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RADA MÌSTA PŘELOUČE
46. schůze Rady města Přelouče se
uskutečnila 16. 5. 2016. Radní na ní
schválili smlouvu o dílo s Ing. Janou Holanovou na zpracování studie proveditelnosti projektu výstavby přestupního
terminálu veřejné dopravy u nádraží ČD
v Přelouči, jakožto součásti žádosti o dotaci na jeho realizaci, za cenu 65.000,- Kč.
Pro podání žádosti o dotaci na výstavbu
přestupního terminálu veřejné dopravy
u nádraží ČD v Přelouči je třeba vypracovat dle požadavků jejího poskytovatele řadu podkladů a analýz se znalostí specifické dotační problematiky, na což není
aparát města odborně způsobilý. Z tohoto důvodu je na základě uvedených
smluvních vztahů navazována spolupráce s Ing. Janou Holanovou, která se
touto problematikou zabývá a je schopna na odborné úrovni požadavky poskytovatele dotace pro město zajistit. Uvedené náklady souvisí nejen s podáním
žádosti o dotaci, ale i s manažerským řízením projektu po dobu jeho realizace
a následně i se závěrečným vyhodnocením akce po jejím ukončení.
Schválen byl rovněž dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo na vypracování projekto-

vé dokumentace na 2. etapu regenerace
sídliště U školy v Přelouči, uzavřené pro
rok 2016 se společností OPTIMA Vysoké
Mýto, kterým se sjednaný rozsah prací
rozšiřuje o vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na 3. etapu regenerace sídliště za cenu 48.400 Kč
s 21 % DPH. V roce 2015 byla vypracována projektová dokumentace pro územní
rozhodnutí na 1. a 2. etapu regenerace
sídliště U školy v Přelouči. Projektové práce na 3. etapě byly pozastaveny, neboť
zde bylo zjištěno, že tato část sídliště se
částečně nachází na pozemcích soukromých vlastníků. Nyní byly městem dotčené
pozemky soukromých vlastníků vykoupeny a projektové práce mohou tedy pokračovat. Oproti původnímu návrhu dojde
k částečné úpravě dokumentace na základě požadavku obyvatel této části sídliště.
Rada také schvaluje smlouvu o dílo
na rekonstrukci kuchyně, prádelny a spojovací chodby v mateřské škole Kladenská č. p. 1332 v Přelouči se společností
STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o. Přelouč za cenu 2.026.350 Kč s DPH. Na základě závěrů z kontroly Krajské hygienické stanice Pardubického kraje v roce

Nové platební terminály
na městském úøadě

2015 je město Přelouč nuceno přistoupit k rekonstrukci kuchyně a spojovací
chodby v Mateřské škole v Kladenské
ulici č. p. 1332. V této souvislosti budou
rovněž provedeny další drobnější úpravy v hospodářském pavilonu a v prádelně. Vzhledem k razantnímu zásahu do
provozu mateřské školy lze tuto rekonstrukci provést pouze v době letních prázdnin, kdy je její činnost částečně utlumena a v určitém čase je i škola uzavřena.
Vzhledem k výši finančního závazku je
třeba přijmout výjimku z vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, neboť tento přesahuje limit pro přímé zadání ve výši 300.000 Kč
bez DPH.
Rada také schvaluje dodatek č. 2
smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu – Přelouč s firmou MIKOSTAV s.r.o. Heřmanův Městec, s posunutím
termínu ukončení realizace na 30. 6. 2016
a navýšením ceny o 523.800,- Kč bez
DPH. K potřebě posunutí termínu dokončení díla a navýšení ceny dochází z důvodu dodatečných požadavků objednatele.
Schváleno bylo i přijetí neinvestiční
dotace 70.000,- Kč od Pardubického kraje na přípravu a konání 22. ročníku Ceny
Františka Filipovského za dabing 2016.
mh

Finanční úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice

Územní pracoviště v Přelouči

Do současné doby disponovala jedním přenosným platebním terminálem pouze městská policie. V průběhu měsíce června budou na městském úřadě v Přelouči na vybraných pracovištích instalovány další dva nové platební
terminály. Jeden terminál bude umístěn na hlavní pokladně v přízemí, druhý na odboru vnitřních věcí, konkrétně na
úseku evidence vozidel. Doposud bylo možné uskutečnit
platbu pouze dvěma způsoby, a to v hotovosti na městském úřadu nebo bezhotovostním převodem z účtu.
Nyní se rozšíří nabídka služeb občanům o možnost
využívat k úhradě poplatků, služeb, pokut a dalších plateb na hlavní pokladně a poplatků na evidenci vozidel
platební karty. Podporovány budou karty typu MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron
a V Pay.
Bude pouze na uvážení občanů, který ze tří způsobů
možnosti úhrady zvolí.
mh
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Tůmy Přeloučského 1500, 535 01 Přelouč

Informace k placení daně
z nemovitých věcí na rok 2016
V průběhu měsíce května budou poplatníkům rozesílány složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí. Z důvodu rušení pokladen nelze na Územním pracovišti v Přelouči provést úhradu
daně. Daň je možné zaplatit složenkou bez poplatku na kterékoliv pobočce České pošty.
Nejbližší pokladna pro placení v hotovosti je otevřena v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin na
Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, ulice Boženy Němcové 2625.
Další možností jak uhradit daň z nemovitých věcí je bezhotovostní převod s využitím údajů uvedených na doručovaných
daňových složenkách.
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Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská
odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních
letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila
a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.

svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada
firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování
linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za
úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce
znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí
obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny
získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek)
do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši naše město zajišťuje již 9 let
kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří
hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa,
zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří město Přelouč finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP
podaří recyklovat kolem 5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To
představuje 25–30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat
přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat
půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl
vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale
také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích

Oznámení
Český statistický úřad oznamuje, že
ve dnech 30. 5. – 3. 6. 2016 bude na
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Informace týkající se
sběrného dvora
Upozorňujeme občany našeho města, že ve středu 6. července 2016, ve státní svátek, bude sběrný dvůr uzavřený.
Otevřený bude mimořádně hned ve čtvrtek 7. července, a to
v době od 10 do 15 hodin.
Děkujeme občanům za pochopení.

území města Přelouče, konkrétně v ulicích Karla Čapka a Smetanova, provádět statistické šetření s názvem Výběrové šetření pracovních sil. Obsahem
tohoto statistického zjišťování je získání informací z oblasti zaměstnanosti

obyvatel. Tazatel Českého statistického
úřadu se při návštěvě náhodně vybraných domácností prokáže služebním
průkazem. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno ověřit na telefonním čísle 466 743 445.
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli
jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na
vlastní občanský průkaz?

tě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva
vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Cestovní pas i občanský průkaz jsou
pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se
jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro
děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po
Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč
a doba jeho platnosti 5 let.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo
Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem.
Je také třeba dát si pozor na to, že někte-

ré státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu –
nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že
má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit
místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně
30 dnů. V případě vycestování v kratší lhů-
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Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Přelouč 4,8 %
Pardubice 3,6 %
Holice 3,8 %

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

Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 30. 4. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 414 960
uchazečů o zaměstnání. To je o 28 149 méně než v březnu
a o 76 625 méně než v dubnu 2015. Z celkového počtu lidí
bez práce bylo 396 410 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,7 % (březen 2016 – 6,1 %, duben 2015 – 6,7 %). Meziročně se o více než 40,5 tis. zvýšil
počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 124 280, což je nejvyšší dubnová
hodnota od roku 2008. Tehdy jich úřad evidoval 152 267.
V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za březen, nejnižší nezaměstnanost v EU.
Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 30. 4. 2016 – 5,7 %

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 4/2016
K 30. 4. 2016 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 4 522 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 3 693 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo
pak připadalo 1,2 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 3,9 %.

Inzerce
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Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc duben 2016 byla v obcích
regionu Přeloučsko: Chýšť 8,5 % (13 UoZ), Strašov 7,1 % (17 UoZ),
Morašice 7,0 % (4 UoZ), Urbanice 6,8 % (3 UoZ), Stojice 6,4 %
(12 UoZ), Vlčí Habřina 6,4 % (13 UoZ), Litošice 6,2 % (6 UoZ), Břehy 6,2 % (43 UoZ).
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

Inzerce
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
XII. ročník
soutěže Právo pro každý den
Dne 7. 4. 2016 se v prostorách Občanské záložny konal
již XII. ročník oblastního kola soutěže „Právo pro každý den“.
Této soutěže se účastní čtyřčlenná družstva osmých a devátých ročníků ZŠ. Soutěž nepřímo navazuje na přednášky
Městské policie Přelouč, které jsou, mimo jiné,
zaměřené na zvyšování právního vědomí naší
mládeže.
Letošního ročníku se zúčastnilo osm družstev
ze základních škol v Přelouči, Cholticích a Řečanech nad Labem.
Putovní pohár letos zakotvil na ZŠ Masarykovo náměstí Přelouč a to díky družstvu z 9. B
v tomto složení:
Daniela Brožová, Radka Havlíčková, Tomáš Věříš a Pavel Havlíček.
Toto družstvo bude dne 31. 5. 2016 reprezentovat svoji školu a potažmo město Přelouč na krajském
kole v Hlinsku. Město Choltice bude reprezentovat družstvo 8. A, které v oblastním kole skončilo těsně na druhém
místě. Hájit barvy obce Řečany nad Labem bude v krajském
kole družstvo 9. třídy. Toto družstvo skončilo na pěkném třetím místě.
Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem zúčastněným soutěžícím.

Oznámil, že jeho přítelkyni napadli příbuzní.
Hlídka MP okamžitě vyjela na místo údajného napadení. Na místě se už nacházeli policisté z místního obvodního
oddělení Policie ČR, kteří tuto událost vyšetřují jako podezření ze spáchání trestného činu.

Muž na kolejích
Na žádost operačního střediska PČR vyjela hlídka městské policie společně s hlídkou místního obvodního oddělení PČR na vlakové nádraží v Přelouči. Zde se nacházel muž, který právě přijel vlakem z Valů, kde se předtím usadil na kolejích.
Z jakého důvodu se rozhodl pro takové konání
těžko říci.

Ujel z místa dopravní nehody
Dne 16. 4. v nočních hodinách řidič OA naboural u obchodního domu Penny zaparkované vozidlo, poté porazil dopravní značku a z místa dopravní nehody ujel. Policie muže dopadla
na sídlišti. Událost vyšetřuje Dopravní inspektorát Pardubice.

Muž rozbil v místním baru toaletní mísu
Dne 16. 4. přijal dozorčí MP oznámení, že v jednom z místních barů rozbil host toaletní mísu. Hlídka MP na místě provedla na žádost majitele baru kontrolu muže. Muž se nakonec domluvil s majitelem baru na úhradě škody.

Jel s ním, jak s ukradeným
19. 4. zavolal na služebnu MP v Přelouči občan a ohlásil
nám, že z Valů na Přelouč jede velkou rychlostí podezřelý
vůz bez SPZ a on má obavy, aby automobil nebyl kradený.
Jak se později ukázalo, majitel vozidla ztratil cestou SPZ,
která se později našla. Že by jel vysokou rychlostí, si řidič
nebyl vědom.

Podnapilý muž si nedal říci
Muž, který se posílil alkoholem, opakovaně obtěžoval prodavačky z oddělení masa a uzenin v OD Penny. Jelikož si
nedal hlídkou MP domluvit, byl odvezen policií na záchytku.
U muže bylo zjištěno 4,27 promile.

Ještě připomínám telefonní čísla
na Městskou policii Přelouč:
Vítězné družstvo

Výběr událostí
Muž bez boty
V odpoledních hodinách přišel na služebnu MP mladík,
který měl na nohou pouze jednu botu a ruku od krve.
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tísňová linka
156 – ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz – neoznamovat akutní záležitosti, které se musí řešit okamžitě
za městskou policii Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Věra Dostálová
Miloslava Korbelová
Eduard Pechmann
Jiří Husák
Stanislav Neubauer
Anna Zavadilová
František Zeman
Věra Prášilová
Emilie Pražanová
Věra Dobešová
Olga Zemanová
Venanc Vontorčík
Marie Junková
Lidmila Jakubíková
Drahomíra Kysilková

Poděkování
Děkujeme touto cestou společnosti
Komplexní domácí péče s.r.o. paní An-

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

Lubomír Čížek
Jaroslava Novotná
Jaroslav Pleskot
Josef Březina
Jan Novák
Miroslav Zima
Jiřina Kopačková
Břetislav Malý

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

Stříbrná svatba
Svoboda Jaroslav a Marcela

27. 4.

Zlatá svatba
Šafránek Josef a Věra

23. 4.

ně Kulakovské a celému kolektivu sester za veškerou příkladnou péči a osobní i profesionální přístup při rehabilitační péči mého tatínka Františka Šolty.
Děkuje Věra Hartlová
s celou rodinou

Inzerce

6 / 2016
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Městská knihovna v Pøelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
Psychologie
FREUD, Sigmund
Psychopatologie všedního života:
o zapomínání, přeřeknutí, přehmátnutí,
pověře a omylu.
Praha: Portál, 2016.
Politika, vojenství
O’REILLY, Bill
Podivná smrt generála Pattona: nešťastná náhoda, nebo předem naplánovaná
vražda? Praha: Grada, 2016.
Letectví
JURAČKA, Jan
Paměti starého práškaře:
u českých aerolinií 1999-2012.
Cheb: Svět křídel, 2016.
Jazykověda
OUŘEDNÍK, Patrik
Šmírbuch jazyka českého:
slovník nekonvenční češtiny 1945-1989.
Praha: Volvox Globator, 2016.

Cestopisy
CIGÁNEK, Michal
Nový Zéland: práce, cestování, tramping.
Praha: Netopejr, 2015.
Dějiny
BAUER, Jan
Zrození českého státu: záhady přemyslovských knížat, aneb, svatí otrokáři, (všeho)
schopní bratrovrazi a zbožní bigamisté.
Řitka: Čas, 2016.
Životopisy
KUDRNOVÁ, Anastázie
Alžběta II. – pracující žena.
Praha: Mladá fronta, 2016.
KRÁSNÁ LITERATURA
BOLAVÁ, Anna
Do tmy.
Praha: Odeon, 2015.
PAVEL, Jiří
Rybářské zálety.
Praha: Beletris, 2015.

BACKMAN, Frederik
Tady byla Britt-Marie. Brno: Host, 2016.
CHAMBERLAIN, Mary
Švadlena z Dachau. Praha: Argo, 2015.
POEZIE
ZBOŘIL, Jonáš
Podolí. Brno: Host, 2013.
ZEDNÍK, Ladislav
Město jeden kámen.
Praha: Dauphin, 2015.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
LADA, Josef
České jazykolamy. Liberec: Dialog, 2016.
MATĚJOVSKÝ, Bohumil
Čuňa, Zulu a Ferda. Praha: Albatros, 2016.
KALINOVÁ, Daniela
Proč chtěl ptakopysk do Solopisk,
aneb Vybraná slova pro vybíravé děti.
Praha: Mladá fronta, 2016.
JK.

Městská knihovna Přelouč

Městská knihovna Přelouč

Vás zve na přednášku

Vás zve na výstavu obrazů

KAREL IV.

KŘÍŽEM KRÁŽEM
VŠEMI SMĚRY

700 let od narození

JERONÝM PRAŽSKÝ
600 let od upálení
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MARCELA DANIHELKOVÁ

ALLIS JITKA KUBÁTOVÁ

23. června 2016 v 17.00 hodin

27. 6. – 31. 8. 2016

čítárna Městské knihovny Přelouč

čítárna Městské knihovny Přelouč
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Základní škola Smetanova ul.
Kytičkový den
Dne 11. 5. probíhala po celé republice jedna z nejstarších finančních sbírek v rámci projektu „Liga proti rakovině“. Jana Plivová a Dominik Doležal z 9. A oblékli v tento den žlutá trička a s košíčkem plným žlutých kvítků navštívili postupně všechny třídy naší
školy. Žáci otevřeli nejen svoje srdce, ale i peněženky a ochotně
si zakoupili žlutý kvítek měsíčku lékařského, který se stal již před
20 lety symbolem boje proti této zákeřné nemoci. Nejen že se prodalo všech 350 květů, ale finanční sbírka vynesla ještě víc, než se
očekávalo – celkem 8 639 Kč. Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní a nezapomínají na druhé.

Mc Donald’s Cup
Okrskové kolo se konalo v Přelouči 28. 4. V kategorii 1.–3. tříd
porazilo naše družstvo dvakrát ZŠ Masarykova, v kategorii 4.–5. tříd
náš tým lehce zvítězil nad Zdechovicemi a Semínem, pak zdolal po
lítém boji i Choltice. Oba týmy si zajistily postup do okresního kola,

stev z Pardubicka, a tak je naše 2. místo velkým úspěchem. Nejdříve se bojovalo ve 3 skupinách o medailový postup. Náš tým porazil
ve skupině dvakrát Zdechovice a Chvaletice II., v boji o medaili pak
domácí Chvaletice I. Finále bylo až do poločasu vyrovnané, ale nakonec jsme „sportovní základce“ (ZŠ Benešovo nám. Pardubice)
podlehli. Čest naší školy hájili Adam Divoký, Adam Stradiot, Martin
Barcal, Dominik Horký, Tomáš Pospíšil, Denisa Buková, Karolína
Šimáková, Natálie Skalová (všichni z 5. A) a Pavel Koth, Milan Piskač a Radim Valenta z 5. B. Všichni si zaslouží velkou pochvalu.
Gratulujeme.

Sběr pomerančové kùry a sběr starého papíru
Sběr sušené pomerančové a citrónové kůry, který probíhal od
podzimu do konce dubna, vynesl 8 519 Kč. Nejlepšími třídami ve
sběru kůry byly 4. B (64 kg), 2. B (42 kg), a 1. B (35 kg). Jako nejlepší sběrači na 1. stupni byli vyhodnoceni Anežka Chárová (4. B),
Karolína Fialová (2. B), Lukáš Novák (5. A) a Ema Ryšavá (4. B),
na 2. stupni pak Jakub Sekyrka (6. A), Eva Vrchotová (8. A), Petr
Kouba (7. B) a Adéla Šimonová (6. B).
Při jarním sběru přivezli žáci a jejich rodiče celkem 17 120 kg
starého papíru, za který přibyla do pokladny Klubu rodičů a přátel
školy částka 34 240 Kč. Peníze budou použity na podporu žákovských aktivit. Nejlepší sběrači z každé třídy dostali sladkou odměnu. Jsou to tito žáci:
Bydžovská Magda, 3. A 431 kg Písařová Eliška, 8. A
290 kg
Chlubnová Eliška, 3. B 355 kg Jindřišková Štěpánka, 9. B 264 kg
Chlubna Matěj, 3. B
355 kg Zelený Ondřej, 9. A
229 kg
Chárová Anežka, 4. B 275 kg Merta Milan, 6. A
222 kg

Výlety, exkurze
Čtvrťáci a páťáci zavítali na exkurzi do Prahy, kterou si jako cíl
výletu vybrala i 9. A. Sedmý ročník má za sebou dějepisnou exkurzi do Kutné Hory a výlet do Krkonoš.

které se hrálo 9. 5. v Moravanech. Zde se našim chlapcům už tolik nedařilo. Oba týmy si přivezly diplom za 4. místo. Přesto chválíme mladé fotbalisty za reprezentaci školy, pěkné sportovní výkony
a vstřelené góly: D. Doležal (3), K. Köhler (1), T. Pospíšil (2), M. Kobera (4), L. Hrobař (5), F. Novák (3), M. Piskač (2), A. Bína (2), D. Jech (2),
A. Stradiot (2), P. Koth (2).

Zdechovice Cup 2016
Okresní olympiáda ve vybíjené pro smíšené týmy 1. stupně má
více než dvacetiletou tradici a díky panu řediteli zdechovické školy,
Mgr. J. Mazalovi, i výbornou organizaci. Letos se zúčastnilo 11 druž-

Kultura
První a druhé třídy zhlédly vystoupení tanečního oboru ZUŠ Přelouč, 3. ročník zavítal do VČD Pardubice na divadelní představení
„Škola malého stromu“.
Uskutečnila se poslední návštěva divadla v rámci předplatného. Žáci zhlédli známou hru Pygmalion. Pro příští školní rok znovu
organizujeme předplatné nejen pro žáky, ale i pro rodiče. Zájemci
o předplatné do pardubického divadla se mohou hlásit do 15. 6.

ZŠ Přelouč, Smetanova 1509 přijme od 1. 8. 2016
uklizečku na částečný pracovní úvazek 6 h denně.
Žádost společně s životopisem zašlete na
skola@zssmprelouc.cz nebo přineste do kanceláře školy.

6 / 2016
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
Exkurze do České národní banky
Dne 3. 5. se žáci 8. A zúčastnili exkurze do České národní banky. Po projití bezpečnostním rámem na ně za zdmi trezoru
čekala expozice pojednávající o vývoji peněz v našich zemích od úplných počátků až
po současnost. Zhlédli dokument shrnující
funkce a význam této instituce. Mohli si vyzkoušet pravost vlastních bankovek, nebo
si prověřit své znalosti v počítačovém testu. Na závěr si pak zasoutěžili o zajímavé
ceny a dostali příležitost obtěžkat dvanáctikilovou cihlu zlata.
Mgr. M. Holická

Exkurze –
Transform Lázně Bohdaneč
Žáci devátých tříd naší školy navštívili
v rámci environmentální výchovy Transform
v Lázních Bohdaneč. Je to moderní závod,
kde se efektivně využívá plastový odpad
z komunálních i průmyslových zdrojů, který dříve končil bez užitku na skládkách. Do
surovinového oběhu se tak vracejí materiály získané z neobnovitelných přírodních
zdrojů. Z nich se zde vyrábějí protihlukové
stěny, zatravňovací dlažba, kompostéry, přepravní palety, lavičky, ploty a další užitečné
věci, které pomáhají šetřit životní prostředí.
Mgr. J. Špačková

a odnesly s sebou domů (někteří své výrobky hned snědli).
Součástí areálu je i volně přístupná minifarma. Chovají zde: shetlandské poníky,
holandské mini kozičky, mini ovečky, mini
prasátka, sovy pálené, bažanty, husy labutí, zdrobnělé slepičky a další zvířátka. Všichni si zvířátka nadšeně prohlédli a pohladili. Na závěr si někteří ještě vlastnoručně
ozdobili svíčky ve svíčkárně a spokojeně
jsme se vrátili domů.
Mgr. L. Horychová

Exkurze do Moravského krasu
Ve středu 4. května již od rána z šedé
oblohy pršely proudy vody. S obavami jsme
hleděli na těžké mraky plné deště. Báli
jsme se, že z naší dlouhodobě plánované
exkurze do Moravského krasu nic nebude.

Sladké Šestajovice
V úterý 10. 5. navštívili žáci 5. A a 5. B
výrobnu čokolády v Šestajovicích u Prahy.
Děti si vyslechly řadu zajímavostí o čokoládě, spatřily ,,čokoládníkový“ strom. Samy
si mohly vyzkoušet malování barevnými čokoládami, odlévání tabulky čokolády a následné zdobení dle vlastní fantazie různými ingrediencemi (ovocem, oříšky, mandlemi, pistáciemi). Vše si samozřejmě zabalily

Po příjezdu do Skalního mlýna nás čekalo milé překvapení. Počasí se konečně
umoudřilo. Hurá! Ani kapka, žádný déšť.
Vydali jsme se na prohlídku Macochy,
kde jsme obdivovali krásu toho, co příroda
vykouzlila. Nádherné krápníky – stalagmity a stalagnáty. Na dně propasti jsme si poslechli pověst, která objasňuje jméno této
propasti. Při pohledu vzhůru jsme se kochali nádhernou přírodou, dokonce i slunce ozářilo celou tu krásu. Nejvíce se nám
líbila projížďka loďkami po říčce Punkvě,
opět jsme obdivovali ty překrásné přírodní
výtvory v podobě roztodivných krápníků.
Aby nás nohy nebolely, svezli jsme se
i lanovkou a EKOvláčkem. Každý z nás si
z této exkurze něco dovezl, ať hezké zážitky, fotografie nebo drobné upomínkové
předměty.
Byl to super den.
Žáci 9. ročníku

Sportovní aktivity
Dívky z 6. A a 6. B: Denisa Dvořáková,
Simona Chybová, Anička Jarochová, Bára
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Jirásková, Justýnka Pořízová, Dáša Skalová, Adéla Štěrbová, Katka Březinová, Anita
Kamlerová, Aneta Klacková, Katka Pardusová, Klára Tomášková naší ZŠ Přelouč Masarykovo náměstí zvítězily ve čtvrtek 14. 4.
v okrskovém kole ve vybíjené 6. tříd, které
se uskutečnilo v Přelouči ve sportovní hale. Děvčata porazila ZŠ Přelouč Smetanova,
ZŠ Choltice a ZŠ Řečany a postoupila do
okresního kola.
Chlapci ve stejné kategorii obsadili
v okrskovém kole 2. místo a rovněž postoupili do okresního kola do Moravan, kde
skončili na hezkém 3. místě, jmenovitě:
Dušan Holman, Honza Kubiska, Matěj Levai, Kuba Musil, Martin Šindelář, Vojta Tichý, Šimon Bischof, Michal Hývl, Matěj Motyčka, Patrik Tuček, David Urban, Michal
Vágner.
V úterý 19. 4. výběr děvčat ze 7.–9. tříd:
Denisa Gabrielová, Adéla Kozumplíková,
Tereza Myslivcová, Adéla Sůrová, Zuzana
Tučková, Katka Vlková, Natálie Sklenářová,
Eliška Motyčková, Míša Staňková, Kristýna
Venclová, Adriana Frydrychová, Katka Povýšilová skončil na 2. místě v kopané Coca-cola cupu na hřišti ZŠ Kameničky (Hlinsko) po vítězstvích nad ZŠ Kameničky, ZŠ
Studánka a jediné prohře se ZŠ Ohrazenice. Dvěma góly se blýskla Kristýna Venclová z 8. A. Tým velmi podržela a podpořila
výborná brankářka Míša Staňková, poděkování však patří všem hráčkám, které si stříbrnou příčku právem zasloužily.
Ve čtvrtek 28. 4. jsme se zúčastnili Poháru rozhlasu v Pardubicích na stadionu Dukla. Starší žákyně obsadily 4. místo a starší
žáci hezké 6. místo z 15 zúčastněných škol.
Stejně jako v loňském roce ve finále
Polabské výškařské tour dívek z 8. ročníků
zvítězila a obhájila loňský titul Adéla Mrkvičková z 8. A vyrovnaným osobním rekordem
145 cm. Po celou dobu soutěže skákala bezchybně a zdolávala laťku na 1. pokus. Tři
pokusy vyčerpala jen na závěrečné výšce
150 cm, kdy poslední pokus byl velmi nadějný a určitě Adélka zdolá tuto výšku v některém z příštích závodů. Děkujeme organizátorům za krásný zážitek na 1. máje ze
Starého mostu v Kolíně, jemuž přihlíželo
mnoho sportovních fandů i rodičů, neboť
v kategorii chlapců se skákalo opravdu velmi vysoko – Tomáš Puczek zdolal 183 cm
a Štěpán Šanc 193 cm a nadějně se pokoušel o 200 cm!
2. místo v kategorii 9. ročníků obsadila
Míša Štainerová z 9. A výkonem 135 cm.
Oběma dívkám, žákyním a žákům 6. tříd,
výběru dívek Coca-cola cupu děkujeme za
vzornou reprezentaci školy a gratulujeme.
Mgr. A. Šmídlová
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
V historii výuky hry na keyboard
poprvé účast v celostátním kole
Tereza Myslivcová nastoupila ke studiu hry na keyboard v 6 letech, kromě sólového vystupování je členkou velmi populární školní kapely Buď fit, se kterou zaznamenala už velkou řadů úspěchu,
včetně zlata v ústřední kole soutěže ZUŠ v oboru taneční orchestry.
V sólové hře se jako první z naší školy probojovala do celostátní soutěže hry této soutěže, která proběhla 18.–21. 4. ve Františkových
Lázních. V VII. Kategorii získala čestné uznání I. stupně. Chtěl bych
Terezce pogratulovat a poděkovat jí za její úsilí, pracovitost snahu
a píli, jejím rodičům za podporu a spolupráci a svým kolegům za
rady při přípravě na soutěž.
Miroslav Nedbal

RODINNÉ MUZICÍROVÁNÍ
Symbolické datum a čas 5. 5. v 5:55 (přesněji v 17:55) možná
otevřelo další tradici – společné koncertování dětí a jejich rodičů nebo dalších rodinných příslušníků. Na pódiu se vystřídala nejrůznější
hudební seskupení, jednotlivá čísla působila velmi svěžím a odlehčeným dojmem. Děti si vychutnaly trému svých rodičů a rodiče si
naopak na vlastní kůži vyzkoušeli, jak náročné je vystoupit před
sálem plným posluchačů. A také to, že výkon nemusí být vždy bezchybný a dokonalý v každém detailu, mnohem důležitější je nálada, kterou interpret svým vystoupením předá publiku. A to se tady
povedlo na jedničku.
Petra Lojínová

Úspěchy v ústøedních kolech
Skvělý úspěch se podařil žesťovému kvintetu naší ZUŠ. Jeho vítězné tažení skrz okresní a krajská kola bylo završeno 6. 5. v ústředním kole soutěže komorních souborů v Orlové u Ostravy. Soubor

vystoupení těch nejmenších tanečníků, ztvárňující především dětské písně, s těmi staršími, jejichž taneční repertoár je o poznání širší. Celé představení, které připravily paní učitelky Petra Mori a Kateřina Blažková, vyvrcholilo krásnými choreografiemi na hudbu
K. Svobody ze seriálu Cirkus Humberto a na píseň All that jazz.
Samozřejmě nechybělo závěrečné defilé všech účinkujících, kteří
si bouřlivý potlesk publika zasloužili a také samozřejmě patřičně
užili.
Petra Lojínová

ZVEME VÁS NA ČERVNOVÉ AKCE ZUŠKY
2. 6.
3. 6.
4. 6.
8. 6.
10. 6.
11. 6.
11. 6.
15. 6.
17. 6.
17. 6.
18. 6.
20. 6.
23. 6.
27. 6.
28. 6.
28. 6.
29. 6.

Nocturno,
18:00, Chrám čs. církve husitské
Jazzotéka,
17:00, Vinotéka a galerie Kotýnek
Polanského Přelouč,
14:00, park za ZŠ TM
Koncert pěveckého oddělení, 18:45, Hudební sál
Koncert Bukovka,
16:00, kostel
Workshop tanečního oddělení, taneční sál ZUŠ
Kmochův Kolín – vystoupení mažoretek, 13:30
Koncert pěveckého oddělení, 18:45, Hudební sál
Koncert Rohovládova Bělá,
17:00
Loučení na černých a bílých, Vinotéka a galerie
Kotýnek,
17:00
Železnohorské slavnosti na Barborce
Letní koncert na zahradě,
17:00, zahrada ZUŠ
Třídní večírek,
17:30, Hudební sál
Třídní večírek,
17:30, Hudební sál
Třídní večírek,
17:30, Hudební sál
Choltické muzicírování,
10:00, ZŠ Choltice
Třídní večírek,
17:30, Hudební sál

ve složení Václav Košťál, Vojtěch Musil, Kateřina Soukupová, Michael Šulc a Václav Steklý vedený Michalem Chmelařem získal první cenu. Hornistka Kateřina Soukupová navíc získala cenu za vynikající interpretační výkon. Gratulujeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci školy i Přelouče.
Michal Chmelař

TANEČNÍ PODVEČER
Nezasvěceného návštěvníka záložny možná ve středu 18. května překvapilo, že na chodbách budovy mohl narazit na dámu v barokním kostýmu
a vysoké paruce,
jak diskutuje s krvelačnou zombie.
Konal se totiž tradiční Taneční podvečer, který je vyvrcholením dlouhých a velmi pečlivých příprav. Na
pódiu se střídala
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
INFORMUJE
JAN BLAHA, STUDENT GY A SOŠ PŘELOUČ,
OBSADIL V AMERICKÉM HOUSTONU
3. MÍSTO NA I-SWEEEP 2016

v současné době jen velmi obtížně léčí. Úmrtnost postižených,
především u imunosuprimovaných pacientů, dosahuje až 60 %.
I proto je výzkum v této oblasti hodnocen jako vysoce potřebný
a samotná práce Jana Blahy jako velmi užitečná pro praktické
řešení dané problematiky.
Nutno dodat, že tomuto velkému úspěchu předcházela celoroční systematická práce v laboratoři chemie a biologie naší
školy pod vedením Ing. Evy Kroft a Mgr. Doubravky Vavrečkové,
v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České
republiky a také na Univerzitě Pardubice pod odborným dohledem RNDr. Olgy Hruškové Heidingsfeldové, CSc. a Jiřího Dostála, Ph.D.
14. června 2016 se v rámci našeho cyklu vzdělávacích přednášek uskuteční prezentace Honzova úspěšného projektu „Cesta za vítězstvím“. Od 16:00 si tak můžete přijít poslechnout jeho povídání nejen o projektu samotném, ale také o samotné
cestě do Spojených států amerických.

SAPERE – VĚDĚT, JAK ŽÍT
V tradiční a studenty oblíbené soutěži „SAPERE – vědět, jak
žít“ dosáhli naši zástupci výborných úspěchů v celostátním kole, konaném 27. 4. 2016. Soutěže se zúčastnilo přes 28 000 tisíc žáků z 320 škol po celé České republice.
Protože se naše týmy umístily na prvním místě už v krajském kole, reprezentovali jeho členové také celý Pardubický
kraj. V kategorii II se studentky kvarty Andrea Lhotová, Monika
Kaplanová a Nikola Novotná umístily na celkovém 5. místě ze
všech 14 krajů. V kategorii III nás pak reprezentoval tým ve slo-

Vynikajícího úspěchu dosáhl Jan Blaha, student sexty Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč, na mezinárodní soutěži
I-SWEEEP 2016 v americkém Houstonu. V kategorii „Environment – Healthcare & Disiase Prevention“ se svým projektem „Karbonická anhydráza Nce103p patogenní kvasinky Candida parapsilosis“ získal bronzovou medaili v konkurenci téměř 200
soutěžících z celého světa.
Do soutěže byl Jan Blaha nominován asociací AMAVET, která vyhledává a rozvíjí mládež s vědeckým a technickým nadáním. S projektem se umístil na 1. místě nejen v krajském kole Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém
kraji, ale také v národním kole soutěže Expo Science AMAVET
v Praze. Za pozornost stojí také nominace našeho studenta na
konferenci Intel-ISEF 2017 v Los Angeles, která je největší středoškolskou soutěží světa.
Janův projekt je zaměřen na „boj“ s kvasinkami rodu Candida. Ty mohou způsobit závažné systémové sepse, které se
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PUŠKINŮV PAMÁTNÍK
6. dubna 2016 se naše studentka Anežka Hájková zúčastnila 5. ročníku obnovené soutěže v recitaci a zpěvu rusky tvořících autorů Puškinův památník (historicky to byl už jubilejní
50. ročník). Akce se konala v Hradci Králové za účasti 15 základních a středních škol Pardubického a Královéhradeckého
kraje.
V přehlídce vystoupilo v recitaci, zpěvu a dramatizaci na 70 žáků a studentů. V rok od roku se zvyšující konkurenci se neztratila ani naše zástupkyně Anežka, studentka septimy, která zazpívala 2 písně Alexandra Rybaka (účastníka pěvecké soutěže
Eurovize 2009). Neskončila sice na medailových pozicích, ale
rozhodně naši školu výborně reprezentovala. Naše gymnázium
se akce účastnilo potřetí a věříme, že v příštím roce budeme
v tradici pokračovat, třeba i za početnější účasti.

MALÁ KOPANÁ – OKRESNÍ PŘEBOR ZŠ

žení Tomáš Barták, Lenka Fričová (oktáva) a David Petr (septima), který skončil na místě čtvrtém. Studentům blahopřejeme.

Nečekaného úspěchu dosáhli v dubnu chlapci nižšího gymnázia v okresním přeboru v malé kopané. Po postupu z turnaje okrsku Přeloučsko bojovali v Pardubicích proti sedmi dalším soupeřům z okresu a prohráli až ve finále proti fotbalové
škole z Ohrazenic. Obsadili tedy krásné druhé místo.
Úspěch je o to cennější, že značnou část týmu tvořili chlapci z primy, kteří hráli proti podstatně starším soupeřům. Nejlepšími hráči byli Martin Německý, Tomáš Hladík a Richard
Rokyta, nicméně stejnou měrou se o úspěch zasloužili i další
členové týmu – Milan Hladík, Lukáš Kraj, Daniel Macel, Tomáš
Vorel, Tadeáš Juračka, Lukáš Krejčík, Ricky Skokan a Vojtěch
Rokyta.

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
Jan Rychetský ze sekundy zvítězil v okresním kole olympiády v anglickém jazyce v kategorii I.B. Tercián Adam Malínský
obsadil třetí místo v kategorii II.B. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu angličtiny.

A SVĚTLO SVĚTA SPATŘILA KNIHA
Žáci sekundy navštívili 19. dubna 2016 v rámci výuky českého jazyka a literatury litomyšlský zámek. Program s názvem
„A světlo světa spatřila kniha“ je zábavnou formou provedl historií knih.
Seznámili se s nejstaršími ručně psanými kodexy, dozvěděli
se o objevu knihtisku, nahlédli do tiskařské dílny a v druhé části workshopu si každý žák měl možnost vyrobit svoji knížku.
Všichni pracovali s velkým zaujetím, trpělivě a pilně. Odměnou
jim pak byla vlastnoručně vyrobená originální knížka, na kterou byl každý právem pyšný.
Protože se nám v Litomyšli moc líbilo, prošli jsme si zámecký park, zašli jsme se podívat na dům vyzdobený obrazy Josefa
Váchala a zavítali jsme i do rodného domu Bedřicha Smetany,
kde si děti vyslechly zajímavosti ze skladatelova života a kde
si s radostí zahrály na různé hudební nástroje.

Inzerce

ALCHYMISTÉ A MOTÝLI
Na začátku dubna navštívili studenti sekundy pražské Muzeum alchymie. Měli možnost nahlédnout do míst, kde v době
renesance alchymisté vyráběli ty nejzajímavější elixíry světa.
Jejich další kroky vedly do Botanické zahrady v Troji, v níž právě probíhala zajímavá výstava exotických motýlů.
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Dùm dětí a mládeže Pøelouč
Keramický kroužek
Děti, pod vedením lektorky paní Homolové, postupně pronikají do tajů zpracová-

malých čarodějnic a čarodějů za doprovodu rodičů. Velké poděkování patří dechové hudbě p. Kosiny, která průvod už po
mnoho let doprovází. Po příchodu průvodu pod park proběhl, pod vedením vrchní
čarodějnice, rej malých čarodějů a čarodějnic za doprovodu skupiny Kapři z Ko-

1. června v 17.00 v hlavním sále DDM
pro rodiče a příbuzné vystupujících dětí.
V měsíci červnu nabídneme toto vystoupení i MŠ a ZŠ v Přelouči. Obrovské díky
za celoroční práci s dětmi patří oběma vedoucím zájmového kroužku.

Pøipravujeme na prázdniny:

ní keramické hlíny. Výrobky, určené zpravidla pro rodinné příslušníky a kamarády
se učí přetvářet dle vlastní fantazie. Scházíme se ve sklepních prostorách DDM, které se nám podařilo upravit do podoby, která vyhovuje potřebám malých keramiků.

Čarodějnice 2016
Tradiční akce ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem Přelouč se konala na ploše pod parkem. Díky krásnému, i když k večeru mrazivému, počasí se
v průvodu městem sešlo velké množství

14

lína. Na přípravě akce se významně podílely Technické služby města Přelouč,
ČHJ-Hasičský sbor Přelouč a Městská policie Přelouč.

Divadlo L.E.D.
Dětské divadlo L.E.D., pod vedením Evy
Chvojkové a Karolíny Salavové, se představí v úpravě známé pohádky „Princezna ze mlejna“. Premiérové vystoupení se
uskuteční

LT Mořeplavci 11. 7. – 23. 7. 2016, pobytový tábor ve srubech
LT Hotel Transylvánie 7. 7. – 13. 7. 2016,
horská chata Rokytnice nad Jizerou
LT Krkonoše 13. 7. – 22. 7. 2016, pobytový tábor, horská chata Rokytnice nad
Jizerou
Příměstský tábor 22. 8. – 26. 8. 2016
Velmi nás těší přízeň dětí i rodičů,
všechny tábory máme prakticky od dubna naplněny. Jediné co nemůžeme ovlivnit je počasí v letních měsících. Proto si
společně přejme, aby nás na táborech
moc nezlobilo.
Všem dětem i dospělákům přejeme
krásné prožití prázdnin a dovolených,
děkujeme všem za Vaši přízeň a těšíme se na společná setkání v příštím
školním roce 2016/2017.
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Květnové zprávy z VOLANTU
Počasí už nám v květnu docela přálo a tak jsme trávili hodně času na zahradě a vyráželi jsme také na procházky či nedaleké hřiště. Děti objevily dávno zapomenutou hru kuličky a rozhodli jsme se v červnu uspořádat turnaj ☺. Tráva roste i bez
deště jako z vody, museli jsme také posekat a shrabat. Příprava do školy nás neminula ani tento měsíc, blíží se konec školního roku, přibývají písemky a zkoušení a dohání se, co se dá.
Tvořili jsme všechno možné, co si děti přály a také vše květnové a hlavně přáníčka ke dni maminek, ale obdarovaly se i babičky a tetičky a všechny milované ženy ☺. Jedli jsme zdravě,
ale také jsme si zamlsali. Přichystali jsme nepečený dort, zeleninový salát, mini pizzy a rizoto. Pro velký zájem jsme začali
tancovat také ve středu. Měli jsme v klubu na výpomoc studentku střední školy sociální péče, která nám s dětmi pomáhala.
Hodně si jí oblíbili, hlavně na doučování. Děkujeme za milou
výpomoc a doufáme, že praxe byla k užitku ☺. 21. 5. jsme vyrazili na výlet do Prahy. Prohlédli jsme si Muzeum voskových
figurín a navštívili jsme Imaginárium. Prošli jsme se po centru
a prožili prima den. Poslední květnový víkend jsme pomáhali
na Dni dětí za školou, který pořádá každý rok Dům dětí a mládeže. A tento měsíc se budeme hlavně učit, učit, učit. Odešleme
příspěvky do soutěže Romano Suno a začneme se pomalu připravovat na prázdniny a letní tábor. Stále sháníme dobré duše,
které by nám vypomohli ☺.

Naše služby
Klub VOLANT
Po – Čt
13.30 – 17.30
Informační centrum
Po a Čt
13.30 – 17.00
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče tel. 773 001 046
VOLANT, o. p. s., Pardubická 734, Přelouč 535 01,
www.volantops.cz, e-mail: volantops@seznam.cz,
tel. 773 001 046
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Kulináøské okénko

Kulináøské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Dnes jsem
si pro vás připravil opět něco jednoduchého a rychlého. Teď bude záležet na vás,
jak se zhostíte receptů, které vám předkládám. Nebojte se ji je ještě vylepšit. To
se mně na vaření nejvíc líbí.
FAZOLAČKA
Co budete potřebovat: plechovku sterilovaných fazolí, cibuli, klobásu, voňavou
slaninu, brambory, zeleninový bujón,
mletou sladkou i pálivou papriku, mraženou zeleninu (Babiččinu směs), nebo
čerstvou hladkou mouku na zahuštění,
sádlo, sůl, pepř, Podravku.
Postup: na sádle osmažte nadrobno pokrájenou cibuli, přidejte pokrájenou slaninu,
klobásu a na kostičky pokrájené brambory, zaprašte paprikou, zalijte vývarem a vařte do změknutí brambor. Následně přidejte fazole i s nálevem, zeleninu krátce
povařte. Na zahuštění si ve studené vodě rozkvedlejte mouku, vlijte do polévky
a za častého míchání zavařte. Závěrem dle
vaší chuti dosolte a přikořeňte.
FALEŠNÁ DRŠŤKOVÁ
Co budete potřebovat: sádlo, hladkou
mouku (dětskou krupičku), vajíčka, hovězí bujón, sůl, pepř, mletou sladkou
papriku, česnek, majoránku, Podravku.
Postup: do rozpuštěného sádla vmíchejte
mouku a udělejte jíšku (pozor nespalte ji).
Přidejte vajíčka, zaprašte paprikou a usmažte je. Zalijte teplý vývarem a vše rozmíchej-

6 / 2016

te. Vzniknou vám také trhance (falešné
dršťky). Dochuťte paprikou, pepřem, Podravkou. Na závěr přidejte rozdrcenou majoránku a rozetřený česnek.
KUŘECÍ STEHNA V SÝROVÉ OMÁČCE
Co budete potřebovat: kuřecí stehna,
sádlo na pečení, nivu, kelímek sladké
smetany, voňavý špek, sůl, mletý pepř,
stroužek česneku, Podravku.
Postup: stehna osolte, mírně opepřete, špek
pokrájejte na silnější nudličky a zastrkejte pod kůži stehen. Vložte do pečící misky,
podlijte vodu a přidejte větší kostičku sádla. Pečte do změknutí masa. Následně
stehna vyjměte do výpeku, nastrouhejte nivu a rozpusťte. Přidejte lžičku Podravky,
rozmačkaný stroužek česneku, trochu přisolte, opepřete a zalijte smetanou. Vše dobře promíchejte. Maso dejte zpět a nechte
prohřát. Podávejte s bramborem, rýží nebo těstovinami.
PIKANTNÍ KUŘECÍ PRSÍČKA V ALOBALU
Co budete potřebovat: kuřecí prsíčka, plnotučnou hořčici, plátky uzené krkovičky, plátky eidamu, masitý paprikový lusk, rajčata, cibuli, sůl, mletý pepř,
ostrý kečup, mletou sladkou papriku,
sádlo, alobal.
Postup: prsíčka mírně rozklepejte, osolte,
opepřete a potřete hořčicí. Tu zakryjte plátkem uzené krkovičky, pokapejte kečupem.
Dále na ně položte na kolečka pokrájenou
cibuli, kterou zakryjte plátkem sýra. Na to

w

vše přiložte plátek papriky a kolečka rajčete. Takto upravené plátky jednotlivě položte na sádlem vymazaný alobal. Zabalte
tak, aby šťáva nemohla vytékat. Na horní
straně alobal několikrát propíchněte, aby
vzniklá pára mohla unikat. Zabráníte tak
nafouknutí alobalu a následného protržení. V troubě pečte na 170 C 20 minut. Jako
přílohu použijte vařené brambory.
A teď si udělejte chuťovku k televizi.
BRAMBOROVÉ PLACIČKY
Co budete potřebovat: uvařené brambory ve slupce, hrubou mouku, vajíčka, voňavý špek, sůl, pepř, špetku kypřícího
prášku, sádlo na smažení (olej), polévkovou lžíci olivového oleje.
Postup: oloupané brambory nastrouhejte
na jemném struhadle, přidejte mouku tak
v poměru 5 dílů brambor, 1 díl mouky, vajíčko, sůl, pepř, na malé kousky pokrájený
špek a špetku kypřícího prášku, olej (olivový). Vypracujte těsto. Sledně z něj v rukách
udělejte kuličky (3 cm), které před smažením rozplácněte. Takto vzniklé placičky
na rozpáleném sádle dozlatova opečte.
Na úplný závěr jedna rada čtenáře kulinářského okénka jak vylepšit bramborovou kaši. Já ji nazval
BRAMBOROVÁ KAŠE ALA JINDRA
Jak máte postupovat? Do bramborové kaše prostě přimíchejte vařené krupky, rozmačkaný česnek, trochu pepře, majoránky.
Kaši polijte dozlatova opečenou cibulkou
a je to.
Ke všem jídlům vám přeji dobrou chuť.
Pavel Culek
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Okénko z Domova u fontány
Udělejte, co lidé ocení!
Tak zní název filantropického projektu společnosti Vera, který si klade za cíl potěšit klienty domovů pro seniory, dětské domovy, nemocnice aj. Díky starostovi obce Veselí panu Oldřichu
Valentovi jsme účinky tohoto krásného projektu mohli pocítit
i my, a především naši klienti.
A jak to vše začalo? Společnost Vera uspořádala na nedávné
konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2016 (ISSS)
soutěž, v rámci které byl vylosován starosta obce Veselí pan Valenta. Cenou pro něj byl poukaz na pomoc dětem a seniorům
a bylo jen na něm, komu tuto pomoc zprostředkuje. Pan Valen-

Tato akce dokazuje, že každý, kdo chce, může pomoci a přinášet radost do života lidí kolem sebe. Vážíme si každého, kdo
na náš Domov myslí, když se rozhodne udělat dobrý skutek. Ať už
formou daru nebo dobrovolnickou činností. Na pomoci je krásné, že má mnoho podob a neklade si žádné hranice. Každý může udělat radost lidem ve svém okolí s jistotou toho, že to co se
mu vrátí, je často k nezaplacení.
O akci se můžete dočíst také na stránkách časopisu Moderní Obec, který je mediálním partnerem projektu „Udělejte, co lidé
ocení“: http://moderniobec.cz/udelejte-co-lide-oceni/

Čarodějnice jsme oslavili soutěžemi, ale i tancem
Závěr dubna byl u nás opravdu veselý. Konala se oslava Čarodějnic, při které klienti otestovali své síly v hodu koštětem, nebo v přikládání do pece. Do soutěží se klienti zapojili s nadšením
a užili si u nich spoustu zábavy.

ta si bez dlouhého rozmýšlení vybral právě náš Domov, což pro
nás bylo úžasným překvapením. Vera díky tomu zajistila pro naše klienty slavnostní odpoledne, v rámci kterého měli možnost
popovídat si se starostkou města Přelouče paní Irenou Burešovou a zažít nádherné baletní vystoupení tanečnic ze Studia Prima Ballet Pardubice. To ale není zdaleka vše, čeho jsme se tohoto štědrého středečního odpoledne dočkali. Ředitelka Domova
u fontány paní doktorka Fomiczewová přebrala od starosty obce Veselí finanční dar v hodnotě 3 000 Kč a od zástupců společnosti Vera krásné knížky, cestopisná DVD, hry na procvičování
paměti a spoustu dalších zajímavých věcí, ze kterých se budou
moci těšit naši obyvatelé. Celý projekt „Udělejte, co lidé ocení!“
završí čarodějnické odpoledne, na kterém si klienti budou moci
díky finanční podpoře společnosti Vera pochutnat na výborných
špekáčcích a pivečku.
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Po ukončení soutěžního klání čekalo na klienty příjemné překvapení v podobě hudebního vystoupení oblíbené kapely Choltičanky, která zlákala na parket nejednoho klienta. Dokonce ani
invalidní vozík nebo chodítko nebylo v tancování překážkou.
Pomyslnou třešničkou na dortu byla čarodějná svačina v podobě opečených špekáčků, ke kterým se podávalo alkoholické
i nealkoholické pivo dle přání.
Všichni jsme si tento den užili a už teď se těšíme na další společné akce plné dobré nálady.
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Jak František Filipovský bránil kulturní stánek našeho města
Snad každý návštěvník našeho města,
který ho delší dobu nenavštívil, se zahledí se zalíbením na dominantní „záloženskou“ budovu na náměstí TGM, vyprojektovanou známým pražským architektem
Rudolfem Křiženeckým. Tato novorenesanční budova, předaná veřejnosti 25. 8. 1901,
se stala místem, kde se konaly a konají
nejvýznamnější kulturní a politické podniky ve městě. Koncertovala zde Česká filharmonie, vystupovali Moravští učitelé, divadelní jeviště využívaly ochotnické spolky
i kočovné společnosti. V budově bylo umístěno městské muzeum, městská knihovna a dočasně zde též působila Tělocvičná
jednota SOKOL Přelouč. Z významných
osobností zde roku 1906 přednášel univerzitní profesor T. G. Masaryk, v říjnu
1918 se zde slavil vznik samostatné republiky, v roce 1921 tu přednášel Gustav
Habrman, v listopadu 1923 pak František
Udržal atd.
Avšak ne vždy byly respektovány společenské-kulturní tradice této významné
budovy v našem městě. Např. po IX. sjezdu KSČ v roce 1949 byla přijata generální
linie výstavby socialismu v ČSR, což vedlo ke změně charakteru celé naší společnosti. V rámci intenzifikace zemědělské
velkovýroby došlo i k preferenci zemědělského školství v našem státě. A právě při
této příležitosti se objevil i záměr zřídit
v „záloženské“ budově Vyšší zemědělskou
školu. Proti tomu se však ohradila místní
kulturní veřejnost a o pomoc byl neformálně požádán i zdejší rodák, známý divadelní a filmový umělec František Filipovský,
který shodou okolností právě v rozhodné
době navštívil naše město. A právě ten se
obrátil osobním dopisem na představitele našeho města, aby se pokusil odvrátit jejich záměr. S obsahem tohoto dopisu bych
vás chtěl – alespoň ve zkrácené formě seznámit:
Vážení soudruzi,
navštívil jsem před několika dny své rodné město Přelouč, kde jsem, jak asi víte,
vyrostl, prožil tu krásná studentská léta,
a kde se ujalo semínko mého nynějšího
povolání v úrodné půdě bohatého kulturního dění, jaké nemělo tehdy obdoby v celém východočeském kraji. Chápete tudíž,
že stále mám žhavý zájem o všechno, co
se v Přelouči děje, zvláště dnes, kdy jsou
pro rozvoj moderního života všech lidí a jejich měst tak příznivé podmínky, jaké ni-
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kdy nebyly. A tu jsem dostal informaci, která mne doslova pobouřila. Je pravda, že
v tzv. záloženské budově (nevím, jak jí říkáte teď) má být zřízena zemědělská škola? Nechce se mi ani věřit, že by se mezi
Vámi našel někdo, kdo by takový nehorázný omyl připustil, nebo dokonce podporoval.
Jistě vám neřeknu nic nového, když
vám připomenu tyto skutečnosti, které zamýšlený záměr činí absurdním.
Tak zvaná záloženská budova na náměstí má právě dnes všechny předpoklady
k tomu, aby sloužila jako důstojný stánek, kde by mělo být soustředěno všechno kulturní dění města i okolí z těchto důvodů:
Budova má v povědomí přeloučských
občanů slavnou tradici. Vždy se tu odbývala všechna divadelní přestavení ochotnická i profesionální na velmi slušném
a i dnes technicky vyhovujícím jevišti. Byly tu koncerty místní filharmonie, školní
i spolkové akademie, přednášky, hrála tu
několikrát Česká filharmonie pod Talichem,
slavné České kvarteto, jak si namátkou
vzpomínám, světoví čeští mistři Heřman,
Kocián, Kubelík, slavní pěvci Karel i Emil
Burianové, E. Destinová, hostovali tu velmi
často a pravidelně (a bylo to jistou výhradou Přelouče) slavní herci – dnes národní umělci Nasková, Vydra, Karen, Stejmar
a Kohout, byla zde, jak si pamatuji, už od
dětství, městská knihovna, městské muzeum, budova měla velkou tělocvičnu, pořádaly se tu výstavy a všechno slavnostní
shromáždění.
Sama stavba je dílem velkého umělce architekta Kříženeckého, postavena je
v novorenesančním slohu, tedy obdobně
jako pražské Národní divadlo nebo Národní muzeum v Praze, tedy budova dnes
už historicky cenná. Vévodí celému městu a tvoří svojí jedinečnou siluetou profil
města a dává mu ráz výstavnosti. Zatím
co jiná města se chlubí nákladnými a jistě krásnými stavbami feudálů a slohovými kostely, má tu Přelouč právě tak krásnou budovu, budovu reprezentativní, ale
už od počátku svého vzniku určenou kulturním potřebám veřejnosti, budovu, jakou
nemají ani některá krajská města.
Svými proporcemi a uspořádáním
vnitřních prostorů (vysoké stropy, bohatá
vnitřní štukatura, reprezentativní schodiště, věžové prostory) se hodí jen a jen pro
kulturní a reprezentační účely a potřebám

školy bez nákladných a znešvařujících
úprav ani vyhovovat nemůže.
Tato ušlechtilá stavba má ideální polohu v plném středu města, a je tedy přirozené, že se stane, nedojde-li k zamýšlené akci, samozřejmým centrum všeho
kulturního a politického dění.
Město Přelouč díky svému průmyslu
roste a poroste v našem socialistickém zřízení, viděl jsem tu krásné nové sídliště, velkorysou budovu nové školy, snad se mi namítne, že prostorová kapacita záloženské
budovy je už dnes a v budoucnosti zcela
jistě bude nedostačující. Ale i tato argumentace tu selhává. Záložna je ze tří stran
obklopena parkem a výhodnost její polohy nabízí skoro neomezené možnosti
přístavkových úprav. Jsem přesvědčen, že
bude vždy výhodnější restaurovat a přístavbami upravit tuto krásnou budovu,
než stavět nový kulturní dům. Ponechte
tedy tuto budovu jejímu určení a pro zemědělskou školu najděte umístění v prostorách, nebo v přístavbě Hospodářské
školy, čili tam, kam skutečně patří. Budoucí pokolení by nám jistě tento omyl těžko
odpouštělo, jako my nikdy neodpustíme
oněm chytrým měšťanům, kteří zbourali
starou radnici a znesvářili náměstí ohavnou soudní budovou. Zavazuji se pomoci Vám v tom radou i pomocí ve věcech,
o kterých se domnívám, že jim rozumím.
V pevné víře, že zvítězí klidná úvaha
a zdravý rozum nad eventuální byrokratickou umíněností, zdravím Vás všechny
srdečně
Váš František Filipovský
Tolik tedy rozhořčený dopis přeloučského rodáka, oblíbeného divadelního, filmového a později i televizního umělce ke
zřízení zemědělské školy v záloženské
budově. Jeho tehdejší prosba byla zřejmě
vyslyšena, k ukvapenému záměru tedy
nedošlo. Naopak, záloženská budova
v novém kabátě je i dnes chloubou našeho města. A tak mne napadá, že u příležitosti udílení Ceny Františka Filipovského za dabing v zářijových dnech právě
v této budově by měl být tento nekompromisní postoj našeho přítele Františka
Filipovského z doby ne příliš klidné připomenut.
Ostatně, není tento účelový dopis vlastně hlubokým a krásným vyjádřením obdivu k této naší dominantě?
František Hollmann
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Meteorologický sloupek na Masarykově náměstí –
historie, rekonstrukce a obnova funkce
Vážení čtenáři, víte, co má společného Přelouč, Terst, Pula, Wilhelm Lambrecht,
Jan Vincenc Diviš a Josef Frič? Čtěte následující řádky a dozvíte se zajímavé nově
objevené souvislosti. Do letních prázdnin
hodlá město Přelouč totiž dokončit opravu meteorologického sloupku v západní
části Masarykova náměstí. Vzhledem k tomu, že tato unikátní technická památka
z období konce éry Rakouska-Uherska byla v posledních letech nefunkční, je třeba
si o ní na tomto místě říci.
Meteorologické sloupky jsou specifické malé stavby situované ve veřejném prostoru, které byly typické pro období 1850–
1945. První známý sloupek na území Čech
a Moravy byl instalován v roce 1850 v Brně, zásadní rozšíření přišlo na přelomu
19. a 20. století a následně za první republiky. Sloupky obvykle plnily funkci teploměru, hodin a meteorologické stanice. Ve
své době to byly jediné moderní přístroje,
z kterých mohli místní obyvatelé předpovídat počasí. V celé Evropě jich mělo být
dle dostupných informací do konce druhé
světové války nejvýše čtyři sta. Dnes se jich
na území České republiky nachází zhruba čtyřicet, z toho v Pardubickém kraji pouhé dva (Králíky, Přelouč, do roku 2005 byl
jeden v Žamberku, v minulosti také v Chrudimi). Ve vzdálenějším okolí lze nalézt jeden v Hradci Králové.
Sloupky byly vyráběny buď místními
řemeslníky, nebo mohly být zakoupeny
z Německa jako malé hodinářsko-meteorologické orloje. Měly i urbanistickou a společenskou funkci – stávaly se místem setkávání. Typické byly spíše pro lázeňská
města a sudetoněmecké oblasti. Obvykle
byly dílem činnosti Okrašlovacích spolků.
To je případ i našeho přeloučského.
Přeloučský meteorologický sloupek byl
vystavěn v květnu 1914 místním Okrašlovacím spolkem. Ten měl svého předchůdce
již v druhém desetiletí 19. století, kdy magistrátní rada Rettig, manžel budoucí známé kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové, zřídil Jednotu k okrášlení města.
Nový spolek vznikl v roce 1898, v čele byl
rada zemského soudu J. Javůrek. Založen
byl nejspíše v druhé polovině roku, neboť
obecní zastupitelstvo tento fakt vzalo na
vědomí dne 29. 12. 1898. Kromě tohoto
sloupku, na který obec přispěla 100 korun,
se podílel i na vysazení tzv. Lípy Husovy
v záloženském parku 8. listopadu 1915.
Téhož dne Okrašlovací spolek zasadil dvě
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Husovy lípy před domem pana Salfického, který stál na Václavském náměstí.
Za první republiky, v době velkého
stavebního boomu, spolek dozíral na čistotu ve městě a pohodlí občanů. Zajišťoval odklízení smetí, střepů apod. z ulic
a parku a spolupracoval s městem při výsadbě zeleně. V roce 1923 realizoval v okolí města deset laviček „ku pohodlí obecenstva“ a pod městským parkem vysázel
dvacet smutečních vrb. Ohradil lípu Svobody a na náplavce nedaleko Vratislavského náměstí (v prostoru mezi železniční tratí a Labem) založil park. V polovině 20. let
měl 42 členů, v jeho čele byli Theobald
Havránek a J. Vyčichlo. Roku 1934 spolek vysadil břízky v ulici směrem k továrně Jenta. Činnost vyvíjel ještě v roce 1936,
kdy mělo město v úmyslu mu předat veškeré kompetence ohledně stromoví a krášlení města. Zanikl v období kolem druhé
světové války.

Přeloučský meteorologický sloupek
má oproti jiným obdobným objektům poměrně prostou podobu. Na čtyřikrát odstupňovaném pískovcovém podstavci se
nachází nosný dutý sloup, který je zakryt
dřevěnou konstrukcí se čtyřmi prosklenými dvířky, na kterou navazuje stříška,
zdobená římsa, „mansardová“ stříška a korouhev s ukazateli na čtyři světové strany,
šipkou ukazující směr větru a kohoutem.
V interiéru sloupku jsou se dochovaly dva
původní, měřící přístroje – Lambrechtův tlakoměr a barograf. Další dva přístroje se
nedochovaly – hygrometr (měřící vlhkost
vzduchu) a teploměr (měřil maximální
a minimální hodnoty teploty vzduchu). Proto byly v letošním roce dokoupeny dva nové současné, měřící přístroje.
O sloupek a předměty se staral nejprve Okrašlovací spolek a po jeho zániku

v době kolem druhé světové války hodinář,
který pečoval o hodiny na věži školy. Ve
sloupku zajišťoval správný chod barografu – natahoval pružinu hodinové strojku
otáčejícího válečkem s rastrovým papírem,
papír vyměňoval a doplňoval inkoust, kterým byl kreslen graf průběhu hodnot tlaku vzduchu v závislosti na čase. Sloupek
prošel různými úpravami, naposledy na
konci 90. let 20. století. V současné podobě byl obnoven v roce 2016, meteorologické přístroje restauroval Ladislav Hanzlík.
Sloupek má tak nyní stejnou funkci a stejný vzhled jako přes sto lety.
Nyní se stručně seznámíme s dvěma
historickými přístroji. Lambrechtův tlakoměr měří aktuální místní atmosférický tlak
v hektopascalech. Tlak v Přelouči ukazuje na kruhové stupnici tenká ručička v černém poli, širší ručička v červeném poli ukazuje tlak u „adriatického moře“. Naměřené
hodnoty jsou pouze přibližné. Tlak vzduchu je zobrazován v závislosti na dnes již
neužívanou nadmořskou výšku počítanou
od hladiny Jaderského moře v Terstu (dnes
Itálie, v roce 1914 součást Rakouska-Uherska). Porovnat hodnoty bylo tehdy
možné s hydrografickým úřadem v Pulji,
významném rakousko-uherském přístavu
(dnes město Pula na severu Chorvatska).
Přístroj byl vyroben krátce před rokem 1914
z mosazného plechu. Vynálezcem tohoto
tlakoměru byl německý jemný mechanik
Wilhelm Lambrecht (1834–1904), jehož
firma, založená v roce 1859 v Einbecku
a posléze přesunutá do Göttingenu, funguje dodnes.
Barograf je registrační barometr pro
souvislý záznam místního tlaku vzduchu
v závislosti na čase. Základem barografu
je několik spojených aneroidů a ručička
s perem kreslící na pomalu se otáčející
válec s křídovým papírem s rastrem graf
atmosférického tlaku. Válec otáčí hodinový strojek poháněný pružinou. Naměřené
hodnoty nejsou přesné. Zvýšení hodnoty
tlaku předpovídá slunečné či málo oblačné počasí, snížení naopak oblačné a deštivé počasí. Barograf je umístěn v mahagonové skříňce. Přístroj byl vyroben krátce
před rokem 1914. Je produktem firmy Josef & Jan Frič Praha Josefa Friče (1861–
1945) a Jan Friče (1863–1897) z Prahy. Firma vznikla roku 1883 a specializovala se
na kvalitní optické přístroje. Josef Frič později založil známou hvězdárnu v Ondřejově ve středních Čechách. Firma vyrábě-
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Fotohádanka
la též pomůcky pro cukrovary a jedním
z nich byl polarimetr pro stanovení cukernatosti (vynalezen roku 1892, zdokonalen roku 1908, následně byl přístroj přijat
v USA jako úřední normál). Zajímavostí je,
že na výrobě tohoto přístroje se podílel též
Jan Vincenc Diviš (1848–1923), všestranná osobnost, dlouholetý ředitel přeloučského cukrovaru, v letech 1914–1919 též
starosta města Přelouče. Právě on zřejmě
přispěl k tomu, že byl barograf a meteorologický sloupek jako takový v Přelouči
v roce 1914 instalován.
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Fotohádanka
Správná odpověď na naši květnovou fotohádanku zněla:
„V popředí výřezu fotografie z třicátých let 20. století je zobrazena továrna Jenta, která tehdy vyráběla polévkové koření. Její
počátky sahají do roku 1910, kdy zde byla zahájena výroba ohýbaného nábytku pod značkou Fagus. Továrna Jenta se v těchto
místech nachází dodnes.“
První správnou odpověď nám zaslal a výhercem tohoto kola
se tak stal pan Luboš Ďatko. Gratulujeme.
Do červnového vydání jsme si pro vás připravili další zajímavý historický snímek. Rádi bychom znali odpověď na otázku jaká stavba je na něm zachycena a případně v jakém roce byl zahájen její provoz.

Své odpovědi můžete jako obvykle zasílat na známou adresu
rost@mestoprelouc.cz. Těšíme se na ně.

Výzva pro majitele obrazù
akademického malíøe
V. Zourka
Městské muzeum Česká Třebová připravuje na září a říjen
2016 výstavu tvorby akademicky vzdělaných umělců, kteří se
v tomto městě narodili.
Patří k nim také Vladimír Zourek, který prožil významnou část
svého života v Přelouči. Protože českotřebovské muzeum nevlastní žádné dílo tohoto umělce, obracíme se na obyvatele Přelouče,
kteří Zourkův obraz v majetku mají. Rádi bychom si ho pro potřeby vzpomenuté výstavy zapůjčili, a to za obvyklým bezpečnostních podmínek (vystavení zápůjční smlouvy, pojištění obrazu
proti poškození, bezpečný dovoz a návrat atd.). Ochotní majitelé, kteří nám obrazy zapůjčí, obdrží od muzea volné vstupenky do
celé expozice včetně té, v jejímž rámci bude obraz vystaven.
Prosím o kontakt na tel. 776 566 594 (kurátorka Ludmila Marešová), případně adresu kesselgruberova@mmct.cz, popřípadě
informujte správce muzejních sbírek M. Peštu.
Za vstřícnost děkuje Ludmila Marešová Kesselgruberová,
kurátorka sbírky výtvarného umění Městského muzea Česká
Třebová.
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VÁLKA ROKU 1866 – 4. DÍL
Novinky ve válce
Válka roku 1866 je válečným konfliktem na rozhraní dvou věků. Doznívá v ní
ještě mnoho starého, odkazujícího k napoleonským či slezským válkám, ale objevuje se i řada novinek rodícího se moderního světa, pozměněného průmyslovou
revolucí. Pojďme si připomenout některé z nich.
O pruských jehlovkách jako o progresivní zbrani nového typu již byla řeč. Jen
pro zajímavost uveďme, že v té samé době byly vyvíjeny i modernější systémy
palných zbraní. Roku 1835 si Američan
Samuel Colt nechal patentovat bubínkový revolver. Někteří rakouští důstojníci
užívali ve válce roku 1866 revolvery jako své osobní zbraně, nebyly však součástí řadové výzbroje vojska. V 60. letech
existovaly též pušky-opakovačky a první
kulomety, ale ty zatím do bojů ve střední
Evropě nezasáhly. Progresivní zbraň představovaly též rakety rakouského vojska.
Roku 1866 vyvrcholil jejich půl století trvající vývoj, víme o jejich využití v bitvě
u Hradce Králové i v bitvě u Lissy, příliš se
však neosvědčily. Jejich hlavním nedostatkem byla nepřesnost, a tak v následujících letech zmizely z výzbroje rakouské
armády.
Zásadní změny zaznamenáváme
i v oblasti boje na moři. V loďstvech již
zdomácněly parou poháněné lodě, i když
byly stále opatřovány plachtovím. Kolesové parníky představovaly již zastaralý
typ, moderními byla plavidla poháněná
lodním šroubem a od dob krymské války opatřovaná pancířem. Pravým střetnutím starého a nového světa se stala bitva
u ostrova Lissy (Visu) dne 20. 7. 1866. Poprvé se v ní utkaly flotily pancéřových lodí, zároveň se jí ale ještě účastnila dřevěná plavidla bez pancíře. Ta mělo ve své
výzbroji především slabší rakouské loďstvo. Přesto zvítězili Rakušané, na čemž
měla zásadní podíl velmi dobře volená
taktika vrchního velitele kontraadmirála Wilhelma von Tegetthoffa. Na kýlovou
linii italského loďstva (lodě pluly za sebou a mohly takto maximálně využít svá
stále ještě na boku umístěná děla) zaútočil Tegetthoff v pravém úhlu z boku
ve třech klínových formacích za sebou.
Takto připlouvající plavidla bylo obtížnější zasáhnout, čelní klín pancéřových lodí
zároveň kryl zranitelná dřevěná plavidla
v druhém sledu. Pravým triumfem se sta-
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la chvíle, kdy rakouská pancéřová fregata Kaiser Max zabořila do boku italské
lodi Re d’Italia svůj kloun a poslala ji
touto staronovou zbraní ke dnu. Italské
loďstvo admirála Pelliona di Persana,
jenž údajně před bitvou při spatření Rakušanů posměšně zvolal: „Hle rybáři!“,
bylo poraženo a kontraadmirál Tegetthoff se zařadil mezi nejlepší vojevůdce
habsburské monarchie.

Duch velkého Wilhelma von Tegetthoffa
bdí nad rakousko-uherským loďstvem.
Propagandistická pohlednice z dob
1. světové války zdobila víko
dřevěného vojenského kufru
na půdě domu č. p. 83 v Přelouči
Válka roku 1866 je také jedním z prvních konfliktů zaznamenaných fotografií.
Tato novinka se zrodila roku 1839. V publikacích o prusko-rakouské válce většinou nacházíme kabinetní fotografie, na
nichž jsou zachyceny významné osobnosti, ale i tváře prostých vojáků. Občas
narazíme na hromadné fotografie z exteriérů, např. lazaretů. Zatím však nebylo
zvykem zaměřit objektivy fotoaparátů na
pravou tvář války – její hrůzu a utrpení.
(Tato novinka se zatím netýká Přelouče,
její první známá fotografie pochází až
z následujícího desetiletí.)
Telegraf, skvělá novinka v oblasti komunikace, spatřila světlo světa na počátku 30. let 19. století. Roku 1848 byla
Praha (a s ní i Přelouč) propojena s Vídní telegrafem, vedeným podél železniční

trati. Velení rakouského vojska využívalo toto spojení při železnici, armáda mohla v omezené míře budovat i své vlastní
telegrafní linky. V bitvách však měla komunikace štábu s jednotkami stále ještě tradiční a poněkud nespolehlivou podobu – se zprávami byli vysíláni kurýři.

Po železnici
Novým jevem ve válce, který nejsilněji ovlivnil události v Přelouči, se stalo intenzivní využití železnice k přesunu osob
i materiálu. Železniční síť na našem území byla poměrně řídká. Válka zatížila
zvláště trať mezi Prahou, Olomoucí a Vídní, pro stažení saské armády bylo využito Pražsko-drážďanské trati, z Pardubic
přes Hradec Králové vedlo spojení s pevností Josefov a oblastí severovýchodních
Čech.
Přelouč již 21 let ležela na trati propojující Prahu s Olomoucí. Myšlenka využít tuto železnici pro vojenské účely byla
stará skoro jako trať sama. Již v březnu
roku 1846 se konal první přesun vojenské jednotky po železnici. Železniční spojení bylo využito v dobách bojů proti revolucím let 1848–1849 v Praze, ve Vídni
a v Uhrách. Možnosti železnice pak nejvíce prověřily právě válečné události roku 1866. Vojenské vlaky se na trati objevily na počátku května, sloužily i hlavnímu nástupu armády mezi 20. květnem
a 10. červnem. Užito bylo údajně 460
vlaků, převezeno bylo 200 000 vojáků,
29 000 koní, 4 300 děl a vozů, 15 000 tun
zásob. Tyto přesuny (z většiny po jednokolejných úsecích tratí) znamenaly značné omezení civilní osobní dopravy. Tento
fakt zmiňuje i přeloučská městská kronika: „Již před válkou procházely skrze
Přelouč četné sbory vojska rakouského,
nejvíce pěchoty. Zvláště živo bylo na dráze. Vlak za vlakem přivážel a odvážel vojsko všeho druhu, tak že pro vlaky vojenské
často jiné vlaky nepravidelně procházely.“ Po železnici do bezpečí cestovaly i významné osobnosti (např. král Ferdinand,
který roku 1848 abdikoval ve prospěch
Františka Josefa I. a od té doby žil v Praze, nebo saský král Jan), převáženy byly
i cennosti – večerní vlak 22. května z Prahy do Vídně převezl české korunovační
klenoty.
Železnice obyvatelům Přelouče zprostředkovala také první přímý kontakt s brutální válečnou realitou, když po ní dopu-
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tovali první ranění z bojišť severovýchodních Čech. Takto je o nich psáno v městské kronice:
„Dne 29. června, na den sv. apošt. Petra a Pavla museli jsme zříti na zvláštní
obraz. Na nádraží přijel totiž po polednách
vlak přivážející raněné z bojišť u Skalice, Náchoda a jiných míst. Ranění vojínové tito byli rozličných národností, Slované, Němci, Maďaři, v přerozmanitém
oděvu; málokterý ve své vlastní uniformě.
Bylo jich asi 200. – Měli zde býti částečně občerstveni, aby pak dále směrem ku
Praze odjeli. – Okamžení toto bylo příliš
dojemné. Se slzou v oku patřil každý na
ty ubohé, když slézali z vozů, aneb z nich
vynášeni byli, aby se usadili za stoly, kteréž rozestaveny byly v místnostech nádražních. Větší díl poranění bylo lehkých,
a sice na rukou a na nohou. Tu však také seděl vojín, jemuž kulka roztříštila dolení čelist, atd. – Mnozí pak ani nemohli
s vozů sestoupiti a stenali tam v náramných bolestech způsobených těžkými ranami.
Byl to pohled srdce rozrývající.
Z toho množství lidí, které na nádraží bylo přítomno, spěchal již každý, sprostý i vznešený, malý i veliký, aby ty ubohé občerstvili buď rozličnými pokrmy,
neb pivem, vínem a vodou. Také se jim
dostalo i tabáku a doutníků. Každý hleděl jim všemožně ulehčiti. Byvše pohoštění, rozloučili se s vděčným srdcem a odjížděli dále.
V krátké době nato opakovaly se výjevy tyto. Přijížděli ranění z bojišť bližších. Více vlaků podobných však jen zde
projelo.“
Pro odvoz raněných se stala důležitými především nádraží v Josefově, Ústí
nad Orlicí či v Pardubicích – tu někdy
stály i tři vlaky se zhruba 1600 zraněnými. Doprava to byla zdlouhavá, často vázla a rozhodně nebyla ani pohodlná. Speciální lazaretní vlaky zatím neexistovaly.
Narychlo byly pro potřeby raněných předělávány vagony 4. třídy, ale často i nákladní vagony, do nichž byly namontovány podpěry pro nosítka na kožených
řemenech. Stávalo se, že ranění byli přepravováni i v otevřených nákladních vagonech.
Co se dělo na železnici v následujících dnech, kdy kulminovaly události této války? Koncem června nastalo vyklízení trati, úředníci a zaměstnanci železnice
se měli vzdálit od trati, aby nemohli být
donuceni Prusy ke spolupráci. Definitivně byla doprava po železnici mezi Prahou a Pardubicemi zastavena 4. červen-
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ce. Tehdy, den po bitvě u Hradce Králové,
pronikli od Sadové k Týnci nad Labem
pruští vojáci a přerušili zde trať. V Praze
následně vznikla panika a mnozí obyvatelé i uprchlíci se snažili uniknout co
nejvíce na západ, co nejdále od postupujících Prusů.

Pěšky a na vozech
Ne vždy se však cestovalo po železnici, válka roku 1866 znamenala i mnohé pěší přesuny vojsk a přepravu materiálu na vozech. Tyto přesuny přinášely
také své specifické útrapy – mnohé dny
začínajícího léta již byly dosti parné. Dlouhými pochody trpěla obuv a nohy se pokrývaly puchýři. Vojáci trpěli žízní, neboť tehdy panovalo mínění, že pití při
pěších pochodech škodí organismu vojínů. U studní byly dokonce stavěny hlídky, které měly za úkol odhánět od nich
žíznivé vojáky.
Několik dní před bitvou u Hradce Králové doputovalo do Přelouče 2000 vozů
s vojenskými potravinami. „Povozy ty náležely nejvíce rolníkům moravským, Ha-
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nákům, kteříž si tůze naříkali na to, že jim
slíbeno bylo vézti zásoby ty jen na krátkou vzdálenost, zatím ale že jsou nuceni trmácet se tak daleko z dědin svých,
a že hospodářství jejich zůstávají bez
dohlídky a bez správy. Mnohý z nich přišel i o potažní svůj dobytek. Jiná podívaná byla někdy na stáda dobytka, zvláště
volů, kteréž hnali za vojskem.“ Zatímco
Hanáci čekali na první příležitost utéci
domů, na obyvatele Přelouče padala
hrůza, bojiště této války se znatelně přibližovala jejich městu. „Neboť, jak známo, bývají podobné vozy zásobní jen na
několik hodin cesty vzdáleny od vojska
hlavního.“ (Citována byla opět městská
kronika.)
Začal měsíc červenec a proudy vojsk
obou stran se slévaly do prostoru na severozápad od Hradce Králové.
(pokračování příště)
Martin Štěpánek
Poznámka: Seznam literatury bude uveden až na konci celého cyklu.
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

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

ČERVEN A PRÁZDNINY V JAKUB KLUBU
V květnu jsme se věnovali preventivnímu programu „Kouření ubližuje nejen tobě“. S dětmi jsme si povídali o tom, co
způsobuje kouření, jak kouření ubližuje našemu okolí a ostatním lidem. Mluvili jsme o tom, co je na kouření tak lákavé a proč kouří děti již na základní škole. S dětmi jsme se byli podívat na výstavě obrazů klientů Charity Svitavy, kde jsme
obdivovali šikovnost lidí se zdravotním postižením. Pro maminky jsme tvořili přáníčka ke Dni matek. A také fandili našim hokejistům na MS 2016!!!
30. května oslavíme Den dětí společně s dětmi z družiny,
pro děti připravíme soutěže o drobné ceny. Užijeme si soutěž
na téma Hledání pirátského pokladu. Hezké počasí využijeme
k aktivitám na zahradě a nevynecháme ani oblíbenou trampolínu. V klubu budeme tančit také zumbu. Poslední den školního roku se rozloučíme se školou opékáním buřtíků a diskotékou s oblíbenými písněmi dětí.
Celé prázdniny si můžete užít v Jakub klubu, protože budeme mít otevřeno v červenci i v srpnu v době od 10:00–15:00.
O prázdninách připravujeme spoustu zajímavých aktivit v podobě tematických soutěží, jako třeba Přežij den v přírodě, Staň
se pravým indiánem (budeme tvořit indiánské náramky nebo
si vytvoříte lapače snů) nebo Poznej svět automobilových závodníků. Připraveny budou také florbalové tréninky s výhrou
pro nejlepšího a nejšikovněji hráče.
Přijď do klubu, zažiješ spoustu zábavy a legrace!!!
Mgr. Mirka Škávová,
vedoucí Jakub klubu

Podpora rodiny,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

HLEDÁNÍ BYDLENÍ – VELKÝ PROBLÉM
Naše uživatelské rodiny řeší problémy s různými tématy. Jedním nejvíce frekventovaným a stále se opakujícím problémem
je hledání bydlení. Bydlet je prostě základ, mít kam hlavu složit, cítit se někde bezpečně, mít soukromí. Už při vyslovení
požadavku na pomoc s hledáním bydlení víme předem, že to
bude těžké. V Přelouči není žádná možnost, kde hledat cenově dostupné bydlení. Je zde pouze nabídka pronájmů bytů od
fyzických osob. Cena pronájmů je pro matku samoživitelku
jen velmi těžko dostupná a téměř nepřekonatelnou překážkou
je počáteční investice – kauce, nájem předem.
Abychom vyřešily alespoň problém počátečních investic,
pomáháme našim rodinám podávat žádosti do nadací, které
poskytují finanční příspěvky k těmto účelům. V této oblasti se
nám daří, uživatelské rodiny finanční příspěvek většinou dostanou. O to víc nás mrzí, že ani se získanými penězi nemohou
rodiny dlouhodobě bydlení sehnat, převažuje poptávka nad
nabídkou. Pronajímatel si z většího množství zájemců nikdy
nevybere maminku, která je sama s dětmi, o rodinách jiných
etnik ani nemluvě.
Členové našich uživatelských rodin se nás vždy ptají, jestli
si mohou dát žádost na městském úřadě. Informujeme je, že
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mohou, přidělení bytu je však vázáno na pravidla a hlavně byty nejsou k dispozici. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že jednání s pracovnicí městského úřadu, která má vydávání žádosti o pronájem městských bytu na starosti, vás pravděpodobně
od podání žádosti odradí.
V Přelouči jsou také dvě větší soukromé ubytovny, ani na
jedné z nich nejsou vhodné podmínky pro bydlení rodin s dětmi.
Jsme rády, že naše město má k dispozici dva domy s chráněným bydlením pro seniory, naše organizace dříve poskytovala služby této cílové skupině, máme mezi obyvateli bývalé
klienty, dneska už spíše přátele. V tomto typu bydlení jsou
většinou moc spokojeni, je to jistota za přiměřené peníze,
blízkost pečovatelské služby, společenství stejně starých lidí
a přitom soukromí, vlastní prostor.
Přejeme si, aby se rodiny s dětmi v těžkých životních situacích dočkaly podobné možnosti slušného bydlení za dostupné peníze, kde by za pomoci sociální služby mohly stabilizovat svoji situaci.
Minulý měsíc se povedlo jedné naší rodině sehnat bydlení, byt 2+1, tak právě pro maminku s dvěma dětmi. Povedlo
se to ale jenom pro to, že manželé, kteří byt vlastní, jsou přátelé charity, mají sociální cítění, jsou otevření dobrým skutkům.
Soňo a Honzo, moc děkujeme, zázraky se dějí.
Jak jsem napsala na začátku, hledání bydlení je velký problém pro naše uživatelské rodiny, ale i velké trápení a frustrace pro pracovnice služby.
Rita Levinská,
vedoucí služby Podpora rodiny

Dobrovolnické centrum Pøelouč
Hledáme dobrovolníky na aktivity s dětmi v Jakub klubu
o prázdninách. Máme připravené různé hry, nebo můžete přijít s vlastním nápadem. Studentům nabízíme možnost vystavení potvrzení o absolvování dobrovolnické činnosti, které mohou využít při přijímacím řízení na VŠ. V případě zájmu nás
kontaktujte.
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová,
koordinátorka DC
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Noc kostelù 2016
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před dvanácti lety
ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů –
„Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 se touto zahraniční
zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé

pozvali širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů.

Program Noci kostelů
Kostel sv. Jakuba na Masarykově nám.
10. června 2016
17:00 – 19:30
Program pro rodiny s dětmi
Programem provedou oživlé sochy svatých.
Vyzkoušíte si, jak fungovala nemocnice pro chudé –
lazaret, seznámíte se se svatými
(patrony města Přelouč a kostela)
a vyrobíte si něco pro radost.

17:50 – 18:00
Rozezvučení zvonů v kostele sv. Jakuba
18:00 – 18:30
Přivítání v kostele Církve Českobratrské Evangelické

18:00 – 20:00
Svatí – blízcí pomocníci pro nás
Programem provedou oživlé sochy svatých.
Jedná se především o české svaté a patrony našeho města.
K navštívení je i márnice,
kde můžete shlédnout lazaret – nemocnici pro chudé.

18:30 – 19:00
Prohlídka hudebního kůru – varhan
18:30

Komentovaná prohlídka kostela

(Obrazy a sochy svatých v kostele sv. Jakuba;
možnost i nahlédnout do prostorů běžně nepřístupných)

18:45
19:00
19:15

Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela
20:30 – 21:30
Popelka Nazaretská

Přeloučská schola Cantoribus, při kostele sv. Jakuba, vám
představí hudebně-literární pásmo Popelka Nazaretská,
které je sestavené z úseků jedinečné básně Václava Renče,
prokládané písněmi doc. Mudr. Víta Petrů, CSc.
Pásmo vzniklo kolem roku 1955 v Leopoldské věznici,
kde byl autor odsouzen na 25 let.

22:00 Konec ☺
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Také letos je možné navštívit v Přelouči kostel sv. Jakuba
a to již po sedmé. Na program Noci kostelů, která se koná v pátek 10. Června 2016, jste srdečně zváni.
Lucie Hadáčková,
pastorační asistentka farnosti Přelouč

Slovo k mottu Noci kostelù 2016
Jeho brány zůstanou ve dne otevřené,
NOC tam už nebude. Srov. Zj 21,25
Milí návštěvníci i organizátoři Noci kostelů, dveře či vrata
zavíráme, zamykáme, protože se bojíme, protože si nejsme jisti, protože někdo zlý by mohl přijít a okrást nás, nebo by nám
nějak jinak mohl ublížit. Zavíráme kvůli vlastní bezpečnosti.
Stále jsou však místa, kde se nezamykají dveře, kde si asi lidé více důvěřují. Možná protože tam jsou si lidé blízko, mají
srdce otevřená, možná nejsou tolik naplněni zlem.
Symbolem Noci kostelů jsou otevřené dveře kostelů, aby
každý mohl zavítat do kostela a aby každý mohl zahlédnout
světlo. Duchovní světlo, které není fyzické, ale chce ukazovat na
vztahy lidí, kteří do kostela či modlitebny chodí, chce ukazovat
na dobro, které se z tohoto místa šíří, chce ukazovat na krásu
a harmonii, které může návštěvník zahlédnout. Zdrojem této
inspirace a tohoto světla je Bůh, který šel až do krajnosti v otevřenosti vůči lidem, stal se člověkem, aby nás na cestě našeho života doprovodil.
Přeji vám, abyste nejen o Noci kostelů nalézali inspiraci –
světlo pro váš život, ale abyste také dokázali inspirovat lidi okolo sebe.
Vše dobré vyprošuje P. Roman Kubín,
biskupský delegát pro pastoraci v brněnské diecézi.

Tøetího dne – Den Páně
Milí občané, v červnu se končí školní rok, maturanti se radují, ale i přemýšlí, jak dál v životě. Každému připravuje život
události, a zároveň si sami plánujeme, co v něm chceme dosáhnout, jak jej prožít. Prožívání víry se u věřících křesťanů
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děje v osobním životě, ale i ve společenství víry, i veřejně. Především se toto křesťanské shromáždění setkává v neděli na
bohoslužbách, nebo chcete li – na mši svaté. Neděle je dnem
slavnostním, no zároveň se věřící setkávají kdykoli na společných modlitbách, děti na náboženství, mládež na akcích pro
mládež, mnohdy spíše v pátek, nebo sobotu. Dále se scházíme na poutích, duchovních cvičeních, mládež letos dva týdny
v Krakově na světovém setkání mládeže s papežem Františkem. Každá diecéze má vlastní diecézní centrum mládeže…,
každý vikariát kaplana pro mládež, v každé trošku větší farnosti se lidé scházejí. Jsme bytosti, které se potřebují se scházet, setkávat. Bůh je společenství osob Otec, Syn Duch, rodina
je společenství osob, parta také…
V neděli, se scházíme již po
staletí, název „Vaskresenjie –
Vzkříšení“ nám připomíná, že
oslavujeme Kristovo vzkříšení – Třetí den. Lukáš 18:33:
„zbičují ho a zabijí; a třetího dne vstane.“ Ráno po sobotě Ježíš vstal z mrtvých, a zjevil se učedníkům. Tehdy to byli
židé a oni slavili sobotu, dle přikázání desatera. Text Dekalogu se nachází se v knize Exodus, 20. kapitole a v knize
Deuteronomium v 5. kapitole.
Předpokládejme, že se židé
mohli inspirovat již Chammurapiho zákonníkem, který existoval při tvorbě textu desatera.
Exodus 20, 8-11; „Pamatuj na den odpočinku, že ti má
být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou
práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn
a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče
ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech
učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich,
a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den
odpočinku a oddělil jej jako svatý“. Nejsme židé, i když ze
židovské víry naše víra pochází. Někteří křesťané se sice schá-

zejí v sobotu, tradice církevní a její autorita, která stanovila
tento den, je ale daleko starší. Samozřejmě nikomu nevyčítám
scházet se v sobotu!
Jestliže slyšíme ve společnosti o uzavření některých obchodů v době sváteční, je to pohled, který se dívá na člověka, na
rodinu, na hodnotu volna, svátku, času pro rodinu, odpočinek,
modlitbu, výlet… Třetí den, den vzkříšení, je pohled křesťanský. Při pouti v Izraeli jsme slyšeli o muslimském pátku, židovské sobotě a křesťanské neděli jak se prolínají v Jeruzalémě
spolu s vyznavači těchto náboženství. Jestliže naše „křesťanská
Evropa“ leží na smrtelném loži, protože nechává umřít svou
víru a to se týká každého pokřtěného, slavnostně u křtu slibujíce křesťanskou výchovu, milovat Boha a Krista a Církev a bližního, tak ať se toho drží! Ať stojí pevně na svých základech, fasáda nebo i stavební sloh se sice může měnit, jako se život
mění, ale nezapomínejme na hodnoty duchovní. Pán Ježíš nám
přikazuje a zároveň prosí: Jan 13:34 „Nové přikázání vám
dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval
vás, i vy se milujte navzájem“, nebo: Matouš 28, 19-20:
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte
ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Židovská bible ale i Nový zákon je kniha života. Právě zde
byla inspirace pro křesťany napsat Nový Zákon. Přeji Vám dobře prožít červen, a radovat se ze života, ať je pro vás †požehnaný. Přidávám text starozákonní pro dobu současnou: 1 Královská 12:12 „Třetího dne se ke mně navraťte.“
Váš duchovní otec Lubomír Pilka

Klub aktivní senior (KLAS)

Hned další týden v úterý se uskutečnily během jednoho
dne dvě akce. Dopoledne jsme měli možnost účastnit se besedy se dvěma příslušníky Policie České republiky z Pardubic.
Kromě poučení jsme vyslechli i různé příběhy z jejich činnosti, prohlédli si prostředky, které policisté při své práci používají
a seznámili se s novým dopravním prostředkem, který v naší
oblasti sleduje provoz na silnicích.
Tentýž den odpoledne jsme se sešli ještě na zahradě u Kubátů na již tradiční zahrádkářské burze spojené s posezením
a malým občerstvením.
Každé z akcí se zúčastnilo více než 20 členů našeho spolku. Vždy nás provázelo příjemné počasí a dobrá nálada.
Pro zbytek pololetí plánujme cestu do Moravské Třebové, koncem června výlet do Prahy spojený s plavbou lodí po Vltavě. Od
20. do 24. června připravujeme výstavu „Poklady ze skříní půd
a sklepů“ v předsálí Záložny v 1. patře. Přijďte se podívat a mnozí také zavzpomínat.
Kubátová A.

Náš první květnový výlet měl za cíl zámek
v Kostelci nad Orlicí, který vlastní rod Kinských,
kostelecká větev. Majitel zámku je současně
i starostou města. Předem jsme se na internetu přesvědčili, že objekt už má denně otevřeno. Jaké bylo naše překvapení, když u pokladny viselo velké
upozornění, že z důvodu přerušení dodávky elektrické energie
3. a 10. května zůstane zámek uzavřen. Díky úžasné pohotovosti a výřečnosti jedné z členek našeho spolku jsme nakonec
prohlídku absolvovali. Paní průvodkyně se nám věnovala mnohem delší dobu a poskytla nám větší rozsah informací než při
běžném provozu. Návštěva zámku i parku se nám stala velkým zážitkem.
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Městečko Pøelouč za Lucemburka Václava IV.
Jediná bližší informace o Přelouči
z přelomu 14. a 15. století, pochází z doby Václava IV., kdy v malém městečku
u Labe vzniklo samostatné benediktinské převorství. Přesněji, roku 1397 vydal
papež Bonifác IX. doklad o přivtělení
přeloučské fary k opatovickému klášteru. Doba jeho pontifíkátu spadá do let
1389–1404, vlastně do Velkého západního schizmatu. Ačkoliv epocha, ve které působil nebyla příznivá, byl konstruktivním papežem. Reagoval pozitivně na
posly byzantského císaře Manuela II.
Palaiologa, když jej žádal o pomoc proti vojskům tureckého sultána Bjezida I.
(1354–1403). Byl jedním z nejvýbojnějších osmanských sultánů, během jeho
vlády začal podrobovací proces slovanských národů na Balkáně. V letech 1398
a 1399 vydal papež listy, které vyzývali
k nové křížové výpravě na pomoc Konstantinopoli. Výzva se nesetkala s velkým
ohlasem, ačkoliv posila proti osmanským
Turkům byla pro ochranu východních
křesťanů žádoucí. Za Bonifáce IX., Papežský stát posílil vojensky i finančně. Zapsal se i do kulturních dějin založením
univerzity ve Ferraře, kde studoval Mikuláš Koperník, v roce 1503 se na Univerzitě ve Ferraře stal doktorem kanonického práva. V Erfurtu, se vzdělával Martin
Luther, v letech 1501–1505 studoval na
erfurtské Univerzitě filozofii. Papež Bonifác IX. přivtělení přeloučského probožství k opatovickému klášteru znovu potvrdil v roce 1403 s výjimkou kostelních
příjmů, které neměly být odváděny do
centrální klášterní pokladny, ale měly
zůstat v Přelouči na vydržování několika mnichů. Přeloučský řádový dům zároveň povýšil na převorství a jeho správce získal titul převora. Přes jistou míru
ekonomické samostatnosti byla přeloučská klášterní komunita velmi úzce svázána s mateřským klášterem v Opatovicích. Zástupci přeloučského proboštství
dokonce účinně zasahovali do sporů okolo volby klášterních opatů těsně před husitskými válkami. Ve zprávě z roku 1416
je zmíněn přeloučský farář Petr při sporech o obsazování opatského stolce, když
byl zvolen části konventu za nového opata, ale z vůle krále Václava IV. byla tato
volba zrušena. O tom, kde přesně stála
budova proboštství v Přelouči, prameny neexistují. Nepochybně stála ,někde‘
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v blízkosti kostela sv. Jakuba. Skutečnost,
že se otázka příjmů přeloučské fary objevila i v textu papežské listiny, dává tušit, že šlo o nezanedbatelnou položku.
Během svého pontifikátu (1389–
1404) papež Bonifác IX. v době Velkého západního schismatu, vyřizoval jak
běžné záležitosti své církve, například výše popsané finanční zabezpečení přeloučské fary, tak i konflikty mezi církevními institucemi, které vystupují výrazněji
za vlády Václava IV., kdy v Čechách otevřeně propukl střet mezi nevyšší světskou a duchovní mocí, cenná svědectví
přinášejí právě papežské listiny z pontifikátu Bonifáce IX. Na jedné straně stál

panovník a jemu věrná vyšehradská kapitula, na straně druhé arcibiskup a kapitula svatovítská. Za Václava IV. nastaly
těžké doby pro království České, papežské schizma trvalo od roku 1378 až do
roku 1417.
Na konci roku 1378 zemřel Karel IV.
a Václav jeho syn se stal králem a císařem. Již na říšském sněmu ve Frankfurtu následujícího roku 1379 si Václav
znepřátelil řadu kurfiřtů, svou neochotou rázně vyřešit církevní schizma. Aby
toho nebylo málo, tak se v roce 1384 Václav dostal do konfliktu s arcibiskupem
Janem z Jenštejna, který přerostl v malou občanskou válku. Obětí tohoto sporu
se stal dr. Johan z Pomuku, který zemřel
na mučidlech, když nechtěl Václavovi
ustoupit v komplikovaném sporu o kladrubského opata. Církev se stala v če-

ských zemích za Karlovy vlády významnou silou. Byla zvyklá zasahovat do státní politiky. V roce 1389 Václava postihla pohroma, odehrála se na Karlštejně,
kde jeho psi v noci nepoznali královnu
Johanu a roztrhali ji. Václav potřeboval
dědice a tak se oženil podruhé, s Johaninou neteří Žofií.
K dobrému počinu Václava patří, že
na podnět mladé královny Žofie, která
byla přívrženkyní Husa, nechal postavit
Betlémskou kapli a sám Husovi chodil
naslouchat. Podporoval Husa v jeho práci literární, vůbec si počínal, jako by byla naprostá pohoda, ale svět takový nebyl. Papežské schizma bylo prubířským
kamenem i pro rázného panovníka, Václav na jeho rozřešení nestačil.
V roce 1400 Václav vyhověl svému
bratranci francouzskému králi a podpořil profrancouzského papeže v Avignonu.
Naproti tomu římský papež proto podpořil Václavovy nepřátele v Říši a němečtí
kurfiřti Václava sesadili z císařského tůnu. Na jeho místo zvolili jako protikrále Ruprechta Falckého. Kromě dvojvládí
v církvi zavládlo i dvojvládí v Říši.
V Pise se v březnu 1409 konal církevní koncil, který se neúspěšně snažil o odstranění církevního schizmatu. Koncil byl
veskrze církevní akcí, a Václavovi, aby
se stal „církevním“delegátem, zbyla možnost, že ho tam vyšle Univerzita. Aby
pražská univerzita na koncil vyslala Václava IV., vydal tzv. Dekret kutnohorský,
který většinu hlasovacích práv dal do rukou Václavovým přívržencům.
Roku 1410 zemřel Ruprecht Falcký
a část kurfiřtů zvolila císařem Zikmunda Lucemburského, zatímco druhá část
jeho bratrance Jošta. V Říši byli tři volení císařové. Stejně zmatená situace vládla v církvi, kdy koncil zkusil schizma řešit zvolením třetího papeže, ale stávající
dva se svého papežství nezřekli, tedy církev měla tři volené papeže. V témže roce 1410 pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka ostře postupoval proti
Husovi a dalším kazatelům, nechal veřejně spálit jejich knihy a nad Husem
vydal klatbu, tu 1410 potvrdil římský
papež.
V roce 1414 svolal císař Zikmund
Kostnický koncil, částečně vynucený silou s cílem vypořádat se tu s církevním
schizmatem a udělat v církvi pořádek.
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Pro Zikmunda bylo klíčové nalézt jednotu mezi křesťany, v níž viděl jediné
východisko v obraně proti tureckému
vpádu do Evropy. Jednou z reforem, zavedených koncilem, byla změna v přijímání. Dle koncilu měli tělo Páně přijímat při mši všichni věřící, ale krev Páně
(víno) jen kněží. Část kněží, mezi nimi Jan
Hus, tuto reformu odmítla a trvala dále
na přijímání podobojí pro všechny. Jan
Hus byl odsouzen jako odpadlík a upálen 6. 7. 1415, jeho žák mistr Jeroným
Pražský 30. 5. 1416. Většina české šlech-

ty s králem Václavem a pražskou Univerzitou se postavila za Husa i Jeronýma
Pražského. Poslala koncilu oficiální protest, proti porušení práva.
Václav IV. se snažil o kompromisní řešení. Jedním z nich bylo jmenování nových konšelů Nového Města pražského,
většinou přívrženců nového papeže Martina V. Kališnický kněz Jan Želivský shromáždil pražskou chudinu 30. 7. 1419
a nechal ji tajně vyzbrojit. Napadli Novoměstskou radnici, konšely vyházeli
z oken a pozabíjeli. Když se to dozvěděl

vážně nemocný Václav, ranila ho mrtvice a 16. 8. 1419 zemřel. Protože neměl
dědice, stal se jeho legitimním nástupcem jeho bratr a jediný žijící blízký příbuzný, Zikmund Lucemburský. Země Koruny české se definitivně ocitly ve víru
husitských válek.
Pokračován v příštím čísle Roštu
Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče – Petr Vorel díl I.
Dějiny zemí Koruny české – Petr Čornej
díl I.
Marcela Danihelková

Slavnostní koncert k 95. výročí

11. října 2016 uplyne 95 let od založení pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster Přelouč. K tomuto výročí se uskutečnil 22. května 2016 v Občanské záložně
v Přelouči Slavnostní koncert, jehož pořadatelem bylo Kulturní a informační
centrum města Přelouče. Hostem koncertu byl pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec. Oba sbory společně vystupují na festivalech východočeského
regionu a na pravidelných setkáních sborů, která pořádá sbor Vlastislav v Heřmanově Městci.
Pozvání na koncert přijala také starostka města Přelouče paní Irena Burešová. V úvodu kladně zhodnotila činnost
pěveckého sboru v letech 2007 až 2016,
který pod profesionálním vedením Petra
Vacka výrazně zvýšil svou úroveň. Připomněla, že tento pěvecký sbor je neodmyslitelnou součástí kulturního života
Přelouče.
V podání sboru Josef Bohuslav Foerster zazněly skladby Josefa Bohuslava
Foerstera, duchovní skladby Petra Ebena a výběr z Loutny České Adama Václava Michny z Otradovic. Pěvecký sbor
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Vlastislav se sbormistryní Markétou Vý-

bornou zařadil do programu skladby
autorů doby renesance i skladby současných autorů. K letošnímu 175. výročí narození Antonína Dvořáka přednesl
sborovou skladbu Napadly písně.
Vystoupení obou sborů bylo zakončeno společnou skladbou Ave verum corpus Wolfganga Amadea Mozarta, od jehož narození v letošním roce uplynulo
260 let.
Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč děkuje všem, kteří podpořili tento koncert.
Mgr. Drahoslava Jiroutová
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Leona Šenková

dinu. Nemohu žít ani bez rodiny ani bez zpěvu, takže mi nezbývá nic jiného než se tomu přizpůsobit.

Přeloučská rodačka a zpěvačka Leona Šenkova (23) je nejen zpěvačkou, ale už i maminkou ročního syna. Nedávno
vydala nový klip, zúčastní se soutěže Miss soutěže krásy
plnoštihlých žen, a na nudu si rozhodně nemůže stěžovat.
Zeptali jsme se jí na pár otázek:

Můžete nám něco prozradit o vašem novém videoklipu?
Vydala jsem nový videoklip, který vyšel na moje narozeniny. Je spojen se životem moji kamarádky a mnou. Jí se život
stal osudným. Nebylo třeba si hrát na city, nebo hrát umělé
emoce, v tu dobu mi také umíral dědeček, a tak bylo vše čisté a procítěné. Píseň se jmenuje „Jano“, vydalo ji a natočilo studio AD SOUD Michala Dvořáčka v Hradci Králové a natáčeli
jsme v Liberci. Nyní ho naleznete na youtube.
Přihlásila jste se do soutěže krásy – Miss plnoštíhlých žen.
Jaký byl hlavní důvod a jak si vedete?
V poslední době jsem udělala nové rozhodnutí a přihlásila se do soutěže krásy „MISS PRIMA KŘIVKY“ bojovat za plnoštíhlé ženy a dodat jim kapku sebevědomí. Dostala jsem se
do finále top 12. Asi jsem zaujala zpěvem a osobností. Čekají
nás v létě soustředění ve Wellnes Monínec, kde se budeme
učit postojům, správnému stravování, bojové umění a hlavně
příprav na finále, které bude v září v Praze v divadle Brodway.
Čtenáři a moji příznivci mě mohou podpořit hlasem na internetu a to, Miss Prima Křivky, Žena-In, Krásná XL a na webu
Krásné baculky jako Miss Sympatie. Ke zhlédnutí je i fotka,
která bude součástí hlasování a fotila ji Lucie Kout.

Problém s nadbytkem volného času u vás asi nehrozí. Jak
stíháte péči o syna a pracovní záležitosti?
Neustále se snažím na sobě pracovat a zdokonalovat se.
Občas je to na roztrhání, ale bez práce nejsou přeci koláče, jak
se říká. Taky se říká, že žena ustojí více věcí najednou než-li
muž :-). Takže se snažím rozdělit se mezi práci, domácnost, ro-

X. ročník
Tradice Železnohorského regionu
www.zeleznohorsky-region.cz, www.svincany.cz
www.hermanomestecko.oblast.cz
Akce se koná pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Dne

Máte ročního syna, co pro vás jeho narození znamená?
To je mě ta největší trofej. V muzice musí člověk neustále bojovat, pracovat, ukazovat se. Ale ten můj syn je můj a nikdo mi
ho už neodpáře. Děti jsou dar a on je mým největším úspěchem.
Děkuji za rozhovor a ať se daří.

ková – drát a sklo, Olga Široká – vyřezávání z lipového dřeva,
Vojtěch Váňa – košíkář, Václav Vondra – dřevořezbář motorovou pilou, Skupina historických pokusů a omylů FEXT.

Doprovodný program:
jízda na koních, prodej certifikovaných regionálních produktů
z Železných hor, prezentace Místní akční skupiny Železnohorský region, procházka po naučné, prohlídka přírodní výstavní
expozice s kamennými a dřevěnými plastikami.

18. 6. 2016 v 14.00 hod.
Místo konání:

Svinčany, Horní Raškovice
přírodní areál rozhledny Barborka
Program: 14.00 hod. zahájení Tradic ŽR
pěvecký soubor Rošťák, Plamen, Ohniváček, taneční orchestr Buď
Fit, představení a ukázky řemesel s možností vyzkoušení si zpracování tradičních materiálů za vedení odborníků formou rukodělných dílen (pedig, keramika, dřevo, šperky, výroba svíček, drátování), ukázka řezby z lipového dřeva, pletení košíků, ukázka
řezání motorovou pilou, vystoupení Králičího hopu Svinčany,
Skupina historických pokusů a omylů FEXT - lukostřelba, šermířské vystoupení, soutěž pro děti, zapálení Svatojánského ohně,
živá hudba, ohňostroj.
Hlavní účinkující:
ZUŠ Přelouč, Ing. Eva Mašínová – keramička, Lukáš Kučera – kovář, Mgr. Vlasta Jozífová – pedig , Mgr. Jana Berán-
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SDH Pøelouč v soutěži „Dobráci roku“
s Českým rozhlasem Pardubice
O prázdninách 2015 byla Českým rozhlasem vyhlášena
soutěž DOBRÁCI ROKU. Jde o soutěž pro Sbory dobrovolných
hasičů. Ze všech přihlášených sborů je každý týden vylosován
jeden, který postupuje do soutěže o „mejdan roku“ v hodnotě
100 tisíc a má šanci zúčastnit se velkého finále.
SDH Přelouč byl
vylosován a v březnu jsme natočili a odvysílali jeho medailon. Sbor navštívila
redaktorka ČRo Pardubice Tereza Bráz-

dová a kromě natáčení pro rozhlas připravila článek pro Pardubický Deník. Zvukový záznam i článek si můžete poslechnout
a také přečíst na internetových stránkách: http://www.rozhlas.cz/
/pardubice/dobraci/_zprava/prelouc-o-svoji-budoucnost-se-hasici-neboji--1590390. Věříme, že jste pro SDH Přelouč hlasovali
a proto mají velkou šanci vyhrát „mejdan roku“.
V pátek 10. června 2016 po 15. hodině budou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice vyhlášeny tři SDH PU, které získaly nejvíce SMS hlasů za celou dobu trvání soutěže. SDH PU s největším počtem platných SMS hlasů získá pro svou obec „Oslavu za
100 tisíc Kč“, která se uskuteční na konci srpna 2016, příp. v jiném termínu dle domluvy, a zároveň postoupí do Velkého finá-

le v klasických hasičských disciplínách v neděli 25. června 2016
v Nymburce. Ve Velkém finále soutěží 10 Sborů dobrovolných hasičů z jednotlivých regionů České republiky (vítězů regionálních
kol) o hasičské vybavení.
Naladíte nás na těchto frekvencích:
Východní Čechy 104.7 FM, Pardubicko 101.0 FM, Svitavsko 102.4 FM a Ústeckoorlicko 98.6 FM.

V Pøelouči se od května
do srpna koná
výstava k 140. výročí
dobrovolných hasičù
Město Přelouč má bohatou historii, která však není již dlouhou dobu prezentována ve stálých expozicích muzea. V současnosti však vedení města zahájilo postupnou obnovu muzea a jeho expozic, nyní pod hlavičkou Kulturního a informačního centra.
Již čtvrtou výstavou, která je za nových podmínek v novém výstavním sále zrealizována, je výstava „Historie a současnost hasičského sboru v Přelouči“, která je otevřena od 14. 6. 2016 do
31. 8. 2016 ve výstavním sále Kulturního a informačního centra
města Přelouče na Masarykově náměstí v čp. 26. Spolupořadatelem je Česká hasičská jednota – hasičský sbor Přelouč. Kurátorem výstavy je správce muzejních sbírek Matěj Pešta, spolu-
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autorem Kateřina Vrbová. Vstup na výstavu je zdarma. Výstavní
sál se nachází 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 historií a současností dobrovolných hasičů v Přelouči. Tento nejstarší nepřetržitě fungující přeloučský
spolek slaví letos již 140 let. Založen byl roku 1876. Na výstavě
jsou prezentovány historické fotografie, dokumenty a samozřejmě i historické předměty, jako jsou například součásti hasičské
výstroje z přelomu 19. a 20. století. K vidění jsou tak zajímavě zdobené přilby, mečíky, sekery atd. Texty čtenáře seznamují s různými aspekty historie přeloučských dobrovolných hasičů (založení, technika, hasičský dům, kulturní akce a oslavy, současnost).
Současnost je představena také zásahovým oblekem.

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

Bojové sporty na Pøeloučsku
Není to tak dávno, co nás v tisku dojímaly zprávy o výsledcích náboru branců do armády a policie, kdy nám naše chlapská generace hromadně neprochází fyzickými testy. Ono spíš
testíky, protože jak tak vídám každý den na tréninku naše cvičenky v rozmezí 15–50 let dělat svých 30–40 kliků jen tak na
rozcvičení, tak se neubráním dojmu, že nám tu něco zmutovalo. Buď ty naše svěřenkyně, nebo ta naše branná generace. Ale
buďme v klidu, oni to naši politici vyřeší, třeba kliky na počítači,
běh se už nahrazuje trenažérem a armáda bude opět funkční.
Vidím tam i hodně děvčat, což je potěšující, alespoň část této
populace je normální a věřím, že tyto dívky si v případě nouze
na ulici s agresory poradí, ale upřímně, v první linii či přímé
ochraně obyvatelstva je to fraška.
Jedno navazuje na druhé. Když vidíte, co nás chrání, když
čtete zprávy o násilnostech migrantů na holkách, chcípáků bijících těhotné v tramvaji, kvůli mobilu, za netečné přítomnosti
všech cestujících, tak tomu nějak nerozumím. Na jednu stranu
strach z vlastní neschopnosti někomu pomoct, borci s kšiltovkou a sluchátky možná skrz ten randál nic nevnímali, možná
na štěstí, mohli by se nám psychicky zhroutit, ale co ti „ostatní“.
Možná je problém v tom, že tihle sociálové, paraziti mají u soudu větší práva než ti „ostatní“. Pokud bych se rozhodl té dívce
pomoci proti 190 cm agresoru, vím, že pokud nechci ohrozit
sebe a nakonec i tu dívku, následovala by bez varování rána
tak, aby se už nezvedl, popřípadě nevytáhl něco z kapsy. Což pro
mě znamená v naší právní demokratické opičárně to, že mám
problém. Kvůli pár políčkům přeci nemohu někoho ohrozit na
životě. Pokud bych měl štěstí, tak Nova či Prima by to rozmázla v televizi, politici by začali vypouštět fráze, aby neztratili kredit a já bych se možná po roce dozvěděl, že nemusím nic platit. Nepravomocně.
Jedna z cest, jak se tomuhle problému vyhnout, je – cvičte.
Nemusí to být jenom bojové sporty, ale v tomhle případě ano.
Proto všechno mě potěšil loňský zvýšený zájem o karate a se-
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beobranu, zejména ze strany dívek a žen. Nábor nových členů
oddílu se vydařil, z 30 začínajících adeptů (povětšině adeptek)
jich 25 stále pokračuje a většina z nich složila i své druhé zkoušky na žlutý pás. Dokonce jsou mezi nimi i 2 zástupci mužského pohlaví. A přežili. Neuvěřitelné. Možná se nám začíná blýskat na lepší časy. Alespoň budou mít minimálně 2 dívky ve

městě bezpečný doprovod domů z diskotéky. Ostatní si musí
hold pomoci sami, tak doufám, že po prázdninách, v novém zářiovém náboru uvítáme minimálně stejně početnou várku. Rád
bych i pochválil naše 3 zástupce (viz foto) - Andreu, Karolínu
a Michala, že našli odvahu se utkat se soupeři na svých prvních
závodech ve Vamberku a že se neztratili. Soutěžili v kategorii
KATA – smíšená skupina a každá z děvčat si odnesla pár klukovských skalpů. Jak jinak.
Nábory do oddílu budou začátkem září, pro děti i dospělé,
informace najdete na www.karateprelouc.cz , či na facebooku –
skupina Karate Přelouč. Přijďte a naučte se postarat o své bezpečí sami.
Souček Lubomír
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T.J.
Sokol Pøelouč
Pardubická 734, 535 01 Přelouč
GYMNASTIKA
cvičitelský tým: Mgr. et Mgr. Petra Šimková, DiS.,
Kristýna Hubáčková,
http://gymnastika-prelouc.webnode.cz/ Zdeněk Vamberský

Dění v našem týmu
Duben plný závodění
Dne 23. dubna 2016 se náš ženský tým zúčastnil závodů
ve všestrannosti, atletice a plavání tentokrát již ve zcela zrekonstruované Sokolovně v Pardubicích. Naše sportovkyně závodily
jako jediné v rekordní účasti naší Jednoty v počtu 10 závodnic
a startovaly v následujících věkových kategoriích – mladší žákyně I., starší žákyně III., IV., dorostenky. Dívky závodily v gymnastice (přeskok, hrazda, lavička či kladina, prostná), šplhu, plavání
a atletice (běhy na krátkou a dlouhou trať, hod míčkem, kriketovým míčkem a vrh koulí, skok daleký).

Náš oddíl Gymnastiky reprezentovaly v kategorii mladších
žákyň I. – Ella Fialková, Andrea Stejskalová, Aneta Černohubá,
Anežka Tlapáková, a Amálie Křováková, v kategorii starších žákyň III. – Anežka Křováková, v kategorii starších žákyň IV. – Adéla Mrkvičková, v kategorii dorostenek pak reprezentovaly naši
Jednotu – Andrea Lhotová, Eliška Křemenáková a Adéla Marková. Bohužel díky pracovní vytíženosti se nemohla závodů zúčastnit žena Kristýna Hubáčková.
Náš tým se opět neztratil v počtu závodících. Některé závodnice postupují do celorepublikových kol soutěží dle svých věkových kategorií, které se tentokrát uskuteční v Prostějově a Praze.
Ella Fialková se umístila ve své kategorii mladších žákyň l.
z 25 závodnic na krásném třetím místě díky 1304 dosaženým
bodům, neboť obsadila ve sportovní gymnastice 7. místo, v atletice 3. místo, v plavání 2. místo a ve šplhu pak 3. místo. Ella je
tak první náhradnicí ve své kategorii. Podotýkám, že se před rokem umístila v této kategorii 13.
Andrea Stejskalová obsadila celkově 10. místo, ani ona se
neztratila, neboť byla třetí ve šplhu. Aneta Černohubá byla na
11. místě. Anežka Tlapáková pak na 12. místě a Amálka Křováková na 14. místě.
Starší žákyně III. Anežka Křováková obsadila krásné 4. místo ve své kategorii, neboť byla třetí ve sportovní gymnastice a dále čtvrtá v atletice, plavání i šplhu. Dosáhla 1268 bodů.
Starší žákyně IV. Adéla Mrkvičková obsadila v plavání na
100 m 1. místo, šplhu, sportovní gymnastice druhé místo, v atletice předčila všechny své soupeřky, celkově vyšplhala s 2655 body na druhý stupínek ve své kategorii. A postupuje tak do celorepublikového kola.
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V kategorii dorostenek závodila Andrea Lhotová. Ta doplavala jako čtvrtá, odcvičila své sestavy jako třetí a v atletice pak obsadila druhé místo. Celkově dosáhla s 2531 body na druhé místo, samozřejmě postupuje do celorepublikových závodů.
Eliška Křemenáková doplavala jako třetí, v gymnastice byla
druhá, v atletice čtvrtá, proto dosáhla celkově čtvrtého místa
s 2337 body a je první náhradnicí.
Adéla Marková získala druhé místo v plavání, čtvrté ve sportovní gymnastice a třetí místo v atletice, proto s celkovým počtem
2486 bodů obsadila třetí místo a také postupuje do celorepublikových závodů.
Je pěkné, že máme ve svém týmu tak skvěle reprezentující
dospívající slečny, které se seřadily v žebříčku.

Dvě závodnice z nižších věkových kategorií a tři z vyšších pak
automaticky z výsledků umístění postupují do celorepublikových
závodů všestrannosti, které se uskuteční na konci měsíce května v Prostějově a v polovině měsíce června pak v Praze.
Já jsem se opět aktivně zapojila do závodů ve všestrannosti jako rozhodčí na přeskoku, hodnotila jsem výkony závodnic
s kolegyní nestranně, dle předepsaných pravidel.
Naše sportovkyně byly celkově za své chování, výkony i umístění velmi pochváleny hlavní rozhodčí závodu.
I já bych tímto chtěla znovu všem zmiňovaným poděkovat za
porážku svých sokyň či reprezentaci ve svých kategoriích, a že
se T. J. Sokol Přelouč opět na závodech všestrannosti neztratil.
A protože mám ze svých svěřenkyň velkou radost, tak všechny
na hodinách gymnastiky dostaly svou sladkou odměnu v podobě řezů s jahodami, které se během 3 minut snědly.

Hledání nových talentů
Náš tým má v tomto roce hojné zastoupení, proto se rozhodneme dle zářijové účasti dosavadních sportovkyň, kolik nejlepších zájemců a zájemkyň budeme v měsíci září přibírat. Dle Vašeho zájmu se přijďte za námi podívat ve čtvrtek 1. 9. 2015 od
18. hodiny do naší tělocvičny.
Mgr. et Mgr. Petra Šimková, DiS.
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I na dopravní nehodu, je tøeba se pøipravit (část 4.)
6. Proveďte první pomoc zraněným osobám. Prvotně se snažte
zajistit základní životní funkce, dýchání, krevní oběh, vědomí. V této fázi záchrany, záleží jen na Vás, zda zraněný přežije. Obnova a udržení života zraněného do příjezdu záchranářů, je Vaším nejdůležitějším úkolem. (Nebylo by zde příliš
efektivní detailně popsat jak provádět resuscitaci. Vhodnější je výklad názorný s použitím výukových pomůcek a následným praktickým vyzkoušením postupu, nejlépe za asistence odborného lektora. Doporučuji proto, navštívit některý
z kursů určených veřejnosti, pořádaných třeba Českým červeným křížem.) Při poskytování první pomoci buďte opatrní
nejen ke zraněným, myslete také na své zdraví. Vyvarujte se
přímého kontaktu s krví – použijte ochranné rukavice a jiné bariérové pomůcky. Z vraku vozidla zraněné sami nevy-

HASIČI OBČANŮM
Pokuty od hasičù,
aneb Když to nejde po dobrém
Přinášíme pátý díl seriálu o tom, jak
předcházet pokutám, které Vám mohou
udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes téma:
Když firma nemá požárního technika
nebo odborně způsobilou osobu
na úseku požární ochrany,
riskuje pokutu až půl milionu.
Některé činnosti u právnických a podnikajících fyzických osob jsou přímo zákonem o požární ochraně (dále jen „PO“)
a vyhláškou o požární prevenci určeny osobám, které mají speciální odbornou způsobilost podle zákona o PO. Znamená to,
že firma musí plnit některé vybrané povinnosti prostřednictvím těchto osob s odbornou způsobilostí. Podle míry požárního
nebezpečí se například jedná o školení
vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek, zpracování dokumentace PO, ale zejména jde
o provádění takzvaných „preventivních
požárních prohlídek“.
Termíny a způsob provádění těchto prohlídek jsou přesně dány vyhláškou o požární prevenci a ta též přesně stanoví, co
má obsahovat záznam z prohlídky. Převedeno do srozumitelné řeči – jde o to, že jednou za čas (většinou 1x - 2x za rok) musí
ve firmě požární technik (nebo odborně
způsobilá osoba, preventista PO) zkontrolovat kompletně celou požární ochranu
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prošťujte, pokud to není bezpodmínečně nutné (požár, riziko výbuchu).
7. Pokud se „po nehodový děj“ odehrává mimo silnici (vozidla
sjela do příkopu, ze stráně apod.) a je-li na místě další osoba
nepodílející se přímo na oživování zraněných, měla by bezpečně na okraji silnice vyhlížet příjezd záchranářů a máváním upozornit na místo dění.
8. Pokud to umožňuje situace, zajistěte majetek proti jeho dalšímu poškození nebo krádeži.
9. Zajistěte svědky, stopy (důkazy), které by mohly vést k vyšetření příčiny vzniku nehody.
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
(zdroj: SDH Brno)

a plnění všech povinností a musí o tom
vyhotovit záznam. Ač to není na první pohled zřejmé, je dobré si uvědomit, že takový požární technik vlastně má v konečném
důsledku kontrolovat víc, než co kontrolují
kontrolní orgány státního požárního dozoru. Hasiči zpravidla provádějí pouze tematické požární kontroly a nekontrolují
tedy vždy všechny povinnosti na úseku
PO. Tedy pouze podle vybraných témat.
Osoby odborně způsobilé se podle odbornosti dělí na tři kategorie – 1. odborně
způsobilé osoby (zkráceně OZO), 2. požární techniky a 3. preventisty PO. Pokud firma, která má povinnost plnit některé úkoly
prostřednictvím těchto osob, své povinnos-

ti zanedbává, hrozí jí pokuta až půl milionu
korun. Je to částka vysoká, ale jak je zřejmé
z uvedeného textu tzv. OZO nebo požární
technik či preventista PO jsou osoby nanejvýš odpovědné, důležité a mnohdy důležitější než my hasiči, kteří vykonáváme
státní požární dozor.
pozn.: Stejná výše pokuty hrozí i provozovateli, který nezřídí preventivní požární
hlídku (např. na plese, na zábavě, vánočním trhu, nebo u jiných akcí, kde je to předepsáno). O preventivních požárních hlídkách ale až příště.
mjr. Ing. Jan Novotný,
HZS Pardubického kraje

Inzerce
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Duatlon Bøehy u Pøelouče
Duatlon Břehy na tratích 6,6–24–3,3 km se zakázanou jízdou v háku během cyklistiky, je tradiční duatlonovou rozcvičkou před nadcházející triatlonovou sezónou. Pořadatelům přálo
počasí a tak se i závodníci po chladném průběhu týdne pořádně zapotili. Pálení čarodějnic proběhlo letos až po závodě. Závodníci tedy ocenili čerstvý vzduch bez kouře a krásnou okolní jarní přírodu. Rybník Buňkov oběhli celkem třikrát a někteří
i zaregistrovali nové informační tabule s místní faunou a florou.
Vítěz Karel Zadák v cíli řekl „Břehy byly test, dalším startem možná i Czechman“. Závod Czechman je triatlonový závod, který odstartoval v roce 2007 v Přelouči na písníku Lohenice. Letos se
pojede 4. 6. 2016 jubilejní 10. ročník a pro velký zájem a nedostatečnou kapacitu místního písníku byl přesunut na písník Hrádek u Pardubic. K televizi ČT sport se letos připojuje i TV Prima
a od 1. května vysílá interaktivní show Superchlapi. Ze stovek
odvážlivců přihlášených do ojedinělé show Superchlapi vzešlo
pouze několik mužů, kteří si před kamerami prověří své možnos-

Jarní zájezd se Sokolem
Dne 11. 5. 2016 jsme se vypravili v rámci oslav 700 let od
narození Karla IV. Do míst, které měl rád. První zastávka byla
na Tetíně, památném místě, kde byla zavražděna sv. Ludmila,
Navštívili jsme 3 tetínské kostely a krásné vyhlídky do údolí ře-
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ti, odolnost, smysl pro disciplínu. Někteří přišli sami, aby změnili svůj život, jiné přihlásili na casting rodinní příslušníci. Všichni nyní mají za sebou několikaměsíční tvrdý trénink, který je měl
připravit na náročný triatlonový závod – 2 km plavání, 90 km na
kole, 21 km běhu. Na televizi Prima běží několikadílný pořad
Super chlapi. Jde o to, že obyčejní chlapi hubnou a trénují tak,
aby 4. června zvládli dnes již kultovní český závod Czechman
na tratích polovičního ironmana ke startu se nahlásilo 650 závodníků a je vyprodáno.
Jan Ryzner

ky Berounky. Dále jsme se zastavili ve výletním místě ve Svatém Jánu pod Skalou. Prohlédli jsme si skalní kostel s jeskyní
sv. Ivana. Odpolední program jsme věnovali hradu Karlštejnu,
kde jsme se rozdělili na 2 skupiny a dle zdatnosti jsme absolvovali prohlídku jednoho z našich nejkrásnějších hradů.
Prohlídku jsme končili po 17 té hodině a viděli krásně osluněný hrad a fotili. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.
Jana Bahníková
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Historická sezona v podání pøeloučských Orlic
Právě uplynulá sezona se výrazným
písmem zapíše do historie ženského florbalu v Přelouči. Orlice totiž zakončili sezonu 2. ligy žen na skvělém čtvrtém místě, což
se jim v historii nikdy předtím nepodařilo.
Vše začalo už před jejím začátkem. Kvalitní letní příprava a posílení mužstva o některé hráčky z kutnohorského týmu dali
základ pro nadcházející skvělé výkony,
které (až na pár výjimek) vydržely po celý ročník.
Na poslední dva zápasy do Rokytnice
s hráčkami dorazila i podpora v podobě
autobusu plného rodinných příslušníků
a kamarádů. Nutno podotknout, že někteří s oslavami začali už při cestě tam ☺.
Nejdříve Orlice čekaly ženy ze Skutče. V posledním vzájemném zápase s nimi zbytečně padly 0:2, a tak bylo co vracet. Úvod zápasu nabídl dvě rychlé branky.
Skuteč šla po dvou minutách do vedení,
ale za půl minuty se o rychlou odpověď
postarala Taichová. Na další branku si di-

váci museli počkat až do třetí třetiny. Po
šancích na obou stranách rozpoutala radost v přeloučském táboře Zvolánková.
Stav 2:1 už na světelné tabuli vydržel až
do konce.
Posledním soupeřem v sezoně byl pardubický Sokol Proxisky B. S nimi naopak
měla Přelouč pozitivní bilanci v podobě
dvougólové výhry. První třetina přinesla nerozhodný výsledek 2:2. Po gólu si připsala Sixtová a Nováková. Od druhé třetiny se
kolonka střelců plnila už jen na přeloučské straně. Sixtová dalšími dvěma zásahy
zkompletovala hattrick a nejproduktivnější hráčka Nováková si svou 10. brankou
v sezoně pojistila zároveň i vítězství v týmové tabulce střelců. Výsledek zápasu
zněl jasně – 6:2 pro Přelouč a senzační
4. místo v tabulce!
Posledním hracím víkendem tak Orlice potvrdily úspěšnou sezonu, když si připsali plný počet šesti bodů. A bylo zaděláno na hodně veselou cestu domů ☺.

Kanadské bodování
Andrea Nováková
Veronika Zvolánková
Alena Sixtová
Nora Pulicarová
Lucie Baťhová
Barbora Taichová
Jana Fiedlerová
Denisa Nováková
Aneta Johnová
Iveta Bílá
Blanka Vančurová
Marcela Filipcová
Nicole Černická
Lenka Štěpánková
Petra Bačkovská
Lenka Krejčíková
Edita Vokounová

Z G
18 10
16 7
11 6
16 4
16 4
18 4
18 2
16 3
16 0
18 1
8 2
14 2
16 1
8 0
14 0
11 0
16 0

A B
3 13
4 11
3 9
4 8
3 7
3 7
5 7
3 6
4 4
2 3
0 2
0 2
1 2
1 1
1 1
0 0
0 0

Lucie Mičicová
Jitka Prokšová

Z BO Ø
8 17 2,12
10 25 2,50

LETNÍ TURNAJE V HOKEJBALE
POŘÁDANÉ HC JESTŘÁBI
19. ROČNÍK – OLD BOYS CUP 16
V sobotu 2. 7. 2016 se na stadionu „Pod parkem“ uskuteční
19. ročník Old boys cup
(narození 1980 a níže + 1 hráč mladší nad 100 kg
+ dívky nebo ženy v neomezeném množství starší 15 let)
v hokejbale.
Na turnaj se může přihlásit jakýkoli tým,
který splní všechny kritéria turnaje.
Bližší informace na http://preloucsko.com/jestrabi

7. ROČNÍK O POHÁR LETNÍ POHODY
Termín: sobota 30. 7. 2016 od 9:00 hodin
Místo: stadion HC Jestřábi Přelouč ,,Pod parkem“
Bližší informace na http://preloucsko.com/jestrabi
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Bohumír Čáp ve Francii na bedně a navíc také mistrem Francie
Ve Francii se tradičně konal první závod v mistrovství Evropy v trucktrialu. Jedinými českými zástupci byli Bohumír
Čáp a Kateřina Ventluková.
Francie nás přivítala nevlídným dešťovým počasím. V pátek proběhly klasicky technické přejímky, Avia bez problémů prošla. Večer nás čekal průjezd městem Montalieu - Vercieu, kde nás všechny posádky pořadatelé představili fanouškům. Sobotní závody
začaly už za hezkého počasí, vše vycházelo v pohodě, v naší kategorii startovalo 20 vozidel, i přesto jsme se drželi na předních
příčkách.
V předposlední sekci jsme bohužel uvízli ve skalnatém
terénu a dostali jsme spoustu trestných bodů. Nastalo i poškození vozidla a byla nutná rychlá oprava převodovky. Poslední sekci jsme dokončili s opraveným vozem. Nicméně
v průběžném pořadí jsme se propadli až na 9. místo.
Nedělní závod začal za slunečného počasí a začínali jsme první. A to ve velmi těžké sekci, kde se nám podařilo získat spoustu
plusových bodů a začínali jsme se posunovat zpět na přední příčky. Bohužel terén si vyžádal poškození zadního reduktoru, následovala další rychlá oprava za pomoci kamarádů. Zbytek dne probíhal bez větších problémů a celkem se nám dařilo porážet soupeře.
Výsledky závodů jsme se dozvěděli až po 19 hodině, náš
tým slavil obrovský úspěch, a to krásné 3. místo z 20 startujících posádek na mistrovství Evropy v Trucktrialu.

To nejlepší překvapení nás teprve čekalo, protože jsme se přihlásili do Francouzského mistrovství republiky, které se jelo zároveň s Evropou. Domnívali jsme se, že se umístíme na druhém
místě, ale překvapení večera pro nás bylo, kdy nás vyhlásili jako mistry Francie a převzali jsme tedy 1. místo v naší kategorii.
Následující víkend jsme odjeli na další sérii závodů
v MČR v Trucktrialu do Mohelnice. Celý tento víkend probíhal bez větších problémů a oprav. Ve velké konkurenci mezi vozidly Unimog naše Avie získala krásné 2. místo.
za tým: Kateřina Ventluková, Pavel Jelínek
autor fotografie – Pavel Pustějovský
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