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RADA MÌSTA PŘELOUČE
29. schůze Rady města Přelouče se
uskutečnila ve čtvrtek 17. 9. 2015 a na
svém programu měla mimo jiné návrh
na schválení smlouvy o dílo na provedení územní studie „Obnova a zatraktivnění městského Záloženského parku“.
V rozpočtu města je vyčleněna položka
na provedení urbanistické studie parku
v Přelouči pod Záložnou. Provedení studie bylo dojednáno s Atelierem T-plan
Praha, který je zpracovatelem současného územního plánu města. Rada města
schválila uzavření smlouvy o dílo s touto
společností.
Dále rada rozhodla, že v zadávacím
řízení na realizaci veřejné zakázky „Odstavná plocha u č. p. 845 v ul. Kladenská
Přelouč“ podal nejvhodnější nabídku MI-

KOSTAV s.r.o. Klešice s nabídkovou cenou
479.963,- Kč bez DPH, se kterým bude podepsána smlouva o dílo na realizaci této zakázky. Jedná se o vybudování nového parkovacího pruhu (8 parkovacích
stání) souběžně s vozovkou v ul. Kladenská v Přelouči. Součástí bude chodník
sloužící pro obsluhu parkovacích stání.
Rada města rovněž schválila výzvu
k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce tribuny fotbalového
stadionu – Přelouč“. Předmětem plnění
této veřejné zakázky je rekonstrukce objektu šaten a tribuny. Jedná se o výměnu původních výplní otvorů za plastové
výplně s izolačním trojsklem, výměnu
vnitřních dveří, zateplení obvodového pláš-

tě, zateplení podhledů v místnostech pod
tribunou, vyspravení zkorodované části
ocelové tribuny, tryskání ocelové konstrukce, nátěry a výměnu střešní krytiny
tribuny.
Rada města také vzala na vědomí
oznámení starosty Sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných
hasičů Přelouč, o ukončení činnosti ke
dni 31. 12. 2015.
Schválen byl radou i dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení ve Štěpánově
se společností PRODIN a.s. Pardubice,
kterým se zvyšuje sjednaná cena prací
o částku 38.000,- Kč bez DPH, za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, potřebné z důvodu změny trasy
části chodníků na základě požadavku
Komise místní samosprávy Štěpánov.
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Uskutečnilo se setkání
starostù obcí v ORP Pøelouč

Zprávy
z majetkového odboru

V úterý dne 15. 9. 2015 se na městském úřadě v Přelouči
uskutečnilo setkání starostů obcí v územním obvodu ORP Přelouč. Zúčastnilo se 22 starostů (z celkového počtu 42 obcí
v ORP Přelouč) + 2 zástupci realizačního týmu Projektu + 1 zástupce MÚ Přelouč – informatik MÚ Přelouč.
Starostové se dohodli na pokračování realizace výstupů
projektu „Podpora rozvoje meziobecní spolupráce“. Byly jim
oficiálně představeny webové stránky – sekce věnovaná pouze „Projektu“ na webových stránkách města Přelouč a také diskusní fórum starostů obcí – neveřejná část určená pouze pro
starosty, vytvářená jako samostatná webová stránka. Další setkání bylo naplánováno na leden 2016. Hostitelskou obcí bude obec Zdechovice (starosta Ing. Robert Chutic).

S koncem prázdnin se nám podařilo dokončit práce na opravách základních škol na Masarykově náměstí i mateřské školy v Kladenské ulici. Střecha na objektu ZŠ svítí novotou a průčelí č. p. 45 je také jako nové. Doplněny byly i další hroty proti
holubům.

V Kladenské MŠ v posledním pavilonu se děti dočkaly nového sociálního zařízení, šatny a rozvodů ústředního topení. Tím
byla kompletně dokončena rekonstrukce započatá již v loňském roce.

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

vzpomenou ve středu 28. října 2015 v 10.00 hodin

97. výročí vzniku samostatného československého státu
položením kytic k památníku T. G. Masaryka – prezidenta osvoboditele v parku u městského kina.
Vystoupí pěvecký sbor J. B. Foerster.
Zveme občany k účasti na této slavnosti.
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ZASTUPITELSTVO MÌSTA
V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče bylo svoláno na
17. 9. 2015. Na svém programu mělo tradičně zprávu o činnosti rady města v období mezi IV. a V. zasedáním a projednání
návrhů majetkového a finančního výboru. Projednány byly rovněž zápisy z osadních výborů Mělice a Klenovka. Z požadavků
osadního výboru Mělice vyplývá požadavek na opravu místních
komunikací, zhotovení vodovodní přípojky na sportovní areál
a pravidelné měření rychlosti v odpoledních hodinách.
Z požadavků osadního výboru Klenovka vyplývají tyto záležitosti – V Klenovce stále nefunguje reproduktor městského
rozhlasu, drobné investice Mělice požadují k zavlažování tenisového hřiště a osadní výbor žádá bližší informace ke zřízení
webové prezentace obce a osadního výboru.
Zastupitelstvo vzalo rovněž na vědomí informaci k vyhodnocení žádostí na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovo poskytnutí finančních dotací z Programu 133510 „Podpora
materiálně technické základny sportu“ na rok 2015 ve vztahu
k žádosti města na rekonstrukci fotbalového stadionu. Koncem ledna letošního roku podalo město žádost o finanční dotaci na rekonstrukci fotbalového stadionu. Představou města je
řešení nevyhovujícího technického stavu tribuny, atletické dráhy
a fotbalového hřiště, neboť od doby jejich výstavby v roce 1975
neprošly zásadnější obnovou. Celkové náklady rekonstrukce
byly projektantem propočítány na částku 20.538.998 Kč, bylo
požádáno o dotaci ve výši 13.300.000 Kč, což činilo necelých
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65 %. Bohužel mezi úspěšnými žadateli se město Přelouč neobjevilo. Nové podání žádosti předpokládáme i pro rok 2016
za předpokladu, že bude tento program vyhlášen. Rada města
proto doporučila zrealizovat z vlastních zdrojů rekonstrukci tribuny v zimním období 2015/2016 v dílčí ceně ze zadávacího
řízení 6,3 mil. Kč.
Dále vzalo zastupitelstvo na vědomí zpracovaný přehled finančních nákladů, spojených s veřejnou zakázkou na snížení
energetické náročnosti budovy městského kina v Pardubické
ulici a s novou úpravou jeho interiérů. Celkové náklady se v tuto chvíli pohybují v částce vyšší jak 11.000.000,- Kč.
Dne 9. 9. 2015 podala Ing. Zdenka Kumstýřová jako statutární zástupce Charity Přelouč na Krajský úřad Pardubického
kraje žádost o zařazení nové plánované služby – sociálně terapeutická dílna pro osoby se zdravotním a kombinovaným postižením pro období 2016-2019. Počítá se s okamžitou kapacitou 10 klientů, plánované zahájení služby je září 2016, klienti
by mohli službu využívat 1-5 dnů v týdnu podle jejich zdravotního stavu. Momentálně hledá Charita vhodný objekt. Při plánované kapacitě jsou přepokládané roční náklady 2 mil. Kč.
Podle pravidel kraje 60 % nákladů hradí MPSV ČR, 25 % kraj
a 15 % obce, to je příspěvek v rozmezí cca 15-30.000,- Kč za
1 občana obce. Zastupitelstvo však v tuto chvíli s navrhovaným
projektem nesouhlasí.
Zastupitelstvu byl rovněž předložen návrh na nového člena majetkového výboru za p. Jaroslava Mercla. Novou členkou majetkového výboru byla zastupitelstvem zvolena paní
Šárka Pleskotová.
mh

Pozvánka
Odpoledne otevřených dveří v městském kině
Zveme občany města na odpoledne otevřených dveří
do znovuotevřeného městského kina

10. října od 14.00 do 17.00.
Slavnostní přestřižení pásky proběhne 7. října 2015
za účasti představitelů města, zástupců Pardubického kraje,
dodavatelských firem a novinářů

Inzerce
Inzerce

10 / 2015
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Dabing 2015
V sobotu 19. září proběhl XXI. ročník udílení Cen Františka Filipovského v dabingu. Slavnostního večera se ve společenském sále Občanské záložny kromě představitelů města, odborné poroty a řady novinářů zúčastnily i známé herecké osobnosti
jako např. Zlata Adamovská, Bára Munzarová a Petr Štěpánek.
Přípravou scénáře a režie se ujala Martina Knapovská. Celým programem provázel opět Ondřej Kepka. Zkrácený záznam předávání cen za dabingovou tvorbu v roce 2014 natáčí a vysílá Česká televize.
Hodnocena byla díla, která měla premiéru českého znění
v období 1. 1. – 31. 12. 2014 a vítězství si nakonec v jednotlivých kategoriích odnesli tyto osobnosti:
Cena Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu – cenu uděluje město Přelouč:
Zlata Adamovská za roli Olive Kitteridgeové (Frances
McDormandová) ve filmu OLIVE KITTERIDGEOVÁ (vyrobilo HBO v SDI Media ČR).
Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu – uděluje město Přelouč
Petr Lněnička za roli Leonarda da Vinciho (Tom Riley) ve
filmu DA VINCIHO DÉMONI (FTV Prima s. r. o)
Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování hodnotného audiovizuálního díla – uděluje Český filmový a televizní svaz FITES
Rozhovory s mým zahradníkem – překlad Gabriela Kliková, dialogy Alena Fišerová, zvuk Zdeněk Hrubý, režie Elmar Klos
(Česká televize)

RIO 2. – překlad Anna Polanská, dialogy Petr Pospíchal
a Eduard Krečmar, zvuk Petr Posolda, režie Petr Pospíchal, hudební režie Zoltán Liška (Barrandov Studio)
Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování TV
seriálu – uděluje Český filmový a televizní svaz FITES s podporou donátora
DA VINCIHO DÉMONI – překlad Olga Pavlová, dialogy
Monika Macků, dramaturgie Petr Zenkl, zvuk Jaroslav Kosán,
režie Jiří Kodeš, Vladimír Žďánský (FTV Prima s. r. o)
Zvláštní cena poroty za dětský herecký výkon v dabingu do
15 let dítěte – KOUZELNÝ PRSTEN – garantem je Ondřej
Kepka a Prezidium Herecké asociace
Klára Nováková za roli Shanie Clemmonsové (Bebe Woodová) ve filmu ÚPLNĚ NORMÁLNÍ (FTV Prima s. r. o)
Cena Františka Filipovského za celoživotní dabingovou tvorbu - uděluje přidružený donátor na návrh Českého filmového a televizního svazu FITES
úpravkyně filmů Věra Pokojová
Cena Františka Filipovského za celoživotní herecké mistrovství v dabingu – uděluje Herecká asociace
Jana Hlaváčová
Petr Oliva
Cena diváků za nejlepší výkon nebo dílo v dabingu
Hlasují diváci na stránkách www.dabingforum.cz pod záštitou
INTERGRAM – nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
Regina Řandová za ztvárnění role Zloby ve filmu ZLOBA –
KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE, v podání Angeliny Jolie (vyrobilo Studio Virtual)

Cena Františka Filipovského za překlad a úpravu dabovaného audiovizuálního díla – uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů za přispění Obce překladatelů
Jak jsem poznal vaši matku IX. – překlad Mikuláš Bryan,
dialogy Petra Hamouda (FTV Prima s. r. o)
Cena Františka Filipovského za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla – uděluje Asociace pracovníků se zvukem
Petr Kočík za zvuk ve filmu HAVRAN (ve studiu Audiotech
vyrobila FTV Prima s. r. o)
Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby –
uděluje město Přelouč
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Poděkování sponzorům
Město Přelouč děkuje všem sponzorům za finanční pomoc při
pořádání IXX. ročníku Cen Františka Filipovského.
Jmenovitě: Elektrárna Chvaletice a.s., s podporou Nadace ČEZ, Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o., KIEKERT – CS, s.r.o., SVOS spol. s r.o.,
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Kooperativa pojišťovna, EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Generali Pojišťovna, a.s., VAK Pardubice, a.s., AGRA – Bohemia, a.s., ELMET, spol.
s r.o., KASI, spol. s r.o., K2 invest s.r.o., MOVER spol. s r.o., MPH Medical Devices, s.r.o., DŘEVOSTYL CZ s.r.o., AIR Matyáš, s.r.o., JENTA spol. s.r.o, JK MONT, s.r.o, Brunthaller – CS s.r.o., Stavební podnik Přelouč s.r.o., BISS s.r.o., MM reality holding, a.s., Tlapnet, s.r.o.

Město Pøelouč má „rozklikávací rozpočet“
S ohledem na maximální transparentnost a otevřenost směrem k občanům se město Přelouč připojilo k dalším územně
samosprávným celkům (tj. obcím a krajům), které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových
stránkách, a to formou stále populárnějšího tzv. Rozklikávacího rozpočtu. Ten byl zakoupen v rámci realizace akce, kdy město Přelouč uspělo s žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění
ICT v územní veřejné správě, výzvy 22, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Předložený projekt Konsolidace IT
a nové služby TC ORP Přelouč s celkovými náklady ve výši
5 986 138,- Kč byl hrazen z 85 % z evropských fondů.
„Rozklikávací rozpočet“ v přehledné a zároveň pro občany v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, tj. jedná se o dobrovolnou
a vstřícnou aktivitu samosprávných celků.
„Rozklikávací rozpočet“ je transparentní, přehledná a srozumitelná forma prezentace ekonomických dat, která umožňuje
sledovat hospodaření organizace z různých úhlů pohledů, zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví. Jednoduchou rozklikávací formou zobrazuje stav a vývoj rozpočtu, stav čerpání výda-

jů a plnění příjmů. V nabídce je připravena sada pohledů dle
základního rozpočtového a organizačního členění rozpočtu.
1. sloupec VÝDAJE je členění výdajů dle odvětví (paragrafů)
rozpočtové skladby a představuje druh činnosti, do kterého byly investovány finance.
2. sloupec PŘÍJMY je členění příjmů druhové (položkové) rozpočtové skladby a představuje právní důvod přijaté platby.
3. sloupec DETAIL představuje další pohledy na hospodaření (například významné příjmy a výdaje, vývoj rozpočtovaných a skutečných příjmů a výdajů v letech, ukazatel dluhové služby)
„Rozklikávací rozpočet“ reflektuje rozpočet města Přelouče
tak, jak je navržen a schválen zastupitelstvem města. V případě že jsou některé oblasti ve městě řešeny prostřednictvím příspěvkových organizací, tak náklady na tyto oblasti jsou hrazeny z příspěvku dané příspěvkové organizace a není možné je
dále kategorizovat.
Vzhledem k tomu, že téma hospodaření obcí a krajů je poměrně široké a složité, umístili jsme na stránky města i podrobný návod „Jak číst v rozpočtu obce“ s výkladem jednotlivých
pojmů, aby orientace v novém „rozklikávacím rozpočtu“ města
byla pro občany co jednodušší.

Projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Pøelouč“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09510 byl úspěšně realizován
Město Přelouč úspěšně realizovalo projekt Konsolidace IT
a nové služby TC ORP Přelouč, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09510.
Cílem projektu bylo zefektivnit podporu výkonu veřejné správy
a zpřístupnit informace veřejnosti. V rámci projektu byly řešeny
3 oblasti: virtualizační platforma, bezpečnostní infrastruktura
a elektronizace procesů.
Virtualizační platforma je tvořena nově dodanými servery IBM/Lenovo, rozšířením RAM stávajících serverů a zálohovým SW. K serverům byly dodány 2 záložní zdroje 3kVA IBM.
Bezpečnostní infrastruktura je tvořena novými firewally,
systémem pro zabezpečení a řízení datových toků, monitorovacím systémem SW PRTG a systémem SIEM. Díky tomuto systému bude možné mít aktuální přehled o potencionálních i skutečných anomáliích, hrozbách a bezpečnostních incidentech
sledovaného prostředí.
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Elektronizace procesů se skládá ze tří částí – skenovací
linky, propojení eZAK a stávající spisové služby a rozklikávacího rozpočtu.
1. Cílem skenovací linky bude zavést digitalizaci potřebných
dokumentů a jejich zpracování ve spisové službě.
2. Došlo k propojení současné elektronické spisové služby
MěÚ s elektronickým nástrojem na podporu zadávání veřejných zakázek eZAK.
3. Rozklikávacím rozpočtem se umožní transparentní, přehlednou a srozumitelnou formou prezentace ekonomických dat
pro potřeby veřejnosti. Dále jím je umožněno okamžité sledování hospodaření organizace z různých úhlů pohledů,
zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví.
Projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč“, reg.
č. CZ.1.06/2.1.00/22.09510 byl spolufinancován z prostředků
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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Informace týkající se sběrného dvora a svozu odpadu
Upozorňujeme občany našeho města, že ve středu 28. října 2015, ve státní svátek, bude sběrný dvůr uzavřený. Otevřený bude v ostatní provozní dny v obvyklé provozní době. Děkujeme občanům za pochopení.
Další předběžná informace se týká podzimního svozu větví a mobilního svozu odpadu v místních částech. Svoz větví
v místních částech proběhne v týdnu od 9. listopadu a ve městě v týdnu od 16. listopadu; mobilní svoz odpadu v místních
částech pak 21. listopadu. Bližší informace si přečtete v listopadovém čísle Roštu.

Na závěr máme ještě jednu informaci, a to pro majitele exemplářů na přiložených fotografiích; sběrný dvůr
v ulici Pardubické 1630 je otevřený v pondělí od 13 do
17 hodin, ve středu od 10 do 15 hodin, v pátek od 13 do
17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin…

Projekty ELEKTROWINu pomáhají vysbírat
více spotøebičù
Největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci starého elektra, ELEKTROWIN, funguje už desátým rokem. Za tu
dobu předal k recyklaci přes 13 milionů spotřebičů o celkové hmotnosti přes 230 000 tun, což představuje váhu
176 245 automobilů Škoda Octavia, jejichž výroba by trvala
zhruba 4,5 roku.
Nepodařilo by se to bez aktivní spolupráce všech občanů
ani bez nejrůznějších projektů, které informují o možnostech
zpětného odběru, upozorňují na význam recyklace a podporují domácnosti, které se chtějí chovat ekologicky.

Začátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže. Do nového ročníku vstoupil v září 2014 projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který organizuje společně s kolektivními systémy Asekol, Ekolamp a Ecobat. Dnešní děti začnou jednou
rozhodovat, jak se bude v českých domácnostech i ve firmách zacházet s odpadem a kolik se ho vyprodukuje. Tento
projekt si klade za cíl umožnit jim, aby se v budoucnu rozhodovaly správně.
Přímo na sběrných dvorech měst a obcí se děti učí třídit
odpad v rámci projektu „Zaskočte si pro radu, jak se zba-
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vit odpadu“. Mohou s sebou přinést i drobné vysloužilé spotřebiče, aby si vyzkoušely, kam je správně odložit.

Zdarma a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dělá vše pro to, abychom měli odevzdání
spotřebičů k recyklaci pokud možno pohodlné. Proto vytvořil
hustou sběrnou síť z více než 13 000 míst zpětného odběru,
kterou neustále zkvalitňuje.
Kromě sběrných dvorů měst a obcí nebo kontejnerů v ulicích, u prodejců a na dalších místech, ji doplňují také možnosti odevzdávat spotřebiče při vytipovaných akcích. Obvykle
to bývá navíc spojeno také s odměnou.
Tradičně úspěšné jsou například akce pořádané společně
s největšími zoologickými zahradami pod společným názvem „S vysloužilci do ZOO“. Návštěvníci zoologických zahrad v určeném termínu mohou za přinesený spotřebič získat slevu na vstupném.
Premiéru měl v roce 2013 projekt s názvem „Vlak do stanice Recyklace“, realizovaný ve spolupráci se Zlínským krajem. Recyklační vlak jezdil na trase Otrokovice-Zlín-Vizovice
ve čtyřech pravidelných spojích denně. Cestující, kteří tohoto vlaku využili, v něm mohli do sběrných košů odložit ne-

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
potřebný spotřebič, příležitost k tomu měli také přímo ve vybraných stanicích. Za odevzdané elektro navíc každý získal
slosovatelný kupon s možností vyhrát nový spotřebič. V roce 2014 projekt pokračoval, v Kraji Vysočina a Libereckém,
Středočeském i Karlovarském kraji.
Jedinečnou možnost nabídnout své letité domácí pomocníky jako exponát do sbírek Národního technického muzea
v Praze nebo Východočeského muzea v Hradci Králové dostali loni účastníci zářijových Železných týdnů. Z přinesených spotřebičů, které fungovaly také jako poukázka na slevu
ze vstupného, si odborníci těchto muzeí vybrali ty nejzajímavější, které budou postupně vystaveny. Celkem se do akce zapojlo 12 regionálních muzeí různého zaměření. V liberecké
IQLandii například přinesené spotřebiče využili jako názorné pomůcky při recyklačních workshopech.
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Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších projektů ELEKTROWINu nese název „Recyklujte s hasiči“. Zapojilo se do něj už přes 1000 sborů dobrovolných hasičů z celé ČR. Jubilejní tisící byl loni na
podzim sbor z Nové Vsi na Liberecku. Hasiči pomáhají svým
sousedům dopravit staré spotřebiče k recyklaci i tam, kde je
na nejbližší sběrné místo stále ještě daleko. A to včetně velkých a těžkých kusů, které kvůli obtížné manipulaci dosud
ležely někde v garáži nebo kůlně, ve sklepě či na půdě.
Princip projektu je jednoduchý, zúčastněná SDH ve svých
obcích organizují sběrové dny, během nichž občany buď sami navštíví, nebo určí místo, kam lidé mohou svůj elektroodpad přinést.
Hasiči za svou záslužnou práci v tomto projektu sbírají
finanční odměny, které jim pomáhají například získat chybějící části vybavení.

Spolek pro obnovu pomníku Antonína Švehly v Pøelouči
dokončil své dílo a ukončuje činnost
V pátek 19. června se konalo slavnostní odhalení pomníku Antonína Švehly v Přelouči. Pomník se nachází v místech, kde se nacházelo původní dílo,
tedy na bývalém náměstí Svobody (nedaleko hotelu Fontána). Náš pomník
má prostou podobu – přírodní žulový
kámen a dvě pamětní desky, z nichž
jedna osvětluje historii pomníku a druhá připomíná samotného předsedu vlády ČSR A. Švehlu.
Na slavnosti zazpíval pěvecký sbor
Josef Bohuslav Foerster z Přelouče a promluvila paní starostka Bc. Irena Burešová, radní Pardubického kraje Ing. Václav Kroutil, byla čtena zdravice předsedy
Společnosti Antonína Švehly v Praze
Mgr. Pavla Černého a svůj proslov přednesl samozřejmě i předseda našeho
spolku pan Václav Mrázek. Samotné
odhalení pomníku provedla paní starostka a pamětník původního pomníku
pan Jiří Rut. Akci navštívilo zhruba osm
desítek návštěvníků. Děkujeme všem
příchozím.
Spolek pro obnovu pomníku Antonína Švehly tím dokončil svůj úkol a v průběhu podzimu bude formálně zrušen.
Děkujeme všem sponzorům a podporovatelům za finanční i hmotné dary, které pomohly realizaci našeho cíle. Velký
dík patří též městu Přelouč za spolupráci. Činnost spolku byla ukončena
s přebytkem cca 20 000 Kč, tato částka
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bude převedena na Klub umění - Art
Club Přelouč, který má snahu doplnit
pomník ještě bustou. Pokud se tak do
dvou let nestane, bude věnována na
dobročinné účely. Veškerá dokumentace spolku bude předána do Státního
okresního archivu v Pardubicích.
Dále s lítostí oznamujeme, že v červenci tohoto roku zemřel předčasně předseda našeho spolku pan Václav Mrázek.
Pocházel z okolí Rychnova nad Kněžnou,
vystudoval Zemědělskou školu v Chru-

dimi a v roce 1965 se přestěhoval do
Přelouče, kde pracoval jako vedoucí zdejšího hospodářství Velkovýkrmny Dražkovice. Na počátku 90. let byl členem
Občanského fóra. Byl činným pořadatelem a organizátorem zemědělských výstav. Organizoval i setkání absolventů
Zemědělské školy v Chrudimi. K poslednímu odpočinku je uložen ve Voděradech nedaleko Rychnova nad Kněžnou.
Čest jeho památce.
-MP-

Inzerce
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Trh práce
na Pøeloučsku

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

Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 31. 8. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem
450 666 uchazečů o zaměstnání. To je o 5 675 méně než
v červenci a o 84 559 méně než v srpnu 2014.
Z celkového počtu lidí bez práce bylo 434 497 dosažitelných
uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání).
Podíl nezaměstnaných osob klesl na 6,2 % (červenec 2015 –
6,3 %, srpen 2014 – 7,4 %). Nadále pokračuje růst počtu volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 103 768 – nejvíce od prosince 2008.
V mezinárodním srovnání se ČR drží dlouhodobě pod evropským průměrem.

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 8/2015
K 31. 8. 2015 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 4 858 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 2 687 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadali 1,8 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 4,2 %.
Nezaměstnanost v regionech
v okrese Pardubice:

Holice 3,6 %

Pardubice 4,1 %

Přelouč 4,9 %

Inzerce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc srpen 2015 byla v obcích: Hlavečník 9,9 %, Vápno 8,8 %, Sovolusky 7,8 %, Žáravice 7,7 %, Zdechovice 7,6 %.

Přijďte si včas vyměnit průkaz osoby
se zdravotním postižením (průkaz OZP)
Nový průkaz OZP postupně nahrazuje starší průkazy mimořádných výhod (kartonové průkazy vydávané obecními úřady do konce roku 2011), které platí do doby v ní uvedené, nejdéle však do konce roku 2015. Po omezenou dobu platí také
dočasné průkazy OZP vydané podle právních předpisů platných
v letech 2012 a 2013.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba podat žádost o přechod nároku na průkaz OZP, doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský
průkaz (rozměr 35 mm, 45 mm), průkaz mimořádných výhod
nebo dočasný průkaz OZP a prokázat svou totožnost občanským průkazem. O nový průkaz OZP musí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015, jinak jejich nárok zanikne.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky podobné občanskému či řidičskému průkazu, která je odolná vůči poškození a chráněná vůči jejímu padělání.
Úřad práce ČR, který je v současnosti kompetentní k vydávání průkazu OZP, nebude sám zahajovat správní řízení
z moci úřední, jako tomu bylo doposud, a nebude sledovat, kdy skončí
platnost průkazu u jednotlivých klientů. Lidé by si proto měli sami aktivně
zajistit výměnu dosavadních průkazů
za nové průkazy OZP.
(Kontakt na sociálního pracovníka Mgr. Lucie Ženatá 950 144 506
a Bc. Monika Krejčíková 950 144 505)
Úřední hodiny kontaktního pracoviště
v Přelouči
Pondělí 8-12 a 13-17 hod.
Úterý
8-11 hod.
Středa 8-12 a 13-17 hod.
Čtvrtek 8-11 hod.
Pátek
8-11 hod. pouze pro zvané
a nové evidence
Další informace najdete na:
www.portal.mpsv.cz
Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,
s přicházejícím podzimem se zkracují dny a prodlužují noci,
sychravé a deštivé počasí není výjimkou a proto je důležité se
zamyslet, jestli se jako chodci či cyklisté dostatečně chráníme
při pohybu na pozemních komunikacích.
Chodci při užití pozemní komunikace nevybavené chodníkem se musí pohybovat na straně vozovky vždy čelem proti jedoucím vozidlům. Zvláštní opatrnost musí věnovat přecházení
vozovky, vždy kolmo, tedy nejkratší cestou, poté co se přesvědčí
o bezpečnosti. Velmi důležité je účinné osvětlení
nebo použití retroreflexních prvků na oblečení. Ideální je umístění na spodní část těla a místa, která se
pohybují (jako boty, kalhoty) – upoutají tak větší
pozornost. Nezapomínejte také na označení reflexními prvky např. u kočárků, neboť je chodec tlačí
před sebou a jsou tedy vidět jako první.
Na dostatečnou viditelnost je třeba dbát také
u cyklistů. Jízdní kolo musí být vybaveno předepsaným osvětlením, předním i zadním světlem za snížené viditelnosti a dále odrazovými světly vpředu,
vzadu, na pedálech a nejméně jedním v paprscích kola. Velmi důležité je pestré oblečení, doplněné retroreflexními prvky, které výraznou měrou zvýší viditelnost, tedy bezpečnost cyklisty.

Hluchoněmí cizinci
V dopoledních hodinách přijala hlídka městské policie oznámení, že v obci Břehy nějací lidé nabízejí zboží po domácnostech. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o dva ukrajinské
„hluchoněmé“ občany vybírající peníze na „živobytí“. Tito občané dávali lidem do rukou papírek s textem, že jsou hluchoněmí a žádají o finanční pomoc nákupem propisky za 30 Kč.
Hlídka provedla kontrolu totožnosti a vykázala je mimo obec.
Ujel z místa DN
V odpoledních hodinách jsme přijali telefonické oznámení o dopravní nehodě u autobusového
nádraží. Údajný viník ujel z místa nehody. V součinnosti s hlídkou PČR byl řidič OA dohledán. Celou událost si pak převzala PČR k dořešení.
Vykutálený řidič
V nočních hodinách si hlídka MP povšimla
projíždějícího osobního automobilu, kterému nesvítilo levé zadní světlo. Strážníci se proto rozhodli toto vozidlo zastavit. Řidič po zastavení vozidla
přesedl na vedlejší sedačku, asi se domníval, že
tímto manévrem zmate strážníky ☺ Při následné kontrole dokladů bylo zjištěno, že řidič vozidla nemá patřičné řidičské
oprávnění. Celou věc si převzala policie ČR k dořešení.
Slušný občan
V dopoledních hodinách přijal dozorčí městské policie telefonát od občana, který sdělil, že „pronásleduje“ zloděje peněženky. Ve spolupráci s tímto zodpovědným občanem byl pachatel
dopaden. Jelikož v peněžence byl finanční obnos větší, než
5.000 Kč, celou událost jsme předali policii ČR.
Jsem rád, že mezi občany našeho města se najde někdo, komu není lhostejné, co se děje v jeho okolí. A proto mi dovolte,
abych tomuto občanovi poděkoval nejen za Městskou polici
Přelouč, ale i za nás občany města Přelouč. Snad se za to na
mě nebudete zlobit ☺

U chodců i cyklistů se doporučuje také použití reflexních vest.
V zájmu každého je dodržovat uvedená pravidla z důvodu
vlastní ochrany, ale i městská policie bude provádět zvýšené
kontroly jejich dodržování. Při nedodržení předepsaného osvětlení cyklistům hrozí udělení blokové pokuty.

Některé události uplynulých dní
Dezorientovaný návštěvník baru
Při pěší kontrole se na hlídku MP obrátila Vietnamská
spoluobčanka z baru v ulici Hradecká, že do provozovny přišel značně opilý mladík, sedl si a není k probuzení. Hlídka
zkoušela mladíka probudit, ten se pouze zvedl, ale nebyl schopen žádné komunikace, nevěděl kde je a kdo je. Proto hlídka MP přivolala Policii ČR a Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje. Ta mladíka převezla do Pardubické
nemocnice.
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Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156
– ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz – neoznamovat akutní záležitosti,
které se musí řešit okamžitě
za městskou policii
Leoš Slavík, velitel MP Přelouč

Inzerce
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Právní poradna
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Nová rubrika Roštu
V říjnovém vydání Přeloučského
roštu přinášíme našim čtenářům novou rubriku „Právní poradnu“. V minulém vydání jsme vám sdělili, že bohužel nemáme žádného ochotného
právníka, který by se této rubriky rád
ujal. Rádi vám sdělujeme, že v průběhu měsíce září se nám ozval Mgr. Jan
Novák a vellmi ochotně přislíbil pomoc. Proto můžeme od tohoto vydání
začít poskytovat našim čtenářům právní servis. Budete-li mít nějské dotazy, sděltže nám je prosím do redakce
a Mgr. Jan oák vám na ně prostřednictvím Přeloučského Roštu odpoví. Nebudou-li dotazy od vás – čtenářů, vybere téma článku sám. Za jeho ohotu
a vstřícnost mu tímto ještě jednou
děkujeme.
Redakce Přeloučského Roštu.

Darování nebo dědické řízení?
V posledním čísle Roštu byl publikován dotaz paní Novotné na téma, zdali
je vhodnější darovat před smrtí či pozůstalost nechat takzvaně projít dědickým
řízením. Vzhledem k obecnosti dotazu
nelze na tuto otázku odpovědět jednoznačně, je ovšem možné uvést možnosti,
které současný občanský zákoník nabízí vlastníku pro nakládání s jeho majetkem, a to s odkazem na název článku.
Pokud není vlastník věci či práva jakkoliv omezen s jeho nakládáním, může
s ním zacházet téměř dle libosti. Před
úmrtím je to typicky darování, tedy bezúplatné převedení vlastnického práva
mezi dárcem a obdarovaným. K takovému úkonu se vyžaduje písemná forma
pouze v některých případech, nejčastěji je třeba ji dodržet v případě darování
nemovitých věcí (dříve nemovitostí). Darování za života má pro dárce výhodu
spočívající v dohledu nad změnou vlastnického práva na obdarovaného. Následně je pak dárci také přiznáno právo na
odvolání daru či odstoupení od darovací smlouvy za předem daných podmínek.
Dárce má tedy v tomto případě možnost
dozírat nad změnou vlastnictví a kontrolovat nakládání s jeho majetkem. Pokud
jde o daňovou povinnost, pak je na obdarovaném, aby odvedl daň z příjmu,
pokud od ní není dle zákona osvobo-
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zen, přičemž okruh osvobozených osob
je uveden v ust. § 4a a § 10 zákona číslo 586/1992 Sb., jejichž obsah zde není
možné pro obsáhlost přepisovat.
Oproti tomu se dědické řízení vede
až po smrti zůstavitele. Tento měl však
již před smrtí možnost se svým jměním
naložit. Kromě zmíněného darování, při
němž dochází (až na výjimky) ke změně
vlastníka za života stran, mohl za života pořídit závěť, dědickou smlouvu, dovětek či odkaz. Závětí zůstavitel pro případ své smrti osobně zanechává jedné
či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti. Závěť musí obsahovat vůli zůstavitele povolat dědice, označit pozůstalost (nebo podíl na ní), být datovaná
a podepsaná. Závět lze odvolat, případně ji nahradit závětí pozdější. Závěť může zůstavitel pořídit vlastnoruční, či jinak,
avšak před svědky. Více k pořizování závěti v ust. § 1533 a násl. občanského
zákoníku.
Dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit odkazovníku nebo dědici
podmínku, nebo doložit čas anebo uložit odkazovníku nebo dědici příkaz. Co je
stanoveno o závěti, platí obdobně i o dovětku. Dovětek tedy stručně řečeno rozšiřuje možnosti zůstavitele v naložení
s pozůstalostí.
Dědickou smlouvu uzavírá zůstavitel s druhou smluvní stranou, se kterou

sjednává obsah přenechané pozůstalosti v případě smrti zůstavitele. Dědickou
smlouvu nelze pořídit o celé pozůstalosti. Čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle
své zvlášť projevené vůle. Chce-li zůstavitel zanechat smluvnímu dědici i tuto
čtvrtinu, může tak učinit závětí.
Odkazem může zůstavitel přikázat
určité osobě, aby jiné osobě (odkazovníku) vydala určitou věc. Odkazovníkem
může být jen osoba způsobilá dědit.
Pokud jde o daňovou povinnost, je
nabytí z dědictví nebo odkazu od daně
osvobozeno. Tato pořízení pro případ
smrti lze učinit i u notáře, přičemž v případě některých je tato forma vyžadována přímo zákonem za současné sankce
neplatnosti takového úkonu v případě
jejího nedodržení.
Za situace kdy s pozůstalostí naloží zůstavitel jen z části či neplatně, přichází na řadu dědění na základě zákonné dědické posloupnosti.
Konečně je třeba ale shrnout, že otázky dědického práva jsou obsahově velmi náročné. Odborná literatura se dědickému právu věnuje na tisících stranách.
V tomto článku jsem proto pouze nastínil základní rozdíly a možnosti v nakládání s vlastnictvím zůstavitele, a to jak
za života, tak po jeho smrti. Konkrétní
případy je třeba vždy řešit individuálně a za detailní znalosti potřeb daného
klienta.
Mgr. Jan Novák
www.advokatikh.cz/akchvaletice

Inzerce
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Základní škola Smetanova ul.
I. A – I. B – I. C

Akce v záøí
Vystoupení společnosti Seiferos. Žáci obou stupňů se ve
dvou zábavných vystoupeních seznámili s unikátní sbírkou
dravců a sov. Nakonec někteří ptáci předvedli, jak létají a loví.
Projektový den 2. ročníku. Druháci navštívili v rámci ročníkového projektu Jičín, město pohádek.
Sochařský workshop. Některé třídy strávily hodiny výtvarné výchovy v ateliéru Josef. Žáci se pod vedením pana J. Dvořáčka a MUDr A. Bučka učili malovat portrét.
Projektový den 6. ročníku. Šesťáci vyrazili v rámci projektového dne do blízkého okolí. Zahráli si hry, které byly zaměřeny na rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce.

Pozvánka na øíjnové akce
20. 10. POZORUHODNÝ SVĚT DEPOZIT aneb DOBRÝ HOSPODÁŘ VÍ, CO S PENĚZI - seminář pro rodiče našich žáků
i veřejnost na téma běžné účty, způsoby zhodnocení peněz a zajištění rizik. Pod záštitou GE Money Bank a společnost Asis se uskuteční v aule budovy II. stupně (za školní
jídelnou) od 17. 00.
22. 10. STRAŠIDELNÁ DÍLNIČKA - odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče věnované prvnímu seznámení se školou.
Žádný strach, budeme si jen hrát - od 16.00.
11. 11. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – v 1. třídách

Tyto třídy praskaly 1. září ve
švech. Není divu, vždyť tento významný
den v životě
každého školáka si nenechali ujít jak
jejich rodiče,
tak i babičky
a dědečkové.
Na závěr prvního školního
dne nechybělo tradiční svezení kočárem taženým kladrubskými koňmi. Přejeme všem prvňáčkům hodně štěstí a úspěchů
po celou školní docházku na naší základní škole.
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU v prostoru mezi školní jídelnou a budovou II. st. ZŠ
13. 10.
ODPOLEDNE: 14.00–16.30
14. 10. RÁNO: 7.15–8.00 a ODPOLEDNE: 14.00–16.30
15. 10. RÁNO: 7.15–8.00

U ŠKOLY SNAD STRAŠÍ?!
V úterý 27. 10. 2015
Podzimní strašidelná procházka parkem
u budovy I. stupně
Pro předškoláky a žáky 1.–3. tříd
Začátek v 18 h
Zveme všechny malé děti
a jejich rodiče
ZŠ Smetanova, Přelouč
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
Legiovlak
Legionářské muzeum na kolejích na vlakovém nádraží v Pardubicích si žáci V. B
prohlédli, aby si mohli lépe představit život
československých legionářů při jejich cestě
po Transsibiřské magistrále.

době svačinových balíčků. Dětem je určeno
čerstvé ovoce a zelenina, ovocné protlaky,
přírodní a zeleninové šťávy bez konzervantů a dochucovadel. Také tento projekt je
hrazen z prostředků Evropské unie a Státního zemědělského intervenčního fondu –
je zcela zdarma. Dodavatelem pro naši
školu se stala firma Gira fruit s.r.o., Svatá
Kateřina. V anketě Cena Rodiny získal
zmíněný projekt 1. místo v kategorii Školní cena.
Tato nabídka jistě přispěje k dalšímu
utužování zdraví našich dětí.

První den ve škole
Prázdniny utekly jako voda a pro děti,
které se 1. září poprvé představily v rolích
našich žáků, nastal přechod ze školky do
školních lavic, což je kromě nové tašky na
zádech, nových kamarádů a nových zážitků také spousta nových povinností.

Sportovní akce

Průvodci v replikách legionářských stejnokrojů umožnili dětem vžít se do role vojáků, kteří dobrovolně bojovali za samostatnost československého státu.
V závěru každý využil možnosti ještě
jednou si prohlédnout a také vyfotografovat jednotlivé vozy.
Chlapci si vyzkoušeli naslepo si vystřelit z kulometu „Maxim“.
První exkurze v tomto školním roce se
vydařila.
Mgr. M. Černohlávková

Projekty pro zdraví
Již řadu let naši žáci odebírají mléčné
výrobky z Mlékárny Hlinsko a.s., která své
výrobky uvádí na trh pod značkou Tatra.
Mléko neochucené i ochucené dětem chutná. V současné době je v nabídce příchuť
jahoda, vanilka, banán, malina a kakao. Žáci tyto dotované výrobky obdrží dvakrát do
týdne (za zhruba poloviční cenu než v obchodě). Projekt „Školní mléko“ je realizován pod záštitou a s finanční podporou
Evropské unie a České republiky. Hlavním
cílem je podpořit spotřebu mléka a mléčných produktů u dětí.
V rámci projektu „Ovoce a zelenina
do škol“ jsme v letošním školním roce pro
žáky rozšířili nabídku zdravých potravin
o ovoce a zeleninu, kterou dostávají v po-
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I v letošním školním roce se zúčastní
žáci a žákyně naší školy mnoha sportovních klání. Kromě toho, že pravidelně celoročně soutěží ve sportech zařazených do
Olympiády mládeže okresu Pardubice (basketbal, florbal, vybíjená, minikopaná, softbal, atletika atd.), mají možnost změřit své
síly i v dalších závodech a soutěžích.
Kolínský atletický oddíl pořádá soutěže ve skoku vysokém, na kterém pravidelně obsazují naši chlapci a děvčata přední
místa. Pro nejmenší jsou připraveny závody ve šplhu a McDonald’s Cup v minikopané, starší žáci a žákyně změří své síly ve
fotbalovém Coca-Cola Cupu a MS základních škol v malé kopané.
V neposlední řadě mohou díky spolupráci s přeloučským oddílem SK kuželky
chlapci i dívky druhého stupně proniknout
do tajů tohoto krásného, pro spoustu dětí
neznámého sportovního odvětví.
Na závěr školního roku potom proběhnou tradiční lehkoatletické školní přebory,
kde mohou žáci zúročit své fyzické dispozice a dovednosti, které si během školního
roku osvojili.
Bc. M. Bulušek

První školní den je samozřejmě přišli doprovodit a podpořit jejich maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, takže se nikdo
nebál a naopak společně se svými třídními učiteli – v 1. A s PaedDr. M. Součkem
a v 1. B s Mgr. D. Staňkovou – zvesela přivítali nový školní rok 2015/2016. Žáky přišla
povzbudit také paní ředitelka Mgr. Hana
Konvalinková a paní starostka Bc. Irena
Burešová. Snad si děti kromě dárečků odnášely domů i hezké vzpomínky na první
den školy.
Doufáme, že nejen našim nejmenším
školákům nadšení a úsměv zůstane.
Mgr. D. Staňková

Zájmové útvary 2015
Anglický jazyk 1
Anglický jazyk 1
Angl. jaz. hrou
Němec. jaz.hrou
Sportovní hry
Keramika 1
Keramika 2
Keramika 1
Keramika 2
Cvič. z matemat.
Cvič. z matemat.
Cvič. z matemat.
Stolní tenis
Logopedie

K. Pokorná
K. Pokorná
D. Paráková
D. Paráková
V. Ostatek
V. Vašíčková
V. Vašíčková
V. Šorfová
V. Šorfová
L. Horychová
M. Holická
M. Holická
I. Richterová
D. Staňková

Po + Út
St + Čt
Út
St
Čt
Po – lich.
Po – sud.
Čt – sud.
Čt – lich.
St
St
Út
Út

11.50 – 12.10
11.50 – 12.10
13.30 – 14.15
13.45 – 14.30
15.05 – 15.55
13.00 – 14.30
13.30 – 14.30
13.15 – 14.45
13.15 – 14.45
7.10
7.05
7.05
13.30 – 14.15
dle dohody

1. A
1. B
2. A, B
1. st.
4., 5. tř.
1. A, B
2. A, B
3. A
3. B, 4. B
9. A, B
8. A, B
7. A, B
1. st.
1. tř.
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Interpretační kurzy dechových nástrojù
Začátkem letních prázdnin se přeloučská „zuška“ stala již
potřetí místem pro setkání mladých hráčů na dechové nástroje
z celé republiky. Od 30. 6. do 5. 7. se v ní uskutečnily interpretační kurzy dechových nástrojů. Jako vždy přijali pozvání do
Přelouče špičkoví lektoři, tentokrát Lukáš Moťka (trombonista

České filharmonie), Jindřich Kolář (hornista České filharmonie),
Lenka Kozderková (přední sólistka na příčnou flétnu) a Svatopluk Zaal (trumpetista Pražské komorní filharmonie). Kurzy zahájil slavnostní koncert členů Komorní filharmonie Pardubice,
celý týden probíhala výuka v ZUŠ a kurzy vyvrcholily dvěma závěrečnými koncerty účastníků. Těch se na letošním ročníku sjelo zatím rekordních 40. Věříme, že vzestupný zájem o kurzy bude i na příštím ročníku, na který se už teď těšíme.

Žáci naší ZUŠ na mezinárodním hudebním táboøe
Ani o prázdninách někteří žáci naší ZUŠ nezaháleli a zúčastnili se Českého hudebního tábora mládeže, jehož 19. ročník
se již tradičně konal v Horním Jelení u Pardubic. Letos se na tábor sjely děti z Litvy, Maďarska, Srbska, Slovenska, Ruska, Vel-

akci s názvem World Handicapped Show. Kromě tohoto vystoupení mažoretky zatančily také 29. srpna na oslavách výročí obce Bukovka za doprovodu dechového orchestru ZUŠ Přelouč
a hned první poprázdninový víkend vyrazily společně s taneční
skupinou Srdíčko Kolín do polského Leszna na mezinárodní
festival.

Další akcí, na kterou se mažoretky připravují, je soutěž Mia
Dance League, která se koná 1. 11. v Hradci Králové. Mažoretkám i jejich paní učitelce Pavlíčkové budeme držet palce.

METODICKÝ SEMINÁŘ KLÁVESOVÉHO ODDÌLENÍ
Žáci a učitelé klávesového oddělení začali nový školní rok víc
než aktivně – celodenním seminářem na téma První vyučovací
hodiny u klavíru, neboli výuka začátečníků. Lektorkou semináře byla profesorka Alena Vlasáková, velmi zkušená pedagožka
a metodička v celoevropském měřítku, která pedagogicky působí na AMU v Praze a HAMU v Brně. Seminář obsahoval nejen
teoretický výklad, ale z velké části i praktické ukázky pedagogických postupů. Jako „modely“ se semináře zúčastnili naši nejmladší žáci a z řeči paní profesorky bylo znát, že je s reakcemi
a s výkony našich dětí velmi spokojená. Velkou statečnost projevila zejména Verunka Burešová, která se na tomto semináři
setkala s klavírní výukou úplně poprvé. Z hlediska pedagoga
bylo velmi inspirující, že za vynikajícími pedagogickými výsledky profesorky Vlasákové nestojí dril a otrocké mnohahodinové
přehrávání, ale naopak pochvala a laskavý přístup k žákovi.
Ačkoliv byl celý den velmi náročný, pedagogové si ze semináře
odnesli nejen řadu postupů, rad a informací, ale zejména obrovský náboj a chuť zkoušet nové metody a fígle, jak děti navnadit, naladit a všemožně podpořit v jejich snažení.
Petra Lojínová

Světový trumpetista Gábor Boldoczki v Pøelouči
ké Británie, Panamy, USA, Vietnamu a České republiky. 7 žáků
naší školy hrálo společně s muzikanty z celého světa ve velkém
symfonickém dechovém orchestru, symfonickém orchestru a jazzbandu pod vedením profesionálních amerických dirigentů.

Mažoretky o prázdninách
O tom, jak to v nových uniformách sluší našim mažoretkám,
se mohli přeloučští diváci přesvědčit i o velkých prázdninách.
20. července se děvčata představila na Masarykově náměstí na

10 / 2015

15. 9. naši školu navštívil jeden z nejlepších světových
trumpetistů Gábor Boldoczki. Celé dvě hodiny se věnoval nejen
našim mladým trumpetistům, ale také žákům z okolních ZUŠ
a konzervatoře, kteří do naší školy zavítali. Pan Boldoczki nejprve vysvětlil žákům zásady správného dýchání, poradil, jak
se správně rozehrávat, a následovně pracoval s vybranými žáky individuálně. U našich žáků ocenil velmi dobře vybudované základy a velkou muzikálnost. Děkujeme vedení Komorní
filharmonie Pardubice, bez jejichž zprostředkování by se workshop neuskutečnil.
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Prázdninové soustøedění dechového orchestru
Jelikož dechový orchestr čeká opět náročný školní rok, bylo proto nezbytné uspořádat již koncem srpna tradiční týdenní
soustředění v ZUŠ. Orchestr se začal připravovat na obhajobu
vítězství na Mezinárodní soutěži dechových orchestrů v Praze,
o kterou se pokusí v únoru 2016, ale především na velmi prestižní vystoupení v rámci celosvětové konference dechových hudeb WASBE v Praze. V letošním školním roce by orchestr také
rád navázal na velké úspěchy v rozhlasové soutěži Concerto
Bohemia, na kterou se po roční přestávce opět chystá.

multioborových, jako je Absolventský ples, festival Polanského Přelouč, adventní koncerty, jarní koncerty, Dny otevřených
dveří, samozřejmě připravujeme i velkou řadu menších, kterých
často probíhá i několik během jediného dne. Neodmyslitelnou
součástí života školy jsou i soutěže, které se konají během celého školního roku.
Každý rok je také ve škole stanoveno jedno hlavní téma, které propojuje všechny obory a zpravidla tvoří i nosný motiv výchovných (ačkoliv ten výraz „výchovný“ nemáme příliš v oblibě)
koncertů pro školky, školy i veřejnost. Tím je pro letošní školní
rok BAROKO. Tato významná etapa evropských kulturních dějin je bohatým zdrojem inspirace pro všechny obory školy, proto se těšíme, jak zajímavá mozaika vznikne spojením příspěvků jednotlivých oborů.
Petra Lojínová

SRPŠ ZUŠ Přelouč

VALNÁ HROMADA
pro členy SRPŠ ZUŠ Přelouč se koná
Soustředění proběhlo od 25. 9. do 29. 9. a završeno bylo koncertem v Bukovce při příležitosti oslav výročí obce. Zde orchestr
vystoupil společně s našimi mažoretkami.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Ve školním roce 2015-16 chystá ZUŠka jako už tradičně nepřeberné množství veřejných akcí. Kromě těch už zavedených

v úterý 6. 10. 2015 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti ZUŠ Přelouč
Program:
1. změna názvu Sdružení rodičů a přátel školy ZUŠ Přelouč na Spolek rodičů a přátel školy ZUŠ Přelouč
2. volba Rady SRPŠ ZUŠ Přelouč
3. změna stanov SRPŠ ZUŠ Přelouč

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
INFORMUJE
ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 ZAČÍNÁ
S novým školním rokem zasedlo do lavic naší školy téměř
500 žáků. Po náročných letních měsících dvou předcházejících
let byly letošní prázdniny o poznání klidnější. Byly sice dokončeny pouze drobné úpravy objektů, ale učebny se podařilo doplnit dalšími užitečnými pomůckami (např. projektory či novou
počítačovou technikou).
To ovšem zdaleka neznamená, že bychom se rozhodli stagnovat. Další zajímavé novinky a změny, týkající se samotné výuky na Gy a SOŠ Přelouč, budou následovat již od prvních týdnů školního roku. Pevně věříme, že všechny plánované aktivity,
s nimiž se můžete v následujících řádcích blíže seznámit, vhodně a účelně doplní náročný program teoretického a odborného
vyučování v rámci všech námi nabízených oborů. Už nyní vám
můžeme slíbit, že pro to uděláme vše, co je v našich silách.

ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY JINAK
Důležitou novinkou školního roku 2015–2016 je přechod
od klasických papírových žákovských knížek k elektronickému
záznamu dat o klasifikaci. Pro studenty i jejich zákonné zástup-
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ce se tak důležitým prostředníkem mezi nimi a školou stane administrativní program Bakaláři.

NOVÉ EVROPSKÉ PROJEKTY
Také z pohledu projektů financovaných Evropskou unií dochází k několika změnám. Významné akce „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání středních škol Pardubického kraje“ (příjem cca 9 mil. Kč) a „Učíme digitálně“ (příjem
cca 0,6 mil. Kč) dospěly sice do svého konce, ale budou pokračovat v režimu udržitelnosti (je tak nutno podotknout, že i nadále počítáme s návštěvami žáků partnerských základních škol
a že pokračovat bude i naše podpora přírodovědných a technických předmětů formou exkurzí a laboratorních prací).
Od 1. července jsme však zahájili projekt k podpoře výuky
cizích jazyků a čtenářské gramotnosti v celkové hodnotě bezmála 750 000 Kč. Pět pedagogů anglického a německého jazyka absolvovalo již v srpnu čtrnáctidenní výukový kurz v zahraničí. Převážná část finančních prostředků však bude využita
zejména k uhrazení nákladů celkem tří zahraničních zájezdů pro žáky školy. Čeká je tak týden v Irsku (kam zamíří celkem dva turnusy) a jeden v německém Berlíně. V rámci hodin
českého jazyka pak budou organizovány tzv. čtenářské dílny,
které mimo jiné využijí i díky projektu rozšířený knihovní fond
školy.

Přeloučský ROŠT

Pøeloučské školství
PROJEKT EDISON SE VYDAŘIL
Na konci minulého školního roku navštívili naši školu studenti z Indie, Filipín, Malajsie, Hong Kongu, Černé Hory, Singapuru a Francie. Formou workshopů a seminářů vedli v rámci
projektu EDISON výuku anglického jazyka ve všech třídách gymnázia a SOŠ (projekt EDISON zajišťuje nezisková organizace
AIESEC; více informací o projektu na oficiálních stránkách projektu: aiesec.cz/skoly/edison). Naši studenti tak měli možnost
komunikovat v anglickém jazyce a také poznat kulturu jiných
zemí.
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Studentky si za přítomnosti průvodce procestovaly centrum
Paříže, prohlédly si nejznámějších historické památky (Louvre,
Montmarte, Notre-Dame či Eiffelovu věž). Na konci cesty zavítaly do malebného městečka Poitiers. Celý pobyt zakončily zábavnou a adrenalinovou formou v parku Futuroscope, který je
zaměřený na sofistikované hrátky s digitálními technologiemi.
Studijní stáž byla i díky krásnému počasí velmi vydařená a naše spokojené studentky už začínají pracovat na nových projektech.

NAŠE MATURANTKY
STUDUJÍ NA BRITSKÉ UNIVERZITĚ
Významného úspěchu dosáhly tři absolventky naší školy z maturitní oktávy. Podařilo se jim uspět v přijímacím řízení na univerzitě ve Velké Británii. Od letošního října zahájí studium cestovního ruchu a sociálních služeb na University of Worcester.
Přejeme hodně úspěchů ve studiu!

ADAPTAČNÍ DEN TŘÍDY PRIMA
11. září 2015 proběhl tzv. adaptační den, určený pro nové studentky a studenty letošní primy. Ráno tak absolvovali informativní přednášku výchovné poradkyně PhDr. Jany Horákové, kde
se dozvěděli nejen důležité informace o organizaci studia na
víceletém gymnáziu, ale z níž si odnesli i důležité tipy a triky
o tom, jak se účelně a kvalitně ke studiu připravovat.
Pro stážisty a studenty jsme připravili i odpolední program.
Největší úspěch měl volejbalový turnaj, ve kterém se utkaly smíšené týmy učitelů, studentů a stážistů (mnozí z nich hráli volejbal poprvé v životě). Závěrem projektu se uskutečnil workshop
„Global Village“, během kterého mohli naši studenti strávit se
stážisty více času a také ochutnat typické pokrmy jednotlivých
zemí, zahrát si hry nebo se nechat pomalovat henou. Věříme,
že tyto zážitky zůstanou našim studentům v paměti dlouho a že
se během projektového týdne dozvěděli a naučili spoustu nových věcí.

STUDIJNÍ STÁŽ VE FRANCII
Tereza Gamperová a Tereza Zvoníčková z letošní kvinty se
před prázdninami zúčastnily studijní stáže ve Francii. Děvčata
se s projektem, zaměřeným na výzkum pH moči, probojovala na
přední příčky krajského kola VIII. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji a jako odměnu získala tento poznávací zájezd.

Pak už na ně čekala týmová hra v přírodě, kde měli příležitost prokázat nejen své vědomosti a dovednosti, ale také schopnost vzájemné pomoci a spolupráce. Závěr adaptačního dne
patřil zábavě u malého táboráku a ocenění nejúspěšnějších
účastníků akce.

ZA ODMĚNU DO DUBLINU/BERLÍNA
Celkem třicet našich studentů se na podzim podívá do irského Dublinu a německého Berlína. Naší škole se podařilo získat
prostředky z OP VK Evropského sociálního fondu, které vybraným studentům pokryjí všechny náklady na pětidenní pobyt.
Na studenty čeká jak intenzivní výuka anglického/německého jazyka v zahraniční škole, tak poznávání místních památek. Účastníci byli vybíráni podle přísných kritérií - např. reprezentace školy v jazykových olympiádách, studijní výsledky, snaha
a aktivita v hodinách. Věříme, že jim tyto jazykové pobyty přinesou nejen zajímavé zážitky a zkušenosti, ale dále prohloubí
také jejich motivaci a zájem o studium.
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Dùm dětí a mládeže Pøelouč
Ohlédnutí za prázdninami
Tábor Krkonoše 13. 7. – 22. 7. 2015

Pøíměstský tábor 24. 8. – 28. 8. 2015

Letní poznávání našich nejvyšších hor. Jednalo se o poznávací pobytový tábor, ubytování v penzionu Akuma v Rokytnici nad Jizerou. Postupně jsme navštívili vyhlídku Stráž,
pramen Labe, rozhlednu Štěpánka, muzeum ve Vysokém
nad Jizerou, sklárnu Novosad Harrachov a další krásná místa v okolí penzionu. Vedoucí tábora byl Pavel Hrdý. Všem
účastníkům tábora patří velké díky za aktivní přístup k celému táborovému programu.

Tábor s výlety okolo Přelouče. Postupně jsme navštívili
Semín, Krasnice, Morašice, Seník, rozhlednu Barborku v Horních Raškovicích, gotickou tvrz „Bašta“ v Semtěši. Poslední
den tábora jsme relaxovali naše unavená těla v aqvaparku
Vodní svět Kolín.
Všechny tábory pořádané DDM proběhly bez větších problémů, počasí nemohlo být lepší, prázdniny jsou minulostí
a my už se jenom těšíme na další společné akce v tomto
školním roce.

Poděkování
Tábor INDIÁNI Z HLUBOKÉ 12. 7. – 25. 7. 2015
Tábor Mořeplavců se hned první den změnil na INDIÁNSKÝ.
Od tří duchů Indiánů jsme se dozvěděli o ztraceném amuletu zemřelého náčelníka Tecumseha. Podnikli jsme náročnou cestu ve svitu slunce i v době sovího houkání.
Každý den jsme si naplno užili i díky krásnému počasí.
Vedoucí tábora byla Blanka Leksová.
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Během hlavních prázdnin se nám podařila realizovat
oprava malby okolo schodiště v DDM. Velké poděkování patří mistru malířského umění Milanu Křemenákovi za provedení základního nátěru a zvláštní poděkování patří Mgr. Heleně Fišerové za krásné vyzdobení celého DDM působivými
obrázky. Doufáme, že se pohádkové motivy budou líbit všem
návštěvníkům našich kroužků a kurzů.
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Co nás čeká tento měsíc
Výstava PODZIM v Městské knihovně
Halloween

ZPRÁVY Z VOLANTU

Nocovačka

První měsíc nového školního roku je za námi a už přichází
podzim. Léto bylo plné zážitků a tak bylo na co vzpomínat a ještě po celý měsíc jsme z nich čerpali energii. Nicméně jsme se
museli všichni vrátit do procesu, ať školního či pracovního a opět
na sobě začít usilovně pracovat a posouvat se dál. Učitelé děti pomalu probudili z prázdninového snění a začali jsme psát
první domácí úkoly, opakovat látku z předešlého roku a připravovat se na první zkoušení a písemky. S předškoláčky jsme se
rovněž pustili do práce a pilně se připravujeme na vstup do světa žáků. Mimo to se samozřejmě věnujeme i příjemnějším činnostem. Sportujeme na zahradě, ale i v naší upravené posilovně,
kluci se učí boxovat, věnujeme se tvořivým aktivitám, vyráběli
jsme draky, výrobky na výstavu, dílka z keramiky. Hráli jsme na
hudební nástroje a tancovali. A pomalu už začínáme tvořit
hrůzostrašné masky a kostýmy na Halloween!!!!!!!!!!!!!!!!!

Keramická dílna (každé úterý)
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Tanec (každý pátek)
Doučování jednotlivců (pátek)

Naše služby
Klub VOLANT

Po – Čt

13.30 – 17.30

Informační centrum

Po a St

13.30 – 17.00

Pěstounská péče (uzavírání dohod a doprovázení pěstounů)
na tel. 773 001 046
VOLANT, o. p. s., Pardubická 734, Přelouč 53 501,
tel. 773 001 046, e-mail: volantops@seznam.cz,
www.volantops.cz

19

Akce pro děti

w

sídlo:

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

Milí čtenáři,
rádi bychom se dnes vrátili ještě do měsíce
června. Tento měsíc je vždy ve znamení velikých příprav na Pohádkovou cestu po Slavíkových ostrovech. Tato akce se letos konala
již po osmé. Pro děti a jejich rodiče jsme za
pomoci několika přeloučských organizací pracujících s dětmi připravili odpoledne plné zábavy.
Pohádkovou cestu zahájily krásným vystoupením mažoretky ZUŠ Přelouč a také Tereza
Baladová s taneční skupinou Samirah. Ke vstupu na cestu si děti mohly zatroubit na klaxon
auta Městské policie, u vchodu je přivítali Křemílek s Vochomůrkou, kteří jim rozdali soutěžní kartičky a vyslali je na cestu plnou soutěží a zábavy u pohádkových bytostí.
Tímto bych chtěli velmi poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří se do této akce zapojili.
Připravili si svá pohádková stanoviště a dětem
i rodičům se věnovali s maximálním nasazením. Letos nám bohužel zpočátku nepřálo počasí, zmokli dobrovolníci, kulisy a bohužel i někteří účastníci. Přesto děkujeme a obdivujeme
všechny, kteří to nevzdali, počkali až se počasí vylepší a poté se vydali vzhůru do pohádky.
Po zdolání soutěžních stanovišť čekala děti
závěrečná odměna v podobě „pokladu“ a knížky. Dále také možnost povozit se na kolotoči, zaskákat si na skákacích hradech nebo se
svézt na nafukovací skluzavce, nechat si na
obličej namalovat obrázek či si společně zazpívat známé písně s přeloučskou kapelou
Vodfrk.
Rádi bychom poděkovali těmto zúčastněným organizacím:
RC Sluníčko Přelouč, Rugby club Přelouč, o.s.,
Skaut Přelouč, DDM Přelouč, Městská knihovna, Městská policie, KICMP Přelouč, Tesco
Přelouč, Technické služby Přelouč, Hasičský
sbor ČHJ Přelouč, Volant o.p.s.
Veliké poděkování patří i sponzorům
akce, díky nimž mohly být děti odměněny
na každém stanovišti:
Liponova a.s., Lipoltice, Město Přelouč, Hračkárna Alfa Přelouč, cukrárna Duo Přelouč, nakladatelství Fragment, nakladatelství Readers
Digest Výběr, nakladatelsví Portál, Pramen CZ
Přelouč, M M reality Přelouč, Copycentrum
Přelouč, Hypermarket Tesco Přelouč, Lékárna
U Zlatého Raka Přelouč, Krtkův Ráj Přelouč
Doufáme, že se Vám cesta líbila a uvítáme
případné návrhy na cestu další ☺.
Dnes Vám přinášíme program Sluníčka
na školní rok 2015/2016, pozvánku na
skupinu Nosících maminek a pozvánku
na akci Bazar těhotenského a dětského
oblečení, potřeb a hraček. Určitě si přijďte
dobře a levně nakoupit oblečení a věci pro
své děti. Těšíme se na Vaši účast.
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Okénko z Domova u fontány
Loučení s létem
Poslední srpnový pátek se v zahradě Domova u fontány konala již tradiční akce Loučení s létem, které se zúčastnili nejen
naši klienti a jejich příbuzní, ale také senioři z nedalekého domova s pečovatelskou službou i veřejnost.
Počasí nám letos přálo, i když možná o něco víc, než bychom
sami chtěli. Podle předpovědi se jednalo o poslední tropický víkend, a tak byl název „Loučení s létem“ příznačný. Hosté si v průběhu akce mohli udělat radost zakoupením zboží u některých ze
stánkařů, dětem zase pro změnu udělal radost dětský koutek,
v rámci kterého si mohly nechat pomalovat obličej, a tak za pár
chvil už po areálu běhali malí tygříci nebo zebry.
Celou akci zahájil vstup historického tance, u kterého jsme
obdivovali nádherné kostýmy typické pro 16. století. Následovalo
hudební vystoupení Jaromíra Adamce, který nám zazpíval známé písně Waldemara Matušky, a když člověk přivřel oči, měl pocit,
že „Walda“ je tu opět s námi. Společně jsme si tak mohli zanotovat hity jako Tereza, Slavíci z Madridu nebo Sbohem lásko.
Poté se již všichni hosté a klienti přesunuli k altánu, kde se
slavnostně přestříhávala páska. Toho se ochotně ujali významné osobnosti z veřejného života – člen rady Pardubického kraje
Ing. Pavel Šotola, zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor,
senátor a bývalý hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, senátorka a ředitelka Základní školy a Praktické školy Svítání, Mgr. Miluše Horská a starostka města Přelouče, Bc. Irena
Burešová. Při této příležitosti se poděkovalo dárcům, kteří na výstavbu altánů přispěli. Altány stojí v zahradě již dva měsíce a staly se oblíbeným místem relaxace a odpočinku klientů a jejich návštěv. Paní ředitelka D. Fomiczewová vyjádřila poděkování i všem
zaměstnancům, kteří o naše klienty pečují. Pan radní poděkoval
také dobrovolníkům, kteří pomáhali nejen při této akci, ale kteří
pravidelně docházejí za našimi klienty, aby jim zpříjemnili volné
chvilky procházkami, historkami ze života, četbou apod. Kulturní
odpoledne završilo hudební vystoupení oblíbené kapely Čtveráci,
která hostům zahrála známé dechovky.
Letos poprvé byla akce věnovaná i zaměstnancům, pro které bylo po oficiálním ukončení připraveno občerstvení v zahradě
Domova ve formě grilovaných steaků, ke kterým si mohli dát pivečko nebo vínko. Tímto bychom rádi poděkovali všem sponzorům, díky kterým jsme mohli našim zaměstnancům toto pohoštění připravit, jmenovitě:
n panu Ladislavu Francouzovi za společnost Řeznictví – uzenářství Francouz s.r.o.
n panu Miloslavu Viterovi za společnost Zelenina Vitera
n společnosti BEAS a.s.
n Jakubovi Slabému za Billiard Club Rio Přelouč
n manželům Cestrovým za vinotéku Dobré víno Cestrovi Přelouč
n a manželům Zavadilovým za společnost Dezinfa, s.r.o.
Celým večerem provázel DJ, který pro zaměstnance hrál písně na přání, takže došlo i na tanec a zpěv.
Jak sami můžete posoudit, program byl letos opravdu nabitý, a tak budou mít naši klienti i zaměstnanci opět na co vzpomínat. Ač je Loučení s létem jednou z největších akcí, které Domov u fontány každoročně pořádá, naši obyvatelé se mají stále
na co těšit. Každý měsíc pro ně připravujeme různé akce, které
jim u nás v Domově zpříjemňují pobyt.
Domov u fontány
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Senioøi z Domova u fontány
budou opět chodit a jezdit na rotopedech
Klienti Domova u fontány v Přelouči se v říjnu již po
čtvrté zúčastní projektu Rotopedtours a Pěškotours, který
organizuje Národní síť podpory zdraví.
Udržet si kondici, zastavit ubývání sil kvůli nedostatku pohybu a udělat něco pro své zdraví i náladu. To je hlavní cíl akce
pro seniory Rotopedtours a Pěškotours. I letos jízdou na rotopedu nebo pěší chůzí přivítají senioři z celé republiky podzim
a dokáží, že věk ani zdravotní stav nerozhoduje, když chce
člověk něco udělat pro své zdraví. Každý ujde nebo ujede to,
co zvládne – každý metr byl, je i bude úspěchem!

mova u fontány. V loňském roce za měsíc zdolali 669 km. Kolik
kilometrů se jim asi podaří ujet a nachodit letos?
Akci organizuje:
Národní síť podpory zdraví, z. s.
Sídlo: Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10
Kancelář (běžná doručovací adresa):
U Nemocnice 918/9, 757 01 Valašské Meziříčí
Web: www.nspz.cz
Národní síť podpory zdraví je nezávislá dobrovolná nezisková organizace s celostátní působností. Členy jsou především zdravotničtí pracovníci různých odborností s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti
podpory zdraví a prevenci nemocí. Náplní činnosti jsou aktivity v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí. Dbáme o to, aby metody
a postupy práce vycházely ze současné úrovně vědeckého poznání.

Tupesy
Rozloučení s prázdninami - společná akce Komise místní
samosprávy a Sboru dobrovolných hasičů v Tupesích na závěr
prázdnin. Soutěže, chytání ryb, občerstvení, posezení při živé
hudbě - to vše přispělo ke krásnému prožití sobotního odpoledne i večera.

Vlastní podstata projektu je jednoduchá: zaznamenávání pohybové aktivity každého účastníka v průběhu měsíce října.
Jednotlivci sčítají najeté (rotoped, motomed) a nachozené
metry a kilometry s cílem, aby jejich komunita/skupina (Domov
pro seniory, seniorský klub atd.) došla nebo dojela co nejdále.
Akce rozhodně nemá soutěžní charakter - pro někoho, kdo
k pohybu potřebuje berle, chodítka nebo jiné pomůcky, je stejným úspěchem překonat třeba i deset metrů jako pro jiného
deset kilometrů. Vítězem se stane každý účastník.
Ačkoliv v projektu nejde o soutěž či rekordy, před čtyřmi roky jsme si poprvé stanovili odvážný cíl: společně zkusit objet
a obejít planetu po rovníku. Vždy to senioři dokázali, v posledním ročníku více než 2x! Všichni společně ušli a ujeli 93 216,7 kilometrů. To je na jednoho účastníka v průměru 45,5 kilometrů
za měsíc, což často nezvládnou ani mnohem mladší a zdravější lidé.
K dokumentaci projektu slouží krátké video, natočené v několika zařízeních, z ročníku 2013. Video je k dispozici také na kanálu Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-bvUoF9OZyk
Akce, která je ojedinělá svým rozsahem, a to nejen v ČR, ale
i v Evropě, se už po čtvrté zúčastní i klienti přeloučského Do-
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Fotohádanka

Fotohádanka
Správnou odpověď na naši minulou
fotohádanku nám zaslal pan Jakub Šimák a my mu tímto velmi gratulujeme.
„Obraz přeloučského malíře Františka Brunera-Dvořáka zachycuje severní stranu dnešního Masarykova
náměstí v 70. letech 19. století před
výstavbou budovy tzv. staré školy. Ze
zobrazených objektů na severní části
náměstí dnes stojí pouze tzv. stará lékárna. Vedle ní se nachází původní budova školy, novogotická radnice a barokní domy.“
Pro říjnové vydání jsme si pro vás připravili fotografii pozdějšího data, ale přesto objektu tak známého, že předpokládá-

me, že tato fotohádanka bude patřit k těm
snadnějším. Rádi bychom znali odpověď

w

na otázku, jakou budovu fotografie zachycuje a z jakého přibližně pochází období.
Své odpovědi nám opět zasílejte na
e-mailovou adresu rost@mestoprelouc.cz.
Na vaše odpovědi se předem opět moc
těšíme.

Pozvánka na akce s muzejní tématikou
do konce roku 2015
Vážení čtenáři, jak jste si možná všimli, v letošním roce rozvíjíme více muzejní aktivity v rámci činnosti Kulturního a informačního centra města Přelouče. Pro širokou veřejnost jsme
letos uspořádali již čtyři přednášky a výstavu „Poslední dny
druhé světové války v Přelouči“, kterou navštívilo celkem více
jak pět set návštěvníků.
V měsíci říjnu pořádáme hned čtyři akce, na které Vás tímto zveme. V pondělí 5. října v 18.00 se koná přednáška Mgr. Martina Kohoutka „Příroda Přeloučska“. Martin Kohoutek působí
jako učitel biologie na Gymnáziu Kolín, ale žije na Přeloučsku, o jehož přírodu se dlouhodobě odborně zajímá, je tedy na
co se těšit.
Na přednášku naváže stejnojmenná výstava, která bude
téhož dne otevřena ve výstavním sále v prvním patře budovy
KICMP na Masarykově náměstí, na které se divák seznámí
nejen se současnou florou a faunou, ale i již vyhynulou (zkameněliny a paleozoologické nálezy). Bude mít tak unikátní
možnost shlédnout pozůstatky zvířat, které žily na Přeloučsku
v období čtvrtohor. K vidění toho však bude mnohem více. Výstava bude otevřena od 5. října zhruba do konce roku 2015,
přesný termín oznámíme. Otevírací doba je dle pracovní doby KICMP, jinak každé úterý do 18.00. Ve státní svátky bude
výstava uzavřena. Vstupné je zdarma.
V úterý 20. října v 18.00 se pak koná další přednáška z letošního cyklu. Tentokrát bude přednášet Mgr. Miroslava Cejpová z Archeologického oddělení Východočeského muzea
v Pardubicích. Téma bude více než zajímavé – seznámí nás
s předběžnými výsledky archeologického výzkumu, který se
konal v roce 2010 na stavbě nové radnice.
Poslední říjnová akce se uskuteční v sobotu 31. října. U příležitosti Památky zesnulých pořádáme komentovanou prohlíd-
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ku přeloučských hřbitovů s názvem „Přeloučský Slavín. Dušičková procházka za slavnými Přeloučáky“. V průběhu zhruba
hodinové procházky si připomeneme naše významné předky
v místě jejich posledního odpočinku. Prohlídku povede Matěj Pešta a vstupné je zdarma. Sraz účastníků se koná 31. října v 15.00 u hlavního vchodu na římsko-katolický hřbitov.
V případě nepříznivého počasí se prohlídka konat nebude.
Přednáškový cyklus zakončíme v úterý 24. listopadu přednáškou PhDr. et Mgr. Oldřicha Vaňury „Pardubice v proměnách staletí – kulturně historický obraz města“. Oldřich Vaňura působí jako památkář na Národním památkovém ústavu –
územním odborném pracovišti v Pardubicích. Podobně jako
na ostatní přednášky je i na tuto vstupné 40 Kč.
Těšíme se na shledání.
Matěj Pešta
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Údajný náhrobní kámen ze židovského høbitova
v Pøelouči
Na začátku listopadu oslavíme opět Památku zesnulých, tzv.
Dušičky. I k tomuto tématu lze v přeloučských sbírkách nalézt
exponát. Jedná se o náhrobní kámen údajně ze starého židovského hřbitova v Přelouči. Tento hřbitov se nacházel u lesa Hájek východně od Přelouče a užíval se od roku 1680, současně
byli přeloučští židé pohřbíváni na hřbitově v Heřmanově Městci. Přeloučský starý hřbitov sloužil do roku 1874, tedy téměř dvě
stě let. Podzemní části hrobů se dodnes nachází na svém místě, nadzemní náhrobky se v původní lokalitě (zhruba 200 metrů jižně od křižovatky ulic Pardubické a Jaselské) nedochovaly.
V roce 1887 ho nahradil nový židovský hřbitov vedle katolického a evangelického.
Zhruba před sto lety věnovala Židovská (izraelitská) obec
v Přelouči do muzejních sbírek náhrobní kámen rozbitý na tři
kusy, který měl dle jejich znalostí pocházet ze starého židovského hřbitova. Na kameni je nápis „Zde odpočívají /KATEŘINA
PUTSCHÖGEL/rozená SCHUSTEROVÁ z Tichbachu/v Bavořích,
choť důchodního,/knížete Karla ze Švarcenberku/zem. 26. srpna 1865 v 73 roce stáří/a její pravnučka Marie Schmoranzová/
/dcera lékárníka, zem. 21. dubna 1868 /v 3 roce stáří svého/
Ať odpočívají v pokoji.“
Když pořádal v roce 2012 Státní okresní archiv v Pardubicích výstavu „Pod hvězdou Davidovou. Židé na Pardubicku od
16. století do současnosti“, bylo na tuto výstavu zapůjčeno i několik předmětů z přeloučských sbírek, mezi nimi i tento náhrobní kámen. Přitom bylo zjištěno, že se vůbec nejedná o náhrobní
kámen ze židovského hřbitova, nýbrž z hřbitova římsko-katolického.
Dokazují to především matriční zápisy, které ovšem uvádí
poněkud jiné a zřejmě i pravdivé informace. Příjmení zesnulé
je zde uvedeno jako Putschlögel, zesnulá byla vdova po Vincenci Putschlöglovi, knížecím duchovním ze Sedlic. Vdova v době úmrtí přebývala v Přelouči. Bylo jí ovšem 70 let. Marie Schmoranzová (v matrice uváděná počeštěle jako Šmorancová) zemřela
na následky epidemie, myšleno zřejmě epidemie cholery, kterou do Přelouče přinesli pruští vojáci v roce 1866. Její otec Jan
Šmoranc se kromě kromě práce v lékárně zabýval i veřejnou
činností a byl tak v 70. letech 19. století
radním města Přelouče a též ve výboru Zábavního spolku.
Tento případ je ukázkou toho, jak důležitá je v historické vědě kritika pramene.
K domněnce, že se jedná o náhrobní kámen z židovského hřbitova, vedla tehdejší pracovníky přeloučského muzea zřejmě
německá jména nebožtíků, my však víme,
že nejméně v době úmrtí byli členy římsko-katolické církve. Kámen má běžné rozměry 32x44 cm, šířka je 1 cm.

bicku od 16. století do současnosti. 1. vyd. Pardubice: Státní
okresní archiv Pardubice, 2014. 178 s.
Státní okresní archiv Pardubice, opisy římsko-katolických matrik z let 1865 a 1868
Příslušná evidenční karta Městského muzea v Přelouči
Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek, KICMP
+420 731 200 821, 464 608 934
muzeum@ksmp.cz

Použitá literatura:
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny
města Přelouče: díl třetí, 1848–1918. 1. vyd.
Přelouč: Město Přelouč, 2004. 307 s.
Pod hvězdou Davidovou. Židé na Pardu-
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Marie Kvochová
Vladimíra Paďourová
František Hollmann
Václav Jakubík
Marie Korečková
Marie Pospíšilová
Jaroslav Hořák
Vladimír Panchártek
Jiřina Kousalová
Samuel Zelenák
Jaroslava Plačková
Bohumír Bareš
Olga Holečková
Josef Dědič
Věra Bergerová
Jaromír Rambousek
Zdeněk Kopecký

95 let
95 let
94 let
92 let
91 let
91 let
90 let
90 let
90 let
89 let
89 let
88 let
88 let
87 let
86 let
85 let
85 let

Marie Červová
František Žáček
Jiří Dašek
Jindřiška Zárubová
Lubomír Vávra
Ludmila Marková
Václav Hledík
Marie Čermáková
Ludmila Stárková
Jiří Halík

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Josef a Věra Kučerovi

22. 9.

ZLATÁ SVATBA
Přemysl a Zdenka Pěchovi
František a Ludmila Marešovi

21. 8.
4. 9.
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Dobrá rada nad zlato!
V sobotu 12. 9. 2015 odpoledne jsem se zúčastnila semináře: „NEBOJME SE PEČOVAT O SVÉ BLÍZKÉ DOMA“.
Komukoli se může stát, že nehoda či vážná nemoc zasáhne jeho rodinu – děti, rodiče či prarodiče. Pokud zůstane nemocný upoután na lůžko, byť jen dočasně, potřebuje naši obětavou
pomoc. Docela mě překvapilo, jak několik důležitých informací
může změnit noční můru mnoha lidí v přijatelnou a zvládatelnou službu těm, které máme rádi.
Po první lekci jsem si rozšířila náhled na pečující i opečovávanou osobu. Lektorka z „Heveru“ nás seznámila s řadou „maličkostí“, jejichž řešení považuje zdravý člověk za zbytečné, ale
pro osobu nemocnou, nebo s trvalejším pohybovým omezením
mají velký význam po fyzické i psychické stránce.
Poté jsme absolvovali praktický nácvik v tom, jak polohovat,
posadit a přemístit opečovávanou osobu, nebo jak neublížit

svým zádům v případě, že manipulujeme s někým, kdo je těžší,
než my sami.
Nakonec jsme probrali základy psychologie, ošetřování a sociálního zabezpečení. Lektoři nám ochotně odpovídali na dotazy, které se stále množily - hlavně při praktických ukázkách, kdy
vše probíhalo v odborném a zároveň humorném duchu. Poradili nám různé „domácí vychytávky“ (úplně jak v televizním Receptáři) – např. jak přizpůsobit lůžko, kde zapůjčit nebo koupit
pomůcky, co mít v domácí lékárničce. Ale i takovou věc, že vhodné připojištění domácnosti nám může ušetřit bolesti hlavy v případě nečekané škody vzniklé v souvislosti s domácí péčí.
S očekáváním nových a užitečných rad se těším na další lekci semináře. Uskuteční se v sobotu 3. 10. 2015 od 14 h v domě CASD, Pardubická 173 v Přelouči.
Podle vyjádření vedoucího kurzu pana D. Hrdinky je každé
setkání otevřeno i novým zájemcům. Mohu jen doporučit; dobrá rada je v tomto případě opravdu nad zlato!
J. Marešová

Pozvánka na koncert
Zveme všechny příznivce folkové hudby na koncert skupiny Neřež, v evangelickém kostele v Trnávce v sobotu 10. října od 16 hodin. Skupina Neřež vznikla jako volné pokračování skupiny Nerez a je založena na hudební spolupráci Zdeňka
Vřeštála a Víta Sázavského. Skupina Neřež spolupracuje s řadou osobností naší hudební scény. Z minulosti vzpomínáme na
jejich spolupráci s nezapomenutelnou zpěvačkou Zuzanou Norisovou. Pořadatelem koncertu je OÚ v Trnávce a vstupné je dobrovolné.
Miloš Hübner, Trnávka
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Nezapomínejme na ty, kteøí odešli pøedčasně
Když jsem se po čtyřletém přemístění do Domu pro seniory
poprvé objevil v oblasti mého předchozího přeloučského bydliště, musel jsem si hned u sokolovny přehrát v hlavě všechny ty naše přátelské sousedy, na které se nedá ani po 90-ti letech zapomenout. Důkazem toho byly např. 3 branky v naší
zahradě k sousedům, aby se nemuselo obcházet po ulici.
Moji vzpomínku jsem zahájil ve vile Kučerových za sokolovnou. Mladý otec Jaroslav byl skromný a přátelský člověk, který byl navíc obdařen mimořádným
nadáním umělce – výtvarníka.
Byl sice rodákem v Bratislavě
(16. 10. 1931), po válce se však
s rodiči vrátil do Přelouče, odkud
jeho otec pocházel. Vyučil se řezbářem a sochařem. Pro založení
vlastní firmy nebyly v té době podmínky a tak nastoupil do místní továrny na čokoládu zn. EGO, kde
vytvářel návrhy na čokoládové
figurky. Doma pracoval též na
vánočních kolekcích pro Zoru
Olomouc, které byly téměř vždy
realizovány. Jeho velký čokoládový zajíc „Kučera“ (2 kg) byl vystaven na světové výstavě EXPO 1967 v Montrealu.

Po zrušení továrny EGO přešel do místní Tesly, kde pracoval
v konstrukci, vedl kreslírnu a archiv. I zde vytvářel návrhy, které
byly rovněž realizovány.
Doma vytvořil řadu loutek, za které se stal v roce 1960 členem
Svazu výtvarných umělců v Praze. Jeho loutka „čarodějnice“ dostala ocenění na výstavě Loutkářská Chrudim. V Přelouči vedl
též loutkové divadlo, kde hrál pro děti i s maňásky.
Vytvářel i krásné, ručně vyřezávané rámy na obrazy (jeden
je uložen i ve zdejším muzeu (depozitáři).
K oslavám 700 let města Přelouče (1261-1961) vytvořil návrh odznaku ve dřevě, který byl minimalizován pro kovový odznáček.
Jaroslav byl též členem místního spolku malířů – amatérů,
přičemž výsledky své práce věnoval převážně svým přátelům.
Ještě před jeho úmrtím byla v Přelouči uskutečněna v prosinci r. 1968 výstava plastiky Jaroslava Kučery „Kouzlo dřeva“,
která se později konala též v Holicích v Čechách, obě výstavy
byly vysoce ohodnoceny.
Předčasný odchod Jaroslava Kučery před 45 roky po dlouhé
a zákeřné chorobě vyvolal zármutek nejen pro jeho rodinu, ale
i pro širokou veřejnost, které bude jeho umění velmi chybět.
František Hollmann

Klub aktivní senior (KLAS)

všechny nadchl. Koncem září uspořádáme výlet do Potštejna
a navštívíme místní zámek i hrad. Další, tedy už říjnové setkání, věnujeme výletu do Olomouce. Čeká nás prohlídka města
s průvodcem.
Anna Kubátová

Zprávy z KLASu
Po dvouměsíčních prázdninách jsme se
domluvili na společném výletě do Pardubic.
13. 9. probíhaly v našem okresním městě Dny
evropského kulturního dědictví. Po celé odpoledne rozvážely autobusy a trolejbusy návštěvníky zdarma na různá místa. Většina z 13 našich členů si vybrala nejdříve Zámeček, tedy Larischovu vilu, dějiště poprav obyvatel Ležáků a z okolí Pardubic.
Navštívili jsme řecko-katolický kostel Bolestné Panny Marie
(Kostelíček) Radnici, někteří i Zelenou bránu, nebo kostel svatého Bartoloměje, nebo další kostel Zvěstování Panny Marie.
Všichni jsme „Pardubické odpoledne“ zakončili komentovanou
procházkou starým městem, která začala na Pernštýnském náměstí a končila na nádvoří zámku. Zasvěcený výklad p. Šebka
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MÁ VLAST – pocta české krajinomalbě
velkorysou přehlídku práce našich krajinářů. V současné době,
v globálním světě bez hranic, ale také bezbřehosti, se stává slovo vlast polemickým a vyzývá k diskuzi. Doufáme, že česká společnost uvedené ocení a na další desetiletí uloží do své paměti
krásu vlasti vyprávěnou našimi nejlepšími umělci. (Konec citace průvodce).
Na uvedené výstavě jsou vystaveny i obrazy malířů se vztahem k Přelouči: František Dvořák-Brunner, Bořivoj Žufan, František Emler, Ivan Exner.
Máme možnost poznat, jak významné osobnosti patřily a stále patří k našemu regionu – Přeloučsku.
V úvodu tohoto příspěvku bylo uvedeno, že na přípravě výstavy, výběru exponátů a dalších úkolech souvisejících s instalací a otevřením výstavy, jsou hlavními osobnostmi: p. Ivan Exner – výtvarník, p. Michael Zachař – historik umění.
Děkujeme jim za úspěšný a velmi kvalitní výsledek jejich
náročné práce, blahopřejeme a přejeme vše nejlepší do dalších
období života osobního i uměleckého.
Uvedená pozvánka neplatí jen pro milovníky výtvarného
umění, ale má platnost pro každého kulturního člověka. Výstava z díla našich krajinářů – malířů – Má vlast – pocta české krajinomalbě, se koná pod záštitou Miloše Zemana, prezidenta České republiky ve dnech 4. 9. – 1. 11. 2015 v hradní jízdárně na
Pražském hradě a ve spolkové galerii Diamant v Praze v Lazarské ulici. Pořadateli výstavy jsou Správa Pražského hradu a Spolek výtvarných umělců Mánes.
V tištěném, stručném průvodci uvedené výstavy je předložen
souhrn potřebných informací, z nichž uvádíme:
§ Výstava takového rozsahu a kvality se koná po více než 30 letech. Jsou zde vystaveny obrazy a sbírky Pražského hradu, které ještě nikdy nebyly zveřejněny. Uvidíte ta nejkrásnější díla
našich krajinářů z veřejných i soukromých sbírek. Vznikala
od 19. století do současnosti.
§ Výběru exponátů se ujal p. Ivan Exner – výtvarník a předseda
S. V. U. Mánes a p. Michael Zachař – historik umění.
§ Ateliér KRAJINÁŘSTVÍ vznikl v roce 1806 na pražské Akademii a za více jak 200 let se krajinomalbě více či méně věnovaly stovky výtvarníků. Pro výstavu byl proveden výběr autorů,
protože prostorové limity omezily možnosti prezentace. Zveřejněna jsou díla nejpodstatnější, hodnotově prověřená, s důrazem na odkaz našich velkých umělců.
§ Výstava je rozčleněna na 13 sekcí podle časových období
a uměleckého zaměření.
§ V expozici Jízdárny Pražského hradu je instalováno přes 500
obrazů a 80 kreseb. V galerii Diamant je k vidění přes 120 děl.
Je možné tvrdit, že výstava svým rozsahem a kvalitou zastoupených děl je výjimečná a pravděpodobně na další desetiletí
i jedinečná.
§ Autoři výstavy mají snahu vedle uměleckých zážitků pro návštěvníky také připomenout a ukázat jim „reálnou“ krásu míst,
která patří k naší české zemi – naší vlasti!
Vlast je synonymem krajiny a krajina tichým svědectvím našich
dějin, místem, které vlastníme v srdci i na zemi… To jsou pro
nás nejvýznamnější důvody, které nás přiměly uspořádat tuto
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A na závěr patří vždy nejpříjemnější a nejdůležitější sdělení: oba jmenovaní – Ivan i Michael – prožili mládí v Přelouči.
Stále se do Přelouče vracejí k rodičům, příbuzným i dalším známým. I začátky jejich vztahu a zájmu o umělecké dění a „první
krůčky“ v této oblasti jsou spojeny s Přeloučí, polabským krajem
i blízkými Železnými horami. Krajinomalba zde má dlouholetou tradici, kvalitní úroveň mezi profesionálními malíři i těmi,
kteří se mu věnují ve volném čase jen pro potěšení. Často s výbornými výsledky. Opět blahopřeji.
Mgr. Ludmila Riegrová
V elektronické podobě na
http://leteckaposta.cz/984303531 (ke stažení do 13. 10. 2015)
PS: Po osobní návštěvě výstavy PLNĚ doporučuji její zhlédnutí!
Je to přehlídka tvorby našich krajinomalířů, vhodně doplněna
úryvky o kráse naší vlasti slovy básníků a spisovatelů. Pěkné!
LR
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Kdo stál za povýšením městečka Pøelouče
na královské komorní město v r. 1580
Léta poměrného klidu, prosperity
a náboženské tolerance jsou v dějinách
Přelouče charakteristická v letech
1540–1600. Tehdy došlo k přerodu
venkovského zemědělského městečka v tranzitní bohatnoucí město.
Převodem pardubického panství do
vlastnictví panovnické rodiny v roce 1560
se Přelouč stala tzv. městečkem komorním. To znamenalo, že tvořila součást
dominia, která podléhala správě českého
oddělení dvorské komory v Praze, centrálnímu úřadu, který v Čechách dohlížel
nad finančními záležitostmi panovnických
příjmů a výdajů. Pardubické panství hrálo od roku 1560 v systému komorních
statků klíčovou roli. Bylo to panství nejvýnosnější především díky tradiční produkci ryb a svou největší rozlohou.

Městečko využilo své šance a během
poměrně krátké doby dosáhlo postavení
dříve netušeného. Předpokladem k tomuto vývoji byly jednak investiční aktivity
české komory, které zvláště v sedmdesátých letech 16. století vytvářely příznivé
podmínky pro podnikavé kupce a řemeslníky, ale především vliv a iniciativa konkrétních osob, které ovlivnili „zlaté dvacetiletí“ předbělohorské Přelouče.
Panovnická komora získala v roce
1560 pardubické panství na dluh. Po
složitých jednáních postoupil Jaroslav
z Pernštejna všechna svá práva arciknížeti Maxmiliánu Habsburskému za částku 400 tisíc kop grošů míšeňských a panovnická komora na sebe převzala
všechny Pernštejnovy dluhy. Splácení se
protáhlo až do druhé poloviny šedesátých
let, během těchto let úředníci pečlivě zajišťovali pernštejnský majetek. Takovým
případem byl i prodej přeloučského mlý-
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na již v roce 1559. V Přelouči zůstal po
Jaroslavovi z Pernštejna poměrně slušný vrchnostenský majetek, který během
několika málo let po roce 1560 získalo
samo městečko Přelouč jako právnická
osoba do obecního vlastnictví. Bližší okolnosti těchto převodů nejsou jasné, je jisté, že právě v oněch letech si přeloučští
velmi pomohli. V čele správy pardubického panství stál od roku 1561 stařičký hejtman Burian Svítkovský ze Škudel. Vedle
něj si významnou pozici ve správě velkostatku budoval i rodák z Přelouče a někdejší přeloučský písař Marin Zichů. Ve
správě panství dosáhl funkce hejtmanova výkonného zástupce, tzv. místohejtmana. Roku 1561 byl obdařen rodovým
erbem s novým jménem „Přeloučský z Neratova“. Pravděpodobně i jeho intervence v zájmu přeloučských na počátku šedesátých let 16. století měla velký význam.
Z mladších dochovaných městských
účtů je známé, že městské pivovary přinášely do obecné pokladny mimořádné
zisky, odtud zřejmě pocházely volné finanční prostředky, které přeloučští výhodně investovali. Nejvýznamnější transakcí, kterou městečko Přelouč při koupi
obecních pivovarů provedlo, bylo získání mlýna Výrov roku 1574. Právoplatnost
převodu pivovarů, vodovodu a výrovského mlýna do obecního majetku potvrdil
městečku Přelouči zvláštní listinou roku
1580 císař Rudolf II.
Faktický význam městečka Přelouče
výrazně zvýšilo oficiální založení císařského dvorního hřebčína v blízkých Kladrubech nad Labem. Hřebčín existoval již
za Pernštejnů nejpozději ve čtyřicátých
letech 16. století, ale teprve roku 1579
vznikl jako instituce, která získala vlast-

ní správní autonomii, do jisté míry nezávislou na pardubickém úřednictvu. Pro
Přelouč mělo založení kladrubského hřebčína dlouhodobě velmi pozitivní důsledky. Právě kladrubský hřebčín byl místem,
kam „přitékaly peníze“. Významná část
výtěžku pardubického panství, ať se jednalo o rentu, vybranou od poddaných,
či zisk režijních podniků, jako byly dvory, pivovary nebo chov ryb, plynula na provoz kladrubského hřebčína a zůstávala
tak v našem regionu. Ostatní finanční
hotovost, odvedená z Pardubic do centrál-

ní pokladny, se obvykle rozplynula v nekonečných výdajích na války s Turky v Uhrách
či na provoz panovnického dvora.
Marcela Danihelková
(pokračování příště)
Čerpáno z „Dějiny města Přelouče I.“ –
Petr Vorel
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

Masarykovo nám. 48, Pøelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com
CHARITA SLAVÍ 15 LET

Před 15 lety přesně 1. listopadu 2 000 jsme zahájili činnost
pro občany Přelouče a okolních obcí. Začínali jsme službami
pro seniory, v roce 2002 se rozeběhla činnost Jakub klubu v Orlovně, v roce 2005 to bylo Dobrovolnické centrum a podepsali
jsme spolupráci s Domovem u fontány ohledně dobrovolníků.
V roce 2008 vzniklo Rodinné centrum Kubíček, které ale v roce 2011 ukončilo činnost a vznikla nová sociální služba Podpora rodiny. Od roku 2013 máme službu Podpora pro pěstouny. Loni jsme služby pro seniory museli ukončit a rozloučili jsme
se i se třemi výbornými spolupracovnicemi. Chtěla bych poděkovat všem současným i bývalým kolegům a kolegyním, všem
dobrovolníkům, kteří nám pomáhali naše charitní dílo budovat.
Naše práce nám umožnila setkání s mnoha těžkými osudy lidí
a jsme rádi, že jsme mohli pomoci.
Zveme vás na slavnostní mši svatou v neděli 1. listopadu
2015 od 9.30 v kostele sv. Jakuba, kde poděkujeme za obdržené Boží požehnání za uplynulých 15 let.
Na pravidelném setkání s dobrovolníky poslední čtvrtek v měsíci, tj. 29. 10. 2015 od16.00 v Galerii a vinotéce u Kotýnků budeme vzpomínat na historii Dobrovolnického centra, které slaví 10 let. Za tu dobu prošlo u nás dobrovolnickou službou přes
300 ochotných lidí! Setkání s dobrovolníky jsou otevřená, pokud máte zájem přijít, budete vítání.
Zdenka Kumstýřová, ředitelka

Podpora rodiny - sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
ZAPOJTE SE DO NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY
V sobotu 21. 11. 2015 se uskuteční 3. ročník Národní potravinové sbírky, bude opět možnost darovat trvanlivé potraviny
ve více než 180 prodejnách Tesco, Penny, Kaufland, Albert a Globus. LETOS POPRVÉ I V TESCU PŘELOUČ.
Národní potravinovou sbírku pořádá platforma Byznys pro
společnost, v rámci projektu Potraviny pomáhají, spolu s Českou
federací potravinových bank a Armádou spásy. Snaží se reagovat na skutečnost, že v Česku je 15,4 % obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. V roce 2014 se při národní potravinové sbírce vybralo úžasných 173 t potravin.
Pracovnice naší služby, spolu s dobrovolníky se v loňském
roce sbírky zúčastnily v Tescu Chrudim. V prodejně pomáhaly,
radily, jaké potraviny jsou pro sbírku nejvhodnější a zároveň darované potraviny vybíraly. Z obchodů putovaly potraviny do potravinových bank a dále konkrétním lidem, například matkám
s dětmi, mentálně či tělesně postiženým nebo lidem bez domova. Letos se tedy budeme na všechny dárce těšit v Tescu
Přelouč, zároveň hledáme dobrovolníky, kteří by nám sbírku
pomohli realizovat. Veškeré informace u vedoucí služby na
tel. 731 598 914, nebo email levinska.charita@seznam.cz.

NOVÉ SBÌRNÉ MÍSTO PRO ŠATNÍK CHARITY PŘELOUČ
Přijali jsme laskavou nabídku paní Ilony Bryknerové, která
nám umožní ve svém galanterním obchodě sbírat potřebné věci pro charitní šatník.
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Aktuálně bychom potřebovali doplnit obuv pro děti každého věku a veškeré školní potřeby – psací i výtvarné potřeby,
penály, školní tašky, sešity, obaly apod. Věci můžete darovat přímo v obchodě na adrese Galanterie, Ilona Bryknerová, Hradecká 39, Přelouč, budeme je pravidelně odvážet.
Paní Iloně Bryknerové a všem dárcům upřímně děkujeme.

Rita Levinská, vedoucí služby

CO SE DÌJE V JAKUB KLUBU
V srpnu jsme se věnovali běžným zájmovým činnostem, plně jsme na zahradě využívali trampolínu, tvořili jsme z korálků,
malovali, chodili na procházky po Přelouči. Zkrátka děti čerpaly energii posledních prázdninových dnů před prvním školním zvoněním.
V září se opět rozběhne chod klubu naplno. V letošním školním roce připravujeme pro děti nové volnočasové aktivity, činnosti zaměřené na tvoření (výroba náušnic, tvoření z kukuřiček). Zábavu si užijí s novými balančními podložkami a jinými
hrami, které rozvíjí jejich dovednosti a talent.

Činnost více zaměříme na děti cizinců, kteří se stěhují do
našeho města. Cílem jim bude poskytnout podporu a pomoc při
adaptaci na nové prostředí, být nápomocni zvládnout školní povinnosti v českém jazyce, aj. Opět se budeme věnovat podpoře
školních dovedností, aktivitám zaměřené na témata měsíčních
preventivních programů, besedám, přednáškám. Novinkou pro
děti bude film na přání.
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 731 730 376, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Pøekročit práh naděje
Milí občané města Přelouč a okolí, je
zde říjen, kdy opět slavíme výročí založení naší drahé Česko-slovenské republiky. V církvi slavíme dvě panny a učitelky

ale to znamená: modlete se, mluvte k Bohu a naslouchejte mu. Dnešní móda různých andělů a andílků absolutně není
křesťanská, ale démonská, protože andělé v bibli jsou vždy poslaní od Boha a vedou tě ke službě, k Bohu! Dnešní člověk
potřebuje modlitbu a ztišení, nejenom
v přírodě. Potřebuje se obrátit, ale ne
k sobě, nýbrž k Bohu, k Ježíšovi, i s pomocí Panny Marie. Národní galerie
v Praze vystavuje obraz „Růžencová
slavnost“ od Albrechta Důrera /viz 2. obrázek/. Prý jej získal v roce 1934 Vincenc
Kramář od Strahovských premonstrátů
i proto, aby jej mohly v galerii kdykoli
vidět i české ženy. Rád dodávám: A kéž
by je to pak přivedlo k růženci, k duchovnímu životu, k tak velmi potřebnému požehnání, a obnovení osobnímu a našeho národa. Každý z nás může překročit
práh Naděje, práh kostela, směrem k Bohu, k svaté Bibli, ke smíření, k odpuštění,
k Panně Marii, vydat se na cestu živé víry.

Tajemství světla
církve, Terezii, „malou“, z Lisieux 1. 10., jejíž sochu máme pod věží kostela sv. Jakuba, a Terezii „velkou“ z Avily 15. 10.,
svatých Andělů strážných 2. 10., svatého
Františka a především se koná v Brně
17. října Celonárodní Eucharistický
kongres. Říjen je měsíc růžence. V říjnu
si již připomínáme i liturgickou památku
papeže sv. Jana Pavla II., a to dne 22. 10.
Tento papež byl oblíbený a vícekrát navštívil i naši vlast. Měl rád lidi, ale i sport, divadlo, literaturu, a měl rád Ježíšovu matku
Marii. Dne 16. října 2002 vydal dokument,
kterým rozšířil rozjímání 15 tajemství růžence /radostný, bolestný a slavný/ o dalších pět, a tento nový růženec nazval
„Růženec světla“. Podle tradice předává
Panna Maria růženec sv. Dominikovi, modlitbu, kterou pak šířili nejenom dominikáni. Český národ a poutníci finančně
přispěli na freskovou výzdobu jedné z patnácti kaplí Růžencové baziliky v Lurdech,
(její stavba byla zahájena v roce 1883,
dokončena byla v roce 1889 a vysvěcena
v roce 1901). Zjevením v Lurdech v roce
1858 a ve Fatimě 1917 připomíná Panna
Maria, modlete se růženec! Především říká: „Udělejte, co vám Ježíš nařídí“ (Jan 2,5),
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Přecházíme-li v kontemplaci od dětství a života v Nazaretě k veřejnému Ježíšovu životu, setkáváme se s tajemstvími, která můžeme nazvat „tajemstvími
světla“. Ve skutečnosti je světlem celé

Kristovo tajemství. On je „světlo světa“
(Jan 8,12). Tento rozměr se však stává
obzvláště výrazným v letech veřejného života, kdy Ježíš ohlašuje evangelium Božího království. Chtěl bych křesťanskému
společenství vybrat pět významných okamžiků – tajemství světla – tohoto období
Kristova života, které můžeme příhodně
shrnout do následujících bodů: 1. Kristův křest v Jordánu, 2. Kristovo sebezjevení na svatbě v Káně, 3. hlásání
Božího království a výzva k obrácení,
4. Kristovo proměnění na hoře, 5. ustavení eucharistie, svátostného vyjádření Kristovy velikonoční oběti. Každé
z těchto tajemství je zjevením Božího království, které je v Kristově osobě již přítomné. Tajemstvím světla je především Ježíšův křest v Jordánu. Nevinný Kristus se
kvůli nám ztotožnil s hříchem (srov. 2
Kor 5,21). Když vstupuje do vody, otevřou
se nebesa a Otcův hlas jej prohlásí za
milovaného Syna (srov. Mt 3,17 a paralely). Na Ježíše sestupuje Duch svatý a pověřuje jej posláním, které ho očekává…
Apoštolský list papeže J. P. II., Rosarium
Virginis Mariae - O modlitbě růžence,
Vatikán, 16. říjen 2002.
Požehnaný říjen 2015 přeje
P. Lubomír Pilka
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Matinka Khollová
Patrně jen nejstarší ročníky přeloučských občanů si vzpomenou na charizmatickou osobu vyučující na přelomu 50. a 60. let
minulého století na tehdy nově vzniklé jedenáctiletce (SVVŠ).
Velkou zanícenost a přesvědčivost, s níž vyučovala biologii, dovedla přenést na své studenty, o něž se starala až s mateřskou
láskou. Jimi byla obdivována a milována. Proto nesla sympatickou přezdívku Matinka. Jednalo se ovšem o moudrou a vzdělanou pedagožku profesorku Ludmilu Kohllovou. Svým studentům podávala látku nikoliv ve formě herbářů a sbírek brouků,
ale naopak jako součást živého světa, v němž v jednom z přemnoha zákoutí biologie se nachází též mikrobiologie, sice mladá, ale perspektivní věda, bez jejíchž objevů by mnozí z nás již
nežili.
Pro její profesní zájem a vědecké úsilí nebylo tehdy přeloučské prostředí dostatečné, proto po čase společně s profesorem
PhDr. Dejmkem odešli ve školním roce 1964/65 do Hradce Králové na pedagogický ústav. Dle laskavého sdělení emeritního
ředitele školy Mgr. Františka Jelínka, který čerpal z kroniky přeloučského gymnázia, se tam stala vedoucí kabinetu biologie.
Jakým a zda disponovala akademickým titulem, se nepodařilo
zjistit, v kronice gymnázia je zmiňována bez titulu. Ostatně v té
době jedině lékaři si vymohli udílení doktorských titulů (MUDr.),
ostatní akademicky vzdělaní byli poctěni podivuhodnými tituly jako např. promovaný filozof (prom. fil.), promovaný chemik
(prom. chem.) atd., jež zejména v cizině působily záhadně. V archivu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové,
která je přímou následnicí pedagogického institutu, nebyla po
profesorce Kohllové nalezena žádná stopa.
Za svou pedagogickou činnost v Hradci Králové byla v roce 1975 odměněna zájezdem do Jugoslávie. Údajně z cesty letadlem měla obavu. Říká se, že před odjezdem bratrovi v dopise vyjádřila své obavy a pro případ, že by se s ní něco stalo, dala
písemné dispozice, jak se v takovém případě má postupovat…
Z rekreačního pobytu na březích Jadranu se domů navracela dne 30. října 1975. Jednalo se o charterový let JP-450 letadlem s imatrikulační značkou YU-AJO typu McDonnell Douglas
DC-9-32 jugoslávské společnosti Inex Adria Aviopromet, jehož
paluba byla obsazena celkem 115 československými turisty,
o něž pečovaly tři stevardky. Stroj řídili dva zkušení piloti, kapitán (40 let, nalétáno 5 000 hodin) a koopilot (49 let, nalétáno
6 500 hodin).
Krátce před sedmou hodinou ranní odstartovali z letiště Tivat, nacházejícím se v Boce Kotorské na Černé hoře, k letu do
Prahy vzdálené 890 km. Vzletová dráha se nachází v nadmořské výšce pouhých 6 m, její severozápadní kraj se přiléhá k okraji mořského břehu. Po letu trvajícím něco přes dvě hodiny se letadlo od jihu přiblížilo k Praze a vnořilo se do mlhy, místy husté.
Tehdy v Praze panovalo nevlídné, sychravé a již typicky listopadové počasí.
Po navázání radiového spojení s řídicí věží na Ruzyni letový dispečer posádce oznámil, že přistávací dráha je zahalena
mlhou se sice dostatečnou dohledností 1 km, ovšem mimo prostor letiště může být mlha hustší. Podstatný příspěvek k tvorbě
mlhy mělo tehdy v Praze lokální topení na pevná paliva. Nepříjemnější zprávou však bylo oznámení, že navigační zařízení ILS (Instrument Landing System – přístrojový přistávací systém) a PAR (Precision Approach Radar – přesný přibližovací
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radar) na dráze jsou mimo provoz. Pilot na to odpověděl: „Rozumím, ale co teď máme dělat?“ „Můžete pokračovat na Prahu, nebo odklonit na jiné letiště“, odpověděl letový dispečer.
„Vyčkejte, prosím,“ požádal pilot. Po chvíli rekapituloval. „Takže
dráhová dohlednost 1 100 m a ILS a přibližovací světla mimo
provoz?“ Odpověď letového dispečera posádku nejen neuspokojila, ale zjevně jí dále vyvedla z míry. Dispečer zopakoval:
„Mimo provoz je ILS, přibližovací světla i osvětlení ranveje fungují, v provozu jsou i NDB (nesměrové majáky – Non Directional Beacon).“ Kapitán letadla se rozhodl pro přistání v Praze, čímž učinil osudové rozhodnutí.

Vila Na Rybářce 10 v Praze 6 dnes. Vlevo od ní se nacházely nejvýše položené trosky. V těchto místech nalezla profesorka Kohllová smrt. Vlevo od vily a níže pod ní se nachází místo katastrofy
Posádka dále pokračovala v klesání, přešla do spojení s přibližovacím střediskem a posléze i s řídicí věží ruzyňského letiště. Dispečer na věži posádku znovu upozornil na výpadek ILS,
zopakoval postup přiblížení pomocí dvou radiomajáků, podal
jim informace o atmosférickém tlaku na letišti (tj. klíčová informace, která v kombinaci s údajem o nadmořské výšce letiště určuje skutečnou výšku letadla nad zemí) a povolil další
klesání. „Oznamte přelet majáku PR a přiblížení k majáku L,“ požádal dispečer. „Rozumím, majáky PR a L,“ potvrdil pilot. O dvě
minuty později, když se letadlo neozývalo, je zavolal znovu.
„450, tady Praha. Potvrďte přelet majáku PR.“ Žádná odpověď.
— „JP-450, slyšíte mě?“ — Ticho. — „450, 450, slyšíte?“. — Ticho. — „450, vysílám naslepo,“ pokračoval dispečer. Mlčení letu JP-450 by totiž mohla zavinit náhlá porucha rádiového zařízení letadla. Dalších dlouhých sedm minut vysílala věž instrukce
k přistání, prokládané občasným voláním „JP-450, slyšíte?“ Letadlo neodpovídalo a zmizelo i z obrazovek letištních radarů.
I při druhém přibližovacím okruhu byli zkušení piloti z neznámého a dodnes nezjištěného důvodu stále stiženi jakousi
zmateností, v důsledku níž učinili několik fundamentálních chyb.
V prvé řadě neseřídili svůj výškoměr na úroveň přistávací dráhy Ruzyňského letiště (353 m n. m.). K prahu přistávací dráhy
se blížili v nesprávném kurzu a v nesprávné výšce. Následkem
bylo, že v místě katastrofálního nárazu, necelých 9 km od prahu dráhy, měli deficit ve výšce cca 1000 a stranovou odchylku
téměř 1,5 km. Ovšem největší chybou byla nedostatečná výška
nad zemí. Linii Zdiby – Dolní Chabry nacházející se ve výškách
290 až 300 m n. m. přelétli, aby zhruba po jedné minutě narazili do prudce se svažujícího levého břehu Vltavy v místě o nadmořské výšce přibližně 250 m. n m.

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
Stroj nejprve zavadil levým křídlem a podvozkem o stromy
a domky v zahrádkářské kolonii v Sedleci - Suchdole, která zde
na levém břehu přiléhala k hraně srázu příkře spadajícímu do
Vltavy. Letoun narazil na zem pod více méně mírným úhlem,
nicméně se rozlomil na několik větších a roztříštil na mnoho
malých částí, z nichž největší se zastavila u vilového domu (Na
Rybářce 10 Praha 6; 50,13596 s. š., 14,38779° v. d.) nacházejícím se na rozhraní zahrádkářské kolonie a vilové čtvrti. Třením
trupu o zem se vznítilo palivo vytékající z poškozených nádrží a vznikl požár, před nímž zranění neměli šanci uniknout.

Z obrázku lze odvodit odchylku ve výšce a kurzu
nešťastného letu. Vila Na Rybářce je po pravé ruce

w

Shodou okolností právě v těchto chvílích autor tohoto článku čekal na zastávce tramvaje na třídě Obránců míru (nyní třída Milady Horákové). Pojednou upoutala jeho pozornost sanitka jedoucí z kopce dolů, náhle zastavila, zapnula maják
a houkačku, otočila a rychle ujížděla vzhůru směrem k Letenskému náměstí. Po krátké chvíli projela s majákem a houkačkou jiná sanitka a po několika minutách konvoj vozů Pražské záchranné služby. Ty vyjely z garáží tehdejší hlavní stanice
Pražské záchranné služby na třídě Dukelských hrdinů 21. Posléze autor dorazil do práce, tam se již vzrušeně hovořilo o právě
rozhlasem oznámené letecké nehodě v Suchdole.
Je zázrakem, že toto letecké neštěstí přežilo 41 osob, ovšem
na místě zahynulo 75 cestujících – jednou z nich byla Matinka
profesorka Khollová. Záchranáři tehdy prokázali nejvyšší úroveň své kvalifikovanosti a připravenosti. Toto letecké neštěstí
bylo inspirací k mistrně vytvořenému filmovému seriálu Sanitka z r. 1984 režisera Adamce dle scénáře J. Hubače s podmanivou filmovou hudbou bratří Pavla a Petra Ormových.
Od zmíněné letecké katastrofy, na jejímž místě doposud neexistuje žádný pomníček, a tedy i nešťastné smrti profesorky
Kohllové uplývá v těchto týdnech právě 40 let.
Jan Závodský
jan.zavodsky45@gmail.com
Pramen:
technet.idnes.cz/nejhorsi-letecka-nehoda-ceskoslovensko-suchdol-ftk-/tec_technika.aspx?c=A121029_145902_tec_technika_sit

Mistrovství ČR v králičím hopu
Dne 5. 9. 2015 se Králičí hop Přelouč zúčastnil Juniorského Mistrovství České Republiky v králičím hopu s nemalými
úspěchy. Soutěž pořádaná Českým svazem chovatelů v hale Romana Šebrleho v Rychnově nad Kněžnou za pomoci ZO Rychnov N/K. V akci jsme mohli vidět i mistry Evropy a republiky
z roku 2013. Náš tým opět nezklamal, stal se nejúspěšnějším na
Mistrovství a jedním z nejlepších králíků se stala Nanna. Přivezli
jsme dva mistry ČR pro rok 2015!!!
V lehké rovince panovala stále neporažená Ariel U MJ, která
s časem 7 sekund a 0 chybami překonala 10 překážek i všechny králíky a získala 1. místo a titul Mistr ČR. Pozadu nezůstala
ani ve středním parkuru a vybojovala 3. místo. Těžkou rovinku
ovládl Kevin, který absolutně překvapil v druhém kole a získal
1. místo a titul Mistr ČR. V těžkém parkuru nezklamal a doběhl
si pro 2. místo. Nanna se stala nejúspěšnějším ušákem Mistrovství (jako jediná se 3x postavila na ,,bednu“). V těžké rovince si vyskákala 3. místo, v těžkém parkuru také 3. místo a skokem dalekým také 3. místo. Do skoku vysokého jsme nasadili
jako ,,tutovku“ havanovitého Smoukieho. Smoukiemu však nevyhovovalo prostředí a nakonec skončil čtvrtý, avšak jeho stájová kolegyně Cleopatra převzala roli favorita a vyskočila si pro
3. místo, k tomu nezklamala ani ve skoku dalekém a dost potrápila soupeře i vodiče. Paul Walker, jakožto nejmenší králíček
Mistrovství, byl záměrně diskvalifikován z druhého kola parkuru, i přesto se umístil na 5. místě z prvního kvalifikačního kola.
Arifee CHH měla technické problémy s postroji a závody nebylo možné dokončit. Přivezli jsme spousty umístění.

10 / 2015

Během roku 2015 jsme se však účastnili více závodů a vyskákali přes 20 míst na stupních vítězů a přes 40 míst v první
desítce!!!!
Budeme velice rádi za Vaši další přízeň a podporu! Mohli
jste nás vidět i na předváděcích akcích a dětských dnech!
chs-checkers-happiness.weebly.com –
Chovatelská stanice sportovních králíků české elity
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Kulináøské okénko
Vážení čtenáři dobrý den. Dnes jsem
si pro vás připravil dva recepty na zeleninové polévky a dva z vepřového masa. Jsou to recepty velice jednoduché
a hlavně rychlé. Na závěr vám dám typ
na tvarohovou pomazánku.
MRKVOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: mrkev, celer, máslo (Rama), zeleninový bujón, sůl, pepř,
dochucovadlo (Kuchárek, Podravka),
kostičky veky na osmažení.
Postup: mrkev a celer v poměru jedna
ku jedné, nahrubo nastrouhejte a na
másle orestujte. Podlijte zeleninovým bujónem. Pod pokličkou zeleninu uduste
doměkka. Pak ji rozmixujte, dolijte zbytek bujónu. Dle potřeby dosolte, dochuťte a ještě krátce povařte. Na téměř suché pánvičce dozlatova opečte kostičky
veky, které si přidávejte do polévky.
CUKETOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: cuketu (výborná
je Hokajdo), brambory, kelímek smetany na vaření, dva tavené smetanové sýry, kostka hovězího bujónu, sůl,
pepř, dochucovadlo (Podravka), veka
na osmažení.

Postup: oloupané a na kostičky nakrájené brambory a cuketu rozvařte v menším množství, slabě osolené, vody. Rozmixujte na kaši. Přilijte bujón, rozkrájený
sýr, smetanu, přiměřeně osolte, opepřete, přidejte dochucovadlo a na mírném
ohni povařte. Dbejte, aby polévka zůstala krémová. Do polévky si přidávejte kostičky osmažené veky.
PEČENÉ KOTLETY NA ŠLEHAČCE
Co budete potřebovat: vepřové kotlety, cibuli, brambory, sýr na strouhání,
kelímek šlehačky, sůl, mletý pepř,
trochu oleje na vymazání plechu.
Postup: mašlovačkou vytřete olejem
plech. Celé dno pokryjte na kolečka pokrájenou cibulí. Na ni rozprostřete na
kolečka pokrájené brambory, mírně osolte. Na brambory rozložte mírně rozklepané, po stranách nařezané, osolené
a opepřené kotlety. Vše zalijte šlehačkou. Nestačí-li jeden kelímek, dejte dva.
Ve středně vyhřáté troubě (do 150 C)
pečte asi hodinu. V případě nutnosti můžete mírně podlít vodou, nebo kotlety
obrátit. Před dopečením zasypte kotlety
nastrouhaným sýrem. Podávejte s bramborem.

Handicap fish cup 2015
8. ročník se konal na rybníku „Bašta“ v Lázních Bohdaneč dne 5. září 2015.

Závodů se zúčastnilo 8 domovů
a chráněných bydlení. (Svitavy: 9, Bys-

PLNĚNÉ KOTLETY
Co budete potřebovat: vyšší plátky kotlet bez kosti, kysané zelí, voňavý uzený bok, 1/2 litru piva, olej, (sádlo), lžíci hladké mouky, sůl, mletý pepř.
Postup: špičatým a ostrým nožem udělejte v každé kotletě kapsu. Osolte a opepřete ji. Kapsu vyplňte směsí pokrájeného
zelí a na kostičky pokrájeného uzeného. Kapsu uzavřete tak, že okraje kapsy
sklepete paličkou. Dejte je na vymaštěný
pekáč a pečte ve středně teplé troubě
asi hodinu. Průběžně podlévejte pivem.
Na závěr kotlety vyndejte, výpek zaprašte moukou a smažte. Zalijte zbytkem piva, krátce povařte, dochuťte dle vaší chuti. Podávejte s bramborem.
PIKANTNÍ TVAROHOVÁ POMAZÁNKA
Co budete potřebovat: měkký tvaroh,
změklé máslo (Ramu), majonézu, tatarskou omáčku, salátovou okurku,
rajče, sůl, mletý pepř, sladkou papriku, špetku pálivé papriky. Kdo chce,
může si přidat stroužek rozetřeného
česneku.
Postup: okurku a rajče pokrájejte na malé kousky a přidejte do rozmíchaného
tvarohu, ve kterém zamíchejte všechny
uvedené ingredience.
Ke všem jídlům vám přeji dobrou chuť.
Pavel Culek

tré: 6, Žampach: 5, Kuňka: 7, Pardubice: 5, Slatiňany: 6, Studánka: 7, Přelouč: 9)
v závorce jsou uvedeny počty závodníků z jednotlivých ústavů. Celkem se tedy účastnilo 54 závodníků
VÝSLEDKY:
1. místo - Chráněné bydlení Přelouč
(801 cm, 21 ks ryb)
2. místo - Domov na zámku Bystré
(639 cm, 29 ks)
3. místo - Domov na rozcestí Svitavy
(565 cm, 18 ks)
Vylovilo se tedy během dopoledne
na osmi stanovištích 110ks ryb.
Celé soutěžení proběhlo v přátelské atmosféře a pořadatelé i soutěžící
projevili přání sejít se v příštím roce na
9. ročníku
Akci podpořil PARDUBICKÝ KRAJ,
MĚSTA PŘELOUČ A LÁZNĚ BOHDANEČ,
RYBÁŘSKÝ SVAZ A RYBÁŘI PŘELOUČ
A LÁZNĚ BOHDANEČ.
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Sbor ČHJ Pøelouč se stal vítězem v programu Tesco –
Pomáháme s Vámi ve svém regionu
Náš přeloučský hasičský sbor se přihlásil do soutěže neziskových organizací, kterou poprvé představila společnost Tesco a.s., pod
názvem Tesco – pomáháme s Vámi a to na všech 210 obchodech.
Soutěž si kladla za cíl finančně podpořit realizaci vybraných
veřejně prospěšných projektů, jejichž smyslem je zlepšení kvality života v regionech celé České republiky.
V letošním ročníku byla mezi 90 vítězných organizací působících ve vybraných regionech České republiky, rozdělena částka
celkem 4 500 000 Kč. Každý z vítězů tedy obdržel 50 000 Kč.
Do soutěže se mohla přihlásit jakákoliv nezisková organizace,
která svou činností působí na poli: sociálním a humanitárním,
vzdělávacím, kulturním a zdravotním. Jedná se také o oblasti
ochrany lidských práv, ochrany životního prostředí nebo péči
o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež.
Snahou společnosti Tesco v průběhu celého programu bylo
napomoci ke zviditelnění všech zapojených organizací a to i těch,
které se umístily na druhém a třetím místě, neboť i oni vykonávají ve svém oboru velmi důležitou o obdivuhodnou práci.
Letos se do prvního ročníku přihlásilo více jak 400 projektů. Organizace měly za úkol v období od 23. 3. 2015 do 19. 4.
2015 zaslat své přihlášky a potřebné dokumenty k tomu, aby
mohly být zařazeny do soutěže. Ze všech přihlášených pak pětičlenná rada zastoupena odborníky z neziskového sektoru a zástupci pořadatelů vybrala úspěšné žadatele. Celkově 2 až 3 v každém z vybraných 90 regionálních oblastí v ČR, kteří se ucházeli
o podporu zákaznické veřejnosti v rámci programu.
Na Přeloučsku o Vaši přízeň soupeřily celkem tři organizace.
V období od 1. 6. do 28. 6. 2015 bylo v hypermarketu Tesco Přelouč instalováno hlasovací zařízení, do kterého zákazníci měli
možnost vhodit žetonek, který získali z každého nákupu v Tescu nad 200,- Kč.
O našem vítězství jste svými hlasy rozhodli právě Vy, zákazníci Tesca a pomohli jste nám tak získat finanční příspěvek ve
výši 50 000 Kč.
„Získané finanční prostředky budou použity na činnost a materiální vybavení dětského hasičského kroužku, které jsou pro
mladé hasiče nezbytné“ uvedl při přebírání vítězného šeku Martin Macháček - starosta hasičského sboru.
Zároveň dodal: „naše děti se učí hasičským dovednostem jako například: jak se zachovat při požáru, co mají dělat, když
uslyší sirénu, ale třeba i jak správně poskytnout první pomoc
člověku v tísni. Dále pak i celkové všestrannosti, spolupracování v kolektivu, sportovnímu chování, bojovnosti a zapálení do hry.
Děti jsou také vychovávány pro další generaci a budoucnost
dobrovolného i případně profesionálního hasičstva. Naši mladí
hasiči se však účastní i různých akcí a závodů, na kterých reprezentují nejen přeloučský sbor, ale i celé naše město. Příkladem je účast na letošním Mistrovství republiky hasičské mládeže ČHJ v Hlinsku, které proběhlo 20. 6. 2015.“
Cílem tohoto programu bylo ukázat zákazníkům, že v jejich
regionu jsou organizace a lidé, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch právě jejich komunity nebo regionu a přispívají k příjemnějšímu životu v daném místě.
Děkujeme Vám, že jste první ročník absolvovali s námi
a pomohli nám k vítězství v tomto projektu.

10 / 2015
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MISTROVSTVÍ ČHJ A MHJ V POŽÁRNÍM SPORTU
Družstvo žen se umístilo na 8. místě
a družstvo mužů vybojovalo 6. místo. Už jen
postup do této nejvyšší soutěže, je pro sbor
a prezentaci města, velkým úspěchem.
Touto cestou chceme poděkovat paní
Lucii Blažkové a fitness centru Ananas za
pomoc s přípravou na mistrovství.

častnilo mnoho fanoušků, kteří přijeli podpořit naše závodníky. Náš sbor poskytl do
soutěže také tři kvalifikované rozhodčí.
Soutěžilo se v běhu jednotlivců na
100 metrů s překážkami, ve štafetě 4 x
x 100 metrů s překážkami a v královské
disciplíně v požárním útoku.

V sobotu 12. 9. 2015 se uskutečnilo
Mistrovství ČHJ a MHJ v požárním sportu,
které se konalo na sportovním stadionu
v Čáslavi. Soutěže se zúčastnilo celkem
8 družstev mužů a 8 družstev žen. Přeloučský hasičský sbor byl zastoupen v obou
kategoriích. Akce se kromě soutěžících zú-

HC JESTŘÁBI PŘELOUČ
DOSAVADNÍ VÝSLEDKY PODZIMNÍ SEZÓNY A TERMÍNY TÝMŮ NA ŘÍJEN
A-TÝM 1. ČNHbL

ne 25.10.15 11:00 HC Jestřábi Přelouč B
HBC Fire Horses Živanice
so 31.10.15 13:00 Ježci Heřmanův Městec A
HC Jestřábi Přelouč B

sobota 5. 9.
HC Jestřábi – HBC JTEKT Svítkov stars Pce

4 : 2 (0:1, 0:1, 4:0)

neděle 6. 9.
SHC Opava – HC Jestřábi

3 : 0 (2:0, 1:0, 0:0)

STARŠÍ ŽÁCI MČR východ

5 : 1 (0:1, 1:0, 4:0)

sobota 12. 9.
HC Jestřábi – HBC JTEKT Svítkov stars Pardubice 1 : 4 (0:1, 0:0, 1:3)
HC Jestřábi – HBC JTEKT Svítkov stars Pardubice 0 : 9 (0:3, 0:2, 0:4)

neděle 13. 9.
SK Kometa Polička – HC Jestřábi
so
ne
ne
ne
so
ne
ne

03.10.15
04.10.15
11.10.15
18.10.15
24.10.15
25.10.15
01.11.15

17:00
14:00
14:00
14:00
17:00
14:00
14:00

HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč
SK Jihlava
HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč

HBC Buldogs Brno
TJ Lokmotiva Č. Třebová
HC Jestřábi Přelouč
HBC Chlumec n. Cidl.
HBC Tygři Ml. Boleslav
SK HBC CSKA Karl. Vary
HBC Plzeň-Litice

B-TÝM 2. ČNHbL východ
sobota 5. 9.
1.HBC Svitavy – HC Jestřábi B 3 : 2 po sam.náj. (2:0, 0:1, 0:1 – 1:0)
sobota 12. 9.
HC Jestřábi B – HBC Jokerit Chrudim

3 : 0 (0:0, 2:0, 1:0)

so 03.10.15 16:30 HBC Svítkov Stars Pardubice B
HC Jestřábi Přelouč B
so 10.10.15 17:00 HC Jestřábi Přelouč B
Delta Pardubice
so 17.10.15 18:30 HBC Autosklo H.A.K. Pardubice B
HC Jestřábi Přelouč B
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so 03.10.15 10:00 a 13:00
so 17.10.15 08:00 a 11:00
so 24.10.15 13:00 a 15:00
so 31.10.15 13:00 a 15:00

SK Hokejbal Letohrad
HC Jestřábi Přelouč
HBC JTEKT Svítkov Stars
HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč
HBC Autosklo H.A.K. Pardubice
HC Jestřábi Přelouč
TJ Sršni Svitavy

TRENINKY STRAŠÍCH ŽÁKŮ JSOU KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU
OD 18.00 DO 19.30 HODIN

MIKROPŘÍPRAVKA
TRENINKY MIKROPŘÍPRAVKY JSOU KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK
OD 16.30 DO 17.30 HODIN

ROŠTĚNKY
PŘEBOR VČ V PŘELOUČI VE STŘEDU 28.10. OD 9.00 HODIN
- fáda -

Přeloučský ROŠT
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„Evropská unie“
„Evropský rybářský fond“
„Investování do udržitelného rybolovu“

Český rybáøský svaz, z. s.,
místní organizace Pøelouč

w

Na konci roku 2014 jsme se opět pokusili zažádat o dotace
z EU na dva projekty.
Nákup automobilu a pořízení zařízení k vlastní produkci ryb.
Tyto projekty nám byly opět schváleny. Ze všech zakoupených
zařízení je jistě pořízení automobilu do 3,5 t tím nejvýznamnějším. Z celkové pořizovací částky nového automobilu 844 259 Kč
se podílela MO ČRS Přelouč částkou 423 359 Kč a zbývající část
byla proplacena z EU částkou 420 900 Kč. Automobil do 3,5 t
je plně vybaven do náročnějších terénů, což původní automobil nesplňoval. Vedle automobilu bylo pořízeno nářadí, jmenovitě křovinořezy, čerpadlo, lodní motor a vatka (menší zátahová síť sloužící k výlovu menších rybníků). Celková hodnota byla
84 022 Kč. Přeloučští rybáři se podíleli na této částce 33 609 Kč.

již tøi roky úspěšně žádá o dotace
z Evropského rybáøského fondu
Tuzemští rybáři a producenti ryb mohou čerpat dotace z Evropského námořního a rybářského fondu prostřednictvím Operačního programu rybářství (OP Rybářství), který České republice
odsouhlasila Evropská komise. Hlavním cílem OP Rybářství je
udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti a účinnějším využití zdrojů. Cílem
je také rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na
domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury.
V českých podmínkách je nezbytné souběžně rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury pro zajištění produkce kapra
a jeho dodávek na trh a současně je také potřeba podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů s cílem zvyšování produkce ryb a přispění k eliminaci negativních dopadů
na životní prostředí.
Nejčastějšími žadateli dotací z OP Rybářství v České republice jsou větší produkční rybářské subjekty, zabývající se především rybničním chovem ryb. Organizace rybářského svazu žádají
ojediněle, z pardubického kraje to bývají průměrně tři organizace z počtu 97 místních organizací východočeského kraje.
Se stále se rozvíjejícím rybničním hospodářství Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Přelouč (ČRS MO Přelouč) stoupá potřeba vlastnit kvalitní techniku a nářadí. Proto
nezůstáváme pozadu za rybářskými společnostmi a snažíme
se pravidelně žádat o dotaci z EU prostřednictvím OP Rybářství.

Celkové sumy projektů musela organizace nejdříve zaplatit,
po veškeré administrativě (která je velmi náročná nejen časově)
jsme obdrželi na účet od EU 60 % z celkové hodnoty za výstavbu skladu nebo nakoupeného nářadí.
Sumárně se podařilo rybářskému svazu v Přelouči získat
zařízení a tedy majetek v celkové hodnotě 1 759 060 Kč.
MO ČRS Přelouč se podílela na této částce 789 280 Kč.
Dotační tituly si vyřizuje sama ČRS MO Přelouč, bez pomoci jiné specializované firmy na vyřizování žádostí o dotace.
Tím samozřejmě organizace ušetří finance o další náklady na
zajištění těchto projektů.
Příští kolo pro podání žádosti o dotaci z OP Rybářství se otvírá již koncem letošního roku. Z nejpodstatnějších změn, které vyšly v platnosti pro nové podání žádostí je snížení dotace z 60 %
na 50 %. To rozhodně nezabrání ČRS MO Přelouč v opětovném
podání žádostí o dotaci a souhrnně čerpat dotace z EU.
Ing. Karel Němec
Rybářský hospodář ČRS MO Přelouč

V roce 2013 jsme na dotaci postavili sklad nářadí u rybníka
Bašta v Lázních Bohdaneč. Celkem byla cena pořízení 557 174 Kč,
MO ČRS Přelouč se na této částce podílela 222 870 Kč. Schválená dotace z OP Rybářství činila 334 304 Kč.
Na přelomu roku 2013 a 2014 jsme žádali v rámci OP Rybářství o dotaci z akvakultury s názvem projektu: Pořízení zařízení
k vlastní produkci ryb.
Poskytnutá dotace byla na pořízení – síťového nářadí k odlovu rybí obsádky – prubní plot, nevod, podložní síť, vrhací sítě –
plůdková, násadová, kaprová, dále vyplavovací loď, která slouží ke krmení ryb, digitální přístroj na zjišťování kvality vody, sekačka na trávu, v celkové hodnotě 273 605 Kč. Z této částky se
MO ČRS Přelouč podílela 109 442 Kč a z OP Rybářství byl proplacen na účet MO ČRS Přelouč zbytek, tedy 164 163 Kč.
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Orel Pøelouč - oddíl florbalu
Protože florbalová sezóna 2015/16 začala v podobě ostrých
soubojů o body v jednotlivých soutěžích koncem září až po uzávěrce říjnového čísla Roštu, vrátíme jeho čtenáře alespoň pár vzpomínkami na konec prázdnin a začátek nového školního roku.
V oddílu florbalu Orla Přelouč je již tradičně toto období spojeno se 2 událostmi v Přelouči – nejprve koncem prázdnin oddíl
pořádá týdenní soustředění pro naše nejmenší členy a následně
začátkem září různé náborové akce pro ty z dětí a jejich rodiče, kteří hledají pravidelné sportovní vyžití v podobě kolektivního sportu
jak pro chlapce, tak i děvčata, který se dá provozovat po celý školní
rok bez ohledu na počasí a jeho v poslední době čím dál tím častější vrtochy:

Florbalové soustředění:
V srpnu se nejmladší členové oddílu florbalu vydali na soustředění do Českého ráje, a sice do kempu Ostružno nedaleko od Jičína. Soustředění se zúčastnilo nakonec celkem 17 dětí v doprovodu 4 trenérů a 1 zdravotnice.
Pro malé Orly a Orličky byl připraven bohatý a pestrý celodenní program se zajištěnou stravou a pitným režimem, ve kterém nechyběly hry, různé všestranné soutěže, nenásilná fyzická příprava
na novou sezónu, ale i také samozřejmě florbalové tréninky v hale v Jičíně.
Děti si tak mohli i kromě florbalových dovedností vyzkoušet
například střelbu ze vzduchovky na terče či chození po „lajně“ mezi stromy v lese. Zábavu a mnoho srandy si pak užily i na obří
trampolíně nebo ve vodě při kohoutích zápasech. Samozřejmě že
nechyběl ani celodenní výlet do Prachovských skal zakončený
opékáním buřtů. ☺
Po celou dobu děti za jednotlivé soutěže sbíraly body a na závěrečném karnevalu na konci soustředění byly za své snažení oceněny cenami a diplomy.
Jediné co trošičku znepříjemňovalo pobyt, byly vosy, kterých
bylo v areálu v tomto suchém období nepočítaně. Celkem se nám
za 5 dní podařilo dostat dohromady 86 vosích štípanců. Vosy nám
ale, i díky aktivnímu a starostlivému přístupu naší zdravotnice,
veselou náladu vůbec nezkazily a celý pobyt si skvěle užily nejen
všechny děti, ale i jejich vedoucí.
Samozřejmě, že už na konci soustředění se spřádaly plány
na jeho další pokračování nejen během příštích letních prázdnin,
ale i na jeho kratší obdobu v průběhu dalších prázdnin během tohoto školního roku.
Iveta Bílá

Florbalový nábor začátkem září:
I díky grantu Pardubického kraje se mohl náš oddíl florbalu
aktivně zapojit do příprav a konečného provedení velké přeloučské
akce nazvané Škola k životu nestačí, která se uskutečnila v sobotu 5. září na Náměstí TGM a pod městským parkem v Přelouči.
Tam všude byly pro děti a jejich rodiče nachystány různé atrakce, soutěže a zajímavosti, jejichž hlavním cílem bylo upoutat pozornost dětí v Přelouči k aktivnímu využití jejich volného času v nadcházejícím školním roce.
Protože tato velmi povedená a zároveň pro Přelouč důležitá akce bude jistě dalšími spolupořadateli popsána v jiných článcích tohoto čísla Roštu, popíšeme v našem článku krátce jen „stanoviště“
florbalu.
Dorazivší děti měly pod pečlivým dohledem našich trenérů
a častokrát také i svých rodičů, kteří mnohokrát vypomohli někdy
více odbornou a někdy zase více veselou slovní pomocí☺, nejprve
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Orel Pøelouč
oddíl nohejbalu
slalomem mezi kužely provést děrovaný míček zapůjčenými florbalkami různých velikostí a tvarů až na cílovou metu, a poté je čekal úkol nejnáročnější – vystřelit a hlavně trefit připravenou branku.
V té pro zpestření pak ještě aktivně stínoval Bohouš Lehký, který
se od počátku akce k florbalovému stolku organizátorů připojil
s enormní chutí a zápalem do hry.
Úkol tedy nakonec pro děti nebyl vůbec jednoduchý, a proto
za něj byly odměněny nejen razítkem za účast do svého účastnického pasu, ale samozřejmě i nějakými těmi sladkostmi za předvedenou snahu a výkon.
K tomu samozřejmě nakonec dostaly i propagační letáček našeho oddílu s rozpisy jednotlivých ročníků do příslušných kategorií
a jejich tréninkovým plánem – viz přiložené snímky letáčku.
Na závěr pak připomínáme, že samozřejmě rádi mezi sebou
přivítáme i další nové hráče, zejména v těch nejmenších kategoriích☺. Pokud budete mít chuť, přijďte se podívat na náborové tréninky, které budou probíhat 6. a 8. října 2015 vždy od 16 hod.
ve sportovní hale v Přelouči. Těšíme se na Vás.
Mirek Kumstýř a Petr Křinka

29. srpna 2015 se v Benešovicích u Přelouče konal již VI. Ročník
nohejbalového turnaje smíšených dvojic „Benešovická Amazonka“ pod patronací oddílu Orel Přelouč za účasti celkem 7 týmů.
Tropické teplo, které provázelo jednotlivé zápasy soutěžící družstva, neodradilo od hry a všichni setrvali a bojovali až do konce. Své
favority přijeli povzbudit také přátelé jednotlivých hráčů, kteří tak
doplnili příjemnou atmosféru turnaje.
Příznivci a hráči si užili nejen podívané na nohejbal, ale také
spoustu zábavy, protože soutěžící páry hrály v žertovných kostýmech. Zápasy o nejvyšší příčky jsou rok od roku náročnější, neboť úroveň zúčastněných hráčů se pravidelným tréninkem, který
probíhá i v zimním období, a to v sále Orlovny, neustále zvyšuje.

Mistrovský florbal v městské hale v říjnu:
2. liga dorostenců – neděle 4. října:
13:00 Orel Přelouč
–
14:30 FbC Skuteč
–
16:30 Spartak Slatiňany
–
18:00 Piráti Chrudim
–

Spartak Slatiňany
Piráti Chrudim
FbC Skuteč
Orel Přelouč

Liga elévů – neděle 11. října:
13:00 Orel Přelouč
13:40 Sokol Předměřice
14:35 Orel Přelouč
15:15 FC Hradec Králové černí
16:10 Sokol Předměřice
16:50 DDM Holice

–
–
–
–
–
–

FC Hradec Králové černí
DDM Holice
Sokol Předměřice
DDM Holice
FC Hradec Králové černí
Orel Přelouč

Muži A - divize:
Sobota 31. října
Neděle 1. listopadu

–
–

Pacovští Honzíci
TJ Centropen Dačice

16:00
14:00

1. místo – Kristýna Bednářová a Luboš Minařík
První místo a putovní pohár si vybojovala „domácí dvojice“ Kristýna Bednářová z Přelouče a Luboš Minařík z Benešovic. Na druhém místě skončili Dagmar Danihelková z Přelouče a Petr Urban
z Pardubic (loňští vítězové) a na třetím místě se umístili nováčci
turnaje David a Monika z Pardubic.
Věcnými cenami a diplomem od našeho oddílu bylo odměněno všech sedm týmů. Za nejlepší kostým pak byla oceněna Zdena
Hrníčková z Pardubic. Na závěr lze konstatovat, že se akce velmi
vydařila, všichni zúčastnění byli s turnajem spokojeni, a proto se
již teď těšíme už na VII. ročník „Benešovické Amazonky“, který se
bude konat opět za rok v srpnu.
Marcela Svobodová

Inzerce
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Rallye Železné hory
Závěr prázdnin patří v Přelouči již tradičně starým automobilům a motocyklům. Letos již po osmé mohli lidé opět obdivovat jejich krásu a eleganci, zručnost a profesionální práci jejich
výrobců. Tato přehlídka byla doplněna i dobovým oblečením
mnohých účastníků. Dobrou náladu vytvářela i hudba p. Vávry,
nechybělo již tradiční vystoupení tanečnic pod vedením pí Ireny Staňkové.
Na náměstí TGM se sjelo 76 soutěžních posádek. Během
60 kilometrové jízdy plnili účastníci řadu úkolů ze znalostí našeho regionu i z technické oblasti. Výborný oběd je čekal v restauraci U Václava v Podhořanech.
Po návratu je na náměstí přivítala hudba i mnoho lidí, kteří tu na ně čekali. Nastalo sčítání bodů a vyhodnocení.

Velkým překvapením byl celkový vítěz p. Gereg, který jako
první v celé historii závodu nedostal ani jeden trestný bod!!
A ještě několik zajímavostí: Nejvzdálenějším účastníkem byl
p. Študlar z Plzně, nejstarším účastníkem p. Bulíček - ročník 1928,
stejně jako jeho vozidlo.
Nechyběla ani soutěž o nejlepší dobový kostým, nejlepší ženskou posádku a další tradiční disciplíny.
I počasí se vydařilo a diváci i závodníci byli spokojeni. Však
sem mnozí účastníci rallye jezdí již od 1. ročníku.
AMV Přelouč děkuje všem sponzorům, pořadatelům, kteří
pomáhali s přípravou a průběhem závodu, a samozřejmě všem
divákům!
Tato akce je vyvrcholením sezony AMV, rozloučením se sezonou byla v sobotu 12. 9. jízda do Volče a Vlčí Habřiny. A již
brzy majitelé uloží své „miláčky“ do garáží, aby tu odpočívali
a chystali se na další sezonu.
JM

Inzerce
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