


41. schůze Rady města Přelouč se ko-
 nala 8. února 2016. Radní na ní projed-
nali a schválili jízdní řád městské auto-
busové dopravy v Přelouči s platností od
28. 2. 2016. Změny v jízdním řádu byly
provedeny z důvodu požadavku cestu-
 jících a změny zákona č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracov -
ního klidu, kdy mezi ostatní svátky byl při-
 dán „Velký pátek“. 

Rada rovněž schválila podstatné ná-
le žitosti smlouvy o poskytnutí dotace
z roz počtu města na rok 2016 ve výši
20.000 Kč pro Farní sbor Českobratrské
církve evange lické Přelouč na opravy kos-
 tela a 25.000 Kč pro Volant, o.p.s. na ná-
jemné užívaných prostor. Dále rada roz-
hodla o poskytnutí dotace z rozpočtu
města na rok 2016 ve výši 10.000 Kč
a schvaluje podstatné náležitosti smlou-
vy pro Laxus o.s. Nymburk na úhradu vý-
 dajů souvisejících s poskytováním terén -
ních služeb na katastru města, 5.000,- pro
Klub aktivních seniorů Přelouč z. s. na do-
 pravu na akce a na materiál pro tvořivou
činnost,5.000,- Oblastní charitě Červený
Kostelec – středisku Domov sv. Josefa
v Žirči na úhradu části nákladů souvi-
sejících s poskytováním služeb pacien-
tům města s roztroušenou sklerózou.
10.000,- Péči o duševní zdraví, z.s. Par-
dubice na podporu celoročního provozu
sociálních služeb duševně nemocným
spoluobčanům města a 10.000,- pro Spo-

 lek Vrbová stáj z.s. na úhradu krmiva a ve-
 terinární péči.

Schválena byla na této radě města
i výzva k podání nabídky a prokázání
kvalifikace – zadávací dokumentaci k ve-
 řejné zakázce Rekonstrukce fotbalového
hřiště a atletické dráhy. Předmětem plně -
ní veřejné zakázky v rámci tohoto zadá -
vacího řízení je rekonstrukce fotbalové-
ho hřiště – kompletní výměna travna tého
povrchu včetně jeho vyrovnání a vymo-
delování plochy, vybudování nového dre-
 nážního a zavlažovacího systému, výmě -
na stávající časomíry, dále rekonstrukce
atletické dráhy – nová skladba atletické
dráhy včetně povrchové úpravy (tartan)
a výstavba vrtané studny pro závlahu fot-
 balového hřiště. 

Projednány byly i zápisy z jednání
osadních výborů městské části Klenov -
ka a Mělice a komise místní samosprá-
vy v Tupesích. 

Osadní výbor Klenovka vzal na vědo -
mí informaci ze zasedání rady města Pře-
 louč dne 31. 12. 2015 a 11. 1. 2016 –
kde rada rozhodla, že nejvhodnější na-
bídku v zadávacím řízení na realizaci
veřejné zakázky Rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení v Klenovce – I. a II. etapu po-
 dal uchazeč AVE Kolín s nabídkovou ce-
nou 2.322.99,- Kč bez DPH. 

Osadní výbor Mělice žádá město po
dobu rekonstrukce mostku v Břehách, aby
byly instalovány dopravní značky zákaz
vjezdu nákladních automobilů do obcí

Mělice a Lohenice a prosí o jejich opětov-
 nou instalaci, kamiony a nákladní auta
stejně přes most neprojedou a musí se
vracet. 

Rada města doporučuje zastupitel -
stvu města neuznat nárok žalobkyně
Římskokatolické farnosti Přelouč ohled-
ně určení vlastnického práva k pozem-
kům p. č. 316/1 a 316/3 vše v k. ú. Pře-
 louč. Město Přelouč bylo zažalováno
místní Římskokatolickou farností ohled-
ně pozemků p. č. 316/1 a 316/3, vše
v k. ú. Přelouč. Farnost tvrdí, že k pře-
chodu těchto dvou pozemků z majetku
státu do vlastnictví města nikdy nedošlo,
protože nebyly splněny podmínky stano -
vené zákonem č. 172/1991 Sb., o pře-
chodu některých věcí z majetku ČR do
vlastnictví obcí a katastrální úřad tedy
pochybil, když v roce 2000 zapsal tyto
pozemky na list vlastnictví města, pro-
tože v té době již 9 let platil blokační
paragraf 29 zákona o půdě a katastr
pozemky, které tvořily historický církev-
ní majetek, zapsat neměl. Z tohoto dů-
vodu podává farnost žalobu na určení
vlastnického práva státu, kterou se do-
máhá, aby okresní soud v Pardubicích
určil, že výše zmíněné pozemky jsou ve
vlastnictví ČR, s právem dispozice pro
Státní pozemkový úřad. Poté, co by soud
určil vlastnictví ve prospěch státu, mohla
by farnost požádat stát o vydání těch to
pozemků v rámci tzv. církevních restitu-
 cí podle zákona č. 428/2012 Sb., o majet -
kovém vyrovnání s církvemi a nábožen -
skými společnostmi a o změně některých
zákonů. 

mh

S novým zákonem 39/2015 Sb, který
vstoupil v platnost dne 1. 4. 2015, někte -
ré již dříve vydané posudky EIA přestaly
vyhovovat současným normám a doprav -
ním stavbám v Pardubickém kraji hrozí
omezení nebo zdržení. V pondělí 8. úno-
ra se v Přelouči uskutečnilo pracovní se-
tkání starostů Pardubického kraje, které
zorganizovala senátorka Miluše Horská
a jehož se účastnili také předseda práv-
ního výboru EP Pavel Svoboda a posla-
nec Jiří Junek. Politici jednali se starosty
a místostarosty z Přelouče, Lázní Bohda -

neč, Ostřešan, Chýště, Volče, Bělé, Bukov -
ky. Mezi významné stavby, kterým kvůli
neaktuálnímu posouzení vlivů na život-
ní prostředí hrozí zpoždění, patří napří-
klad část pražského okruhu u Běchovic,
chybějící úseky dálnice D4 u Milína a z Či-
 melic do Mirotic, D11 z Hradce Králové
do Smiřic nebo D35 z Opatovic do Os-
tro  va. Pokud se nepodaří vyjednat vý-
jimku, tak by měl nový proces EIA absol -
vovat i poslední chybějící úsek dálnice
D1 z Pře rova do Říkovic nebo obchvat Lu  -
bence. „Jako lokální patriotku mne do-

 pra va na Pardubicku zajímá, starostové
mi píší a vy jadřují obavy, aby plány obcí
na doprav ní obchvaty a na zlepšení do-
pravního spoje ní nepřišly vniveč,“ dodá -
vá Miluše Horská, místopředsedkyně Se-
 nátu PČR. 

„Mrzí mne, že Česká republika nabí-
 rá v klíčových dopravních stavbách zpož-
 dění“, uvedl europoslanec Pavel Svoboda,
který přislíbil, že se na stav vyjednávání
s Evropskou komisí ve věci problémo vé-
ho zákona bude informovat osobně u ko-
 misařky Violety Bulcové. 
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RADA MÌSTA PŘELOUČE

Problémy s tzv. „EIA“ znamenají 
zpomalení dopravních staveb v Pardubickém kraji



VIII. zasedání zastupitelstva proběhlo 18. 2. 2016
v zasedací místnosti městského úřadu. Na svém programu
mělo tradiční zprávu o činnosti rady města v období me-
zi VII. a VIII. zasedáním a návrhy a stanoviska výborů ma-
 jet kové ho, finančního a kontrolního. Z jednání kontrolního
výboru vyplynuly na zastupitelstvo tyto dotazy na vedení
města: 

Má město informace jaké záměry má majitel s budovou
bývalého hotelu Fontána? 

Ano, město má informace o zamýšleném využití bývalé -
ho hotelu Fontána. Společná schůzka s novým vlastníkem
objektu Ing. Kuštou se uskutečnila 4. 11. 2015. Objekt hod-
lá rekonstruovat na malometrážní byty k nájemnímu bydle-
 ní – nikoli ubytovnu. Pro přízemní prostory hledá zájemce
o pronájem na komerční využití. 

Analyzuje město bezpečnostní situaci ve městě? 
Ano, město pravidelně analyzuje bezpečnostní situaci na

katastru města a to na pravidelných jednáních Bezpečnost -
ní rady – 2x ročně. A na společných schůzkách s vedoucím
Obvodního OO Policie ČR Přelouč. 

Neuvažuje město v součinnosti s PČR o preventivním
informování obyvatel města v případech, kdy se stane
násilný trestný čin v katastru obce a pachatel není za-
držen?

Ne, neuvažuje. V případě, že by se skutečně na katastru
města stala událost, která by si vyžadovala zavedení mimo -
řádných opatření je povinen mě vedoucí Územního odboru
Pardubice Krajského ředitelství Policie ČR Pardubického kra-
 je, Pardubice, který je členem Bezpečnostní rady města o ta-
kové situaci informovat a na základě naší dohody jsou při-
jata potřebná opatření. 

Zastupitelstvo také schválilo rozpočtové opatření č. 1
roz počtu města pro rok 2016, s tím, že příjmy rozpočtu bu-
dou činit 141.354. 000 Kč a výdaje rozpočtu budou činit
162.398.000 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 21 044 000 Kč bu-
 de pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

Město Přelouč bylo zažalováno místní Římskokatolickou
farností ohledně pozemků p.č. 316/1 a 316/3, vše v k.ú. Pře-
louč. Farnost tvrdí, že k přechodu těchto dvou pozemků z ma-
 j etku státu do vlastnictví města nikdy nedošlo, protože ne-
 byly splněny podmínky stanovené zákonem č. 172/1991 Sb,
o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví ob-
cí a katastrální úřad tedy pochybil, když v roce 2000 zapsal
tyto pozemky na list vlastnictví města, protože v té době již
9 let platil blokační paragraf 29 zákona o půdě a katastr
po zemky, které tvořily historický církevní majetek, zapsat
neměl. Zastupitelstvo neuznává nároky Římskokatolické
farnosti Přelouč ohledně určení vlastnického práva státu
k pozemkům. A současně schvaluje text vyjádření k žalo-
 bě o určení vlastnického práva státu k výše uvedeným po-
 zemkům. 

Dále zastupitelstvo doporučilo Krajskému zastupitel -
stvu Pardubického kraje zvolit přísedícím Krajského soudu
Hradec Králové, pobočka Pardubice pana plk. Mgr. Petra Ve-
 selého. 

Zastupitelstvo také souhlasí s podáním návrhu na změ-
nu koncepce odkanalizování částí Klenovka a Štěpánov v Plá-
 nu rozvoje vodovodů a kanalizace Pardubického kraje. Nově
navržené řešení propojuje Štěpánov splaškovou kanalizací
do Klenovky a z Klenovky dále podél silnice č. III 34218 do
Přelouče, kde se kanalizace napojí na stávající rozvody v prů-
 myslové části – přibližně v prostoru křižovatky ulic U Hájku
a Chrudimská. Napojení obcí Mokošín a Benešovice bude
zachováno původní – dle koncepce. 

12. 12. 2016 se dožila významného životního jubilea –
100 let – dlouholetá přeloučská učitelka, paní Jarmila Ur-
 bánková.

V místě jejího současného pobytu – Domově u fontány
se sešlo mnoho gratulantů. Kromě rodiny a pracovníků Do-
mo va byla mezi nimi paní starostka Irena Burešová, pro kte-
 rou účast na této oslavě byla obzvlášť důležitá. Paní Urbán -
ková nebyla pro ni jen přeloučskou občankou, ale i třídní
učitelkou na 1. stupni ZŠ. (a ta si svou žákyni stále pama-
 tovala).

Blahopřát přišel také pan Jaroslav Jarolím, předseda na-
šeho sboru pro obč. záležitosti, dále zde byli i zástupci kraj-
ského úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, pře-
louč ského Sokola, jehož je jubilantka nejstarší členkou. Me-
 zi významné gratulanty patřila paní starostka Ida Jenková
z Police nad Metují, což je místo, kde se paní Urbánková
narodila.

Oslava se vydařila, i my se připojujeme s přáním dobré -
ho zdraví, štěstí a radosti se svými blízkými a přáteli.

Sbor pro občanské záležitosti
při MěU Přelouč
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Významné jubileum



V budově prvního stupně základní ško-
 ly Smetanova v Kladenské ulici č. p. 494
se podařilo stavebně zajistit zřízení dal-
ších prostor pro školní družinu, jejíž jed-
no oddělení bylo umístěno v provizorních
prostorách. Odstranění nosné zdi mezi
dvěma menšími místnostmi bylo ze sta-
tického hledisko i způsobu provedení sku-
 tečným oříškem a až statik z Hodonína
disponující stavební kapacitou byl scho-
pen se tohoto úkolu zhostit. V tomto pří-
padě se podařilo předpokládané náklady
dokonce ušetřit a veškeré i dokončující
práce jsme pořídily za částku 250.000 Kč.
Družina tak od měsíce dubna funguje
i v nových prostorách. Pro tuto školu by-
ly prováděny i některé drobnější práce,
jako oprava hromosvodové soustavy na
střeše a demontáž ocelových šatnových
příček včetně stavebních oprav s tím sou-
 visejících v budově č, p. 1509, úprava elek-
 trického rozvaděče v budově č. p. 1510
a doplnění madel u schodiště v budově
č. p. 494. V souvislosti uvažovaným sní-
že ním energetické náročnosti školních
bu dov č. p. 1509 a č. p. 1510 byly vypra -
covány nákladem téměř 250.000 Kč po-
třebné projektové dokumentace a ener-
getické audity. Zvláště stav oken v obou
budovách volá po brzkém řešení a vyna -
ložení těchto prostředků bylo nutné.

V mateřské škole v Kladenské ulici by-
 la dokončena v průběhu letních měsíců
rekonstrukce sociálních zařízení včetně
rozvodů vody a ústředního vytápění na
1. pavilonu dětí. S tou se původně počí-
talo v roce 2014, ale značné prostředky
vynaložené na odstraňování statických
poruch na 2. a 3. pavilonu dětí ji neumož -
nily z časových i finančních důvodů v plá-
 nované době realizovat. Nyní jsou pavi-
lony dětí po této stránce v pořádku, ale
práce budou muset s ohledem na poža-
 davky hygienické služby pokračovat v le-
 tošním roce i v hospodářském pavilonu.
Pro zaměstnance školy bylo v závěru ro-
ku vybudováno přímo v jejím areálu par-
 koviště osobních automobilů. Finanční ná-
 klady prací provedených v mateřské škole
v roce 2015 přesáhly částku 1,800.000 Kč.

Také do mateřské školy v ulici Za Fon-
 tánou plynuly finanční prostředky měs-
ta, tentokrát ne za stavební, ale za pro-
jektové práce. V souladu se záměrem na
její rozšíření musely být vypracovány po-
třebné stupně projektové dokumentace.
Některé byly využity jako součást poda-

né žádosti o stavební povolení již v zá-
věru loňského roku. Za projektovou do-
kumentaci město vynaložilo částku téměř
800.000 Kč. Vlastní realizace tohoto zá-
měru však bude záviset na skutečnosti,
zda se městu podaří získat na jeho usku-
 tečnění dotaci. Příslušná výzva z progra -
mu IROP byla již vyhlášena.

V oblasti výstavby a oprav komunika -
cí bylo rovněž realizováno několik akcí
menšího charakteru. Jednou z nich bylo
zřízení odstavné plochy v Kladenské uli-
ci u bývalého dělnického (pionýrského) do-
 mu č. p. 845. Ta by měla sloužit rodičům
přivážejícím své děti do mateřské školy
pro krátkodobé odstavení jejich vozidla,
neboť v současnosti parkují na silnici
a po zprovoznění požární stanice Hasič -
ského záchranného sboru Pardubické-
ho kraje, umístěné na blízkém sídlišti,
by mohly nastávat problémy zasahují-
 cím vo zidlům s průjezdností v blízkosti
mateřské školy. I s k ní přidruženým chod-
 níkem dosáhly stavební náklady částky
622.000 Kč a práce probíhaly ve 4. čtvrt -
letí roku. Další akcí tohoto charakteru by-
 lo zřízení místa pro přecházení v Havlíč -
kově ulici. To by mělo vyřešit přístup pro
pěší z této ulice do Luční ulice, který byl
dosud možný pouze po silnici III. třídy
z prostoru křižovatky. Zde byly práce do-
končeny v samém závěru roku za fi-
nanč ní částku 426.000 Kč. Pro rekonstruk -
ci chodníků v Kladenské ulici u areálu
mateřské školy byla nákladem téměř
80.000 Kč vypracována projektová doku -
mentace, na vlastní realizaci vzhledem
ke značným nákladům však v tomto ro-
ce již nedošlo. Pro rekonstrukci a rozšíře -
ní parkoviště v Jaselské ulici u provozov -
ny společnosti BISS, s.r.o., byly zahájeny
nákladem 27.000 Kč projekční práce v po-
 době dokumentace pro územní rozhod-
nutí. Následně budou pokračovat dalšími
potřebnými stupni. Při příležitosti rekon -

strukce teplovodních rozvodů společnos -
tí ČEZ Energo, s.r.o., na sídlišti U školy
byla realizována náhrada betonových
dlaždic za zámkovou dlažbu u části chod-
 níku ve Školní ulici. Finanční prostředky
na to vynaložené dosáhly výše 83.000 Kč.

Na protipovodňová opatření, realizo -
vaná formou bezdrátového městského
rozhlasu, byla v tomto roce vynaložena
částka 1,025.000 Kč. Jednalo se hlavně
o dotační prostředky, ty města z nich či-
nily cca 7 %.

Pokračoval další rozvoj metropolitní
sítě města. V rámci realizace již zmiňo -
vaných teplovodních rozvodů na sídliš-
 ti U školy nám bylo umožněno položit
potřebnou síť, napojující na stávající
sousta vu budovu školy ve Školní ulici
č. p. 1509, mateřskou školu v Kladenské
ulici č. p. 1332, ale hlavně došlo k propo -
jení se stávajícími, dříve položenými roz-
vody na tomto sídlišti a v současné době
již existuje trasa metropolitní sítě z bu-
dovy městského úřadu až na sídliště na
Hodinářce. Další ucelená trasa vznikla
propojením stávajícího rozvodu ve Spor-
tovní ulici s rozvodem v Hradecké ulici,
takže zde existuje trasa z budovy měst-
ského úřadu na autobusové nádraží s od-
 bočkou až do ulice K. H. Máchy u základ -
ní umělecké školy. Spolu s projektovými
dokumentacemi na tyto akce a projekto -
vou dokumentací na plánované propoje -
ní rozvodů sítě z Račanské ulice do ulice
Palackého bylo na metropolitní sít v tom-
 to roce vynaloženo více jak 620.000 Kč.
V této souvislosti je na místě zmínit i re-
alizované rozvody pro internet v prosto-
rách Občanské záložny, sloužící městské
knihovně a Kulturnímu a informačnímu
centru města Přelouče, které byly poříze -
ny nákladem téměř 80.000 Kč.

pokračování příště
Miroslav Manžel
vedoucí odboru
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Zpráva z úseku rozvoje a obnovy majetku – pokračování

Prodej lukrativních stavebních pozemků 
v obci Svinčany

Klidná část obce, výhled do zeleně.
Elektřina zavedena, vodovodní přípojky ve výstavbě. 

Cena za m2 – 350,- Kč. Bližší info na tel. č. 703 005 763.



Jako každý rok přinášíme přehled druhů a množství vámi sebraných využitelných složek domovního odpadu ať již formou
sběrných nádob, prostřednictvím sběrných surovin nebo formou sběru žáků v základních školách a zároveň celkový přehled pro-
dukce domovního odpadu. Domovní odpad zahrnuje tyto složky komunálních odpadů: využitelný, nebezpečný, objemný, směsný.
V následující tabulce je uveden přehled množství vyprodukovaného domovního odpadu v období 2011–2015: 

Pro doplnění výše uvedené informace uvádíme následující přehled jednotlivých druhů a množství využitelných složek domov-
 ního odpadu:

A v přepočtu v kg na 1 občana:

Další tabulka představuje výši finanční odměny, kterou město obdrželo za sběr papíru, plastu, kompozitních obalů, skla a za
zpětný odběr elektrozařízení:
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Produkce domovního odpadu za rok 2015

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že oproti roku 2014
došlo v roce 2015 k mírnému poklesu celkového množství do-
movního odpadu. S tím souvisí i mírný pokles produkce směs-
ného, ale i využitelného odpadu. Naopak k mírnému nárůstu
došlo u objemného odpadu a k výraznějšímu u nebezpečných
odpadů (zvýšení množství odevzdaných zbytků barev a laků
a obalů od barev a laků ve sběrném dvoře).

U využitelného odpadu došlo ke snížení produkce hlavně
díky nižšímu množství odevzdaných kovů, bioodpadu a textilu;
u papíru, plastu, skla a tetrapaku došlo naopak k jeho navýše -
ní, a to o cca 12,7 %, což je výsledek hodný pochvaly. Máme
za to, že k tomuto navýšení přispěly i tašky na třídění odpadu,
kterých v loňském roce město rozdalo občanům do domácnos -
tí 2 tisíce sad. K navýšení přispělo i vybudování nového stano- 



viště v ulici Smetanově a navýšení počtu nádob a frekvence svo-
 zů na některých stanovištích. Za snížení množství bioodpadu
může jistě velké sucho, které jsme v roce 2015 zaznamenali;
za snížení množství kovu zase zpřísnění legislativy související
s podmínkami vykupování této komodity. Ke snížení množství
textilu, ač byl počet nádob ke konci roku navýšen na stávajících
9 kontejnerů, došlo zřejmě již ustálením zavedení systému tří-
dě ní tohoto odpadu, neboť kontejnery jsou ve městě rozmístě-
 ny již od roku 2012.

U finanční odměny za sběr papíru, plastu, skla a kompozit -
ních obalů a za zpětný odběr elektrozařízení došlo v loňském
roce k navýšení, což je dáno zvýšeným množstvím tohoto se-
 braného využitelného odpadu o cca 12,7 % a zvýšením poč-
 tu odevzdaných použitých elektrozařízení ve sběrném dvoře
o cca 23,8 % více oproti roku 2014. Tato informace je jistě rov-
něž potěšující.

V loňském roce mohli občané využívat rovněž tři červené
sta cionární kontejnery, které umožňují odevzdat vysloužilé
malé spotřebiče blíže místu bydliště. V rámci zpětného odběru
bylo občany ve sběrném dvoře odevzdáno 722 ks použitých vel-
 kých elektrozařízení.

Následující informace se stále opakují, ale z hlediska přístu-
 pu k problému nakládání s odpady je neustálé opakování na
místě. Snahou občanů by mělo být důsledně vytřídit a předat
k dalšímu využití co největší množství využitelného odpadu. Je-
 dině tak bude snižováno množství odpadů ukládaných na
skládku bez dalšího využití, neboť od částky za sběr a svoz
směsného odpadu se odvíjí i maximální výše sazby místního
po platku za odpad. Do popelnice nebo kontejneru na směsný
odpad patří pouze odpad po důkladném vytřídění všech nebez -
pečných složek (např. plechovky od barev, zbytky barev, oleje,
léčiva), všech využitelných složek (papír, plast, sklo, tetrapak, bio,
kovy, textil, obuv) a všeho použitého elektrozařízení (např. fény,

varné konvice, toustovače, radiopřijímače, zářivky). Město Přelouč
v tomto směru neustále zlepšuje podmínky pro to, aby občané
mohli třídit s co nejmenším úsilím. Město bude dále podle po-
třeby zvyšovat hustotu sběrné sítě zřizováním nových stanovišť;
v tomto směru přivítáme podněty občanů na konkrétní loka-
lity vhodné pro nová stanoviště nádob na tříděný odpad.   

Na tomto místě musíme upozornit na problém, který potě -
šující není a který neustále přetrvává. Jedná se o odkládání od-
padů na zem mimo nádoby na odpad, a to nejen odpadu vy-
užitelného v případě, kdy je kontejner plný, ale hlavně odpadu
objemného a směsného (záchodové mísy, matrace, koberce,
nábytek, igelitové tašky se směsným odpadem, apod.). Žádáme
proto občany v případě, že vidí neukázněného občana, který
se takto zbavuje svého odpadu, aby tohoto občana upozornili
na nezákonnost a hlavně neslušnost a bezohlednost jeho po-
čínání, event. aby pořídil elektronický záznam tohoto počínání
nebo zavolal Městskou policii, neboť v případě, že budeme lhos-
 tejní, tento problém bude nadále přetrvávat a nepořádek kolem
kontejnerů bude dále narušovat vzhled města. Rovněž bychom
chtěli upozornit občany v případě, že mají např. při nákupu no-
 vého nábytku, větší množství objemnějších obalů, aby tyto ode-
 vzdali přímo ve sběrném dvoře, neboť jednorázovým zaplněním
kontejneru znemožní odložit odpad ostatním občanům, kteří
pravidelně po menším množství kontejner plní, a dochází tak
k odkládání mimo nádoby, což opět způsobuje nepořádek na
stanovištích.

Město Přelouč touto cestou jako každý rok děkuje všem ob-
 čanům, kteří svým přístupem k problematice odpadů mají zá-
 sluhu na výše uvedených údajích, dále děkuje svozové spo-
lečnosti za vstřícnou spolupráci, technickým službám za úklid
stanovišť, základním školám a sběrným surovinám za nezišt -
nou pomoc při poskytování podkladů spojených s vykazováním
sebraného množství odpadu.
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Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje
pro místní části města Přelouče svoz komunálního velkoobje-
 mového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení pochá -
zejícího z domácností v rámci zpětného odběru. 

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, ko ber-
 ce, apod., dále pneumatiky z osobních automobilů.

Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od
ba rev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (mono články,
baterie), apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: led-
 nice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky,
apod.

Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího har-
monogramu: 

Termín svozu: sobota 26. března 2016

STANOVIŠTĚ HODINY

LOHENICE – parkoviště u restaurace 8.00 – 8.15
MĚLICE – před obchodem 8.25 – 8.40
KLENOVKA – na parkovišti u školy 9.00 – 9.20
ŠTĚPÁNOV – u kontejnerů (proti nádrži) 9.30 – 9.45
TUPESY – točna u zastávky 10.00 – 10.15
ŠKUDLY – u požární nádrže 10.35 – 10.50
LHOTA – na návsi 11.00 – 11.20

Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služ-
 by města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů
a keřů. Svoz se uskuteční pro: 

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, 
zpětný odběr elektrozaøízení 

Svoz větví



Vysloužilé lineární a kompaktní
úsporné zářivky ani výbojky rozhodně
nepatří do běžné popelnice na směs-
 ný odpad. Nejen, že se dají opětovně
využít a recyklovat, ale navíc obsahu -
jí i malé množství nebezpečné rtuti,
a proto nesmějí skončit na skládce. 

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť,
ale i sklo, kovy a plasty

Zářivky (trubicové i kompaktní úspor-
 né) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, kte-
rá by ve vyšších koncentracích mohla
ohrozit lidské zdraví i životní prostředí.
Kromě rtuti je v úsporných zářivkách ob-
 sažena i řada druhotných surovin: hli-
ník, mosaz a další kovy, které je možné
znovu použít v kovovýrobě. Recyklované
plasty jsou dobrou surovinou například
pro zatravňovací dlaždice či různé plas-
tové komponenty a vyčištěná rtuť je zno-
 vu využívána v průmyslové výrobě. Sklo
se používá jako technický materiál, ne-
bo dokonce pro výrobu nových zářivek.
Znovu je tak možné pro další výrobu po-
 užít téměř 100 % materiálu, ze kterého
byla zářivka vyrobena. 

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou

úsporkou naložit a kde ji odevzdat k re-
cyklaci, rádi vám poradíme.

Nejjednodušší je odevzdat starou zá-
 řivku v elektro obchodě při nákupu no-
 vé. Úsporku můžete také odnést do ma-
lé sběrné nádoby, která je umístěna ve
čtvrtém patře budovy městského úřadu
na chodbě u kanceláře odboru životního
prostředí.

Nebo můžete nefunkční zářivku spo-
 lu s dalším elektroodpadem odvézt do
sběrného dvora v ulici Pardubické 1630
v provozní době, a to v pondělí a pátek
13-17 hodin, ve středu 10-15 hodin a v so-
 botu 8-12 hodin. Obsluha sběrného dvo-
 ra ji zdarma převezme a vloží ji do spe-
ciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.  

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i re-
 cyklaci

Zpětný odběr zářivek pro naše měs-
to zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice funguje již od
roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, při-
spívá na náklady provozu sběrného mís  -
ta, plně hradí přepravu sběrných kontej -
ne rů do recyklační firmy i samotnou re-
cyklaci. Díky tomu město Přelouč ušetří
finanční prostředky, které bychom jinak
museli vynaložit na recyklaci nebezpeč-
ných odpadů. 

Prostřednictvím systému EKOLAMP se
během loňského roku podařilo recyklovat
téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To před-

 stavuje cca 26 kg toxické rtuti, která by
jinak mohla znečistit vodu o objemu té-
měř dvou nádrží Lipno. Pomozte i vy chrá-
 nit své zdraví a přírodu našeho města
a nevyhazujte úsporky do koše.

Více se o problematice 
nakládání s nefunkčními zářivkami

dočtete na www.ekolamp.cz.

q místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota,
Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) 

v pondělí 14. března 2016
Větve je nutné na tento termín připravit před dům! 

q město Přelouč

v pondělí 21. března 2016
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že
svoz bioodpadu zajišťovaný pomocí hnědých plastových nádob
bude po zimní přestávce zahájen ve 14. týdnu, tedy ve středu

6. dubna 2016 a bude probíhat stejně jako v předchozích
letech v závislosti na dané lokalitě. 

Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky
rozložitelný odpad ukládat celoročně. Připomínáme provozní do-
 bu sběrného dvora:

Pondělí 13 – 17 hod.
Středa 10 – 15 hod.
Pátek 13 – 17 hod.
Sobota 8 – 12 hod.

V pátek 25. března 2016 bude sběrný dvůr otevřený v nor-
 mální provozní době, tedy v době 13–17 hodin. Na Velikonoční
pondělí, tedy 28. března 2016, bude sběrný dvůr uzavřený. Dě-
 kujeme občanům za pochopení.
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Nefunkční záøivky sbírá EKOLAMP

Svoz bioodpadu 
v hnědých plastových nádobách

Informace týkající se 
sběrného dvora o Velikonocích



Není nic jednoduššího, než si pořídit
a přivézt nový kousek nábytku do svého
útulného bytu, nebo provozovny. Rozbalit
jej a složit, nebo vystavit na obdiv k ra-
dosti své, pozvaných známých, či prochá -
zejících návštěvníků. No ale, co s nepotřeb -
ným starým kouskem, kartonovými obaly,
igelity, pěnovými fóliemi? Vždyť od toho tu
jsou kontejnery a sběrný dvůr! Ano, to na-
 padne většinu z nás a také to většina z nás
přesně tak provede. Ale jsou mezi námi
i tací, kteří takto neuvažují. Už jen před-
stava něco po sobě uklidit, nebo dokonce
svým vozidlem něco takového odvézt do
sběrných dvorů je pro ně nepředstavitelná.
Ne, počkáme si, až bude tma a vynosíme
nepotřebné věci ke kontejnerům, třeba se
bude něco někomu hodit, ať si vyberou
a zbytek potom odvezou pracovníci tech-
nických služeb města! A co na tom, že se
naši sousedé přes nastavěné věci nedo-
stanou ani k popelnicím s odpadky! 

Bohužel, i tak to tu funguje. Spousty
z Vás těch slušných, složí a sváží třeba

kar tonový papír, do igelitových tašek vlo-
ží ne potřebné ošacení, či vyjednají odvoz
staré ho nepotřebného nábytku a vyrazí do
sběrných dvorů a k určeným místům. 

Ti, kteří pod rouškou tmy stěhovali ná-
 bytek a nepotřebné věci ven ke kójím na
kontejnery, si mohou ráno přispat s čis-
tým svědomím: „Tak, a máme doma uklize -
no!“ Rovněž ti, kteří uklidili interiér svého
čtyřkolového miláčka a vyházeli dopité či
nedopité lahve, dojedené či nedojedené
svačiny s obaly a papíry, třeba na přilehlé
stráně a parkoviště u našeho největšího
podniku na dveřní automobilové zámky
za vlakovým nádražím. Tito lidé si asi bo-
hužel neuvědomují, že přidělávají práci ji-
 ným. Nejen, že svým sousedům znesnad -
ňují životní podmínky nahromaděným do-
 movním odpadem, který i často zapáchá
a přiláká tak svým pachem nežádoucí tvo-
 ry jako jsou například hlodavci, nebo jiná
menší drobná havěť přenášející nemoci,
ale hlavně, dávají ,,výborný příklad“ mlad-
 ší generaci. 

Vážně, kdo z nás by chtěl mít v bytě
vedle svého odpadkového koše u kuchyň -
ské linky na zemi, třeba staré prošlé kom-
 poty po babičce, zapáchající zkažené sy-
rové maso, omlácené zdivo, nebo rozbité
dětské hračky se střepy, spoustou plastů
a papírů? 

Jen pro představu, denně technické
služ by města Přelouče ve městě a okolních
obcích svozí z odpadkových košů a zalo -

žených skládek, zhruba 2 m3 směsného od-
 padu, který končí na placené skládce. Za
rok tedy utratíme z městského rozpočtu za
uložení směsného odpadu částku kolem
500.000,- Kč, kdy zde samozřejmě není za-
 počítána práce zaměstnanců a ani odje-
té kilometry. Určitě si tedy dokážete před-
stavit, na co by se daly ušetřené finanční
prostředky ve městě použít.

Vždyť proto byla zřízena místa sběr-
 ných dvorů, místa na kontejnery tříděného
od padu a odpadkové koše. Zákon rovněž
myslí i na ty občany, kteří se těmito záko -
ny neřídí a v případě přistižení při spá-
chání budou původci takto nahromadě -
ného odpadu sankcionováni dle zákona
č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších před-
 pisů, pokutou do výše 50.000,-Kč za pře-
stupek dle § 47 odst. 1 písm. h, a odst. 2.

Nechci zde moralizovat, jen chci tou-
to cestou poukázat na tento fakt. Buď-
me tedy obezřetní k našim spoluobča-
 nům, kte ří zde žijí a i těm, kteří musejí ty to
odpad ky uklízet a tak vynakládat i nema -
lé fyzic ké dovednosti při odvozu více ob-
jemových věcí.

Za Technické služby města Přelouče
Vlastimil Němec
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K zamyšlení…



Výběr událostí minulých dní

„Měniči peněz“
V odpoledních hodinách jsme přijali oznámení, že dva mu-

ži (pravděpodobně občané SK) připravili prodavačku pomocí lsti
o větší finanční částku. I když hlídka okamžitě po získání popi-
 su, propátrala město, muže se nepodařilo nikde nalézt. Celou
věc si tak převzala k dořešení Policie ČR.

Nezvaný návštěvník
V nočních hodinách hlídka vyjížděla na oznámení občanky,

že její syn rozbil okno a vlezl jí do domu. Jednalo se o známé ho
bezdomovce, který rozbil okno z ulice u rodinného domku své
matky, kde ale nebydlí a vlezl dovnitř. Orientační dechovou
zkouškou bylo u něho zjištěno 2,78 promile alkoholu v krvi.

Celou věc si převzala k dořešení Policie ČR.

Opilec
Chvíli před zavírací dobou jednoho z barů jsme

přijali telefonické oznámení od barmana, že zde
má hosta, který zrovna dvakrát nevoní, obtěžuje
ostatní návštěvníky baru a padá na zem. Hlídka
muže vyprovodila před bar, kde shodou okolnos-
tí procházel jeho otec, který si syna odvedl domů.
Samozřejmě, že celá událost bude mít ještě dohru
na služebně MP Přelouč, kam bude muž předvolán.

Pokus o vykradení auta
Ve čtyři hodiny ráno jsme přijali oznámení o muži, který se

pokusil vloupat do osobního automobilu na parkovišti před
firmou Kiekert. Tohoto muže zahlédl majitel vozu, zakřičel na
něj a ten se dal na útěk. Jelikož se jedná o podezření ze spá-
chání trestného činu, celou věc si převzala Policie ČR. 

Labutě
Dvakrát jsme vyjížděli na údajné přimrznutí labutí. Ani jed-

nou se naštěstí toto nepotvrdilo.
Co má občan dělat, pokud má podezření, že je pták přimrz -

lý k ledu? Má volat městskou policii? Ano může, ale nejdříve
by měl zkusit, jestli pták jenom neodpočívá. Jak? Na stránkách
http://www.zvirevnouzi.cz/zvireci-poradna/ptaci radí toto:

Ptáci přimrzlí na vodní hladině
v Často volají lidé, že viděli na rybníku přimrzlou labuť. Ve vět-

 šině případů však přimrzlá není.
v K vodní hladině přimrzne pouze zraněné nebo velmi vysíle-

 né zvíře.
v Nejlepší a zároveň nejjednodušší pomoc je pokusit se labuť

vyplašit (např. tleskáním).
v V případě, že se labuť nepohne, nebo se bude snažit odletět

a nepůjde jí to, volejte odborníky, kteří jí pomohou.

Koně na silnici
A máme tu další zvířata. Tentokrát lichokopytníky. V obci Tu-

 pesy se rozhodli dva koně, že půjdou na procházku. Když to-
to zahlédla projíždějící řidička osobního automobilu, zavolala
na služebnu MP. Strážníci vyrazili na místo, sehnali majitelku
koní a ta si tuláky zahnala zpět do ohrady. 

Pořezaná a pokousaný
Ve večerních hodinách požádala Zdravotnická záchranná

služba (dále jen ZZS) o naší asistenci. Na jedné ubytovně je po-
 řezaná žena. Ukázalo se, že se zraněná pořezala sama a navíc
pokousala svého přítele, který ji právě sdělil, že se s ní rozchá -
zí. ZZS pořezanou odvezla do krajské nemocnice.

Spánek za volantem
Mikro spánek za volantem je častou příčinou nehod, ale

v na šem případě žádné nebezpečí nehrozilo. Dvacet minut po
půlnoci se na služebně rozezvonil telefon, na druhé straně se
ozval dispečer dopravní firmy a požádal dozorčího MP, jestli
bychom mohli zkontrolovat jejich řidiče kamionu, který par-
ku je u hřbitova a podle plánu má být už na cestě. Mají oba-
vy, jest li se mu něco nestalo. Naštěstí šlo jen o spánek v zapar -

kovaném vozidle a to jistě uznáte, není nebez-
 pečné ☺.

Ujel z místa DN
V brzkých ranních hodinách jsme přijali ozná-

 mení a dopravní nehodě za poštou. Pachatel neho -
dy z místa ujel, ale díky místní znalosti byl později
policií ČR dopátrán. Tak že spravedlivému trestu ne-
 unikne, jak se asi domníval.

Nezvaný host
V ranních hodinách jsme přijali telefonické

oznámení od občanky z okrajové části města, že
jí někdo bouchá na okno. Po příjezdu na místo hlíd ka MP Pře-
louč zjistila, že na okno oznamovatelce bouchá pod napilá že-
na, která si myslela, že je u své kamarádky.

Vykradený automobil
Místním oddělením PČR jsme byli požádáni o výjezd do ob-

 ce Břehy, kde se má pohybovat muž, který „leze“ lidem do domů
a je podezření, že se jedná o pachatele, který vykradl osobní au -
tomobil. Strážníci opravdu ve vedlejší obci muže nalezli a pře-
dali ho policii ČR. Později se podezření prokázalo.

Tulák
Občanka Přelouče oznámila na služebnu MP, že se v jejich

ulici pohybuje delší dobu neznámý muž. Strážníci vyjeli na mís -
to určení, kde tohoto muže ztotožnili. Nakonec se ukázalo, že
se jedná o obyvatele nedaleké ubytovny, který se pokoušel na-
jít cestu do ubytovny, což se mu v jeho lehce podnapilém sta-
vu nedařilo. Proto ho hlídka nasměrovala k ubytovně, kam muž
odešel.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156 – ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952 
e-mail: mp@mestoprelouc.cz – neoznamovat akutní zále-

žitosti, které se musí řešit okamžitě

za městskou policii 
Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč
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NAUČNÁ LITERATURA
Sociologie, politika
SAND, Shlomo
Jak byl vynalezen židovský národ. 
Praha: Rybka Publishers, 2015.

Dějiny
WEIR, Alison
Pád Anne Boleynové. Praha: BB art, 2015.

Filozofie
KVADRIVIUM: čtyři svobodná umění: arit-
 metika, geometrie, hudba a astronomie.
Praha: Dokořán, 2015.

Psychologie
RÖHR, Heinz-Peter
Podminované dětství: obnova sebejistoty.
Liberec: Dialog, 2015.

Příroda
VÁCLAV, Erich
Bez lesů jsi v háji, člověče! 
Praha: Petrklíč, 2015.

Etnografie
VONDRUŠKOVÁ, Alena
Český lidový a církevní rok. 
Brno: Moba, 2015. J. K.
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JUBILANTI

Marie Hudcová 91 let

Milena Becková 90 let

Jiřina Roubíčková 89 let

Marie Makešová 89 let

Josef Pirožek 89 let

Miloslav Holan 88 let

Marie Špačková 87 let

Josef Ťápal 86 let

Jiřina Křemenáková 85 let

Jaroslava Studená 85 let

Zdeňka Krausová 80 let

Hana Chmelíková 80 let

Miroslav Kožený 75 let

Jan Hejduk 75 let

Jiřina Zářecká 75 let

Josef Doležal 75 let

Olga Velcová 75 let

PŘELOUČÁCI

Vzpomínka
Dne 20. 3. 2016 vzpomeneme smutného vý-
ročí, kdy nás před 12 lety opustila naše mi-
lovaná manželka, maminka a babička, paní 

Miluška VLACHOVÁ z Přelouče
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Manžel a rodiny Bydžovských

Městská knihovna v Pøelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI
ve spolupráci s MŠ Kladenská

a Odborem životního prostředí MěÚ Přelouč
VYHLAŠUJE

HLASOVACÍ ANKETU

NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM 
PŘELOUČE 2016

1. 2. – 19. 4. 2016
m vyhlášení výsledků ankety proběhne 22. 4. 2016 od 10.00

(sraz zájemců před budovou Záložny)

m akce se bude konat za účasti odborníka/ekologa

m vítězný strom bude během akce viditelně ozdoben 
a označen

m na vyhlášení výsledků jste srdečně zváni

m Hlasovací listy vyrábí, kreslí atd. hlasující jedinec 
nebo kolektiv 

(formát a podoba bez omezení)

m Soutěžit může celá třída i jednotlivci
(připište počet hlasů)

m Na jednom hlasovacím listu lze hlasovat 
pouze pro jeden strom

m Hlasovací listy musí být do 20. 4. 2016 odevzdány 
do Městské knihovny v Přelouči

m Připište i svůj tip na nejlepší místo 
pro vysazení nového stromu

Hlasovací listy a výsledky ankety budou součástí výstavy 
NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM PŘELOUČE 2016

v květnu v Městské knihovně Přelouč
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Městská knihovna Přelouč
Vás zve na výstavu obrazů

nazvanou

A NA ZAČÁTKU 
BYLO…

Svetlana Slabá
studentka 1. ročníku 

zdravotnického lycea v Kolíně,
talentovaná výtvarnice a naše čtenářka

29. 2. – 31. 3. 2016

čítárna Městské knihovny Přelouč

Městská knihovna Přelouč
Vás zve

na další setkání
se světem koní a dostihů

LENKA GOTTHARDOVÁ
na téma

Lata Brandisová 
jediná vítězka Velké pardubické

(dostihová kariéra a zajímavá místa spojená s jejím životem)

čtvrtek 31. 3. 2016
od 17.00 hod.

zasedací místnost MěÚ Přelouč
(3. patro s výtahem)

Městská knihovna
a Kulturní a informační centrum města Přelouče

Stručný pohled milovníka historie, pomocných věd historických 
a literatury faktu do zajímavých kapitol naší historie

Srdečně zveme na přednášku
Ing. Josef Kříž

Od Petra Ginze
k raketoplánu Columbia

Petr Ginz se narodil 1. února 1928 v Praze. Pro svůj ne zcela čes -
ký původ zahynul v plynové komoře v Osvětimi 28. září 1944. Dne
1. února 2003 shořel v atmosféře při návratu z 16denní vědecké ves-
mírné mise raketoplán Columbia, na jehož palubě zahynulo sedm
kosmonautů. Byl mezi nimi i první izraelský kosmonaut, zkušený
47letý armádní pilot plukovník Ilan Ramon – na palubě s sebou vezl
kopii nejznámější Petrovy kresby „Měsíční krajina“ (viz výše). Petro -
va sestra Eva, provdaná jako Chava Pressburger, nar. v r. 1930 v Pra-
 ze, jen náhodou přežila válku. Dosud žije v Izraeli v Jeruzalémě.

* * *
12. dubna 2016 v 17 hod. 

Kulturní a informační centrum města Přelouče – 1. patro

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ
Vás zve na setkání se zajímavou osobností

ze světa literatury

ALENA JEŽKOVÁ
autorské čtení z knih

TICHÁ SRDCE I. a II.
Kláštery a jejich lidé

… o klášterech a řeholnících

středa 23. 3. 2016
od 18.00 hodin

v přednáškovém sále 
Kulturního a informačního centra

města Přelouč (1. patro)
vstup zdarma
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Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

k 31. 1. 2016 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) 467 403 uchazečů
o zaměstnání. To je o 14 285 více než v prosinci 2015 a o 88 788
méně než v lednu 2015. Z celkového počtu lidí bez práce bylo
450 704 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě na-
 stou pit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob
vzrostl na 6,4 % (prosinec 2015 – 6,2 %, leden 2015 – 7,7 %).
Meziročně se o více než 45,5 tis. zvýšil počet volných pracov -
ních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR
cel kem 107 779. To je nejvyšší lednová hodnota od roku 2008.
V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za prosinec
2015, společně se SRN absolutně nejnižší nezaměstnanost v EU.

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 1/2016

K 31. 1. 2016 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardu bi-
 ce 5 148 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidová no
2 357 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo
pak připadalo 2,2 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 4,4 %.

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán ručním výběrem

z IS Zaměstnanost + údaje ze statistiky obcí z IS Okpráce.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc leden 2016 byla v ob-
cích regionu Přeloučsko:
Strašov 10,4 %, Stojice 9,3 %, Újezd u Přelouče 9,2 %, Moraši-
 ce-Sovolusky-Vápno 8,8 %, Hlavečník 8,7 %, Litošice 8,2 %, So-
 přeč 7,2 %, Turkovice-Zdechovice 7,1 %.

Kontakty:  Ředitelka 950 144 407

Oddělení zprostředkování, evidence a podpor
v nezaměstnanosti: 950 144 401, 402, 403, 404, 405, 406

Oddělení nepojistných sociálních dávek:
hmotná nouze 950 144 520, 503
SSP 950 144 501, 502, 504
Příspěvek na péči 950 144 521, 723
Dávky OZP (průkazky) 950 144 506, 505

Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Trh práce
na Pøeloučsku 

Inzerce Inzerce

Inzerce



Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935,
okres Pardubice

příspěvková organizace

STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

O PŘIJETÍ DĚTÍ 
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Par-
dubice, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
 školním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve
znění pozdějších předpisů stanoví následující upřesnění pro
podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro
školní rok 2015/2016
vyzvedávání žádostí:

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, 
okres Pardubice
18. dubna a 19. dubna 2016 
v době od 6.15 – 16.00 hod.

místo pro podávání žádostí:
Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935,
okres Pardubice – v ředitelně školy

Termín podání žádostí: 3. května 2016
doba pro podání žádosti: od 7.30 hod. do 11.00 hod. 

a od 12.00 hod. do 15.30 hod.

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
Vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2016/2017

3. května 2016 
Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní 

a tělesné pohodě, domů odcházely spokojené
plné nových zážitků a poznatků

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době zápisu.

§ rodiče si mohou vyzvedávat žádosti 18. a 19. dubna v době od
6.15 do 16.00 hod. v MŠ.

§ vyplněné žádosti přinesou rodiče nebo zákonní zástupci dítěte do
MŠ 3. května 2016 v době od: 7.30–11.00 hod. a 12.00–15.30 hod.

§ na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
§ ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od zahájení

řízení 
§ pokud přesáhne množství vrácených žádostí počet míst v MŠ,

rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka školy 
§ v případě, že přijaté dítě v termínu uvedeném na žádosti z jaké-

 hokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí, rodiče to nepro -
 dle ně nahlásí ředitelce mateřské školy

§ k zápisu se dostaví i rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit do MŠ
v průběhu školního roku

§ podrobné informace naleznete na našich stránkách www.mater-
skeskolky.cz

V rámci projektu „Škola z Marsu,“ organizovaného společ -
ností Emma production, Barrandov, Praha ve spolupráci s orga -
nizací Marťánci, se děti z Mateřské školy Za Fontánou zúčast-
nily celostátního kola výtvarné soutěže. Cílem celostátní soutěže
bylo přiblížení tématu vesmíru jako reality, která obklopuje na-
 ši Zeměkouli dětem v MŠ. Přitom podpoření dětské kreativity,
fantazie, kterou má téma možnost bohatě rozvíjet. Tato výtvar -
ná aktivita vhodně doplnila tematický blok výchovně-vzdělá-
va cího procesu naší MŠ.

Soutěž byla rozdělena na několik kategorií. Do kategorie
dětí MŠ ve věku 3–6 let se děti zapojily jednak do kolektivních
prací, které vyjadřovaly možnou podobu „vesmírné školy Mar-
ťánků,“ dále pak individuálními pracemi.

Na kolektivním ztvárnění se podílelo 11 dětí, které společ -
nými silami v soutěži obsadily 4. místo zmiňované celostátní ka-
 tegorie kolektivní práce MŠ.

Z individuálních prací je třeba vyzdvihnout umístění na krás-
 ném 3. místě, kterého dosáhla se svým obrázkem Barunka Van-
 čurová a rovněž úspěšné 4. místo patřilo Verunce Dvořákové.
Děvčátkům a všem šikovným dětem, které se podílely na tvor-
bě, blahopřejeme a děkujeme. Mohou se těšit na odměny od
pořadatelů. 
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Olympiáda v českém jazyce
Dne 8. 2. 2016 se v Pardubicích konalo

okresní kolo 42. ročníku Olympiády v českém
jazyce. Na základě výsledků předchozího klá-
 ní do něj postoupilo 41 nejlepších žáků a žá-
kyň 8. a 9. ročníků základních škol a odpoví-
 dajících ročníků víceletých gymnázií z celého
Pardubicka. Za naši školu bojovali Radka Hav -
líčková (9. B) a Lukáš Hlaváček (8. A). Oba sou-
 těžící si vedli velmi dobře. Ve veliké konkuren -
ci Radka získala 7. místo a Lukáš 19. místo.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou přípra -
vu a reprezentaci. Mgr. P. Burešová

Svět kolem nás – Peru
Program „Peru – čtyři strany světa“ nás ten-

 tokrát zavedl do tajemné a záhadami opřede -
né říše Inků, kterému vévodilo hlavní město
Cuzco, dodnes vyhledávané turisty. Stavitel-
ské dovednosti Inků byly zachovány přede-
 vším v Machu Picchu, které bylo objeveno až
v r. 1911, patří mezi novodobých sedm divů svě-
 ta, dodnes je záhadou, proč bylo toto město
opuštěno. Další záhadou jsou obrazce Nasca,
viditelné pouze z výšky, kilometry dlouhé spi-
rály, obrazce zvířat a piktogramy. I jejich exis-
tence vede ke spoustě teorií a domněnek.
Třetí úchvatnou podivuhodností je nejvýše po-
 ložené splavné jezero na světě, jezero Titica -
ca, leží ve výšce 3 812 m. Zdejší Indiáni žijí
na plovoucích ostrovech, které si vytvořili z rá-
 kosu totora, který jim slouží i na stavbu domů
a člunů. 

Peru jsou i Andy a zemětřesení, v r. 1970
zemřela pod Huascaranem i výprava česko-
slovenských horolezců. Z Peru pocházejí hlí-
zy brambor a kukuřice - základní potraviny
dodnes chudých obyvatel. Tropický prales obý-
 vá největší počet ptačích druhů, fauna a fló-
ra je velmi rozmanitá.

Děkujeme autorům Evě a Janu Lejskovi
za poutavé vyprávění a nádherné záběry vzdá-
 leného Peru. Mgr. M. Nápravníková

Zprávy ze ŠD 
pøi ZŠ Masarykovo náměstí
V tomto školním roce je v naší družině za-

 psáno 120 dětí, které jsou rozděleny do čtyř
oddělení. Až do letošního února měla tři od-

dělení své plně vybavené místnosti dětským
nábytkem i hrami a pomůckami potřebnými
k mimoškolním aktivitám a 4. oddělení s nej-
staršími dětmi (3. a 4. ročník) trávila svůj volný
čas po vyučování ve školní třídě. Před vánoč ní-
 mi prázdninami dostaly děti s paní vychova-
telkou z tohoto oddělení krásný vánoční dá-
rek – místnost s novými koberci a moderním
nábytkem i žebřinami. 4. oddělení se přestě-
huje do zrekonstruované bývalé posilovny.
Děti zde budou mít veliký prostor pro své čin-
nosti a my všichni jim přejeme, aby si tu užily
svůj volný čas co nejlépe a načerpaly nové sí-
 ly do každodenního náročného školního dne.

Za vychovatelky ŠD 
J. Prokopcová Kasalová

Dentální hygiena
Dentální hygiena je důležitou součástí pre-

 ventivní stomatologie. Začínáme s ní již v dět-
 ském věku v rodině. Je nutné vypěstovat u dětí
správné návyky při péči o chrup a předcházet
tím celé řadě komplikací. 

V rámci programu Dental prevention na-
 še škola spolupracuje se studenty Zubního
lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové. Budoucí stomatologové v na-
 šich třídách prováděli instruktáže dentální hy-
 gieny. V průběhu hodiny se děti seznámily s ana-
 tomií zubů a dalších struktur v dutině ústní
a se vznikem zubního kazu. Hlavní čás tí byl
nácvik správných technik čištění zubů a se-
známení s pomůckami pro dentální hygienu. 

Instruktáž byla pro děti velmi zajímavá
a pod nětná. Přispěl k ní jistě milý přístup sym-
 patických studentů, zajímavé pomůcky i ukáz-
 ky na interaktivní tabuli. 

Mgr. V. Vašíčková

Keramická dílna
Na naší škole pracuje několik zájmových

útvarů. Každý žák měl možnost se na začátku
školního roku přihlásit do některého z nich.
Každoročně je velký zájem o keramiku. Letos
pracují mladí keramici ve čtyřech skupinách. 

Většina dětí velice dobře uplatňuje svoji
zručnost, fantazii, nebojí se ani glazur a vý-
sledek je pak překvapivý. Vědí, že než se do-
čkají finálního výrobku, uplyne dlouhá doba –
výroba, sušení, přežah, glazování, vypalování
v peci. Ze svých výtvorů mají velkou radost
a své práce si pak více cení. Potěší je i poch-
vala blízkého okolí.

Například nyní třeťáci dokončují tematic-
 kou práci „Čtvero ročních období“ a chystají se
na velikonoční výrobky. Mgr. V. Šorfová

Kroužek aerobiku a gymnastiky
Kroužek aerobiku vedený paní vychova-

telkou Kateřinou Nečasovou má na naší ško-
 le již téměř desetiletou tradici. Jeho podstatou
je radostný taneční pohyb doprovázený mo-
derní hudbou. Aerobik a gymnastika také na-
 pomáhají tělesnému a fyzickému rozvoji. Děv-
 čatům z prvního stupně však nabízí i další
aktivity. Naučí se zde také spoustu tanečních
prvků a účastní se vystoupení pro diváky na

různých slavnostech. Scházíme se každý tý-
den v pátek odpoledne na hodinovou aktivi-
 tu. Kroužek by nemohl fungovat bez pomo -
ci vedení školy a také pomoci našich děvčat
z druhého stupně – Nikoly Březinové, Anity
Kam lerové, Anety Klackové a Kristýny Vondři -
chové. Cvičenky z kroužku
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45



Lyžaøský výcvik
Na letošní lyžařský výcvik se přihlásilo 40 žáků 7. ročníku, tak-

 že pár zbylých volných míst bylo nabídnuto jen zkušeným deváťá -
kům. Ti mohli asistovat při prvním setkání začátečníků s lyžemi
a sněhem. Na otázku „Proč jste se přihlásili na lyžařský výcvik už
podruhé nebo potřetí?“ odpověděli: „Baví mě lyžovat a mohl jsem
si to zase zkusit na snowboardu. Aspoň jednou za zimu se dosta -
nu na hory. Týden na horách je vždycky lepší než ve škole. Na Slo-
 vance jsou milí lidé. A vaří se tam líp než ve školní jídelně. Večerní
lyžování je super...“

Přestože letošní zima je na sníh skoupá, my jsme měli štěstí,
že jsme mohli lyžovat celých pět dnů. I úplní začátečníci se naučili
sjíždět, zatáčet, jezdit na vleku a sjet samostatně sjezdovku. Seve -
rák v Jizerských horách nás ani letos nezklamal. Sice jeden celý den
a noc pršelo, až sníh mizel před očima, ale hlavní sjezdovky byly
bezvadně upravené a vždy bylo na čem jezdit.

Futsal
Pro naše družstvo zbyla v okresním kole turnaje ve futsalu, kte-

 ré se konalo v Moravanech, „bramborová medaile“. Pro šestičlen -

né družstvo to je chvályhodný výkon. Jeho členové byli: Dominik
Oliva, Dominik Doležal, Viktor Čapek, Martin Pliva a Robert Forman.
Rovnocennou spoluhráčkou byla klukům Jana Plivová.

Kultura
V únoru se žáci 2. stupně vypravili za kulturou do Prahy. Nej-

dříve na generální zkoušku koncertu České filharmonie v Rudol-
fí nu a podruhé na muzikál Angelika, který se vrací na prkna Di-
 vadla Broadway.

O nejkrásnější valentýnské srdíčko
Soutěž inspirovaná svátkem svatého Valentýna se těší stálé ob-

 libě mezi žáky, a tak měla porota opět nelehký úkol vybrat ta nej-
krásnější a nejnápaditější srdce. Zde je výsledková listina:

Kategorie 1. třída:
1. Kamila Jančíková a Vanessa Vaňková
2. Vojtěch Král a Veronika Mrkvová
3. Klára Jelínková a Jan Kuchyňka 
Zvláštní cena za největší srdíčko Vítek Semerád a za Srdce pro
Přelouč Zuzana Vrágová
Kategorie 2. třída:
1. Karolína Fialová 2. Elizabeth Ramíková
3. Martina Dvořáková
Kategorie 3.–4. třída:
1. Nikola Vítková 2. Tereza Borovcová
3. Johana Vysloužilová a Veronika Železná
Kategorie 5.–9. třída:
1. Pavla Písaříková 2. Pavlína Mládková
3. Amálie Hlínová a Barbora Kysilková

Exkurze do Elmetu a Kiekertu
Žáci 9. ročníku se musí do poloviny března rozhodnout, na ja-

kou školu pošlou svou přihlášku ke studiu. Možnou inspiraci našli
v prezentaci Střední hotelové školy Bohemia v Chrudimi, v rozho -
dování jim pomohly i exkurze do místních podniků Elmet a Kiekert.
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

INFORMUJE

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
Srdečně zveme studenty i širokou veřejnost na tradiční cyklus

úterních populárně-naučných přednášek. Na jaro jsme pro vás při-
 pravili toto téma:

21. dubna 2016 16:00 - učebna Bi-Ch
TYPOGRAFIE (přednáší Kateřina Klapková)

BAZOŠ NA GY&SOŠ
Před Vánocemi se na naší škole uskutečnil nultý ročník akce

„Bazoš na Gy&SOŠ“. Prodejem starých knížek, šperků, doplňků
a oblečení se mezi studenty podařilo vybrat krásných 1 300 Kč.

Ve spolupráci s paní Zdenkou Kumstýřovou z Charity Přelouč
jsme se rozhodli pomoci mamince samoživitelce se dvěma dce-
rami, která je na rodičovské dovolené a pobírá pouze sociální dáv-
 ky. Manžel, který je opustil, rodině vůbec nic neplatí a ještě po něm
zůstaly dluhy. Z výnosu našeho dobročinného bazaru jsme rodi-
 ně pořídili mikrovlnnou troubu.

Doufáme, že další Bazoš na Gy&SOŠ bude mít podobný úspěch.
Děkujeme všem, kteří na tento charitativní projekt přispěli!

KONFERENCE RANK 2016
Náš student Jan Blaha (sexta) dosáhl významného úspěchu na

konferenci RANK 2016. Projekt „Analýza dosud necharakterizo -
vaných otevřených čtecích rámců patogenních kvasinek Candida
albicans a Candida parapsilosis“, na kterém se Jan podílel, byl vy-
 hodnocen jako nejlepší. V soutěži, která byla s konferencí spoje-
 na, tedy zvítězil. Gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších úspě-
 chů nejen na vědeckém poli.

CHLUPÁČOVO MUZEUM VZNIKU ZEMĚ
Třída prima se 8. února vydala na exkurzi do univerzitního

Chlupáčova muzea historie Země. Studenti se na půdě Přírodo-

vědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze seznámili jak s vývo -
jem vesmíru, tak se vznikem života na naší planetě. Po exkurzi na
ně čekala krásná procházka prosluněnou Prahou.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Koncem února proběhlo školní kolo biologické olympiády.

Zúčast nilo se jej celkem 22 studentů. V kategorii A byli nejlepší-
 mi řešiteli Tomáš Barták a Lenka Fričová z maturitní oktávy. Ka-
tegorii B ovládli Vít Morávek a Filip Marek ze sexty spolu se stu-

dentkou kvinty Terezou Zvoníčkovou. V další vypsané kategorii se
staly vítězkami kvartánky Adéla Lhotová s Eliškou Křemenáko -
vou a Natálie Kahlová z tercie. V kategorii určené nejmladším ře-
 ši telům se pak nejlépe umístili studenti Leontýna Lemberková, Ja-
 kub Horák a Václav Křičeňský ze třídy sekunda. Našim úspěšným
biologům budeme držet palce v navazujícím okresním a krajském
kole.

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
V polovině ledna proběhla školní kola olympiády v anglickém

jazyce. Nejlepší angličtináři změřili své síly v poslechovém a lexi-
 kálním testu a také v mluveném projevu. V kategorii I. B se na prv-
 ním místě umístil a do okresního kola postupuje Jan Rychetský
(sekunda) a na sdíleném druhém a třetím místě skončila Kristý-
 na Hoangová (prima) a Martin Šimek (sekunda). V kategorii II. B
si první místo a postup do okresního kola zajistil Adam Malínský
z tercie. Na druhém místě se v této kategorii umístil tercián Voj-
těch Rokyta a třetí byla Johana Khorelová z kvarty.

Jan Rychetský poté uspěl také v okresním kole, kde ve své ka-
 tegorii nenašel konkurenci a zvítězil. Adam Malínský pak obsa -
dil třetí místo.

V kategorii nejstarších žáků se na sdíleném prvním a druhém
místě umístili chlapci ze septimy Vojtěch Dvořáček a Matěj Sa-
la vec a budou nás tak reprezentovat v kole okresním. Třetí místo
v té to kategorii vybojovala Denisa Hývlová ze sexty. 

SETKÁNÍ NA BRITSKÉM VELVYSLANECTVÍ V PRAZE
Na začátku února se Mgr. Brandová zúčastnila setkání se zá-

 stupci britských univerzit pořádané poradenským centrem UNI-LINK,
které pomáhá studentům se zařizováním vysokoškolského stu-
dia v zahraničí. Akce se konala v prostorách Britského velvysla -
nectví v Praze a zahajovala ji sama velvyslankyně Spojeného krá-
 lovství, Jan Thomson. Veškeré získané informace o studiu ve Velké
Británii jsme předali studentům třetích a čtvrtých ročníků, kteří
o zahraničním vysokoškolském studiu mohou v budoucnosti uva-
 žovat.

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE
V okresním kole nás velmi dobře reprezentoval David Petr ze

septimy. V konkurenci studentů pardubických gymnázií a střed-
ních škol jen těsně skončil o půl bodu na 4. místě. Gratulujeme
k velmi dobrému umístění.

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ZEMĚPISU
V úterý 16. února se tři studenti našeho gymnázia zúčastni li

okresního kola zeměpisné olympiády v Pardubicích. V početné
kon kurenci nezklamali, když v nejvyšší kategorii obsadil Matěj
Salavec 4. místo (se stejným bodovým ziskem jako soutěžící na
tře tím místě) a Vít Morávek 7. místo. V kategorii 9. tříd se Miloš Še-
 bestián umístil na 6. místě se ztrátou pouhých dvou bodů na mís -
to třetí. Studentům patří dík za vzornou reprezentaci naší školy.

BESEDA S EUROPOSLANCEM
V pondělí 8. 2. 2016 jsme pro 60 studentů tříd V, VI, VII a RM2

uspořádali besedu s europoslancem JUDr. Pavlem Svobodou a mís -
topředsedkyní senátu České republiky Mgr. Miluší Horskou. Po
úvodní informaci o organizaci parlamentu Evropské unie a čin-
 nosti europoslance se další diskuse dotkla také aktuální „uprchlic -
ké problematiky“. Odpovědi hostů potvrdily složitost celé otázky
včetně skutečnosti, že EU v současné době chybí některé nástro -
je (např. ochrana hranic, právní legislativa apod.) k jejímu řešení.



PODÌKOVÁNÍ DÁRCI
Díky daru štědrého sponzora se během

ledna instalovala do hudebního sálu ško-
ly nová moderní japonská stěna, která ne-
 pochybně esteticky pozvedla celý sál. Dě-
kujeme!

SOUTÌŽE ZUŠEK
Únorové dny jsou už tradičně ve zna-

mení okresních kol soutěží žáků základních
uměleckých škol, které se opakují v pravi -
delných tříletých cyklech. Štafetu zaháji-
 la ZUŠ Pardubice Lonkova, která v úterý
8. 2. 2016 hostila okresní kolo ve hře na
akordeon. Všichni tři naši žáci - Daniel
Uchytil, Štěpánka Jindřišková a David Šulc -
- získali 3. cenu. 

Úspěšná výprava do Holic

O týden později, 16. 2. 2016, pořádala
ZUŠ Pardubice Havlíčkova okresní kolo
soutěže v komorní hře s převahou smyč-
cových nástrojů. Naši žáci M. Horáková -
- 1. housle, A. Homola - 2. housle, M. Ha-
lászová - 3. housle a V. Rumlová - klavír
získali ve své věkové kategorii 2. umístě -
ní v komorním seskupení Houslové trio
s klavírem. 

Za předvedení nacvičené skladby s ná-
 zvem Polonéza od Jana Fausta si kromě
krásné ceny děti odvezly i mnoho nových
zkušeností a povzbuzení pro další práci
ve zdokonalování se v komorní i v sólo-
 vé hře. 

Pomyslnou štafetu převzala ve čtvrtek
18. 2. ZUŠ Holice, která uspořádala okres-
 ní kolo v komorní hře s převahou decho-
vých nástrojů. Reprezentantů z naší školy

bylo tolik, že zaplnili celý autobus, z toho -
to důvodu nebudeme uvádět jednotlivá
jména. Celkově se za nás soutěže zúčast-
nilo 9 komorních souborů, což je historic -
ký rekord. A rekordní jsou zřejmě i výsled ky
soutěže – 1. cenu s postupem do krajské -
ho kola vybojovalo 6 souborů (pod peda -
go gickým vedením I. Junkové, R. Chme la-
 řové, M. Chmelaře a J. Mildeho), 3 soubory
získaly 2. cenu (pedagogické vedení I. Neu-
 bauer Trojanová a D. Štrupl). Zvláštní ce-
nu za umělecký výkon získal Filip Košťál,
komorní soubor vedený I. Junkovou do-
stal cenu za nejmladší účastníky soutěže
a cenu za dramaturgii vystoupení si od-
nesl M. Chmelař. 

Všem soutěžícím gratulujeme a děku -
jeme za obrovskou práci, kterou odvedli,
a postupujícím přejeme mnoho zdaru do
krajského kola. Petra Lojínová 

Návštěva operního pøedstavení
Jeníček a Maøenka 

ve Státní opeøe v Praze
V neděli 14. 2. 2016 navštívili žáci pě-

veckých tříd ZUŠ Přelouč společně se svý-
 mi pedagogy operní představení Státní
opery Praha Jeníček a Mařenka. Nádher-
ná scéna Matěje Formana a Andrey So-
domkové uchvátila nejen menší diváky, ale
i dospělé a také naše kolegy - pedagogy vý-
 tvarného oboru, kteří představení navští-
vili společně s námi. Už mnohokrát nám
pomohli s výpravou našich vlastních kon-
certů, proto jsme byli rádi, že naše pozvá -
ní přijali a představení bylo i pro ně velkou
inspirací. Opera Engelberta Humperdincka,

pěvecké výkony všech protagonistů (včet-
ně němé role psa), nápaditost režiséra Ma-
 těje Formana v použití loutek a malých
triků, cirkusové výstupy v přízemním foyer
i celkový prostor divadla a hlediště Stát-
ní opery byl pro nás pro všechny krásným
svátečním zážitkem.

Děkujeme za finanční podporu výbo-
ru SRPŠ, s kterou jsme si mohli dopřát tu-

to exkurzi s co možná nejmenšími finanč -
ními náklady na každého z účastníků. 

Jana Bednářová

Semináø pěveckého oddělení 
s profesorkou 

pardubické konzervatoøe 
paní Jarmilou Chaloupkovou

V sobotu 13. 2. 2016 se konal celoden -
ní seminář žáků sólového zpěvu ZUŠ Pře-
 louč s paní Jarmilou Chaloupkovou. V do-
polední části pracovali žáci mladšího věku,
kteří zvládli skvěle tříhodinovou výuku pou -
ze s malou desetiminutovou přestávkou.
Společně i jednotlivě měli možnost vy-
 zkoušet si nové formy práce a konzultovat
svoje dosavadní pěvecké zkušenosti a do-
 vednosti, a to jak na dechových a hlaso-
vých cvičeních, tak na vlastním repertoáru.
Zároveň jsme měli všichni možnost vidět
úroveň práce s žákyní 4. ročníku konzer-
vatoře, která přišla na seminář a pracova -
la s námi jako model.

V odpolední části pracovali starší a zku-
 šenější žáci. Využili i zkušeností paní pro-
fesorky s výukou populárního zpěvu na Jež-
 kově konzervatoři v Praze a to opět přímo
na vlastním repertoáru. Paní profesorka
pracovala se všemi žáky velmi poctivě,
pravdivě a s velkou mírou empatie a po-
rozumění. Věříme, že toto setkání, kterého
se k naší velké radosti účastnili i někteří
rodiče, přinese našim žákům kromě nových
poznatků i velkou osobní motivaci pro dal-
 ší studium. Společně se těšíme na další pří-
 ležitost podobného charakteru.

Jana Bednářová
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ZUŠ Přelouč ve spolupráci se SRPŠ
pořádají

PLES ŠKOLY
sál Záložny / pátek 11. března od 19:00

ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 



Kroužky pro pøedškoláky
Šikulka

Zájmový útvar zaměřený jako přípravka na školní léta. Dě-
ti pracují s různými přírodními materiály, vyrábí dárkové před-
měty pro rodiče a učí se vzájemné spolupráci v kolektivu. To vše
pod vedením lektorky Anety Šimákové. 

Výtvarný klub
Děti od 4 let se učí používat různé výtvarné techniky, ma-

lují obrázky na různá zadaná témata, vyrábí 3D dárečky z pa-
píru. Jejich rádkyně a skvělá pomocnice je lektorka Barbora
Hrdá. 
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Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 13. 7. – 22. 7. 2016

Pojedeme do horské chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou. Uby-
 tování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sprchovými kouty
a WC. V chatě je prostorná jídelna, společenská místnost. Stra-
va je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou
podávány formou švédského stolu. Náplní programu tábora bu-
 de 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 1. února 2016, na požádání zašleme poštou.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v DDM a finanční
úhradu proveďte v termínu: duben až květen 2016.

Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha –
doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600 

Ge Money Bank Přelouč.

Cena tábora: 3 800,- 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.

Dům dětí a mládeže Přelouč, 
Veverkova 752,

telefon 466 672 003, 
mobil 739 633 508,

letní tábor

MOŘEPLAVCI
Termín: 11. 7. – 23. 7. 2016

Hlavní vedoucí: Blanka Leksová

Letos pojedeme opět do Hluboké u Skutče a zabydlíme se na
13 dní v táborové základně DOMINO. Základna se nachází na
okraji lesa, v krásném a zdravém prostředí Českomoravské vr -
choviny, 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 kuchy -
ní, jídelnou a klubovnou, ke hrám je také k dispozici velký dřevě-
 ný 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. 2016. 

Na začátku června obdržíte podrobný seznam věcí 
a organizační pokyny.

cena tábora: 3 700,- Kč
Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2016 v DDM Přelouč

každý den od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

Dùm dětí a mládeže 
Pøelouč
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sídlo: ul. Kladenská 845, Přelouč, tel. 605 515 924, Slunickoprelouc.webnode.cz



Radost našim obyvatelùm pøinášejí pejsci, 
ale i morčata

O tom, že kontakt se zvířaty má na
psychiku člověka pozitivní vliv, není dnes
pochyb. V Domově u fontány již mnoho
let podporujeme léčebnou terapii po-
mocí psů, tzv. canisterapii. Pes vhodný
pro tuto terapii musí splnit určité před-
poklady – těmi jsou např. výborný zdra-
votní stav, vhodný věk, poslušné chová -
ní a přátelská a klidná povaha. 

V současné době do Domova do-
chází 3 canisterapeuti. V tomto roce by-

chom tento počet ještě rádi navýšili, abychom mohli našim klien -
tům nabídnout častější setkání s pejsky, na které se vždy velice
těší a kteří mají prokazatelně dobrý vliv na jejich psychiku.

Nicméně canisterapie již není jedinou terapií pomocí zvířat,
kterou v našem Domově realizujeme. Od února tohoto roku zde
chováme i 2 úžasná morčata, která se využívají k tzv. caviatera-
pii. Velkým průkopníkem této terapie byl pan Peter Gurney z An-
 glie, který získal mnoho ocenění v nemocnici sv. Tomáše za to, že
po dobu 10 let navštěvoval se svými morčaty onkologicky nemoc -
né děti, ač byl sám onkologic -
ký pacient. U seniorů morčátko
mnohdy zahání samotu, nahra -
zuje kamaráda, ale také procvi -
čuje paměť a jemnou motori-
ku rukou.

V Domově u fontány reali-
zujeme spoustu různorodých
aktivit, které našim obyvatelům zpestřují volné chvilky a zlepšu-
jí náladu. Terapie prostřednictvím zvířat tuto úlohu bezpochyby
naplňují.                                                   Domov u fontány

Nejstarší pøeloučská sokolka oslavila 
v Domově u fontány úctyhodné 100. narozeniny

V Domově u fontány v Přelouči byl opět velký důvod k rados -
ti. Krásné 100. narozeniny tu oslavila obyvatelka Domova paní
Jarmila Urbánková, dříve aktivní sokolka, která velmi ráda spor-
tovala, ať už v zimě na lyžích nebo v létě na kole. Při jedné do-
volené ve Vídni dokonce neváhala riskovat svůj vlastní život, když
se rozhodla skočit do Dunaje pro tonoucího chlapce.

Paní Urbánková celý svůj profesní život zasvětila povolání uči-
 tel ky, což byl její sen již od dětství. V Přelouči dokonce učila i sou-

 čas nou starostku
Irenu Burešovou,
která si nenecha-
 la spolu s další mi
významnými hos-
ty ujít příležitost
po přát oslavenky-
 ni osobně. 

K úctyhodné-
 mu jubileu přijel
poblahopřát také
radní Pardu bické-

 ho kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pa vel
Šotola. „Jsem rád, že jsem mohl do Domova u fontány opět za-
 vítat při tak krásné příležitosti. Paní Urbánkové přeji, aby ji dob-
rá nálada neopouštěla a mohla se i nadále těšit ze společných
chvil s rodinou a spolubydlícími,“ uvedl Pavel Šotola.

Paní Urbánková si oslavu svých narozenin velice užila. Všem
okolo rozdávala úsměvy a s radostí s nimi vtipkovala. Spolu s hos-
 ty také zavzpomínala na své rodné město, Polici nad Metují, ke
které ji váže spousta krásných vzpomínek. 

Paní Urbánkové přejeme pevné zdraví, spokojenost, a také
spoustu důvodů k radosti, aby měla stále proč se usmívat.

Domov u fontány
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Okénko z Domova u fontány



Pečujete doma o někoho blízkého, kdo
už se o sebe nemůže starat sám? Zmáhá
Vás pomáhat mu se vstáváním z postele
či oblékáním a umýváním? Anebo je pro
Vás samotné z důvodu nemoci či rekon-
valescence náročné například vyjít do scho-
 dů, či jste přestali dělat některé věci, jako
jsou procházky či jízda na kole, protože už
se při nich necítíte bezpečně? Právě Vám
mohou život ulehčit takové pomůcky, ja-
ko chodítka, nástavce na toaletu, poloho -
vací lůžka, sprchovací židle, elektrické zve-
 dáky, či tříkolky pro dospělé. Vypůjčit si je
můžete na libovolně dlouhou dobu od or-
 ganizace Život bez bariér, která v Nové Pa-
 ce již 11 let provozuje půjčovnu kompen -
začních pomůcek. V současné době jich
nabízí kolem 150 kusů. 

Jak vše probíhá? Můžete se kdykoliv
v pracovní době a po telefonické domluvě

také mimo ni zastavit v našem středisku
Centrum bez bariér v Nové Pace, kde jsou
pomůcky vystaveny. Vezměte si sebou ob-
čanku či jiný doklad totožnosti. Na zákla -

dě Vaší situace Vám budou předvedeny
vhodné pomůcky, které si můžete také vy-
 zkoušet. V případě zájmu s Vámi sepíšeme

jednoduchou smlouvu o pronájmu. Pokud
budete potřebovat, pomůcku Vám doveze -
me domů, nainstalujeme a vysvětlíme, jak
ji správně používat. Také Vám poradíme,
na co máte nárok a co můžete od pojišťo-
 ven a lékařů požadovat, abyste případně
získali pomůcku vlastní. Obrátit se na nás
můžete také s jakýmkoliv dotazem, který
se týká domácí péče či sociálních služeb.
Činnost naší půjčovny dotují obce i různé
nadace, proto jsou ceny pronájmu pomů -
cek velice příznivé. Ceník spolu se vše mi
informacemi najdete na našich webo-
vých stránkách www.zbb.cz – případně
vám rádi vše sdělíme na telefonním čísle
720 994 024. Neutrácejte hned peníze za
zakoupení vlastní pomůcky, přijďte se nej-
 dříve poradit.

Marie Vokurková, 
Život bez bariér, z.ú., www.zbb.cz 

Zprávy z VOLANTU
q Měsíc únor jsme si nazvali Měsícem lásky, byl přeci Valen-

týn, tak proč ne. 
q Lehce jsme upravili pravidla, když byl někdo na někoho zlý,

ura zil ho nebo se k němu jinak špatně zachoval, musel se
mu omluvit a říct mu, že ho má rád. To byste se divili, jak to
bylo těžké! Nakonec si ale děti zvykly a stala se z toho docela
zábava a také si dávali větší pozor na to, jak se chovají. Někte -
ré děti dokonce navrhly, abychom tato láskyplná pravidla za-
chovali napořád ☺.

q Vyráběli jsme srdce na všechny způsoby, nejrůznějších barev
a technik.

q Vyzdobili jsme nově okna a prostory klubu, jak jinak než srd-
cemi.

q Vyráběli jsme dárečky a valentýnská přáníčka a vyznání lásky
pro naše blízké.

q No a jasně, že jsme nezapoměli ani na přípravu do školy, na
domácí úkoly, doučování a přípravu předškoláčků, ale ani na
hry, zábavu, sport, vaření a péči o klubJ.

q V březnu se chystáme s dětmi do aquaparku do Pardubic za-
 sportovat a zarelaxovat si. 

q A začneme chystat výstavu do městské knihovny, tentokrát
na téma Zvířata.

Naše služby 
Klub VOLANT Po – Čt 13.30 – 17.30
Informační centrum Po a St 13.30 – 17.00
Dohody o výkonu pěstounské péče na tel. 773 001 046

VOLANT, o. p. s., Pardubická 734, Přelouč 535 01,
tel. 773 001 046, e-mail: volantops@seznam.cz,

www.volantops.cz
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Sháníte vozík či polohovací postel? 
Vypùjčte si je v Nové Pace od Života bez bariér



V tomto vydání Přeloučského Roštu si představíme jeden ze
zajímavých přírůstků do muzejních sbírek z loňského roku. Jedná
se o tzv. početní peníz (žeton, jetton). Vyražen byl v Norimberku
pro francouzské království za vlády Ludvíka XIV., nakonec však
svojí cestu zakončil v obci Benešovice nedaleko Přelouče. Nyní
se pokusíme rekonstruovat jeho příběh.

Početní peníze nesloužily jako měna, nýbrž jako pomůcka
při počítání na dřevěných počítadlech zvaných abakus (byly po-
dobné dnešním dětským počitadlům). Konkrétně tento peníz vy-
 robil v německém Norimberku řemeslník Hans Ulrich Hörauf
v letech 1663-1678. Hans Ulrich Hörauf byl razič početních min-
 cí, který je poprvé zaznamenán jako tovaryš v roce 1660. O tři
roky později se stal již mistrem. Jeho hlavní dílna se nacházela
v Norimberku, ale od roku 1675 pracoval též o sobotách a nedě -
lích v nově zřízené knížecí mincovně ve Schwabachu nedaleko
Norimberku. Jeho početní mince jsou dnes považované za vzácné.

Na averzu benešovického nálezu se nachází profil francouz -
ského krále Ludvíka XIV. (1638-1715) v dospělém věku a nápis
vysvětlující jeho funkci („LVD XIIII DG FR ET NAV REX“). Na rever -
zu je pak znak francouzského království a nápis „HANS VLRICH
HÖRAVF RECH PFEN“. Tato strana nám tedy prozrazuje autora po-
 četního peníze a zkratka RECH PFEN znamená Rechenpfennigs -
chlager, tedy razič početních peněz. Peníz je vyroben ze slitiny mě-
 di, zřejmě z bronzu, má průměr tři centimetry a váží 3,28 gramů.

A jak se tedy tento předmět dostal až do Benešovic? Lze se
domnívat, že to bylo v souvislosti s válečným tažením. Třicetiletá
válka je vyloučena, neboť v té době byl Ludvík XIV. ještě dítě. Da-
leko pravděpodobnější je souvislost s válkami o rakouské dě-
dictví (1740-1748), které byly sice již poměrně dlouho po úmrtí

Ludvíka XIV., ale peníz mohl mít u sebe schovaný jistý voják,
zřejmě pruské armády, která přes náš kraj v té době prošla, ja-
ko památeční předmět. Peníz však v Benešovicích ztratil. Je ale
též možné, že peníz vlastnil jiný náhodný poutník. Konkrétně
byl předmět zanechán v blízkosti někdejší tvrze v Benešovicích.

Historie tvrze sahá do poloviny 16. století, naposledy je v lis-
 tinách uváděna v roce 1576. V době, kdy přes Přeloučsko prošla
pruská armáda, byla tedy již zřejmě zpustlá. Zbytky tvrze byly pa -
trné ještě v roce 1849. Když na počátku 20. století místo zkou-
mal archeolog Jan Vincenc Diviš, nenašel již po tvrzi památky.
Kamení ze zdí tvrze si zřejmě rozebrali místní obyvatelé na stav-
bu svých chalup. A právě v místech bývalé tvrze peníz objevil pan
Milan Ráliš z Přelouče, který ho v roce 2015 věnoval do pře-
loučských muzejních sbírek.

Použitá literatura:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Východní
Čechy. 6. část. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989. 724 s.
LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad Labem. 1. vyd. Přelouč: Knihtis -
kárna Otakara Ludvíka, 1926. 539 s.
Nürnberger Künstlerlexikon. Bildende, Künstler, Kunsthandwerker, Ge-
lehrte, Sammler, Kulturschaffende und Mäzene vom 12. bis zur Mitte der
20. Jahrhunderts. München: K.G. Saur, 2007. 2104s.
Odborná pomoc - PhDr. Ladislav Nekvapil (Východočeské muzeum v Par-
 dubicích)

Matěj Pešta, 
správce muzejních sbírek, KICMP
731 200 821, muzeum@ksmp.cz
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Správná odpověď na naši únorovou
fotohádanku zněla: 

„Fotografie zobrazuje domek pana Sal-
 fického na rozhraní Pernštýnského náměs -
tí a dnešní Hradecké ulice, který tehdy
sloužil jako prodejna kozích párků. Demo -
lován byl ve 30. letech 20. století, v 50. le-
 tech zde vyrostla benzinová pumpa, která
dnes již také neexistuje a je zde parčík
před čp. 335.“

Odpověď na ní vůbec nebyla jedno-
duchá, přesto se našli ti, kteří znali správ-
nou odpověď. Vzhledem k obtížnosti úno-

 rové hádanky uvádíme dva správné vý-
herce: pan František Hollmann a paní
Jitka Černá – gratulujeme. 

A co jsme si pro vás připravili do břez -
nového vydání? Rádi bychom znali odpo -
věď nejen na to, kde se nachází objekt,
který je na této fotografii zachycen – to
pro vás asi nebude příliš obtížné, ale rádi
bychom tentokrát i věděli, kdy byl před-
běžně vystavěn? 

Na správné odpovědi se jako obvyk -
le těšíme na známé e-mailové adrese
rost@mestoprelouc.cz. 

Fotohádanka

Početní peníz z Benešovic



Už jsou tu zas!

V pátek na svatého Petra
přišla do Čech velká metla;
Prusové se přihrnuli
a českou zem zaplavili.
…
A vy, páni hospodáři,
…
Prusové vás polekali,
obilí vám pošlapali,
rozšlapali a pobrali,
máslo a vejce sežrali.

(Z textu dobové kramářské písně)

Prusko-rakouská válka roku 1866,
je jíž 150. výročí si letos připomínáme, je
často vnímána jako krátkodobý konflikt
lokálního významu. Bojovalo se přeci jen

pár dní, někdy se dokonce hovoří o tzv.
sedmidenní válce. Od prvních větších bi-
 tev (u Náchoda a u Trutnova) do rozho -
dujícího střetu u Hradce Králové uběhlo
skutečně sedm dní (27. 6. - 3. 7.). Záro -
veň se jedná o odkaz k názvu sedmile -
té války (1756-1763), od níž tehdy uběh-
 lo více než století, ale stále byla živá ve
vzpomínkách a lidové slovesnosti. Hlav-
 ním bojištěm se pak staly severovýchod -
ní Čechy. 

Podstata této války uprostřed relativ -
ně poklidných časů mezi napoleonský -
mi válkami a první světovou válkou je
však mnohem složitější. V první řadě

veškeré válečné akce probíhaly v mno-
hem širším prostoru několika dnešních
evropských států, jmenovitě na území
Ně mecka, Polska, České a Slovenské re-
 publiky, Itálie a Chorvatska, tedy v pod-
statné části Evropy mezi neutrální Fran-
 cií a Ruskem. Boj byl veden na souši, ale
dokonce i na moři. Příčinami pak byly
dva hlavní sjednocovací procesy 19. sto-
 letí, sjednocení Německa a Itálie. Pru-
sku hohenzollernského krále Viléma I.
a jeho ministerského předsedy Otto von
Bismarcka šlo o vytlačení vlivu Habs-
burků v německém prostoru, Itálii pak
o zisk Habsburky dosud ovládaného Be-
 nátska. Pruské agresivity se pak zalekly
některé menší německé státy, které se,
(zvláště Sasko) přidaly na stranu rakou -
ského císařství. I doba trvání konfliktu
je delší než pouhých sedm dní. Od prv-

ní válečné akce, obsazení Rakouskem
spravovaného Holštýnska pruskou ar má  -
dou, do posledních bojů v německém
a jaderském prostoru a na jihu Sloven-
ska uběhnul čas jednoho a půl měsíce.

Jako zavádějící můžeme vnímat i sa-
 motný název konfliktu - prusko-rakou-
ská válka. Roku 1866 se též mluvilo
o nešťastné válce Němců proti Něm-
 cům. Tato charakteristika opomíjí mno-
hé jiné národy vtažené do krvavých bo-
jů a i ten fakt, že Němci nebyli jediným
národem, který stanul na obou znepřá -
telených stranách. Takový byl např. i osud
Italů nebo Poláků.

Jak se k této válce stavěli Češi? Dá
se říci, že ji z většiny nevnímali jako cizí
konflikt, v němž by měli zůstat stranou.
V 60. letech 19. století byli nedílnou sou-
 částí středoevropské habsburské monar -
chie. Ve vzdálenější minulosti se v jejím
rámci sice dočkali omezení politických
práv a svobody vyznání, germanizační tlak
ohrozil kořeny české kultury, ale prá vě
60. léta 19. století se nesla ve zna ku po-
 zitivních změn. Definitivně padnul abso-
 lutismus, nastal ústavní život, rozvíjela
se spolková činnost a dařilo se i hospo-
 dářství. Pro většinu obyvatel tu nebyl zá-
 sadní důvod nebýt loajálním občanem
této monarchie a nectít císaře Františka
Josefa I. jako svého vladaře.

Smýšlení Čechů ovlivňoval jistě pře -
devším ten fakt, že jejich území bylo na-
 padeno. Válka byla bojem obranným,
navíc proti tradičnímu nepříteli. Pruská
armáda se v prostředí východních Čech
(zároveň tedy i na Přeloučsku) v před-
chozím století objevila hned několi-

 krát. Byly tu dosud živé vzpomínky na
slez ské války s pruským králem Fridri-
chem II., paměť mohly oživit i kronikář -
ské zápisy. Co bylo možné podle nich
opět očekávat?

Historiky J. Ledrem i P. Vorlem je uvá-
 děna farní kronikou tradovaná příhoda,
kterou je možné vztáhnout k roku 1757.
Tehdy měla být umístěna ve stavení na
místě dnešního č. p. 83 pruská hlídka
a ve vedlejším dvoře měl dokonce po-
bývat sám Fridrich II. Stalo se, že tento
pruský král zašel hlídku navštívit a ze -
ptal se svých vojáků, jestli jim něco ne-
chybí. Ti si stěžovali, že by si rádi dali pi-
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VÁLKA ROKU 1866 – 1. DÍL

Dnešní dům č. p. 83 na jednom z nejpůvabnějších míst Pře-
louče. Tudy snad roku 1757 procházel pruský král Fridrich II.

(Tehdy tu ale stálo pouze dřevěné stavení) 

Poslední pozůstatky tzv. Švábovny na západním okraji
Přelouče. Její název byl snad také ohlasem minulých válek 

a průchodů cizích vojsk



 vo, ale žádné není k dostání. Pruský král
je utěšil alespoň tím, že ani on pivo se-
hnat nemůže, i kdyby platil zlatem. Ta-
to historická scéna vlastně připomíná
je den věčný rys války – válka znamená
ne dostatek. Proto i roku 1866 začali
mnozí vytvářet zásoby neboli, jak se vý-
stižně říká, „křečkovat“. 

Mezi lidmi se brzy začala šířit fáma,
že Prusové tak, jak tomu údajně bylo za
slezských válek 18. století, budou muže
na obsazeném území nutit ke službě
v pruské armádě. Jiří Náhlovský ve své
knize o vpádu Prusů u Chrastavy pozna -
menává, že na počátku této fámy byli
muži ze Saska prchající ze své vlasti před
pruskou armádou. Snad prý si spletli slo-
 va rekvírovat a rekrutovat. Neblahá zvěst
dorazila i na Přeloučsko, vždyť tu v té do-
 bě byla ještě známa jména těch, kteří
zmizeli kdysi s pruskou armádou (v Chol-
 ticích to byl např. r. 1742 jakýsi Jan Pe-
ter ka). „Jako jinde i zde (byly) scho vá-
vány drahocenné věci a mladší obyva-
telé opouš těli město, mezitím co toto se

plnilo uprchlíky z krajin severnějších, kte-
 ří budili strach a hrůzu a byli od pozů -
stalých měšťanů hoštěni; tak ve faře bylo
celý týden stravováno 16 osob.“ (Pardu -
bicko, Holicko, Přeloučsko – 3. díl, 1. vydá -
ní s. 91) Tato fáma byla naprosto mylná,
vždyť nevycvičení a nespolehliví vojáci,
často bez znalosti německého jazyka,
by byli pro pruskou armádu jen přítěží.
Ale i tak se vyplatilo mít se na pozoru. „Je
… pravda, že si okupanti z řad těch, kdo
neuprchli nebo se předčasně vrátili, ob-
vykle vybírali rukojmí, jimž často nehro -
zilo nic menšího než zastřelení. I v lepším
případě se však málokomu chtělo dělat
Prusům vozku, sloužícího či průvodce
a opustit domov na blíže neurčenou do-
 bu.“ (Bělina/Fučík 2005, s. 588)

Obyvatelé Přeloučska si také vyprá-
 věli pověsti o tom, že tu Prusové v minu -
lém století při ústupu zanechali své vo-
jenské pokladny. Jedna z nich měla být
vhozena v Řečanech do rybníka Houšov -
ce (případně do Tišiny), druhá mě la zů-
stat v Mělicích. Právě v Mělicích se měli

pruští důstojníci chovat obzvlášť zpup-
ně. Při nejbližší příležitosti se pro za-
pomenutou pokladnu vrátili, ale ta ne-
 byla k nalezení. Na majitele statku, kde
byla pokladna umístěna naposledy, uži-
 li prý brutální nátlak – Zemance na bru-
 su brousili prsty, Zemana pak přivázali
za koně, vlekli ho až do Libišan, odkud
se mu naštěstí podařilo uprchnout. Kde
se nachází pokladna, Zemanovi nevě-
 děli, snad skončila také na dně rybníka,
jak někteří pamětníci vyprávěli. Franti-
šek K. Rosůlek, který tyto pověsti zazna -
menal, k tomu poznamenává: „Pověst
o pokladu mělickém se udržela až do na-
 šich let, a když r. 1866 Prusové přitáhli do
Mělic, domnívali se sousedé, že sem při-
 šli pátrat znovu po ztracené pokladně.“
(Rosůlek 2013, s. 112)

Červen roku 1866 tedy nevěstil nic
dobrého. (pokračování příště)

Martin Štěpánek

Poznámka: Seznam literatury bude uve-
den až na konci celého cyklu.
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Dne 20. 1. 2016 jsme v rámci napl -
ňování našeho motta  „Pomáháme vyjet
správným směrem.“ slavnostně otevře-
li Centrum denních služeb. To je určeno
pro lidi s tělesným nebo kombinovaným
postižením, žijící v domácím prostře dí,
kteří potřebují pomoc jiné fyzické oso-
 by. Hlavním cílem služby je udržování
a posilování samostatnosti. Probíhá ná-
 cvik činností zvyšujících soběstačnost
a dovednosti. To vše je potřebné pro sa-
mostatný život a začlenění do běžné-
 ho života s využitím veřejně dostupných

služeb. Ke každému přistupujeme in-
dividuálně a podporujeme uživatele
nejen v plnění jejich potřeb, ale i v na-
lézání cesty za naplněním jejich přání.
Cílem našich pracovníků je vytvořit
přátelskou a tvořivou atmosféru, kde
mohou naši uživatelé trávit svůj čas.
Více se dozvíte na našich stránkách
www.krizovatka-hc.cz. Případné dota -
zy zodpovíme na telefonickém čísle
776 468 078 nebo nás můžete navští-
vit na adrese Arnošta z Pardubic 2605,
530 02 Pardubice.

Nová sociální služba KŘIŽOVATKY handicap centra, o.p.s.
Centrum denních služeb (CDS)
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Jakub Hořeňovský

Únorové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči. 
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Kristýna Tesáková

Matyáš Šolta Rozárie Šálová

Kamila Nováková

Sebastian Švejda

Vítání občánkù
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Dobrý den vážení čtenáři. Říká se
„březen za kamna vlezem“. Tak tedy,
když už budeme za kamnami, tak si
něco uvaříme. Co vy na to?

SÝROVÁ POLÉVKA S FAZOLKAMI
Co budete potřebovat: smetanové sý-
 ry, máslo, cibuli, hladkou mouku na
jíšku, sladkou smetanu naředěnou
plnotuč ným mlékem, kostku zeleni-
nového bujonu, sterilované fazolo-
 vé lusky, žloutek, dle chuti sůl a bílý
pepř.
Postup: na pánvičce si udělejte světlou
cibulovou jíšku. Vedle v kastrolku v za-
hřívajícím mléce rozpusťte sýr, kostku
bu jonu, přidejte jíšku a povařte. Na zá-
věr přidejte fazolové lusky a rozkvedlaný
žlou tek na zjemnění. Na závěr dle vaší
chuti si můžete přisolit a připepřit. 
Poznámka: polévka by neměla být říd-
 ká. To upravíte množstvím rozpuštěné-
ho sýra. A kdo si polévku chce ještě vy-
lep šit, může si přidat na malé kostičky
uva řené brambory, případně mírně oky-
 selit. 

CHLEBOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: několik krajíčků
tvrdého chleba, houby (čerstvé, suše -
né, žampiony, hlívu ústřičnou), máslo,

cibuli, kostku masoxu, stroužek čes-
 neku (nemusí být), slaninu, sůl, kmín.
Postup: nejdříve si povařte houby a pokrá -
 jejte na menší kousky. Na másle osmaž -
te jemně pokrájenou cibuli s prouž ky
slaniny. Zalijte vodou, osolte, okmínujte,
přidejte rozlámaný tvrdý chléb, kostku
ma soxu a vařte. V polovině vření přidej -
te houby. Vařte tak dlouho, dokud chléb
není rozvařen. Na závěr už zbývá si do-
chutit dle vší chuti. 

KOTLETY NA CIBULI
Co budete potřebovat: vepřové kotlety
bez kosti, několik velkých cibulí, bram-
 bory, sýr na strouhání, velký kelímek
smetany na šlehání, sůl, mletý pepř,
mletý kmín, sádlo na vymaštění za-
pékací misky či remosky. 
Postup: dno zapékací misky vymažte sá -
dlem. Celé ho pokryjte na kolečka po-
krájenou cibulí. Na ni dejte na kolečka
pokrájené brambory, posolte je a mírně
pokmínujte. Na ně položte lehce rozkle -
pané osolené a opepřené kotlety. Ty za-
sypte strouhaným sýrem a zalijte smeta -
nou. Ve středně teplé troubě pečte nej-
méně hodinu. 
Poznámka: pikantnost kotlet zvýšíte, když
je mírně posypete mletou červenou pa-
pri kou a kořením Gurmán. 

VEPŘOVÉ PLÁTKY NA LEČU
Co budete potřebovat: plátky vepřové-
ho masa, několik cibulí, zeleninové le-
 čo (nejlepší je domácí), ostrý kečup,
sádlo sůl, mletý pepř. 
Postup: na sádle zpěňte jemně pokráje -
nou cibuli, přidejte plátky masa pokrá-
jené na malé medailonky, které předem
osolte a opepřete a orestujte. Následně
přidejte lečo. Pod pokličkou duste do
změknutí masa. Pikantnost zvýrazníte
několika lžícemi velmi ostrého kečupu.
Jezte s chlebem nebo bramborem. 

A TEĎ TROCHU VITAMÍNŮ
Všichni víte, že kysané zelí je po-

klad nicí vitamínů, hlavně vitamínu C.
Dám  vám několik nápadů, jak ho kon-
 zumo vat. Zůstanu jenom u zelných sa-
 látů. Základem přípravy salátu je, že si
zelí po krájíte, přidáte čerstvě pokráje-
nou cibu li a ocukrujete. Pak už záleží
na vaší fantazii. Já do zelí nejčastěji po-
 užívám křen, červenou nakládanou ře-
 pu, žampiony, hlívu, jablka, různé dru-
hy ryb, případně i různé kombinace
uvedených poživatin. Já osobně dá-
vám přednost syrovému nevařenému
zelí. Je tak nejzdravěj ší. Také tak udě-
láte i dobrou službu vašemu tlustému
střevu. 

Ke všem jídlům vám přeji dobrou
chuť.

Pavel Culek
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Vážení čtenáři Roštu,
pro březnové číslo jsem si pro vás připravila jedno aktuální téma:

Dobrý den, chci pronajmout bytovou jednotku, kterou mám
v osobním vlastnictví. Byt vlastním teprve necelý rok a vzpomí -
nám si, že při koupi bytu mi nebyl předložen průkaz energe-
tické náročnosti budovy, byl nahrazen vyúčtováním energií za
poslední tři roky. Slyšela jsem, že od letošního roku nastaly změ-
 ny a že průkaz energetické náročnosti budovy musím předlo-
žit i při pronájmu svého bytu.

Pravdou je, že většina z nás má průkaz energetické nároč nos-
 ti budovy spojený pouze s prodejem či koupí bytu. Platí ovšem,
že průkaz musí být předložen i při jeho pronájmu. Toto je uvede-
 no v Zákoně o hospodaření energií (č. 460/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů), hlava IV., §7a:

Vlastník jednotky (jednotka dle Zákona č. 72/1994 Sb., kterým
se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a ně-
které vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a do-
plňují některé zákony, jinak zákon o vlastnictví bytů, ve zně-
ní pozdějších předpisů) je povinen:
a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv
týkajících se koupě jednotky,

2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uza-
 vřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlou-

 vy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při pod-

pisu nájemní smlouvy,
c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické ná-

ročnosti podle prováděcího právního předpisu v informač-
ních a reklamních materiálech při
1. prodeji jednotky,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky,

d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronáj -
mu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat
grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostřed -
kovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu uka-
 zatele energetické náročnosti podle prováděcího právního
předpisu z předané grafické části průkazu v informačních
a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje
nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v re-
 klamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační
třídu.

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání průkaz
předán, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu
a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky;
v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce c).

Průkaz energetické náročnosti si nezajišťuje sám vlastník
jednotky, povinnost pořídit ho má vlastník budovy, tedy spole -
čenství vlastníků jednotek. V některých bytových domech v Pře-
 louči se setkávám s tím, že průkaz energetické náročnosti bu-
 dovy, resp. jeho kopie, je umístěna na nástěnce s informacemi
u vstupu do budovy. Pokud jste právě zjistili, že průkaz potře-
bujete, požádejte o něj společenství vlastníků jednotek, nejlépe
předsedu společenství.

Kamila Černíková 
Realitní makléřka 
M&M reality Přelouč

Zprávy z KLASu
O setkání členů Klubu aktivní senior 9. 2.

byl mimořádný zájem. Klubová místnost, ani
počet židlí nestačily k tomu, aby mohli všich-

ni vsedě vyslechnout našeho milého hosta, paní Mar celu Dani -
helkovou. Připravila si pro nás kapitolu z historie našeho města,
která se týkala období, kdy se Přelouč stala královským komor -
ním městem. Svůj slovní projev dokládala obrazovými a tištěný -
mi materiály na kli-
pech, které kolo va-
ly me zi přítomnými.
Paní Danihelková
slí bila, že si pro nás
připraví další kapi-
tolu z historie. Část
jejího vyprávění vy-
slechla i paní se ná  -
torka Horská se svou
asistentkou slečnou
Turečkovou. Obě dámy pozorně sledovaly a byly překvapeny
množstvím členů Kla su, kteří se zajímají o historii města. Paní
senátorka nám přivezla slíbené kalendá ře, které při naší ledno -
vé návštěvě v Senátu ještě nebyly hotové. 

Druhou únorovou schůzku věnujeme práci s papírovými ru  -
ličkami. Připravíme si velikonoční dekoraci.
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Klub aktivní senior (KLAS)

Inzerce



SBÍRKA BERLÍ
Byli jsme osloveni jednou nadací, která podporuje zahranič -

ní humanitární projekty, o pomoc při sbírce podpažních berlí pro
malomocné v Indii. Pokud máte doma podpažní berle (ne fran-
couzské hole), které nepotřebujete, prosím, přineste nám je, ne-
bo nás kontaktujte a my si je u Vás vyzvedneme. 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘELOUČ
Na pravidelné setkání dobrovolníků přijela v lednu hraběnka

Dr. Ursula Czerninová. Dověděli jsme se o aktivitách Maltézské -
ho řádu, tedy přesně Suverénního vojenského hospitálního řádu
sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě. Řád je aktivní na
celém světě, zajímavé jsou činnosti ve střední Evropě, kde je za
projekty sociálních služeb a pomoc potřebným zodpovědná prá-
vě paní Dr. Czeninová ve funkci „špitálníka“. Maltézský řád má
v ČR několik tisíc dobrovolníků. Naši dobrovolníci jsou pozvání
k návštěvě Českého Velkopřevorství do Prahy, a to v červnu. 

Dobrovolníci a hraběnka Czerninová 

V březnu se setkání dobrovolníků poslední čtvrtek v měsíci ne-
 koná z toho důvodu, že na tento termín připadá předvelikonoční
Zelený čtvrtek. 

Stále hledáme nové dobrovolníky, kteří mají „jednu hodinu týd-
 ně pro druhé“. V Domově u Fontány čeká hodně seniorů na ně-
koho, kdo má čas na povídání nebo předčítání. V Jakub klubu po-
 třebují děti někoho, kdo by jim pomohl s domácími úkoly. Pokud
chcete vědět více, kontaktujte nás na tel. 731 402 371 nebo mailem
charita.prelouc@gmail.com. 

Na závěr statistika: během roku 2015 působilo v našem DC
přesně 50 dobrovolníků (na základě podepsané smlouvy o výko -
nu dobrovolnické činnosti) a odpracovali 1 013 dobrovolnických ho-
 din. Dobrovolníci jsou ve věku 15–78 let. Moc všem děkujeme! 

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC

ÚNOR V JAKUB KLUBU
Únor jsme věnovali tvoření valentýnských přáníček, děti je vy-

 ráběly pro své rodiče, aby jim udělaly radost a vyjádřily, jak je
mají rády. Povídali jsme si o tom, kdo byl svatý Valentýn a odkud
tento svátek pochází. 

Jedním z významných dnů tohoto měsíce je Světový den bo-
 je proti rakovině. Protože se jedná o velmi vážné onemocnění, se
kterým se mohou děti setkat i v rodině nebo u svých přátel, cílem
bylo poukázat na to, že se s touto nemocí dá bojovat. Není však

do bré podceňovat zdraví každého z nás, je důležitá prevence
a včasná návštěva lékaře, pokud se projeví nějaký problém. Pro-
to jsme hovořili o některých faktorech, které mohou vyvolávat tu-
to vážnou chorobu: kouření, vysoké množství alkoholu, sluneční
záření, nedostatečná výživa, aj. Touto nemocí mohou trpět všech-
ny věkové skupiny lidí. Povídali jsme si také o tom, jak může kaž-
 dý z nás pomoci i cizím lidem, třeba přes různé nadační fondy či
neziskové organizace.

Letos poprvé, jsme si byli zahrát kuželky v místní kuželně.
V tomto měsíci si děti uvařily zapečené brambory nebo upekly
prošívanou buchtu.

V březnu nás čeká jarní tvoření, výzdoba klubu, velikonoční
pečení, zdobení vajíček různými technikami. Tématem preventiv -
ního programu bude autorita učitele a Mezinárodní den žen. 

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Pøelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com�������

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.

Přijďte si k nám pro pomoc a podporu
v oblastech výchovy dětí, šikany, 
problémů ve vztazích, zadlužení, 

nezaměstnanosti, potížích na úřadech, 
výplaty sociálních dávek a dalších . . .

TĚŠÍME SE NA VÁS

Informace na tel. 731 598 913-4



Ježíš bere køíž
Vážení občané, v březnu již probíhá do-

 ba postní, která je přípravou k velikonocům.
Půst, ani modlitba není cíl, ale prostředek,
jak se přiblížit k tajemství Boha. Boha, kte-
 rý svět nenechává opuštěný, Boha, který je
skloněný k člověku v jeho ubohosti, slabos -
ti a nabízí mu pomoc. Syn Boží – Ježíš vzal
na sebe tíhu našeho hříchu a kráčí po ce -
s tě, která je završena smrtí na kříži. Ďábel
a jeho služebníci chtějí smrt Boha, nako -
nec se jim to povede v mnoha duších, ale smrt Krista po třech
dnech v hrobě končí. Vzkříšením! Víra, naděje a láska, to jsou
ctnosti, které Bůh vlévá do srdce pokřtěného člověka, a denně
je chce v něm znovu oživovat! Nemá li člověk zájem, Bůh čeká na
něj dále. 21. 10. 2015 poslanci 117 hlasy schválili Velký pátek
jako den pracovního volna. I to může být určitou nadějí, že na-
še společnost vnímá víc tajemství utrpení Spasitele – Krista. Bo-
hužel jak řekl jeden poslanec, mnozí na něj plivou. 

Pøijede k nám benediktín 
Na postní duchovní obnovu /pravidelně konanou/ v Přelou -

či v sobotu 5. března 2016 od 13:00 přivítáme převora břevnov -
ského kláštera P. Prokopa Siostrzonka. Bude to zároveň sym-
 bolická návštěva, neboť naše město Přelouč v minulosti patřilo
pod klášter v Opatovicích, a benediktýni nás duchovně podpo-
rovali posíláním kněží z kláštera z Opatovic nad Labem. Občané
z nedalekých Lipoltic musí být hrdí na jednoho z nejvýznačněj -
ších opatů Opatovického kláštera, rodáka Hroznaty z Lipoltic
/1300–1348/. Loni jsem o dovolené podruhé navštívil klášter
v Bavorském Rohru v Německu, klášter, ve kterém pobýval i Anas-
t áz Opasek a benediktýni z Broumova, po vyhnání za doby ko-
munismu. V knize o benediktýnském opatovi Anastázi Opasko -
vi – Opat Chuligán je zmínka, že po setkání Čechů emigrantů
dlouho do noci se na druhý den vždy účastnil jeho mše Karel
Kryl. Tyto dva muže spojovalo přátelství. 

Svatý Josef naštípe døíví a Panna Maria zatopí 
Od roku 1654 je Svatý Josef patronem

Čech a od r. 1870 celé církve. Toto starozá -
konní jméno Josef má význam „Ať Hospo-
din přidá“ /Genesis 30,21/, protože patriar -
chovi Jákobovi se narodil první syn z jeho
milované manželky Ráchel. Měl 2 manžel -
ky Ráchel a Leu a děti také s jejími otro-
 ky němi. Druhým synem byl pak poslední
z dva nácti Jákobových synů, nejmladší Ben-
 jamín – „Syn zdaru“ /Genesis 35,18/. Sva-

 té ho Josefa jako ochránce svaté rodiny /19. 3./ slavíme i jako
Jos e fa dělníka 1. května. Církev se tak snažila „pokřtít“ 1. Máj.
Ochránit rodinu před nebezpečím rozpadu, a zachovat v ní du-
chovní rozměr je v každé době i nyní pořádná práce. Všichni chla-
 pi a otcové dnes potřebují dozrát v muže, přijmout autoritu Boží,
stát se autoritami, a hledat spravedlnost - usilovat o svatost. Slav-
 nost Zvěstování Panně Marii /Páně/ 25. 3. Je lidově na Sloven-

sku zvaný „Panny Marie štěpné“, protože byl čas na štěpování,
čili roubování stromů. Jinak je to slavnost Zvěstování Páně Ga-
brielem Panně Marii. Přeji nejen mužům ale i ženám ať se v nás
probouzí touha po duchovních hodnotách, a jsme ochotni vzít
na sebe tíhu odpovědnosti za budoucnost naší vlasti i rodin. 

Dvě zrcadla
Jednou si satan vymyslel hru, aby se pobavil. Vytvořil ďábel-

 ské zrcadlo, které mělo kouzelnou moc: Co bylo krásné a dob-
 ré, to se v něm zdálo ubohé a k ničemu, zatímco to, co bylo zlé
a špatné, se zveličilo a ukázalo se do nejmenších podrobností.
Sa tan se se svým strašným zrcadlem vydal na cestu do všech
končin světa. A všichni, kdo se do zrcadla podívali, se zachvěli.
Každá věc se v něm jevila znetvořená a všechno bylo ošklivé.
Zlomy sl ník se tím velmi bavil. Čím byly věci odpornější, tím víc
se mu líbily. 

Jednoho dne ho pohled do zrcadla tak uchvátil, že se začal
nezřízeně chechtat. Zrcadlo mu v tu chvíli vyklouzlo z rukou
a roztříštilo se na miliony kousků. Mohutný vichr, který se roz-
poutal, roznesl kousky zrcadla do celého světa. Některé kousíč-
 ky byly menší než zrnka písku a spadly do očí mnoha lidem. Tito
lidé začali vidět všechno zkresleně - všímali si jen toho, co bylo
špatné a všude viděli jen zlo. Z dalších kousků byla vyrobena
skla do brýlí. Lidé, kteří nosili takové brýle, už neuměli rozeznat,
co je správné, ani neměli schopnost spravedlivě soudit. Nepotka -
li jste náhodou takové lidi? Některé kousky zrcadla byly použi-
ty do okenních skel. Ti, kteří se dívali okny s těmi skly, viděli jen
nesympatické sousedy, kteří podle nich trávili čas vymýšlením
špatností. 

Když se Bůh dozvěděl, co se stalo, zesmutněl. Rozhodl se,
že lidem pomůže. Řekl: Pošlu na svět svého Syna. On je můj ob-
raz, moje zrcadlo. Bude ukazovat mou dobrotu, mou spravedl -
nost, mou lásku. Ukáže člověka takového, jakého jsem chtěl
a zamýšlel stvořit. Ježíš tedy přišel jako zrcadlo pro lidi. Kdo na
něho pohlédl, spatřil dobrotu a krásu, naučil se zbavovat se so-
bectví a lži, učit se žít správně a nikým nepohrdat. Nemocní na-
cházeli znovu odvahu k životu, zoufalí se posilovali novou na-
dějí. Ježíš těšil zarmoucené a pomáhal lidem přemoci strach ze
smrti. Mnoho lidí si zamilovalo Boží zrcad -
lo a následovalo Ježíše. Dokázal v nich roz-
 žehnout touhu po dobru. 

Byli ale také jiní, které zlo přemohlo. Ti
si přáli Boží zrcadlo rozbít. A tak byl Ježíš
zavražděn. Ale vzápětí se zvedla nová vi-
chřice: Duch svatý. Zvedl miliony kousků
Božího zrcadla a rozvál je po celém světě.
Komu padl do oka malinký kousek zrcad-
la, začal vidět svět a lidi tak jako Ježíš.
V očích se mu ukazovaly především věci
dobré a krásné, spravedlnost a ušlechtilost,
radost a naděje. A co bylo špatné a nespravedlivé, to mu připa -
dalo, že je možné změnit a upravit. Podle knihy: Bruno Ferrero,
Příběhy pro potěchu duše, Portál.

Koncem března pak již přijdou Velikonoce, proto se s vámi
chci z nich radovat a popřát Vám požehnané Velikonoce 2016.

Váš P. Lubomír Pilka
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 731 730 376, www.farnost-prelouc.estranky.cz



Město Přelouč má bohatou historii,
kte rá však není již dlouhou dobu prezen -
tována ve stálých expozicích muzea. V sou-
 časnosti však vedení města zahájilo po-
 stupnou obnovu muzea a jeho expozic,
nyní pod hlavičkou Kulturního a informač -
ního centra.

Již třetí výstavou, která je za nových
pod mínek v novém výstavním sále zreali -
zována, je výstava „Perleťářství – zanik-
lé přeloučské řemeslo“, která je otevřena
od 15. 2. 2016 do 7. 5. 2016 ve výstavním
sále Kulturního a informačního centra
města Přelouče na Masarykově náměstí
v č. p. 26. Kurátorem výstavy je správce
muzejních sbírek Matěj Pešta. Vstup na
výstavu je zdarma. Výstavní sál se nachá -
 zí v prvním patře, bohužel bez výtahu.

Otevírací doba: 
Pondělí, středa 8:00-17:00

Úterý 8:00-18:00
Čtvrtek, pátek 8:00-15:00
Sobota 8:30-11:00
O státních svátcích zavřeno.

Výstava se zabývá zaniklým řeme slem
perleťářství, které bylo v druhé polovině
19. století a na počátku 20. století pro ob-
 last Přeloučska typické. Již od roku 1858
se zde vyráběly knoflíky z mořské perle -
ti, které byly exportovány do různých ze-
mí světa - do Spojených států amerických
i evropských zemí. V nejlepších dobách
v Přelouči bylo až 27 podniků. V 90. le-
tech bylo v Přelouči téměř sto učňů, kteří
se tomuto řemeslu učili. Řemeslo kvetlo
do konce 90. let, kdy již přestalo být vý-
nosným. Krátce po roce 1900 se ho poku -
silo zachránit přeloučské muzeum a pod
vedením odborníků z Prahy a Vídně po-
řádalo perleťářské kurzy, na kterých se

zájemci učili vyrábět různé dekorativní
i užitkové předměty z perleti. Probíhala
dokonce jednání o zřízení perleťářské
školy v Přelouči. S počátkem první světo -
vé války však vše skončilo a po válce se
k tomuto řemeslu vrátilo jen několik ře-
meslníků na vesnicích na Přeloučsku.
Na výstavě jsou k vidění dobové fotogra -
fie, soustruh na zpracování perleti, ale pře -
devším knoflíky a množství dekorativních
předmětů.

Kontakt na správce muzejních sbírek
a kurátora výstavy:

Mgr. Matěj Pešta, 
správce muzejních sbírek, 

Kulturní a informační centrum 
města Přelouče

+420 731 200 821
+420 464 608 934
muzeum@ksmp.cz

Vzhledem k tomu, že téma minulého článku se setkalo
s ohlasem, dovolím si v něm volně pokračovat tak, že uvedu
další poznatky z praxe, které stojí za to předestřít v obecné ro-
vině čtenářům.

„A kdy mi to ten soud zaplatí?“ Nikdy. Soud téměř nikdy niko -
mu nic neplatí. Pokud se soudíte o zaplacení částky či splně -
ní jiné povinnosti, soud rozhoduje o tom, zdali má člověk po-
vinnost zaplatit jinému člověku a jakou částku, případně zda
má jinou povinnost vyplývající ze zákona, smlouvy či z rozhod -
nutí státního orgánu. Povinnost splnit, tzn. i zaplatit, má bezvý-
 jimečně účastník sporu, ten je tím povinným plátcem.

„Bloková pokuta se nemusí platit.“ Takové tvrzení není prav-
 dou. Blokové řízení je takový druh správního řízení, při kterém
byl přestupek pachatele dostatečně dobře zjištěn, pachatel sou-
 hlasí s udělením blokové pokuty a zákon takovou pokutu udělit
umožňuje. Bloková pokuta, tzv. bloček, je pak vykonatelným roz-
 hodnutím, tj. exekučním titulem, na základě kterého, v přípa-
dě nezaplacení, lze vést exekuční řízení.

„Věčné břemeno“ často existuje dlouho, ale ne na věky. Správ-
 ně se tento institut nazývá věcné břemeno. Toto právo slouží
k omezení vlastníka věci. Ten je z podstaty věcného břemene po-
 vinen něco strpět, konat či se něčeho zdržet. Věcná břemena
rozdělujeme na ta, která se váží k člověku, ta zanikají zpravi -
dla jeho smrtí, či k věci. Tato váznou na věci bez ohledu na to,
kdo je jejím vlastníkem. Typickým věcným břemenem je tzv. slu-
 žebnost cesty či bytu zajišťující oprávněnému z věcného břeme -
ne užívat cizí cestu nebo bydlet v cizím domě.

„Všichni to viděli a každý to přeci ví.“ Často se setkáváme,
zejména v trestním, přestupkovém či civilním řízení před stát-
ním orgánem, že je třeba osvědčit či dokázat nějaký stav, který
klient tvrdí. Je třeba si ale uvědomit, že povinnost tvrzení s se-

bou nese též povinnost důkazní. Aby mohlo být tvrzení „to ví
každý“ považováno za prokázané, je třeba k němu předložit dů-
 kazy. Pro úplnost je důležité dodat, že není třeba dokazovat tzv.
notoriety, mezi které patří například informace, že Praha je hlav-
 ní město České republiky, nebo ty skutečnosti, které jsou orgá -
nu státu známy z jeho působnosti.

„Rychle, to zachráníme.“ Je-li na někoho nařízena exekuce,
pak platí, že nesmí bez souhlasu exekutora nakládat se svým
majetkem. Takové jednání je totiž nejen relativně neplatné, ale
také může být trestné.

„Až při rozvodu jsem zjistila, že se manžel zadlužil.“ Je bez-
významné, který z manželů se za trvání manželství zavazuje
více a který méně. Platí, že se zavazují oba. Pokud ovšem dru-
hý z páru nesouhlasí s tím, k čemu by měl být zavázán, je ne-
zbytné, aby to věřiteli oznámil bezodkladně poté, co se o závaz -
ku dozví.

Tyto krátké úryvky z praxe se nedají přiřadit ke každému jim
podobnému případu. Právo a stejně tak lidské životy přináší
mnoho odlišností v konkrétních záležitostech, proto je třeba ty-
to řádky pojímat spíše jako inspiraci, nikoliv jako doporučený
práv ní postup či řešení.

Mgr. Jan Novák 
www.advokatikh.cz/akchvaletice
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Na pravou míru – pokračování

V Pøelouči se od února do května koná výstava o perleťáøství



Obezita se stala civilizační chorobou. Z různých studií vy-
plývá, že nadváhu má 14–18 % dětské populace a obézních je
4–6 %. V posledních 30 letech počet dětí s nadváhou či obéz-
ních trvale stoupá. Proto je potřeba této problematice věnovat
pozornost. 

Co to je obezita?
Obezita je obecně definována jako nadměrné množství tu-

 ku ve vztahu k ostatním tkáním organismu. Vzhledem k tomu,
že poměrné množství většiny tkání organizmu je stabilní – sva-
 ly (výjimkou jsou významně aktivní sportovci), kosti a voda, za
vyšší hmotností stojí právě zmnožení tukové tkáně. Proto v běž-
 né praxi se často řídíme hmotností dítěte. 

Jak posoudit, zda hmotnost Vašeho dítěte je v pořádku? 
K hodnocení je možno použít BMI (Body Mass Index) podle

vzorečku: hmotnost v kg dělíme druhou mocninou výšky v me-
trech. V dětském věku není vypočtená hodnota trvale stejná, ale
je nutno ji hodnotit podle grafu. Výhodnější je proto hodnocení
BMI pomocí výpočtu na: www. http://vyzivadeti.cz/kalkulacka-
bmi/. Výsledek se vám zobrazí přímo v grafu. Pokud se znač-
ka pohybuje mezi křivkami označenými číslicemi 50 a 90 (per -
centil), je hmotnost v normálních mezích, pokud se značka
pohybuje mezi křivkami označenými 90 a 97, jedná se o nad-
vá hu a pokud se značka pohybuje nad křivkou označenou čís-
 licí 97, jedná se o obezitu. Často je potřeba posoudit hmotnost
ve vztahu k výšce v průběhu celého dětství v růstovém grafu.
V dřívějších Zdravotních průkazech byly grafy jeho součástí, dnes
je můžete najít na: http://www.maminkam.cz/rustove-gra fy. Po
vytištění grafu si můžete zadat údaje, které máte uvedeny ve
Zdravotním průkaze. Hodnocení je stejné jako u předchozího
grafu: 90–97 je nadváha, nad 97 je obezita. Důležité je zhodno -
cení, zda se dítě pohybuje po stejné křivce, nebo z křivky 50 po-
 stupně stoupá až nad křivku 97.

Jaké jsou příčiny nadváhy či obezity?
Pouze 5 % případů obezity je způsobeno hormonálním ne-

 bo jiným onemocněním. U převážné většiny dětí až v 95 % je
příčinou nerovnováha mezi příjmem a výdajem energie, tedy
nadbytkem energeticky bohaté potravy a nedostatkem pohybu.
Jinými slovy je obezita způsobena především přejídáním a ne-
správnou skladbou jídel a sedavým způsobem života.

Jsou potřebná laboratorní vyšetření?
Mnohdy je vhodné prodiskutovat situaci se svým pediatrem,

který může případně doporučit laboratorní vyšetření, které by
mohlo buď vyloučit některou z možných příčin zvýšené hmot-
nosti, nebo by mohlo odhalit některé odchylky, které jsou již
následkem obezity. 

Jaké jsou důsledky obezity?
Obezita zvláště v dětském věku nepříznivě ovlivňuje fyzic -

ký, sociální a psychický vývoj dítěte a představuje nežádoucí
handicap pro budoucí společenské uplatnění. Obézní děti bý-
 vají méně obratné, pohyblivé, přitažlivé, méně šťastné a mají
sklon se sociálně izolovat. Obezita je významným rizikovým fak-
 torem předčasné arterosklerózy a postižení srdečních cév. Ob-
jevuje se zvýšení krevního tlaku, porucha lipidového metabo-

 lizmu, chronické záněty. S narůstající nadváhou se projevuje
i zvýšené zatěžování kostry s projevy na postavení dolních kon-
 četin, plochonoží a časnějšímu vzniku artrózy. V dospělém vě-
ku pak následuje vznik inzulínové rezistence s vývojem diabe -
tu. To je výčet jen těch nejvýznamnějších následků obezity, která
sebou přináší i nepříznivé ovlivnění dalších systémů: periferní
cévy, jaterní funkce, zažívací trakt, infekce kůže a jiné. 

Jak obezitu ovlivnit? 
V první řadě je nutno, aby se na snaze o změnu dohodli ro-

 diče i děti. Důležitá je motivace dítěte, protože bez jeho spolu-
 práce to nejde. Dále je nutno se zamyslet nad výživovým stan-
dardem celé rodiny a pokusit se některé nepříznivé návyky
eliminovat. Náměty na změny v chování dětí, úpravy denního
stravování i případně jídelníčků je možno získat na: www.vyzi -
vadeti.cz. Kromě změn v jídelníčku a způsobu výživy je nutno
věnovat čas tělesným aktivitám. Vhodné jsou především aktivi-
 ty v přírodě. Nejčastěji se doporučují: chůze, plavání, cyklistika,
tanec, modifikovaný aerobic (bez výskoků), kondiční tělocvik,
dále kondiční turistika a v posledních letech velmi oblíbená
chůze s holemi, tzv. nordic walking. Později lze pak zařadit
i míčové hry, stolní tenis, badminton, tenis, squash a další. Po
určitém snížení hmotnosti je možno zařadit běh, běh na lyžích,
bruslení. 

Jaké mají být cíle?
Snižování hmotnosti je dlouhodobá záležitost. Nedoporu-

čuje se, aby hmotnost se snižovala rychleji než 0,5–2,0 kg /mě -
síc. Dobrou motivací může být pravidelné měření obvodu pa-
 su, kdy často dříve, než k snížení hmotnosti, dojde k jeho
zmenšení.

Kdo by vám mohl pomoci?
n konzultace s vaším praktickým lékařem pro děti a dorost
n webové stránky: www.vyzivadeti.cz
n lázeňský pobyt: Lázeňská léčebna Dr. Filipa Poděbrady. Po-

byt vede jednak k snížení hmotnosti, ale také naučí dítě
správným návykům, které když bude dodržovat i po návratu,
povedou k úpravě hmotnosti

n pomoci může i výživový poradce 

MUDr. Němec Vladimír, MUDr. Machačová Olga
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Na začátku druhého tisíciletí našeho
le topočtu pokrývaly území dnešních Čech
a Moravy z velké části husté pralesy, kte-
ré byly na mnoha místech jen velmi těžce
prostupné. Čáslavská nížina vznikla na di-
 luviálních nánosech pravěkého moře a je-
 jí východní stranu ohraničuje souvislý pás
minihor, které dnes nesou název Železné
hory. Spíše však než o horách by se dalo
hovořit o kopcích, které jsou ale na své zá-
 padní straně dosti příkré a ještě začátkem
19. století byly porostlé hustými a nepro -
stupnými lesy. V těchto neprostupných les-
 ních porostech byly mnohdy vysekány jen
průseky v místech stezek. Dvě důležité zem-
 ské stezky vedly i Čáslavskou nížinou.
První stezka, zvaná Libická, sledovala ře-
ku Doubravu a v posledním úseku před
Žďárem pokračovala podél řeky Sázavy.
Druhá zemská cesta, zvaná Trstenická,
vedla Vícemilickým (Vícemily dnes Licomě -
řice) průsmykem přes Železné hory a po-
kračovala přes Heřmanův Městec a Chru-
 dim do Olomouce. O tom, že tyto stezky
byly obchodníky ve středověku hojně vy-
užívány, svědčí nálezy v okolí těchto cest.
Např. V Ronově nad Doubravou byl na-
lezen zlatý denár Valentiána Placida, ve
Žlebech bronzový denár Konstantina Ve-
 likého, u Drobovic stříbrný denár Domi-
ciána Flavia, u Chotusic zlatý denár Au-
reliána a další podobné nálezy svědčící
o starobylosti těchto cest. Přes Železné ho-
 ry potom vedlo několik stezek, které byly
fakticky spojnicemi těchto zemských cest.
Toto území však bylo známé tím, že zde
působily četné loupežnické bandy, což už
ve středověku bylo značně oblíbené ře-
 meslo a zůstalo jím tak až do dnešních
časů. Proto byla podél rušnějších stezek
budována strážní stanoviště tzv. číhadla.
Osádky těchto číhadel měly za úkol po-

 cestné na stezkách chránit, ale také stez-
 ky udržovat ve schůdném stavu. Za tyto
služby potom od pocestných vybíraly mý-
to. Několik takových číhadel se nacháze -
lo i kolem našeho hradu Lichnice.

Zakladatelé Lichnice. Po odstoupe-
ní krále Vladislava II, který se v r. 1172 vzdal
vlády ve prospěch svého syna Bedřicha,
se na českém trůnu střídali panovníci, jak
na běžícím pásu. Jedním z nich byl i Pře-
mysl Otakar I., který se dočkal knížecího
stolce v r. 1192. Krátce po svém nástupu
se však dostal do sporu s císařem, byl zba-
 ven vlády a na jeho místo nastoupil Jin-
dřich Břetislav. Přemysl Otakar I. musel
uprchnout do německého exilu a všech-
na šlechta ho opustila. Jediný, kdo mu zů-
 stal věrný a následoval jej do exilu, byl je-
 ho druh Smil Světlický. Traduje se, že si
tam spolu vydělávali na živobytí prací ve
šlapacím kole, které se v té době použí-
valo jako zdroj energie všude, kde ne-
byla k dispozici tekoucí voda. (Jak je vše-
 obecně známo, tak parní stroj vynalezl až
francouzský matematik, fyzik a vynález-
ce Denis Papin v r. 1690 a zdokonalil jej
k použití pro pohon strojů skotský mecha -
nik, fyzik a vynálezce James Watt v r. 1784.)
Když v roce 1193 zemřel kníže a biskup
Břetislav, byl na trůn zvolen českými pá-
ny Přemyslův mladší bratr Vladislav. Pře-
mysl Otakar I. se však nechtěl trůnu jen
tak lehce vzdát a Vladislav posléze uznal
jeho nároky a vzdal se kralování ve pro-
spěch svého staršího bratra, což byla v té
době nevídaná oběť. Ten jej pak za odmě -
nu jmenoval markrabětem moravským.
V té době byl zřejmě i Smil Světlický za věr-
 né služby povýšen Přemyslem Otakarem I.
do šlechtického stavu a do vínku mu byl
přidělen úřad královského purkrabí v Ži-
tavě. Tím se stal zakladatelem slavného

rodu pánů z Lichtenburka. V erbu měli ti-
 to pánové již z dřívějších dob znak zkříže -
ných ostrví*. Jedna z pověstí praví, že kdy-
 si jeden z jejich předků zachránil knížete
Jaromíra, když jej Vršovci zajali, přivázali
k ostrví a mučili jej. Synové Smila Světlic -
kého Jindřich a Častolov žili v Žitavě v krá-
 lovských službách. Jindřichův syn, který se
po dědovi jmenoval Smil a psal se původ -
ně ze Žitavy, byl po německu vzdělaný, ale
prý vždy zůstal dobrým Čechem. Jak se pí-
 še ve Žďárském letopise, byl mužem bo-
 hatýrským, bohatým, štědrým a velkým
v jednání. Jeho manželkou byla Eliška, se-
 stra Ofky, což byla zase manželka Bočka
z Kunštátu, předka krále Jiřího z Poděbrad.
V roce 1268 byl Smil králem vyslán na mo-
 hučský sněm a tam se vyznamenal jako
skvělý turnajník, za což od samotného cí-
 saře dostal do erbu jako klenot černého
kapra. Tento klenot však nebyl darován jen
tak, neboť Smil byl velmi dobrým a prozíra -
vým hospodářem a tedy také i rybníkářem.

Na panství, které převzal po svém dě-
 do vi, vybudoval celou řadu rybníků a prav-
 děpodobně i rybníky kolem Ranska pochá -
zejí z této doby. Kolem Lichnice se dnes
dochovaly jen rybníky Lovětín, Ronovský
rybník a několik zpola zanesených rybníč -
ků mezi Ronovem nad Doubravou a Tře-
mošnicí. Rybník na Pekle byl původně pou -
ze jeden a měl nižší hráz. Byl upraven
v souvislosti s budováním cementárny
v Prachovicích a nad ním byl zřízen dru-
hý rybník. Pozůstatky po rybníčkách by by-
 lo možno najít i na Zbyslavském potoce,
kde bývaly asi tři, ale dochován je pouze
jeden. Také východně od vesničky Pod-
hradí býval rybník Prádla, ke kterému by-
la přiváděna voda z Lovětína.

Smil byl velkým stoupencem krále Pře-
 mysla Otakara II. a po jeho boku se zú čast-
 nil i několika bitev. V roce 1257 tak bojo-
 val u Mühldorfu v Bavorsku a v roce 1260
i v bitvě na Moravském poli. Když v roce
1269 umírá, je pohřben ve Žďárském klá -
š teře v Mariánské kapli, kterou dal sám
postavit. Tato kaple byla však při dalších
přestavbách klášterního chrámu zbourá-
 na a dnes se ani neví, kde se hrobka na-
 cházela. Po požáru v 18. století byly však
nalezeny kosterní pozůstatky spolu s me-
 čem a štítem.

Lichnici začal budovat Smil ze Žita-
vy, vnuk Smila Světlického v místech bý-
valé dřevěné tvrze zvané Světlík, na kop ci
ve výšce 480 m n. m. Při vpádu mon gol  -
ských hord v r. 1241 se mnoho takových
dřevěných tvrzí stalo snadnou kořistí do-
byvatelů a proto se ještě za vlády krále
Václava I. začaly tyto tvrze přestavovat na
kamenné hrady. V té době doznívala u nás
románská doba, která k nám přinesla křes-
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Když v roce 1125 usedl na český knížecí stolec Soběslav I.,
byla vesnička Přelúčie u Labe téměř čtyřicet let majetkem opato -
vického kláštera. Ten úspěšně svěřenou půdu kultivoval a obdě -
lával, zakládal dvorce, rybníky a spravoval obce, včetně Přelou-
če, která patřila ke klášteru od roku 1086. Byli to pracovití mniši
a lidé, kteří založili zemědělskou tradici polabské nížiny. Pí sem-
ný doklad o chmelnicích a „jezerech rybných“ svědčí o tom, že
klášter již v této době patřil mezi nejbohatší v Čechách. 

V již zmíněném roce 1125 nastoupil na knížecí stolec So-
běslav I. – statečný i moudrý válečník, důležitý pro hospodářsky
rozvíjející se Český stát. Následujícího roku 1126 na hlavu pora-
 zil německého krále Lothara III. (1075–1137). Soběslav I. byl kní-
 že prozíravý, zajatého německého panovníka propustil, protože
si rychle uvědomil, že úplná porážka Lothara III. by vedla k vyvo -
lání vleklé války s celou německou říší. Soběslav si na spoje-
nectví s Lotharem III., pozdějším císařem německým vybudoval
svou zahraniční politiku s konkrétním cílem, aby České knížec -
tví nebylo vydáno do rukou cizinců. Historiky je bitva v roce
1126 dávána do širší politické souvislosti, kdy se formovaly ev-
ropské národy.

Především je zmiňován národní charakter krvavé bitvy
u Chlumce nedaleko Ústí nad Labem z 18. února 1126. V bit -
vě byl poprvé použit prapor svatého Vojtěcha a kopí svaté-
ho Václava jako národních symbolů. Vítězná bitva u Chlumce
před 890 lety přispěla ke stabilizaci Českého přemyslovské -
ho státu, ale hlavně, vláda Soběslava I. 1125–1140 byla pro
Český stát velmi potřebným obdobím míru a rozkvětu. 

Na sklonku 12. století se vrátily chmurné časy, tehdy přemy -
slovský stát musel odolávat sílící rozpínavosti mocného souseda
na západě. Římskoněmecký císař Fridrich I. Barbarossa (1122–
1190) využil nesvárů mezi rodovými větvemi Přemyslovců k bez-
 prostřední agresi. Dokonce se pokusil svévolně porcovat Český
stát na kusy. Přemyslovské knížectví se za posledních dvacet

pět let 12. století dostalo do situace, v níž vlastně jen zázra -
kem nezmizelo z politické mapy Evropy. Teprve na samém
konci století vzešla hvězdička naděje v osobě Přemysla Otaka-
ra I., příštího již dědičného krále. Z doby jeho vlády pochází ohled-
 ně Přelouče další listina, o půl druhého století mladší, která byla
vydána v roce 1229. Král Přemysl Otakar I. v ní potvrdil opatovic -
kému klášteru držbu Přelouče. Text listiny je formulován, jako by
šlo o darování vsi Přelúčie do majetku kláštera. Bližší okolnosti
nejsou známé, není jasné, zda touto listinou král jen vyřešil pří-
padné spory ohledně majetnických práv kláštera, či zda opato-
vický klášter o Přelouč někdy před rokem 1229 přišel a od krále
ji znovu darem získal. 

V letech, kdy český král Přemysl Otakar I. vydal druhou listi-
 nu, kterou potvrdil privilegia vesničky Přelúčie, se v Evropě staly
zajímavé události. Německý císař Fridrich II. Štaufský se vydal na
šestou křížovou výpravu. Byla to výprava vyjímečná, německý cí-
sař byl v době výpravy exkomunikovaný papežem z církve, prá-
vě pro svoji neochotu vydat se na křížovou výpravu. Na šestou
křížovou výpravu se z církve exkomunikovaný německý panov -
ník vypravil v letech 1228–1229 a se sultánem Al-Kamilem uza-
vřel diplomatickou dohodu bez jakéhokoliv válčení. Touto doho -
dou získali křesťané nazpět Betlém, Nazaret, Galileu a především
Jeruzalém, do kterého měli i nadále svobodný přístup také musli-
 mové. Tento stav příměří trval pouze do roku 1244, kdy byl Jeru -
zalém opět obsazen tureckými oddíly. 

Fridrich II. Štaufský byl německým císařem, který v roce 1212
odměnil za prokázané služby českého knížete Přemysla Otaka-
 ra I. dědičným královským titulem. Přemysl se ujal vlády v Če-
ských zemích v letech 1192–1193, ale mocenské spory přeru -
šily jeho vládu, proto na český trůn nastoupil podruhé až v roce
1197–1230. Za jistý vrchol Přemyslova snažení je tradičně po-
 va žován zisk Zlaté buly sicilské – privilegia, která upravila
poměr českých zemí k Říši a zaručila dědičnost českého
královské ho titulu. První dědičný král se v Čechách významně
zasloužil o stabilizaci domácích politických poměrů. 

Navzdory tehdejším, ne vždy příznivým událostem, opatovic -
ký klášter rychle a úspěšně rozšiřoval počet svých poddanských
usedlostí a také rozvoj peněžního oběhu v Českém království při-
 spěl k tomu, aby vesnička Přelúčie měla právo pořádat trhy. Na
nich mohli sedláci z okolních vesnic svou produkci zpeněžit a od-
 kud je již jen krok k založení města.

Pokračování v příštím čísle Roštu

Dějiny města Přelouče – díl I. – Petr Vorel
Čechy za Přemyslovců – K. Krofta (České dějiny I.)

Marcela Danihelková

 ťanství a pokrok. Lichnice však byla posta -
vena již v raně gotickém slohu. I dneš-
ního návštěvníka jistě zaujme okolní ro-
mantická krajina a nádherné výhledy do
krajiny k Čáslavi a Golčovu Jeníkovu, ja-
kož i na východ k Sečské přehradě, které
osádce hradu jistě dobře posloužily v pří-
padě napadení. K tomu je nutno dodat, že

hrad nikdy nebyl dobyt přímým útokem,
ale vždy útočníkům posloužila zrada.

Pokračování příště
Karel Janovský

* ostrví = kmen stromu s pahýly oseka -
ných větví, který se často používal místo
žebříku při dobývání hradeb

Použitá literatura a další zdroje:
František Palacký: Dějiny národa českého
Augustín Sedláček: Hrady, zámky a tvrze
království českého
František Horák, Emanuel Chramosta: Ces-
 ta Liběcká v dějinných proměnách
Poznámky a vzpomínky míčovského kro  -
ni káře Václava Svobody
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Třicátou kapitolu uzavřela v sobotu
13. 2. 2016 přeloučská hokejbalová liga.
A událo se v ní několik převratných změn
z předchozí historie. Ale postupně...

Na startu bylo už tradičně 11 týmů:
HT Cepy (vítěz 2015), Kenya, BC Motor
stars jih, Devils, Rockets, Čuníci, Beer stars
Břehy, Chlupatej bobr, Fan club Jestřábi,
HBC Opatovice nad Labem a TPS.

V základní části nedošlo k nějakým
velkým překvapením, dle předstartovních
kurzů na jednotlivé týmy.

Loňská trojka, která stála na „bedně“,
obsadila první tři místa. Další pětice po-
stoupila do vyřazovacích bojů, taktéž oče-
 kávaně. A z poslední trojice, se nenašel ni-
 kdo, kdo by překvapil postupem do play-off

Konečná tabulka základní části vy-
padala takto: 

1. Kenya 7. Čuníci
2. Cepy 8. Chlupatej bobr
3. Motor 9. Fan club
4. Břehy 10. Opatovice
5. Rockets 11. TPS
6. Devils

Kanadské bodování této část ligy
ovládl Zbyněk Hejhal z Kenyi, který ožil
v novém kolektivu, těsně před Lukášem
Vlkem ze Břehů. Tito dva si vyměnili po-

řadí nejlepších kanonýrů. V gólmanech
bral cenu sběratel těchto ocenění Jan Ci -
dlinský z Motoru.

----------------------------------

Souboj mezi týmy bojující o deváté
až jedenácté místo, zvládli nejlépe bor-
ci z Opa tovic a TPS. Naopak vyhořel“ Fan
club, kterému nestačila ani dvoubodová
bonifikace ze základu, aby skončil na je-
 denáctém místě. 

----------------------------------

Čtvrtfinále

Kenya - Chlupatej bobr
Tito dva soupeři si zopakovali po ro-

ce sérii stejného významu. A taktéž ja-
ko loni, tak i letos kladl bobr velký odpor
favorizované Kenye. Ovšem Kenya postu
zvládla (1:0 a 3:2).

Cepy - Čuníci
Čuníci zaskočili Cepy, jež loni slavi -

ly zlatý hattrick, a jenž devět let za sebou
nechyběly v elitní čtyřce. Heroickým vý-
konem v obou dvou zápasech Čuníci za-
 slouženě přešli přes giganta posledních
let (0:3 a 1:2). 

Motor - Devils
Motor zvládl roli, která se od něj před

tímto duelem očekávala, a zaslouženě po-
 stoupil (5:0 a 3:2 v prodloužení).

Břehy - Rockets
Další pokus Břehů o průlom do semi -

finále, které si ještě nikdy v historii neza -
hrál, konečně vyšel (1:0 a 3:2).

Semifinále

Kenya - Čuníci
Čuníci posíleni úspěchem ze čtvrtfi-

nále, museli vzdát hold před Kenyou, ve vy-
 rovnaných a těsných duelech (1:0 a 2:1). 

Motor - Břehy
V první půli prvního klání vydržela

Břehům euforie z postupu do tohoto zá-
pasu. Poté zkušený Motor začal otáčet vý-
 voj ve svůj prospěch (4:2 a 2:1). 

O 3. místo

Břehy - Čuníci
Touha břežských hráčů přepsat ději-

ny své kroniky zvítězila a přinesla první
historickou medaili pro tento celek (1:0
a 2:0).

Finále

Kenya - Motor
Ještě nikdy tato dvojice se spolu ne  -

setkala v play-off. Týmy mají před tímto

A proč právě v Roštu, když se v Přelouči nevesluje? Ale je tu
krásná voda – nad jezem a loděnici tu mají vodáci. Tak základ -
ní podmínky tu máme a také propagátora veslování Mirka Dom -
ka Přinesdomů – absolventa Tělovýchovné fakulty-UK Praha,
osud ho přivál do Přelouče, bude zde usilovat o založení ves-
lařské tradice. K vodě se chystá přilákat od tabletů a PC hlavně
mládež.

Veslařský sport je bezpečný, levný a kompletně rozvíjí fyzic -
kou zdatnost děvčat i chlapců od 10 do 99 let. Doplňkovými
sporty bývají míčové hry, cyklistika, plavání, běžecké lyžování.
Všechny Vaše sportovní aktivity provádíte v přírodě a ve zdra-
vém prostředí.

Veslovat lze individuálně na skifu nebo ve vícečlenné po-
sádce. Největší koncentrace mužské síly je na veslařské osmě!
Veslování je v západních zemích vysoce prestižním i univerzit -
ním sportem.

Český veslařský reprezentant David Jirka – držitel stříbrné
me daile z Athén tvrdí: „Veslování ze mne udělalo člověka, na-

učilo mě životosprávě bez piva a cigaret, zodpovědnosti a hlav-
 ně pře konávání těžkostí.

Ve spolupráci s vodáky připravujeme Den otevřených dve-
ří – květen, Sportovní den u vody – červen a Příměstský tábor –
srpen. V příštím Roštu více a také na stránkách Českého veslař -
ského svazu – Přijď veslovat!

Kontakt: e-mail: detskajezdecka seznam.cz, telefon: 608 957 789

3 / 2016 35

                                                                                                                               Sport    w

PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
30. ročník 2015 – 2016

O čem je veslování 



finále sbírku medailí-Kenya 0-4-0 a Mo-
tor 5-4-5. Takže jediná jistota byla, že je-
den tým z tohoto páru získá pátou stří-
brnou medaili…

V prvním duelu byl o krok vpředu zku-
 šenější Motor, a i když prohrával v průbě -
hu 0:1, zaslouženě otočil na 2:1. V druhém
klání Kenye vyšel impozantně začátek
a dostal se ve čtvrté minutě do dvougó -
lo vého trháku. Motor rychle snížil a poté
byl děj velice vyrovnaný. Rozhodl, až gól
v power-play. Třetí rozhodující mač kdo
z koho, začal lépe Motor a ujal se v úvo-
du vedení. To mu vydrželo až do posled ní
třetiny. Tam však hráči Motoru neodolali
keňskému uragánu, jenž smetl soupeře
na lopatky třemi vstřelenými góly. Kenya
vstoupila do zlaté společnosti této třice-
tileté soutěže!!!

Nejlepším bodovačem góly + přihráv -
ky v play-off se stal David Večerník z Mo-
 toru, nejlepším střelcem Jan Čermák, z té-
 hož týmu a soutěž brankářů Petr Sedmák
ze Břehů. 

Pohár Vlastimila Sojky im memoriam
v soutěži slušnosti si převzal Fan club Jes -
třábi za 13 trestných minut. 

Král zemřel, slavme nového krále...
Tak nějak probíhal děj na slavnostním
dekorování vítězů v Občanské Záložně. 

Těšme se na první ročník čtvrtého
desetiletí...

KONEČNÉ POŘADÍ
1. KENYA
2. BC MOTOR STARS JIH
3. BEER STAS BŘEHY
4. ČUNÍCI
5. HT CEPY
6. ROCKETS
7. DEVILS
8. CHLUPATEJ BOBR
9. HBC OPATOVICE NAD LABEM

10. FAN CLUB JESTŘÁBI
11. TPS

Soupiska vítězů:
KENYA

Jaromír Kraus, Jan Kraus, Petr Svoboda,
Petr Šanda, Radim Adámek, Filip Mucha,
Pavel Ročín, David Kazimír, Jan Stýblo,
Petr Musil, Luboš Moravec, Radek Šolta,
Aleš Mít, Ondřej Holub, Martin Mejtský,
Jan Příhoda, Petr Filip, David Pražan, Sta-
 nislav Teplý, Jakub Nebřenský, Jakub Svo-
 boda, Zbyněk Hejhal, Jakub Schrbený, Vla-
 dimír Novotný 
vedoucí týmu Petr Šanda

- fáda -
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PROGRAM JARNÍ SEZÓNY HC JESTŘÁBI NA BŘEZEN
A-TÝM – NHbL VÝCHOD

ne 6. 3. 16 14:00 HC Jestřábi Přelouč SK Jihlava

so 12. 3. 16 17:00 HC Jestřábi Přelouč SK Kelti 2008

ne 13. 3. 16 14:00 HC Jestřábi Přelouč HBC Rakovník

ne 20. 3. 16 14:00 HBC Chlumec nad Cidlinou HC Jestřábi Přelouč

so 26. 3. 16 14:00 HC Jestřábi Přelouč SK Suchdol nad Lužnicí

so 2. 4. 16 14:00 HbC Rondo Teplice HC Jestřábi Přelouč

ne 3. 4. 16 11:00 HBC Kovodemont Most HC Jestřábi Přelouč

B-TÝM – 2. NHbL VÝCHOD

so 5. 3. 16 17:00 HC Jestřábi Přelouč B 1. HBC Svitavy

so 12. 3. 16 10:00 HBC Jokerit Chrudim A HC Jestřábi Přelouč B

so 19. 3. 16 17:00 HC Jestřábi Přelouč B SK Prachovice

so 26. 3. 16 15:00 TJ Lokomotiva Č. Třebová B HC Jestřábi Přelouč B

so 2. 4. 16 17:00 HC Jestřábi Přelouč B HBC Svítkov Stars Pce B

STARŠÍ ŽÁCI – MČR VÝCHOD

so 26. 3. 16 9:30 HC Jestřábi Přelouč HBC JTEKT Svítkov Stars

so 26. 3. 16 11:30 HC Jestřábi Přelouč HBC JTEKT Svítkov Stars

so 2. 4. 16 9:30 HBC Autosklo H.A.K. Pce HC Jestřábi Přelouč

so 2. 4. 16 12:30 HBC Autosklo H.A.K. Pce HC Jestřábi Přelouč

Inzerce



Ať už se pohybujeme v dopravním provozu sebeopatrněji,
můžeme se náhle stát účastníkem dopravní nehody, třeba cizím
zaviněním. Je to událost krajně nebezpečná a nepříjemná a to
i bez ohledu na její následky. Panika, stres a dezorientace jsou
běžným průvodním jevem. V takové situaci je dobré, jsou-li akté-
 ři nehody předem poučeni, jak mají v případě incidentu postu -
povat. A ještě lépe, mají-li školený postup i nacvičen, aby pro-
váděli jednotlivé kroky automaticky, bez přemýšlení. Je také
vhodné, nejen preventivně překontrolovat vybavení vozidla, ale
i jeho funkci a případně si jeho použití vyzkoušet. Lze tím pře -
dejít situaci, kdy řidič nejenže neví, kde je třeba výstražný troj-

úhelník uložen, ale neumí jej ani jednoduše sestavit. Byl jsem
svědkem silniční kontroly, kdy starší řidič „embéčka“ na výzvu
po licisty kompletoval trojúhelník, ale ani hrubé násilí nepřimě -
lo jeho zarezlé čepy k rozvinutí do kýžené pyramidy. V krizové
situaci rozhoduje každá vteřina a nepřipravenost zbytečně
zdržuje. Ne každý je absolventem autoškoly a ne každý je ab-
solventem dobré autoškoly, kde se „příprava na nehodu“ vy-
učuje. Proto se pokusím zde na pokračování uvést základní
pravidla, jak si v případě autonehody počínat. 

(pokračování příště)
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista 

Pokuty od hasičù, aneb Když to nejde po dobrém
Přinášíme druhý díl seriálu o tom, jak předcházet pokutám,

které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem
a zákonů. Dnes téma:

Za neoznačenou nástupní plochu pro požární techniku
hrozí pokuta až 500 tisíc Kč.

Objekty (postavené nebo rekonstruované podle požárních
no rem od r. 1976) s požární výškou nad 12 m (zpravidla více
než 5 nadzemních podlaží) musí mít ve své blízkosti zřízenou
nástupní plochu pro hasiče. Je to z toho důvodu, že se zde před-
 pokládá záchrana osob a případně i požární zásah výškovou
technikou - automobilovými žebříky a plošinami.

Aby záchrana osob mohla být úspěšná a požární zásah účin-
 ný, je naprosto nezbytné, aby nástupní plochy byly vždy udržo -
vány volné pro příjezd a ustavení požární techniky.

S ohledem na nedostatek parkovacích míst však není vý-
jimečným jevem, že právě na těchto volných plochách parkují
vozidla a tak znemožňují případný požární zásah.

Z těchto důvodů přímo vyhláška o požární prevenci stano -
ví, že: k provedení rychlého a účinného zásahu … zajišťují

právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby bylo pro-
vedeno označení a umožněno použití nástupních ploch pro
požární techniku.

Mnozí vlastníci a provozovatelé nástupních ploch si neuvě -
domují, že nástupní plochy skutečně musí být označeny a toto
označení je nadmíru důležité, protože jedině tak občan pozná,
kde tato nástupní plocha je a že zde nesmí parkovat.

A jak má být nástupní plocha označena?
I toto řeší vyhláška o požární prevenci zcela jednoznačně:

„dopravní značka B 29 s dodatkovou tabulkou „Nástupní
plocha pro požární techniku“.

Pokud nástupní plocha není označena a z tohoto důvodu
plocha není volná pro požární techniku, jedná se o porušení
povinnosti dané přímo zákonem o PO a lze v tomto případě
právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu až
500 tisíc korun.

Záchrana osob je při požárním zásahu tou nejdůležitější
otázkou, proto je výše možné pokuty nastavena takto vysoko.

Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá hasičský zá-
chranný sbor kraje (kontakty pro více informací v Pardubickém
kaji: www.hzspa.cz).

mjr. Ing. Jan Novotný, 
HZS Pardubického kraje
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HASIČI OBČANŮM 

I na dopravní nehodu, je tøeba se pøipravit



V březnovém příspěvku o činnosti florbalového oddílu Orel
Přelouč se podíváme podrobněji na aktuálně probíhající sezó -
nu z pohledu družstva juniorů, kteří v neděli 14. února uspořá-
 dali v domácí městské hale v Přelouči svůj jediný jarní turnaj
na domácí palubovce.

Hned na úvod je potřeba zdůraznit, že kluci to mají v této se-
 zóně velmi těžké, protože jak jsme informovali na jejím začát-
 ku, na základě výborných výsledků v minulé sezóně si totiž vybo -
jovali právo účasti ve 2. celostátní lize. 

Po poměrně dlouhém zvažování, zda tuto soutěž přihlásit
a představit tak divákům v Přelouči juniorské týmy nejen z Par-
 dubického a Královéhradeckého kraje, ale i z krajů Vysočina
a Jihočeského, se nakonec junioři Orla Přelouče do této soutě -
že skutečně přihlásili.

A nutno podotknout, že její úroveň je ne o jeden, ale rovnou
o dva stupně vyšší, než 3. liga, kterou hráli minulou sezónu.
O tom svědčí mimo jiné to, že i tým Orlicka-Třebovska, který pře-
 loučské juniory v minulé sezóně jako jediný dokázal porážet
a postoupil tak z prvního místa, je až na 8. místě v aktuální ta-
bulce soutěže. Tak se není co divit, že mladí Orlové jsou na
chvostu 11-členné tabulky, na čemž už nic nezmění ani posled -
ní 2 zápasy základní části, které se odehrály na konci února po
uzávěrce tohoto vydání Roštu. 

Na druhou stranu zkušenosti, které junioři posbírali ve sko-
 ro již skončené sezóně, protože nadstavbová část se jich tak tý-
 kat nebude, již většina z nich zúročuje v zápasech za A i B tým
mužů a jistě budou i v dalších sezónách pomáhat k jejich bez-
 problémovému začlenění do mužských kategorií. A jak to tedy
v Přelouči na svátek svatého Valentýna dopadlo?

Orel Přelouč – FBŠ Jihlava 4:6 (2:2, 0:0, 2:4)
Branky domácích: 12. Samek (Jirák), 14. Lomič (Samek), 42. Pi-
 rožek (Jirák), 52. Košťál (Bulis).
Sestava domácích: Kasal – Mareš, Pirožek, Křinka, Lomič – Pitřík,
Jirák, Samek, Jedlička, Košťál, Bulis.

FBC Sokol Písek – Orel Přelouč 7:2 (0:0, 5:1, 2:1)
Branky hostů: 34. Pitřík, 54. Lomič (Pirožek).
Sestava hostů: Kot – Mareš, Pirožek, Křinka, Lomič – Pitřík, Jirák,
Samek, Jedlička, Košťál, Bulis.

Mezitím se během zápasů juniorů chystalo v hale přísně taj-
 né překvapení pro předsedu zdejšího oddílu Miroslava Kumstý -
ře k jeho životnímu jubileu. Po skončení utkání bylo totiž předem
naplánováno reklamní focení jednotlivých družstev fotografem
Martinem Petříčkem. 

Zároveň na této akci došlo při příležitosti oslav padesátin
předsedy oddílu a jednoho ze zakládajících členů M. Kumstýře
k předání dresu s číslem padesát, podepsaný všemi členy oddí -
lu, a také luxusních kubánských doutníků, které jako známý fajn -
šmekr tabákové pochoutky převzal s neskrývanou radostí. 

„Musím říct, že jsem byl skutečně dojat. Celou dobu jsem ne-
 měl ani zdání, že hromadné reklamní focení družstev je umně
vymyšleným maskováním toho, aby se sešlo co nejvíce členů

Orla, od dětí přes muže až k ženám, a popřáli mi společně k mým
abrahámovinám a podepsali se na dres s mým jménem a pa-
de sátkou na zádech. Byl to pro mě krásný a nezapomenutelný
zážitek a všem touto cestou velice děkuji.“ 

Miroslav Kumstýř se největší měrou zasloužil o rozvoj flor-
balu v Přelouči, když se oddíl pod jeho vedením postupně roz-
růstal a v současnosti je po Pardubicích druhým největším klu-
 bem v pardubickém regionu.

Michal Pleskot a Mirek Kumstýř
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Orel Pøelouč 

Martin Petříček Martin Petříček
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