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RADA MĚSTA PŘELOUČE
6. schůze Rada města proběhla
5. ledna 2015. Radní souhlasili s požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. na nákup dvou
setů interaktivních tabulí v hodnotě
130.000,- Kč z investičního fondu této
příspěvkové organizace a s požadavkem školní jídelny v Přelouči na zakoupení plynového konvektomatu v hodnotě 460.051,- Kč rovněž z investičního
fondu této organizace.
Nejdůležitějším bodem jednání rady
byla problematika rozšíření kapacity mateřských škol. Ačkoli byla v minulých letech zvětšena kapacita MŠ Kladenská
o dvě třídy, podle narůstajícího počtu narozených dětí se toto jeví jako nedostatečné, vzhledem k možnosti přijímat do
mateřských škol i děti dvouleté. V současné době máme v MŠ Za Fontánou
2 třídy s 52 dětmi a v MŠ Kladenská 9 tříd
s 250 dětmi. Vzhledem k předpokládané
možnosti čerpat finance ze státního rozpočtu na rozšiřování kapacity mateřských
škol je třeba rozhodnout před zahájením projekčních prací, zda bude kapacita MŠ Za fontánou rozšířena o jednu

nebo dvě třídy. Podle demografického
vývoje lze předpokládat, že se počty dětí
budou v příštích letech spíše snižovat,
ale proti tomuto vývoji bude pravděpodobně působit přírůstek obyvatel v souvislosti se zvyšováním nabídky pracovních příležitostí ve městě.
7. schůze Radě města Přelouče
se uskutečnila 19. 1. 2015 od 13.30 ve
velké zasedací místnosti MěÚ. Radní na
ni mimo jiné projednali a vzali na vědomí informaci o povinnosti obce zajistit
místa pro oddělené soustřeYování složek komunálního odpadu, nebezpečných
odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Rada rovněž schválila rozmístění 5 ks nádob na
kovy na vybraných stanovištích tříděného odpadu.
Schválena byla i smlouva o dílo na
realizaci úprav budovy městského kina
v Přelouči, nezahrnutelných do předmětu prací hrazených z dotace na zateplení objektu s firmou LANGERONE SE, Pardubice za cenu 128.701,- Kč bez DPH.
V rámci stavebních prací při zateplová-

Upozornění na zákaz podomního
a pochůzkového prodeje

ní budovy městského kina je a bude realizována řada úprav a víceprací, které
nelze zahrnou do již uzavřené dotační
smlouvy se zhotovitelem. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci starší budovy, nelze v současné době jednoznačně určit jejich rozsah.
Schválena byla i smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace regenerace sídliště U školy se společností OPTIMA Vysoké Mýto za cenu 336.380,- Kč.
V souvislosti s uvažovanou regenerací
sídliště U školy v Přelouči, jejíž zahájení
se předpokládá v případě získání dotace
v roce 2016, je třeba pořídit v letošním
roce potřebnou projektovou dokumentaci, a to ve stupni územního rozhodnutí
pro celé sídliště a v ostatních stupních minimálně pro 1. etapu, v časovém termínu, dostatečném pro vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení.
Schválena byla i smlouva se společností TRADE JM, o zpracování žádosti na
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytnutí finanční dotace pro rekonstrukci fotbalového hřiště s atletickou
drahou a tribuny na stadionu v Přelouči,
Sportovní ulice. Dotační výzva MŠMT je
značně specifická tím, že nemá jasně profilovaná hodnotící kritéria, ale hodnocení podaných žádostí vychází z jejich subjektivního posuzování. Mimořádně záleží
na způsobu jejich zpracování, obsahu
a zdůvodnění. Získání dotace by pro město znamenalo odhadovaný finanční přínos při předpokládané spoluúčasti 35 %
(cca 6,5 mil. Kč) cca 12 mil. Kč.
mh

V souvislosti s množícími se stížnostmi občanů města na obtěžování formou podomního a pochůzkového prodeje a nabízení poskytování služeb mimo provozovnu,
Městský úřad opětovně upozorňuje, že nařízení města č. 6/2011 Tržní řád tyto praktiky podomního a pochůzkového prodeje a nabízení poskytování služeb
mimo provozovnu zakazuje.
V případě, že byste i vy byli obtěžováni podomními prodejci, kteří vám budou nabízet nejen zboží, ale i poskytování služeb (např. elektřinu, plyn, služby mobilního operátora atd.), obrakte se na Městskou policii Přelouč, telefonní číslo 466 959 660.
Město Přelouč, Kulturní služby města Přelouče a M. Bečička s kolektivem
srdečně zvou občany na pokračování úspěšného pořadu
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VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE
dne 24. února 2015 od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ
Vstup zdarma
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UPOZORNĚNÍ

Vítání občánků - jak dál?

Od 1. ledna 2015 do 30. června 2015 se hradí místní
poplatek za odpad na rok 2015 a místní poplatek za psa
na rok 2015!

Otevření nové budovy úřadu v roce 2012 nám mimo jiné
umožnilo navázat na dřívější zavedenou zvyklost - vítání nových občánků do života, což si mnozí z rodičů přáli. Měli jsme
radost, když rodiče (i prarodiče) přijali naše pozvání a se svým
potomkem se dostavili na malou a první společenskou událost v životě malého občánka. Mluvím o těchto příjemných
setkáních v minulém čase, protože opět zařádil úřednický šiml a to, co jsme doposud mohli, už od nového roku nemůžeme. Tedy konkrétně samospráva (starosta, místostarosta, zastupitelé) nesmí využívat pro potřeby vítání občánků údaje
z evidence obyvatel, tedy jména, příjmení a adresu trvalého
pobytu dítěte a jeho rodičů. Oficiální zdůvodnění této změny
zní: Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není možné využívat údaje z evidence obyvatel pro jiné účely, než stanoví zákon… Přeloženo do srozumitelného jazyka - protože příslušný zákon nestanoví konkrétní
účel vítání občánků jako oprávnění k využití údajů z evidence
obyvatel, potřebné údaje již nezískáme. Zjiškovala jsem možnosti a konzultovala s kolegy starosty další postup, pakliže
chceme tradici vítání občánků zachovat i nadále. Legální možnost je pouze jediná. Budeme pravidelně zveřejňovat výzvy
(v Roštu, na stránkách města) rodičům nově narozených dětí, aby se nám přihlásili v případě, že budou mít zájem zúčastnit se akce vítání nových občánků do života. Budou se pak
muset dostavit na městský úřad - matriku, kde obdrží formulář k vyplnění a na základě údajů doplněných do formuláře
(jména, příjmení, adresa trvalého pobytu), potom obdrží oficiální pozvánku na vítání občánků. Celý postup odporuje zdravému
selskému rozumu a je z mého pohledu neadekvátní a nedůstojný. Je to názorný příklad deklarovaného snižování administrativní zátěže a úbytku byrokracie. Tedy vážení rodiče, jestli se Vám
narodil potomek v termínu od 1. 1. 2015 a budete mít zájem
o účast na akci vítání občánků do života a za předpokladu, že
alespoň jeden z rodičů a jeho potomek je trvale hlášen k pobytu v Přelouči, Klenovce, Lohenicích, Mělicícíh, Štěpánově, Lhotě
pod Přeloučí, Škudlech či Tupesích, dostavte se, prosím, s platným
občanským průkazem, originálem rodného listu dítěte a vyplněným formulářem „Vítání občánků v Přelouči“ (k dispozici v elektronické podobě na stránkách města) na matriku Městského
úřadu Přelouč, kde s Vámi matrikářka ostatní potřebné zařídí.
Děkuji za pochopení.
Irena Burešová

Místní poplatek za odpad za každou osobu s trvalým pobytem na území města a místních částí
492,- Kč
Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
492,- Kč
" nutná ohlašovací povinnost k evidenci
Místní poplatek za odpad pro cizince s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na dobu delší než
90 dnů
492,- Kč
" nutná ohlašovací povinnost k evidenci
POZOR - při platbě vždy uvádět u KAŽDÉ osoby přidělený
variabilní symbol - zjištění na Městském úřadě v Přelouči
(oddělení pohledávek a přestupků, pokladna)
OSVOBOZENÍ od poplatku na rok 2015
" osoby žijící celoročně mimo území České republiky - nutné
doložit potvrzení od zdravotní pojiškovny, pracovní smlouvu,
potvrzení o studiu, doklad o pobytu
" osoby celoročně v ústavech sociální péče - doložit dokladem
o pobytu
" osoby celoročně ve vazbě nebo výkonu trestu - doložit dokladem
" osoby celoročně žijící mimo území města Přelouče - nutné
doložit dokladem o uhrazení místního poplatku za odpad
vydaným obcí, ve které se zdržuje
Doklady o celoročních pobytech nutné pro osvobození od
poplatku na rok 2015 doložit v měsíci lednu 2016.
Místní poplatek za psa na rok 2015
" výše poplatku stejná jako v roce 2014 - doba splatnosti od
1. ledna 2015 do 30. června 2015
" u nově přihlášených psů v roce 2015 - doba splatnosti do
30 dnů od přihlášení

Pozvánka
na zastupitelstvo
Zveme naše občany na II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, které se uskuteční
ve čtvrtek dne 12. 2. 2015 od 15.30 hod. ve
velké zasedací místnosti Městského úřadu
Přelouč. Stěžejním bodem programu bude závěrečné projednání nového územního plánu
města Přelouče.
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K návštěvě pana prezidenta v Přelouči
Předpokládám, že naprosté většině
občanů neunikla skutečnost, že dne
12. ledna navštívil naše město prezident
ČR pan Miloš Zeman. Chci touto cestou
vyjádřit poděkování těm, kteří nám s přípravami této návštěvy pomohli.
Pan prezident obdržel darem a na památku své návštěvy v Přelouči originální
obraz přeloučského kreslíře pana Ivo Štěpánka. Pan Štěpánek svými kresbami dokáže vždy pobavit i potěšit, což potvrdil
i tentokrát. Poděkování mu patří nejen
za velice vtipnou a zdařilou kresbu, ale
především za to, že vše zvládl ve velice
krátkém čase, který mu byl dán. Druhým
darem, který prezident obdržel, byly 4 díly Dějin města Přelouče, které musely být
zabaleny v průhledném obalu. Tohoto
úkolu se bravurně zhostila p. Kateřina
Lišková, Papírnictví - dekorace Přelouč,
které rovněž patří dík, nebok vkusnou
květinovou přízdobou dokázala svoji šikovnost i nadmíru fantazie. Další podě-

kování patří květinářství Holflor Přelouč,
jmenovitě panu Pavlu Holečkovi, který
osobně naaranžoval úžasnou květinovou
výzdobu v zasedací místnosti městského
úřadu i v sále Občanské záložny. Velký
dík patří i celému kolektivu Restaurace
Na Staré poště v čele s oběma pány Jeřábky. Personál této restaurace dokázal
připravit nejen oku lahodící tabuli, ale
především vynikající oběd, který musel
uspokojit i ty nejnáročnější labužníky.
Proto ráda tlumočím pochvaly účastníků
slavnostního oběda: příjemné prostředí,
vynikající menu, příjemná a rychlá obsluha. A na čem si hosté pochutnali:

Hlavní
chod:

Grilovaná vepřová panenka
s jemnou houbovou omáčkou, smažené bramborové
cibulové trojhránky

Dezert:

Domácí lívanečky s borůvkovým žahourem se šlehačkou.
Irena Burešová

Inzerce

Předkrm: Uzený vařený hovězí jazyk,
jablečný křen, hořčice
Polévka:
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Aktuality z odboru správy majetku a infrastruktury
Městský park
Toho, že městský park není zrovna atraktivním místem,
jsou si vědomi snad všichni. A výrazně ho nepozvedly ani
úpravy prováděné v minulosti, ak již to byla úprava cest u pomníku Jana Dítěte, výsadba stromů a keřů či instalace nových
laviček.
Ne že by nebyla snaha jeho stav zlepšit, ale dotačních titulů tohoto zaměření je poskrovnu a úspěchů v podaných žádostech nebylo bohužel dosaženo. A vždy se našel důležitější
účel, kam bylo potřebné volné finanční prostředky směrovat.
V roce 2014 bylo dospěno k rozhodnutí upravit alespoň
jeho nejnavštěvovanější část u Občanské záložny a hlavně
řešit havarijní stav chodníku spojujícího horní a dolní část parku s napojením na mostek přes potok Švarcavu. Tento úsek je
pro chůzi dosti nebezpečný, zvláště v zimním období, a proto
je předmětem oprávněné kritiky občanů.
Bylo zadáno vypracování projektové dokumentace, která
vše potřebné s použitím příslušných norem a předpisů řeší.
V možném rozsahu využívá stávajících obrubníků, do kterých
upravuje povrch parkových cest zámkovou dlažbou. Ak to je
od vstupu do parku z Hradecké ulice nebo od Občanské záložny v severovýchodním rohu Masarykova náměstí. Nejnáročnější, ak po stránce technické, ale i finanční, je řešení cest ve
svahu. Zde musí být vytvořeny opěrné stěny z armovaných košů vyskládaných kameny, opatřené zábradlím. Vzhledem k obtížnému přístupu to nebude jednoduchá práce.
Finanční náklady byly projektantem spočítány na 2,103.312 Kč,
výběrovým řízením lze dosáhnout nižší realizační ceny. Stavební povolení je právoplatné a tudíž by nic nemělo bránit,
pokud bude dosaženo shody, zahájení stavebních prací. Se
situačním řešením úprav se můžete seznámit na webových
stránkách města www.mestoprelouc.cz.

Přeloučský stadion má „vysloužíno“
Jeho současná podoba pochází z osmdesátých let minulého století, kdy vznikla za přispění „dobrovolné“ práce místních občanů v rámci tzv. „akce Z“. Vzhledem k tomu, že od
té doby zásadnějšími úpravami neprošel,
pokud mezi ně nepočítáme rekonstrukci sociálních zařízení pro diváky či topného zdroje na tribuně, je jeho stav poplatný době vzniku. Jak se říká, kdo nevěří,
ak tam běží, a uvidí na vlastní oči. A ani
ho nemusíme přesvědčovat o nutné potřebě rekonstrukce odbornými posudky,
které byly vypracovány a které uvádějí
realitu daleko černěji, než se na první
pohled zdá. Nebezpečné betonové obrubníky dělící fotbalové hřiště od atletické dráhy je lepší nekomentovat.
Za této situace je jistě pochopitelné,
že jednou z plánovaných akcí, již dlouho odkládanou, je jeho rekonstrukce. Již
v minulém roce bylo započato s její přípravou, nebok se očekávalo ve 2. polole-
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tí vypsání vhodného dotačního titulu. Bylo zadáno vypracování potřebné projektové dokumentace a získána tak z ní vyplývající finanční náročnost celého záměru. Dotace byla vypsána
až v závěru loňského roku a termín podání žádosti je již v měsíci lednu. Takže žádost podáváme a budeme doufat v její
úspěšnost.
Přesto, že by se město zásluhou poskytnuté dotace na finančních nákladech pouze spolupodílelo, šlo by i tak o nemalé náklady z rozpočtu, u kterých je jistě žádoucí alespoň ve
stručnosti uvést, za co by byly proinvestovány. U fotbalového
hřiště by došlo ke kompletní výměně povrchu včetně jeho výškového vyrovnání. Byl by proveden nový systém drenáží a nový systém zavlažování hřiště včetně vybudování vlastního zdroje vody pro závlahy. Stávající časomíra by byla vyměněna za
novou. Atletická dráha by byla doplněna o výběhový úsek pro
trak 100 m, dostala by nový drenážní systém a zcela novou
konstrukci s tartanovým sportovním povrchem. A pro úplnost
uvedeme ještě úpravy tribuny, která by se měla dočkat řádného ošetření ocelových konstrukcí, dostat novou střechu, zateplenou fasádu včetně nových oken a dveří, uvnitř pak novou
elektroinstalaci, nové dveře, nové dlažby na chodbách a nové
podhledy ve 2. n. p., na tribuně pak nové sedačky.

Tajemník Městského úřadu Přelouč
vyhlašuje

výběrové řízení č. 1/2015
na obsazení pracovního místa
na oddělení hospodářské správy,
nástup možný od 1. 3. 2015
(veškeré informace na webu nebo tel. 466 094 105)
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Trh práce
na Přeloučsku

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

Počet lidí bez práce se meziměsíčně zvýšil,
meziročně klesl o téměř 55 tis. uchazečů
K 31. 12. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem
541 914 uchazečů o zaměstnání. To je o 24 406 více než
v listopadu a o 54 919 méně než v prosinci 2013. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 525 975 dosažitelných
uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných vzrostl na 7,5 % (listopad
2014 - 7,1 %, prosinec 2013 8,2 %). V meziročním srovnání se zvýšil o více než 23 tisíc počet volných pracovních
míst a zároveň klesl podíl evidovaných absolventů.

Nezaměstnanost v ČR k 31. 12. 2014

7,5 %
541 914

Počet uchazečů o zaměstnání

Statistika nezaměstnanosti —
okres Pardubice 12/2014
K 31. 12. 2014 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 5 739 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 1 247 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo pak připadali 4,6 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 5,0 %.

Nezaměstnanosti v regionech v okrese Pardubice:
Holice 4,4 %

Pardubice 4,9 %

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc prosinec 2014 byla
v obcích Hlavečník (12,4 %), Labské Chrčice (11,6 %), Litošice (10,9 %), Strašov (9,2 %), Stojice (9,3 %).
Co si vzít s sebou na první návštěvu Úřadu práce ČR
(ÚP ČR), jaké povinnosti má uchazeč o zaměstnání, za
jakých podmínek vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, jaké jsou možnosti v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jak vycestovat za prací do zahraničí nebo jak může ÚP ČR pomoci zaměstnavatelům. To je
jen malá ukázka toho, co se dozví čtenáři v praktické Informační brožurce, kterou za přispění celoevropské sítě
EURES vydal Úřad práce ČR. Materiál si zájemci mohou
stáhnout na www.uradprace.cz v sekci Informační letáky - praktické rady.

Přelouč 5,7 %
Kontakty:

Nezaměstnanost v Pardubickém kraji —
prosinec 2014

950 144 401 - 406, zaměstnanost
950 144 407, vedoucí
950 144 501 - 505, 520 - 521, nepojistné sociální dávky

Okres Pardubice 5,0 %, okres Chrudim 7,0 %, okres Svitavy
8,1 %, okres Ústí nad Orlicí 5,8 %.
Pardubický kraj celkem: 6,2 %.

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Konsolidace IT a nové služby TC obcí
reg.č. CZ.1.06./ 2.1.00/22.09510

Město Přelouč uspělo na podzim roku 2014 s žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti
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intervence 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzvy 22,
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Předkládaný pro-

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
jekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč s celkovými
náklady ve výši 5 986 138,- Kč bude hrazen z 85 % z evropských fondů.
Pro realizaci projektu bude využito technologické centrum,
vybudované v rámci výzvy IOP č. 06 „Město Přelouč - Rozvoj
služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností v obcích
správního obvodu ORP“, reg.č. CZ.1.06/2.1.00/06.06852 v letech 2011 - 2012. Technologické centrum, vybudované taktéž
s pomocí finančních prostředků EU, poskytne architektonický
základ pro provozování služeb projektu.
Na obecné úrovni je cílem projektu zefektivnit podporu výkonu veřejné správy a zpřístupnit informace veřejnosti. Konkrétní a měřitelné cíle projektu představuje implementace nástrojů
podporujících zvýšení transparentnosti veřejné správy prostřednictvím podrobného rozklikávacího rozpočtu v prostředí webové prezentace města, digitalizace datových zdrojů pořízením

!

skenovací linky, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury prostřednictvím centrálních firewallů a systému pro správu
systémových a bezpečnostních logů, vytvoření rozhraní pro integraci nástroje eZAK s elektronickou spisovou službou a rozšíření technologického centra o nové servery pro vizualizaci
a zálohování v záložní lokalitě při výpadku hlavní lokality.
Naplněním cílů projektu bude mj. zkvalitněna ochrana informačních technologií, eliminace bezpečnostních rizik a prevence škod vzniklých z kybernetických útoků, dále bude zkvalitněno propojení agendových systémů úřadu se základními
registry a elektronickým systémem spisové služby, čímž se učiní
významný pokrok na cestě k plné elektronizaci veřejné správy.
V současné době je ukončena fáze přípravy zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Předpokládané datum ukončení výběrového řízení je 31. 3. 2015. Následně proběhne do
konce září roku 2015 realizace akce.

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v MěÚ Přelouč“,
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001 byl úspěšně realizován
vání informací na úřadě, a to nejen v oblasti informačních
technologií.
Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském
úřadu Přelouč, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ je financován
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

V období únor 2013 - leden 2015 probíhala realizace projektu „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském
úřadu Přelouč“, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci Výzvy 89.
Na realizaci projektu se podílel sedmičlenný tým složený
z úředníků městského úřadu pod vedením tajemnice městského úřadu jako garanta projektu.
Hlavním cílem projektu bylo posílení územní veřejné správy ve městě Přelouč, zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení otevřenosti a transparentnosti úřadu vůči občanům. V rámci projektu byly definovány celkem tři klíčové aktivity:
# Realizace procesního a bezpečnostního auditu, která zahrnovala podrobné zmapování procesů probíhajících na
některých odborech městského úřadu, identifikaci rizik, identifikaci personálních zdrojů a navržení optimalizace současného stavu procesů a vytížení pracovních pozic. Výstupem byla tvorba mnoha dokumentů, zejména „Vrcholová
procesní mapa MěÚ“, „Optimalizace organizační struktury
MěÚ“ a „Rozdílová analýza současného a navrženého stavu“,
na jejichž základě došlo k úpravám organizace úřadu.
Na procesní audit plynule navázal bezpečnostní audit, jehož výstupem bylo vytvoření Systému zabezpečení informací na úřadě. V souvislosti s touto aktivitou byla zpracována dokumentace bezpečnostní politiky a upravena řada
interních směrnic, které řeší jednotlivé úseky zabezpečo-
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# Zpracování strategického plánu rozvoje města, který je
dlouhodobým koncepčním dokumentem rozvoje města s výhledem na 15 - 20 let. Na tvorbě strategického plánu se
podílelo velké množství lidí - podnikatelů, odborníků na jednotlivé prioritní oblasti, zástupců vzdělávacích institucí, představitelé města a vybraní úředníci. V pracovních skupinách
zazněla pestrá směs nápadů a názorů, které se zpracovatelům strategického plánu podařilo shrnout do závěrečného
dokumentu, který schválilo zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 26. 6. 2014. Schválený „Strategický plán rozvoje města Přelouče“ se tak stal oficiální politikou města
v oblasti dlouhodobého rozvoje. Po komunálních volbách
2014 byla Radou města ustavena Řídící a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu, která bude spolupracovat na implementaci strategického plánu.
# Zkvalitnění finančního řízení města znamenalo především analyzovat oblasti potřeby finančního vzdělávání. Na
základě této analýzy probíhalo vzdělávání představitelů samosprávy a úředníků, především úřednic finančního odboru.
Proběhla řada školení přímo v prostorách městského úřadu
i mimo něj, pořádaných odborníky z praxe v oblasti finančního řízení. Na školeních se přítomní seznamovali především s novou legislativou a jejím dopadem do finančního
řízení města. K završení této aktivity byla zpracována vnitřní směrnice „Rozpočet a oběh účetních dokladů“, která nastavuje systém řízení rozpočtového a nákupního procesu,
správy majetku a finančního řízení MěÚ Přelouč.
Veronika Dofková
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,
s počátkem nového roku 2015 mi dovolte malé zamyšlení, nebo chcete-li rekapitulaci posledních let působení městské policie v našem městě.
Od založení Městské policie Přelouč v roce 1991 sídlí služebna již na čtvrté adrese. V současnosti a to druhým rokem ji
občané naleznou v přízemí nového úřadu v centru města na
adrese Československé armády 1665 s non-stop režimem, kdy
je přítomen vždy dozorčí služby, který přijímá telefonická oznámení, vyřizuje přestupky, poznámky a poznatky
občanů a řídí hlídku v počtu dvou strážníků.
Postupem času se měnil počet strážníků od třinácti do šestnácti lidí. V současnosti slouží 14 strážníků a to včetně velitele. Jde o minimální počet
strážníků na pokrytí denních a nočních služeb v počtu 3 strážníci na službu.
V průběhu let se na postu velitele objevila jména Václav Brabec, Jaromír Urban, Jiří Poříz, Mgr. Petr Veselý, Mgr. Martin Karabec a v současnosti vede městskou policii druhým rokem Radek Hrdý.
Každý z velitelů se snažil o získání důvěry a podpory občanů a i v současnosti je prioritou pomoc
občanům a poskytování kvalitních služeb.
Co se týká vybavení městské policie, tak i to prodělalo velký vývoj, ak už hovoříme o vozovém parku, kamerovém systé-

žující a proto byla na místo přivolána záchranná služba, která
muže ošetřila. Další dořešení bude následovat na služebně
městské policie.
Muž bez dokladů
Dopoledne byl kontrolován v čekárně na nádraží silně zapáchající muž. Neměl u sebe žádné doklady a nemohl prokázat svou totožnost, proto byl předveden na Policii ČR, a jelikož se ukázalo, že není hledanou osobou, byl propuštěn.
Vandalismus mladíka
V ranních hodinách bylo občankou města nahlášeno, že spatřila mladého muže, jak vytrhnul
bednu na noviny a hodil ji do vozovky. Tento přestupce byl zaznamenán městským kamerovým systémem, poté dohledán a pokutován.
Výtržnictví na dětském hřišti
Dozorčí si povšiml na kamerovém dohlížecím
systému skupiny mládeže, která se na dětském
hřišti nechovala tak, jak by měla. Seděli na stole
a znečiškovali okolí. Po příjezdu hlídky byli všichni
zkontrolováni, poučeni o vhodnosti chování a věc
řešena domluvou.
Vykrádání kontejneru
Městskou kamerou byl spatřen muž, jak pomocí háčku vykrádá kontejner s elektrickým odpadem. Přestupce byl zkontrolován, odpad vrácen na určené místo a navíc mu byla udělena bloková pokuta.
Zmatený oznamovatel
V ranních hodinách bylo přijato zmatené oznámení muže
o tom, že byl napaden v jednom místním baru, je zraněn a chce
podat trestní oznámení na Policii České republiky. Na místě se
ukázalo, že muž neměl na útratu a poté co byl z baru vyveden, zavolal smyšlené oznámení. Nakonec si to muž vše rozmyslel a nic oznamovat nechtěl.

mu, pultu centralizované ochrany, vybavení služebny i samotného vyzbrojení a vystrojení strážníků.
Co říci závěrem?
Městská policie je orgánem, jehož zřizovatelem je město
Přelouč, je pověřena zabezpečováním místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce, přispívá k ochraně
a bezpečnosti osob a majetku, odhalováním přestupků a jiných
deliktů, dohledem nad dodržováním pravidel občanského soužití a v případě nedodržování těchto pravidel také zajištěním
nápravy. Městská policie je tu především pro občany a je připravena jim vždy podat pomocnou ruku.
Ještě bych rád čtenáře upozornil, že byla vydána nová obecně závazná vyhláška č. 3/2014, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství. Tato vyhláška je vyvěšena na internetových
stránkách města.

Některé události uplynulých dní
Opilý mladý muž
V ranních hodinách si hlídka městských strážníků povšimla mladého muže spícího na chodníku. Muž dlouho nereagoval na žádné podněty, a když byl konečně probuzen, nadýchal
2,3 promile alkoholu. Jeho stav byl vyhodnocen jako život ohro-
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Potyčka se zbraní
V nočních hodinách byla řešena potyčka několika opilých
mužů na místní ubytovně. Rozepři se nakonec rozhodl řešit
jeden z nich se zbraní v ruce. Po příjezdu hlídky byla situace
zklidněna a zjištěno, že se jednalo o atrapu střelné zbraně, ale
i tak bylo agresorovi důrazně domluveno, že nesmí zbraní nikoho ohrožovat.
Podomní prodej
Odpoledne zavolal místní občan oznámení o podezřelých
prodejcích energií. Tito byli nalezeni, ztotožněni a bylo jim vysvětleno, že vyhláška města podomní prodej zakazuje. Věc bude dále řešit příslušný správní orgán.

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

156 - ne z mobilních telefonů
466 959 660
736 641 952
mp@mestoprelouc.cz - neoznamovat
akutní záležitosti, které se musí řešit
okamžitě
za městskou policii
Bc. Radek Hrdý, velitel MP Přelouč

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice
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Předávání tašek na třídění odpadu je v plném proudu
Město začalo občanům předávat tašky na třídění odpadu do domácnosti a dle
očekávání se setkalo s velkým zájmem
a kladnou odezvou. Kdo chce tyto tašky
získat, měl by si proto s úhradou poplatku za komunální odpad pospíšit. Prozatím je tašek dostatek (město má k dispozici dva tisíce sad), ale zásoba ubývá.
Jednu sadu tašek na jednu domácnost
obdržíte po zaplacení poplatku za komunální odpad a po vyplnění potvrzení
o převzetí při platbě v hotovosti přímo
na pokladně. Při platbě na účet města si

sadu tašek můžete vyzvednout v kanceláři odboru životního prostředí (4. patro,
číslo dveří 4.13). Každá sada obsahuje tři
barevně odlišené omyvatelné tašky - modrou na papír, zelenou na sklo a žlutou
na plast. S tím rozdílem, že v našem městě se do žluté tašky, stejně jako do žlutého kontejneru, odkládá i tetrapak (nápojový karton), a ze zelené tašky je třeba
před vhozením do zeleného nebo bílého
zvonu sklo rozlišit na barevné a bílé (čiré).
Děkujeme občanům za spolupráci
a věříme, že Vám tašky usnadní systém

domácího třídění, že dojde k nárůstu
množství vytříděného využitelného odpadu a že se do třídění zapojí i domácnosti, které dosud netřídí.

Rozšíření sběru komodit využitelného komunálního odpadu
o kovové obaly a jedlý olej a tuk
Město Přelouč ve spolupráci se svozovou společností SOP a.s. připravuje rozšíření sběru tříděných komodit komunálního odpadu o kovové obaly. Na pět
stanovišk, především na stanoviště u obchodů, nebok tam nakupují i občané
z místních částí, a to v ulici Sportovní
U Tesca, v ulici Obránců míru u prodejny
ŠEPO, v ulici Jiráskova u prodejny COOP,
na parkovišti u hotelu Fontána a dále na
jednom stanovišti na sídlišti, kde je největší hustota obyvatel, budou v průběhu února umístěny šedé zvony označené
samolepkou se základními informacemi o sběru této komodity. Do těchto nádob bude možné odkládat kovové obaly,
tj. nápojové plechovky, prázdné konzervy od potravin, prázdné zvířecí konzervy,
kovové uzávěry a hliníková víčka od nápojů, jogurtů atd. Naopak do těchto nádob nepatří kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev,
benzínu, motorových olejů atd.
Další komodita, o kterou město rozšiřuje sběr využitelných složek komunálního odpadu, je sběr použitého jedlého
oleje a tuku. Občané již nyní mají možnost použitý potravinářský olej a tuk (např. z fritování) odevzdat v uzavřené nádobě (např. plastová lahev) do speciální
nádoby umístěné na sběrném dvoře. Tento použitý olej je předáván k dalšímu
využití.
Rozšíření komodit využitelného komunálního odpadu je další cesta, jak šetřit
životní prostředí i finanční prostředky.
Výroba hliníku je energeticky velmi ná-
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ročná dokonce přibližně 23x více než výroba skla. Recyklací hliníkového odpadu
se ušetří až 97 % energie, které by bylo
potřeba k výrobě kovu z primární suroviny. Efektivním a účinným tříděním a likvidací olejových odpadů zase přispějeme
nejen k menšímu znečištění vod olejovými složkami, ale chráníme své odpadové systémy před ucpáním a pomáháme
efektivně a ekologicky využívat odpad pro
výrobu např. biopaliva jako přídavku do
nafty, dále v chemickém a gumárenském
průmyslu, při výrobě elektrické energie
apod.

Je jen na nás samotných, jak se k této
možnosti třídění postavíme a jak využijeme možností, které nám město nabízí.

Majitelům psů město nabízí zdarma sáčky
na psí exkrementy
Město Přelouč informuje majitele psů,
že si mohou vyzvedávat na pokladně
městského úřadu mikroténové sáčky na
psí exkrementy. Majitelé psů obdrží na
každého přihlášeného psa 7 bloků sáčků (tedy 350 ks jednotlivých sáčků). Podmínkou pro vydání sáčků na psí exkrementy je provedení úhrady poplatku za
psa na rok 2015. Sáčky si zde mohou
vyzvednout i majitelé psů, kteří jsou
v souladu s obecně závaznou vyhláškou
od platby poplatku ze psa osvobozeni.
Poplatníci, kteří uhradí poplatek převodem na účet města, si sáčky mohou rovněž vyzvednout na pokladně. Výhodou

těchto sáčků je jejich skladnost a možnost odložit sáčky s psími exkrementy do
běžných odpadkových košů, které jsou

rozmístěny po celém městě. Uklidit po
svém psovi je povinností držitele psa
a také vizitkou člověka. Děkujeme všem
zodpovědným majitelům psů za pozitivní přístup k čistotě veřejných prostranství.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Exkurze do výroby
vánočních ozdob
Dne 8. 12. se žáci 5. A a 6. B zúčastnili exkurze do dílny vyrábějící skleněné vánoční ozdoby ve Dvoře Králové. Měli možnost se seznámit s celkovou výrobou od
foukání skla, stříbření, barvení, až po zdobení finálního výrobku. Některé z vyráběných ozdob si pak mohli vybrat a zakoupit
v podnikové prodejně. Na rozloučenou také jednu ozdobu dostali jako dárek.
Mgr. M. Holická

dává na dalekou cestu, aby viděla narození Ježíška. Spolu s andělem Arielem cestou
potkávají pasáčka s ovečkami, octnou se
na tržišti v Jeruzalémě a při sčítání lidu.
Dostanou se i ke třem vznešeným králům,
kteří je doprovodili až do Betléma. Po prohlídce Betlému v životní velikosti žáky čekala dobově oblečená služebná, aby jim
nabídla teplý čaj a vánoční cukroví v zámecké cukrárně. Domů jsme přijeli krásně vánočně naladěni.

Polabská výškařská tour
V úterý 16. 12. 2014 jsme se zúčastnili Vánoční Kolínské lakky, která je součástí
Polabské výškařské tour a naši žáci reprezentovali školu velmi úspěšně, nebok získali v rámci velké konkurence - přibližně
30 sportovců na jednu kategorii - 3 medaile:
Honza Farkaš z 9. B - 3. místo za výkon
160 cm (nový osobní rekord)
Tomáš Kolibík z 6. A - 2. místo za výkon
130 cm
Klára Kuchyňková z 6. A - 3. místo za výkon 125 cm (nový osobní rekord).

Dále dosáhli na pěkná umístění i tito žáci:
Adéla Mrkvičková z 7. A na 4. místě za
pěkný osobní rekord 130 cm
Míša Štainerová z 8. A na 5. místě za výkon 135 cm
Lenka Máčiková z 8. A na 6. místě za výkon 130 cm.
Gratulujeme, děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a přejeme další výborné výkony a výsledky!
Mgr. A Šmídlová

Vánoční Potštejn
I když už čas Vánoc je za námi, vzpomínky zůstávají. V adventním čase naše třída navštívila vánočně vyzdobený zámek
Potštejn. Děti byly přivítány rodiči Barunky,
která se vyptávala na původ Vánoc. I přes
nebezpečí se zvídavá Barunka s dětmi vy-
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budoucí školáky v hezky vyzdobených třídách. Bylo vidět, že některé děti přišly k zápisu s očekáváním a zvědavostí, jiné zase
s ostychem. Zapisující si s dětmi povídali,
„ověřovali“ si základní dovednosti a znalosti. Děti si mohly také vyzkoušet práci s interaktivní tabulí, což bylo pro ně vítaným
zpestřením.
Budoucí prvňáčci byli za své „výkony“
při zápisu odměněni dárky a výrobky, které si pro ně připravili starší spolužáci.

Hraný Betlémský příběh v interiéru zámku byl velice zdařilý vzdělávací program
pro děti.
Mgr. V. Šorfová

My všichni přejeme novým školákům
a jejich rodičům hodně úspěchů a škastné
vykročení do „nové etapy“ života.
Mgr. D. Cyroňová

Zápis do prvních tříd

Od našich žáků…

Tak zase nadešel ten den, kdy budoucí prvňáčci v doprovodu svých rodičů přišli do školy k zápisu do prvních tříd. Zápis
se konal v pátek 16. ledna 2015. Přesně
v 14.00 hodin se otevřely dveře budovy
I. stupně ZŠ a zápis byl zahájen.
Naše škola se na tento významný den
v životě malých předškoláků pečlivě připravila. Zapisující učitelé D. Staňková, A. Školníková, D. Cyroňová a M. Souček přivítali

Bláznivá třída
Ve třídě máme usměvavou tabuli,
bláznivou houbu a mrzutý stůl.
Usměvavá tabule říká bláznivé houbě:
„Pořádně mě setři a potom mě utři.“
Mrzutý stůl jen přikývne,
ale co si myslí, však nevíme.
Pokaždé, když stůl naplníme,
nesouhlasné „brum, brum“ uslyšíme.
Bručí, bručí, nemá proč,
točí se však kolotoč.
Houba volá: „PojTte psát,
křída je můj kamarád!“
Tabule se těší moc,
křída volá o pomoc.
Křídu bolí záda,
proto má psaní ráda.
„Doufám, že už není hodin moc,
nemám totiž ráda noc.“
Jan Kubiska, 5. A
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Základní škola Smetanova ul.
Zápis 2015
Řada budoucích
prvňáčků a jejich rodičů využila možnosti prohlédnout si školu ještě před tím, než
šli k zápisu. Během
dne otevřených dveří na I. stupni, který proběhl 6. ledna,
poznali paní učitelky
I. stupně, prohlédli si
budovu, třídy, keramickou dílnu, družinu i počítačovou
učebnu. 16. ledna se
k zápisu dostavilo
72 dětí. Pohádkové
bytosti, které neodmyslitelně patří k zápisu, měly tedy letos
hodně práce, když
všechny budoucí žáčky doprovázely při plnění zábavných úkolů na stanovištích.
Z hojného počtu se
radovaly paní učitelky, které nakonec posoudily zralost a školní připravenost dětí
a postaraly se o administrativní náležitosti zápisu. I když si
budou chtít některé
děti zápis příští rok
zopakovat, je jisté, že
v září budou otevřeny tři první třídy. Na
své budoucí prvňáč-

ky se těší Mgr. Z. Jánská, Mgr. V. Tužilová a Mgr. L. Bechynská. Děkujeme všem rodičům, kteří naší škole dali důvěru. Žáky je možné dodatečně zapsat v kanceláři školy do
15. února.

Tříkrálová sbírka
Naši žáci se tradičně na začátku ledna dobrovolně účastní Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita Přelouč. Asi
45 dětí přispělo významnou měrou k úspěchu celé akce, při
které bylo v Přelouči a v okolních 40 obcích vybráno rekordních 150 623 Kč.

Soutěže
V lednu byla vyhodnocena fotografická soutěž na téma
Barvy podzimu. Nejhezčí fotky poslali Dan Uchytil z 3. B, dále pak Nikola Čapková z 9. A a Míša Křivčíková z 2. A. Tato
soutěž zatím hledá své příznivce, a tak doufáme, že příští
téma osloví více začínajících fotografů. Všechny soutěžní fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách školy:
http://www.zssmprelouc.cz/fotogalerie/barvy/thumb.html.
Sportovní úspěch zaznamenali žáci 5. tříd, kteří s přehledem vyhráli turnaj v přehazované. Týmy děvčat i kluků si přivezly z Chvaletic nejen diplomy, ale tak dorty a čokolády. K vítězství nejvíce přispěli Beáta Hejná a Petr Bielčik. Gratulujeme!
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Osmiletý obor vzdělání poskytující střední vzdělání
s maturitní zkouškou:
79-41-K/81

Gymnázium - PRIMA (pro žáky 5. tříd ZŠ)

79-41-K/81

Gymnázium - KVINTA (pro žáky 9. tříd ZŠ)

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

Reprodukční grafik, grafička pro média

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

Tiskař na polygrafických strojích

34-53-H/01

Reprodukční grafik, grafička

33-56-H/01

Truhlář

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel automechanik

23-51-H/01

Strojní mechanik - zámečník

AKTUALITY - z lavic gymnázia
PŘÍPRAVNÉ KURZY
Už tradičně pořádáme pro všechny zájemce o studium na
gymnáziu bezplatné přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
do primy a kvinty. Absolvováním přípravných lekcí můžete zvýšit své šance na přijetí.
Kurzy budou zahájeny 21. února 2014 v 14.30 v učebně
primy (II. patro). Další termíny a informace o zaměření jednotlivých kurzů naleznete na našich stránkách (gyasos-prelouc.cz/gy).
VÁNOČNÍ KONCERT 2014
Předvánoční náladu podpořili naši studenti také vlastním
vánočním koncertem. Zaplněný sál učebny hudební výchovy
se tak odpoledne 18. prosince radoval z vystoupení klavíristů,
houslistů, hobojistů, trumpetistů, flétnistů, hornistů, bubeníků,
recitátorů, kytaristů i zpěváků. A bylo celkem jedno, jestli hráli
a zpívali koledy, populární nebo klasické skladby, či přednášeli
cimrmanovské básničky.
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Úžasnou atmosféru korunovali všichni zúčastnění studenti, vyučující i publikum, když se zapojili do sborového zpívání. Dvojhlasou „Purpuru“ by jim mohl závidět leckterý regulérní sbor.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Přeloučské gymnázium se i letos zapojilo do Tříkrálové sbírky, která probíhá vždy první lednový týden. Studentky a studenti doprovázeli mladší koledníky ze základních škol a přispěli
tak svým dílem ke zdárnému průběhu této největší dobrovolnické akce u nás.
Sbírka 2015 tak i díky jejich pomoci vynesla neuvěřitelných
87 892 758 Kč.
SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
Dlouholetou tradicí se stala účast našich studentů v soutěži „SAPERE“. Toto prestižní klání, které se zaměřuje na zdravý životní styl, zlákalo ve školním kole celkem 37 přeloučských
gymnazistů (22 studentů z nižšího a 15 z vyššího stupně gymnázia). V mladší kategorii obsadili první tři místa Alfred Junek,
Andrea Lhotová a Nikola Novotná. V kategorii středních škol
byli nejlepšími řešiteli Adam Král, Tomáš Barták a Denisa Hývlová. Postupujícím studentům budeme držet palce v okresním kole.
Školní kolo olympiády v německém jazyce pro žáky vyššího stupně gymnázia se uskutečnilo 17. prosince 2014. Zúčastnilo se jej sedm nejlepších němčinářů. Postupně absolvovali
testování složené z poslechu a konverzace. První místo obsadila Gabriela Hoang ze septimy, druhé místo získal David Petr ze sexty. Oba dva postupují do okresního kola.
V pardubickém DDM Beta se konalo okresní kolo dějepisné olympiády, určené žákům základních škol a nižších tříd gymnázií. Zúčastnilo se celkem 31 žáků. Naše škola zde měla dva
zástupce, oba z třídy tercie. Miloš Šebestián skončil osmý, Johana Khorelová třináctá.
Florbalové reprezentantky Gy a SOŠ Přelouč absolvovaly
úspěšný turnaj v rámci sportovní olympiády pardubické oblasti a dosáhly velmi cenného úspěchu. Přestože šlo o jejich první
společnou soutěž, umístila se naše děvčata na 3. místě mezi
12 středními školami. O úspěch se zasloužily studentky M. Vašicová, D. Havránková a M. Hajnová ze SOŠ a A. Bolková, T. Válková, K. Blehová, M. Horáková, L. Fričová, V. Mikulenková, A. Hájková, K. Linhartová s J. Mačkovou z gymnázia.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Souznění 2015
První akce letošního kalendářního roku, které se zúčastnili žáci naší školy, se konala 8. 1. v koncertním sále ZUŠ Pardubice - Lonkova. Na koncertě s názvem Souznění 2015 se
kromě našich žákyň představili žáci domácí ZUŠ a především
děti ze ZŠ a PŠ Svítání. Naší školu reprezentovaly žákyně kla-

skutečně není málo, držíme samozřejmě palce a přejeme mnoho úspěchů. O výsledcích budeme informovat v dalších číslech.
Petra Lojínová

Veronika Rumlová
vírního oddělení Tereza Luňáková, Eva Jiráková a Veronika
Rumlová ze třídy paní učitelky Baborákové. Jako hlavní host
večera vystoupila operní pěvkyně Andrea Kalivodová.
Michal Chmelař

SOUTĚŽE
Jako každoročně je na zuškách únor ve znamení soutěží,
tentokrát v oborech dechové nástroje a zpěv. Po školních kolech, která částečně proběhla ještě před vánočními prázdninami, se v polovině února uskuteční kola okresní. Všem žákům,
kteří jsou za naši školu do těchto soutěží vysláni, a že jich

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
ŽIVOTOPISY

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

FELDSTEIN, Petr
Utečenci: 25 sportovců, kteří odešli
za svobodou. Praha: Práh, 2014.

BALICKÝ, René
Zrada v Minecraftu.
Ostrava: Fantom Print, 2014.

KOŠŤÁLOVÁ, Michaela
Soukromí Milady Horákové.
Praha: Petrklíč, 2014.

ČECH, Pavel
Dobrodružství Rychlé Veverky. Poklad.
Havlíčkův Brod: Petrkov, 2013.

LANGER, Pavel
Trnité cesty do říše Nippon.
Praha: Triton, 2014.

GOTTHARDOVÁ, Lenka
Šemík a Horymír.
Praha: L.Gotthardová, 2004.

SCHOLLER, Christiane
Můj pradědeček František Ferdinand:
příběh arcivévody Františka Ferdinanda
očima jeho pravnučky Anity Hohenberg.
Líbeznice: Víkend, 2014.

POLÁČEK, Martin
Wifina: zábavná encyklopedie pro zvídavé holky a kluky.
Praha: Česká televize, 2014.
J. K.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ
Vás zve
na literární besedu

JANA KLIMEČKOVÁ

PŘEZRÁLÉ MORUŠE
retro román o Přelouči, Zbrojovce,
budování lepších zítřků a moruších
v úterý 24. 2. 2015
od 17.00 hod.
Zasedací místnost
Městského úřadu Přelouči
3. patro (s výtahem)
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Marie Kozáčková
Vladimíra Pa|ourová
Jarmila Horníková
Božena Nejedlá
Vlasta Tylerová
Božena Danielová
Vlastimil Škorec
Věra Drahokoupilová
Josef Beran
Marie Procházková
Josef Volejník
Miroslava Vrtáčková
Eliška Špásová
Zdeněk Kasal

94
94
94
93
91
91
89
87
86
86
85
85
85
80

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

Poděkování
Ráda bych alespoň touto cestou poděkovala pečovatelkám
CHARITY Přelouč za péči, kterou mi v rámci úseku „Ppéče o seniory“ dlouhá léta poskytovaly.
V roce 2001 pod záštitou diecéze Hradec Králové založila
Ing. Zdena Kumstýřová přeloučskou Charitu s úmyslem pečovat o seniory.
Tehdy, mezi potřebné jsem se přihlásila i já, mající na starost svého bratra, který utrpěl těžký úraz hlavy s trvalými následky. Sama nemocná, se špatnou pohyblivostí, jsem požádala pečovatelky Charity o potřebnou pomoc. Byly moji oporou
i útěchou a posilou.
S jejich lidským porozuměním jsem zůstávala 13 roků
v příjemné péči. Byly pečlivé, ochotné, obětavé, za což jim tímto mnohokrát děkuji.
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Václav Růt
Antonín Pek
Miroslav Zářecký
Miloslava Štědrová
Jan Exner
Václav Heřman
Otto Danihelka
Růžena Volfová
Marián Štajner
Jana Dašková
Jiří Miler
Vlasta Jiráková
Jaroslav Vavřina
Daniela Čermáková
Marie Morávková

80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

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

O to více mne mrzí a je mi líto, že chybějících 180.000,- Kč
na provoz Charity, bylo příčinou k zániku úseku „péče o seniory“
v rámci této Charity v Přelouči.
Jiřina Roubíčková, Přelouč

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat Pečovatelské službě Přelouč vedené paní Burketovou. Jejich rychlé jednání, laskavá a vysoce profesionální péče umožnila ponechat po tři roky mou maminku p. Zdeňku Lejhancovou v domácím prostředí i při velmi
těžkém zdravotním postižení. Mé díky patří i paní Kulakovské
a jejímu týmu Komplexní zdravotní péče za cenné rady a zdravotní ošetřování maminky.
Marie Piklová

Přeloučský ROŠT
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Okénko z Domova u fontány
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
s novým rokem se ve vzpomínkách vracíme do toho předešlého kdy, bilancujeme a promítáme si, co jsme udělali dobrého
a co se nám příliš nepovedlo. Dobrým skutkem je i podpora sociálních služeb a za tu my vděčíme našim dárcům a podporovatelům. Dovolte mi, abych několik následujících řádků věnovala právě jim. Mezi dárce roku 2014 patří firmy, organizace
či jednotlivci, kteří chovají přízeň k Domovu u fontány v Přelouči a podporovali Domov svými finančními nebo věcnými
dary a veřejným vyjádřením podpory.
Poděkování patří především:
Městu Přelouč, které na provoz Domova přispělo již po
několikáté, v roce 2014 částkou 760 188 Kč.
V součtu 362 183 Kč, bylo poskytnuto ze strany mnoha
obcí na zkvalitnění péče o naše klienty. Mezi tyto obce patří
Obec Zdechovice, Městys Choltice, Město Chvaletice, Obec
Kostěnice, Obec Úhřetice, Obec Rohovládová Bělá, Obec
Rybitví, Obec Pohořany u Ronova, Město Dašice, Obec Nové Hrady, Obec Předhradí, Obec Kladruby nad Labem, Město Hlinsko, Obec Valy u Přelouče, Město Sezemice, Obec
Starý Mateřov, Obec Staré Hradiště, Obec Mikulovice,
Město Třemošnice. Za jednotlivce a rodiny patří dík paní
Pardusové, panu Čermákovi, Miloslavě Mášovové, Martině Hudečkové, rodině Musilově firma Autokelly, Jiřímu
Pilnému, Olze Richterové, rodině Tomkově, Vlastě Šetinové, Kamile Černíkové, Miroslavu Hrnčiarovi, Ing. Jitce Malé,
Heleně Vlasákové, Renatě Viktorinové, Miroslavě Němečkové, Zuzaně Růžičkové, Dagmar Ševčíkové, občanskému
sdružení Krásný věk, Sboru církve adventistů sedmého dne.
Věcné dary, ve formě potravin nám věnovali: firma Ovoce - zelenina Vitera, který věnoval ovoce a zeleninu, cukrárna
DUO, která věnovala k oslavě jubilejních narozenin našich
klientů celkem 14 dortů a 8 kg těsta na vánoční pečení cukroví s klienty, firma Hartmann-Rico, a. s., která věnovala občerstvení na akci Vánoční neděle.
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V roce 2014 Domov u fontány oslavil 50. let od svého otevření. Toto výročí doprovázela oslava pro obyvatele Domova,
jeho zaměstnance a zúčastnili se také významní hosté. Za
občerstvení děkujeme firmám Bidvest, Jatky Bojmany s. r. o.,
Catus s. r. o., Cukrárna Duo, EKOSAN spol. s. r. o., Řeznictví Francouz, společnost Hartmann-Rico a.s., Pekárna Hrubý, JIP, United Bakeries, Zelenina Vitera, stavební firma Ječmínek, Lékárna Chrudim, Poliklinika Přelouč, Ing. Pavel Šotola, Untraco, Obec
Zdechovice, Libor Matoušek, stavební dozor firmy LIMMA s.r.o.
Kulturním darem byl pro nás lidový soubor Vechcovanky
a romská cimbálovka, kterou sebou na oslavy 50. výročí Domova přivezl až ze Slovenské republiky DSS Ametyst z Tovarné a starosta obce Vechce.
I dámský klub, na kterém se dámy pravidelně každý týden
scházejí, podpořili věcnými dary paní Dana Jelínková a manželé Malí. Oblíbený a hojně navštěvovaný klub kuchařinek
podpořila věcným darem paní Markéta Kořínková.
Děkujeme také moderátorovi Michalu Pácaltovi, který za
symbolický honorář moderoval oslavy 50tého výročí a zajistil
ozvučení vnitřních i venkovních prostor vlastní aparaturou.
Všem patří obrovský dík, ale také uznání za podporu naší
činnosti, která má za cíl přinášet našim klientům radost. Poděkování patří také všem, kteří do Domova opakovaně dochází a bez nároku na odměnu pro naše klienty připravují společenské a duchovní vyžití. Patří sem:
Dobrovolníci z Dobrovolnického centra Charita Přelouč
Římskokatolická církev
Českobratrská církev evangelická
Církev československá husitská
Církev adventistů sedmého dne
Současně bychom byli rádi, kdybychom si Vaši přízeň zachovali i nadále.
Do nového roku 2015 Vám všem přejeme mnoho zdraví
a velké množství osobních i pracovních úspěchů.
Děkujeme.
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Sovičky v Přelouči
Vysoký stříbrný smrk na zahradě lékárny U Zlatého raka, který, pokud jedete
vlakem na Prahu, určitě z trati nepřehlédnete, má teY nové nájemníky. Usídlila se
zde rodinka kalouse ušatého. Obyvatelé
podkrovního bytu nad lékárnou mají tak
nové sousedy, které mohou ze svého balkónu pohodlně sledovat. Dospělá sova
vysoká 30 - 40 cm zde vyvedla čtyři sovičky, které jsou zatím velké asi 20 cm.
Z hustého smrku vysokého přes 30 m se
již po nějaký čas ozývalo divné tlumené
houkání a patnáctiletá dcera obyvatel
bytu, jejíž pokoj ústí na balkón, se strašidelného houkání za nocí bála a od-

mítala v pokojíčku spát. Pak jednoho
dne zahlédla mezi větvemi smrku soví
rodinku.

a navíc, loňský rok se přemnožili myši,
na kterých si právě tyto sovy pochutnávají. To jim také umožní v tomto roce ještě jednou vyvést mláYata, takže město
ušetří za deratizaci a občané za pastičky na myši.

V obavě o osud soviček v tuto roční
dobu, navíc v centru města, jsme kontaktovali ochránce přírody, ale ti nás ujistili,
že jim žádné nebezpečí nehrozí, i když
se podivili, jak brzy letos sovy mláYata
vyvedli. Je to prý tím, že je mírná zima

Dům dětí a mládeže Přelouč
Šachový turnaj škol
V lednu až březnu 2015 organizujeme tradiční Šachový
přebor škol. Turnaj proběhne ve dvou kategoriích: I. mladší kategorie - I. stupeň ZŠ, II. starší kategorie - II. stupeň ZŠ, prima
až kvarta gymnázium. Nejprve proběhne turnaj ve zvolené kategorii na každé škole. Nejlepší šachisté z každé školy se utka-

jí v závěrečném finálovém turnaji o pohár místostarosty města
Přelouč. Hlavním rozhodčím turnaje je šachový mág Jiří Hon.
Fotografie je z prvního turnaje ZŠ Přelouč, Masarykovo nám.
I. stupeň ze dne 16. 1. 2015.

Nabídka pro děti a rodiče
Harrachov
Nabízíme týdenní pobyt pro rodiče s malými dětmi v Harrachově. Pension Markétka se nachází v klidné lokalitě Harrachova. V pensionu jsou 2 až 5ti lůžkové pokoje. Každý pokoj
má vlastní WC, koupelnu, TV a nabízí možnost přípoje Wi-Fi
k internetu. Parkování je možno přímo u domu. Součástí pensionu je společná kuchyňka a společenská místnost, která slouží ke stravování - snídaně formou švédských stolů, obědy a večeře formou jednotného menu. V areálu pensionu se nachází
finská sauna pro pět osob a venkovní vířivka. Pro děti a jejich
rodiče bude připraven program na celý týden.
Cena: ubytování + plná penze + pobytová taxa za 1 den. Dítě
do 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu), dítě 3-10 let
277,- Kč, dospělá osoba 431,- Kč.
Přihlášky a další informace u Blanky Leksové - 777 267 671
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Akce pro děti a mládež

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

!

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá

Příměstský tábor I. 2015

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

cena tábora: 3 700,- Kč

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

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá

Příměstský tábor II. 2015

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

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 13. 7. - 22. 7. 2015
Pojedeme do horské chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou. Ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sprchovými kouty
a WC. V chatě je prostorná jídelna, společenská místnost. Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou
podávány formou švédského stolu. Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to vše ve
volné přírodě. Navštívíme Harrachov, Dvoračky, pramen Labe,
koupaliště v Jablonci nad Jizerou a další krásná místa.
Děti se mohou naučit základy hry na kytaru.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 2. února 2015, na požádání zašleme poštou.
Vyplněnou přihlášku vraPte a finanční úhradu
proveSte do konce května 2015.
Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha - doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600
Ge Money Bank Přelouč.
Cena tábora: 3 700,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava,
strava, ubytování, vstupy, lanovky, pedagogický dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně
nebo na uvedených telefonních číslech.
Pozor! Kapacita tábora je omezena,
proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.
Hlavní vedoucí tábora: Pavel Hrdý,
telefon 466 672 003, 739 246 119
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Termín: 13. 7. - 17. 7. 2015
Čas: 9.00 - 16.00 hod.
Poznávání tajemných a zajímavých míst Přelouče a okolí. Děti si
s sebou nosí jídlo na celý den. Sportovní oblečení, turistická obuv.
V případě špatného počasí aktivity v DDM. V ceně tábora
jízdné a vstupy. Přihlášky do 30. června 2015
Vedoucí: Jana Homolová
Cena: 500 Kč
Bližší informace: 466 672 003, 728 441 113
e-mail: ddm@ddmprelouc.cz

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá

Příměstský tábor III. 2015

Termín: 24. 8. - 28. 8. 2015
Čas: 9.00 - 16.00 hod.
Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče a množstvím her. Děti si
s sebou nosí jídlo na celý den. Sportovní oblečení, turistická obuv.
V případě špatného počasí aktivity v DDM.
V ceně tábora jízdné a vstupy.
Přihlášky do 30. června 2015
Vedoucí: Jana Homolová, Pavel Hrdý, Blanka Leksová
Cena: 500 Kč
Bližší informace: 466 672 003, 739 246 119
e-mail: ddm@ddmprelouc.cz
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Přestože už se po vánočním čase rozjel další rok naplno,
rádi bychom vás seznámili s pár čísly a tím, co se nám v tom
uplynulém roce povedlo.
Ve VOLANTU pracovalo bez nároku na odměnu 8 dobrovolníků. Celkem odpracovali více než 1500 hodin, což je úctyhodné číslo a všem mnohokrát za jejich čas a úsilí děkujeme,
jelikož bez nich by VOLANT nefungoval. Působili především
v klubu pro děti a mládež, kde pomáhali se zajištěním provozu, s realizací aktivit, účastnili se nejrůznějších akcí. Ještě jednou moc děkujeme a doufáme, že spolu dlouho vydržíme ☺!
Klub pro děti a mládež byl otevřen celkem 158krát. A navštívilo jej 111 různých dětí! Denně jich přišlo v průměru 17.
27 jich docházelo pravidelně, tedy alespoň dvakrát týdně.
6440krát byly v klubu realizovány nejrůznější volnočasové
a vzdělávací aktivity. Mezi nejoblíbenější patřily již tradičně výtvarné a rukodělné činnosti (1536) a sport (1169) a hned za nimi se drží pomoc s domácími úkoly a doučováním (727), což
už ale není tolik oblíbená zábava☺. Věnovali jsme se také zpěvu a hraní na hudební nástroje (258), pracovním činnostem
(275), nácviku péče o domácnost (úklid, vaření, atp. - 181), ale
také mnoha dalším aktivitám a hrám. Uspořádali jsme celkem
30 akcí. Opět se konal letní tábor v Semíně, který se přes všechny překážky nakonec skvěle vydařil. Užili jsme si také například
výlet do dinoparku, na zámek Karlova koruna, do pardubického aquaparku, čarodějnice, halloween, mikulášskou a vánoční besídku, připravili jsme dvě výstavy v městské knihovně,
zúčastnili jsme se Pohádkové cesty a Dne dětí pořádaných
spolupracujícími organizacemi působícími v Přelouči. Prodávali jsme naše výrobky na slavnostech Františka Filipovského,
založili jsme e-shop, ve spolupráci s praktikantkou Johčou vyšlo první číslo časopisu VOLANŤÁK, a tak dál a tak dál. Rok byl
nabitý zážitkami, novými vědomostmi a zkušenostmi. Rozloučili jsme se s řadou dětí a přivítali řadu nových☺.
No a co plánujeme na rok letošní? Čeká nás opět především učení, učení, učení! Školní povinnosti je holt potřeba plnit!
Ale samozřejmě. Kromě úkolů, doučování a péče o klub, nás
čekají také všechny oblíbené činnosti a akce, na které se už
moc těšíme. V únoru vyrážíme bruslit na zimní stadion a jelikož nastává plesová sezóna, uspořádáme si také jeden ples
a to se vší parádou. A co nás ještě čeká? Výlet do Zoo, archeoparku, lanového centra, iqlandie, na zámek, letní tábor, a mnohé jiné, již tradiční i netradiční akce.
Rádi bychom poděkovali všem za podporu a přízeň, kterou
nám projevili v minulém roce. Děkujeme také našim dárcům
a Městu Přelouč za poskytnutou finanční pomoc!
NAŠE SLUŽBY
Klub VOLANT
Po - Čt 13.30 - 17.30 (určen dětem a mládeži od 5 do 15 let)
Informační centrum
Po a St 13.30 - 17.00 (včetně přístupu na internet zdarma)
Dohody o výkonu pěstounské péče
na tel. 773 001 046
Najdete nás v ulici Pardubická 734, Přelouč, 535 01. Více
informací se o nás dozvíte na www.volantops.cz. Mrkněte
také na náš internetový obchůdek www.volantshop.cz ☺!
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Vítání občánků
Prosincové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Alžběta Emma KREJSKOVÁ

Liliana RÁCOVÁ

2 / 2015

Aneta STÁRKOVÁ

Lucie KHORELOVÁ
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sídlo:

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

Laktační poradenství
www.kojeniprelouc.webnode.cz, tel. 605 515 924

Laktační poradenství
v RC Sluníčko Přelouč
Každá maminka, která má potíže
s kojením, či si potřebuje ujasnit informace o kojení, může zavolat na telefon
605 515 924 a objednat se do Laktační poradny Sluníčka. Laktační poradnu
vede certifikovaná laktační poradkyně.
Laktační poradkyně (LP) se vždy snaží
o co nejrychlejší řešení situace, proto se
většinou podaří nabídnout termín k setkání ještě týž den nebo nejpozději do
dvou dnů.
LP maminku vyslechne, zkontroluje
techniku kojení, případně ji poupraví
a doporučí vhodný postup v řešení potíží. Mamince poskytuje i psychickou podporu a nabízí možnost dalšího kontaktu formou e-mailu, sms či telefonických
dotazů. První návštěva v poradně je zpoplatněna, další kontakt je již zcela zdarma. LP provází maminku kojením v případě zájmu několik týdnů, měsíců či let.
Z hlediska zdraví dětí je velmi dobré dlouhodobé kojení, maminky jsou LP v dlouhodobém kojení velmi podporovány.

Přednášky o kojení
Přednášky „Začínáme s kojením“
se nyní nově konají v RC Sluníčko každé čtvrtletí. Jedná se o tři na sebe navazující setkání o délce 2 - 2,5 h., dle
zájmu. Přednášky jsou určené těhotným
ženám, maminkám s dětmi do cca 4 mě-

síců věku, zdravotníkům i ostatním zájemcům. Podrobnější informace získáte
na stránkách www.kojeniprelouc.webnode.cz, nebo na telefonu 605 515 924.
Termíny přednášek jsou sestavovány dle
zájmu nahlášených maminek, nejčastěji v odpoledních hodinách.
Těším se na Vás a Vaše děti.
Ilona Kubová,
certifikovaná laktační poradkyně
Přelouč

Laktační poradenství
u maminky doma
Stejné jako ve Sluníčku, maminka
však nemusí s dítětem nikam přecházet
a může své starosti probrat s LP v klidu
svého domova.

Podpůrná skupina
kojících maminek:
Pokud má maminka zájem o častější získávání informací o kojení (jiné potřeby v kojení má novorozenec, jiné batole
a jiné školkové dítě ☺), může navštěvovat
Podpůrnou skupinu kojících maminek.
Skupina se koná ve Sluníčku každé pondělí od 10.15 h. do 11.45 h. Maminky
se mohou na skupině sdílet, podporovat, i sledovat, že i kojení starších dětí je
naprosto normální činnost patřící k mateřství. Skupinu vede LP a vysvětlí případné nejasnosti maminek. K dispozici jsou
maminkám kojící polštáře, přebalovací
pult, hračky a další vybavení.
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Prezidentské návštěvy v Přelouči v minulosti
Nedávná návštěva prezidenta republiky v našem městě přímo vybízí k článku na téma návštěv a dalších kontaktů českých
a československých prezidentů s Přeloučí.
Prvním prezidentem, který k nám zavítal, byl Tomáš Garrigue Masaryk. Přelouč navštívil již řadu let před svým zvolením,
25. listopadu 1906, kdy přednášel v budově Občanské záložny
o významu Karla Havlíčka Borovského. Přijal pozvánku Občanské besedy, která pořádala přednášky pražských přednášejících.

Smuteční úprava dvorany Občanské záložny v září 1937
u příležitosti úmrtí prezidenta Masaryka
Další kontakty prezidenta Masaryka s Přeloučí jsou doloženy
v roce 1918, kdy byl jmenován čestným občanem města. 23. září 1922 se pak konala jeho oficiální návštěva. Obsáhle o ní informuje historik Josef Ledr v Dějinách města Přelouče nad Labem. Masaryk přijel se svou družinou automobilem kolem páté
hodiny večerní od Čáslavi na přeloučské náměstí, kde ho uvítalo obecenstvo složené z mládeže, spolků, legionářů, úředníků,
zástupců škol a církví z Přelouče a okolí. Po přivítání starostou Horáčkem zazněla národní hymna a Masaryk vystoupal
do sálu Občanské záložny. Zde ho přivítal pro změnu pěvecký
sbor, prezident se podepsal do Pamětní knihy městské a obdržel perlekovou kazetu jako dar. Poté promluvil s představiteli
spolků a legionáři, načež se odebral do městské knihovny, o kterou se velice zajímal. Před sedmou hodinou odjel k podniku
Železoprůmysl, který si prohlédl. Zde ocenil zejména výhodnou
polohu města a promluvil s dělníky. Dále se podíval k cukro-
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varu a k Labi, které bylo právě regulováno, načež odcestoval
do Živanic. Další kontakty města s Masarykem byly čestného
charakteru — každý rok 7. března byly slaveny oficiálně jeho
narozeniny, ke kterým dostal čas od času „dar“ - v roce 1925
bylo náměstí pojmenováno jeho jménem, o pět let později
„dostal“ sportovní areál pod parkem a v roce 1937 byla na
jeho počest otevřena střelnice. Po jeho úmrtí 14. září 1937 se konal vzpomínkový večer a tryzna.
Prezident Edvard Beneš město navštívil 21. srpna 1936 u příležitosti vojenských manévrů, zdržel se však velice krátce — pouze po příjezdu pobyl na velitelství manévrů a v cementárně
pana Skaly. Čestným občanem města se stal v říjnu téhož roku,
ale již o tři roky později o tuto poctu přišel. Roku 1948 se konala oslava jeho narozenin a po jeho úmrtí 3. září ještě tryzna.
V kontaktu s městem byli i prezidenti komunistické éry. Klement Gottwald byl dle dobových zvyklostí jmenován 20. listopadu 1948 čestným občanem města, Antonín Novotný v roce
1960 přislíbil na žádost Františka Filipovského, že nebude Občanská záložna upravena jako internát zemědělské školy. Prezident Ludvík Svoboda nebyl ve svém funkčním období s Přeloučí oficiálně spjat, ale navštívil ji ještě jako ministr národní
obrany u příležitosti oslav 25. výročí Československé obce legionářské v září 1946.
Návštěva prezidenta Václava Klause 8. prosince 2005 a prezidenta Miloše Zemana 12. ledna 2015 je natolik čerstvá, že
ji snad není třeba připomínat.
Prameny a literatura:
LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad Labem. 1. vyd. Přelouč: Knihtiskárna Otakara Ludvíka, 1926. 539 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl třetí,
1848—1918. 1. vyd. Přelouč: Město Přelouč, 2004. 307 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl čtvrtý,
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Rok 2014 v depozitáři Městského muzea v Přelouči
V minulém roce uspořádal depozitář
městského muzea ve spolupráci s dalšími institucemi dvě akce pro širokou veřejnost. Dne 3. března proběhla v Občanské záložně přednáška „Lípa Svobody
a pomník Antonína Švehly — dvě zaniklé
přeloučské památky 20. století“, kterou
pořádalo Kulturní a informační centrum
města Přelouče. 14. dubna byla zahájena výstava „Od Rettigové k Záložně. Přelouč v 19. století“, na kterou si našlo cestu do počátku října 270 návštěvníků.
Tato výstava byla realizována ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem
města Přelouče. Celkově na všechny akce přišlo více jak tři sta občanů. Děkujeme za Vaši účast!
Depozitář však samozřejmě prováděl,
podobně jako v minulých letech, též běžné interní aktivity. Zmiňme se stručně
o několika z nich. Úspěšná byla sbírkotvorná činnost — získali jsme do sbírek
1342 zajímavých exponátů, od fotografií

a pohlednic, přes plakáty, diplomy a knihy až po předměty větších rozměrů, jako
jsou cihly, které zřejmě pochází z přeloučské cihlárny. Číslo je takto vysoké zejména díky vícenálezům v depozitáři, především rozsáhlé pozůstalosti někdejšího
přeloučského kronikáře Františka Prášila, která obsahuje též fotografickou dokumentaci vývoje města a okolí z let
1945—1984. Všem dárcům patří velký dík.
Nelze opomenout také práci pro badatele. Depozitář navštívilo 71 badatelů
z řad středoškolských a vysokoškolských
studentů, odborníků a ostatních zájemců.
Řadu dní strávili v depozitáři bohemisté z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením dr. Aleny Fidlerové, kteří zde zpracovávali sbírku starých tisků
do chystané odborné publikace. Dalším
významným badatelem byl doc. Petr Kmošek z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, který připravuje též odbornou publikaci. Proběhla spolupráce s Ar-

Fotohádanka

cheologickým ústavem Akademie věd ČR
v Praze, kam jsme zapůjčili pravěkou
eneolitickou měděnou sekeru k odbornému zkoumání. Na výstavu „O životě a díle básníka Bohdana Jelínka“, která se konala na Zámku Choltice, jsme zapůjčili
několik fotografií. Pro publikaci Státního
okresního archivu v Pardubicích „Pod
hvězdou Davidovou. Židé na Pardubicku od 16. století po současnost.“ jsme
poskytli několik tématických fotografií našich exponátů. Zodpověděli jsme 29 dotazů. Povedlo se nám několikrát proniknout do médií — pro Český rozhlas
Pardubice jsme natočili dvě reportáže.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se
na setkání v roce 2015.
Mgr. Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek,
Kulturní a informační centrum
města Přelouče
+420 731 200 821
muzeum@ksmp.cz

Věříme, že výherce na sebe nenechá opět dlouho čekat a na
Vaše správné odpovědi se jako obvykle těšíme na e-mailové
adrese redakce časopisu Rošt: rost@mestoprelouc.cz.

Správná odpověY na fotografickou hádanku z lednového
Roštu zní:
„Na fotografii vidíme ulici Československé armády v její horní části pod Masarykovým náměstím. Napravo se nachází dům č. p. 27, nalevo původní zástavba. V pozadí je
tehdejší Bio invalidů a začátek polí. Fotografie pochází
z let 1942-1943.“
Vítězkou se již podruhé stává paní Heřmanová a my ji
tímto gratulujeme.
Pro únorové vydání jsme si pro vás připravili snad o něco
lehčí úkol, proto bychom od vás rádi věděli nejen kde je fotografie pořízená, ale i přibližně v jakém roce a také to, kdy byly vykáceny topoly, které na fotografii vidíte.

Rybáři
Výbor Českého rybářského svazu zve své členy na Výroční
členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 14. února od 9.00
v Občanské záložně. Hlavním bodem jednání bude ustanovení výboru místní skupiny Přelouč.

2 / 2015

Český rybářský svaz, místní organizace Přelouč si Vás dovoluje pozvat na tradiční Rybářskou taneční zábavu, která se
uskuteční v sobotu 28. února od 20.00 hod. v místní sokolovně. Hraje skupina MTO. Vstupné činí 150 Kč. Vstupenky je možné vyřídit v rybářském domě každé úterý a čtvrtek od 8 - 11 hod.
a 13 - 16 hod., nebo po domluvě na telefonním čísle 775 163 837
či 466 953 393. Další prodej vstupenek je možný na místě.
Zajištěná je bohatá tombola - spousta kaprů a dalších cen.
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Matyáš Novák, Jiří Kotal a Tomiko Asahina
v přeloučské Občanské záložně - prosinec 2014
Na nevšední zážitek se tak lehce nezapomíná, třebaže nás od něj dělí již
určitá doba. Článek pana Lumíra Kysely a paní Ivany Kyselové na str. 30 v prosincovém Roštu připomněl všem, kteří
jsme přišli 13. prosince 2014 do Občanské záložny, krásnou atmosféru, o kterou se zasloužila trojice vynikajících muzikantů Matyáš Novák, Jiří Kotal a Tomiko Asahina. Rodina Kyselových pozvala
a finančně podpořila spolu s Městem
Přelouč koncert vynikajících umělců hráčů na klavír a klarinet. V sále Občanské záložny zněly skladby Smetany,
Dvořáka, Brahmse, Bacha, Chopena,
Liszta, Nováka, Vorlové i dalších hudebních skladatelů.

Mladý klavírista Matyáš Novák je
znám Přeloučákům z Divišovy vily, kam
je zván od roku 2011 rodinou Kyselových. Své první vystoupení v Občanské
záložně uskutečnil Matyáš v prosinci
roku 2014 a koncertování spolu s manžely Jiřím Kotalem a Tomiko Asahina se
mimořádně povedlo. Jak napsal pan
Lumír Kysela ve svém dopise paní starostce a všem Přeloučákům: …posluchačům se nechtělo zvedat ze židlí.
Klavírista Matyáš Novák na sebe prozradil, že raději koncertuje než soutěží. Dobře ví, že soutěže jsou důležité.
Získal 21 prvních cen na národních
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a mezinárodních soutěžích doma i v zahraničí. Získané zkušenosti mu poskytují srovnání s lidmi, kteří se věnují stejné činnosti a posílí psychickou odolnost.
V zahraničních soutěžích je mnohem
uvolněnější. Říká, že na domácí půdě
se od něj již očekává dokonalý a bezchybný výkon. To je ideál, kterému se
snaží přiblížit. Nakolik se mu to daří,
musí posoudit učitelé a poroty na klavírních soutěžích. V Přelouči předvedl
mistrovství, které v mnohých mohlo vyvolat představu Liszta, jenž kdysi v mladém věku oslňoval publikum. Kontakt
s posluchači navázal Matyáš úvodním
slovem a celý koncert moderoval sám.
Je mu vlastní i smysl pro humor. Šestnáctiletý Matyáš je klavírista, skladatel,
improvizátor, registrovaný chovatel, milovník železniční dopravy. Rozhodně není běžným teenagerem.
Všem věkovým kategoriím dokazuje, že věnovat se klasické hudbě stojí
za to. Je si vědom toho, že interpret by
měl mít dokonalou techniku, ctít skladatele, tedy respektovat a dodržovat zápis, a vždy reprezentovat hudbu, nikoli vlastní osobu. To neznamená, že by
do skladby nepřidal „něco ze sebe“. Naopak. Tato přidaná hodnota činí interpretaci jedinečnou. Vyžaduje to i velkou pokoru.
Jiří Kotal (1975) patří k výrazným
osobnostem české klarinetové školy.
Je absolventem pražské konzervatoře, AMU v Praze a VŠMU v Bratislavě
při doktorandském studiu. Získal řadu
stipendií. Za zmínku stojí např. stáž
na Toho Gakuen Orchestra Academy

v Toyamě (Japonsko), kde působil jako
asistent a 1. klarinetista. Jako sólista
a orchestrální hráč je zván ke spolupráci s řadou orchestrů. Se svou ženou
klavíristkou Tomoko Asahiny vystupuje
na sólových recitálech, z nichž velmi
prestižní byl např. recitál v komorním
sále světoznámé Suntory Hall v Tokiu
(2005), recitály v Padově a ve Venezii
(2005) nebo recitál v komorní řadě Slovenské filharmonie (2006). Za těžiště
své činnosti považuje hru v orchestru.
V letech 1996 - 2014 působil jako sóloklarinetista Komorní filharmonie Pardubice. V sezóně 2005/06 jako klarinetista a basklarinetista Filharmonie
Hradec Králové. Od roku 2013 je členem orchestru opery Národního divadla v Praze.
Japonská klavíristka Tomoko Asahina studovala hru na klavír, kompozici a dirigování na Tokijské hudební
akademii a pokračovala ve studiu postgraduálně na Musašino hudební akademii. Udělení stipendií Ministerstva
školství České i Slovenské republiky jí
umožnilo od roku 1997 studium na
AMU v Praze. A posléze na Akademii
umění v B. Bystrici, kde dokončila úspěšně magisterské a doktorandské studium.
Zúčastnila se mnoha soutěží, kde obdržela řadu ocenění. Se svým manželem
J. Kotalem vydala profilové CD a koncertuje na mnoha pódiích v Evropě i zámoří. Jako orchestrální hráč se tato významná umělkyně výrazně podílí na
spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice.
Marcela Danihelková

Moruše konečně na pultech
Po prvním úspěšném románu Chlebani se v těchto dnech konečně dostala na
pulty knihkupectví druhá knížka - retro román - přeloučské autorky Ing. Jany Klimečkové Přezrálé moruše. Besedu čtenářů s autorkou připravuje na tento měsíc
Městská knihovna v Přelouči, 5. února bude o svojí knížce hovořitJana Klimečková v pořadu Máme hosty v Českém rozhlase Pardubice. Uskuteční se slavnostní
křest knihy za účasti významných hostů. O průběhu křtu vás budeme informovat
v březnovém čísle. Knihu si můžete zakoupi i v přeloučské Amipě.
vj
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Rok 1945: Nikdy nekvetly šeříky tak krásně
Tento název jsem si vypůjčil z krásné knihy známých historiků Jana Galandauera a Miroslava Honzíka, kterou vydali
v roce 1985. Kniha obsahuje na 183 stranách řadu barevných
i normálních obrázků z konce nejničivější války, kterou lidstvo
poznalo, tanky v ulicích Berlína, Vídně i Prahy, Hitlerovu mrtvolu v troskách říšského kancléřství, salvy a radost na počest
vítězství, ale též Hirošimu a Nagasaki v troskách a podepsání
japonské kapitulace na palubě americké bitevní lodi Missouri.
Kniha obou historiků má kromě úvodu 4 odstavce s řadou
pododstavců:
1. Před svítáním je tma největší
" Na prahu nového roku
" Velký nástup
" Soumrak bohů
" Na osvobozeném území
" Oni
" Mozaika života za okupace
2. … a celý národ povstal
" Předehra, čtyři slavné dny, Osvobození
3. Jako dávný Phoenix
" Mír světu, Vláda národní fronty Čechů a Slováku, Lidová

Klub aktivní senior

(KLAS)

První setkání Klas(u)
v roce 2015

demokracie, Na stráži nového života, Kola výroby se roztáčejí, Život se stal opět životem
4. K socialismu
To podobenství povstání celého národa s dávným Phoenixem mne vyvedlo jako bývalého latináře trochu z míry, ale ten
časový odstup se musel projevit. Trochu hledání ve velkém latinském slovníku mně na str. 937 dalo tuto odpověY: PHOENIX
je bájný pták egyptský, jenž se vždy po 500 letém žití ve svém
hnízdě upálil, ale z popela vzlétl znovu omlazen.
Autoři uvedené knihy jsou si plně vědomi, že je velký rozdíl mezi prožitím událostí a sdělením či přečtením historických
knih, ale není zase takový, aby smazal základní skutečnost, že
historickému roku 1945 vděčíme za to nejcennější - za svobodu a mír.
Naši mladší či mladé generaci můžeme slíbit, že o průběhu květnových událostí v r. 1945 v našem městě máme vše
podchyceno a budeme to uvádět na pokračování v Přeloučském Roštu. Vždyk 70ti leté výročí naší svobody si to jistě zaslouží.
Informace o přípravách Přeloučského Roštu ke květnovým
oslavám připravil:
F. H.

v Divišově vile se velmi zalíbily ozdoby zhotovené z papíru
technikou Quilling. Všechny dámy se daly do práce a každá si
vytvořila 3 a více ozdob na stromeček k příštím Vánocům. Pánové zatím dotvářeli prostor, který nám poskytl městský úřad
a upravil prostory tak, aby zde mohlo sedět, případně tvořit asi
25 lidí.

Lednové setkání členů Klas(u) proběhlo ve
znamení „Tvořivá dílna.“ Na výstavce betlémů

Druhé lednové setkání mělo název: „Kdo si hraje, nezlobí.
Tedy, kostky, karty, skreble, hrady a zámky, Aktivity a další.“
2. února se chceme podělit o zážitky z četby. Nabídnout,
doporučit, vyprávět, přečíst úryvek, půjčit a vypůjčit si, vyměnit a poslouchat o knize, seznámit se s knihou, kterou já ještě
neznám. Další únorové setkání 17. 2. se věnujeme opět tvořivé dílně. Náměty budou tak trochu od každého něco.
Členky a členové Klasu přejí všem čtenářům Roštu pohodový rok 2015
Anna Kubátová

2 / 2015
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Premfoto
Nalézt nejvhodnější termín v roce pro
výstavu není nejjednodušší a také v případě PREMFOTO se nám to napoprvé nepodařilo ideálně vyřešit. Shodli jsme se
na lákavém období předvánočním s využitím jak přímo dnů svátečních tak i oblíbených mezisvátků se zakončením posledním volným dnem, tj. Novým rokem.
V této době značná část zaměstnaných
vybírá dovolené, je sváteční nálada, čas
na procházky a tedy i na návštěvu výstavy. Do 7. ročníku včetně se tedy konala každoročně v tomto období, přičemž
pro všechny tyto ročníky nebylo stanoveno pevné datum vernisáže předem, ale
vždy individuelně s přihlédnutím k seskupení pracovních a svátečních dnů,
v tom kterém roce. V prvních ročnících,
kdy akce nebyla ještě tak populární ani
tolik přitažlivá se zdála volba termínu
vyhovující. S rozšiřující se zahraniční účastí autorů v soutěži a tím i s rostoucím zájmem zahraničních návštěvníků se začal
jevit termín jako ne příliš vhodný, protože ani delší cestování v tomto zimním
období nebývá příjemné. Avšak ani my
jsme v praxi neshledali tento termín jako optimální. Vedle zklamání z nižší návštěvnosti, než jsme očekávali, jsme při
realizaci shledali předem neuvážené technické problémy. Kupř. k tomu, aby mohly
být při vernisáži 5. ročníku 17. 12. 1961
nabízeny též kompletní katalogy, muselo být kompletní „zrcadlo katalogu“ včetně všech textů a originálů fotografií pro
reprodukci do katalogu předáno do tiskárny do 15. 9. Podmínkou tiskárny pro
převzetí zakázky v té době bylo schválení textové i obrazové části tiskovým
dohledem nejprve ONV, se zvyšující se
publicitou a rozsahem akce KNV a později dokonce ministerstva kultury. Čím
vyšší úřad, tím déle schvalování trvalo
(každá stránka katalogového zrcadla musela být totiž opatřena razítkem úřadu
dohlížející organizace, což mělo zabránit
možnosti výměny nebo doplnění textu či
fotografie před předáním do tiskárny.
Tento proces trval 4-6 týdnů, při několika
našich osobních urgencích. Aby tedy mohl být splněn termín pro tiskárnu, muselo být kompletní zrcadlo odesíláno ke
schválení v polovině měsíce srpna. I když
jsme po porotě dokázali zrcadlo sestavit
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- 6. část

do týdne, musela tedy porota zasedat
někdy začátkem měsíce srpna a konečný termín příjmu fotografií byl na konci
července. V této době dovolených byl vždy
problém zajištění poroty. Kromě toho autoři žádali posun uzávěrky tak, aby měli
čas zpracovat snímky z dovolené. Ani tiskárna nebyla zakázkou na konci roku nadšena, protože v té době měla řadu zaká-

zek souvisejících s Vánocemi a Novým
rokem. Po několikaletém opakování výstavy v předvánočním a vánočním termínu pokleslo značně i nadšení našich
rodinných příslušníků, když jsme dva týdny před Vánoci chodili denně domů z klubu kolem půlnoci a déle. O Vánocích pak
jsme se střídali u pokladny výstavy.
Po zralé úvaze všech těchto vážných
skutečností jsme se rozhodli od 8. ročníku obrátit cykly a poroty organizovat
v lednu až začátkem února a pravidelné
vernisáže provádět každoročně 1. květ-

Inzerce
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na, kdy jsou na náměstí jednak ti uvědomělí v průvodu, jednak ti druzí ve frontách na dietní párky a banány, protože
1. máj a Vánoce byly právě ony dvě příležitosti jak po odstání fronty seznámit
své potomky se žlutým jižním ovocem
nazývaným banán. Tento termínový přesun znamenitě vyhovoval jak autorům,
tak pořadatelům, především ale návštěvníkům, kteří si udělali rádi současně výlet do okouzlující jarní přírody. Nakonec
i tiskárna byla spokojena.
Výstava 7. ročníku se tedy ještě konala od 17. 12. 1963 do 1. 1. 1964. Aby

mohlo dojít k výše uvedeným změnám
termínů závěrky, poroty a vernisáže výstavy, musela být soutěž v roce 1964 vynechána a uzávěrka 8. ročníku byla stanovena na 3. únor 1965, vernisáž výstavy
pak poprvé 1. května téhož roku. Tento
termín byl už i v dalších letech pro přeloučskou premiéru dodržován. Mezi tím
se výstava rozrostla natolik, že ji nebylo
možno po hospodářsko-finanční stránce
zajiškovat fotoklubem a proto byla pojata do plánu jednotného Klubu kultury
ROH. Klub kultury vznikl sloučením stávajících závodních klubů ve městě. V po-
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sledních ročnících by ani to nestačilo na
rozsah výstavy, pročež bylo využíváno
účinné spolupráce s okresním kulturním
střediskem PKO v Pardubicích. Zorganizovala ji tehdejší metodička pro fotografii paní H. Budská. Svými organizačními
schopnostmi přispěla k propojení našich
obou organizací tak, že mohlo být v plné
míře využíváno i služeb PKO-výstavnictví k profesionálnímu provedení instalací dalších ročníků výstavy jako i její
propagaci.
Pokračování příště

Nebojte se obrátit o pomoc: Amalthea nabízí
bezplatnou podporu při řešení rodinných neshod
Přemýšlíte o rozchodu nebo se rozvádíte a obáváte se, jaký dopad to bude
mít na Vaše děti? Potýkáte se s výchovnými problémy dětí, nemůžete se v rodině
domluvit na pravidlech péče o ně nebo
řešíte komunikační problémy s dalšími
rodinnými příslušníky a obáváte se, že to
ovlivňuje i Vaše děti? Pak jsou následující řádky určeny právě Vám.
Konflikty jsou součástí našeho každodenního života. Mnohé z nich dokážeme zvládnout sami, některé se nám však
nedaří dlouhodobě vyřešit a přinášejí
nám trápení, napětí a obavy z budoucnosti. Nejvíce se nás konflikty dotýkají,
pokud je zažíváme s nejbližšími lidmi.
V případech sporů mezi rodiči trpí nejvíce děti.
Velice účinným nástrojem při překonávání rodinných konfliktů, které mohou
svou závažností ohrožovat zdravý vývoj
dítěte, je mediace.
Je to kultivovaný, úspěšný a rychlý
způsob řešení sporu, který za pomoci třetí strany - mediátora, vede ke smírnému
řešení. Cílem mediace je dohoda, která
je přijatelná pro obě strany konfliktu.
V současnosti je u nás mediace nejvíce využívána k řešení sporů mezi rodiči v době před rozvodem, během něj
a po něm. Rodiče potřebují vyřešit spoustu témat - podle jakých pravidel budou
děti vychovávány, jak budou naplňovány jejich potřeby, kde budou po rozchodu bydlet, jak budou probíhat kontakty
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s druhým rodičem, otázky výživného apod.
Rodinná mediace může pomoci i s dalšími starostmi jako jsou: komunikační těžkosti, rozpory v názorech na výchovu,
rozcházející se představy o tom, jak má
rodina fungovat, kontakty s prarodiči či
výchovné problémy dětí.

Pokud jste z Pardubického kraje
a řešíte rodinný konflikt, můžete být
zapojeni do bezplatné služby, kterou
v Chrudimi a České Třebové poskytuje
Amalthea. Jak? Neváhejte a obra•te se
na Gabrielu Pavlíkovou: 774 452 077,
gabina@amalthea.cz.
Služba je určená pro rodiny s nízkými příjmy a je plně hrazená z projektu Děti doma - s rodiči nebo pěstouny,
který je podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů.

Mediace může pomoci dospělým co
nejvíce ochránit své děti před důsledky
rozpadu rodiny. Pokud rodiče projdou rodinnou mediací, mohou důležité otázky
týkající se rozchodu vyřešit rychle, dokážou spolu komunikovat i v budoucnu
a mají šanci vyhnout se zdlouhavému
a citově náročnému jednání u soudu.
Mediace může pomoci s nastavením pravidel, která vyhovují oběma partnerům
a tím situaci rodiny zklidnit. Dítě pak zůstane v kontaktu s oběma rodiči a navíc
získá zkušenost, že je možné těžkosti
v životě díky společnému úsilí vyřešit.

Inzerce
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SKAUTING
Vánoční přespání v klubovně
Tato oblíbená akce oddílu skautek se pomalu stává tradicí. Už počtvrté jsme se poslední víkend před Vánoci sešly jako
celý oddíl. Užily jsme si spoustu zábavy. Nejprve jsme vyráběly vlastní papírový vánoční stromeček a poté jsme šly na procházku po vyzdobené Přelouči, aby nám slehlo po všem tom
cukroví. Po návratu do klubovny jsme si připravily palačinky
k večeři, nebok máme rády sladké. Po společném jídle přišel
čas na rozdání dárečků. Večer nám rychle utekl a jako pohádku na dobrou noc, jsme se dívaly na film o pejscích. Druhý
den ráno se nám nechtělo vstávat, ale musely jsme. Uklidily
jsme v klubovně, rozloučily se a popřály si krásné svátky.
Ivča Mrvíková

Výprava na Skalní nevěstu
Tak jako každý rok se poslední předvánoční víkend vydalo
13 současných i bývalých členů přeloučské Dvojky na tradiční výpravu do Teplických skal.
Po výstupu z vlaku nás Teplické skály přivítaly deštivým počasím. To nám ale nijak nevadilo, protože páteční večer jsme
strávili v teple chaty vyprávěním historek, hraním společenských
her a nechyběla ani tradiční stezka odvahy.
Druhý den jsme se probudili do podstatně lepšího počasí.
Dopoledne jsme navštívili skalní okruh, odpoledne skalní hrad
Střmen a novou rozhlednu na vrcholu Čáp. Večer začalo lehce
sněžit a to bylo dobře. Čekali nás totiž oddílové Vánoce. Nezapomněli jsme o nich na zpívání koled, ochutnávku cukroví, výrobu dárku, ozdobu vánočního stromku pro zvířata a také vánoční tradice.
Poslední den jsme se probudili do krásného zasněženého
dne. Po úklidu chaty jsme se plni zážitků a dojmů vydali zpět
domů. Výprava se všem líbila a už se těšíme na to, jak si ji příští rok zopakujeme.
Martin Pí•a Pittner

Prahou plnou strašidel
Jednoho lednového dopoledne jsme se vydali vstříc neobvyklému dobrodružství. Cílem byla Praha, kde ožily hrozivé stvůry. Mise odvážných byla strašidla najít dřív, než opět ulehnou
k ročnímu spánku.
Kluci, aby měli náskok a stihli se v Praze podívat i na Pražský hrad a muzeum hraček, vyrazili z Přelouče o něco dřív. Holky dorazily později. Celostátní závod mohl začít. Mladí, staří,
skauti i veřejnost měli jednoduchý úkol. Co nejrychleji rozluštit pomocí nejrůznějších šifer místa úkrytu strašidel a pak se
za nimi vydat do temných uliček staré Prahy.
Zapeklitost šifer, cizí město, mapa a orientace v ní, několik kilometrů rychlé chůze nebo mírného běhu naše skauty
důkladně prověřila. Zvládli to pěkně a odměnou jim mohlo být
postupné nacházení oněch hrozivých strašidel. Tu našli jedno
u orloje, další u Prašné brány nebo u Karlova mostu.
Po doběhnutí jsme počkali na vyhlášení výsledků a přehlídku všech strašidel. Jelikož se mezitím vplížil mezi nás večer, nasedli jsme do tramvají, následně vlaků a vydali se domů.
Lukáš lucky Spurný
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Napsali nám

Cena Sbormistr
- junior
Petr Vacek je od roku 2014 držitelem ceny Sbormistr - junior 2013.
Cenu, kterou uděluje Unie českých pěveckých sborů sborovým dirigentům, získal za vynikající sbormistrovskou činnost
v roce 2013. Tuto cenu obdrželi tento rok jen dva dirigenti v České republice.
Cena mu bude slavnostně předána 6. června 2015 v přeloučské Záložně na jarním koncertu pěveckého sboru Josef
Bohuslav Foerster, který řídí od roku 2007.

!

Tupesy
Celý podzim to v Tupesích vypadalo jako na staveništi. Rekonstrukce elektrického vedení a jeho položení do země, rekonstrukce veřejného osvětlení a mostku přes potok - Lipoltickou
svodnici.
Začátkem prosince bylo vše uklizeno a předáno do užívání - zbyl ještě čas na vysázení okrasné zeleně.
Konec roku jsme zakončili vánočním posezením.

www.ceskesbory.cz
Foto: Kateřina Klapková

Tábor Janovičky u Broumova v roce 2015
I v letošním roce pořádá pionýrská skupina letní tábor v Janovičkách u Broumova, a to v termínu

1. 8. — 15. 8. 2015.
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně správce objektu, došlo pro některé i k mylné informaci, že letos tábor nebude.
Proto chci všechny zájemce ujistit, že opět pojedeme, smlouva je v jednání, proto ještě nemáme hotovou kalkulaci.
Ale ani cena se nebude nijak rapidně měnit (předpokládám 3 800,- — 4000,- Kč).
Přihlášky se budou vydávat 31. 3. a 1. 4. 2015 na adrese:
Marie Mikešová, Choceňská 1187, Přelouč
Telefon: 603 517 946
Na společně prožité zážitky s Vašimi dětmi se těší vedení tábora
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KONEC ROKU V KLUBU UMĚNÍ - ART CLUB PŘELOUČ
Tak jako po celý rok, byl prosinec v Art Clubu Přelouč stejně různorodý a nabitý událostmi.
Začátkem měsíce jsme se rozjeli do Fakultní nemocnice
v Hradci Králové, kde jsme velice rádi tradičně předali dětem
na onkologickém oddělení spoustu dárků, jak můžete vidět
na přiložené fotografii. Samotné nás překvapilo, kolik potřebného se podařilo nakoupit za pět tisíc korun a doufáme, že
to mnoha dětem, především batolatům, pomůže lépe zvládnout
nepříjemnou léčbu a pobyt v nemocnici. Tento peněžní dar
jsme jim mohli zaslat díky pořádání Sochařského workshopu,
který se konal na podzim v zahrádce vedle Záložny. Na této
částce mají velký podíl sponzoři celé akce, ak už to byly míst-

Vánoční návštěva místopředsedkyně Senátu
Miluše Horské v KLUBU UMĚNÍ ART-CLUB

ní firmy, či pivovar Svijany, který nám na tuto akci tradičně
věnoval nějaký ten soudek. Přispěli i ti, kteří si zakoupili los
do tomboly, která se na závěr workshopu pořádala a do níž
věnoval pan Josef Dvořáček své obrázky. Těmto malým pacientům pomáhá Ateliér Josef již několik let penězi, které se mu
dařilo dříve vybrat na Zahradní galerii. O to větší radost máme
z toho, že i v loňském roce, kdy se Zahradní galerie z důvodu
ztráty prostor poprvé po devíti letech nekonala, jsme našli díky pořádání Sochařského workshopu způsob, jak tuto tradici
neporušit. Pravda, bylo toho o trošičku méně, než loni, ale i přesto mnoho pro vedení kliniky, které tuto spolupráci bere jako velmi ojedinělou, výjimečnou a hodnou obdivu.
Měsíc prosinec je pro všechny spojen s našimi nejkrásnějšími svátky, vánocemi, proto i v Art clubu byla nálada stále vá-
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Kulinářské okénko
noční. Nechyběl stromeček, koledy ani cukroví. Krom kurzů
malování, sochaření a kresby, se v ateliéru tvořily ve velkém
vánoční dekorace. Vyměňovaly se nápady, ozdůbky a možná,
že spousta těchto dekorací zdobí domovy autorů dodnes. Již
nyní se těšíme na velikonoční tvoření, o němž vás budeme určitě informovat. Výroba velikonočních doplňků, pletení pomlázek i různé techniky zdobení kraslic, na to vše se můžete těšit
již za chvíli.
Milovníci umění a stálí návštěvníci výstav se mají též na
co těšit. Dne 17. února se bude konat v Senátu České republiky výstava děl členky Art Klubu, akademické Sochařky Blanky Proksové. Pravda, Praha je pro přeloučáky trošku z ruky,
ale kdo bude mít zájem, může se domluvit s panem Dvořáčkem
každé pondělí od 17 hodin v Art Klubu, který se nachází v budově KASI - MONTIFER v 2. patře.
Další člen Art Clubu, pan Aleš Buček, chystá hned dvě výstavy na jaře tohoto roku. První bude v měsíci dubnu a bude
se konat v prostorách L - centra v Pardubicích. Druhá bude

následovat hned příští měsíc, tedy v květnu. Ta bude instalována v prostorách Divišovi vily a budete zde moci vidět jak díla sochařská, tak i dílka malířská. Přesné datum vernisáží a konání výstav ještě upřesníme.
Většina výtvarníků Art Clubu se také stále zabývá tvorbou
na téma František Filipovský. Tento, zřejmě mezi lidmi, nejvíce
známý a uznávaný přeloučský rodák, si dle našeho úsudku
velmi zaslouží mít v Přelouči nějakou stálou expozici. A protože muzeum v Přelouči se již též probouzí z dlouholetého
spánku, rádi bychom přispěli troškou do mlýna. Některá dílka,
tedy sochy Františka Filipovského, jste již mohli vidět na podzimním sochařském workshopu a ty další sochy i obrazy, vám
představíme v nejbližší době.
Závěrem vás tedy všechny srdečně zvu nejen do našeho
ateliéru na případné kurzy, ale i na všechny naše doprovodné
akce a výstavy, které Art Club pořádá.
Za ART CLUB Přelouč Ivana Černíková

Kulinářské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Tak se objevila zajímavá zpráva. Tvrdí, že hovězí maso v našem jídelníčku je velice důležité
a to proto, že obsahuje několikanásobně více železa, než třeba maso kuřecí. Železo se totiž v našem organismu nezastupitelně podílí na krvetvorbě. Z toho se
dá vytvořit rovnice. Málo železa v nás,
rovná se chudokrevnost. Tak si vyberte.
Moje dnešní recepty budou obsahovat všehochuk.
Boršč
Polévka známá hlavně z ruské kuchyně, která si však nachází cestu do celé
Evropy.
Co budete k její přípravě potřebovat:
hovězí maso - může být přední kližkové, kořenovou zeleninu, jednu menší červenou řepu, rajský protlak, čerstvá oloupaná rajčata, hlávkové zelí,
brambory, zakysanou smetanu, ocet,
sůl, pepř, trochu hladké mouky na zahuštění, bobkový list, stroužek česneku, sádlo.
Postup: maso nakrájejte na kostičky, stejně tak kořenovou zeleninu a brambory.
Vše uvařte doměkka v mírně osolené vodě. Vývar sceYte. Červenou řepu oloupejte, pokrájejte též na malé kostky. Na sádle ji krátce orestujete, přidejte rajský
protlak a velkou lžíci octa. Přidejte na
nudličky pokrájené zelí, pokrájená a oloupaná rajčata, bobkový list. Vše zalijte
scezeným vývarem. Krátce před dovařením vmíchejte světlou jíšku. Do vývaru
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vrakte uvařené maso se zeleninou a uvařenými bramborami. Česnek nasekejte
na malé kostičky a přidejte do polévky.
Dochukte solí, pepřem případně i octem.
Do porcí na talíři dejte lžíci zakysané
smetany.
Zelná polévka se smetanou
Co budete potřebovat: hlávkové zelí,
větší cibuli, sádlo, drcený kmín, sůl,
hladkou mouku na zahuštění, okrájené, na kostičky pokrájené brambory,
rajský protlak, mletou sladkou i pálivou papriku, několik nožiček tenkých
párků, kelímek zakysané smetany.
Postup: na sádle do sklovata opečte nadrobno pokrájenou cibuli, přidejte na
nudličky pokrájené zelí a kmín. Krátce
orestujte. Zalijte mírně osolenou vodou,
do které dejte brambory a na kolečka
pokrájené párky. Před dovařením přidejte rajský protlak a smetanu, ve které rozkvedlejte lžíci mouky, krátce povařte. Na
dochucení zasypte sladkou i pálivou paprikou.
Balkánské vepřové plátky
Co budete potřebovat: vepřové plátky
(kotlety, krkovice) bez kosti, sádlo,
lžíci olivového oleje, sůl, pepř, plnotučnou hořčici, zelené i červené papriky, rajčata, ostrý kečup, masový vývar (i z kostky), cibuli
Postup: maso si předem naklepejte, osolte, opepřete a potřete hořčicí. Pokapejte
olivovým olejem a nechte v chladničce

dvě hodiny odpočívat. Doporučuji maso
po stranách nařezat. Při tepelném zpracování se nebude kroutit. Pak ho na sádle zprudka z obou stran orestujete a dejte bokem. Do výpeku přidejte najemno
pokrájenou cibuli a dosklovata osmažte. Na ni přidejte pokrájené papriky a oloupaná rajčata, krátce orestujte, na závěr
přilijte několik lžic ostrého kečupu, dejte zpět orestované plátky masa, podlijte
vývarem a pod pokličkou za občasného
promíchání duste doměkka. Jako přílohu
použijte rýži, brambory, hranolky…
Špekové knedlíky
Co budete potřebovat: rohlíky, voňavý
špek, vajíčka, sůl, strouhanku, mléko,
kysané zelí, cibuli.
Poznámka: na vajíčkách nešetřete, jinak
se vám může stát, že při vaření se knedlíky rozpadnou.
Příklad: když použijete 5 rohlíků, dejte
4 vejce.
Postup: rohlíky pokrájejte na malé kostky, špek rozškvařte a vlijte na rohlíky.
Osolte a přidejte vajíčka. Pro zvláčnění
přilijte trochu mléka, mírně zasypte strouhankou. Vše promíchejte do kompaktní
hmoty. Nechte asi hodinu odstát. Je-li
těsto řídké, zahustěte strouhankou, opačně zřeYte mlékem. Znovu promíchejte.
Mokrýma rukama tvarujte kulaté knedlíky (velikost asi 5 cm) a vkládejte do
vroucí vody (mírně osolené). Doba vaření je asi 10-15 minut. V době odpočívání
těsta si uvařte kysané zelí a usmažte dosklovata cibulku, kterou budete polévat
knedlíky i zelí.
Dobrou chuk!
Pavel Culek
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Hrůzná předzvěst konce války v Přelouči II.
Ve středu dne 24. ledna 1945 projely Přeloučí dva transporty smrti. V obou
případech zde několik hodin postály na
vedlejší koleji. Vlak s tak neobvyklým
nákladem vzbudil velkou pozornost,
zejména v továrnách nacházejících se
v blízkosti nádraží (cukrovar, EGO(vka),
Radiotechna a zbrojovka - Heeresfahrzeugreparaturwerkstatt).
Po skončení války byla vytvářena evidence zločinců, zločinů a shromažYována svědectví.
Hlášení přednosty stanice v Přelouči
prvnímu oddělení ředitelství
státních drah o transportu z Osvětimi,
projíždějícím 24. ledna 1945
přeloučským nádražím
Při stěhování koncentračních táborů
z východu na západ v zimě 1945 byly
stanicí Přelouč kromě více dílčích transportů vedeny 2 ucelené vlaky, každý
asi po 60 v otevřených nákladních vozech. Byly to dne 24. ledna 1945 vlak číslo 90 858, příjezd Přelouč 9.48 hod., odjezd v 11.46 a číslo 6226, příjezd Přelouč
v 16.19, odjezd v 17.01 hod.
Již pohled na příjezd vlaku byl příšerný. Vězňové zkřehlí zimou ve vozech
stáli, hlavy přikryté umouněnými hadry,
aby si alespoň hlavu vlastním dechem
zahřáli. A kolik jich asi ve vozech leželo,
poněvadž se nemohli na nohou udržet!
Ti co stáli, přešlapovali kymácením nohy
na nohu, takže celý ponurý lidský náklad
vlaku byl v kymácivém pohybu a tvořil
hrůzný obraz apokalyptický.
Již před příjezdem vlaku hlásili strážníci trati, že jsou z vlaku vyhazovány mrt-

voly vězňů. Když vlak přijel, spatřili jsme
s hrůzou, že téměř u každého vozu s brzdou byly v budce, či v ochozu pro brzdaře, narovnány mrtvoly vězňů, oblečené
jen v cárech hadrů. Kromě toho měl vlak
na konci jeden otevřený vůz, kam byli
mrtví vězňové házeni. Stav živých vězňů byl žalostný, oblečeni byli při 19° C
mrazu většinou jen rozedranými kalhotami, kabátem, zpod kterého jen některým vykukovalo umouněné a rozedrané
prádlo. Obuv děravá a mnozí, kteří měli
odvahu slézti s vozu, byli bosí. Během
dvouhodinového zdržení byl hlídkami SS
přísně střežen. Přístup k vlaku nechyl dovolen. Přesto pokoušeli se zaměstnanci
i seběhnuvší se obyvatelstvo naházeti
chleba a potraviny, co kdo měl a mohl
snést vězňům do vozu. Vězni byli vyhladovělí a žízniví. Někteří se pokusili slézti s vozu, nabírali špinavý a znečistěný
sníh na nástupištích, který pak hltavě
polykali. Byl-li takový vězeň spatřen hlídkou, byl bit. Esesák bil do ubohého silným obuškem hlava nehlava tak dlouho,
až se vězni podařilo znovu se vyšplhati
do vozu. Rány do vyhublých těl byly jistě
těžké, bylo slyšeti tvrdé údery do kosti.
Ubožáci bez odporu bití snášeli, věděli, že
nejmenší nářek pro ně by znamenal smrt.
Během zdržení nebylo nic vězňům
podáváno. Vězni, pokud se s nimi mohlo mluvit, říkali, že již šest dní nedostali
nic k jídlu. Vyházené mrtvoly vězňů na
trati poslal velitel transportu posbírat
a naházet do vozu a odvézti je s transportem.
Druhý transport u vlaku 6226:
Vzhled transportu a neurvalé zacházení stejné jako u vlaku předešlého. Stráž-

ní četa SS byla ještě ostřejší, hlídala přísně vlak a velitel dal předem ohlásiti, že
každého zastřelí, kdo se k vlaku přihlíží. Přesto házely se potraviny do vlaku,
jak jen to bylo možno. U tohoto transportu byl před přijímací budovou zastřelen
vězeň před zraky čekajícího obecenstva
proto, že se opovážil slézti z vozu, aby vykonal svoji potřebu. Když se zdvíhal, byl
esesákem kopnut a když upadl, voják jej
ranou z pušky do týlu zastřelil. Tento
transport vyházené mrtvoly nesbíral, nýbrž je nechal ležet u tratě. Mrtvoly byly
pak na příkaz četnictva příslušnými obcemi svezeny do márnice v Přelouči, lékařsky ohledány a společně pohřbeny.
Všechny nesly známky hrubého zacházení a bití, byly plné krevních podlitin, jizev a deformací.
Na trati Přelouč - Řečany n. L. nalezl
strážník trati dva z vlaku vyhozené vězně, kteří ještě jevili známky života. Byl
k nim ihned povolán zdejší obvodní lékař MUDr. Josef Pekař, vězňům však již
nebylo pomoci, brzy zemřeli.
Celkem bylo posbíráno v obvodu stanice Přelouč patnáct mrtvol, z nichž šest
první transport odvezl. V ostatních devíti
byli zjištěni:
E 9165, F 200531, F 200531, F 200552,
A 15894, F 200863, F 493, 169899,
183006.
Svědky hrubého zacházení byli všichni zaměstnanci ve službě.
Přednosta:
Venkrbec, v. r.
(Viz Malá Irena, Kubátová Ludmila: Pochody smrti, Nakladatelství politické literatury, Praha 1965)
(Pokračování příště)

Léky, volant, řidítka, konec jízdy, nosítka
V některém z předešlých článků jsem poukazoval na to, že
by si starší řidič měl před jízdou uvědomit, zda jím užívané léky, nejsou neslučitelné, z řízení vozidla. To samozřejmě neplatí jen pro řidiče starší. Vnímat tento fakt by měl každý, pokud
dlouhodobě užívá či jednorázově užije medikamenty, jež schopnost řízení snižují. Jedná se zejména o léky na spaní a proti
bolestem, psychotropní léčiva, některé léky na alergii a preparáty s obsahem dextromethorfanu, guajfenesinu nebo cetirizinu.
Mezi ně patří například Zolpinox, Hypnogen, Diazepam, Oxazepam nebo Dithiaden. Nemusí to být jen léky na lékařský předpis, ale i volně prodávané. Nebezpečnost řízení vozidla řidičem
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ovlivněným léčivy, spočívá především ve snížení koncentrace
myšlení a koordinace pohybu, sklonu k ospalosti až malátnosti, omezení schopnosti reagovat na měnící se dopravní situaci a v případě nástupu halucinace, chování řidiče zcela mimo
realitu. Pokud Vás předem nepoučí lékař, popř. lékárník, pročtěte pečlivě návod k použití; známý výstražný trojúhelník na
krabičce není povinný! Zodpovědnost za rozhodnutí řídit pod
vlivem léčiv byk v nevědomosti o jejich nebezpečnosti ve vztahu k řízení, zůstává na řidiči samotném!
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
Zdroj: Česká lékárnická společnost, BESIP
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

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

Rekordní částka
naši Tříkrálové sbírky 2015
Děkujeme!
Koledníci Tříkrálové sbírky navštěvovali domácnosti od soboty 3. ledna do čtvrtku 8. ledna 2015. V pátek 9. 1. se sešli zástupci Charity Přelouč a finančního odboru Městského úřadu
v Přelouči, aby sečetli obsah všech 97 zapečetěných pokladniček. Výsledek sbírky všechny příjemně překvapil, protože historicky poprvé překročil hranici 150 tisíc, konkrétně
o 623 Kč. Výtěžek je tak o 2 % vyšší jako loni.
Děkujeme všem, kdo se do organizování sbírky zapojili. ZŠ
na Masarykově náměstí uvolnila na základě souhlasu rodičů
44 koledníků, ZŠ na Smetanově ulici 42 koledníků, z Gymnázia nám jako vedoucí skupinek pomohlo 10 studentů, ZŠ v Lipolticích vyslala 2 skupinky koledníků, ZŠ ve Zdechovicích 2 skupinky, ZŠ v Řečanech měla 21 koledníků, ZŠ v Břehách 5 skupinek a ZŠ Živanice vyslala také 5 skupinek koledníků. Jako
první vyšli koledníci ZŠ Semín a to již v sobotu 3. ledna a koledovalo celkem 5 skupinek. Vedoucí dělali rodiče dětí, za což
jim patří velký dík, že své sobotní dopoledne věnovali této akci. Do koledování se zapojily i děti z Jakub klubu. Celkem se
na sbírce podílelo 234 dětí, některé i opakovaně, a koledování je bavilo.

Závěr v Přelouči

Druhý nejvyšší výtěžek v pokladničce 4 723 Kč koledníci v Turkovicích
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Děkujeme koledníkům, vedoucím skupinek, rodičům
i ředitelkám a ředitelům škol! Děkuji paní Vášové z Turkovic, která zde sbírku sama zorganizovala a výtěžek u nich
byl opět vyšší jako loni. Stejně tak patří velký dík i panu
Vachkovi z Klenovky, který v obci sbírku sám zorganizoval.
V Litošicích to byla paní Soňa Cestrová, které také moc děkujeme. V Semíně byla sbírka pod zkušeným vedením paní Mgr. Smolíkové, která jako vedoucí skupinek získala
rodiče dětí! Pan ředitel zdechovické ZŠ Mgr. Mazal každoročně doprovází koledníky osobně a tradičně koledují
v den slavnosti Tří králů 6. ledna odpoledne po vyučování.
Děkujeme, že děti pokaždé dokáže nadchnout ☺.
Děkujeme za příjemnou spolupráci starostům a pracovníkům obecních úřadů, kteří nám hodně pomohli s propagací akce a občany informovali o termínu konání sbírky. Děkuji našim
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dobrovolníkům, kteří pomohli, jako vedoucí skupinek a všem
svým kolegyním, které zajistily odvoz skupinek do jednotlivých
obcí. Celkem koledníci navštívili 40 obcí.
Velký dík patří Vám všem, kdo jste přispěli do pokladniček
koledníkům a podpořili tím charitní práci.
Přeji Vám, aby Vás požehnání Třech králů +K+M+B provázelo celý rok 2015.
Zdenka Kumstýřová,
ředitelka Charity Přelouč
a koordinátorka sbírky

ÚNOR V JAKUB KLUBU
Leden v Jakub klubu začal, jako každý rok, Tříkrálovou sbírkou. Klub byl v tomto týdnu uzavřen, protože v něm probíhaly
přípravy koledníků. Některé děti z Jakub klubu se zúčastnily
koledování a tímto jim chceme poděkovat za pomoc.
Po vánočních prázdninách nastaly dětem opět školní povinnosti. Prázdninové volno se na učení značně projevilo, takže jsme měli, co dohánět. Preventivní program byl na téma Autorita má svůj význam. Cílem bylo zdůraznit dětem, proč jsou
autority důležité a koho je nutné respektovat. V připravené přednášce jsme hovořili o povinnostech a chování k nim. Děti zjistily, že se s autoritami setkávají každý den.
Děti se i nadále věnovaly běžným činnostem klubu a užívaly si vánočních dárků, mezi jejich nejoblíbenější patří válecí
pytle, basketbalový míč a barvičky na sklo.
V únoru se slaví Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento den připadá na 21. února a je oslavou přes 6000 jazyků,
jimiž se mluví ve světě. Jazyk je chápán jako nástroj, pomocí
něhož sdělujeme své myšlenky a představy jiným lidem. V mateřském jazyce je obsažena jeho kultura a identita. V klubu
máme několik dětí, které hovoří jiným jazykem než českým.
Cílem bude seznámit děti s rozmanitostí jazyků našich kamarádů v klubu. Děti tak poznají jeden ze znaků, kterými se od
sebe národy odlišují. Samy si vyzkouší možnost naučit se pár
nových slovíček.
Mirka a Šárka
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PODPORA RODINY
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

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

Inzerce
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Masopust
Milí občané, prožíváme únor, kdy vrcholí doba plesů, když slavíme masopust,
slovensky fašiangy. Na mnoha místech

jej poznává prorok Simeon jako „Světlo
k osvícení pohanů a slávu Izraelského
lidu!“./viz Lukáš 2,2./ Na tento svátek žehnáme svíce a konáme průvod světla. Podle starého kalendáře patří do vánoční
doby. Vrakme se k ní ještě na chvíli.

Vánoční Koncert
Již v neděli 21. 12. 2014 se v kostele
sv. Jakuba konal vánoční koncert chrámového sboru Ad libitum pod vedením

se lidé snaží připravit nějakou kulturní
akci, či karneval před popeleční středou
/letos 18. 2./, někteří to zvládají i po ní.
2. února na Hromnice jsme si připomněli v katolické církvi Svátek uvedení Páně do chrámu. Chlapec Ježíš je rodiči přinesen do Jeruzalémského chrámu, a je
přinesena zástupní oběk za prvorozeného syna a na očištění rodičky. V té chvíli
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pana Jiřího Kupky. Na zobcovou flétnu
zahrála Marie Kristina Ptáková, varhany
rozezvučel významný český varhaník profesor Václav Uhlíř. Děkujeme za krásný
hudební zážitek, za ochotné zpěváky
a sbormistra i hosty i diváky; a děkujeme
Bohu za vánoce, krásné chvíle u Betléma
a v kruhu nejbližších.

lečného džbánu s vodou připomněli společný zdroj, ze kterého všechny křeskanské církve čerpají a kterým je Ježíš. Kázání
si tentokrát připravila paní farářka Věra
Říhová z Církve československé husitské.
Modlitbu provázel zpěv písní a také společné chvály a přímluvy. Setkání jsme zakončili drobným občerstvením. Dík patří
všem organizátorům i zúčastněným.
V úvodu k materiálům k Týdnu modliteb připomínají biskup Radkovský a předseda ekumenické rady pan Fajfr: „Nejdůležitější však je se za ni modlit. Jednota
křesnanů je totiž dar, který nám už
u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus. Abychom jej však mohli přijmout, musíme být
na to připraveni. Proto se máme sjednotit v modlitbách a vyprošovat především
obrácení srdcí křestanů, které je podstatnou podmínkou jednoty. Musíme pro ně
vyprošovat touhu po jednotě a po takovém jednání, které k ní vede. To vše se
nelze naučit, to si potřebujeme vyprosit.“

Modlitba za jednotu
Nejdříve jsme se křeskané z Přelouče sešli k modlitbě v rámci Aliančního
týdne modliteb 4. - 11. ledna s tématem:
„Hosopodin dá vyrůst spravedlnosti“
Iz 61,11; v modlitebně Adventistů sedmého dne, 8. ledna 2015 v 18:00hod. Kázání
si připravil pan farář Českobratrské církve
evangelické Ing. Miloš Hübner, program
kazatel pan Stanislav Lanc a pohoštění
sestry od adventistů. Jako již každoročně
proběhl pak ve dnech 18. - 25. ledna 2015
„Týden modliteb za jednotu křeskanů“.
Tématem letošního Týdne byl verš z Janova evangelia: „Ježíš jí řekne: ‚Dej mi
napít!' (J 4,7).
V Přelouči jsme se opět ke společné
modlitbě sešli ve čtvrtek 22. ledna večer na katolické faře. V úvodu setkání
jsme si symbolikou 4 různých nádob =
= 4 různých církví (Českobratrská církev
evangelická, Církev československá husitská, Církev adventistů sedmého dne,
Římskokatolická církev) a jednoho spo-

Přeloučský ROŠT

Sport

!

Národní Eucharistický kongres a rok zasvěceného života
Letos pro katolickou církev
určil papež František rok zasvěceného
života, který končí na Hromnice v roce
2016. K tomu je možné navštěvovat
poutní místa určené biskupem k modlitbě za řeholníky a přijetí i odpustků.

Zároveň se v naší vlasti bude konat od
15. — 17. října Národní Eucharistický
kongres v Brně. Připravujeme se na něj
od ledna do června 6ti tématy: Eucharistie a Jednota, Společenství, Solidarita, Evangelizace, Maria, Obnova slavení Mše svaté.

Na závěr přeji všem lidem zdraví těla i duše, dětem, studentům a učitelům
hodně síly do dalšího semestru a ak naše společenství proniká jednota a láska, zároveň i tolerance a slušnost která
neuráží nikoho.
Váš duchovní otec Lubomír Pilka

Orel Přelouč - oddíl florbalu
Hned zkraje nového roku v lednu (před uzávěrkou Roštu)
se v domácí Městské hale v ulici Za Fontánou představily postupně družstva starších žáků a mladších žáků. Souhrn všeho
podstatného v přeloučském florbalovém dění přinášejí následující řádky:
Sobota 3. ledna:

Starší žáci - Střídavě jasno a oblačno
Starší žáci ve florbalu jsou první věkovou kategorií od těch
nejmenších, kde se evidují statistiky a výsledky týmů se uspořádávají do tabulky soutěže, kterou je pro družstvo starších žáků Orla Přelouč Pardubická liga.
Vzhledem k blížícím se jarním prázdninám, kdy mají dětské
kategorie obou sousedních a spolupracujících krajů - Pardubický a Královéhradecký - zápasovou pauzu, jsou tak již v Pardubické lize starších žáků ke konci ledna odehrány téměř dvě
třetiny všech zápasů. Starší žáci Orla Přelouč se aktuálně pohybují kolem středu tabulky soutěže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sokol PPAS Pardubice A
FbK Svitavy
FBC Peaksport Litomyšl
TJ Lubná
FbK Orlicko-Třebovsko
Orel Přelouč
FBK Piráti Sokol Chrudim
Sokol PPAS Pardubice B
FTC Vysoké Mýto

13 13
14 13
16 11
16 8
14 7
16 5
16 3
13 3
16 1

0
0
1
1
1
1
1
0
1

0
1
4
7
6
10
12
10
14

39 229: 18
39 146: 28
34 113: 67
25 84: 93
22 53: 54
16 51:134
10 44:165
9 60: 81
4 30:170

Z tabulky je jasně patrné, a to zejména z výše a rozdílu
skóre, že mezi týmy ze špičky a spodku tabulky v Pardubickém
kraji jsou diametrálně odlišné rozdíly ve výkonnosti. To je vidět
i z výsledků domácích 2 zápasů Orla Přelouč hned na začátku roku: nejprve prohra s družstvem Litomyšle 0:12 a poté výhra nad Vysokým Mýtem 9:1. Proto pro krajské vedení florbalové unie je otázkou, zda by nebylo vhodnější raději spojit
týmy v této kategorii z obou krajů dohromady a vytvořit tak
dvě soutěže výkonnostně odlišné s týmy z obou krajů dohromady. Takto si kluci (a u nás v Orlu Přelouč již i některá děvčata ☺ naplno užijí zápasy až s celky od čtvrtého místa dolů.
Dalším problémem u starších žáků je pak úzká základna
týmů v těchto počtem narozených dětí nejkritičtějších dvou
ročnících - 2000 a 2001. V družstvu Orla Přelouč proto rádi při-
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vítají každého zájemce pravidelně hrát a trénovat florbal, kdo
umí alespoň trochu ovládat florbalku a děrovaný míček.
Neděle 4. ledna:

Mladší žáci a žákyně - Stále v akci
Mladší žáci a žákyně ve florbalu jsou naopak poslední věkovou kategorií od těch nejmenších, kde se ještě statistiky neevidují a tabulky nepočítají. Smyslem je dostat do hry co nejvíce hráčů a hráček a vytvořit tak pro ně zajímavý a zábavný
sport, kde jsou neustále v akci a v pohybu.
Tomu je uzpůsoben i herní systém a rozměry hřiště, kdy se
hraje v Pardubické lize mladších žáků na 2 malých hřištích
systémem 3+1. V městské hale v Přelouči to pak při takových
turnajích vypadá jak ve včelím úle plném dětí zápolících o nepřeberné množství děrovaných míčků, protože uprostřed obou
hřišk je pak ještě vytvořen prostor pro rozcvičení a volný pohyb
dětí z dalších týmů, které právě nehrají svůj mistrovský zápas.
Rodičům a obsluze bufetu z toho sice někdy jde hlava kolem,
ale děti si to viditelně užívají a trenéři, pořadatelé a vedoucí
družstev jsou někdy až neuvěřitelně schopni takový mumraj
zvládnout. Přesně taková byla neděle 4. ledna v přeloučské
městské hale, kde společný tým kluků a dívek Orla Přelouč
svedl 3 vyrovnané a zajímavé zápasy se soupeři z Pardubic,
Poličky a Lubné.
Program dalších florbalových zápasů v Městské sportovní
hale v Přelouči v měsíci únoru je pak následující:

2. liga žen - neděle 1. února:
09:00 Orlice Přelouč - Sokol Proxisky Pardubice B,
10:30 Sokol Proxisky Pardubice A - FTC Vysoké Mýto,
12:30 Sokol Proxisky Pardubice B - Sokol Proxisky Pardubice A,
14:00 Orlice Přelouč - FTC Vysoké Mýto.

Divize mužů C - neděle 22. února:
16:00 Orel Přelouč A - TJ Centropen Dačice.

2. liga dorostenců - sobota 28. února:
09:00
10:30
12:00
13:30
15:00

Orel Přelouč - FbC Sokol Předměřice,
Orel Rtyně v Podkrkonoší - FBC Sion Hradec Králové,
FbC Sokol Předměřice - FTC Vysoké Mýto,
Orel Přelouč - FBC Sion Hradec Králové,
FTC Vysoké Mýto - Orel Rtyně v Podkrkonoší.
Mirek Kumstýř
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SOUPISKY PŘELOUČSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY 2014-15
HT CEPY
Libor Komůrka, Martin Beránek, Milan Beránek, Marek Smolík,
Miroslav Stránský, Radovan Pišta, Jiří Švihlík, Ondřej Waber,
Petr Novotný, Stanislav Korel, Lubomír Menc, Rudolf Raška,
Pavel Brabec, Tomáš Schejbal, Patrick Maixner, Michal Drenko,
David Burgr, Jan Mroviec, Michal Jeřáb, Tomáš Matrka, Lukáš
Vlasák, Martin Černický, Marcel Filip
vedoucí týmu Arnošt Stárek, Jan Špic

ROCKETS
Jan Michálek, Jan Dušek, Michal Kobera, Tomáš Rosenberger,
Martin Kohout, Marcel Slanina, Petr Smekal, Aleš Záruba, Ondřej Matoušek, Petr Minařík, Pavel Pluhař, Tomáš Frencl, Jan
Bílý, Roman Dubišar, Štěpán Hrnčíř, Aleš Kudrna, Jiří Marek,
Miroslav Peřina, Filip Koch, Jindřich Kunc, Daniel Balihar, Miroslav Dekereš, Tadeáš Rozsypal
vedoucí týmu Aleš Záruba

BC MOTOR STARS JIH
Jan Cidlinský, Martin Šmíd, Luděk Tesák, Martin Sláma, Tomáš
Hájek, Luboš Musil, Aleš Ulrych, Michal Plháček, Jan Dyntar,
Jan Čermák, Leoš Tamchyna, David Štefanský, Jan Šolta, Zdeněk
Smolík, Filip Oliva, Petr Mašek, Roman Stoklasa, Aleš Mátl, Tomáš Dvořáček, Jan Bacovský, David Večerník, Tomáš Hudec, Vojta Navrátil, Václav Dvořák, Michal Štajner
vedoucí týmu Rostislav Sukup, Roman Štefanský

DEVILS
Radek Kopecký, David Černický, Martin Pitthard, Jakub Král, Jan
Svatuška, Ladislav Homola, Radek Vokál, Petr Vokál, Luboš Pazdera, Jiří Kadera, Zbyněk Hejhal, Jan Vejdělek, Tomáš Vorba, Jan
Malý, Michal Špaček, Aleš Danihelka, Filip Kaván, Martin Oberreiter, Slavomír Zdeněk, Lukáš Mládek, Marcel Petr, Marcel Zarybnický
vedoucí týmu Ladislav Homola

ČUNÍCI
Martin Kazimír, Michal Židlický, Radim Kubát, Radek Dostál,
Dan Reichman, Milan Kašík, Petr Nedělka, David Kubát, Ladislav Jezdinský, Zbyněk Čapek, Bohumil Lapka, Petr Novelinka,
Jan Pecka, Petr Špaček, Marek Novotný, Miloš Kamaryt, Aleš
Bečka, Jiří Koškál, Jan Novotný, Lukáš Novelinka, Lucie Čapková, Jana Kazimírová, Bohuslav Kubát, Tomáš Jirsa
vedoucí týmu Martin Kazimír

BEER STARS BŘEHY
Tomáš Vlk, Lukáš Vlk, Michal Drápalík, Martin Drápalík, Jan
Čížek, Vratislav Klička, Jakub Horák, Petr Jirák, Jiří Kalousek,
Lukáš Drbohlav, Jan Koreček, Jaroslav Pospíšil, Pavel Malý, Miloš Panchártek, Petr Ziegler, Tomáš Hackenberg, Viktor Kratochvíl, Jonáš Kučera, Petr Sedmák, Dan Karas
vedoucí týmu Tomáš Vlk

KENYA
Petr Svoboda, Petr Šanda, Jaromír Kraus, Jan Kraus, Lukáš Hutla, Radim Adámek, Filip Mucha, Ondřej Kouba, David Kazimír,
Jan Stýblo, Josef Holeček, Petr Musil, Luboš Moravec, Radek
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Šolta, Aleš Mít, Martin Mejtský, Petr Filip, Pavel Ročín, Jan Příhoda, Ondřej Holub, David Pražan, Jan Fíla, Vladimír Novotný
vedoucí týmu Petr Šanda

CHLUPATEJ BOBR
Jan Zatloukal, Tomáš Grande, Radek Grande, Jiří Kuch, Martin
Hloušek, Kamil Kautský, Aleš Jarolím, Zdeněk Hrbek, Michal
Kaňuka, Jan Barva, Martin Blažek, Jaroslav Wöhlhofner, Dušan
Novák, Zdeněk Stránský, Martin Hrubeš, Roman Vnouček, Miloslav Novotný, Josef Rambousek, Petr Veselý, Michael Moravec,
Ladislav Chára, Jan Minář, Martin Chmelík, Jiří Bouška, Radek
Hloušek
vedoucí týmu Jan Zatloukal

TPS GAMBRINUS
Ondřej Čermák, Romana Cidlinská, Daniel Starý, František Walter, Michal Sisr, Michal Synek, David Novotný, Radim Hrubeš,
Petr Cincibuch, Lukáš Tesař, Dominik Jirák, Martin Kendík, Filip
Forstl, Sebastian Heřman, Ivan Moravec, Tomáš Hujer, Jan Švihálek, Jan Bittner, Petr Bittner, Pavel Beneš, Lukáš Zítka, Pavel
Veselý, Jaroslav Kopecký, Roman Škuta, Jiří Lauryn
vedoucí týmu Lubomír Poledne

OPATOVICE
Michal Křemenák, Martin Škoda, David Kopa, Filip Kopa, Petr
Novotný, David Novotný, Tomáš Novotný, Jan Pitor, Jiří Kazda,
Aleš Koreček, Petr Doležal, Jakub Veselský, Petr Šafařík, Michal
Poledno, Petr Rohlík, Ondřej Němec, Tomáš Kaša, Patrik Záruba
vedoucí týmu Michal Křemenák, Tomáš Novotný

FANCLUB
Petr Brykner, Lukáš Pleskot, David Václavek, Pavel Rob, Michal
Gábor, Radek Cinko, Aleš Šejna, Tomáš Suchánek, Petr Kmoníček, Jakub Kmoníček, Pavel Boháč, Ondřej Hruban, Ondřej Jeníček, David Štainer, Petr Šimek, Martin Vrabec, Jan Hanzlik,
Jaroslav Linhart, Michal Kohout, Martin Kohout, Jiří Sobl, Radek
Gabriel, Sabina Deverová, Aneta Robová, Veronika Lacioková
vedoucí týmu David Václavek, Gabriela Chadimová

ÚNOROVÁ POZVÁNKA
NA HOKEJBALOVÝ STADION
# v sobotu 14. 2. sehrají HC Jestřábi na domácím stadionu od 14.00 hodin přípravné utkání s extraligovým týmem TJ KOVO PRAHA
# v sobotu 21. 2. bude probíhat po celý den na našem stadionu soustředění REPREZENTACE ŽÁKŮ U14
# v neděli 22. 2. proběhne na stadionu „Pod parkem“
turnaj pod hlavičkou ČMHbS, za účasti týmů ŽÁCI U14, ŽENY ČR, JUNIORKY ČR U18 a DOROST
PARDUBICKÉHO KRAJE U15

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
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Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 725 156 016, e-mail: infocentrum@mesto-hm.cz, www.zeleznohorsky-region.cz

ÚNOR 2015 V ŽELEZNÝCH HORÁCH
Měsíc únor je měsícem, kdy se na
mnoha místech našeho Železnohorského regionu koná řada kulturních a společenských akcí typických pro tento zim-

ní měsíc. Zejména se v tomto měsíci jedná o typické sezónní akce - tedy konají
se na mnoha místech tradiční masopusty a s tím spojené tradiční vesnické
veselice se spoustou dobrého jídla a pravé „nefalšované“ zábavy (tancovačky).
V neposlední řadě nelze opominout
konání tradičních dětských karnevalů
a plesů na mnoha místech našeho regionu.
Z mnoha akcí, které se v Železnohorském regionu konají (blíže viz výčet akcí
v kalendáři akcí na měsíc únor 2015), lze
pro nastolení únorové zimní atmosféry
vybrat akce, které naplňují hlavní kulturní téma tohoto měsíce - a to jsou tradiční masopusty.
Stručně k uvedení do historie a původu Masopustu. Masopust vychází především z římského náboženství. Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během
něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky
a také svatby. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna)
má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc, což jsou „pohyb-
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livé“ svátky - první neděle po prvním jarním úplňku.
Masopust je svátkem hodování, během kterého „je třeba se dosyta najíst“.
V minulosti se po masopustu dodržoval
čtyřicetidenní půst. V době masopustu
se na královském dvoře konaly hostiny,
ve městech a vesnicích tancovačky a vepřové hody.
Součástí masopustních oslav je obřadní průvod masek, který obchází s muzikou vesnicí. Masopust je zakončen tradiční večerní zábavou - tancovačkou.
Přesně podle stručného uvedení do
historie a původu masopustu se v našem regionu konají v únoru tyto tradiční vesnické masopusty.
Pokud chcete být ve „víru dění“ a zažít spoustu nezapomenutelných zážitků,
můžete se zúčastnit MASOPUSTU 14. 2.
2015 od 12:00 ve Žlebských Chvalovicích, od 20:00 se zde koná maškarní ples.
Dne 21. 2. 2015 od 13:00 se můžete zúčastnit tradičního MASOPUSTU
V OBCI MÍČOV A SUŠICE (viz foto na
obrázku - průvod), ve 20:00 zde začíná
taneční zábava s kapelou.
Další masopust - MAŠKARNÍ PRŮVOD OBCÍ se koná v Morašicích 21. 2.
2015 od 11:00, od 20:00 potom v místní hospodě Ve Dvoře začíná MAŠKARNÍ REJ.
Pozvánka na masopusty, maškarní
reje a karnevaly ještě nekončí. Sérii pozvánek na masopusty v našem regionu
zakončíme pozvánkou na tradiční ma-

sopust - na tradiční VESELSKÝ MASOPUST ve Veselí u Přelouče 28. 2. 2015
od 10:00. Koná se zde tradiční průvod
masek obcí s hudbou a pojízdným ob-

čerstvením včetně dodržování lidové tradice - žádosti laufra tzn. představeného/
/vedoucího průvodu masek starostu obce o povolení „obchůzky masek“. Mluvčí
masek, nazývaný tedy tradičně laufr, ale
i principál, ceremoniář nebo družba chodí v čele maškar, v každém domě jim vyjednává vstup, tančí s obyvateli domů a při
zahájení obchůzky žádá o její povolení
příslušného zástupce správy obce - starostu obce Veselí (viz foto na 2. obrázku),
který své postavení typizuje taktéž užitím
kostýmu. Sraz účastníků je u hostince
MASH, od 19:00 pokračuje VESELSKÝ
MASOPUST taneční zábavou v Penzionu NA HRÁZI.
Přejeme Vám za celý Železnohorský
region, abyste si těchto tradičních vesnických zábav, veselic, masopustů, masopustních rejů a karnevalů co nejvíce
užili a po jejich skončení se těšili zase
na další tradiční masopusty v našem regionu v příštím roce.
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Projekt Stáže ve firmách pomáhá najít uplatnění
stovkám nezaměstnaných po celé ČR
Kdo se může do projektu zapojit?

Více než pěti desítkám lidí v Pardubickém kraji už pomohl najít práci projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV)
Stáže ve firmách - vzdělávání praxí 2. Hlavním přínosem
stáže je získání praktických zkušeností a znalostí pod
vedením zkušeného odborníka, nových kontaktů a sebevědomí, čímž stážista zvýší svou konkurenceschopnost na
trhu práce.
Projekt Stáže ve firmách - vzdělávání praxí 2, reg. č. CZ.1.07/
/3.1.00/49.0001, plynule navázal na svou úspěšnou první část,
kterou FDV realizoval od června 2012 do října 2014. Během
dvou let se do programu jen v Pardubickém kraji zaregistrovalo 942 uchazečů a své znalosti si prostřednictvím odborné
stáže rozšířilo 138 z nich. Přičemž 20 % stážistů získalo po skončení praxe u poskytovatele řádné zaměstnání, dalším 20 % nabídli zaměstnavatelé další pracovní uplatnění např. formou externí spolupráce.

Ti, co mají trvalé bydliště na území ČR, vyjma hl. m. Prahy, a jsou:
% osoby starší 50 let
% osoby starší 40 let ohrožené nezaměstnaností
% nezaměstnaní absolventi středních a vysokých škol
% rodiče na/po rodičovské dovolené
% osoby nezaměstnané déle než tři měsíce
% osoby zapojené na trhu práce na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce
% pedagogičtí pracovníci středních škol, kteří vyučují odborné předměty
Veškeré informace o projektu získáte nejen na webových stránkách www.stazevefirmach.cz, ale i u regionálního konzultanta
přímo ve Vašem kraji. Pro Pardubický kraj:
Bc. Pavlína Florianová, Masarykovo náměstí 1484, Pardubice
pavlina.florianova@fdv.mpsv.cz, +420 778 533 615
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