a přilehlému regionu v tomto či starším období? Jméno každého dárce bude
zapsáno do přírůstkové knihy a tím svým způsobem zvěčněno.
Fotografie a dokumenty jsme schopni okopírovat. V kanceláři
správce sbírek zastihnete v pracovní dny mezi 7.30 - 16.00, ale
lze se sejít i poté.
Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.
Mgr. Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek
kancelář:
Kulturní a informační centrum města Přelouče
Masarykovo náměstí č. p. 26
+420 731 200 821
muzeum@ksmp.cz

Regenerace panelového sídliště a rok 2015
Dne 1. prosince 2014 zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2015. Jedním
z podprogramů tohoto dotačního titulu je Podpora regenerace
panelových sídlišu. V jeho rámci se městu již podařilo opravit
převážnou část sídliště „U třídy Obránců míru“, v loňském roce
to byl prostor mezi budovami Gymnázia a Střední odborné školy a nákupním střediskem. A že je to ku prospěchu obyvatel této části města nelze asi polemizovat.
V letošním roce bychom rádi v opravě sídliště pokračovali,
a to IV. etapou, která se týká části mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulicí v lokalitě Na obci, konkrétně prostoru
u domů čp. 1230 až 1235. Tato část sídliště se vyznačuje určitou uzavřeností od jeho ostatních částí, ale trápí ji stejné problémy. Ostatně to vyjádřili obyvatelé v anketě, kterou jsme jako
součást podkladů potřebných k podání žádosti o dotaci organizovali. Na prvním místě otázka parkování, dále stav chodníků.
Právě na toto se projektová dokumentace zaměřuje snahou
o navýšení počtu parkovacích míst, ale řeší i nedobrý stav povrchu stávajících chodníků i komunikace, rozšiřuje možnosti
spojení výstavbou nových chodníků, přestavuje centrální přístřešky na kontejnery, doplňuje městský mobiliář, obnovuje
zelené plochy trávníků a vysazuje i několik stromů. Přínosem
jistě bude i nové komunikační napojení na Palackého ulici po
mostku přes potok Švarcavu. Rovněž je uvažováno s novým
moderním LED osvětlením a rozvodem metropolitní sítě.
Samozřejmě průběh stavby by přinesl pro všechny obyvatele dočasně mnohá omezení, ale výsledek snad za to bude stát.
Jako ale na vše ostatní i na tyto úpravy je třeba peněz a nebude jich málo. Náklady spočítané projektantem by měly činit
téměř sedm miliónů korun, výběrovým řízením by se jistě podařilo cenu podstatně snížit. Státní dotace může dosahnout až
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70 % stavebních nákladů, maximálně však čtyři miliony korun. Tedy zbývá jen uspět se žádostí o dotaci a v létě bychom
mohli s pracemi začít. To však bude největší oříšek. Samozřejmě na tom pracujeme, v nedávné době jsme navštívili coby
malá delegace v čele s paní starostkou příslušné ministerstvo,
ale tam nás mnoho nepotěšili. Objem dotací pro letošní rok
byl zkrácen na polovinu oproti roku loňskému, takže z každoročního počtu více jak sto žádostí se dostane tak na patnáct. Jistě optimistický počet. Ale my se nevzdáváme a uděláme vše pro to, abychom byli mezi těmi šuastnými. A také se již
zabýváme plány na regeneraci sídliště „U školy“, které ji nutně
potřebuje.
Miroslav Manžel

POZVÁNKA NA
Poslechový pořad
s panem Jiřím Černým.
Přelouč U Kotýnků středa 11. února 2015 v 19.00 hodin.
Program večera:

THE BEATLES v roce 1967
Uslyšíme ukázky z desek Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band,
Magical Mystery Tour a také singly, např. Penny Lane a další.
Předprodej vstupenek U Kotýnků od úterý 20 ledna 2015.
Všem našim věrným i novým návštěvníkům
přejeme hodně zdraví v roce 2015!
Pořadatelé

Přeloučský ROŠT

Společenská kronika
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI

Ludmila Kohoutková

86 let

Jiřina Svačinová

80 let

Emil Faltys

80 let

Hana Burešová

80 let

František Doležálek

80 let

Marie Huňáčková

94 let

Marie Kohoutková

93 let

Jiřina Janečková

90 let

Helena Mifková

89 let

Drahomíra Pechová

89 let

Karel Ronge

87 let

Marie Řezníčková

87 let

STŘÍBRNÁ SVATBA

František Knotek

87 let

Jana a Jan Kurkovi

25. 11.

Jitka Hendrychová

87 let

Renata a Ivan Moravcovi

16. 12.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
Vojenství, druhá světová válka
NEILLANDS, Robin
Bitva o Rýn 1944.
Praha: Naše vojsko, 2014.
SUTHERLAND, Jonathan
Němečtí parašutisté za druhé světové války: unikátní fotografie z válečných archivů.
Brno: Jota, 2013.
CÍLEK, Roman
Temné kouty XX. století: nacistické ovládnutí Německa a dva podpásové údery
proti Československu.
Řitka: Čas, 2014.
Lékařství
HNÍZDIL, Jan
Zaříkávač nemocí.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014.
Cestopisy
KARLACH, Jan
Čína: střípky z jižního Podnebesí.
Praha: Gaset, 2012.
Dějiny
BAUER, Jan
Rožmberkové - první po králi: dramatické
osudy pánů z Růže.
Řitka: Čas, 2014.
Životopisy
ČERMÁKOVÁ, Dana
Ivan Trojan.
Praha: Imagination of People, 2014.
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GRACLÍK, Miroslav
Tři oříšky pro Popelku: příběh legendárního filmu a jeho hrdinů.
Praha: Dobrovský, 2014.
NOVOTNÁ, Renata
Jiřina Jirásková: hvězdou z vlastní vůle.
Praha: Renáta Novotná, 2014.
ŘEZNÍK, Jiří
Kdy opravdu zemřel Jan Masaryk.
Praha: Bondy, 2014.
KRÁSNÁ LITERATURA
BOBEK, Miroslav
Žirafa na pondělí: ze zápisníku ředitele
ZOO.
Praha: Radioservis, 2014.
DEVÁTÁ, Ivanka
Radši nekoukat.
Praha: Motto, 2014.
HERČÍK, Jan
Zvěrolékař léčí, zvířata uzdravují.
Řitka: Čas, 2014.
KŘESŤAN, Rudolf
Proč nemám pistoli: 100 autorových nejnovějších fejetonů.
Praha: Andrej Šuastný, 2014.
VĚTVIČKA, Václav
Cestou necestou českou krajinou.
Praha: Vašut, 2014.
WHITTON, Hana
Kingston? Přece nalevo od Oxfordu.
Praha: Mladá fronta, 2014.

GAVALDA, Anna
Lepší život.
Praha: Mladá fronta, 2014.
GUILLOU, Jan
Velké století II., Norský dandy,
Praha: Host, 2014.
OMAR, Qais Akbar
Pevnost devíti věží: příběh afghánské rodiny.
Praha: Ikar, 2014.
SEETHALER, Robert
Trafikant.
Praha: Argo, 2014.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
HORÁČEK, Petr
Papuchalk Petr.
Praha: Portál, 2013.
BIERMANN, Franziska
Pan Lišák má knihy rád!
Praha: Mladá fronta, 2014.
BRAUNOVÁ, Petra
Nela Malá, co nechtěla být malá.
Praha: Baset, 2014.
BOUČKOVÁ, Martina
Tajemství dědečkova deníku.
Brno: Host, 2014.
SÍS, Petr
Pilot a Malý princ: život Antoina de Saint-Exupéryho.
Praha: Labyrint, 2014.
JK.
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Advent a vánoční ladění
s „Foersterem “
Očekávaný příchod Vánoc je spojen s pořádáním adventních a vánočních koncertů. Předvečer první adventní neděle
si nelze představit bez rozsvěcení vánočních stromů v centrech
měst a obcí.

Tímto koncertem pěvecký sbor zakončil Rok české hudby.
K tomuto jubileu byl sestaven repertoár ze skladeb výročních
českých skladatelů (Foerster, Smetana, Dvořák, Janáček) a pro
letošní vánoční koncerty byl rozšířen o koledy evropských národů. Zazněly v cizojazyčném provedení, všechny se stejným
obsahovým námětem betlémského příběhu.
Hudební svět vánočních písní je bohatý a pestrý. Existují
mezi nimi i vztahy textové. Za zmínku stojí historie o našem
českém králi a světci Václavovi. Tento v podstatě nevánoční
text svým nápěvem na starou latinskou píseň z roku 1582 evokuje vánoční náladu a je v Anglii stejně oblíben jako u nás
„Narodil se Kristus Pán“ nebo „Nesem vám noviny“. Některé zahraniční koledy opatřeny českým textem jsou populární i u nás.
Šuastný nový rok všem našim příznivcům a nejen jim přeje
Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster

Vzpomínka
Ani pěvecký sbor J.B.Foerster nezmeškal tuto událost. V Újezdu zahájil 29. listopadu advent vánočně laděným programem
v tamním kostele svatého Jiljí.
Jako každý rok i letos 5.prosince (před druhou adventní nedělí) doplnil svým vystoupením Setkání rodáků a přátel Přelouče v Národním domě v Praze.

13. prosince 2014 zemřel ve věku 90 let pan Vlastimil Hývl.
Byl dlouholetým členem a předsedou pěveckého sboru Josef
Boleslav Foerster. Svou aktivní činností v tomto sboru významně přispěl k rozvoji kulturního života v našem městě v oblasti
hudební a především k udržení tradice tohoto přeloučského
sboru.
Pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster mu věnuje tuto
vzpomínku s poděkováním.

Třetím koncertem 12. prosince navodil vánoční atmosféru
v Lipolticích. Toto setkání je již několikaletou tradicí.
Posledním koncertem v době adventní byl vánoční koncert v Občanské záložně v Přelouči v sobotu 20. prosince.
Skutečně „vánočním“ byl koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi, který se uskutečnil ve vánočním čase v sobotu 27. prosince. Koncert pořádalo místní Občanské sdružení
za záchranu kostela a farnost Zbyslav. Výtěžek byl věnován na
opravy tamního kostela.
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Fotohádanka

Model zvonice v Semíně
Mezi nejstarší památky obce Semín
patří dřevěná zvonice, která se nachází
u kostela sv. Jana Křtitele. Odborné publikace jí datují různě - do poloviny 16. století i druhé poloviny 18. století. Karel Kuča uvádí, že se před ní měla na tomto
místě nacházet starší zvonice jiné konstrukce. Jisté však je, že současná stav-

ba má dva zvony - z roku 1542 (zvaný
Poledňák) a 1606 (zvaný Jan). Až do roku 1883 měl i malý zvon, zvaný umíráček. Od roku 1958 je zvonice společně
s kostelem sv. Jana Křtitele a ohradní
zdí kulturní památkou.
V depozitáři přeloučského muzea se
nachází také model této zvonice. Totožný, jen o menších rozměrech, je umístěn
ve sbírkách Národopisného muzea v Praze. Autor modelu bohužel není znám,
víme však, že vznikl pro účely Národopis-

!

né výstavky, která se v Přelouči konala
v roce 1893. Nejlepší exponáty pak byly
vystaveny i na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895, mezi
nimi i tato zvonice.
Tento dřevěný model je v základně
osmiboký, stupňovitý, v samotné zvonici pak čtyřboký. Střecha je jehlancovitá
se štítem. Plocha zvonice je pokryta dřevěnými šindeli. Z jedné strany je model
otevřen a divák má tak možnost nahlédnout do jeho interiéru s věrně zpracovaným krovem a dokonce i s dřevěným
zvonem. Je obdivuhodné, jak dokázal
autor vystihnout všechny dřevěné prvky.
Obecně lze konstrukci charakterizovat
jako štenýřovou. Model dosahuje výšky
130 cm, strany základny mají rozměry
30-40 cm. I po stodvaceti letech je v podstatě v původním stavu. Ve sbírkách se
nachází od 40. let 20. století, dárce není uveden.
Použitá literatura:
KUČA, Karel. České, moravské a slezské
zvonice. 2. vyd. Praha: Libri, 2001. 379 s.
SMOLÍK, Miroslav. ...až teplejc bude...
1. vyd. Semín, Praha: Gordia, 2008. 207 s.
Příslušná evidenční karta Městského muzea v Přelouči
Mgr. Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek
+420 731 200 821,
muzeum@ksmp.cz

Fotohádanka
Správná odpověc na fotografickou hádanku z prosincového Roštu zněla:
„Na kolorované pohlednici vidíme domy čp. 502, 526
a 527 v dnešní Tyršově ulici, v pozadí se nachází budova
někdejší Hospodářské školy, dnes Základní škola ve Smetanově ulici. Pohlednice je pořízena zhruba z míst dnešního
chodníku podél zahrady sokolovny v Pardubické ulici, vydal
jí přeloučský knihkupec Josef Liška a pochází z let 1911-1912.“
I tentokrát nám došlo velké množství správných odpovědí - ta první přišla od paní Ireny Rozkošné a ona se také stává
naší další vítězkou. Gratulujeme.
Do lednového vydání vám přinášíme další hádanku a rádi
bychom opět věděli, kde byla pořízena a z jakých let pochází.
Doplnit můžete i informaci, jaká stavba se nachází na konci
ulice a jak se původně jmenovala.
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Na Vaše odpovědi se těšíme opět v redakci Přeloučského
Roštu - rost@mestoprelouc.cz
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Základní škola Smetanova ul.
Vítězství ve šplhu v Řečanech
Opět se nám podařilo vyšplhat pro hlavní cenu vánočního
turnaje. Jako nejrychlejší škola ve šplhu jsme si odvezli keramický pohár a dortovou podkovu.
O prvenství se nejvíce zasloužili: Linda Šturmová, Martin
Čapek, Kateřina Horká, Nikola Ulmová, Tomáš Pospíšil a Nikola
Blehová - 1. místem, Kryštof Kotera a Jana Bezdíčková - 2. místem, Jakub Lauryn a Lukáš Hrobař - 3. místem.

Nejrychlejšímu šplhači celého turnaje, Nikole Blehové, věnoval plochodrážník Václav Milík, host turnaje, svůj pohár mistra republiky v juniorech. Pochvala za reprezentaci školy patří
všem závodníkům.

Vánoční akademie
O akademii se nedá psát nebo vyprávět, ta se musí vidět,
nebo prožít. V nabitém programu jejího posledního 21. ročníku objevili nároční diváci některé novinky, např. tanec se psem
nebo společné vystoupení maminek a dětí z 3. B. Každý si však

mohl přijít na své. Nechyběly básně, písně, sólový zpěv a hra na
klavír nebo klávesy, řada tanečních a humorných čísel. Každý
dostal šanci ukázat svůj talent a touhu vystoupit na prknech,
která znamenají svět. Organizátoři a moderátoři, kteří se velkou měrou podíleli na celém průběhu, si po třetím večerním
vystoupení zaslouženě oddechli, že všechno klaplo, a vychutnávali si slova a melodii závěrečné písně Vánoce bílý. Nastala kouzelná atmosféra blížících se svátků.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Klíčování

Kuželky

Žáci třídy 2. B ze ZŠ Masarykovo náměstí navštívili 18. 11. 2014 městskou knihovnu v budově Občanské záložny. Nebyla to
jejich první návštěva - v červnu loňského
školního roku ještě jako prvňáčci byli pasování paní Knížkou na čtenáře.
Tentokrát žáky čekalo „klíčování“. Děti
v čítárně knihovny přivítala paní Běta, která plete pohádky a nejenom pohádky. Měla pro žáky připravené zajímavé úkoly např.
rozluštit popletenou pohádku, vymýšlet slova na daná písmenka. Nejtěžším úkolem
bylo předvádění písmenek, ale děti se tohoto úkolu zhostily s fantazií. Po splnění
všech úkolů dostali žáci symbolický klíč
ke všem knížkám. Z návštěvy knihovny si
kromě klíče odnesli také Knihu písmenek,
kterou si sami vytvořili.
Všem pracovnicím knihovny děkujeme
za zajímavě připravený program a těšíme
se na další setkání.
Mgr. D. Cyroňová

191 žáků ze všech tříd druhého stupně se zúčastnilo základních kol školního
přeboru v kuželkách. Dvě nejlepší dívky
a dva nejlepší chlapci z každé třídy se pak
probojovali do finálového turnaje, který vyvrcholil 4. prosince.
V kategorii dívek zvítězily Natálie Kučerová ze 6. A a Denisa Gabrielová z 8. B,
finále chlapců ovládli Matěj Procházka ze
7. A a David Sukdolák z 8. A

Návštěva z mateřských školek
Je již tradicí, že naši školu navštěvují
předškoláci z místních mateřských škol.
Letos se k MŠ Kladenské a MŠ Za Fontánou připojily také MŠ Valy a Veselí. S potěšením jsme děti uvítali v keramické dílně,
učebně PC a učebně hudební výchovy. Tam
pro ně připravil program dětský pěvecký sbor

stupni získaly obdiv a respekt skupinky
čertů. Zábavné dopoledne pro své spolužáky připravili žáci z 9. ročníků.
Děkujeme jim.
Mgr. J. Müllerová

Projektový den
ve školní družině

V turnaji se projevila několikaletá spolupráce naší školy s klubem SK Kuželky,
protože první příčky vesměs obsadili jejich mladé kuželkářské naděje.
Velké poděkování patří členům klubu
SK kuželky, kteří nám umožnili změřit své
síly v této sportovní disciplíně.
Bc. M. Bulušek

Zajímavé odpoledne prožily děti školní
družiny v měsíci listopadu. Vychovatelky
připravily pro děti oblíbené činnosti, které
byly ovlivněny tématem projektu Rok české hudby. První skupina dětí pod vedením
p. J. Prokopcové Kasalové pracovala na téma písničky z pohádek, malované písničky.
Druhá skupina p. E. Zoulové se zaměřila
na české vánoční písně a koledy. Oddělení
třetí poznávalo hudební nástroje v orchestrech. A naše nové čtvrté oddělení mělo
písničkové hádanky.

Exkurze do Záchranné stanice
a ekocentra „Pasíčka“

Ohniváček pod vedením p. uč. Veroniky Pokorné. Malí předškoláci se seznámili s naší školou a také si odnesli výrobky, které
si vyrobili v keramické dílně.
Mgr. V . Vašíčková

Školní družina
na Městském úřadu v Přelouči
V měsíci prosinci navštívila školní družina 3. oddělení MÚ Přelouč, kde se seznámila s prací některých oddělení. Největší
zájem byl o oddělení MP, kde děti nadchly
obrazovky, které ukazují dění v ulicích města Přelouče. Celou prohlídkou nás provázela a o všem informovala paní starostka - Bc. I. Burešová, které chceme touto cestou
moc poděkovat.
Nečasová, vych. ŠD

1 / 2015

Žáci čtvrtých ročníků si prohlédli areál
Záchranné stanice s poraněnými a handicapovanými živočichy.
V budově ekocentra se aktivně zapojili do ekovýchovného vzdělávacího programu „Chráněné dřeviny, rostliny a byliny na území Pardubického kraje“. Rozšířili si znalosti o zajímavosti z blízkého
okolí, které využijí nejen při hodinách přírodovědy, ale i vlastivědy.
Mgr. M. Černohlávková

Věříme, že děti prožily svůj volný čas
smysluplně, věnovaly se aktivitám, které je
baví a dozvěděly se zajímavosti z české
hudby.
Kateřina Nečasová, vych. ŠD

Ve škole chodil Mikuláš

Šplhouni opět na bedně

5. prosince se po škole bleskově rozšířila zpráva, že chodbami prochází Mikuláš
s tradiční družinou - s anděly a především
čerty. Ti vypadali hrozivě a dělali velký rámus.
Nikdo se tedy nedivil, že žáci prvního
stupně o přestávkách nevycházeli ze tříd
a byli neobvykle potichu. Pro Mikuláše měli připravené úryvky písniček a básniček,
za které dostali sladkou odměnu. Ty nejzlobivější chtěli odnést čerti, ale nakonec
je museli utěšit hodní andělé. S těmi se
děti nejčastěji fotografovaly. Na druhém

Mikulášský turnaj ve šplhu pořádaný
ZŠ Řečany nad Labem patří již mnoho let
do kalendáře sportovních akcí, na kterých
naši žáci zaznamenávají výborné individuální i kolektivní úspěchy.
Po loňském prvním místě získali letos
reprezentanti naší školy v soutěži družstev
bronzové medaile. Úspěch kolektivu tentokrát podpořily svým umístěním na stupních
vítězů především dívky - Anna Neužilová,
Tereza Halšková a Tereza Adámková.
PaedDr. M. Souček
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
CONCERTO BOHEMIA 2014
Honosné prostory novorenesančního paláce na Žofíně se ve
středu 26. 11. opět staly místem koncertu laureátů velmi prestižní soutěže Concerto Bohemia, jejíž už 23. ročník vyhlásil v loňském roce Český rozhlas. Dechový orchestr ZUŠ Přelouč se této
soutěže zúčastnil už podruhé a vždy byl vítězem své kategorie.
Při vlastní soutěži porota - ve složení Vladimír Válek, Jan Kučera, Tomáš Brauner, Ondřej Brousek a předseda poroty Karel Vágner - vyhodnocuje nahrávky jednotlivých souborů, rozdělených
do tří kategorií. Tento koncert, který živě přenáší rozhlasová stanice ČRo Vltava a natáčí Česká televize, je tady nejen velkou poctou pro vítězné soubory, ale také jakousi „obhajobou“ před porotou i publikem, že si cenu odnáší opravdu ti nejlepší. V podání
našeho orchestru a pod taktovkou Michala Chmelaře zazněla Fantasia Boemica Pavla Staňka a souhra, ladění a celkové pojetí orchestru působilo naprosto strhujícím dojmem. Na závěr koncertu
zazněla (a to dokonce dvakrát, diváci se ve stoje vynutili opakování) v podání všech vítězných souborů studentská hymna Gaudeamus igitur, kterou dirigoval moderátor celého večera Lukáš Hurník.
Impozantní zvuk a atmosféra, která v tu chvíli v sále zavládla,
musela snad v každém z přítomných zanechat obrovský dojem.
Petra Lojínová

soubory žáků hudebního, literárně-dramatického a tanečního oddělení. Svou velkou premiéru měly i mažoretky, které na naší škole začaly pracovat až od letošního školního roku. A určitě není mnoho akcí, na kterých hrají koledy opravdoví Mikulášové, což ocenili
zejména a nejmenší posluchači. Doufáme, že se stejně vydaří i ostatní prosincové akce.
Petra Lojínová

Pěvecký seminář s PaedDr. Alenou Tichou
V sobotu 6. 12. se konal celodenní pěvecký seminář pořádaný pedagogy pěveckého oddělení ZUŠ Přelouč s paní Alenou Tichou. Semináře se zúčastnili žáci sólového i sborového zpěvu.
Všichni měli možnost osobně a konkrétně pracovat s lektorkou,
která vyučuje na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, ale je také poradkyní celé řady dirigentů dětských pěveckých sborů a autorkou celé řady publikací věnovaných právě výuce zpěvu.
I přes zvučné jméno paní Aleny Tiché vládla na semináři velmi vstřícná a kamarádská atmosféra, která určitě pomohla v mnoha otázkách a problémech našim žákům i jejich vyučujícím. Těšíme se, že v budoucnu podobné setkání určitě zopakujeme.
Jana Bednářová

MiniHorn Praha 2014
29. 11. se 3 vybraní žáci hornové třídy naší školy s paní učitelkou Radkou Chmelařovou zúčastnili 1. ročníku akce MiniHorn 2014
v Praze. Akci pořádala ZUŠ Tausigova, Praha 8. Lektory workshopu byli Jindřich Kolář (Česká filharmonie, profesor Konzervatoře
Plzeň), Jana Švadlenková (SOČR, profesorka Konzervatoře Praha)
a Zdeněk Divoký (Česká filharmonie, profesor AMU). Žáci se kromě individuální výuky zúčastnili také souborové hry a všichni tři
byli vybráni na koncert účastníků. Vrcholem celého dne bylo vystoupení loňské vítězky Pražského jara, hornistky Kateřiny Javůrkové.
Profesor Jindřich Kolář přijal pozvání do Přelouče, kde na jaře v naší škole uspořádá workshop pro všechny žáky naší hornové třídy.
Radka Chmelařová

Tandem koncert
2. 12. Dechový orchestr ZUŠ Přelouč přijal pozvání do Pardubic, kde společně s dechovým No Strings Orchestra ze ZUŠ Pardubice Havlíčkova uspořádal 1. společný koncert. V domovském
sále Komorní filharmonie Pardubice se nejdříve představil náš orchestr. Program jsme složili převážně z náročnějších skladeb českých soudobých skladatelů, ale zazněla například i část z Dvořákovy Novosvětské symfonie. Orchestr si tak zároveň poprvé veřejně
přehrál i skladby na únorovou mezinárodní soutěž dechových
orchestrů, která se uskuteční v Praze. V druhé polovině koncertu
zazněly především skladby odlehčenějšího repertoáru v podání
domácího No Strings Orchestra pod taktovkou Martina Maroula.
Posluchači se mohli zaposlouchat například do směsí z muzikálů Evita nebo Fantom opery. Věřím, že spolupráce s No Strings Orchestra nebyla poslední a že se s nimi brzy sejdeme u dalšího
společného projektu.
Michal Chmelař

ZUŠ Pøelouè ve spolupráci se SRPŠ
a

Charita Pøelouè
poøádají

TØÍKRÁLOVÝ KONCERT

ADVENTNÍ KONCERT
Jak už se v zušce stalo zvykem, adventní koncert otvírá předvánoční období plné vystoupení, koncertů a společného setkávání. Ten letošní se konal ve středu 3. prosince v Záložně. Během
hodinového programu se na pódiu vystřídaly sólové výstupy se
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Nedìle 11. 1. 2015 od 15 hodin
Kostel Sv. Jakuba Pøelouè
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Akce pro děti a mládež
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Dům dětí a mládeže Přelouč
Pravidelná činnost
Angličtina pro děti
Zájmový kroužek pro děti od první do třetí třídy ZŠ se schází každý čtvrtek od 16.30 v DDM. Pod vedením lektorky Valentýny Korečkové se děti učí písničky a rýmovačky, zpívají písničky v anglickém jazyce.

Hra na kytaru
Již od roku 1989 nabízí DDM kroužek výuky na kytaru. Postupem let prošlo tímto zájmovým útvarem mnoho dětí, dnes již
dospělých. V současné době jsou zájemci rozděleni do skupin
začátečníků a pokročilých. Scházíme se každý pátek v odpoledních hodinách. Lektoři jsou Kristýna Štainerová a Pavel Hrdý.

Šachový kroužek
Pod vedením šachového mága pana Jiřího Hona se již mnoho let schází zájemci o tuto „královskou“ hru v DDM. Mladí šachisté se nejprve učí základy hry, později se účastní šachových

Klub Klubíčko
Klub jen určen pro děti od dvou let s doprovodem rodiče,
popř. prarodiče. Děti si zvykají na práci v kolektivu, zpívají písničky, malují, pod vedením lektorky paní Blanky Leksové hrají,
společně s doprovodem, pohybové hry.

turnajů v okolí Přelouče. V prvním čtvrtletí roku 2015 proběhnou v DDM šachové turnaje přeloučských škol, nejlepší šachisté z každé školy se utkají ve finálovém turnaji o Pohár místostarosty města Přelouč.

Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek je zaměřen na děti se zájmem o práci
s rozmanitými výtvarnými technikami, vytvářejí koláže, vyrábějí dekorace na různá témata. Lektorkou je paní Jana Homolová.

1 / 2015
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Gy a SOŠ Přelouč pro školní rok 2015/2016 nabízí
zájemcům o studium níže uvedené obory vzdělání.

Gymnázium
Osmiletý obor vzdělání poskytující střední vzdělání
s maturitní zkouškou:
79-41-K/81

Gymnázium - PRIMA (pro žáky 5. tříd ZŠ)

79-41-K/81

Gymnázium - KVINTA (pro žáky 9. tříd ZŠ)

Zveme vás na informační odpoledne: 28. 1. 2015 15.00 - 18.00

Střední odborná škola
Čtyřletý obor vzdělání poskytující střední vzdělání
s maturitní zkouškou:
34-53-L/01

Reprodukční grafik, grafička pro média

Tříletý obor vzdělání poskytující střední vzdělání
s výučním listem:
34-52-H/01

Tiskař na polygrafických strojích

34-53-H/01

Reprodukční grafik, grafička

33-56-H/01

Truhlář

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel automechanik

23-51-H/01

Strojní mechanik - zámečník

Zveme vás na den otevřených dveří: 7. 1. 2015 13.00 - 18.00

Gymnázium a SOŠ Přelouč Vás zve
na přednášku pro školu
i veřejnost

OKO,
ANEB ZÁKLADY
OČNÍ PATOLOGIE
přednáší Bc. Lucie Russnáková
Přij7te se dozvědět více o našem hlavním smyslu,
kterým zaznamenáváme více než 80 % informací.
Optička Lucie Russnáková Vás seznámí
se stavbou lidského oka a provede
nejznámějšími očními vadami a onemocněními.

kdy: 20. 1. 2015 (úterý) od 16.00 h.
kde: učebna biologie - 3. Patro
(Gy a SOS Přelouč, Obránců míru 1025)
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Zprávy z radnice
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Vítání občánků
Listopadové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Šarlota BÍNOVÁ

Evelína HOLEČKOVÁ

Šimon KASAL

Nikol ŽIVNÁ

1 / 2015
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Premfoto
Jedním z indikátorů kvality výstavy je
vzbuzující široký zájem některých i předních výrobců fotografických přístrojů
a materiálů o rozšiřování jejich prospektů a jiných propagačních materiálů v rámci výstavy au už ve výstavní síni, anebo
ve výstavních katalozích. Pro výrobce není jistě nezajímavá skutečnost, že vedle
asi 1000 ks výstavních katalogů prodaných přímo na výstavě je téměř dalších
1000 ks každoročně rozesíláno zúčastněným fotografům až do 50 států světa.
Své propagační materiály v kvalitě pro
nás tehdy nevídané dodaly např. firmy:
Agfa Leverkusen, Kodak, Leica, Minolta,
Pentax, Rolleiflex. Švédská firma Hasselblad nám zaslala vedle svých výrobních
prospektů desetikusovou sadu barevných
snímků 50x60 cm, kterou pořídili američtí kosmonauti při letu na měsíc právě
kamerou Hasselblad. Soubor jsme připojili jako zajímavost k naší výstavě. V té
době ojedinělý u nás budil velkou pozornost u návštěvníků výstavy i fotografů pro perfektní technické zpracování.
Jeden ze snímků jsme zapůjčili redakci
odborného fotografického časopisu k reprodukci. Firma Kodak nám poskytla několik kusů svých nových výrobků.
Jak už bylo řečeno, redaktoři našich
odborných časopisů téměř neotiskovali
ve svých časopisech práce zahraničních

- 5. část

autorů. Důvodů bylo hned několik. Prvý
byl ideologický, neb jejich poslání bylo
jiné než propagace západní kultury. Dále
to byl omezený přístup k těmto materiálům a třetí, důležitý byl problém a ev. vyplácením honoráře (ve valutách) autorovi
snímku po jeho zveřejnění. To byly důvody, proč se redaktoři okamžitě chopili
příležitosti a neváhali ze svých pražských
redakcí do nějaké malé Přelouče, aby
získali vzácné a v té době atraktivní materiály pro své časopisy dojet. Díky této
možnosti měli totiž odstraněny i všechny tři výše uvedené problémy - ideologicky to bylo v pořádku, neb výstavní výběr
schválil tiskový dohled KNV v Hradci Králové. Kromě toho měli veškerý obrazový
materiál pohromadě shromážděn v klubovnách v Přelouči a byl jim umožněn
volný výběr. Problém autorských honorářů odpadl, protože v podmínkách soutěže jsme si jako pořadatelé vymínili právo
k výstavě vybrané práce v rámci propagace výstavy, reprodukovali ve výstavních
katalozích a jiných časopisech bez nároku
autora na honorář. Z československých
odborných časopisů to byl měsíčník Čs. fotografie se šéfredaktorem J. Spoustou
a čtvrtletník Foto-Revue se šéfredaktorem,
aktivním fotografem a členem fotografické sekce svazu výtvarných umělců Václavem Jírů. Vedle toho všechny běžné dení-

ky a obrazové týdeníky jako Svět v obrazech, Neděle, Květy věnovaly celé stránky
reprodukcím vítězných fotografií, doprovázených populárním výkladem o soutěži,
výsledcích, organizaci. ČTK si každoročně vyžádala konkrétní fakta o daném
ročníku a předala je k dispozici všem deníkům a časopisům. Také řada zahraničních fotografických časopisů si vyžádala
údaje o soutěži, její hodnocení a reprodukce vítězných fotografií, aby mohly aktuálně informovat své čtenáře.
Mezi nimi nalézáme i ta nejzvučnější jména z fotografického světa. Byly to
především:
Camera - Luzern, Švýcarsko
Photoquide - mag. London, Anglie
Photo-Rundschau, Bern, Švýcarsko
Ferrania, Milano, Itálie
Photomagazin, Muenchen, NSR
Sagsa-Como, Itálie
Photoblaetter, Frankfurt, NSR
Arte fotografico, Barcelona
Revue Agfa-Muenchen, NSR
Systém Keesing, Holandsko
Kodak-Revue, NSR
Hasselblad-revue, Švédsko
Photo Ilustrierte, NSR
Fotokino-révija, Beograd
Kodak-Stuttgart, NSR
Foto, Budapest, MLR
Galerie-Wien, Rakousko
Foto-Warszawa, Polsko
Pokračování příště

Hrůzná předzvěst konce války v Přelouči
Před sedmdesáti lety se touto dobou
druhá světová válka chýlila ke svému
konci. Bylo zřejmé, že dříve nebo později musí skončit. Avšak předpovědi jejího
konce mezi lidem vznikající se nakonec
vždy ukázaly jako příliš optimistické.
Dne 21. 10. 1944 se Američané dostali do Cách, čímž vstoupili na německé
území. O tři týdny později generál Patton na široké frontě překročil řeku Moselu. Ovšem uprostřed prosince Hitler
neočekávaně spustil operaci Wacht am
Rhein (Stráž na Rýně - podle názvu nacionalistické písně z 19. stol.) - nám známou jako bitva v Ardenách - s cílem opětného dosažení Antverp a přinucení západních spojenců k jednání o separátním
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míru. Zpočátku se německý postup zvlněnou krajinou, porostlou hustými lesy
a dodnes řídce obydlených Arden, dařil,
nebou nepřipravené spojence se mu podařilo dokonale zaskočit. Po úporných
a krvavých bojích byl poslední německý odpor v Ardenách zlomen až 28. ledna. Tím skončila poslední německá ofenziva na západní frontě druhé světové
války. Nyní před spojenci stálo překročení Rýna.
Uprostřed léta 1944 se postup Rudé
armády od východu zastavil na linii řek
Visla - Wisłoka. Vedení komplexu táborů
Osvětim, Březinka a Monovice stálo před
dilematem: tábory likvidovat nebo nadále
provozovat. Vlastní vraždění v plynových

komorách samo o sobě nebylo zvlášu náročné. Do plynové komory (210 m2) opatřené atrapami sprch bylo bitím a řvaním
nacpáno 2000 vězňů, dokonce před vstupem bylo rozdáváno mýdlo. Opačná situace byla s odstraňováním lidských ostatků.
Nacistické velení vydalo příkaz k zastavení provozu plynových komor.
Tuhá nacistická propaganda tvrdila,
že stále není nic prohráno a dosavadní
tzv. taktické ústupy se určitě podaří zvrátit v konečné vítězství nacizmu, nicméně i zaslepenci dobře věděli, že před případným ústupem je třeba zničit všechny
důkazy o svých hanebných skutcích.
V létě 1944, kdy vojska Rudé armády stála 200 km východně od Osvětimi,
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Kulinářské okénko
byla zahájena první fáze „likvidace“ koncentračního tábora, přesněji řečeno příprava na jeho budoucí „evakuaci“. Tábor
byl napěchován na maximum 130 000 lidí, vraždění v plynových komorách bylo
roztočeno na nejvyšší obrátky a trvalo do
listopadu 1944. Následně se nacisté zbavili všech přímých svědků zločinů, zejména obsluh plynových komor a krematorií.
Židé ze sonderkommanda dne 7. října 1944 povstali a krematorium IV, které doposud museli obsluhovat, zničili.
Tresty povstalců byly více než kruté a drakonické.
Poslední skupinou zahubenou ve
„sprchách“ bylo 28. října 1944 na dva tisíce židů z Terezína. Krematoria II. a III.
byla na rozkaz SS demontována počátkem listopadu 1944. Krematorium I bylo
přeci jen ponecháno v provozu. Do poloviny ledna 1945 byla vyhnána polovina vězňů do jiných západně uvnitř Říše
ležících koncentračních táborů (Mauthausen, Buchenwald, Flossenbürg aj.).
Konečnou likvidaci komplexu táborů
zahájili nacisté krátce před příchodem
Rudé armády. Ve dnech 17. až 21. ledna
bylo z Osvětimi a pobočných táborů vyhnáno na 56 000 vězňů. V mrazivém počasí byli hladoví, žízniví a chatrně oblečení vězni ve sněhu hnáni pěšky do 50 km
vzdálených Gliwic. Nocování pod širou
oblohou, v sedě, v řadách těsně jeden

za druhým. Člověk si musel dávat pozor
hlavně na svá chodidla. Jakýkoli puchýř
či odřenina znamenaly bez ošetření zánět, hnis a krev, tedy konec chůze a kdo
nemohl jít, byl na místě zastřelen. V Gliwicích byli vězni nahnáni do vagonů, ti
šuastnější do krytých dobytčáků, méně
šuastní pouze do otevřených uhláků, aby
se vydali na strastiplnou cestu do neznáma. Trasy některých vlaků vedly na Moravu a do Čech. Bylo podivné, že tyto
transporty na rozdíl od dřívějška najednou směřují opačným směrem - dovnitř
Třetí Říše.
Žel na ty, jimž se podařilo pochod
a transport smrti přežít a dostali se do
„cílového“ koncentračního tábora, zmírnění útrap nečekalo. Tábory byly přeplněny, zachváceny epidemiemi. Pro nově
příchozí nezůstalo žádné volné místo pod
střechou, „bydleli“ pod plachtami uprostřed táborových nádvoří.
Počátkem ledna roku 1945, po čtyřech měsících klidu, kdy na druhém břehu Visly dokonávalo slavné Varšavské
povstání, se na východě Rudá armáda
dala opět do pohybu, překročila zamrzlou Vislu, aby postupovala dále k Odře
ve směru na Berlín.
V sobotu 27. ledna 1945 kolem 15. hodiny vstoupilo do osvětimského táborového tábora několik vojáků na koních
s napřaženými samopaly a doposud ne-

Kulinářské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Tak je to
za námi. Nápor na naši nervovou soustavu, peněženky a zažívání je pryč.
Zůstávají nám jenom předsevzetí, která jsme si v dobrém rozpoložení dali.
Dnes vám dám námět na lehká jídla,
která našemu zažívání prospějí. Určitě
neuškodí.
Drožwová polévka se zeleninou
Co budete potřebovat: 3-4 kostky droždí, cibule, máslo, pepř, sůl, vajíčko,
strouhanku, Babiččinu zeleninovou
směs, kostku zeleninového bujónu.
Postup: předem si uvařte zeleninu. Do
vývaru přidejte kostku zeleninového bujónu. Na másle zpěňte jemně pokrájenou cibuli, přidejte droždí a rozpusute ho.
Pánvičku dejte vychladnout někam za
okno, do doby, než droždí ztratí svoji ty-
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pickou vůni. Následně do rozpuštěného
droždí přidejte vajíčko, strouhanku, mírně osolte, opepřete. Kdo chce, může si
přidat trochu drceného kmínu. Vymíchejte tužší těsto. Zcezený vývar přivecte
k varu. Lžičkou vytvarujte malé nočky,
které dávejte do vroucího vývaru. Krátce
povařte. Přidejte zcezenou zeleninu, dle
chuti dochuute.
Česnečka se ztraceným vejcem
Co budete potřebovat: vývar z brambor (zeleniny), česnek dle chuti, pepř,
sůl, dochucovací sůl - Podravka, Kuchárek, vajíčka (tolik, kolik chcete udělat porcí), sýr na strouhání.
Postup: největší péči věnujte ztracenému
vajíčku. Já mám vyzkoušený následující
postup. Plně vroucí vývar v hrnci roztočím tak, aby uprostřed vznikl vír. Do něj

!

známého vzezření. Byla to jízdní průzkumná hlídka 322. střelecké divize 60. armády 1. ukrajinského frontu, která zde nalezla přibližně 7 000 vězňů, dospělých,
dětí a dokonce i nemluvňat v táboře narozených, mj. hory lidských vlasů, pánských obleků a dámských šatů, hromady
brýlí, protéz, prádla, bot, kufrů a dětských
hraček aj. Na základě hlášení průzkumných hlídek přibyli do tábora vojenští
zdravotníci s potravinami a léčivy. K ošetřování přeživších vězňů zde byly zřízeny dvě polní nemocnice.
Tento den byl Valným shromážděním
OSN vyhlášen Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu.
Dovětek: Pohnutkou k sepsání článků jsou mně chmurné události v Přelouči, Den holokaustu a konec II. světové
války. Žel o jejím konci v Přelouči nedovedu nic napsat, bylo mně tehdy pět měsíců. Z vypravování pouze vím, že na
základě zprávy o jejím konci vyšplhal
hasič p. Heřmánek na hřeben věže Záložny, kde umístil čs. vlajku, načež se na
náměstí seběhnuvší se občané spontánně zpívali hymnu Kde domov můj. Přítomní legionáři z Legií stáli v pozoru
a vzorně salutovali, mnozí nezadržitelně radostí plkali.
Jan Závodský
(Pokračování příště)

vyklepnu rychle vajíčko. V točící vodě se
bílek udrží u žloutku. Vařte 5 minut. Nemíchejte! Chcete-li více vajíček, musíte to
předcházející dát z hrnce ven. Jinak by
překáželo. Česnek neroztírejte. Nasekejte ho na malinké kousky. Vhocte je do
vroucího vývaru a hned odstavte z plotny. Do každého talíře dejte špetku nastrouhaného sýra.
Bramborová kaše s kysaným zelím
Co budete potřebovat: brambory, polohrubou mouku, cibuli, sádlo, uzený
bůček, voňavý špek, sůl, kysané zelí.
Postup: oloupané brambory uvařte v mírně osolené vodě hodně doměkka. Vodu
částečně slejte, brambory rozmačkejte
a vmíchejte do nich mouku. Poznámka - mouky dávám v poměru 10:1 - příklad
200 g brambor, 20 g mouky. Hrnec přikryjte utěrkou a pokličkou. Nechte asi
10 minut zpařit. Následně kaši vymíchejte ručním šlehačem a dejte zpět na mírný oheň. Za stálého míchání ji nechte
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„vyfoukat“ asi 10 minut. Přikryjte pokličkou a odstavte z plotny. Na sádle osmažte na kolečka nakrájenou cibuli, přidejte na kostičky pokrájený bůček a špek
a chvíli restujte. Na závěr přidejte zelí,
přikryjte pokličkou a krátce poduste. Kaši rozprostřete na talíř, udělejte do ní důlky a zalijte uzeným a zelím.
Zapečené brambory s vejci
Co budete potřebovat - vařené bram-

bory ve slupce, několik vajec natvrdo
uvařených, uzené maso (točený salám) sádlo, trochu strouhanky na vysypání pekáče, sůl, mletý pepř, mletou
papriku - sladkou i pálivou. Kelímek
zakysané smetany, rajčata, paprikové
lusky.
Postup: vymaštěný pekáč vysypte strouhankou, dno vyložte oloupanými na kolečka nakrájenými (2 cm) bramborami,
potřete sádlem, mírně osolte a opepřete.

Na ně položte kolečka uvařených vajíček.
Na pánvičce dorůžova osmažte kolečka
cibule spolu s nakrájenou uzeninou. To
vše rozložte na vajíčka, zalijte smetanou,
připepřete, posypte paprikou. Navrch rozložte na kolečka pokrájená rajčata a paprikové lusky. Ve vyhřáté troubě nechte
30 minut zapéct.
Dobrou chuu!
Pavel Culek

Akademik Jiří Diviš - přeloučský rodák
Tento příspěvek umožní našim spoluobčanům pohled do soukromí tohoto
významného člověka.
Náš vynikající československý vědec-zakladatel hrudní chirurgie se narodil
dne 4. 5. 1886 v Přelouči. Jeho zásluhy
v tomto vědním oboru byly zhodnoceny
odborníky nejen u nás, ale i v cizině.
Jeho otec - rodák pardubický, Ing. Jan
Vincenc Diviš (1848-1923) byl známým
odborníkem v oboru cukrovarnictví a autorem mnoha odborných prací. Plných
40 let (1879-1919) byl ředitelem místního cukrovaru a též velmi úspěšným starostou v letech válečných 1914-1919
našeho města. Zasloužil se též o obohacení Polabského (nyní Městského) muzea některými nálezy.
Pocházel z početné rodiny, měl mladšího bratra Ivana (otce v roce 1999 zesnulého básníka Ivana Diviše a divadelního výtvarníka Petra Diviše) a tři sestry:
Annu, Alžbětu a Ludmilu, která však záhy zemřela v necelých dvou letech svého
věku. Jiří navštěvoval střední školu - gymnazium v Praze na Malé Straně, a to v Hellichově ulici. Ubytován byl jako chovanec Strakovy akademie. Dle dochovaných
materiálů se u jeho jména objevovala
ve výročních zprávách často hvězdička.
V roce 1905 se zapsal na lékařskou
fakultu UK. Po promoci 1. června 1911
nastoupil jako operační elév na městském oddělení u primáře Václava Kafky.
Od 1. října se stal prvním sekundářem
a zástupcem přednosty oddělení dětské
chirurgie. Zde působil do nástupu vojenské služby, tj. do 1. října 1912. Po ukončení jednoroční prezenční služby nastoupil 1. října 1913 jako operační elév na
porodnické klinice dvorního rady profesora Karla Pawlíka a na gynekologické
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klinice u profesora Václava Pithy. U obou
absolvoval s výtečným prospěchem. Od
1. dubna 1914 do 30. dubna 1915 měl
platný dekret děkanství lékařské fakulty na operačního eléva na 1. chirurgické

klinice, avšak Jiří Diviš musel již 1. 7. 1914
nastoupit válečnou službu v c. k. Feldspitalu. Zde působil do roku 1917, kdy
byl po těžké úplavici přeložen do Brna.
Plukovník MUDr. Trenkel (velitel) o něm
ve vysvědčení hovoří jako o chirurgovi
s bohatými praktickými i teoretickými
znalostmi, který ošetřoval za obtížných
podmínek ve válečném prostředí více než
10.000 raněných. Od 10. března 1918
byl přidělen na 1. chirurgické oddělení
Zemské nemocnice v Brně, která byla
vedena MUDr. Hugo Leischnerem. Zde
působil do 17. 11. 1918. Od 1. ledna 1919
nastoupil jako lékař oddělení Pražského
sanatoria a zároveň jako soukromý asistent profesora Rudolfa Jedličky. Osudy
Jiřího Diviše byly neodmyslitelně spjaty
s historií zřizování II. chirurgické kliniky.
Byl-li Rudolf Jedlička hlavou tohoto snažení, byl Jiří Diviš jeho výkonnou rukou.

Za tři roky po skončení první světové války provedl Diviš se svým učitelem
Rudolfem Jedličkou první torakoplastickou operaci v Praze (vyjmutí žeber při
plicní tuberkulóze).
V roce 1923 vykonal první vědeckou
transfúzi krve v tehdejším Československu. Titul docenta byl Janu Diviši udělen
v únoru 1926. V témže roce vykonal jako docent II. chirurgické kliniky pražské
lékařské fakulty ve svých čtyřiceti letech
operaci, která z něho udělala světovou
chirurgickou hvězdu: jako vůbec první
úspěšně odstranil část plic s metastázou
rakoviny. Když v říjnu 1926 zemřel přednosta II. chirurgické kliniky, profesor Rudolf Jedlička, byl 26. listopadu docent
Jiří Diviš pověřen zastupováním, přednáškami i vedením kliniky. Tuto práci
vykonával až do roku 1929. V boji o místo přednosty kliniky ještě neuspěl, třebaže byl podporován Josefem Pelnářem,
Ladislavem Syllabou, Karlem Weignerem
a Arnoldem Jiráskem. Více hlasu získal
Jan Zahradníček, který na kliniku nastoupil koncem roku 1923.
Jiřímu Divišovi bylo nabídnuto místo
primáře chirurgického oddělení nemocnice na Královských Vinohradech, kde
v únoru roku 1930 nastoupil. Po svém
nástupu provedl zde řadu změn a práce na chirurgickém oddělení se časem
značně rozrostla. Byly sem posílány i případy hrudní chirurgie z Moravy a Slovenska. V roce 1931 provedl zde další
unikátní operaci, a to resekci plicního
laloku s prvotním nádorem. Pacientka
pak za tři roky porodila zdravé dítě.
V roce 1933 se znovu rozhodovalo
komu svěřit místo přednosty II. chirurgické kliniky. Z jednatřiceti členů profesorského sboru bylo 26 pro Jiřího Diviše, dva
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lístky byly prázdné a jen 3 proti. A tak byl
v říjnu 1933 Jiří Diviš oficiálně jmenován
přednostou II. chirurgické kliniky v Podolí.
Chod kliniky byl však narušen německou okupací v roce 1939. J. Diviš trpěl nejen situací, ale především osobní
tragedií: jeho syn byl odvezen se studenty do koncentračního tábora, kde byl až
do roku 1943 vězněn. Pražské sanatorium i klinika byly 26. dubna 1941 zabrány pro účely SSlazaretu. U příležitosti svých 55. narozenin byl dne 4. 5. 1941
profesor Diviš svými spolupracovníky požádán, aby protestoval na protektorátním
ministerstvu zdravotnictví proti úbytku
chirurgických lůžek pro občany Prahy
(asi 600 lůžek). Návštěva byla úspěšná
a tak došlo během roku 1942 k výstavbě montované nemocnice v Motole. Během výstavby nové nemocnice operoval
profesor Diviš na Vinohradech, ale již začátkem roku 1943 se přemístil do motolské nemocnice.
V období pražského povstání v roce
1945 zůstal profesor Diviš v nemocnici
po několik dnů a řídil provoz celé nemocnice sám, protože přednostové ostatních
oddělení se do nemocnice vůbec neostavili. Byli sem převáženi nemocní a ranění, kterým se dostalo ošetření bez ohledu na národnost, nebou Jiří Diviš ani
v této situaci Hippokratovu přísahu neporušil.
Po osvobození se dostalo II. chirurgické klinice zadostiučinění, kdy profesorský sbor lékařské fakulty UK přidělil
již 26. května 1945 bývalou německou
chirurgickou kliniku profesoru Jiřímu Divišovi. Když se poměry ustálily, měl J. Diviš 11 asistentů a stejný počet sekundárních lékařů. Prioritou kliniky byla hrudní
chirurgie.
V roce 1953 se podařilo získat pro
II. chirurgickou kliniku budovu po bývalé gynekologické klinice. Rekonstrukce si
vyžádala náročné stavební úpravy a tak
mohl být provoz zahájen až v březnu
1958, kdy bylo Divišovi již sedmdesát
dva let, kdy již také trpěl anginou pectoris s častými záchvaty, které mu znemožňovaly soustavnou práci na klinice.
Známý psychiatr a psycholog pan
prof. MUDr. Vladimír Vondráček, DrSc.
Vzpomíná na spolupráci a přátelství s Jiřím Divišem ve trilogii lékařských vzpomínek (druhý díl) jako na jednoho z nejsympatičtějších lidí, jaké kdy poznal.
K pacientům byl vždy laskavý, při
přesvědčování pacienta o nutnosti operace velmi šetrný. Moji ženu operoval na
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appendicidu. Profesor Vondráček uvádí
m. j. tuto historku, dokumentující Divišovo obvyklé nasazení na II. klinice: „Byl
jsem několikráte při jeho operacích. Operoval naprosto klidně, nezlobil se, nenadával. Jednou lékařka, která mu asistovala, omdlela a padala, ale včas byla
zachycena. Avšak ani ostatní účastníci
operace nebyli v dobré kondici. Vysvětloval nám, že operuje bez přestání od noci, že dámy a pánové už jsou unaveni.“
A právě toto tempo a typický operatérský stres si vybraly svou daň. Přišel srdeční infarkt, ležel na interně, přes všechny zákazy ráno vstal, umyl se, oholil - jak
to dělal každé ráno. Nakonec srdce přece jen nevydrželo a 2. 7. 1959 zemřel.
Mnoho lidí zesmutnělo. Neměl snad nepřátel. Svoji matku (žijící v novobarokní
vile v Přelouči, kterou dal postavit Divišův
otec podle projektu Ing. Dr. H. c. Rudolfa
Kříženeckého, přežil o necelé tři roky.
Jiří Diviš byl i v soukromí prostým člověkem, byl velkým milovníkem hudby
(uctíval především Janáčka). Oženil se
na počátku první světové války v roce
1914. Měl inteligentní paní a dvě děti,
které se narodily za války: dcera Gabriela se stala docentkou očního lékařství
a syn Jiří (pobyl čtyři roky v Oranienburgu) docentem gynekologie.
Obývali od roku 1933 rodinnou vilku se zahrádkou v Praze - Podolí. Dům
byl vždy otevřen kulturnímu životu. Docházel sem např. houslista J. Vlach, klavírista J. Panenka, ale i výtvarníci. Ze sportu pěstoval turistiku po našich horách,
víkendy pak v malé vilce se zahradou
v Černolicích v povodí Berounky. Vzhledem k těmto výhodným bytovým i rekreačním podmínkám nevyužíval pobytu v rodinné vile u matky v Přelouči. Ta
však byla doménou mladšího bratra Ivana, jehož rodina zde trávila vždy celé
školní prázdniny.
Zásluhy akademika Jiřího Diviše
pro naši i světovou chirurgii zhodnotili
ve smutečních projevech při pohřbu
dne 6. 7. 1959 akademik Arnold Jirásek, prof. MUDr. Bohumil Špaček, DrSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Lhotka DrSc. A
prof. MUDR. Emerich Polák, DrSc.
Akademik Diviš zveřejnil během svého působení na chirurgických klinikách
téměř 180 odborných příspěvků. Příspěvek k operační léčbě nádorů plicních
(resekce plic), který vyšel v německém
a českém jazyce, byl uznán v odborné
literatuře francouzské, italské a americké za světovou prioritu.
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Z žáků Jiřího Diviše vzešla velká řada vynikajících odborníků, kteří se později všude uplatnili.
Jsem přesvědčen, že s takovýmto rodákem se může naše město jenom pochlubit.
Autor: Fratnišek Hollmann
Prameny: 1. Prof. MUDr. Zdeněk Váhala, DrSc.: Jiří Diviš (1886-1959), Univerzita Karlova 1994, Karolinum (osobnost
a dílo), 2. Prof. MUDr. Vladimír Vondráček, DrSc.: Lékař dále vzpomíná (viz
str. 127-128), Avicenum (2. díl z třídílné
trilogie), 3. Všeobecná encyklopedie Diderot, sv. č. 2 (str. 257), 4. Kdo byl kdo,
v našich dějinách ve 20. stol. (str. 80).
5. Týdeník týden, květen 2001, příspěvek
Františka Houdka „Nesmrtelní“: Jiří Diviš - průkopník hrudní chirurgie str. 84,
6. Prameny byly též využity z příspěvku
téhož autora pro Zprávy Klubu přátel
Pardubicka z r. 2002 čís. 1-2 s názvem
„Ohlédnutí za 115. výročím narození akademika Jiřího Diviše.

Vzpomínka autora příspěvku
na osobní setkání
s akademikem Jiřím Divišem
v Přelouči
Místní pobočka Československého
červeného kříže společně s poliklinikou
požádaly před léty pana MUDr. Josefa
Večeřu, který pečoval o zdravotní stav
matky akademika Jiřího Diviše a konzultoval jej s ním při jeho občasných návštěvách své matky v Přelouči o přímluvu, zda by mohl uskutečnit pro občany
našeho města přednášku o hrudní operaci. Pořadatelé slíbili odvoz i návrat ze
záloženské dvorany autem. Akademik J. D.
žádosti rád vyhověl.
Menší zádrhel učinil však brigádnický šofér auta Československého červeného kříže, který požadoval doprovod
pro neznalost orientace v Divišově rozlehlé vile. Tajemník Červeného kříže, se
kterým jsem se dobře znal, obrátil se
s touto službou na mně, když byl mnou
již dříve informován, že se s mladou generací této místní i pražské rodiny dobře znám. Žádosti jsem rád vyhověl. Úkol
jsme v pořádku splnili včetně vyzvednutí pana MUDr. Večeřu.
Přednáška v zaplněné dvoraně Občanské záložny s bohatou diskusí byla
velmi zdařilá. Rovněž náš styk s našimi
hosty v autě byl též přátelský, ba možno
říci i zábavný.
František Hollmann
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Pokoj Vám!
Milí občané, do Nového roku 2015 vám
přeji zdraví, štěstí, pokoj v duši a Boží požehnání. Na Silvestra jsme při Bohoslužbě
děkovali za prokázanou milost od Boha
a druhý den na slavnost Bohorodičky prosili o přímluvu a ochranu Panny Marie. Papež
Pavel VI. ustanovil „Den modliteb za mír“ 1. ledna poprvé v roce 1968 v následku na vydanou encykliku Jana XXIII., Pacem
in terris - mír na zemi, dva roky po vystavění Berlínské zdi a pár
měsíců po Karibské krizi. Prožíváme období, kdy se bojuje na
mnoha místech, zvláště na Ukrajině a v Sýrii, Iráku a papež
František již nejednou vyzval věřící k postu a modlitbám za mír.
„Jenom v Kristu je náš mír“, říká sv. Pavel v listě Efezanům 2,14.
Slovo pokoj a mír se v bibli vyskytuje cca 250x. O vánocích
jsme poprvé slyšeli slovo o pokoji ve zpěvu andělů: „Sláva na
výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Lukáš 2,14; Dokonce je slovo mír, pokoj ukryté ve jménech: Šalomoun-Pokojný, Jeruzalém-Město pokoje, ale i ve jménech: Miroslav, Lumír, Irena-řecky Eiréne-pokoj… Záleží na
každém z nás, jestli chceme usilovat o mír v duši a přinášet
pokoj do lidských vztahů. Jistě se nám v tomto roce podaří
ztratit i klid, pokoj, rozčílit se…a pak se omluvit. Stále jsme
jenom lidi, ale musíme tento pokoj nutně přijímat od Knížete pokoje, (Izaiáš 9,5) Narozeného Mesiáše - Krista v modlitbě,
sebezapření, ochotě ustoupit, i prohrát. Tehdy může zvítězit za

Modlitba za mír ve světě
Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou.
(Žalm 27,7)
Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto
před tebou a prosíme:
 Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír.
 Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu
a důstojnost všech lidí.
 Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji
se zlem.
 Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepení nenávistí a sobectvím neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů.
 Probuc v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat.
 Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili,
a prosit za odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili.

nás Bůh. Kristovou smrtí na kříži se zdálo, že cáblovi se povedlo zničit Krista, že prohrál. Ale Kristus z mrtvých vstal a první pozdrav vystrašeným učedníkům byl plný naděje: Pokoj Vám!
Viz Lk 24,36; Jan 20,26. Naše podání ruky při mši svaté symbolizuje, že se zdravíme tak, jako Vzkříšený přál učedníkům - Pokoj. Ježíš přináší světu pokoj, odpuštění hříchů. A prakticky to znamená, že nemáme v ruce žádnou zbraň, nepoužijeme
karate, či jiné násilí, nebo manipulaci... U sv. Matouše Kristus blahoslaví tvůrce pokoje: „Blaze
těm, kdo působí pokoj,
nebow oni budou nazváni syny Božími“ (Mt 5,9)
a je to také jeden z plodů Ducha Svatého (Galatským 5,22). Proto přeji Pokoj Vám!
Sestry Doubravka
a Dagmar z kláštera
ve Dvoře Králové

Jeho milosrdenství trvá navěky
Svatý Mikuláš přišel letos i na faru. Děti pro něj vyrobili
srdce a slíbili být jako dobrý anděl, a pak byla i nadílka. Pak
byl báječný Adventní koncert v kostele v podání místních hudebníků Martina, Lucie a Pavly. Báječný pro překrásné adventní zpěvy, žádná koleda. Na Lucii jsme prožívali duchovní obnovu se sestrami z Kongregace Matek Božího Milosrdenství
ze Dvora Králové. Byl zážitek vidět řeholní sestry a slyšet jejich slovo povzbuzení ale i krásnou hru a zpěv na kytaru. A pak
vánoce, jsou jako vždy pěkné, díky Bohu a Ježíškovi a Marii
s Josefem. Jenom to zbytečné Ježíšmaria, které mnozí ve své
řeči používáte, vypovídá, jakou úctu k těmto svatým máte, a to
jste mnozí pokřtění. Ale můžete to změnit, protože je to jenom
zlozvyk. Au se nám podaří některé zlozvyky odložit v tomto roce, změnit se v lepší lidi. To vám přeji, váš P. Lubomír Pilka.

Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše
Krista, nebou on nám otevřel cestu do tvého království
pokoje.
AMEN
www.kaplani.army.cz
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Karavana v poušti - příběh
Jeden mocný panovník přecházel poušu
s velkou karavanou, která nesla jeho pohádkový poklad. V půli cesty jeden z velbloudů nesoucích zlato a drahé kamení
vysílením upadl a už nevstal. Truhlice, kterou nesl na zádech, spadla na zem, a vysypala se do písku.
Král se nechtěl zastavovat, neměl ani
jinou truhlici a všichni ostatní velbloudi
byli tak naloženi, že už by stejně víc ne-

!

unesli. Napůl mrzutě a napůl velkomyslně řekl dvořanům a vojákům, au si z vysypaných drahokamů vezmou, co unesou. Ti se
hned chtivě vrhli do písku na kořist.
Král však pokračoval dál. Náhle si všiml, že přece jen za
ním někdo pořád jde. Otočil se a uviděl jednoho ze svých dvořanů, který za ním běžel, celý zpocený a udýchaný. „Tys tam
nezůstal a nic sis nevzal?“ zeptal se ho král. Mladík důstojně
a hrdě odpověděl: „Já jdu za svým králem“. A TY? Kráčíš, hledáš, skláníš se před Kristem?
Z knihy: Bruno Ferrero, Další příběhy pro potěchu duše, Portál,
Praha 2008.

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Podpora pro pěstouny - ohlédnutí
za dalším rokem poskytování této služby

V prosinci jsme k běžnému poskytování služeb přidaly oslovování dárců pro vánoční dárky dětem z uživatelských rodin
v akci Daruj dárek a podruhé v historii naší služby jsme se
všichni sešli k vytváření vánočních dobrot.
Letos jsme pro děti sháněly 16 dárků - počet jsme naplnily 7. 12.! Pokaždé jsme napjaté, jestli se dárky podaří dát dohromady, zatím se to vždycky díky dobrým lidem povedlo. Do
sbírky nám většinou přispěli pravidelní dárci, ale našlo se i pár
nových. Poprvé se nám stalo, že nám členové jedné místní
církve odmítli přispět, podporují prý děti z Bangladéše. Byly
jsme z toho zklamané, ale jejich rozhodnutí samozřejmě respektujeme.
K výrobě vánočního cukroví jsme se s rodinami už tradičně sešly ve školní kuchyni ZŠ TGM, za laskavé podpory ředitelky školy. Loni jsme pekli tradiční druhy, tentokrát jsme se
pustili do výroby nepečeného cukroví - vosí úly, rafaelo a domácí ledová čokoláda, která nám dala zabrat, netuhla a netuhla... Setkání bylo plné pohody a radosti, příště se zase sejdeme před Velikonocemi.

V roce 2014 se nám podařilo uspořádat ve spolupráci
s NZDM Jakub Klub Přelouč zážitkový pobyt, kterého se zúčastnily i děti z náhradních rodin. Děti se z pobytu vrátily
s mnoha zajímavými zážitky, které dodnes sociální pracovnici připomínají. Služba také nabídla náhradním rodinám možnost pro děti zúčastnit se výletu do Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka. Této možnosti také některé rodiny využily.
Největší zájem ze strany pěstounů je ve službě PODPORA
PRO PĚSTOUNY sdílení problémů souvisejících s výchovou svěřených dětí a poskytování poradenství o této problematice. Sociální pracovnice navštěvuje rodiny pravidelně a tak se mezi
ní i pěstouny vytvořil důvěrný vztah, na základě kterého se
pěstouni nebojí s pracovnicí probírat problematiku související
s výchovou svěřených dětí.
Pokud budete mít zájem se blíže informovat o této službě,
můžete nás kontaktovat na tel.: 731 598 913 nebo emaiem: krepska.charita@seznam.cz.
Mgr. Pavlína Křepská, sociální pracovnice

LEDEN V JAKUB KLUBU
Prosinec se v klubu nesl v duchu vánoční atmosféry a příprav na příchod Ježíška. Děti tvořily vánoční výzdobu v klubu,

Upřímně děkujeme všem, kteří nás v prosinci podpořili darem, dobrým skutkem, nebo slovem, velice si toho
vážíme.
Rita a Pavlína, pracovnice služby
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vyráběly sněhové vločky z papíru, kterými ozdobily okna. S dětmi jsme si připomínaly vánoční zvyky. Klubem vonělo vánoční
cukroví, které si samy upekly a ozdobily. Pochutnaly si třeba
na lineckém cukroví, škvarkových pracinkách nebo perníčkách.
Nechyběl ani vánoční stromeček, pod kterým našly spoustu
dárků. Radovaly se nejen z nového nábytku v klubu, ale také
třeba ze sedacích pytlů, hracího koberce, barev na sklo, basketbalového míče a mnoho dalších. Dětem jsme připravili vánoční besídku, při které jsme zpívali vánoční koledy, popíjeli
dětský punč nebo čaj, jedli vánočku a cukroví. Nezapomněli
jsme ani na pohádky, které k těmto svátkům patří.
Na leden jsme připravili téma: Autorita má svůj význam.
Dnes mají děti problém s uznáváním autorit. Cílem našeho preventivního programu bude dětem přiblížit význam autorit. Proč
je důležité autority uznávat a koho si pod tímto pojmem představit. V běžném životě se s nimi setkávají velmi často. Zdůrazníme, jak se mají k autoritám chovat a jaké povinnosti jim vyplývají.
Mirka a Šárka, pracovnice v klubu

VÁNOČNÍ POHLEDY
Během prosince malovali žáci obou základních škol vánoční pohledy na misie. Jedná se o aktivitu Papežského misijního díla dětí ČR (www.pmdd.cz). Vrátilo se nám 86 krásných

Tříkrálová sbírka 2015
Také letos se nám přihlásilo
přes 200 žáků všech základních
škol v našem regionu, aby se aktivně zapojili do Tříkrálové sbírky.
Celá akce začne na Přeloučsku v sobotu 3. ledna
v Turkovicích a Semíně, v neděli pak ve Strašově a Valech a od
pondělí do čtvrtka v Přelouči a 32 dalších obcích na Přeloučsku. Koledníci budou vybaveni zapečetěnou pokladničkou označenou číslem, průkazkou rovněž s číslem totožným, jako je na
pokladničce, a jméno vedoucího skupinky. Po návratu skupinky z koledování musí být pokladnička neporušena.
Pokladničky pro koledníky již zapečetila vedoucí finančního odboru MěÚ a celkem jich je 97. Termín pro sčítání obsahu pokladniček jsme domluvili na pátek 9. ledna.
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vánočních pohledů, které jsme nabízeli za dobrovolný příspěvek při rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí.
Celkem jsme získali a odeslali 850 Kč. Prostředky budou použité na pomoc dětem v rámci projektů PMDD v Africe. Moc
děkujeme všem přeloučským dětem, které se do akce zapojily a ředitelkám Mgr. Konvalinkové a Mgr. Pacákové,
které akci na školách podpořily.
Zdenka Kumstýřová

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ
V předvánočním čase organizujeme pravidelně setkání dobrovolníků, kteří působí v rámci našeho Dobrovolnického centra u nás (v Jakub klubu, vedení aktivizačních programů pro
seniory) a také v Domově u Fontány. Hostem setkání byl Mons.
Josef Kajnek, pomocný pardubický biskup. I když se většina
aktivních dobrovolníků omluvila, sešlo se nás 12 a bylo to moc
příjemné setkání. Milou návštěvou na setkání byla ředitelka
DUF PhDr. Danka Fomiczewová a Mgr. Nela Kvapilová, koordinátorka dobrovolníků v domově. Všichni dobrovolníci obdrželi dárek za celoroční nezištnou práci a to poukázku na nákup
v obchůdku Dobré víno Cestrovi. Pro zajímavost, během roku
2014 bylo v rámci Dobrovolnického centra aktivních 42 dobrovolníků.
Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC

V neděli 11. ledna 2015 bude sbírka slavnostně zakončena tradičním benefičním koncertem žáků ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba od 15 hodin. Srdečně jste všichni
zváni.
Ještě pro připomenutí, záměrem pro využití Tříkrálové sbírky 2015 je podpora Dobrovolnického centra, částečně podpora tábora dětí Jakub klubu a doplnění potřebného vybavení
klubu, pronájem prostor pro charitní šatník, podpora rodin
v nouzi a příprava projektu na novou chráněnou dílnu pro lidi se zdravotním a duševním postižením.
Děkujeme všem, kdo ve svých domácnostech přivítáte koledníky a podpoříte Tříkrálovou sbírku.
Zdenka Kumstýřová, koordinátorka sbírky
+ Kašpar + Melichar + Baltazar
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
MLADÝCH HASIČŮ ČHJ PŘELOUČ
V sobotu 6. 12. 2014 byla pro mladé hasiče a přátele sboru ČHJ Přelouč uspořádána Mikulášská besídka, která se konala v Orlovně. Na celou akci dorazili také rodiče, kamarádi
a sourozenci našich mladých hasičů. Pro své publikum si děti
připravily přehlídku dovedností a znalostí, které se na kroužku naučily.
Nejmenší hasiči ve věku 4-6 let předvedli, po patřičném rozcvičení, jak šikovně již umí rozmotávat a smotávat hadice nebo jezdit slalom s hasičským autíčkem. Při svém vystoupení
také prokázali, že znají důkladně hasičské nářadí. Mladší žáci ukázali některé z nacvičovaných a oblíbených disciplín, ve
kterých soutěží na zimních hasičských závodech. Byla to uzlová štafeta, šroubování
a štafeta 3x 15m (zapojení dvou hadic ,,B“
a tří hadic ,,C“ a připojení karabiny s provazem
na sací koš). Starší žáci samozřejmě nezůstali pozadu a předvedli
takové menší závody
v rozbalování a smotávání hadic. Soutěž jim
ke konci narušil škodolibý čert, který si chtěl
odvést ta největší zlobidla.
Čert však na besídku nedorazil sám, společně s ním za dětmi
přišel i Mikuláš a anděl.
Společně poté obdaro-

vali hodné děti dárkovými balíčky. Svou odměnu dostaly i děti, které do hasičského kroužku nechodí a které musely samostatně přednést básničku nebo písničku.
Po rozdání balíčků byla pro všechny zúčastněné připravená velkolepá diskotéka s různými světelnými efekty. Po skončení mikulášské nadílky se mladí hasiči přesunuli do hasičárny, kde zábava pokračovala až do druhého dne, nebou jako
již několikrát, děti v hasičárně přespaly. Byl pro ně připraven
program, občerstvení i promítaní pohádek.
Celá akce se velmi vydařila a děti byly moc spokojené a nadšené. Čert si nakonec nikoho neodnesl, protože všichni byli
moc hodní.

Zvěř na silnici

zvíře, náhle oslněné světlomety vozidla, většinou neunikne
a tak zabránit střetu zbývá jen na řidiči. S ohledem na vlastnosti povrchu vozovky v zimě, je srážka při vysoké rychlosti nevyhnutelná. Za sucha, jestliže napříč silnice zůstane prostor pro
vyhnutí, doporučuje se tzv. výhybný manévr. To zjednodušeně znamená intenzivně brzdit až do těsné blízkosti překážky,
pak brzdu uvolnit a ve stejném okamžiku sešlápnout spojku.
V té chvíli i provedeme vyhnutí okamžitým pohybem volantu.
Také je třeba mít na paměti, že zvěř obvykle nechodí osamoceně. Jestliže před vozem přeběhne silnici jeden kus, lze očekávat, že budou následovat i další. Řidiče mohou varovat nejen oči jeho vlastní, sledující pozorně oba okraje silnice, ale
i světélkující oči zvířete. A poslední rada na závěr, sražené zvíře do kufru nepatří! Naložení přejetého kance nemusí být završeno gulášem na talíři, ale obviněním řidiče z pytláctví!

Přestože se denní doba pozvolna prodlužuje, stále ještě
ranní a podvečerní cestování probíhá za tmy či za šera. A právě při rozednění a podvečerním stmívání roste pravděpodobnost setkání s vysokou zvěří na silnici. Setkání to nemusí být
zrovna nejšuastnější, zejména tehdy, „poctí-li nás“ nějaký statnější kousek. Divoké prase či jelen, dokáže našemu plechovému miláčkovi dokonale „změnit vzhled“ zvláště jedeme-li rychleji. Ale ani střetnutí se zajícem nebo bažantem nebývá bez
úhony. Naše město není sice obklopeno hustými lesy, ale v zimním období přichází zvěř hledaje potravu, blíže obydleným
oblastem a může na silnice vstupovat i z polí a hlubších příkopů. Za snížené viditelnosti se v lesních úsecích doporučuje
projíždět sníženou rychlostí a se zvýšenou opatrností. To platí
i mimo les, pokud tam lze pohyb zvěře očekávat. Zaskočené
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Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
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Klas v prosinci
I když se adventní věnce připravovaly až
2. prosince, 14 účastnic floristického dopoledne vytvořilo malá dílka, která ozdobila buc
dveře domovů, nebo sloužila jako podklad pro
4 adventní svíčky. Pro tuto tvořivou dílnu poskytl prostor Artklub p. Dvořáčka ve 2. patře budovy Agry. Prostředí plné obrazů a sochařských děl působilo inspirativně a navíc jsme byli pohoštěni chutným čajem, který nám připravil sám
pan Dvořáček.

Advent pokračoval výletem do Hlinska, kde se 16. 12. otvírala výstava tradičního adventního pečiva, betlémů, výzdoby
i zvyků, prostě všeho, co bylo typické pro české domácnosti od
19. do počátku 20. století.
Absolvovali jsme prohlídku několika chaloupek z městské
čtvrti Betlém. Jelikož ráno pršelo, zamířili jsme nejdříve do místní galerie na výstavu moderních obrazů pana Vaňka a shlédli
jsme i stálou výstavu autorů, jejichž obrazy patří mezi klasiku.
Část z nás si prohlédla i sbírky místního muzea.
Kubátová A.

Začátek adventu v sokolovně
Mikuláš se svým doprovodem začal
svou pouu poslední listopadový den na
besídce v sokolovně. Jednotlivé oddíly
předvedly ukázky své činnosti. Nejen předškoláci, ale i starší děti baví cvičit s barevným padákem, a protože se tentokrát
při výběru shodli, tak se diváci s tímto
náčiním dokonale seznámili. Nejkouzelnější byli jako vždy ti nejmenší. Kočičky
a kocourci se hbitě nebo taky líně pro-

cházeli po překážkové dráze jako po
střechách domů. Nejpestřejší vystoupení připravil oddíl gymnastiky, který se
představil na lavičkách, koberci, kladině,
malé trampolíně a v pódiové skladbě.
Moderátorská dvojice Petra Šimková
a Aleš Ulrych připravili pro diváky soutěž v poznávání hudebních ukázek. Další novinkou byla taneční vystoupení
hostů, žákyň ZŠ Smetanova. Gymnastky
začnou po novém roce trénovat na závody a ostatní oddíly pokračují ve své
činnosti. Výbor TJ Sokol přeje všem hodně štěstí a zdraví nejen při sportování
v roce 2015.
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Vícemistři Evropy 2014 v TRUCK TRIALU
Tento krásný výsledek se podařil dosáhnout naší přeloučské dvojici Bohumíru Čápovi a Kateřině Ventlukové na soutěžním automobilu AVIA 4x4 v trucktrialovém klání.
Evropské závody začaly ve Francii v Montelieu, kde je již
letitou tradicí, že s námi i v tomto roce odjela velmi početná
skupina věrných českých fanoušků. Tradičně nás čekalo pohoštění dobrým červeným vínem od organizátorů závodů.
Sobotní závody začaly za krásného slunečného počasí.
Sešlo se zde 17 posádek soutěžících v naší kategorii S2. Od
první sekce jsme začali velmi ostře, abychom se mohli usadit na předních pozicích, což se nám zpočátku dařilo - až do
14.00 hodiny odpoledne, kdy jsme naši milou Avii poslali ze
skály dvojitým kotoulem dolů. Tato nemilá skutečnost nás odsunula v té době dosud z vydřeného prvního místa na úplný
konec startovního pole. A začalo veliké dilema, jestli rozbitou
Avii naložíme a se skloněnou hlavou odjedeme domů, nebo
jestli zmobilizujeme všechny síly a zkusíme ji ještě tentýž den
opravit. Oprava se podařila téměř za 4 hodiny. Tímto jsme nasbírali oproti soupeřům 1360 trestných bodů. To nás nezastavilo ani neodradilo a celou neděli jsme bojovali o co nejlepší
výsledek a všechny sekce jsme zajeli na jedničku. Ale bodová
ztráta, kterou jsme v sobotu nachytali, nás posunula pouze
na 16. místo.
Další závod se konal v českých Drnovicích. Odjeli jsme s velkým odhodláním, že si zde musíme napravit pokažené renomé z Francie. Po sobotních závodech jsme byli na 4. místě.
V neděli jsme tuto ztrátu ,,stáhli“, chvílemi to bylo 2. místo, pak
následoval opět pád, tentokráte ale bez poškození vozu a posun zpět na 4. místo. Zbývala nám poslední sekce, kde jsme
měli poslední šanci se dostat na vytoužené stupně vítězů, což
se nám povedlo a přeskočili jsme v pořadí francouzskou posádku Mercedesu Unimog. A to nám přineslo 3. místo, které
bylo velmi vydřené, leč zasloužené.
Na třetí závodní klání jsme odjeli do Německa, blízko města Magdeburg. Tato sportovní lokalita je spíše písečného rázu,
kde se nám i v předešlých letech podařilo zvítězit. Proto jsme
sem jeli s nadějí, kterou jsme na 100 % proměnili ve vítězství.
Oba dva dny nás nepotkaly žádné problémy s vozidlem a vše
vycházelo tak, jak mělo. Celá plejáda německých špičkových
Mercedesů zůstala za jedinou Avií startující na Mistrovství
Evropy.
Na čtvrtou soutěž jsme vyrazili do Rakouska nedaleko našich hranic. A hned v pátek při odjezdu nastaly problémy s vozidlem Liaz - prasklá pružina v přítlačném talíři a nefunkční
spojka. Rychlá výpomoc přišla od našeho dobrého sponzora - firmy Autocentrum Hájek, spol. s r.o. Týnec nad Labem, a to
půjčením přepravního kamionu. Náš odjezd se posunul o celých 10 hodin. Telefonicky jsme se narychlo domlouvali s německým komisaři, že přejímky našeho vozu proběhnou výjimečně
v sobotu ráno.
Po přejímkách jsme začali naplno závodit. Jako první jsme
se vrhli do velice nebezpečné sekce, kde byl sjezd po odstřelené skále v celkové délce 50ti metrů. Navigátorka Katka hrůzou přestala navigovat, když viděla, do čeho se pouštíme. Ale
po sobotním klání jsme skončili na 2. místě s nepatrným odstupem od prvního. V neděli ráno nás los opět určil jako první startující posádku, což byla pro nás téměř výhoda, protože
jsme vyjeli kolmý výjezd, který po nás už nikdo ,,nedal“. Od této sekce jsme si již museli hlídat své soupeře, abychom si udr-
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želi tempo a tím i 1. místo. A začaly velké oslavy. Druhý závod
v cizině a opět jsme stanuli na nejvyšším stupni.
Na poslední dvě letošní evropské soutěže jsme odjeli do
Německa, kde se závody konaly dva víkendy po sobě.
První závod se uskutečnil v kamenolomu, kde jsou velice
nebezpečné sjezdy a výjezdy. Po prvním soutěžním dni jsme
se umístili na 3. místě s malým odstupem od posádek, které jsou
na místech před námi, i přes to, že jsme naši Avii dokázali jednou převrátit na bok.

V neděli ráno nás překvapila obrovská průtrž mračen a závody byly pozastaveny pro nebezpečí možných nehod vozidel
a úrazů závodníků. I v takovém počasí se přišlo podívat mnoho diváků, a i proto pořadatelé museli povolit odjetí lehčích
sekcí, kde nehrozilo až tak velké nebezpečí. Z důvodů vyhodnocení soutěže se musely některé úseky zrušit, což nás poškodilo, jelikož se tímto škrtaly výsledky ze sekcí, které jsme
v sobotu velmi dobře zajeli - a tím nás toto rozhodnutí rozhodčích odsunulo na 4. místo. U takto početné skupiny startujících
to ale byla jediná možnost, jak v této situaci vyhodnotit pořadí
v závodech. Bohužel nás to ale poškodilo.
Na druhý německý závod jsme přejížděli 300 km dále na
sever. Soutěž se konala v rámci obrovského veletrhu těžebních strojů a automobilové techniky za účasti velkých firem.
V tomto závodě jsme měli jedinou a poslední možnost, jak se
dostat na celkové druhé místo. Čili naše jediná šance - museli jsme zvítězit a porazit francouzskou posádku, která nám celé dva dny ,,šlapala na paty“. Štěstí přálo připraveným a my jsme
již potřetí v Evropě slyšeli českou národní hymnu. Při našem
výstupu na stupně vítězů nám vestoje aplaudovalo přibližně
200 lidí v celém sále. Tyto chvíle nám dodávají neskutečné
množství energie do dalších let, abychom překonali i neúspěchy, kotrmelce, zklamání, starosti s financemi, a měli chuu stále a stále závodit a vítězit.
Pro náš tým to letos byla krásná, leč velmi těžká a náročná závodní sezóna.
3x první místo nás katapultovalo na pozici vícemistrů Evropy z celkového počtu 22 posádek.
Tímto velmi děkujeme všem sponzorům, mechanikům i všem
ostatním, kdo nám byl jakkoliv nápomocen, protože díky těmto
všem dobrým kamarádům jsme zažili jednu z dalších krásných
sezón naší 16ti leté kariéry.
Řidič - Bohumír Čáp
Navigátorka: Kateřina Ventluková
Technický poradce: Radovan Švanda
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Vyhodnocení podzimní sezony 2014
RC Přelouč U13
Celkově v kategorii U13 nastoupilo v turnajích 13 mužstev
z 10 Rugby clubů.
Na podzim jsme se zúčastnili pěti regionálních turnajů a celostátního turnaje, který jsme pořádali. Odehráli jsme celkově
27 utkání z toho 23 utkání vyhráli, 2 x remizovali a jen 4x prohráli. Dva turnaje jsme vyhráli, třikrát jsme skončili druzí a jednou třetí to také bylo naše nejhorší umístění. Turnaje jsme
odehráli s 12 hráči z toho dva hráči Lukáš Doležel a Kristýna
Daňková byli dlouhodobě nemocní. Na většinu turnajů jsme
odjížděli pouze s deseti hráči. Na dvou turnajích nám vypomáhali dva hráči Jakub Hrdlička a Adam Miřácký z Kralup,
rovněž oba za naše mužstvo i 4x skórovali. O body našeho
mužstva se podělilo 9 našich hráčů. Nebodovali pouze dlouhodobě nemocný Lukáš Doležel a mladíci Matyáš Brouček
a Richard Jezdinský. Skoro o polovinu z našich 122 položení
se postaral jediný hráč, který rovněž má největší podíl na naší hře i umístění. Jmenovat tohoto hráče je zcela zbytečné, nebou všichni víme o kom je řeč.
Úvodní turnaj se odehrál v Říčanech na silně podmáčeném hřišti. Tady jsme odehráli pět vítězných utkání, které nebyly vůbec lehké, ale vydřené. Po zásluze jsme celý turnaj vyhráli
a hodně našich hráčů si odneslo plno šrámů a zranění. Druhý
turnaj se odehrál na Tatře. Odehráli jsme tam pět utkání - dvě
vítězství, dvě remízy a jediná zbytečná porážka nás celkově
zařadila na 3. místo o dva boby za vítězem turnaje. Nerad, ale
musím také podotknout, že nám k tomu pomohl rozhodčí, který naše mužstvo citelně poškodil. Po turnaji se mi sice omluvil,
ale omluvit se měl hlavně našim hráčům. Třetí turnaj celostátní jsme pořádali. Vzhledem k pozdnímu vyhlášení pořadatele
a průtahům z unie se turnaje účastnily mužstva pouze z Čech.
Mužstva z Moravy se turnaje nezúčastnily. Naše mužstvo odehrálo 6 utkání - 5x zvítězilo a jediná porážka. Celkově jsme
skončili druzí. Čtvrtý turnaj pořádala Praga. My jsme se turnaje nezúčastnili, den předtím jsme jako club slavili 40. výročí založení Rugby clubu Přelouč. Pátý turnaj pořádaly Kralupy.
Tady naše mužstvo odehrálo 4 utkání, 3x jsme vyhráli a jednou
prohráli a celkově jsme obsadili 2. místo.
Šestý turnaj pořádala Slavie. Na turnaji jsme odehráli 5 utkání, ve kterých jsme zvítězili a po zásluze celý turnaj vyhráli.
Sedmý tentokrát regionální turnaj jsme pořádali my. Na turnaji jsme odehráli 4 utkání, 3x jsme zvítězili a jednou zbytečně
prohráli. Celkově jsme obsadili díky horšímu skóre 2. místo.
Poslední turnaj Pico cup pořádaly Petrovice. Turnaje jsme
se nezúčastnili,. neměli jsme dostatek zdravých hráčů. Nemoci
a zranění nás donutily na tento turnaj neodcestovat.
Celkové pořadí mužstev U13 po podzimu 2014
Podle získaných bodů
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RC
RC
RC
RC

Přelouč
Říčany A
Říčany B
Sparta Praha

5. RC Tatra Smíchov A
6. RK Petrovice A
7. RC Slavia+Kralupy

Skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RC Říčany C
RC Praga Praha
RC Plzeň
RK Petrovice B
RC Tatra Smíchov A
RC Tatra Smíchov B
RK Petrovice A
RC Slavia+Kralupy
RC Sparta Praha
RC Rakovník

57
45
36
34
32
31
24
23
15
7

79:62
52:80
48:76
37:108
59:6
36:42
52:12
38:14
28:3
2:23

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

RC Říčany C
RC Praga Praha
RC Plzeň
RC Tatra Smíchov B
RK Petrovice B
RC Tatra Smíchov A
RC Sparta Praha
RK Petrovice A
RC Slavia+Kralupy
RC Rakovník

Bodování jednotlivců našeho mužstva
Regionální turnaje
1.
2.
3.
4.
4.
6.
7.
8.
8.
10.
10.
10.
10.

Luboš Petržílka
Štěpán Krejzl
Vláca Kasal
Vítek Rozkošný
Petr Suchý
Klára Košuálová
Lukáš Maisner
Kristýna Daňková
Klára Kuchyňková
Matyáš Brouček
Lukáš Doležel
Richard Jezdinský
Patrik Tuček
Jakub Hrdlička
Adam Miřacký

Celostátní

54
26
14
8
8
4
2
1
1
0
0
0
0 - nováček, jeden

12
5
5
1
4

turnaj

3 host. hráč
1 host. Hráč

Sestava mužstva
Kristýna Daňková, Klára Košuálová, Klára Kuchyňková, Matyáš
Brouček, Lukáš Doležel, Richard Jezdinský, Vláca Kasal, Štěpán
Krejzl, Lukáš Maisner, Luboš Petržílka, Vítek Rozkošný, Petr
Suchý, Patrik Tuček
Trenéři

Zbyněk Doležel, Radek Jezdinský,
Miloš Rozkošný

Zdravotnice

Jolana Krejzlová, Romana Rozkošná,
Elen Suchá

Vedoucí mužstva Zdeněk Oczadlý

Podle umístění na turnajích
Skupina A

1.
2.
3.
4.

5. RK Petrovice A
24 20:68
6. RC Tatra Smíchov A 21 28:69
7. RC Slavia+Kralupy 14 10:97

61
49
48
42

122:43
97:75
87:56
80:38

1.
2.
3.
4.

RC
RC
RC
RC

Přelouč
Sparta Praha
Říčany A
Říčany B

Řidiči

Petra Daňková, Paní Frantová, Elen Suchá, Romana Rozkošná, Pan Petržílka, Zdeněk Oczadlý

GRIL

Jarmila Truncová, Andrea Havelková, Radek Kopecký, Pavel Havelka

Bar

Jana Kohoutová, Míša Kohoutová, Pavel Kohout
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
V prosinci se v domácí hale v ulici Za Fontánou představily družstva mužů A a junioři. Souhrn všeho podstatného přinášejí následující dva články:

13.+14. 12.: Muži A - Parádní domácí představení
příslibem do jara
Podzimní část sezóny v divizi C (4. nejvyšší florbalová soutěž v ČR) zakončilo áčko mužů 2 zápasy na domácí palubovce. A šlo skutečně o hodně. Po nepodařeném začátku sezóny
bylo potřeba prokázat stoupající formu týmu, protože tým na
předposledním místě v 12-členné tabulce nemá na konci sezóny nic jistého. Ze soutěže sestupuje sice přímo jen poslední
tým, ale v případě nepříznivé kombinace sestupů dalších celků z krajů Pardubického, Královéhradeckého, Vysočina a Jihočeského ve vyšších soutěžích může i předposlední tým tabulky
divize C sestoupit do Regionální ligy mužů, což by byla jistě pro
fanoušky florbalu v Přelouči velká ztráta. Proto bylo nezbytné
před jarními odvetami stáhnout hrozivou bodovou propast na
týmy ve středu tabulky. Enormním úsilím celého týmu se to nakonec podařilo!
Orel Přelouč - Florbal Primátor Náchod 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Zápas s celkem z horní poloviny tabulky byl vyrovnaný až
do konce, přestože to dle konečného skóre zas až tak nevypadá. To totiž výrazně narostlo na straně domácích až v úplném
závěru dramatického zápasu dvěma góly do soupeřovy prázdné brány při jeho pokusech o power-play ve snaze zvrátit zápas alespoň do prodloužení.
V prvním poločase byl jediným střelcem domácí Pozler, který po přihrávce Janaty a důrazném průniku podél levého mantinelu překvapil gólmana hostí ideálně umístěnou, křížnou střelou k jeho levé tyči. Pozlerovi se na pozici obránce, kde zase
až tak často nehraje, zápas vůbec mimořádně vydařil a byl neustálou hrozbou soupeřově obraně při útočných výpadech skrz
celé hřiště.
Druhá třetina pak byla důraznou, bojovnou přetahovanou
o převahu v poli i ve skóre. Nejprve ve 3. minutě hosté srovnali, aby vzápětí Kurka znovu strhnul vedení na domácí stranu.
A když Křinka po nádherné, bleskové kombinaci při brejku
Orlů v oslabení po ose Pozler-Šetina-Křinka zavěsil v obtížné
pozici do prázdné brány, zdálo se, že domácí získali v zápase
definitivně převahu na svoji stranu. Hosté ovšem přepnuli na
vyšší level, začali domácí tým nepříjemně presovat a ještě před
koncem druhé třetiny se jim podařilo přiblížit na rozdíl jediného gólu.
Ve třetí třetině pak viselo vyrovnání skutečně na pověstném tenounkém vlásku. Svoji stěžejní roli v tomto úseku hry
sehrál zejména domácí gólman Albrecht, který tým několika
parádními zákroky podržel, a pak také precizní obrana od celého domácího týmu. A když i pověstné štěstíčko pak stálo na
domácí straně, mohli tři nejzkušenější domácí hráči, nejprve
Novák z první po perfektní akci Ledeckého za brankou soupeře, a poté Ledecký a Kurka v samém závěru při hře hostí bez
brankáře, rozhodnout veledůležitý mač definitivně pro domácí
celek.
Komentář trenéra domácích Bíny: „Bylo to tuhý. Náchod je
silný soupeř. Převážila až střelecká potence na konci zápasu.“
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Komentář trenéra hostí: „Vyrovnané utkání rozhodlo neproměňování našich šancí.“
Orel Přelouč - Orel Rtyně v Podkrkonoší 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)
A dramatický víkend ve florbalové Přelouči pokračoval i v neděli 14. prosince. Jediné orelské derby ve florbalu v celé republice nabídlo stejně jako v sobotu strhující a dramatickou podívanou. Celek z poloviny tabulky dokázali domácí opět přetlačit
ze začátku sezóny nevídanou bojovností, důrazem a precizní
obranou podloženou skvělým výkonem gólmana, tentokrát Tomáše Udatného, který byl po zásluze vyhlášen nejlepším hráčem domácích.
V první třetině se po závaru v přesilovce dostali protentokrát do vedení hosté. A když po neproměněném trestném střílení domácího Pleskota za hru soupeře na zemi v následující
přesilovce místo srovnání skóre dostali domácí druhý gól, nevypadalo to vůbec dobře. Naštěstí zvýšeným důrazem a zlepšenou koncovkou dokázali ještě do konce třetiny Orlové vyrovnat - nejprve snížil Kurka po příhře Ledeckého od mantinelu
na střed a těsně před sirénou pak Pleskot po spolupráci Šetiny
s Verunáčem za brankou hostí, když hosté před tím neproměnili několik šancí na zvýšení vedení. Klasické nedáš-dostaneš
platilo i tentokrát. Poměr střel 5:13 signalizoval, že to bude skutečně dnes dřina.
V polovině druhé třetiny šli hosté opět do vedení. Potrestali tak zbytečné vyloučení Pleskota za hrubost v čase, kdy konečně domácí začali vyrovnávat kombinační převahu soupeře
a dostávat se blíže k soupeřově bráně. Domácí to ovšem pozitivně nabudilo a vrhli se za vyrovnáním. To se jim podařilo
v 35-té minutě zápasu, kdy domácí Sedláček bleskově využil
chybu hostí při střídání a golfákem propálil vše včetně jejich
gólmana. V závěru třetiny pak začaroval Udatný a doslova zázračným zákrokem na brankové čáře udržel děrovaný míček
před ní a vyrovnaný stav i do poslední třetiny zápasu.
Fyzicky velmi náročné utkání pak vyvrcholilo ve třetí třetině. Domácí zejména v její první polovině byli už lepším týmem
a nejprve po vybojovaném míčku Nováka v rohu hřiště, který
jej předložil Pleskotovi na bekhend, strhli vedení na svou stranu, aby za 4 minuty Verunáč konečně vypustil svoji jedovku po
příhře Křinky, a zvýšil vedení již na 5:3. Pět minut před koncem
pak při brejku při tlaku soupeře rozhodl Ledecký po Pozlerem
zachycené chybné rozehrávce hostí.
Na cenném vítězství domácích nic nezměnilo ani snížení
hostů na 4:6 necelé 3 minuty před koncem a následná, bezzubá power-play. Mužské áčko tak na předposledním, 11. místě
místě tabulky ztrácí pouhé 4 body na 8. místo a 6 bodů na klidný střed tabulky, což je před jarními boji rozhodně pozitivní
zpráva!
Komentář trenéra domácích Bíny: „Kluci podali parádní výkon a prodloužili tak vítěznou šňůru. Zaslouženě tak zůstává
po víkendu 6 bodů doma. Děkuji hráčům za výkon a soupeři
za kvalitní hru.“
Trenér hostů pouze poznamenal: „Bez komentáře.“ ☺

6. 12.: Junioři se po 2 výhrách probojovali na 2. místo
Junioři hrají v letošní sezóně 3. ligu a poprvé se na podzim představili v domácí hale v Přelouči v sobotu 6. prosince.
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A vzhledem k tomu, že se nejprve utkali s houževnatým celkem Trutnova, do té doby 4. celkem tabulky hned za Orlem
Přelouč na třetím místě, a vzápětí s 2. týmem ze Svitav, bylo jasné, že se bude na co dívat - a taky že bylo!
Orel Přelouč - FBC Trutnov (DTJ) 5:4 (2:1, 3:1, 0:2)
Hosté z Trutnova mile překvapili domácí tým a nemile diváky v hale tím, že dorazili v řádně oslabené sestavě s pouhými
6 hráči v poli. Z očekávané tvrdé bitvy o třetí místo tak nakonec
byl více méně po dvě třetiny jednoznačný zápas pro domácí,
i když konečné skóre tomu neodpovídá.
Až totiž v poslední třetině se díky snížené koncentraci domácího týmu a předchozím neproměnění řady šancí během
celého zápasu podařilo hostům zápas částečně zdramatizovat.
Závěr pak ale opět měli domácí zcela ve své moci a vyčerpaného soupeře drželi v uctivé vzdálenosti od své branky. Jen
škoda toho množství zahozených šancí, což před následujícím
soubojem o 2. místo v tabulce nevěštilo nic dobrého.
Orel Přelouč - FbK Svitavy 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)
A poslední zápas florbalového podzimu podle toho také
vypadal, ale naštěstí jen do poloviny zápasu.
V první třetině se domácí Orlové sice dostali do vedení, kdy
se po přihrávce Honzy Školníka prosadil ranou z první Luboš
Jirák, ale byla to jedna jediná vlaštovka z celého hejna neproměněných šancí.
Naopak hosté v první polovině druhé třetiny stříleli doslova ostrými kulometnými dávkami - během necelých 5 minut
otočili vývoj skóre zcela na svoji stranu a v polovině zápasu
vedli 3:1! Nezbylo než ostrým a důrazným presinkem, neustálým pohybem a změnami v sestavě vyvinout na soupeře ze Svitav tlak a držet jej neustále v pohybu a ve stresu. Junioři stanovenou taktiku následně dodržovali na jedničku a soupeř
začal dělat chyby přímo v rozehrávce. Ještě v druhé třetině se

tak Školníkovi po přihrávce Jiráka a následně Radku Marešovi po rozehrávce standardní situace Pavlem Lomičem podařilo vyrovnat.
V třetí třetině pak fyzicky náročný, rychlý a důrazný zápas
vygradoval. Hned zkraje se od mantinelu proháčkoval a nekompromisně zavěsil Lukáš Pitřík. Poté se šance střídaly na
obou stranách, naštěstí domácí gólman Miloš Kot držel vedení na přeloučské straně. I přes úpornou snahu soupeře výsledek ještě zvrátit se ale těsně po polovině poslední třetiny prosadil domácí důrazný centr Jakub Huška a zvýšil na 5:3 a gólový
účet zápasu podtrhl pár vteřin před koncem opět Lukáš Pitřík,
kterého přesun z obrany na křídlo druhé lajny jakoby polil živou vodou.
Junioři tak přezimují na druhém místě tabulky 3. ligy, což
před zimní pauzou je příjemný pohled.
Program dalších florbalových zápasů v Městské sportovní hale
v Přelouči v měsíci lednu je pak následující:
Pardubická liga starších žáků - sobota 3. ledna:
09:00 Orel Přelouč - FBC Peaksport Litomyšl,
10:10 FTC Vysoké Mýto - FBK Piráti Sokol Chrudim
11:20 TJ Lubná - FBC Peaksport Litomyšl,
12:30 Orel Přelouč - FTC Vysoké Mýto,
13:40 FBK Piráti Sokol Chrudim - TJ Lubná.
Liga mladších žáků - neděle 4. ledna:
09:00 Orel Přelouč - Sokol Pardubice A,
09:45 FBC Polička-Lubná - Sokol Pardubice B,
10:45 Sokol Pardubice A - FBC Polička-Lubná,
11:30 Orel Přelouč - Sokol Pardubice B,
12:30 Sokol Pardubice B - Sokol Pardubice A,
13:15 Orel Přelouč - FBC Polička-Lubná.
Pardubická liga mužů - neděle 11. ledna:
13:00 Orel Přelouč B - FTC Vysoké Mýto B,
14:30 FBC Letohrad - ASPV Holice,
16:30 ASPV Holice - FTC Vysoké Mýto B,
18:00 Orel Přelouč B - FBC Letohrad.
Divize mužů C - sobota 24. ledna:
16:00 Orel Přelouč A - Snipers Třebíč.
Divize mužů C - neděle 25. ledna:
14:00 Orel Přelouč A - PSKC Okříšky-Kněžice.
Liga přípravek - sobota 31. ledna:
09:00 Orel Přelouč elévky - FBC Hradec Králové,
09:20 FBC Peaksport Litomyšl - IBK Hradec Králové G,
09:40 FBC Hradec Králové - FBK Hradec Králové,
10:00 IBK Hradec Králové G - Sokol PPAS Pardubice,
10:20 FBK Hradec Králové - FBC Peaksport Litomyšl,
10:40 Sokol PPAS Pardubice - Orel Přelouč elévky.
2. liga
09:00
10:30
12:30
14:00

žen - neděle 1. února:
Orlice Přelouč - Sokol Proxisky Pardubice B,
Sokol Proxisky Pardubice A - FTC Vysoké Mýto,
Sokol Proxisky Pardubice B - Sokol Proxisky Pardubice A,
Orlice Přelouč - FTC Vysoké Mýto.
Mirek Kumstýř
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STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ
Kladruby nad Labem
Hubertova jízda
Minulý rok jsem psala o Hubertově jízdě z pohledu diváka,
ale letos jsem se konečně změnila v jeho účastníka. Hubertova jízda je tradice Střední školy chovu koní a jezdectví. Každý
student, který se úspěšně „prokouše“ až do třeuáku, se účastní
této závěrečné jízdy. Ještě vloni jsme s obdivem vzhlíželi k našim starším kolegům a říkali si, jaká nás čeká ještě dlouhá
doba, než na sebe oblékneme bílé rajtky, košile, saka, vyčistíme si boty a půjdeme oslavovat blížící se závěr naší školní
docházky. Na naší škole je „Hubert“ prostě zážitek. Kvůli rekonstrukci Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem jsme málem byli o Hubertovu jízdu ochuzeni, nebou
většina koní je přestěhovaná ve Slatiňanech. Naštěstí to dobře dopadlo
a i my jsme si mohli vychutnat ten
skvělý pocit.
Abychom ze sebe setřásli nervozitu, při prvním krokování jsme zpívali hity českého hudebního průmyslu. Když však trubači odtroubili Hubertovu jízdu za zahájenou, pocity
napětí v nás začaly „bublat“ víc a víc.
Vyrazili jsme. Klusem jsme opustili
první louku a jeli si užívat podzimní
přírodu Kladrub. Můj lot vedl pan
mistr Petr Pazderka a vedoucí druhé
skupiny byla paní Kristýna Wimmerová. První návaly adrenalinu přišly
na „Sklepích“, kde jsme překonali pár
skoků. Až na mou osobu všichni zdolávali překážky jednu za druhou. Mojí kobyle se to jaksi nezdálo a trochu
mě zradila. Ze „Sklepů“ jsme pokra-

čovali na „Římovky“. Tam jsem se vyhnula pouze jednomu
skoku, aleluja! Pokračovali jsme směle vpřed ke „Kůrkovu jezírku“. Ačkoliv bylo krásně, koupat se nám nikomu nechtělo.
Další překážky byly za námi a my se blížili do cíle. Tam nás
čekala poslední aktivita a tou byl skok pro lišku, jak my říkáme tzv. „halali“. Z našeho lotu lišku chytil Lukáš Kopecký, ze
druhé skupiny se jí zmocnila Verča Jánská. Hubertovu jízdu
jsme zakončili výbornou večeří a slavnostním posezením. Byl
to zážitek na celý život.
Díky SŠCHKJ!
Julie Fedorová, žákyně 3. Ročníku

XXVIII. Mikulášská sportovní akademie
I letos mistři odborného výcviku zorganizovali pro naše žáky sportovní odpoledne ve školní jezdecké hale. Disciplíny byly zaměřeny na jezdecké dovednosti, ale zároveň v nich mohli žáci otestovat svou fyzickou zdatnost. Akademii zahájily
první ročníky, jež divákům předvedly svůj dosavadní jezdecký
um. Odborná porota pak zhodnotila jezdce z hlediska stylu. Po
této ukázce následovaly disciplíny, v nichž se mezi sebou utkali zástupci jednotlivých tříd. Boj o největšího sportovce SŠCHKJ
mohl vypuknout. Závod začal „parkurem po svých“, následovala „židličková“, trakaře, závod v pytlích, koulení velkého míče, avšak největšího vypětí zakusili závodníci v přetahování
lanem. Nekompromisními vítězi se stali žáci II. B, kteří vynikli
ve všech disciplínách. Dokonce zvítězili i v kostýmové soutěži.
Opět se nám akademie vydařila a již se těšíme na příští
rok, až k nám zase zavítá čert s Mikulášem na starokladrubských bělouších.
Mgr. Petra Cuhorková
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Dopis paní starostce a všem Přeloučákům
Vážená paní starostko.
Velice Vám děkuji za spolupráci v zajištění druhého adventního
koncertu v záložně. Koncert se mimořádně povedl, návštěvnost byla úžasná, sál byl plný, asi 200 lidí. To je velice pěkné. Vystoupení
interpretů bylo nádherné, posluchačům se nechtělo zvedat ze
židlí. Myslím, že ohlas je pěkný
a tudíž asi za rok to budu muset
opakovat. Děkuji Vám a celé Radě za bezplatný pronájem Záložny, vyúčtování celé akce uveřejním
v příštím čísle Roštu. Děkuji také
za spolupráci panu Reichmanovi,
vše klaplo, jak jsme si řekli a naplánovali. Posezení po koncertu bylo také dobré, bar fungoval, spolupráce spaní Bláhovou
i s techniky byla profesionální. Díky za vše, přeji hezký Advent
a hezké Vánoce a zdraví, štěstí, spokojenost, v novém roce.
Přelouč 13. 12. 2014
Kysela Lumír
fa ELMET Přelouč

Vyúčtování 2. Adventního koncertu
v Občanské záložně v Přelouči dne 13. 12. 2014
Náklady na celý koncert, bez pronájmu sálu a celého příslušenství - šatna, hasič, biletář, technika s obsluhou, domovnice, tyto náklady činily celkem 30.510,- Kč
Dobrovolné vstupné vyneslo částku 10.986,- Kč, na Přelouč
docela dobrý počin, děkujeme za něj.
Matyášovi předáváme částku 14.000,- Kč, které použije na
studium v Itálii, na úhradu části školného.
Náš první koncert v takto velkých prostorách, hodnotím
jako úspěšný, nepředpokládal jsem, že vybereme třetinu nákladů. Nedělal jsem tuto akci jako podnikatel, ale jako občan,
který je hrdý na tyto naše kulturní akce, které děláme nejen
pro naše potěšení. Těmito koncerty se snažíme podporovat mladé začínající umělce, kteří na tuto uměleckou dráhu teprve
vstupují a tím se také snažíme jim dávat možnost vystupovat
na veřejnosti a tím vstupovat do podvědomí budoucích posluchačů.
Tímto děkuji všem návštěvníkům koncertu a děkuji všem,
kteří přispěli nějakou částkou na dobrou věc. Všem hezké
Vánoce.
20. 12. 2014
Lumír a Ivana Kyselovi

Bude !!! - radostná to zpráva pod stromeček
A přece se pracuje na přípravě obnovy pomníku Antonína
Švehly, který od roku 1937 stával v Přelouči. Za druhé světové
války byl však sejmut z podstavce a ukryt, ale své obnovy se
nedočkal, naopak - v padesátých letech byl úplně zlikvidován.
Podobného osudu se dočkala i lípa, která byla součástí parčíku.
V loňském roce byl založen „Spolek pro obnovu pomníku
Antonína Švehly“. Šestice „patriotů Přelouče“ a několik spolupracovníků se snaží o obnovu pomníku v podstatně menším
rozsahu, než býval. Na veřejnosti tato snaha není příliš známá,
protože prozatím není moc vidět. V jarních měsících bude dílo
pokračovat.
Základní kámen je již v Přelouči. Zásluhou sourozenců - zemědělců ze Lhoty byl převezen, důkladně umyt a za pomoci
pracovníků VAK Přelouč vyhlouben navrtáním otvorů pro kotevní armatury (roksor) k umístění na základy pro pomník. Na
upevnění základní armatury darovala potřebné železo (roksor)
včetně dopravy firma TVK Pardubice. V základním usazení kamene, bude v jarních měsících pokračovat Stavební podnik Přelouč - vedoucí Václav Luňák. Další práce bude moci sledovat
veřejnost v jarních měsících.
Rok 2014 byl pro náš spolek zatěžkávací zkouškou pro dosažení konečného cíle - předat městu a celé veřejnosti důstojný pomník. Nebylo to lehké, dosáhnout všech povolení, jakou
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byla projektová příprava, stavební povolení, souhlasu Geodezie o postoupení potřebného souhlasu s uvolněním pozemku
pro stavbu pomníku, zjištění podzemních vedení plynu a dalších kabelážích na pozemku a řadu dalších souhlasů.
Největším problémem je však zajištění potřebných finančních prostředků. Ve vývěsní skříňce u nádraží jsme průběžně
informovali o dárcích finančních i hmotných prostředků, které
jsme obdrželi. Toto však nestačí k pokrytí vynaložených prostředků. Byly i organizace, které pod záminkou špatné finanční situace příspěvek neposkytly.
Byly i však organizace a soukromé osoby, kterým srdce nezkameněla nad dobročinností a které je třeba jmenovat a poděkovat:
Z organizací, které poskytl pěkný dar, patří jmenovat Krajský úřad Pardubice, jehož oddělení pro zemědělství a venkov,
radní Ing. Václav Kroutil věnoval 5.000,- Kč, Obecní úřad Kladruby n. L. 1.000,- Kč a samotná starostka paní Ing. Gotthardová CSC věnovala 500,- Kč. Z dalších soukromých osob to byl
Ing. Alf. Novák - SHR Přelouč - 2.000,- Kč, Ing. Raba Přelouč - 1.000,- Kč.
Všem dárcům srdečně děkujeme!
Věříme, že se najdou i další, kteří věnují třeba jen 100,- Kč.
Václav Mrázek
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Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 725 156 016, e-mail: infocentrum@mesto-hm.cz, www.zeleznohorsky-region.cz

Akce v Železnohorském regionu v měsíci lednu 2015
10. 1. 2015 od 13.00 hodin

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Místo konání: Nasavrky
11. 1. 2015 od 15.00 hodin

TŘÍKRÁLOVÝ BENEFIČNÍ KONCERT žáků ZUŠ

20. 1. 2015 od 14.00 hodin

POSEZENÍ S PÍSNÍ
Místo konání: Kavárnička pro seniory při DPS, Nasavrky
Seniorklub Nasavrky si na první setkání po Novém roce pozval
hudebníka a zpěváka Mgr. Stejskala.

Místo konání: KOSTEL SV. JAKUBA, Masarykovo nám. v Přelouči

21. 1. 2015 od 18.30 hodin

12. až 30. 1. 2015 od 8.00 hodin

Místo konání: Mateřská škola, Třemošnice. Cvičení jógy pod
vedením Jany Němcové, každou středu a čtvrtek do 26. 3. 2015

JÓGA
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
Místo konání: Městská knihovna, Třemošnice
Další ročník soutěže O hliníkové království pro kolektivy ZŠ
a MŠ Třemošnice.

23. 1. 2015 od 20.00 hodin

12. až 30. 1. 2015

Místo konání: Kulturní dům, Třemošnice
Město Třemošnice vás zve na Hvězdičkový ples, k tanci hraje
kapela HB, čekají vás slosovatelné místenky o zajímavé ceny
a překvapení.

VÝSTAVA - ZLATÉ RUCE PO 7 LETECH
Místo konání: Městská galerie, Třemošnice
Výstava bude zahájena vernisáží 12. 1. v 16 hodin.
12. 1. 2015 od 16.00 hodin

ZDOBENÍ SVÍCNU NA SVÍČKU
Místo konání: DPS Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec
Pořádá klub APŽ, spoluúčast 100 Kč
14. 1. 2015 od 18.00 hodin

JÓGA - KRESLENÍ MANDEL
Místo konání: Dům s pečovatelskou službou, Třemošnice
První hodina jógy bude netypicky v DPS Třemošnice, kde budou účastníci kreslit mandaly.
14. 1. 2015 od 18.00 hodin

PAVOUCI NEJEN ŽELEZNÝCH HOR
Místo konání: Multifunkční centrum Heřmanův Městec
Přednáší: Mgr. Jan Dolanský. Pohled na život opomíjené skupiny živočichů.
17. 1. 2015 od 20.00 hodin

MYSLIVECKÝ PLES
Místo konání: Hotel Šustr, Nasavrky
Myslivecký spolek Tarabka-Nasavrky si dovoluje pozvat občany města Nasavrk a okolí, všechny příznivce, kteří mají rádi
pěknou hudbu, tanec a dobrou zábavu na jubilejní 20. Myslivecký ples konaný ve všech prostorách hotelu Šustr. k tanci
a poslechu hraje Duo Brávo. Během programu vystoupí zpěvák Jan kalousek. Bohatá zvěřinová tombola.

HVĚZDIČKOVÁ - PLES MĚSTA

24. 1. 2015 od 20.00 hodin

HASIČSKÝ PLES
Místo konání: Občanská záložna Přelouč
vstupné: 130,- Kč, k tanci a poslechu hraje kapela ESO Kolín
24. 1. 2015 od 20.00 hodin

SRNOJEDSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES
Místo konání: Kulturní sál obce Srnojedy
K poslechu a tanci hraje kapela Béčoband
25. 1. 2015 od 15.00 hodin

O ŠEVCI KUBOVI - divadelní pohádka
Místo konání: Občanská záložna Přelouč
vstupné: 70,- Kč, hraje Divadýlko Mrak Havl. Brod
26. 1. 2015 od 16.30 hodin

MASÁŽE REIKI
Místo konání: DPS Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec
Pořádá klub APŽ, spoluúčast 50 Kč
27. 1. 2015 od 14.00 hodin

ROK 2014 V OBRAZE
Místo konání: Kavárnička pro seniory při DPS, Nasavrky
Pan Milan Vaňkát připomene za pomoci videí a fotografií akce Seniorklubu v roce 2014.
27. 1. 2015 od 18.00 hodin

Přednáška PŘELOUČSKÁ FILHARMONIE
20. 1. 2015 od 18.00 hodin

VEČER S VIDEOKRONIKOU MĚSTA PŘELOUČE
Místo konání: Občanská záložna Přelouč, vstup zdarma
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aneb sonda do kulturního života
Místo konání: Přednáškový sál KIC Masarykovo nám. 26, Přelouč
Přednáší: Mgr. Matěj Pešta, vstupné: 40,- Kč
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29. 1. 2015 od 19.00 hodin

vem Jakešem v roce 2008. Vyprávění o cestovatelských zážitcích po celem světě, o tom, jak vznikal dokument o Miroslavu
Zikmundovi a setkání s mnoha světovými dobrodruhy a spisovateli doplní projekce krátkých ukázek.

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
Místo konání: Občanská záložna Přelouč
Divadelní komedie Ivana Vyskočila, vstupné: 180,- Kč
30. 1. 2015 od 20.00 hodin

SOKOLSKÝ PLES
Místo konání: Sokolovna Nasavrky

Akce v okolí
Železnohorského regionu
v měsíci lednu 2015
16. 1. 2015 od 20.00 hodin

KOLHAVÝ POUTNÍK
Místo konání: muzeum NKP Ležáky
Literární pásmo podle knihy Josefa Čapka. Účinkuje: Jan Vlasák, klavír Marcel Javorček.

Inzerce

23. 1. 2015 od 18.00 hodin

KŘESLO PRO REŽISÉRA
PETRA HORKÉHO
Místo konání: muzeum NKP Ležáky
Večerem provází Robert Tamchyna. Jako režisér se Petr Horký
prosadil zejména v oblasti cestopisných dokumentů. Mimo jiné natáčel s Thorem Heyerdahlem, Reinholdem Messnerem,
Arthurem C. Clarkem, Erichem von Danikenem nebo Edmundem Hillarym. Mezi jeho nejznámější akce patří expedice na
severní pól, kterou uskutečnil společně s polárníkem Mirosla-

Inzerce
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