Zprávy z radnice

w

RADA MÌSTA PŘELOUČE
6. 5. 2016 se konala 49. schůze Rady města Přelouče. Rozhodla – v souladu se Strategickým plánem rozvoje
města Přelouč o zařazení chodníků do
investičního plánu rekonstrukcí a oprav
s jejich postupnou realizací do roku 2022:
v ul. Havlíčkova – financování z IROP, ul.
Kladenská – financování z IROP, ul. Nádražní – financování z Národního rozvojového programu mobility pro všechny,
ul. Pardubická – financování ze SFDI –
žádost leden 2017.
Schválena byla i 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., za cenu 2.026.349 Kč s DPH.
50. schůze rady města proběhla
30. 5. 2016. Radní na ní schválili smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov –
1. část – Chodníky a zpevněné plochy“
s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.,
za nabídkovou cenu 4.857.899,00 Kč
bez DPH a smlouvu o dílo na realizaci
veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov – 2. část – Veřejné
osvětlení“ s firmou Mopos Communications, a.s., Pardubice, za nabídkovou cenu 1.209.086,00 Kč bez DPH. Radní také
nedoporučili zastupitelstvu města vyhovět žádosti Charity Přelouč na vybudová-

ní nájemních bytů v č. p. 812 v ul. Karla
Čapka z důvodu nadměrných nákladů na
tuto investici.
51. rada města proběhla 13. 6.
2016. Radní na ní doporučili Zastupitelstvu města schválit zadání změny č. 1
Územního plánu Přelouče a vzít na vědomí protokol z vyhodnocení požadavků
připomínek a podnětů k návrhu zadání
změny.
Dále projednali a doporučili zastupitelstvu přijmout návrh konceptu Studie Městského parku v Přelouči a vyzvat
projektanta – architektonickou kancelář
T-plan k dokončení dokumentace. Studie
je zaměřena na zatraktivnění parku, které by spočívalo v rozšíření možností využití volnočasovými aktivitami. Jedním
z důležitých bodů by měla být úprava potoku Švarcava. Sportovní komise zdůraznila nezbytnost venkovního fitness parku,
dále doporučila zmenšit množství upravených cest (zachovat současný stav hlav-

ních pěších tras) a zachovat průjezdnou
komunikaci podél fotbalové tribuny. Školská a kulturní komise nedoporučuje umístění altánu, instalaci sochy, kaskády, vodní
plochu. Doporučuje naopak zřízení „pítka“
a mírné zvlnění toku Švarcavy. Doporučuje i neprůjezdnou variantu komunikace.
Neprůjezdnou komunikaci okolo tribuny
doporučuje rovněž komise pro rozvoj města. Všechny tyto podněty budou předány
zpracovateli projektu, současně s názorem rady města a následně zastupitelstva.
Rada dále doporučila zastupitelstvu
města vzít na vědomí informaci k důvodům vzniku a opodstatnění prováděných
víceprací při rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu ve Sportovní ulici a rozhodla, že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky Regenerace panelového
sídliště Přelouč – I. etapa podal uchazeč
COLAS CZ, a.s. Praha s nabídkovou cenou 6.450.000,- Kč bez DPH. Předmětem
plnění veřejné zakázky je rekonstrukce
chodníků, parkovacích stání, veřejného
osvětlení, popelnicových boxů a provedení vegetačních úprav v ulici Studentské
a propojovacích chodnících ul. Školní v Přelouči.
mh

Oznámení VZP
V průběhu letních prázdnin dojde k omezení úředních hodin mobilní úřadovny
VZP ČR v Přelouči.

S ohledem na čerpání dovolené pracovnic pojišťovny, bude naše pracoviště uzavřeno ve dnech: 13. 7., 27. 7., 3. 8. a 10. 8.

Poslanecká návštěva
V pondělí 20. června 2016 navštívil město Přelouč poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Jiří Junek, přeloučský
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rodák. Shlédl též výstavu „Historie a současnost hasičského
sboru v Přelouči“.“
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Trh práce
na Pøeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 5/2016
K 31. 5. 2016 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 4 225 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 3 921 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadalo 1,1 uchazeče. Volná místa jsou nabízena
zejména v odvětví obchod a služby, elektrotechnika, stavebnictví, doprava a skladování a strojírenství.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 3,6 %.
Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Přelouč 4,5 %
Pardubice 3,4 %
Holice 3,3 %

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

w

vateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich
účasti na odborném rozvoji a určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu.
Cílová skupina:
§ zaměstnavatelé, prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců
§ fyzické osoby – OSVČ
v nestátní neziskové organizace
Další informace podají oborní pracovníci projektu pro region
Pardubice - Ing. Přemysl Cziglán, premysl.cziglan@pa.mpsv.cz,
tel.: 950 144 705, Jana Beránková, jana.berankova@pa.mpsv.cz,
tel.: 950 144 488
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

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc květen 2016 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Poběžovice u Přelouče 9,6 % (5 UoZ), Holotín 7,9 % (3 UoZ),
Chýšť 7,4 % (11 UoZ), Morašice 7,4 % (4 UoZ), Vápno 6,7 %
(7 UoZ), Urbanice 6,4 % (3 UoZ), Stojice 6,3 % (11 UoZ), Břehy 6,2 % (42 UoZ), Strašov 6,0 % (15 UoZ).

Informace pro zaměstnavatele o projektu:
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
(POVEZII)
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu,
konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.
Tento projekt se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu práce.
Řeší problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními
předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou
flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní). Zaměstna-
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
metrální. Zatímco řidič jedoucí 50 km/h před přechodem bezpečně zastaví, řidič jedoucí 60 km/h brzdí ještě dalších 9 metrů, tedy na vzdálenost dalších 3 přechodů…

BESIP: Tunu kovu tělem nezastavíš
PRAHA – 17. květen 2016

Brzdná dráha automobilu

Chodec má na přechodu pro chodce přednost. Řidiči, dej
chodci při přecházení přednost. Takové a další věty slýcháme
od roku 2001, kdy byla přednost chodců u nás zavedena.
Mnohdy je mylně interpretována jako přednost absolutní,
a mnozí se podle toho chovají – bez rozmyslu vstupují do silnice, kdykoliv se jim zachce a bez toho, aby mysleli především
na své zdraví a život. Jenže, i pro chodce platí jasná pravidla.

Od pøecházení jsou pøechody!
Zákon jasně stanoví, že chodec je povinen použít přechod, podchod nebo nadchod je-li od něj do vzdálenosti do
50 metrů. To mnozí nedodržují a přecházejí v místech, kde to
řidič neočekává. Kvůli několika ušetřeným metrům riskují tito chodci svůj život. „Je pravda, že na řadě míst byly přechody zrušeny a chodcům se nechce chodit, jak se říká, cik-cak.
Pak se ovšem musí obrátit na příslušný odbor dopravy. To, že
někde chybí přechod, nikomu nedává právo přecházet tam,
kde se nemá, když ho má jen o pár metrů dál,“ upozorňuje šéf
BESIP Martin Farář.
Je-li přechod dále než 50 metrů nebo zcela chybí, pak chodec může přejít, ale se zvýšenou opatrností a musí dát přednost všem jedoucím vozidlům. Chodec v takovém případě na
sebe bere veškerou odpovědnost, protože řidič nemůže neustále předpokládat, že silnici bude někde někdo přecházet.
Chodec tedy může přejít, přestupku se nedopouští, ale se zvýšenou opatrností a nesmí nikoho ohrozit ani omezit.
Na přechodech se chodí vpravo a mimo něj kolmo přes silnici nejkratší možnou cestou. A pokud možno, co nejrychleji.
Chodec by se také neměl na přechodech bezdůvodně zastavovat nebo se tam zdržovat delší dobu. Pro řidiče je naprosto
matoucí, když se chodec chová neočekávaně, například se uprostřed přecházení rozhodne vrátit ve směru, v němž do silnice
vstoupil, a podobně.

Pøednost není absolutní
Na přechodech bez světelné signalizace má sice chodec
přednost, ale absolutně se na to spoléhat nedá. V městském
provozu má například před chodcem přednost tramvaj nebo
vozidla s právem přednosti v jízdě se zapnutým majáčkem. Nevyplácí se také skákat do cesty přímo před rozjeté auto. I když
přednost chodců platí, je potřeba se nejprve rozhlédnout, vyhodnotit situaci, a teprve potom, když nebezpečí nehrozí, vstoupit do vozovky. Spoléhat se, že řidič dokáže včas zastavit, není na místě. Brzdná dráha auta se proměňuje v závislosti na
reakci řidiče, rychlosti, technickém stavu vozidla, stáří a kvalitě pneumatik, stavu vozovky, zda je suchá, mokrá nebo dokonce namrzlá. Nikdy také nevím, zda řidič jede opravdu předepsaných 50 km/h nebo o něco rychleji. Rozdíl v brzdné dráze
je totiž při takto, na první pohled malém rozdílu rychlosti, dia-
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Zdroj tabulky: www.ibesip.cz

Uskakovat pøed autem se nemusí vyplatit
Jednou z příčin fatálních nehod na přechodech nebo v jejich okolí bývá špatný odhad chodců, jakou rychlostí se k nim
vozidlo blíží, nebo přecenění svých sil. Pokud chodec neodhadne, jak daleko od jeho místa přecházení se auto nachází, může si pomoci i takovou zdánlivou maličkostí, jakou je ve městě
vzdálenost mezi sloupy pouličního osvětlení (cca 25 metrů)
a mimo město vzdálenost mezi patníky (50 metrů). Horší odhad mívají podle statistik nehod hlavně děti a senioři. Pro ně
by opatrnost měla platit dvojnásob. Chodec by měl také předpokládat, že zábradlí, nebo jiné zábrany mezi chodníkem a silnicí nejsou na těchto místech samoúčelně a vyvarovat se jejich přeskakování nebo přelézání.

Rozhodovat mùže i technický stav vozidla
Odhadnout může chodec v lepším případě rychlost přijíždějícího auta nebo motorky, měl by také zaregistrovat stav
vozovky a uvědomovat si, jaké je počasí, ale vůbec nemůže
předpokládat, v jakém stavu je k němu přijíždějící automobil.
A právě souhrn všech těchto věcí se pro něj může stát rozhodující. Důležitý je například stav pneumatik blížícího se auta.
Zatímco v zimních měsících jsou zimní pneumatiky u nás už
několik let povinné, o použití zimních pneu v létě se nikdo
nestará. Brzdná dráha zimních pneumatik v zimním období je
při rychlosti 80 km proti letnímu obutí až o 8,5 sekundy kratší,
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brzdit na zimních pneumatikách v parném létě bude naopak
delší. A stejně tak záleží na stáří používaných pneumatik, stárnutím totiž ztrácí guma své vlastnosti, což se projevuje obzvlášť u zimních pneumatik. O délce brzdné dráhy bude také
rozhodovat výška vzorku. Řidiči by s tím samozřejmě měli počítat, ale jestli tomu tak skutečně je, se chodec nedozví. Každý zbytečný risk se pak nemusí vyplatit.
Na některých místech, například před přechody, v zatáčkách, nebo tam, kde by mohlo docházet ke smykům, se v současnosti pokládá zdrsněný povrch, často odlišený barevně.
„Zdrsněný úsek výrazně snižuje riziko smyku a brzdnou dráhu. Technologie vytvoření tohoto povrchu se provádí použitím dvousložkového modifikovaného pojiva a tříděného
bauxitového kameniva. Povrch je možné provádět v různých
barvách podle požadavků objednatele“ prozradil mluvčí ŘSD,
Jan Rýdl.
V ideálních povětrnostních podmínkách může při rychlosti 50 km/h zastavit auto proti klasickému povrchu až o několik metrů dříve. Ve vyšších rychlostech se rozdíl v zastavení
mezi povrchy ještě zvýší. Měření protismykových vlastností
se potom provádí nejen za sucha, ale také na mokrém povrchu.

w

Závislost typu povrchu a délky brzdné dráhy

Zdroj tabulky: www.ibesip.cz

Noc kostelù v Kladrubech nad Labem
Pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster
se sbormistrem Petrem Vackem vystoupil 10. června 2016 v rámci Noci kostelů v Kladrubech nad Labem. V kostele
sv. Václava a Leopolda zazněla v podání sboru duchovní hudba sestavená ze
skladeb Petra Ebena a Adama Václava
Michny z Otradovic. Své letošní 95. jubileum sbor připomněl úvodní skladbou
Heslo, kterou mu věnoval Josef Bohuslav
Foerster u příležitosti založení sboru. V závěru koncertu zazněla skladba Ave verum
Wolfganga Amadea Mozarta, od jehož
narození letos uplynulo 260 let.
Mgr. Drahoslava Jiroutová
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Václav Matička
80 let
Dodatečně se omlouváme
za opožděné uvedení v Roštu.
Petr Spitz
Jaroslav Kasal
Jiřina Dostálová
Hedvika Vilímová
Bohuš Beneš
Antonín Jansa
Ludmila Bořková
Zdislava Mrštíková
Irena Pokorná
Ludmila Hudková
Anna Srbová
Miluše Březinová
Dobromila Kopecká

91 let
90 let
89 let
89 let
88 let
88 let
87 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Josef Heil
Květa Kopalová
Jarmila Faltysová
František Musil
Jarmila Rambousková

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Stříbrná svatba
Šetina Pavel a Helena

15. 6.

GRATULUJEME!
Naši milí přátelé, Lída M. a Jarda D. oslavili svá kulatá jubilea skvělou narozeninovou párty. Hodně zdraví, pohody a stále úsměv na tváři jim přeje jejich parta.

Krajské finále Sportovních her mateøských škol
Pardubice 2016
14. června pořádal Dům dětí ALFA Pardubice Krajské finále Sportovních her mateřských škol. Sportovní hry se konaly v Pardubicích na stadionu SKP Hvězda v duchu olympijských
tradic, fair play, výchovy ke zdravé výživě a odborné metodiky spojené se zdravým pohybem předškoláků. Soutěže se

zúčastnilo 14 mateřských škol. Desetičlenná družstva složená
z 5 dívek a 5 chlapců bojovala v pěti disciplínách. Štafetový
běh na 50 metrů, hod do dálky tenisovým míčkem, štafetová
překážková chůze zručnosti na 50 metrů s míčkem v kelímku, skok v pytli na 20 metrů štafetově a pětiskok – pět skoků
z podřepu za sebou.
Za Přelouč se zúčastnila Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935. Naše děti soutěžily s velkým nadšením a umístily
se na krásném čtvrtém místě. Nadšené děti si odvezly mnoho
sportovních zážitků, ale i kulturních. O zpestření se postaralo
divadélko s pohádkami.
Za reprezentaci patří dík všem účastníkům sportovních her,
ředitelce MŠ Ladislavě Bukovské a třídní učitelce Kláře
Linhartové.
Alena Hanušová

Poděkování
Děkujeme touto cestou kolektivu 9. třídy, MŠ Kladenská,
jmenovitě p. učitelkám Zlatě Novotné, Pavle Drahošové a Jarmile Farské a také paní Jaroslavě Rokytové za 3 roky, které
věnovaly naší dceři Nelince. Děkujeme!
manželé Pejřilovi,
Mělice
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Vítání občánkù
Červnové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Lilien Ceralová

Martina Kalousková
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Kristýna Kaltounová

Dominik Zima
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ODPOLEDNE V BRADAVICKÉ ŠKOLE
V pátek 17. června v 15 hodin se Městská knihovna Přelouč
jako mávnutím kouzelné hůlky proměnila ve Školu čar a kouzel
v Bradavicích.
Patnáct studentů z řad dětských čtenářů bylo připraveno rozdělit se do tří kolejí a absolvovat vyučování tříčlenného profesorského sboru. Lektvary vyučovala a praktické cvičení provozovala prof. Prýtová. Kouzelnou hůlku a zlatonku si studenti mohli
vyrobit v hodinách kouzelných předmětů prof. Červotočkové.
Povědomí o fantastických tvorech a základy přeměňování získali
při vyučování prof. McGonagallové. Studentům při jejich studiu po-

máhala prefektka Anita a Zelený duch. Po vyučování se studenti posilnili vlastnoručně opečenými buřty a poté se odebrali na
famfrpálové hřiště, kde svedli boj v turnaji tří kolejí ve famfrpálu. Zápasy byly natolik vyčerpávající, že připravená hostina na
závěr večera všem studentům přišla vhod. A protože už se blížila devátá hodina, kdy si studenty měli vyzvednout rodiče, zbývalo už jen rozdat vysvědčení. Není nutno zdůrazňovat, že patnáct studentů bradavické školy ze všech předmětů prospělo.
Velký dík patří Kateřině Hývlové za připravený program a zapůjčení čarodějných rekvizit.
E. F.

Městská knihovna Přelouč
Vás zve na výstavu obrazů

KŘÍŽEM KRÁŽEM
VŠEMI SMĚRY

ALLIS JITKA KUBÁTOVÁ
27. 6. – 31. 8. 2016
čítárna Městské knihovny Přelouč
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Městská knihovna v Pøelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA

KRÁSNÁ LITERATURA

Umění, architektura

HRKAL, Zbyněk
Kurýr.
Praha: Brána, 2016.

ČAPKOVÁ, Eva
Bohumil Hrabal a výtvarné umění.
Praha: Triáda, 2015.
WAGNEROVÁ, Magdalena
Příběhy zámků v Čechách a na Moravě:
jeviště života šlechtického, 1., 2. díl.
Praha: Plot, 2014, 2016.
Sport

MALÉŘOVÁ, Zuzana
Jak potkat děti.
Řitka: Čas, 2016.
NIEDL, František
Rytíři z Vřesova.
Brno: Moba, 2016.

KARNAZES, Dean
Ultramaratonec: zpověď nočního běžce.
Praha: Triton, 2006.

NIEDL, František
Slunce na útěku.
Brno: Moba, 2016.

Cestopisy, vlastivěda

WHITTON, Hana
Královna Kunhuta a Záviš.
Frýdek-Místek: Alpress, 2015.

KRAUTSCHNEIDER, Rudolf
Lidé a oceán.
Praha: 65. pole, 2016.
LIŠKA, Vladimír
Posvátná místa České republiky.
Frýdek-Místek: Alpres, 2016.
MATĚJOVIČ, Josef
Studentské cesty.
Dobřichovice: Kava-Pech, 2016.
ZIBURA, Ladislav
40 dní pěšky do Jeruzaléma.
Brno: BizBooks, 2015.

WHITTON, Hana
Prsten princezny Judity.
Frýdek-Místek: Alpress, 2016.
DOERR, Anthony
Zeď vzpomínek.
Brno: Moba, 2016.
FOLLETT, Ken
Sršeň létá v noci.
Praha: Knižní klub, 2016.

Životopisy

GALBRAITH, Robert
Ve službách zla.
Praha: Plus, 2016.

BAUER, Jan
Karel IV.: císař a král.
Praha: Brána, 2016.

GAMBLE, Luke
Zvěrolékař v divočině.
Praha: Ikar, 2015.

KOŠŤÁLOVÁ, Michaela
Ze zákulisí života královny Alžběty II.
Praha: Petrklíč, 2016.

HALTER, Marek
Královna ze Sáby.
Praha: Motto, 2013.

ŠTRÁFELDOVÁ, Milena
Sestry B. (Baarovy)
Praha: Garamond, 2016.

HAM, Rosalie
Švadlena.
Praha: Mladá fronta, 2016.

WEISSOVÁ, Lucie
Karel Weinlich.
Praha: Radioservis, 2016.

KEARSLEY, Susanna
Zimní moře.
Praha: Ikar, 2016.

ZIKMUND, Petr
Já, Mattoni: legenda o prodavači vody.
Praha: Česká televize, 2016.

LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ

LOREN, Sophia
Včera, dnes a zítra.
Brno: Jota, 2015.

BRAUNOVÁ, Petra
Johana s dlouhýma nohama.
Praha: Albatros, 2016.
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SMOLÍKOVÁ, Klára
Na hradě Bradě.
Praha: Albatros, 2015.
PETIŠKA, Eduard
Helenka a Princezna.
Praha: Knižní klub, 2016.
BŘEZINOVÁ, Ivona
Řvi potichu, brácho.
Praha: Albatros, 2016.
JURÁČKOVÁ, Lenka
Kam zmizela Anna.
Praha: Albatros, 2016.
PILÁTOVÁ, Markéta
Kiko a tulipán.
Praha: Meander, 2016.
MORGAN, Winter
Neoficiální hráčovo dobrodružství.
4, Lovci pokladů v nesnázích.
Brno: Computer Press, 2016.
RÚČKOVÁ MORAVCOVÁ, Adéla
Výletovník: kamarádi z komiksů
tě zvou na dobrodružné výlety
po naší zemi.
Praha: Slovart, 2016.
BERNHARD, Anna
101 her na dětské oslavy.
Praha: Fragment, 2016.
NORDMANN, Michael
1000 fotbalistů: nejlepší hráči
všech dob.
Praha: Svojtka, 2006.
JK.

Všem čtenářům
přejeme hezké léto,
hodně sluníčka a odpočinku.

Pracovnice Městské knihovny.
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
Radoslav Banga v tělocvičně ZŠ MN

Paleta Pardubice

Středa 1. 6. 2016 přinesla žákům druhého
stupně ZŠ MN velmi nevšední kulturní zážitek.
Do školní tělocvičny totiž zavítal českou mládeží oblíbený zpěvák a raper Radoslav Banga, člen
skupiny Gipsy. cz. Jeho hudebně vzdělávací program byl zaměřen na prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Radoslav dokázal svým poutavým vyprávěním žáky doslova vtáhnout do svého
životního příběhu. Při líčení některých situací běhal člověku mráz po zádech. Zpěvák se snažil
motivovat žáky k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, drog, xenofobie, rasismu, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování. Mluvenou část prokládal hudebními vstupy,
které svým obsahem umocňovaly atmosféru. Po
vystoupení nemohlo chybět fotografování a pak
už zpět do školních lavic. Žáci si z tělocvičny odnášeli v hlavě heslo „chtít, věřit, konat“ a v rámci jakési katarze měli určitě o čem přemýšlet.
Radoslav Banga předvedl velmi zdařilé a profesionální představení, které může v dnešní době
pomoci mladým lidem najít tu správnou životní
cestu.
Mgr. T. Vítek

Žáci sedmých tříd se vydali na exkurzi do střediska ekologické výchovy Paleta v Pardubicích.
Program s názvem Zdraví na talíři se uskutečnil
ve velmi pěkné nové moderní ekostavbě u Chrudimky. S lektorkou programu si povídali o tom, co
je a co není zdravá výživa. Potom přišla na řadu
praxe a žáci si sami připravili zdravé občerstvení - pomazánku z červené čočky, ovocný salát, nepečené jahelné kuličky a k pití ovocný čaj. Chutnalo všem, o recepty si řekla většina účastníků.
Mgr. J. Špačková

Páté tøídy na výstavě Velká válka
ve Východočeském muzeu v Pardubicích
V Kaňkově sále Zámku Pardubice, se žáci seznámili s válečným příběhem mlynáře Jaroslava
Kopečného z Pardubicka, který byl zraněn v boji. Válku přežil a uschoval mnoho osobních věcí, které jsou na této výstavě k vidění.
V prostorách, které představují válečné zákopy, se žáci snadno dokázali vžít do osudů vojáků zraněných v boji, ale i běžných lidí, kteří prožili první světovou válku v nouzi a strachu.
Mgr. M. Černohlávková

Úspěch v matematických soutěžích
Ráda bych touto cestou poděkovala žáku Davidu Tichému z 6. A. S úspěchem reprezentoval
svoji školu ZŠ Masarykovo náměstí v okresních

Cesta za poznáním starých
a výjimečných hudebních nástrojù
V pátek 13. 5. se žáci sedmých tříd vydali ranním rychlíkem za novými zkušenostmi do Muzea
hudby v Praze. Dopoledne začalo příjemnou procházkou přes Václavské a Staroměstské náměstí, po Karlově mostě do samotného muzea, kde
žáky přivítaly průvodkyně, provedly nás rozsáhlou
expozicí členěnou po skupinách hudebních nástrojů. Viděli jsme nejstarší předchůdce současných hudebních nástrojů dechových, strunných
i bicích. Ve všech skupinách i kuriozity jednotlivých období, jako např. housle s kovovou ozvučnicí, čtvrttónový klavír Aloise Háby, klavír, na kterém koncertoval Wolfgang Amadeus Mozart,
předchůdce dnešních fléten, kytar, smyčců nebo
některé z orchestrionů. Každý představovaný nástroj si pak děti mohly individuálně podle volby
poslechnout ve sluchátkách přímo u expozice,
tady byl zájem samozřejmě největší.
Každý ze starých
hudebních nástrojů
má kromě své hudební funkčnosti také překrásný vzhled,
sám o sobě je uměleckým dílem, proto
zážitek z takové výstavy spojuje nejen
nové poznatky, potřebné v příštích hodinách hudební výchovy, ale také estetické obohacení.
Mgr. V. Pokorná

Setkání žákù ze ZŠ Bøehy, ZŠ Semín
a ZŠ Pøelouč Masarykovo náměstí

kolech matematických soutěží v Pardubicích.
Nejprve v dubnu obsadil jedenácté místo v Matematické olympiádě a posléze pak v květnu získal osmé místo v Pythagoriádě. Věřím, že mu píle vydrží do dalších, nejen školních let.
Mgr. M. Holická
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V úterý 24. 5. se uskutečnilo setkání žáků ze
Břehů a ze Semína s naší ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí. Před vyučováním se děti seznámily
s prostředím naší školy. Podívaly se do odborných
učeben přírodopisu, dějepisu, anglického jazyka,
německého jazyka i do počítačových učeben, prohlédly si šatny a ostatní třídy. Poté se všichni
shromáždili v tělocvičně, aby změřili své síly s našimi žáky ze čtvrtých a pátých tříd nejprve ve florbale (4 týmy) a později ve vybíjené (3 týmy). Ve
florbale převažovali žáci naší školy, zatímco ve
vybíjené bylo skóre vyrovnanější. Není tolik dů-

ležité, kdo nakonec vyhrál oba turnaje, ale radost,
smích, zdravý pohyb a dobrá nálada všech zúčastněných. Na závěr všichni soutěžící čtvrťáci i páťáci ze všech tří škol dostali sladké odměny. Žáci ze Semína a Břehů získali navíc na památku
trička s logem naší školy a materiály o aktivitách
školy. Příjemné setkání zakončilo vyhlášení výsledků a společná fotografie všech žáků a žákyň.
Mgr. A Šmídlová

Aničky jsou naše jedničky!!!
Dne 9. 6. proběhlo v DDM Delta v Pardubicích okresní kolo Přírodovědné poznávací soutěže, kde naše škola opět zabodovala!
Ukázalo se, že v poznávání přírodnin se již
tradičně umísťujeme na předních místech, tentokrát to bylo vítězství hned dvojnásobné!!
Za 3. ročníky se na 1. místě umístila Anna Říhová a za 9. ročníky Anna Kubíčková.
Ale ani další soutěžící neudělali ostudu. Za
5. ročníky se na 7. místě umístila Eliška Pejřilová,
za 6. ročníky skončila na 7. místě Klára Tomášková, za 7. ročníky se na 9. a 10. místě umístily
Martina Mrázková a Eliška Havlíčková. V 8. ročníku nás skvěle reprezentovala Eliška Veseláková, která skončila čtvrtá. A aby toho nebylo málo ☺, v 9. ročníku skončila na 7. místě Michaela
Staňková.
Soutěžící, kteří se umístili do 10. místa, slavnostně převezmou ceny v DDM Delta v Pardubicích.
Všem velká gratulace a poděkování.
Mgr. M. Skálová

Hymna pro mé město
z dílny Hv žákù 5. tøíd
Kde domov můj?
Můj domov v krásném městě je
a Přelouč se jmenuje.
Ve znaku černý rošt má,
žádnému jinému městu se nepodobá.
Naše vlajka má černé a žluté pruhy,
hezké jako barvy duhy.
Nechybí ani louky, lesy nebo kleče,
taky řeka Labe tudy teče.
A tohle je město mé
a tak to navždy zůstane!
V Přelouči je domov můj!
Jan Mrkvička 5. A
Kde domov můj?
Bydlím v malé vesničce,
je tu pořád krásně.
Domů chodím po pěšince,
při tom skládám básně.
Je tu sice práce dost,
já to dělám pro radost!
Jsem tu šťastný, jsem tu rád,
zůstanu tu napořád!
Tobiáš Kade 5. B
(Lhota pod Přeloučí)
Krásné léto a příjemný odpočinek!
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Základní škola Smetanova ul.
Výjezdy do zahraničí
Schönbrunn – Hofburg – Prater
Po čtyřech letech jsme uspořádali výlet
do Vídně. Děti se sice nejvíce těšily na atrakce v Pratru, ale nejdříve bylo na programu
poznávání - letní sídlo Habsburků, Schönbrunn, dále pak pěší procházka historickým centrem města, jehož dominantou je
gotický skvost Stephansdom. Všichni žáci
byli vyzbrojeni teoretickou přípravou ze školy a mapou, takže nikdo nemusel mít strach,
že se mezi stovkami turistů v uličkách Hofburgu ztratí. Pod majestátní sochou Marie
Terezie už všichni cítili únavu, která však
zmizela, jakmile jsme vstoupili do zábavního parku. Každý si zde přišel na své, záleželo jen na stavu jeho peněženky. Někdo
se spokojil s obřím kolem, jiní vyzkoušeli
horské dráhy, dům hrůzy, kolotoč ve výšce
117 m, vystřelovací lavici, autodráhu a jiné
atrakce. Počasí nám přálo a domů jsme
se vrátili ještě před půlnocí.

dráty? Bára z 8. A napsala: „Byly to pocity
smíšené, zvláštní, které nelze ani vyjádřit.
Nechápu a nevěřila bych, že byl někdo schopen takových odporných krutostí, a když
jsem viděla fotografie těl zbídačelých lidí,
na kterých byly prováděny lékařské pokusy, tuny lidských vlasů, z kterých byla utkána látka, hory bot, oblečení a osobních věcí
obětí, to se ve mně všechno náhle sevřelo, toto místo ve mně vyvolalo pocit smutku a deprese.“ Auschwitz navštěvuje ročně přes milion lidí z celého světa. Stačí to
na to, aby byl uchován ve vědomí a paměti lidstva? Je to velmi důležité, myslil si
prof. W. Bartoszewski, bývalý vězeň, neboť
„…jen na lidech závisí, jestli se taková tragédie stane znova. Jen lidé to způsobili a jen
lidé tomu mohou zabránit.“

Vlastivěda na Vyšehradě
Pátý ročník se pravidelně účastní programu Mise Vyšehrad. Žáci zde uplatní své
znalosti z vlastivědy a zábavnou formou
jako badatelé odhalí další historické zajímavosti. Nejpůsobivější byly asi podzemní
kasematy, kde v tajemném sálu Gorlice
spatřili originální sochy z Karlova mostu.

Ohlédnutí za červnovými akcemi
3. června bylo na oslavu Dne dětí uspořádáno pro žáky 1. stupně dopoledne plné
her a soutěží. S organizací pomáhali deváťáci. První týden se vytvořila jedna speciální třída z žáků 8. a 9. ročníku, kteří měli
každý den na rozvrhu „jen“ angličtinu. Využili totiž možnosti učit se s rodilým mluvčím. Druhý červnový týden strávili žáci 3.
a 5. ročníku v přírodě. Třeťáci chodili za pěkného počasí po Krkonoších a páťáci si procvičovali angličtinu na Seči. Ve škole probíhaly také některé ročníkové projekty (Já,
člověk) a soutěže. Do okresního kola přírodovědné poznávací soutěže bylo vysláno
15 žáků. Nejlepšího umístění dosáhla Anita Zemanová (4. místo), dále pak Tereza Bláhová, Aneta Poláková a Zuzana Soukupová
(všechny na 15. místě). Byla také vyhodnocena fotografická soutěž na téma Moje
snídaně. Vyhrála ji Míša Nekvapilová. Třídní
kolektivy vyrážely na výlety a exkurze. Prvňáčci byli v Občanské záložně slavnostně
pasováni na čtenáře.

Angličtina s rodilým mluvčím
Osvětim
Je zajímavé, že žáci vyšších ročníků projevují i zájmy vážného charakteru. Z jejich
iniciativy a díky sponzorskému daru paní
Sokyrové (firma MONTplast Veselí) se uskutečnil zájezd s CK Výuka jinak do polské
Osvětimi. Nachází se zde bývalý koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz – Birkenau, kde za 2. světové války nacisté okradli a potom chladnokrevně zavraždili více
než milion nevinných lidí, nejvíce Židů. Jaké měli žáci pocity, když vstoupili branou
s nápisem Arbeit macht frei do obrovského areálu obehnaného plotem s ostnatými

Reprezentanti školy
Nejlepší žáci naší školy převzali 15. 6.
ocenění na malé slavnosti v Záložně z rukou starostky Bc. I. Burešové. Letos si ho
odnesli tito žáci 2. stupně: Robert Forman
(sportovní směr), Lenka Křemenáková (přírodovědně-technický směr), Milan Merta
(společensko-vědní směr) a Zuzana Soukupová (jazykový směr). Nejúspěšnější mezi
páťáky se stala Lucie Jurášková a mezi prvňáčky vynikla Klárka Jelínková.

Zleva: K. Jelínková a L. Jurášková Z. Soukupová, M. Merta, L. Křemenáková, R. Forman
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Miss mažoretka
Naše mažoretky již druhým rokem předvádějí na různých soutěžích své umění a získávají různá ocenění. V poslední době na
soutěžích bodují nejen pochodováním, ale
i svým půvabem. Mažoretka Natálka Soldánová se v diváckém hlasování Miss Kmochův
Kolín umístila na krásném druhém místě a stala se tak 1. vicemiss Kmochova Kolína. Podobně krásného úspěchu dosáhla i mažoretka
Eva Čapková, která v soutěži Miss Polabí získala speciální ocenění Miss Spiderman za vynikající výkon na horolezecké stěně.
Michal Chmelař

Úspěch sborù v Olomouci
Pěvecké sbory Rošťák a Plamen se už po čtvrté zúčastnily Mezinárodního sborového festivalu Svátky písní Olomouc, který se
tradičně koná na začátku června a patří k nejprestižnějším soutěžím tohoto typu u nás i v Evropě. V letošní velké konkurenci si
vybojovali třikrát stříbrné pásmo. Největším úspěchem je ale letos nominace Plamenu na absolutního vítěze festivalu, účast na
velkém závěrečném Galakoncertu a zisk krásné broušené vázy.

Orchestr a mažoretky v červnu
Dechový orchestr a soubor mažoretek měly koncem školního roku již tradičně napilno. 21. 5. se uskutečnilo jejich společné vystoupení na 2. ročníku festivalu dechových hudeb Jana Holuba v Holicích. Festival v Holicích pořádá Kulturní dům Holice
společně se ZUŠ Holice, se kterou náš orchestr udržuje velmi dobré vztahy. V následujícím víkendu se orchestr – společně s mažoretkami – představil domácímu publiku na festivalu Polanského Přelouč. Mažoretky týden poté 11. a 12. 6. vystupovaly na
Kmochově Kolíně ve slavnostním průvodu v sobotu a při nedělní mažoretkové show. Ve středu 15. 6. se koncertovalo v Pardubicích na Třídě míru, kde probíhal festival Zrcadlo umění. Orchestr, stejně jako i mažoretky, se na tomto festivalu představil
poprvé. Největší akce ale dechový orchestr teprve čeká. 9. 7. zahraje v sále České národní banky v Praze v rámci světové konference dechových orchestrů WASBE. 11. 7. pak orchestr opožděně uzavře školní rok koncertem na přeloučském Masarykově
náměstí, kde vystoupí společně s velkým dechovým orchestrem
z Maďarska. Koncert začíná v 19 hodin a všichni jste srdečně
zváni. Bude to jistě stát za to.
Michal Chmelař

Kromě soutěží sbory absolvovaly během května a června i velmi krásný společný chrámový koncert, nahrávání CD, vystoupení na rozhledně Barborka a mnoho dalších akcí. Děkujeme všem
malým, středním i velkým zpěvákům za jejich vynikající práci
a výkony během všech akcí a samozřejmě i za jejich skvělý a profesionální přístup a chování.
Petra Lojínová

POLANSKÉHO PŘELOUČ
4. 6. se v parku za školou v Přelouči uskutečnil 12. ročník festivalu dechových hudeb Polanského Přelouč. Sobotnímu finále
předcházelo již tradičně čtvrteční Nocturno v kostele a páteční
Jazzotéka ve Vinotéce a galerii Kotýnek. Počasí v sobotu se letos vydařilo, a tak si na 800 diváků mohlo vychutnat skvělé výkony kapel až do večerních hodin. Na letošním festivalu se kromě
našeho dechového orchestru představila dechovka Konzervatoře Plzeň pod taktovkou Jindřicha Koláře, Muzikanti z jižních Čech
kapelníka Radka Hrušky a Vacenovjáci Petra Grufíka. Festival
zpestřila návštěva několika vzácných hostů. Zahájení 12. ročníku se ujala starostka Přelouče Irena Burešová a na přehlídku zavítala také místopředsedkyně Senátu Miluše Horská. Náš orchestr
si pozval jako svého hosta dirigenta a skladatele Karla Bělohoubka, který s orchestrem zahrál svou Intrádu a Klarinetový čardáš.
V čardáši se jako sólista představil náš první klarinetista Martin
Horák. Dalším vzácným hostem byl dirigent a moderátor Českého rozhlasu Pardubice Petr Stříška. Právě Český rozhlas Pardubice celý festival natáčel a ze záznamu ho odvysílal posluchačům v pořadu Petra Stříšky Ta naše muzika.
Za finanční podporu děkujeme městu Přelouč a Pardubickému kraji.
Michal Chmelař
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Dùm dětí a mládeže Pøelouč
Den dětí 2016
Akce proběhla v parku za ZŠ Přelouči, Masarykovo náměstí 28. 5. 2016 ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem a dalšími organizacemi z Přelouče, které pracují s dětmi a mládeží: rodinné centrum Sluníčko, Jakub klub-Charita
Přelouč, Volant o.p.s. Soutěžní odpoledne o sladké odměny
zpestřila hudební skupina Buď Fit ze ZUŠ Přelouč. Poděkování patří Technickým službám Přelouč za technickou podporu
této akce.

Připravujeme
Nabídku kroužků a kurzů na další školní rok 2016/2017.
Seznam kroužků a kurzů zveřejníme poslední týden v měsíci
srpnu na našich www stránkách. Přihlášky do zájmových útvarů budeme přijímat v měsíci září přímo v DDM, popř. na naší
emailové adrese.

Nabízíme
Placenou brigádu pro školní rok 2016/2017 na pozice externí vedoucí pro zájmové útvary: Moderní tance, Atletika
hrou a Atletika pro předškoláky. Možnost získání pedagogické praxe pro studenty středních i vysokých škol. Bližší informace v DDM.

Divadlo LED
Děti ze zájmového kroužku pod vedením obětavých lektorek – Evy Chvojkové a Karolíny Salavové, nacvičily klasickou pohádku Princezna ze mlejna. V měsíci červnu se
uskutečnilo několik představení pro první stupeň ZŠ Přelouč
Smetanova, ZŠ Přelouč Masarykovo nám. a MŠ Za Fontánou.
Největší odměnou pro malé herce byly rozzářené tváře jejich
kamarádů a spolužáků a jejich potlesk. Všem budoucím hercům děkujeme za nádherné výkony a těšíme se na další.

Kurz paličkování pro dospělé
V termínu 11. 8. až 14. 8. 2016 nabízíme, dnes již tradiční, prázdninový kurz paličkování s paní Ivou Vanžurovou. Paličkovat se budou vzory na šikmé půdici a smalt s krajkou.
Všechny potřeby na smalt obdržíte na kurzu. Bližší informace
a přihlášky v DDM u paní Homolové.
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Hurá prázdniny
Deset měsíců školních povinností mají děti za sebou a konečně přišlo očekávané a zasloužené léto plné zábavy a odpočinku. Poslední měsíc školního roku jsme ještě vylepšovali
prospěch a připravovali jsme se s předškoláčky do první třídy.
Také jsme vařili, pekli, pracovali, tancovali, posilovali, tvořili
jsme všechno možné z ruliček od toaletního papíru, zúčastnili jsme se coby Simpsonovi Pohádkové cesty. Nyní si hodláme naplno společně užít červenec. Chystáme se na výlet do
Mirakula, vykoupat se do Chlumce nad Cidlinou a hlavně do
Semína na již tradiční oblíbený tábor. Vyrazíme opět pěšky
16. 7. a zdržíme se týden. V srpnu budeme odpočívat, malovat,
opravovat co se rozbilo, vylepšovat prostory a chystat se na další školní rok. Všem dobrovolníkům děkujeme za skvělou výpomoc a přejeme jim i Vám ostatním krásné léto plné slunných
a pohodových dní ☺.

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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Okénko z Domova u fontány
Dobrovolníci se sešli v Pardubicích,
aby se podělili o své zkušenosti
Pardubický kraj ve spolupráci s Domovem u fontány vyšel
vstříc přání dobrovolníků a dne 18. května 2016 pro ně zorganizoval přednášku s názvem „KŘEHKOST STÁŘÍ, aneb na co
by se měl dobrovolník zaměřit při komunikaci se seniory“.
Setkání proběhlo v příjemné atmosféře v sále Jana Kašpara v Pardubicích. O své zkušenosti z dobrovolnictví u seniorů
se podělila Daniela Stráníková, která se této činnosti věnuje již
několik let a v Domově u fontány, má zároveň na starosti koordinaci dobrovolníků, kteří sem za seniory docházejí. Přednášku doplnila o doporučení odborníků, kteří mají s péčí o seniory
dlouholeté zkušenosti.

dob – podával se jahodový dezert se šlehačkou, čokoládová
kefírová buchta, klasická bábovka či perník. Všechny tyto dobroty pro letošní bazárek napekly aktivizační pracovnice, které zároveň měly na starosti organizaci celé akce.
V rámci bazárku se podařilo vybrat krásných 2 355 Kč, které
budou použity na provoz nově zrozené Keramické dílny.

Setkání se zúčastnil také Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor a Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí. Pan Šotola využil této příležitosti, aby dobrovolníkům osobně poděkoval za
to, co pro lidi ve svém okolí dělají a zároveň je pozval na Den
dobrovolnictví, který se uskuteční 24. června 2016 v Chrudimi.
Všichni zúčastnění dále obdrželi od paní Zahálkové knihu „Určitě si poradíte“, která obsahuje spoustu praktických rad pro různé životní situace, při kterých je potřeba využít zdravotní a sociální služby Pardubického kraje.
Přednáška byla pro přítomné dobrovolníky nejen zdrojem
zajímavých informací, ale také skvělou příležitostí podělit se
o své zkušenosti a inspirovat se jeden od druhého.

BAZÁREK S KAVÁRNIČKOU
S ohledem na loňský velký úspěch jsme se i letos rozhodli
uspořádat oblíbený Bazárek s kavárničkou a rozšířit jeho dosah
i pro seniory z nedalekého domova s pečovatelskou službou.
Smysl této akce je jednoduchý – umožnit klientům, zaměstnancům i lidem z okolí darovat zachovalé věci, které již neupotřebí
a najít pro ně nové spokojené majitele, kterým budou moci dělat opět radost.
Možná někteří z Vás netuší, že slovo bazar pochází z Persie,
kde bylo používáno ve smyslu trhu. Také jídelna Domova se stala takovým improvizovaným tržištěm. Na stojanech bylo vystavené velké množství krásného oblečení, stoly byly vyloženy
pestrým zbožím a paravány posloužily jako zkušební kabinky.
Při vstupu do jídelny nemohl žádný zákazník minout kavárničku, kde si mohl dát kávu a dezert, jenž měl mnoho po-
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Marně mudruju...
V kamnech praská dřevo, na stole
sklenka vína, nohy na stoličce a za chvíli to začne. Těším se. V televizi konečně
uvidím Kobry a užovky – oceněný film,
který jsem v kině nestihla. Skutečnost
předčila všechna má očekávání. Tolik
vulgarit a brutality vysílaných od 20 hodin se hned tak neslyší a nevidí. Herecké výkony bezesporu kvalitní, ale to je
tak vše! Radost z umění mi vrátily až
velikonoční koncerty.
V dubnu televize nabídla další trhák –
Díru u Hanušovic. Herecká elita Dejvického divadla a tři Čeští lvi! Vydržela jsem do
konce jen ze studijních důvodů – abych
autorům nekřivdila. Patrně jsem masochista. Ještě dlouho po skončení filmu
jsem nevěřícně zírala na obrazovku. Takhle se proměnil venkov mého dětství?
Čímže mě toto oceněné dílo obohatilo?
Žádný příběh, žádná pointa, jen zvláštní
mozaika osudů divných lidí s vulgární
mluvou. Upoutávka je lepší než celý film.
Umění má vyvolávat emoce – zhnusení
a deprese k nim nepočítám. Zbytečná
ztráta času.
Míra hnusoty a vulgarismů v televizi
a umění povážlivě stoupá. Už chápu lidi,
kteří nemají doma televizi vůbec, už chápu i ty, kteří sledují nekonečné seriály, kde
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hlavní postavy zrcadlí obyčejného člověka a kde se řeší všední životní příběhy
a situace. Činí tak vědomě i nevědomky
jen z pudu sebezáchovy duševního zdraví. Nechá se u toho odpočívat i vyžehlit
kupu prádla.
Moderátoři a moderátorky kdysi mluvili spisovnou češtinou – ti dnešní se podbízejí výrazy IV. cenové skupiny, holým
zadkem v přímém přenosu gala večera,
kopanci do politiků s přesvědčením, že
oni by byli jiní, ale pro jistotu s kůží na
trh nepůjdou a zůstanou jen u kritiky. Namísto nedělní chvilky poezie nám obrazovka nabízí trapné detaily ze soukromí
ložnic rádoby celebrit, kde sex je jen jednou z forem bohaté společenské „komunikace“. Všichni ochotně odpovídají na
otázky, které by gentleman a dáma přešli zdviženým obočím.
Se zděšením připouštím, že jsem měla kliku dospívat v totalitě. Že jsem vyrůstala na filmech (propagandistické nepočítám), ve kterých jsem nacházela vzory
a ideály, viděla nezměrnou lidskou vůli, odvahu a statečnost rvát se za právo
a spravedlnost, obětovat svůj život pro
druhé. Filmy, u kterých jsem napětím nedýchala a slzám se neubránila, kde hrdina byl opravdu hrdina. V květnu jsem

s nostalgií znovu zhlédla snímek A jitra jsou zde tichá... – lyrický film o válce,
který zasáhne snad každého. Stejně tak
na Vyšší princip se zapomenout nedá.
Dnes se točí filmy, kde hlavním hrdinou je asociál, kriminálník, masový vrah
či dokonce lidožrout a z plátna stříká krev.
Autoři chrlí svá neskutečná díla, ve snaze zviditelnit se a šokovat. Zprávy z černé kroniky se před čtvrt stoletím vešly na
tři řádky sloupku. V roce 2016 sledujeme u večeře válku kultur v přímém přenosu – se všemi krvavými detaily a opakovanými záběry. A pak se divíme, kde
se v lidech bere bezohlednost, krutost,
násilí. Sklízíme, co jsme zaseli...
Pavla Dydoviče nezná nikdo, ale jeho
jedinou píseň Bláznovu ukolébavku si
zpívají při kytaře noví a noví romantici
již několik desítek let. Tříminutový tvar zasáhne víc než celovečerní film. Kvantita
není prostě kvalita. Štěstí mají jen malí
diváci – české pohádky jsou většinou
skvělé – dobro vítězí nad zlem a láska
nad nenávistí.
Proč mám nepříjemný pocit, že moderní „kulturní fronta“ a média jsou předvojem úpadku umění a morálky? Odpověď si nerada přiznávám – protože
jsem stará:-)
„Zítra budou nám bláznů lát...“
Jaroslava Paštiková
www.jakserodibraskove.cz
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Bude na co koukat!! ——— bude co poslouchat!! ——— bude se čím kochat!! a proto zveme všechny z Přelouče a okolí, udělejte si pohodovou neděli!!!

Za Klub Umění - ART CLUB z.s. Přelouč
Luděk Schejbal
Sešel se rok z rokem a KLUB UMĚNÍ - ART CLUB z.s. Přelouč
opět pořádá SVĚTOVOU MÓDNÍ SHOW NESLYŠÍCÍCH a velmi podstatnou změnou je to, že letošní ročník se po velmi úspěšném loňském konání v Přelouči přesunul do Pardubic a to na Pernštýnské
Náměstí, kde to 10.7. 2016 vypukne.
Celá akce začíná v 15 hodin a to představením Motorkářského klubu CHOPPERSTART a jeho defilé na náměstí, poté vystoupí ŠKOLA SVÍTÁNÍ se svým programem a doprovodný program
uzavře hudební formace z Přelouče ACOUSTIC BAND. Není bez
zajímavosti, že doprovodný program bude moderovat všem známý
LÁĎA HRUŠKA (TV PRIMA), kterého doplní nám už známý moderátor FILIP NOVOTNÝ.
Hlavní program WORLD FASHION SHOW 2016 začíná ve
20 hodin a stejně jako minulý rok se nám představí na 90 finalistů světové soutěže MISS & MISTER DEAF WORLD, EUROPE,
ASIA z 50 zemí celého světa. Součástí hlavního programu bude vystoupení muzikálových zpěváků, svůj vstup bude míti také zrakově
handicapovaná zpěvačka MONIKA MAŠKOVÁ a v jednání s předběžným příslibem je účast zlatého slavíka PETRA KOLÁŘE. Na předváděcím molu se také představí letošní vítězka ČESKÉ MISS ANDREA BEZDĚKOVÁ. Hlavním programem Vás bude provázet již
tradičně herečka a moderátorka LENKA VACVALOVÁ.
Součástí celé této akce je také VÝSTAVA v Klášterní ulici v budově bývalé školy, v současné době ve vlastnictví školy SVÍTÁNÍ,
která je pro tuto akci partnerem pořadatele a organizátora celé show
i výstavy KLUBU UMĚNÍ - ART CLUBU z.s. Přelouč. Na výstavě bude mimo jiné také k vidění model ANTONÍNA ŠVEHLY, který bude instalován a následně odhalen 13. 6. 2017 v Přelouči, 80 let
od doby původního odhalení a socha FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO, který příští rok oslaví 110 výročí narození. Výstavy se zúčastní nejen členové Klubu Umění, ale také představí svá díla škola
Svítání a několik neziskových organizací. Občerstvení je zajištěno.
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Co nejčastěji kupujeme za nemovitosti
a podle jakých kritérií je vybíráme ???
Při nákupu domu, bytu, nebo při shánění pronájmu je vždy nejdůležitějším kritériem cena. V poslední době se ale začínají lidé zajímat o to, jak daleko je nejbližší
zastávka autobusu MHD a zda je v bytě
rychlé internetové připojení. Zároveň vám
přinášíme tipy, na co si dát pozor při koupi nemovitosti.
Mezi TOP 5 při výběru nemovitosti či bytu patří cena, dispozice, lokalita, typ vlastnictví a druh stavby.
„Typ vlastnictví“ zajímá hlavně klienty,
kteří nedosáhnou svými finančními prostředky na celou kupní cenu, a proto volí
financování pomocí hypotéky.
Starším lidem naopak nevadí družstevní vlastnictví, cítí v něm jakousi oporu ve smyslu, že družstvo se o ně postará,
navíc často mívají i celou částku na nákup z prodeje předcházejícího domu nebo bytu.
Stav je vnímán různě. Někdo chce byt
před rekonstrukcí, aby si jej mohl upravit
podle vlastních představ, někdo chce bydlet okamžitě a preferuje zrekonstruovaný
nebo nový byt.
Během posledních let se mění preference při výběru lokalit. V dnešní uspěcha-

né době je například ve větších městech
pro někoho jedno z nejdůležitějších kritérií zastávka MHD v pěší docházkové vzdálenosti do několika minut.
Zároveň je velmi častý dotaz na rychlé
internetové připojení. Občas padají dotazy, jaká je poloha vůči světovým stranám
a jací jsou sousedé, jestli mají zvířata, či
křičící děti.
Starší lidé se dotazují na občanskou
vybavenost, vyhledávají nižší patra, případně domy s výtahem.
Byty od 3. patra výš ztrácejí na ceně až
70.000,- za každé patro bez výtahu. A to samé platí i o balkónech, kde byt s balkónem je o cca 100.000,- dražší než ten samý byt bez balkónu.
Pokud si kupuje byt jednotlivec, často
se ptá, kolik se platí do fondu oprav, zda
má dům půjčku či úvěr, a také na to, jak
si družstvo či společenství vlastníků vede
ekonomicky.
Rodiny řeší hlavně rozlohu bytu a řeší
rozmístění nábytku, zejména v dětských
pokojích.
Ženy zajímá hlavně kuchyně a její vybavení, zda je sporák plynový či elektrický,
a praktičnost koupelny. Muže zajímá tech-

nický stav bytu, velikost sklepa a bezproblémové parkování.
Naopak zahraniční klienty zajímá, jak
rychle se dostanou z nového bydliště na letiště či nádraží a zda je blízko mezinárodní škola či školka.
Na co si dát pozor
při koupi nemovitosti?
§ Ověřte si, zda na bytě nevázne nějaká zástava, věcné břemeno nebo i exekuce.
§ Důležité je vědět, kolik se platí do fondu
oprav, kolik má společenství vlastníků ve
fondu našetřeno a jaké plánují investice do domu.
§ S tím si ověřte, zda vlastník bytu nemá
dluhy vůči společenství.
§ Zjistěte, zda pozemek pod domem je ve
vlastnictví domu.
§ U družstevního vlastnictví žádejte potvrzení o výši anuity.
§ I když se to nezdá, důležité je si ověřit,
zda je k nemovitosti zajištěna přístupová
a příjezdová cesta.
Ing. Michal Burian,
mburian@mmreality.cz , 777 27 17 99
Vedoucí pobočky M&M reality,
Přelouč, Pardubice a Pardubice 2

Investice do krajských nemocnic
se letos vyšplhají na 168 milionù korun
Pardubický kraj vyhlásí
v záøí druhé kolo kotlíkových dotací
Pardubický kraj vyhlásí v září tohoto roku termín druhého kola přijímání žádostí o kotlíkové dotace. O příspěvek na výměnu
stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje se budou moci ucházet jak neúspěšní žadatelé
z prvního kola, tak i noví zájemci. Cílem programu je snížit emise
z lokálního vytápění domácností ve všech městech a obcích Pardubického kraje.
„Zájem v prvním kole předčil naše očekávání, kdy jsme schválili celkem 1012 žádostí. Vzhledem k tomu, že částka, která je pro
kotlíkové dotace vyhrazena, nebyla vyčerpána, přistoupíme k vyhlášení druhého kola, ve kterém mezi zájemce rozdělíme až
60 milionů korun,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický. Zájemci mohou získat dotaci ve výši 70 až 85 procent
nákladů na pořízení nového zdroje tepla dle typu zdroje a lokality. Více informací na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
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Rada Pardubického kraje projednala rozvojové záměry pro příštích pět let ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje, která
sdružuje nemocnice v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách a Litomyšli. V letošním roce Pardubický kraj zahájí deset
stavebních akcí spolufinancovaných Ministerstvem zdravotnictví
a 14 z vlastního rozpočtu v celkové výši 168 milionů korun. Ty budou dokončeny ještě letos nebo v roce 2017.
„Ve všech pěti nemocnicích připravujeme stavební investice
do vybudování centrálních příjmů. Na řadu přijdou nejdříve v Ústí
nad Orlicí v odhadované výši 0,3 miliardy korun a v Pardubicích,
kde bude součástí i koncentrace akutních oborů na jedno místo.
Tam se odhadované náklady blíží jedné miliardě korun,“ řekl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. „Z evropských
zdrojů bychom rádi vybudovali připravovaný pavilon akutní psychiatrie v Pardubicích a pořídili vybavení specializovaného centra
pro onkogynekologii. Možnosti čerpání prostředků se otevírají také pro takzvanou návaznou péči. Z dalších plánů mohu namátkově uvést stavební úpravy polikliniky ve Svitavách, zlepšení parkování v Chrudimi či zásadní stavební úpravy interny v Litomyšli.“
ODDĚLENÍ KOMUNIKACE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

MATYÁŠ NOVÁK: OSMNÁCT
Mnozí z vás, čtenářů Roštu, měli již
několikrát možnost vidět a slyšet v Přelouči vystoupení mladého nadaného klavíristy Matyáše Nováka.
20. června tento mimořádný klavírista překročil práh dospělosti a uspořádal
narozeninový koncert ve zcela vyprodaném sále Filharmonie Hradec Králové. Matyáš svým koncertem překvapil – uváděl

si ho od samého počátku sám, ale především přivedl v úžas nadšené posluchače
bravurním výkonem. Každá skladba vybraná ze širokého repertoáru byla oceněna dlouhým potleskem a v samotném závěru sklidil Matyáš ovace vestoje.
Proč to všechno? Matyáš je studentem gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové,
ale také konzervatoře Pardubice. Svůj mimořádný hudební talent rozvíjí od září

HASIČI OBČANŮM
Pokuty od hasičù,
aneb Když to nejde po dobrém
Přinášíme již šestý díl seriálu o tom, jak předcházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel,
norem a zákonů. Dnes téma:
Nezřízení preventivní požární hlídky může přijít draho.
Hrozí pokuta až půl milionu.
Zákon o požární ochraně definuje pojmy: Preventivní požární hlídka, požární hlídka, preventivní požární prohlídka. Pojmy, které zní podobně, ale každý znamená něco jiného. Svatý Florián aby se v tom vyznal…
Co je preventivní požární „prohlídka“, kdo ji provádí a jaký
je její význam jsme si řekli v minulém díle.
„Preventivní požární hlídka“ a „požární hlídka“ jsou ale též
dva zásadně rozdílné pojmy. Požární hlídka (§ 69 zákona)
ve specifických případech nahrazuje jednotku požární ochrany
a jedná se vlastně o hasičské družstvo (vystrojené a vybavené technikou a věcnými prostředky) určené k požárním zásahům malého rozsahu. Na činnost požárních hlídek se do jisté míry vztahují i přepisy platné pro jednotky požární ochrany.
Tento model je využíván velmi zřídka.
Naopak preventivní požární hlídka (§ 13 zákona) je zřízena za účelem dohlížení na prevenci, a to se odráží v názvu.
Zákon přesně definuje co je jejím úkolem: Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření
k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.
Zákon též určuje, že preventivní požární hlídky se zřizují
na vybraných pracovištích, ale i v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce.
A zde nám do legislativního bludiště vstupuje krajská i obecní samospráva a výsledkem jsou nejasnosti, kdy provozovatel
nebo pořadatel koncertu, festivalu, diskotéky nebo třeba plesu neví, kde a kdy má nebo nemá zřizovat preventivní požární hlídku, případně v jakém obsazení. Může tedy nastat situace, že v jednom městě se při plese preventivní požární hlídka
vyžadovat bude, ale v sousedním nikoliv.
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2013 na věhlasné klavírní akademii Incontri col Maestro v italské Imole, ve třídě profesora Vovky Ashkenázyho, což mu
umožňuje podpora jeho mecenáše pana
Lumíra Kysely, majitele firmy Elmet Přelouč. Velké poděkování za to mu patří od
Matyáše, jeho rodičů i nás, hudbymilovných posluchačů.
Přejeme Matyášovi hodně zdraví
a úspěchů na domácí i zahraniční hudební scéně, kde už dosáhl mnoha ocenění. Matyáši, těšíme se na Tebe opět
v Přelouči.
VFJ

Každopádně v první řadě je třeba mít na paměti, že jde
o životy a zdraví osob a v případě historických a památkově
chráněných budov o nenahraditelné hodnoty. Z těchto důvodů a na základě mnohaletých zkušeností tedy mohu jen doporučit, aby se v objektech pro shromažďování většího počtu
osob (divadla, kina, kulturní domy, sokolovny, stadiony, kostely, kryté tržnice apod.) zřizovaly preventivní požární hlídky
vždy při pořádání akcí s přepokládanou účastí nad 200 osob,
a to bez ohledu na krajská nařízení nebo obecní vyhlášky.
Nikdy se tím nic nepokazí a za bezpečnost stovek lidí to stojí. Zde je totiž dobré si uvědomit, že pořadatel jakékoliv podobné akce nebo provozovatel objektu má i trestě právní odpovědnost a trestní zákoník definuje i trestný čin obecného
ohrožení z nedbalosti.
A jak se provozovatel (nebo pořadatel) akce dozví, že ten
či onen objekt spadá do kategorie staveb pro shromažďování
většího počtu osob? Jednoduše: Od roku 2014 to definuje přímo vyhláška o požární prevenci ve svém § 17:
(7) Pro účely začleňování provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí se rozumí
a) stavbou pro shromažďování většího počtu osob – stavba s prostorem určeným pro shromáždění nejméně
200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná
plocha menší než 4 m2.
Provozovatel takového objektu tedy musí tedy mít doklad
o „začlenění do kategorie provozovaných činností“ a tím pádem
je jasno.
U pořádání open air festivalů a jiných podobných akcí se
preventivní požární hlídka musí zřídit v těch případech, které
stanoví kraj nařízením nebo obec svoji vyhláškou a proto je
vždy nutno sledovat místní a regionální legislativu. Pokud
pořadatel akce nebo provozovatel objektu preventivní
požární hlídku nezřídí ať už proto, že chtěl ušetřit, „neměl lidi“, nebo o povinnosti nevěděl, hrozí mu podle zákona o požární ochraně pokuta až 500.000 Kč.
Na závěr je třeba připomenout, že preventivní požární hlídka musí absolvovat předepsanou odbornou přípravu, o které
se též musí vést přesně stanovená dokumentace. Ale o dokumentaci požární ochrany až někdy příště.
mjr. Ing. Jan Novotný,
HZS Pardubického kraje
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VÁLKA ROKU 1866 – 5. DÍL
Nesnáze pøeloučské školy
Přeloučská škola žila svým pravidelným životem střídajících
se školních roků a prázdnin, i když ani tento mírový život nebyl zcela bez problémů. Ocitujme část tehdejší školní kroniky
(z ní budou i v dalších odstavcích uvedené citace): „Roku 1865–
1866 byla IV. třída zřízena v radnici, avšak velikou měla vadu,
že pod okny k straně severní byly záchody, k západní pak straně dvorek školní, kdež též mládež potřebu svou vykonávala, tak
že se pro zápach ani na té, ani na oné straně okna otevříti nemohla.“ Městská rada se rozhodla alespoň pro provizorní řešení, záchody nechala odnést pod okna západní stěny, „aby tak
aspoň okna k straně severní svobodna byla“. Při té příležitosti
byly odlišeny záchody chlapců a záchody děvčat. Stalo se tak ale
až roku 1868, válečný rok byl tedy s příchodem teplých dní ještě ve znaku nepříjemného zápachu.
Mnohem větší potíže však přinesly válečné události končícího školního roku 1865/1866. „Město Přelouč, ležíc u dráhy, zažilo velmi často značné ubytování vojska, jakož i mnohá jiná místa, tak že místodržitelství domnívalo se, že i školy k ubytování
vojska budou muset upotřebeny býti, protož vydalo nařízení,
aby školní rok 22. červnem již ukončen byl.“ Alespoň žáčkům
a možná i unaveným kantorům mohl přinést konflikt trochu radosti, vyvážené ale nadcházející válečnou nejistotou. „Městská
rada jakož i c.k. okresní úřad však srozuměli se s ředitelstvím,
aby ještě dále vyučováno bylo, že se školy k vojenským potřebám neupotřebí, dokud toho nevyhnutelná nebude potřeba,
proto ještě dále vyučováno jest.“ Až když se koncem června do
Přelouče nahrnuly davy uprchlíků od Hořic, Smidar, Nechanic,
Miletína a z jiných míst a přinesli zvěst o tom, že u Jičína bylo
rakouské vojsko poraženo, že toto vojsko couvá a chystá se patrně nová bitva, usoudil ředitel přeloučské školy František Rychlík, že s klasifikací „není radno dále otáleti“. A tak byl školní rok
předčasně ukončen ke 30. červnu. (Letní prázdniny tehdy začínaly obvykle až v polovině července.)
Opět lehce předběhněme dobu – až za pruské okupace byla škola využita armádou, byl zde zřízen vojenský lazaret. V něm
byli zhruba měsíc, až do vypuknutí cholery na počátku srpna,
ošetřováni ranění a nemocní pruští vojáci. „Snadno se dá pomysleti, že se namnoze při tom škoda stala, neboť třídní stolky
a mnohé lavice (byly) polámány a něco přes 30 tabul a oken
rozbito.“

ny Žlebské.“ Nyní vznikal pravý zmatek, protože v protisměru
se pletly do cesty jednotkám, které naopak směřovaly k bojišti. Situaci zhoršovaly i povozy těch, kteří ztratili nervy a dali se
na útěk z města. Městský kronikář k tomu ale poznamenává:
„Celkem však odkládal skoro každý s útěkem, až by k tomu
zavdaly podnět příčiny závažnější. Při tom všem cítil však přece každý, že se blíží věci strašlivé.“

Den bitvy u Hradce Králové
Bitva u Hradce Králové byla rozhodujícím střetnutím této války a největší bitvou na našem území v celých českých dějinách.
V úterý 3. července 1866 se tu střetly hlavní síly pruské, saské
a rakouské armády, celkem kolem 436 000 mužů. Lepší výzbroj
pěchoty, ale především lepší taktika a souhra pruských armád
pod velením generála Helmutha von Moltkeho vedly k vítězství pruských zbraní, dramatickému ústupu saské a rakouské
armády a v důsledku i vyklizení oblasti východních Čech, kde
se pruská armáda stala jedinou a vládnoucí silou. Další případný boj měl být veden až na Moravě.
V městské kronice je poznamenáno: „A vskutku dne 3. července bylo se strany od Hradce Králové skoro po celý den sly-

Pøed bitvou u Hradce Králové
Přelom června a července roku 1866 by se dal přirovnat
k pověstnému tichu před bouří. Skončil rychlý sled bitev, které
většinou prohrála rakouská armáda, a ve třech dnech (30. 6. –
2. 7.) nastalo přeskupení sil před rozhodující bitvou. Obyvatelé
východní části Čech vedli vášnivé debaty, kde tato bitva bude
svedena, a mnozí se obávali, že to bude právě za humny jejich obce.
V pondělí 2. července byly ráno uspořádány ve farním chrámu slavné bohoslužby za zdar rakouských zbraní. Vozy se zásobami, jež před nedávnem doputovaly do Přelouče s nešťastnými svými majiteli – Hanáky, dostaly příkaz, aby se stáhly
k jihu, tedy dál od bojiště nové bitvy. „I stalo se tak, a povozy spěchaly po silnicích k Cholticím, k Jankovicím, k Čáslavi na obči-
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Holé návrší Jezbořic zhruba před sto lety.
Odtud byla pozorována bitva u Hradce Králové.
(Fotografie jsou přefoceny z vlastivědného díla Pardubicko,
Holicko, Přeloučsko)

Přeloučský ROŠT

Historie
šeti dunění děl, ano bylo i viděti oblaka dýmu. Odbývaloť se u Sádova smutné divadlo jedné z nejkrutějších bitev, kteráž pro voje rakouské skončila s porážkou největší.
O tom všem docházely k nám jen nejisté zprávy a ještě
posud netušil žádný tak hrozné věci.“
Dunění děl je popisováno v širokém okolí. V Holicích se
i chvěly okenní tabulky, v Chrudimi ho zvoník Chládek popisoval jako „dunění bouřce podobné“, v Pardubicích je připomínáno „houkání děl od Sadové, jež děsivě působilo na obyvatelstvo“.
V blízkém i vzdálenějším okolí se snažili obyvatelé bitvu i pozorovat – jako pozorovatelny byly využity věže kostelů, v Pardubicích Zelená brána, vysoké domy nebo návrší nacházející
se blíže Železným horám. Obyvatelé Chrudimi sledovali bitvu
z vrchů směrem na Heřmanův Městec.
Podobnou snahu pozorovat bitvu u Hradce Králové máme
zaznamenánu z Jezbořic. Tato obec je situována na výrazném
návrší, které se k západu prudce svažuje ke korytu Klešického
potoka. V místech dřívějšího dvorce a pozdějšího hřbitova s dominantami gotického kostela a dřevěné zvonice se sešli pozorovatelé bitvy, někteří dle všeho až z Pardubic. Ve vlastivědném
díle Pardubicko, Holicko, Přeloučsko je napsáno následující:
„V roce 1866 den před bitvou u Hradce Králové odnášeli před
Prusy z fary a ze školy (pisatel tohoto místopisu též) peřiny a cennější předměty na kruchtu a skryli je pod varhanami. Za slunečného odpoledne 3. července, kdy pěkně bylo viděti odtud na
hodiny na Zelené bráně, vybíhali občané ke zdi kostelní na severní straně, aby odtud pozorovali bojiště královéhradecké, kde
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se blýskaly zbraně, neboť s návrší zdejšího jest daleký rozhled
po kraji, od Železných hor až za Hradec Králové.“
Karel Hovorka nám ve svém beletrizujícím textu V Cholticích zaznamenal vypravování jednoho choltického souseda: „Přede žněmi, v tom šestašedesátém roce jsem jel do Žďáru s vozem nakoupit bramborů. Dne 3. července, bylo v úterý, vracel
jsem se domů. Když jsem dojel nad Nasavrchy, vypravovali tam
lidé, že od rána je slyšet od Pardubic dunění střelby, že jistě někde za Labem je bitva s Prušáky. Večer bylo vidět v dálce zardělou oblohu jako od velikého požáru. Jel jsem dlouho do noci,
abych raději už byl doma.“
Z toho, co pozorovatelé zahlédli, se nedalo mnoho vyčíst,
i když počasí pozorování přálo. (V noci na 3. července byla zima, ráno bylo zataženo, mžilo, někde pršelo, ale později se vyčasilo a odpoledne bylo slunečné.) Spatřena byla různá blýskání zbraní nebo bílé pláště jízdy, z většiny se však nedalo
rozhodnout, ke které straně patří. O podobné snaze zahlédnout
něco z bitvy přímo v Přelouči či nejbližším okolí zprávy nemáme, i když je velmi pravděpodobné, že i zde se tak dělo.
(pokračování příště)
Martin Štěpánek
Poznámka: Seznam literatury bude uveden až na konci celého cyklu.

Totéž návrší na fotografiích z tohoto roku

7-8 / 2016

21

Z muzea

w

Støelivo z bitvy u Sadové
V letošním roce si připomínáme stopadesáté výročí prusko-rakouské války. Přeloučska se nejvíce dotkla bitva u Hradce
Králové, známá též jako bitva u Sadové či u Chlumu. Více informací k následkům této bitvy v našem městě se můžete dočíst v sérii článků Martina Štěpánka zde v Přeloučském Roštu. My se nyní podíváme, jaké předměty z muzejních sbírek se
vztahují k této významné bitvě.
Je to především střelivo (dělové náboje), které si zvědaví obyvatelé Přelouče a okolních vesnic donesli z místa bitvy, která byla slyšet až ve zhruba čtyřicet pět kilometrů vzdálené Přelouči.

Zvuky dělostřelby pochopitelně přitahovaly pozornost (hluk byl
tehdy obecně podstatně menší než dnes) a tak se krátce po jejím skončení vypravilo několik místních k bojišti, aby si z něj
odnesli památku. Nebylo to nic neobvyklého. Ačkoliv předměty
(zbraně, obleky) z bojiště měly sbírat pouze povolané osoby, řadu si jich odnesli obyvatelé okolních vesnic a měst. V mnoha
případech pak také neopatrným zacházením granáty a náboje
vybuchly a zranily či usmrtily své majitele.
Celkem máme ve sbírkách šest kusů střeliva, které lze bezpečně datovat do roku 1866. Všechny jsou z rakouských děl
a lze je rozdělit na granáty a šrapnely. Z granátů po dopadu na
zem vyletěly střepiny, které zabíjely protivníky. Šrapnely měly za
úkol díky časovací hlavici vybuchnout nad hlavami nepřátel
a kuličky, které z nich vyletěly, následně zabíjely vojáky. Šrapnely i granáty mají válcovitý tvar a jejich plášť je opatřen šroubovitými drážkami.
Na fotografii k článku vidíme nejprve dva dvoukomorové šrapnely. Vedlejší granát má plášť ze světlého kovu. Následuje další
jednokomorový granát, který je po nárazu rozpadlý na dvě části. Poslední granát menší ráže je zajímavý tím, že se dochoval
i s přepravní zátkou. Po vyjmutí zátky se na něj teprve nasazoval zapalovač či hlavice. Zbytek granátu, který má na sobě nápis MAG (zkratka názvu výrobce) na fotografii neuvádíme.
Výška nábojů se pohybuje mezi šestnácti až dvaceti centimetry, šířku mají větší z nich devět centimetrů, menší sedm centimetrů. Část z těchto předmětů se do muzea dostala v prvním
desetiletí 20. století, druhá až ve 40. letech 20. století. Dárci nejsou v přírůstkové knize muzea uvedeni.
Literatura:
SVATOŇOVÁ, Stanislava, ŠŮLA, Jaroslav, ZIMMERMANN, Petr.
Válka roku 1866 na Královéhradecku pohledem současníků:
výbor z obecních, farních a školních kronik regionu. Hradec Králové: Okresní archiv Hradec Králové, 1991. 151 s.
Odborná pomoc – Mgr. Jan Tetřev (Východočeské muzeum v Pardubicích)
Mgr. Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek, KICMP
731 200 821, muzeum@ksmp.cz

Fotohádanka

Správná odpověď na naši červnovou
fotohádanku zněla:
„Na fotografii v červnovém čísle Přeloučského Roštu je vyobrazena výstavba

koupaliště na Slavíkových ostrovech. Provoz zahájilo v roce 1960, jeho zánik nastal na konci 80. let 20. století.“
První správnou odpověď nám zaslala
a výhercem se tak stala paní Irena Rozkošná. Gratulujeme.
Do letního vydání jsme si pro vás připravili další historický snímek. Uhodnete,
jaká stavba se buduje na této fotografii
a kdy mohla být přibližně pořízená?
Na Vaše odpovědi se jako obvykle těšíme na známé adrese rost@mestoprelouc.cz. Zároveň vám přejeme krásné léto
a v září si pro vás připravíme další zajímavou fotografickou hádanku.
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Kulináøské okénko

Kulináøské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Máme
před sebou období prázdnin, dovolených, zkrátka čas sladkého odpočinku
na čerstvém vzduchu, koupání… Proto využijte letních měsíců, jak nejlépe
můžete. I k vaření. Využijte všech darů,
které nám příroda nabízí.
HOUBAČKA
Co budete potřebovat: čerstvé houby,
brambory, mrkev, kapustu, bobkový
list, Podravku na dochucení, sůl, pepř,
drcený kmín.
Postup: brambory a mrkev nakrájejte na
kostičky a v mírně osolené vodě uvařte
doměkka. Přidejte na nudličky pokrájenou kapustu a houby. Ty doporučuji
předem ve vařící vodě 2-3 minuty spařit, vodu vylít a ještě propláchnout studenou vodou. Osolte, opepřete, okmínujte, přidejte bobkový list a pokračujte
ve vaření alespoň 10 minut. Na závěr
polévku dochuťte Podravkou. Podávejte s čerstvým chlebem.
ŠPENÁTOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: špenátový protlak, kelímek sladké smetany, vajíčka, kostku zeleninového bujónu,
stroužek česneku, na suché pánvi
opečené kostičky veky, kostičky opečené voňavé slaniny.
Postup: špenát povařte v mírně osolené vodě s kostkou bujónu a rozmačkaným česnekem. Zalijte smetanou, ve
které rozkvedlejte vajíčka. Krátce povařte, dochuťte solí, pepřem, Podravkou. Přidejte opečenou slaninu, bez
vypečeného tuku. Veku dávejte do jednotlivých porcí až na talíři.

česnek, sůl, koření, žloutky, podušené
houby a vše promíchejte. Ze zbylých
bílků vyšlehejte tuhý sníh, který zvolna vmíchejte do směsi. Remosku (pekáček) vymastěte a vysypte strouhankou. Nádivku do ní vlijte a pečte, dokud
povrch nezačne zlátnout. (40 minut).
Takto připravenou nádivku použijte buď
jako přílohu k jiným jídlům, nebo jako
jídlo hlavní, s bramborem a zeleninovým salátem.
OVOCNÉ KNEDLÍKY TROCHU JINAK
Co budete potřebovat: hrubou mouku,
vajíčko, vlažné mléko, kostku droždí,
moučkový cukr, špetku soli, máslo,
šlehačku.
Postup: nejdříve si připravíte kvásek.
Do vlažného mléka (2 dcl) rozmačkejte droždí, přislaďte, zamíchejte a dejte na teplé místo vykynout. Do mísy si
dejte mouku, v prostředku do ní udělejte důlek, do něj přidejte trochu soli,
mléka, ve kterém rozšlehejte vajíčko,
hotový kvásek a vypracujte těsto. Je-li
příliš řídké, přidejte mouku, je-li husté,
přidejte mléko. Nesmí se lepit. Těsto
poprašte moukou, přikryjte utěrkou
a nechte asi hodinu vykynout. Následně ho přendejte na pracovní desku,
kterou si předem pomoučíte. Vyválejte z něj válečky (hady), asi 3 cm silné,
které pokrájejte na špalíčky. Vkládejte
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je do vroucí, mírně osolené vody. Dbejte, aby se vám nepřichytily u dna. Vařte tak dlouho, dokud nevyplavou. Cedníkem je vyzvedněte, nechte okapat
a dejte do připravené mísy. Ihned omastěte máslem. Takto upravené knedlíky
si na talíři polijte rozmačkaným ovocem
s cukrem a šlehačkou. Já takto vařené
knedlíky považuji za velice vhodné.
Ovoce totiž neprochází tepelným zpracováním, tak neztrácí vitamíny ani vůni a také předejdete zklamání, když
vám náhodou při vaření nějaký knedlík praskne.
Něco na závěr. Čas dovolených je
také časem grilování. Já se vám tady
dnes přiznám, co mám z grilu rád. Odpověď je jednoduchá – všechno – ale –
musí se všechno správně připravit. Vše
záleží na nás, jak se ke grilování postavíme. Už to někdo říkal: „Musí se to
dělat s láskou.“ Dost s teoretizováním.
Tady vám nabídnu jeden receptíček.
PIKANTNÍ BŮČEK
Vše záleží na marinádě. K ní budete potřebovat: olivový olej, sojovou omáčku, ostrý kečup, pepř, sůl, sladkou
i pálivou papriku. Vše smíchejte dohromady a plátky bůčku do ní namočte. Nechte je tam celou noc. Ostatní už
umíte.
Ke všem jídlům vám přeji dobrou chuť.
Krásné prázdniny.
Pavel Culek

HOUBOVÁ NÁDIVKA
Co budete potřebovat: čerstvé houby,
voňavou slaninu nakrájenou na kostičky, cibuli, rohlíky, mléko, vejce,
strouhanku, česnek, sůl, pepř, drcený kmín, majoránku, sádlo.
Postup: na sádle do sklovata opečte cibuli, přidejte slaninu a nakrájené houby, 10 minut poduste a odstavte z plotny. Nakrájené rohlíky zalijte mlékem
a nechte nasáknout. Přidejte rozetřený
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Městečko Pøelouč za Lucemburka Zikmunda
Zikmund Lucemburský, (*14. února
1368) syn Karla IV. a Alžběty Pomořanské je historiky akceptován jako významný politik vrcholného středověku. V Čechách byl převážně neoblíbený kvůli
Janu Husovi, na jehož smrti je mu připisován podíl. Hlavní zájem měl o reformu
církve (koncily v Kostnici a v Basileji)
a reformu Říše, zasahoval i do sporů mezi Anglií a Francií, mezi Polským královstvím a Řádem německých rytířů. Sňatkem
s Marií Uherskou (1371–1395), dědičkou
uherského trůnu získal roku 1387 uherskou korunu. Byl jediným Lucemburkem
na uherském trůně, na kterém se udržel
celých padesát let. Jako první vytvořil podunajské soustátí, které sestávalo z uherského, českého království a Svaté říše římské. Soustátí zřejmě mělo být hrází proti
dravé osmanské expanzi. Z podnětu papeže Bonifáce IX. se Zikmund Lucemburský postavil do čela křížové výpravy proti osmanskému sultánu Bajezidovi I., ve
které utrpěl porážku 25. 9. 1396 u Nikopole. Tohoto vítězství u Nikopole naštěstí
nevyužil jeden z nejagresivnějších tureckých sultánů k další expanzi do Evropy.
Té pravděpodobně zabránily události na
jihovýchodě Malé Asie, když v roce 1402
vtrhl do Anatolie (Malá Asie) Tamerlán,
turkijský vojevůdce a krutý dobyvatel,
který vyznával islám a vedl vyhlazovací
a genocidní vojenské výpady ve středoasijské oblasti. Roku 1400 zaměřil svou
dobyvatelskou pozornost na Sýrii. Likvidací maloasijské části Osmanské říše, Tamerlán dočasně zastavil tureckou expanzi do Evropy a tím též přibližně na půl
století odvrátil úplné zničení Byzantské
říše. V bitvě 25. července 1402 u Ankary,
byl sultán Bajezid I. poražen a zajat i se
svými syny turkickým dobyvatelem Tamerlánem (Timur Lenk). Osmanská říše
v té době ztratila jednotu a expanze do
Evropy byla prozatím pohřbena.
Po Václavově smrti roku 1419 se stal
Zikmund Lucemburský jediným dědicem
českého království, kterého katolická šlechta očekávala se samozřejmostí, husitská
šlechta s určitými obavami. Připravovaly se volební požadavky: přijímání z kalicha a sekularizace (zabavení) církevního
majetku. V březnu 1420 byla ve Vratislavi za přítomnosti Zikmunda vyhlášena křížová výprava proti kacířským Čechám. Koncem května oblehl Zikmund
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s křižáckým vojskem Prahu, byl poražen
na Vítkově i pod Vyšehradem. V té době
měl ve své moci Pražský hrad, což využil
28. července 1420 a nechal se korunovat českým králem.

Na jaře 1421 se v Čáslavi sešel sněm,
který ho jako krále odmítl i když na Moravě, ve Slezsku a Lužici ho šlechta uznala. Po prohrané bitvě u Habrů, počátkem
roku 1422 ze země odtáhl. Českou korunu se snažil během dalších let získat
kombinací diplomatického a vojenského nátlaku. Teprve v roce 1429 navázali husité kontakty se Zikmundem, jehož
hodlali přijmout za krále, pokud by uznal
jejich program. To byla pro světskou hlavu křesťanstva nepřijatelná podmínka.
Zikmund musel čekat celých sedmnáct
let po Václavově smrti, než byl v českých
zemích všeobecně přijat jako král.
K Přelouči patří z husitských válek dokument, který je známý jako Antochův
breviář. Objemný spis je uložený v Národní knihovně Praha – Klementinum,
Sbírka rukopisů a starých tisků. Antoch
(Antonín) byl přeloučský kněz, zastával
funkci kněze-oltářníka v kostele sv. Jakuba. Během svého přeloučského pobytu pilně sepisoval tlustý latinský rukopis, který dokončil roku 1417. V době
husitské revoluce se přeloučský kněz

Antoch přiklonil na stranu kalicha. Svůj
breviář nosil při sobě a v letech 1422 až
1432 do něj zaznamenával události rušné husitské doby. Kněz Antoch z Přelouče je také pokládán za autora husitské
postily z roku 1429, uložené v pražské
kapitulní knihovně. V době, kdy si kněz
Antoch psal do breviáře své pozdější
poznámky, již v Přelouči nežil a už tu
nestály ani budovy probožství, které si
pamatoval ze svých mladších let. Války
husitské doby rozehnaly opatovické benediktiny po zániku kláštera v dubnu
1421 do všech koutů země i za hranice.
Hned na samém počátku krutě zasáhly
i do života Přelouče.
Zmar husitské Přelouče se skutečně
zachoval v kronikách z 15. století. V nich
je záznam, že na samém počátku husitského hnutí, 14. ledna 1421 zaútočil na
Přelouč Jan Městecký z Opočna se svými spojenými vojsky, vojsko města Kutné
Hory a dalších vojenských skupin katolických šlechticů a měst. Přeloučská husitská posádka se opevnila v areálu kostela sv. Jakuba. Po krvavém boji, zajal
Jan Městecký 125 husitů, včetně jejich
vůdce kněze Valentina. Vítězové své zajatce odvedli do Kutné Hory, kde je čekala smrt v kutnohorských důlních šachtách. Je možné předpokládat, že vítězné
vojsko husitskou Přelouč vypálilo a zpustošilo, jak bylo tehdy obvyklé. O urputných bojích v nejbližším okolí města svědčí řada archeologických nálezů chladných
zbraní, užívaných v dobách husitských
válek. Opatovický klášter, někdejší‚ přeloučská vrchnost, přestal od jara 1421
existovat. Většiny klášterního majetku
se ujal původně husitský vojevůdce Diviš Bořek z Miletínka. Po neshodách s Janem Žižkou, které vyústily ve vzájemné
vojenské konflikty, stanul Diviš Bořek na
straně panské jednoty. Jako významný
představitel pohusitské válečné aristokracie účastnil se i vyjednávání s císařem Zikmundem Lucemburským o možných podmínkách jeho opožděného
nástupu na český královský trůn.
31. 3. 1433 byl Zikmund papežem
Evženem IV. korunován římským císařem,
ale cesta k vládě v českých zemích se mu
otevřela až 6. 8. 1436 na sněmu v Jihlavě. Během krátké doby své skutečné
vlády v zemích Koruny české 1436–1437
pak císař Zikmund z právního hlediska
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Právní poradna
potvrdil rozdělení církevního majetku
mezi českou šlechtou. 10. května 1437
získal Diviš Bořek z Miletínka dokument,
kterým mu bylo císařem Zikmundem
v částce 600 kop grošů zastaveno do

„dvou životů“ (dvě generace) přeloučské
panství. Poslední slavný Lucemburk Zikmund zemřel 9. prosince 1437 při cestě
do Uher ve Znojmě.
Pokračování v příštím čísle Roštu
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Literatura:
Dějiny města Přelouče, díl I. – Petr Vorel
Dějiny zemí Koruny české, díl I. – Petr
Čornej
Marcela Danihelková

Nároky ze zkaženého zájezdu
Se začínajícím létem se nedílně pojí čas dovolených, trávený
často za přispění cestovních kanceláří či zprostředkovatelů zájezdů. Stane se, že zájezd nesplní vaše očekávání třeba tím, že
bydlíte na pokoji nižší třídy bez výhledu na moře, máte chudší
stravu, než je zaplacená, či se přihodí okolnost, která vám tzv. zkazí radost z dovolené. Nový občanský zákoník upravuje náhradu
škody z vadného zájezdu lépe a precizněji, než tomu bylo dříve.
Předně je třeba vymezit, co se vůbec rozumí zájezdem, aby
bylo možné postupovat v případě náhrady škody dle příslušných
ustanovení zákona s tím spojených. Smlouvou o zájezdu se
pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený
soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se mu za
to zavazuje zaplatit sjednanou cenu. Takový soubor služeb musí být uspořádán na dobu delší než 24 hodin nebo zahrnovat
přenocování a dále musí splňovat minimálně dvě z těchto plnění – ubytování / dopravu / jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou
část souboru nabízených služeb.
Dalším pojmovým znakem je subjekt, a to pořadatel zájezdu. Tím není pouze ta konkrétní kancelář, která zájezd organizuje, ale i ta nebo ten subjekt, který jej nabízí, neb nabízející a organizující subjekt nemusí být vždy totožný. S tím se pojí
i otázky obsahu samotné smlouvy o zájezdu. Vzhledem k tomu,
že téma obsahu smlouvy je značně obsáhlé, bude zbylá část
textu věnována pouze nárokům z vad zájezdu.
Stane-li se, že zájezd nemá vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud si
nevyžádá neúměrné náklady. Vychází se z toho, že pořadatel
je podnikatel, tedy osoba v daném oboru profesionální, která
musí mít v rámci výkonu svého podnikání možnost, za současného důvodného očekávání zákazníka, vady zájezdu napravit.
Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím
služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně. Nezjedná-li však
pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník
určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není
třeba, pokud pořadatel odmítl nápravu zjednat nebo vyžaduje-li
se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.
Vyskytnou-li se po odjezdu natolik podstatné vady zájezdu
a nepřijme-li pořadatel opatření, aby zájezd mohl pokračovat,
nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu,
zajistí pořadatel na své náklady přepravu zákazníka na místo
odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.
Na vady je třeba upozornit včas, stejně tak zažádat o jejich
náhradu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Vadu je nutné vytknout nejpozději
do jednoho měsíce od skončení zájezdu.
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Další typem náhrady je tzv. ztráta radosti z dovolené. Při porušení povinnosti, za niž pořadatel odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení
dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Podstatné je, že pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění
povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci
zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Zákazník má totiž smluvní vztah s pořadatelem zájezdu,
proto je lhostejno, kdo vykonal služby, které pořadatel objednal
pro zákazníka s třetí osobou. Odpovědnost za jejich provedení
má stále pořadatel a zákazník se obrací s jejich reklamací vždy
a pouze na pořadatele.
Mgr. Jan Novák
www.advokatikh.cz/akchvaletice
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Napsali nám
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

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

BURZA FILANTROPIE A NAŠE DIVOKÁ KARTA
Ve středu 15. 6. 216 proběhla v Pardubicích Burza filantropie,
kde bojovalo o přízeň donátorů 7 vybraných projektů neziskových
organizací z okresu Pardubice a Chrudim. Náš projekt „Pergola
na zahradě Orlovny“ získal tzv. divokou kartu a byl podpořený
přímo firmou Sev.en – elektrárna Chvaletice. Moc děkujeme!

PRÁZDNINY V JAKUB KLUBU
Červen byl posledním školním měsícem a děti se moc těšily
na prázdniny. Tento měsíc jsme proto věnovali úsilí v podpoře
školních dovedností. Děti se snažily dohnat, co se dalo, snažily
si vylepšit svůj školní prospěch. V červnu proběhla poslední angličtina s Olgou, trénovali jsme zumbu a hledali poklad Jakub
klubu. V průběhu měsíce musely děti plnit úkoly, které vedly k cestě za pokladem.

Hodně času jsme věnovali tvořivé činnosti a vyzdobili si Jakub klub. V oknech nám létají motýli, které jsme tvořili obtiskovací technikou z temperových barev a barev na sklo. Tvořili jsme
kytičky z papíru, které voní, a růžičky z barevných ubrousků.
A jaké budou prázdniny? Hned první den prázdnin nás čeká akce organizace – letní zážitkový pobyt v kempu Brodský
u Červeného Kostelce.
O prázdninách se můžeme těšit na spoustu zábavy. Pro děti
jsme připravili zajímavé aktivity. Pojď se s námi stát třeba pravým indiánem! Naučíme se indiánské sedmero, řekneme si, co
by indián měl znát. Budeme tvořit lapače snů, batikovat trička
nebo plést indiánské náramky. Další zajímavé aktivity, které nás
čekají, jsou spojené s přežitím dne v přírodě nebo světem automobilových závodníků. Děti se tak můžou těšit na soutěže
o drobné ceny a hlavně zábavu.
Během prázdnin proběhne v klubu florbalový trénink s cenou o nejlepšího a nejšikovnějšího hráče, zumba, trampolína
nebo šipkovaná. Dále nás čeká krásný výlet do Zoo v Praze,
který bude jistě zážitkem pro všechny zúčastněné děti.
Tak hurá na prázdniny!!! ☺
Mgr. Mirka Škávová,
vedoucí Jakub klubu

PODPORA PRO PÌSTOUNY
Prázdniny se nezadržitelně blíží, a to pro děti z pěstounských
rodin, které s námi mají podepsanou dohodu o výkonu pěstoun-
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ské péče, znamená zabalit si věci, protože hned druhý den po vysvědčení společně odjíždíme na zážitkový pobyt do kempu v Červeném Kostelci. Během pobytu se chystáme na výlety po okolí,
koupání v rybníku a na zajímavé soutěže.
Na konci července ještě pořádáme výlet do pražské ZOO, protože to je přání většiny dětí vyrůstajících v příbuzenské pěstounské péči u svých prarodičů, které neměly možnost jakoukoliv
zoologickou zahradu navštívit, protože jejich prarodiče jsou v pokročilém věku a už se necítí na cestování.
Na tomto místě bych se ráda krátce zmínila o příbuzenské pěstounské péči, která byla v poslední době hodně medializována.
Příbuzný dítěte (nejčastěji prarodič) se stane většinou pěstounem
náhle, bez jakékoliv přípravy a možnosti promyšlení důsledků
svého rozhodnutí stát se pěstounem. Mezi nejčastější příčiny umístění dítěte do pěstounské péče patří: náhlé úmrtí rodičů; úmrtí
jednoho rodiče, přičemž druhý se s touto situací neumí vyrovnat,
a tak rodinu opustí; mládí a nezralost matky, která péči o dítě nezvládne; odebrání dítěte rodičům, kteří žijí nevhodným způsobem
života, jenž ohrožuje dítě; psychiatrická diagnóza rodiče; nástup
rodiče do vězení nebo rodiče závislí na alkoholu či drogách. Všechny výše uvedené příklady jsou pro dítě velmi traumatizující, proto
se nejdříve hledají zdroje pomoci ve vlastní rodině, protože hlavní výhody příbuzenské pěstounské péče jsou, že dítě se s příbuznými zná a už mezi nimi existují vztahové vazby; dítě neodchází do úplně cizího prostředí; a pokud je to možné, má šanci na
zachování kontaktu se svými biologickými rodiči. Po přijetí vnoučete se prarodiči změní život, protože dojde ke změně jeho role.
Najednou se z babičky či dědy stane osoba, která má nepřetržitě na starosti výchovu a péči o své vnouče.
Zde je důležité si uvědomit, že péče o dítě je finančně nákladná, a proto jsou i příbuzenským pěstounským rodinám vypláceny dávky ze systému státní sociální podpory a je jim poskytováno doprovázení pověřenými osobami ve stejném rozsahu jako
nepříbuzenským pěstounským rodinám. V rámci doprovázení sociální pracovník pověřené osoby hlavně pomáhá pěstounům řešit otázky týkající se výchovy a péče o nezl. dítě a je k dispozici,
když se mu členové pěstounské rodiny chtějí svěřit se svými radostmi a starostmi.
V sobotu 10. 9. 2016 se na Masarykově náměstí v Přelouči
opět uskuteční akce pro rodiny s dětmi, kde bude mít svoje stanoviště i služba PODPORA PRO PĚSTOUNY a vy se tak budete
moci dozvědět více informací o pěstounské péči.
Mgr. Pavlína Křepská,
vedoucí služby
PODPORA PRO PĚSTOUNY

AKCE PŘELOUČSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
„ŠKOLA K ŽIVOTU NESTAČÍ 2016“
Po prázdninách opět připravujeme spolu se skauty společnou akci pro přeloučské neziskové organizace, které pracují
s dětmi. Akce bude v sobotu 10. září 2016 od 14 hodin na Masarykově náměstí a pod parkem. Prosím zástupce dalších organizací, kteří se chtějí připojit a využít akci pro propagaci vlastní
činnosti, aby nás kontaktovali do 20. 7. 2016 na tel. 731 402 371
nebo mailem charita.prelouc@gmail.com, abychom měli na plakátech všechny účastníky.

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

VÝLET DOBROVOLNÍKŮ DO PRAHY
V sobotu 18. června 2016 jsme s dobrovolníky vyjeli na návštěvu Českého Velkopřevorství Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě. Návštěva se
konala na pozvání hraběnky Dr. Ursuly Czerninové, která navštívila Přelouč v lednu. Paní hraběnka nás provedla palácem a za-
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hradami a přiblížila nám historii řádu. V současnosti provozuje
řád několik středisek sociálních služeb v celé ČR a také aktivně
pracuje s dobrovolníky. Výlet tak byl malou odměnou pro naše
dobrovolníky, kteří věnují svůj čas druhým. Děkuji.
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová,
koordinátorka DC

Pomáhat se dá kdekoli, tøeba i v Rumunsku
Navštívit Rumunsko byl můj dlouholetý sen. Je to země s nádhernou přírodou, která si stále ještě uchovala část své divokosti a nespoutanosti.
Osud tomu ale chtěl, abych se do této země podívala ne jako turistka, ale jako dobrovolnice v rámci projektu Help Camp
Banát. V rumunské části Banátu se v současnosti nachází šest
vesnic s převážně českým obyvatelstvem. V posledních letech
se bohužel tyto vesnice potýkají s vylidňováním, kdy mladí lidé odcházejí hromadně za prací do Čech a jejich rodiče a prarodiče tu na vše zůstávají sami.
Proto sem každý rok přijíždí dobrovolníci, aby místním obyvatelům pomohli s nelehkou prací na poli, případně zajistili
obnovu turistického značení. Sama jsem měla možnost vyzkoušet si téměř každou činnost – jednou jsem okopávala kukuřici, jindy klestila zarostlou trasu a pak zase pomáhala na
poli se senem nebo s bramborami. Díky pomoci konkrétním
rodinám jsem měla možnost blíže nahlédnout do jejich života, který není lehký, ale je v něm hodně co obdivovat. Odměnou za práci mi bylo výborné domácí pohoštění – od domácího sýra, špeku, chleba, po čerstvé domácí nudle na tři způsoby.
Rodiny se snaží být co nejvíce soběstačné a většinu věcí k ži-
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votu si dokáží obstarat samy. Téměř každý tu má kravku, aby
měl domácí mléko, sýry a máslo, nechybí slepice pro vejce, někteří stále vlastní koně, se kterými vyrážejí na pole. Vidět strýčka, jak zapřahá kobylu, aby mu zryla jeho malé políčko, to je
pohled, který se nám už jen tak nenaskytne.
Smutné je, že ač se v Banátu do dneška zachoval tradiční
venkovský způsob života, je tu čím dál méně lidí, kteří ho mohou udržovat. Proto jsem opravdu ráda, že jsem zde mohla být
ještě v době, kdy se tu žije tzv. „po staru“. Zároveň jsem si díky
této dobrovolnické akci splnila svůj další sen – zažít život na
vesnici, který už znám jen ze starých filmů nebo z knížek. Všem,
kteří nostalgicky vzpomínají na minulost, milují přírodu a rádi
dělají něco smysluplného, vřele účast na dalším Help Campu
Banát doporučuji. Více informací se dá zjistit např. na stránkách
Hedvábné Stezky – www.hedvabnastezka.cz
Daniela Stráníková, bývalá dobrovolnice
Dobrovolnického centra Přelouč
a současná koordinátorka dobrovolníků
a pracovnice vztahů k veřejnosti
v Domově u fontány
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Svatá brána - Porta sancta
Milí občané, doba dovolené a prázdnin
je zde, díky Bohu za školu a za práci, která nám pomáhá prožít naplněný život. S naší farností jsme v květnu konali farní pouť
do kláštera v Králíkách, abychom s vírou
v Boží milosrdenství prošli svatou branou.
Novinkou papeže bylo prohlásit některé
brány určené biskupem i v místních diecézích. Papež zve poutníky i do Říma projít svatou branou a vyprosit si Boží pomoc,
odpuštění, které je s milosrdenstvím spjaté. Ještě máme půl roku na to využít tuto
milost! Proto jsem se vydal s pár přáteli kněžími začátkem června do Říma na pouť. Ubytování jsme domluvili v Nepomučenu, což je česká kolej pro studenty teologie, zde
bydlí dnes studenti římských fakult, které sem posílají biskupové z české republiky; zde bydlí rok, nebo dva, tři, Češi i Slováci ale i černoši, z důvodu dostatku místa, nebo ekonomického.
Lze zde objednat i ubytování pro poutníky. Vstup do hlavních
bazilik je možný kvůli bezpečnosti jenom skrze stan s detektory kovu a zbraní, které hlídá policie a ozbrojenci. Hlavní 4 baziliky jsou a nejblíže Nepomučena je Lateránská, kde papež vyhlašuje učení víry. Naproti jsou svaté schody, podobná kopie
i v Králíkách, pak se jde cestou
po via Merulana k bazilice Santa Maria Maggiore. Cestou k ní
se nachází i titulární kostel kardinála Duky, sv. Marcelina a Petra
a v něm také Pražské Jezulátko.
Promluvili jsme si s místním knězem, a pokračovali dále, těsně
před mariánskou bazilikou vlevo
se nachází kostel sv. Praxedis,
kde leží třetí pražský arcibiskup
Jan z Jenštejna. (+17. června 1400 v Římě). Pak jsme navštívili baziliku Santa Maria Maggiore. Další bazilikou je chrám
sv. Petra a chrám sv. Pavla za hradbami. Vatikánská muzea byla plná zajímavých uměleckých děl a završení v sixtinské kapli,
místě volby papežů. U svatého Petra se nachází nejenom hrob
Jana Pavla II., ale i oltář sv. Václava a po stranách fresky Cyrila
a Metoděje.

Bohemicum
Česká kolej Bohemicum byla otevřena 4. listopadu 1884
a byla umístěna v prostorách německého semináře a hospice
Santa Maria dell’Anima, jejímž ředitelem byl Mons. Karl Jänig,
český Němec. Na jejím počátku stojí kromě osoby samotného
papeže Lva XIII. také českobudějovický biskup František z Pauly Jan Schönborn a první vicerektor koleje, František Zapletal.
Prvním rektorem koleje byl Benedetto Lorenzelli. Po odchodu Jänigově z vedení Animy bohoslovci bydleli v letech 1887–1888
v budově bývalé lombardské koleje u San Carlo al Corso. Až
roku 1888 byl koupen bývalý klášter trinitářů na Via Sistina,
kam alumni přesídlili 3. listopadu 1888. 1. ledna 1890 vydal pa-
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pež Lev XIII., iniciátor existence české koleje, breve Vicariam
potestatem, kterým kanonicky potvrdil existenci koleje a udělil
jí práva a výsady kolejí papežských. K jejímu finančnímu zajištění přispělo darování českého poutního domu v Římě i věnování výnosu svatopetrského haléře z českých zemí pro potřeby koleje.
Smyslem existence Bohemika bylo především vytvoření římského ekvivalentu kněžské formace, orientovaného směrem
k univerzálnímu a centrálnímu pojetí církve v kontrastu s formací v zemích monarchie, poznamenanou josefínským pojetím
role kněze ve společnosti. Období národnostních střetů s sebou
však přináší i druhý, neméně důležitý aspekt existence koleje:
přispívat ke společnému soužití obou jazykových národů v Čechách (kolej je až do první světové války chápána výhradně jako kolej země české). Již po první světové válce do koleje začínají přicházet alumni z moravských diecézí, a postupně i alumni
ze Slovenska. Po vzniku Československa se navíc ukázalo, že
počet diecézí je najednou trojnásobný, takže bylo nutno postavit kolej dostatečně velkou.

Vznik Nepomucena
Základní kámen ke stavbě nové koleje byl vysvěcen o narozeninách papeže Pia XI., 31. května 1927, Pietrem kardinálem Gasparrim. Nová
budova Nepomucena
byla posvěcena 23. dubna 1929; toto datum
symbolicky spojovalo
svátek svatého Vojtěcha, milénium svatého
Václava, dvousetleté výročí kanonizace svatého Jana Nepomuckého a kněžské jubileum Pia XI. Kolej vysvětil pražský arcibiskup
František Kordač. O rok později, 23. dubna 1930 papež Pius XI.
přenesl apoštolskou konstitucí Ubi primum práva, majetek
a povinnosti české koleje na nově postavené Nepomucenum.
V hlavní budově Nepomucena sídlí kněží, bohoslovci, velká
kaple sv. Václava, ale i kuchyně s prádelnou a Historický ústav
s knihovnou. Vedle ní stojí menší dům s vrátnicí, v němž sídlí
sestry boromejky, které obstarávají servis pro obyvatele Nepomucena a mají vlastní mariánskou kapličku. V koleji se nachází kaple v přízemí s obrazy Českých světců pro bohoslovce, kteří se zde modlí a mají
zde normální program jako
v kněžském semináři.
Po návratu z pouti se konala noc kostelů, zahájením v modlitebně sboru církve Husitské v Přelouči. Kéž
Kristus, který je živý, vám dává svůj pokoj a chrání vás
na cestách o dovolené. Také
ochrana sv. Kryštofa. (obraz
se nachází ve Vatikánu). Závěrem vám přeji požehnaný čas dovolené.
Váš P. Lubomír Pilka

Přeloučský ROŠT
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Pøeloučský regenschori – František Filipovský starší
Kulturní veřejnost má v živé paměti národního umělce pana Františka Filipovského mladšího, který opustil jeviště tohoto světa dne 16. října 1993.
Vzpomínky na otce tohoto oblíbeného představitele především komických
divadelních, filmových a televizních rolí
a symbolickou osobnost českého dabingu však postupně vybledly již kolem poloviny minulého století. Přitom byl pan
František Filipovský starší od šedesátých let 19. a počátkem 20. století výraznou postavou kulturního života, svým
významem daleko překračující hranice
města Přelouč, kde dlouhá léta působil
jako ředitel kůru, kapelník a učitel zpěvu na měšťanské škole. Pro širokou českou veřejnost byl především významným hudebním skladatelem.
František Filipovský starší nebyl místním rodákem – narodil se dne 9. března
1845 v Rožmitále pod Třemšínem v okrese Příbram, a to ve velmi početné rodině
pana Lukáše Filipovského. Jeho hudebního nadání si nejprve povšiml rožmitálský řídící učitel pan Brož, který ho
také jako první zasvětil do základů hudební nauky, a zároveň ho učil hře na
varhany. Další jeho učitel, pan Novák,
ho vyučoval hře na housle a na flétnu.
Tento nástroj ovládl posléze virtuózním
způsobem.
Nemajetný otec, Lukáš Filipovský,
počítal původně u syna Františka s výukou řemeslu, ale po přímluvě obou
výše zmíněných učitelů dal souhlas ke
studiu na varhanické škole v Praze.
Záhy se však potvrdily otcovy obavy, že
na absolvování této školy budou rodině
chybět finanční prostředky. František si
proto musel vypomoci sám hrou na různé nástroje v pražských kavárnách, čímž
se však dostal do rozporu se školním
řádem. Po opakovaném varování přišel
trest – vyloučení ze studia. Aby mohl
zůstat v Praze a byl nadále nezávislý
na finanční podpoře od otce, stal se členem známého orchestru Rudolfa Máši, ve kterém se záhy prosadil jako sólový hráč na flétnu a první houslista.
Plných 8 let hostoval s tímto orchestrem
v různých evropských městech a lázeňských místech, zejména v Německu
a v Polsku. Toto angažmá ho natolik fi-
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nančně zabezpečilo, že mohl podporovat nejen své stárnoucí rodiče a mladší sourozence, ale po návratu do Prahy
uskutečnil i svůj dávný sen a úspěšně
dokončil v roce 1868 studium na varhanické škole. Bezprostředně po jejím absolvování byl přijat jako flétnista za člena orchestru Prozatímního divadla, kde
působil pod taktovkou Bedřicha Smetany a mimo jiné i po boku Antonína Dvořáka. Na to byl po zbytek svého života
hrdý a rád vzpomínal např. na svoji aktivní účast při premiérách Smetanových
oper Prodaná nevěsta a Dalibor.

František Filipovský starší se s Prahou rozloučil již ve svých 27 letech,
v roce 1872, když přijal místo ředitele
kůru v Přelouči. Jako vynikající instrumentalista, hudební pedagog a organizátor byl zároveň činný i jako kapelník
městské hudby (mezi lety 1886–1901
i hasičské hudby), soukromý učitel hudby a také učitel zpěvu na místní měšťanské škole. Dirigoval též Pěvecko-hudební sdružení (hudebně-pěvecký odbor
Občanské besedy). Městská hudba pod
jeho vedením dosáhla takové kvality, že
se o ní mluvilo jako o vážném konkurentovi kolínské Kmochovy hudby. Byla zvána k vystoupením i na pražském
Žofíně. V Přelouči působil plných 47 let,
a to až do své smrti dne 11. října 1919.

Na tehdejší hudební život v Přelouči si zavzpomínal hudební skladatel a bývalý ředitel měšťanské školy v Pardubicích pan Jan Hroch ve svém příspěvku
do Almanachu, vydaném u příležitosti
slavnostního otevření nové budovy přeloučské sokolovny v roce 1929. Uvádí
zde, že v Přelouči prožil 18 nejlepších let
svého života a poukazuje především
na své působení v hudebním kroužku“,
který za vedení pana ředitele Filipovského poskytoval hudbymilovným posluchačům i interpretům nezapomenutelné zážitky. Mimo jiné uvádí: „Každý si
rád poslechl pana ředitele Filipovského,
který ze své flautičky loudil sametově
hebké tóny, celé kaskády jiskřivých a perlivých pasáží, něžných melodií a přísně
stavěných vět hudby klasické.“ Pan ředitel Hroch vzpomíná dále i na dobrou
pověst městské hudby, zpravidla řízené panem Filipovským. Ve městě působila i další hudební tělesa, jako např.
„Ptáčkovci“ a „Karabcové“, pojmenovaná podle svých dirigentů. K tomu uvádí: „Byla pro nás velká radost, když se
někdy všichni tito kapelníci sesedli –
ač konkurenti – svorně u pultů, aby si
zahráli některé vážnější skladby, které
nemohli se svými soubory nacvičit. Bývalo-li to v létě, posedávalo na plotní
podezdívce kolem „Besedy“ plno vděčných posluchačů.
Skladatelská činnost pana Františka Filipovského staršího byla všestranná. Vytvořil mnoho výborných hudebních
skladeb, z nichž si můžeme připomenout: houslový koncert Polonéza, Ouverturu na počest stých narozenin Františka Palackého, flautovou skladbu Tlukot
slavičí, směs národních písní Hudební
květy, Rej skřítků, Rozhovor klarinetů
s flétnou, Švitoření sýkorek, Šveholení
kosů, skladbu pro lesní roh Vyznání lásky, Dívčí smích, Rozehraný fagot, taneční skladby jako Nazdar Prozatímnímu divadlu, Šumařská polka, nebo
Dědečkův taneček, pochod Na rozloučenou, četné skladby chrámové atd. Jeho skladby přežily celá desetiletí a pronikly i daleko za hranice vlasti. Např.
Tlukot slavičí byl ještě v druhé polovině
minulého století oblíbenou repertoárovou skladbou.
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Město Přelouč žilo v poslední třetině 19. a počátkem 20. století opravdu
bohatým kulturním životem. Vedle inscenací místních ochotníků sem zajížděly známé herecké společnosti, jejich
ředitelé považovali toto město za svoji velmi dobrou „štaci“. Totéž se týkalo
i hudebních produkcí. Na každém kulturním představení ochotníků i profesionálů měl místní regenschori vyhrazené křeslo v první řadě. Takové vážnosti
se zde pan František Filipovský těšil. Pro
tehdejšího „městského správce“, pana
Jana Dítěte, byl pan Filipovský jakýmsi
kulturním pověřencem.
František Filipovský mladší vzpomíná v Almanachu, vydaném k 30. výročí
založení Základní umělecké školy v Přelouči ve školním roce 1979/80, na své
dětství takto: „Jako malý chlapec se pamatuji na hluboké zážitky z návštěv slavných muzikantů, které Přelouč hostila,
a které jsem také poznal osobně. A byli to nějací umělci, jako slavní houslisté
Kubelík a Kocián, Emma Destinová, Karel i Emil Burianovi, oba bratři Jeremiášové, národní umělec Jan Heřman, klavírista, a jiní. Ti všichni bývali hosty naší
rodiny…
Z dětství vzpomínám na to, jak jsem
jako kluk (to bylo před první světovou
válkou) o každém Prvním máji běhal
vždycky s otcovou kapelou po městě
a směl mu nosit taktovku. Řečeno s Karlem Poláčkem: „... a lidi se koukali, a já

se koukal, jestli se koukají, a byl jsem
velice hrdý, že se koukají.“
Pro celkový pohled na osobnost přeloučského ředitele kůru dejme ještě
slovo jeho mladšímu rožmitálskému spoluobčanovi, panu R. R. Hoffmeisterovi,
kterého cituje v časopise Krajem Pernštýnův, roč. 11. (r. 1930/31) autor příspěvku pod značkou N. P. takto: „Filipovský
byl slovanská duše, … nenáročný umělec, tvořil spíše pro vlastní potěšení, než
pro uznání veřejnosti, před níž se téměř
skrýval, vydával své skladby, jen když
je od něho nakladatelé sami vylákali,
jinak je nechával v rukopisech ležeti
a dával je opisovati každému, kdo ho
o ně požádal. Tak se stalo, že se jeho
skladby hrávaly na všech možných koncertech, on sám však z toho neměl pranic. Byl to mladý, krásný muž, vážné
tváře a zasněných, jakoby do jiného světa obrácených zraků, hlava plná velkých
záměrů a nadějí… Jeho Tlukot slavičí
a jiné skladby zní dosud občas ve vlasti i v daleké cizině, ba až i za mořem,
a udržují tak starou slávu rožmitálské
hudební trojice: nešťastného a geniálního Jakuba Jana Ryby, Františka Drechslera a Františka Filipovského!“
Co však víme o soukromém životě
pana regenschoriho? Svůj staromládenecký způsob života ukončil tento vážený a ctěný občan až ve svých 46 letech, tj. v roce 1891, kdy se zamiloval
do osmnáctileté dcery z rodiny Obsto-

vy. Obstovi se přistěhovali do Přelouče
v roce 1866 z Bystrého v Orlických horách a postavili si zde ze svých úspor dům
s krámem, kde paní Obstová prodávala střižní zboží. Dům stál v nynější Pražské ulici (dříve Poděbradově třídě) a měl
číslo popisné 9. Paní Obstová ženichovi,
který požíval velké vážnosti, přála.
Přes značný věkový rozdíl (28 let),
vzniklo sňatkem velmi hezké, harmonické manželství. Ještě v roce 1891 se narodila první dcera Eliška, v roce 1895 další dcera Marta a v roce 1899 pak třetí
dcera Marie. Teprve za dalších 8 let, tj.
v roce 1907, když bylo otci již 62 let, se
narodil syn František, který se později
proslavil především jako divadelní a filmový herec, posléze též jako dabér.
Přeloučský regenschori, pan František Filipovský starší, ukončil svoji životní pouť dne 11. října 1919. Zarmoucená rodina, občané a přátelé z blízka
i daleka jej doprovodili na místní Svaté
pole. Představitelé města umístili po jeho
smrti na domě č. p. 9 pamětní desku.
V roce 1994 byla na témže domě
odhalena pamětní deska i jeho zesnulému synovi, Františku Filipovskému
mladšímu. K slavnostnímu odhalení
došlo u příležitosti pořádání nultého
ročníku „Ceny Františka Filipovského
za dabing“. Město Přelouč na oba tyto
významné přestavitele české kultury
nezapomíná.
František Hollmann

Radši tøetí značky, nežli platit kačky
V posledních letech se stále častěji setkáme na silnici
s automobilem, převážejícím jízdní kolo či kola. Někdy na
střeše, jindy na zadních, pátých či třetích dveřích. Vozidla
také bývají vybavena zvláštním nosičem kol, připevněným
na tažném zařízení. Pak ale tento nosič obvykle zakrývá registrační značku (RZ) auta, což je nepřípustné. V minulosti (a nezřídka i dnes) je „popuštěna uzda lidové tvořivosti
zlatých českých ručiček“ a na nosiči se objeví napodobenina RZ různé kvality a použitého materiálu. Jiní, nekreativní řidiči prostě jen sejmou zadní značku z vozidla a přemístí ji přechodně na nosič. Se změnou zákonů od ledna
2016, je ale třeba požádat, o přidělení „tabulky s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělené k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu“.
Tabulku vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností
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(tj. třeba v Přelouči) na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka. Za vydání třetí
značky zaplatíte správní poplatek 600Kč a obdržíte ji za týden až dva. Jestliže v předchozích letech policisté přimhouřili nad tabulkou domácí výroby oko, tak nyní již nemohou.
Když je umístěna na vozidle tabulka registrační značky,
která nebyla vozidlu přidělena, případně je-li tabulka registrační značky zakryta, nečitelná nebo upravena anebo
umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena
její čitelnost, jedná se o přestupek, za nějž se uloží pokuta
od 5000 do 10000 Kč. Takže zvažte, než vyrazíte na letní
dovolenou vozem s bicykly na nosiči tažného zařízení, zda
na třetí značce „šetřit“.
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
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Anketa 2016

Excalibur Fichtlcup

Dostihová Anketa o nejsympatičtějšího jezdce, žokeje, jezdkyní - amazonku Českých překážkových dostihů bude zahájena při druhé kvalifikaci na Velkou Pardubickou 25. června.
Anketa je již nepřetržitě dvacet jedna let prezentována.
V anketě bylo ve finálových výsledcích již několik zvučných jmen překážkových jezdců a žokejů. Tradičně je anketa poslední čtyři roky vyhodnocována o čtvrté kvalifikaci na
Velkou Pardubickou, kdy od června do začátku září jsou anketní lístky této soutěže prezentovány při vybraných překážkových dostizích a i otisknuti v partnerských mediálních prostředcích.
Největší prezentace Ankety je ve Východočeském kraji jak
na Pardubickém závodišti a i tak též na uznávaném závodišti
Kolesa u Kladrub nad Labem.
Dále anketní lístky přijímají dvě dostihové školy pro své
žáky, škola ve Velké Chuchli tak i škola v Kladrubech nad
Labem. Zajímavostí je, jak mezi sebou školy soutěží v rámci hlasů svých oblíbenců, kteří absolvovali jejich školy, kdy
v oblíbenosti v jednom z ročníků ankety figurovala jména, Jan
Verner (škola ve Velké Chuchli) a Jakub Kocman (škola Kladruby nad Labem).
Uzávěrka této tradiční ankety se uskuteční 6. září 2016
a 10. září budou ručně broušené skleněné poháry předány vítězům ankety, bude předán i skleněný zvonec – Top cena Ankety (nejvíce hlasů v roce 2016).
Josef Vaníček Jun.

V sobotu 28. 5. 2016 proběhl na tankodromu již 10. ročník
Excalibur Fichtlcupu. Závodu se zúčastnilo 26 dvoučlenných
posádek strojů Jawa 50, kteří se během 4 hodin střídali za řidítky. Počasí účastníkům moc nepřálo, vysoká teplota vzduchu
podporovala vysokou prašnost. Celkovým vítězem byla posádka z Liberce ve složení Aleš Hybner a Kurt Lindner s celkovým
počtem 60-ti ujetých kol, což odpovídá vzdálenosti 120 km.
Na druhém místě v kategorii Originál se umístila domácí posádka Ondřej Šebestián a Petr Tauscher s 58 koly. Děkujeme
všem zúčastněným, sponzorům a partnerům těchto závodů.
Jaroslav Šebestián
Autorka fotografií: Petra Štumrová
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STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ Kladruby nad Labem

Den starokladrubského koně 2016
Už tři roky se nadšenci tohoto krásného plemene těšili na
tuto významnou událost, neboť kvůli rozsáhlé rekonstrukci se
jezdecký den na nějaký čas přesunul do Slatiňan. Myslím si, že
těšení nebylo marné, protože celý den byl nabitý pestrým programem, který zajistil zábavu na celý den. Kladrubští koně se
nám ukázali v celé své kráse, a byla tak zpečetěna jejich síla,
vznešenost, jedinečnost a majestátnost.
Každé představení mělo své jedinečné kouzlo, těžko říci, které bylo nejlepší. Některá byla více adrenalinová, jiná v sobě naopak nesla více vznešenosti. Návštěvníci mohli tedy např. vidět
skokovou čtverylku, rychlá kola, barokní koktejl, dvanáctispřeží
a další. Naši studenti se do této akce také zapojili a předvedli
široké veřejnosti hru zvanou Puschball a voltiž. Musím říci, že
se to všem moc povedlo. Na koňském hřbetě jsme se také přenesli zpátky do minulosti a diváci mohli zhlédnout rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. a jeho císařovnu Elizabeth
Bavorskou, zvanou Sissi. Dalším doslova zlatým hřebem této
akce byla návštěva až z dánských královských stájí, která nám
přivezla ukázat zlatý kočár. Ke konci jsme mohli vidět slavnostní zahánění starokladrubáků, které všechny přítomné dojalo k slzám.
Díky této akci jsem si uvědomila, kolik píle, trpělivosti a dřiny stojí za pořádáním takové události. Bez pár pádů a škrábanců se to pochopitelně neobešlo, ale k žádnému velkému úra-
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zu nedošlo, a tak vše dopadlo, jak mělo. Děkujeme, že jsme se
i my studenti mohli této velkolepé události zúčastnit, nabýt nové zkušenosti do své budoucí praxe, a již teď se těšíme na další jezdecké akce.
Elizabeth Myslivcová,
studentka 1. ročníku
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HODNOCENÍ TÝMŮ HC JESTŘÁBI V SEZÓNÌ 2015–16
A-TÝM (ČNHbL)
A tým vstupoval do nového modelu národní ligy s tím, že by
chtěl potvrdit své postavení z posledních dvou sezón. Vyhrál vypjaté derby se Svítkovem, ale pak přivezl několik porážek ze hřišť
silných soupeřů. Následně však začal ukazovat, především na
domácích hřištích, své přednosti a začal získávat body, které jej
vynesly do horních pater tabulky. Tabulka se postupně začala
dělit a první osmička, kde byli i Jestřábi, se odtrhla. Nakonec šli
Jestřábi do playoff ze šesté pozice a v prvním kolem potrápili zkušenou Třemošnou. Vyrovnaný první duel v Třemošné vybojovali
až v dlouhé sérii nájezdů. Druhý zapas doma už s přehledem ovládli a postoupili do čtvrtfinále. Tam je čekala silná Jihlava a bohužel se ji doma nepodařilo udolat. Odvetný zápas v Jihlavě byl velice těžký a prohra znamenala konec ve čtvrtfinále. Celkově z toho
bylo 7. místo ve dvacetičlenné soutěži, což je dobrý výsledek, který zavazuje do další sezóny.
Za A tým nastoupili:
Brykner, Dvořáček, Svoboda P., Moravec, Příhoda, Štefanský, Hejhal,
Čapek, Stoklasa, Vorba, Šmíd, Teplý, Michetschlager, Kazimír M., Kazimír D., Novelinka L., Kubát, Mucha, Hudec, Svoboda J., Kunc, Böhm,
Menc L., Novelinka P, Jandát, Hutla, Kraus Jar., trenér Štefanský
(Libor Komůrka)

sledky, spíše se snažíme, aby děti hokejbal bavil a chtěly jej hrát.
I když musím říci, že ačkoli jsme byli v této sezóně nováčkem
a neměli jsme žádné zkušenosti, jsme se v turnajích neztratili
a v několika utkáních si naši malí Jestřábi vychutnali hřejivý pocit z vyhraného zápasu. Byli jsme pořadatelem jednoho, všemi
zúčastněnými velmi pozitivně hodnoceného, turnaje naší kategorie. Sezónu hodnotíme tedy jednoznačně pozitivně. Do další sezóny bychom chtěli rozšířit hráčský kádr a zapojit se do turnajů
minipřípravek, kde je herní formát 3+1. Máme skvělé zázemí, do
začátku dětem vybavení zapůjčíme. Přijďte zkusit hokejbal.
(Tomáš Hájek)

ROŠTÌNKY
Sezóna ženského přeboru je oproti mužským soutěžím pootočená, takže my jsme teprve v její polovině, zatímco muži už
končí. S výkony děvčat jsem spokojen tak napůl, protože máme
hodně co zlepšovat. Turnaje v Letohradě a v Heřmanově Městci jsme neodehráli vyloženě zle, ale vždy tomu k úplné spokojenosti maličko chybělo. To nám ale nebrání mít radost z pohybu
a ze hry. Rád bych proto touto cestou přizval i další přeloučské ženy a dívky (a věřte, že na věku nezáleží), aby hokejbal vyzkoušely. Třeba se pak i ony budou podílet na zlepšených výkonech
v druhé půlce sezóny.
(Filip Oliva)

B-TÝM (2. NHbL – VÝCHOD)
Béčko se ve vyrovnané soutěži drželo v polovině tabulky i díky nevyrovnaným výkonům v sezóně. Dokázalo všechny své soupeře jednou porazit, porazilo silné týmy Heřmanova Městce, Delty, Svítkova, Chrudimi či Autoskla, ale také ztratilo zbytečně body
s posledními Živanicemi nebo Prachovicemi. Výkonnost týmu
srážela především špatná tréninková morálka hlavně mladších
hráčů, protože zkušenost těch starších ne vždy na soupeře stačila. Do play-off šlo béčko ze sedmého místa a nastoupilo proti
silné Chrudimi. První utkání se nepovedlo a byl z toho debakl, další tři utkání již byla vyrovnaná, ale z postupu se nakonec radoval soupeř. Umístění mužstva tak korespondovalo s jeho současnou výkonností.
Za B tým nastoupili:
Raška, Slanina, Komůrka, Drápalík Michal, Drápalík Martin, Kubát,
Hejhal, Kalousek, Hudec, Čapek, Mlynář, Matoušek, Motyčka, Svoboda J., Polák, Kadera, Tesák, Dekereš. Oliva, Moravec, Hájek, Lauryn, Smolík, Kazimír M, Kazimír D., Kraus jar., Dvořáček, Navrátil,
Šimek, Rob, Sedmák, Cidlinský, Balada
(Libor Komůrka)

STARŠÍ ŽÁCI (MČR – VÝCHOD)
Letošní sezóna byla jedna z nejlepších. Odehráli jsme dobré
zápasy se silnějšími soupeři. Sice jsme je nikdy neporazili, ale
alespoň jsme neinkasovali tolik branek a dokázali i branky dát.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům za dobré výkony a snahu.
(Luděk Tesák)

MIKROPŘÍPRAVKA
V loňském roce jsme založili v klubu kategorii mikropřípravka s cílem zúčastnit se celého projektu přeboru mikropřípravek
v rámci MČR této věkové kategorie. Herním formátem této kategorie je 3+0, tedy 3 hráči bez brankáře. Cíl se podařilo splnit a kromě jednoho turnaje, kde jsme z důvodu vysoké nemocnosti nemohli být, jsme odehráli všechny turnaje. Netlačíme příliš na vý-
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NÁBOR KARATE
Středa 14. září 2016 – 17.00
v tělocvičně u internátu bývalého učiliště
(u výjezdu na Pardubice, vedle kasáren)
Zveme všechny – muže, ženy, dorostence, děti, zkrátka všechny, kterým už došlo, že se o jejich bezpečnost nikdo starat nebude, všechny, co se nebojí trochu si zpevnit postavu a nefňukat.
Cvičení se skládá z posilování, protahování, vylepšování motoriky a vlastní výuky sebeobrany a úderových technik. Pro soutěživé typy možnost závodů, pro ostatní kondiční cvičení se sebeobranným zaměřením, zisk sebedůvěry ve vlastní schopnosti
a uznání v kolektivu. Tréninky jsou téměř každý den na různých
místech, tak je možnost být pohybově aktivní podle vlastních možností. Fyzická připravenost není podmínkou, kondiční příprava
probíhá postupně od začátku a podřizuje se většině. Kromě výuky tu najdete i dobrý kolektiv, (pravda je, že většina jsou ženy
a dívky) oddychovou aktivitu, většinou u grilu, možnost prázdninových akcí a výletů. Nábor probíhá od září do prosince, pak se
můžete rozhodnout, pokud vás to bude bavit, zda postoupíte do
oddílu, či zůstanete raději ve světě počítačových bojovníků. Taky
vám to může zachránit život, když včas a rychle ten mobil či tablet v tramvaji odevzdáte a přidáte i peněženku.
Informace a případné dotazy na facebooku –
skupina Karate Přelouč, www.karateprelouc.cz,
m. 606 125 988 – Souček Lubomír 1 DAN, trenér 2. třídy,
zkušební komisař Pardubického kraje.
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Napsali nám

MLÁDÍ VPŘED
Se zájmem si čtu v Roštu o aktivitách dětí a studentů na přeloučských školách. Je úžasné, co všechno znají, jakých soutěží se
účastní, kam se jedou podívat, či jakých sportovních úspěchů dosahují. Však k tomu nemalou měrou přispívají i šikovní učitelé, kteří vědí, jak pomoci.
O to víc mě překvapilo, když vídám před desátou hodinou dopolední (tedy o velké přestávce) skupinky náctiletých vybíhajících
z naší střední školy na nákupy do samoobsluhy (asi ráno nestihly
koupit svačinu či sešit) a co horšího – zakouřit si. Děvčata i chlapci postávají s cigaretou okolo odpadkových košů, aby doplnili nikotinový deficit. Škola má učit
a vychovávat. V tomto případě tedy vychovává
k zlozvyku, který ohrožuje zdraví všech zúčastněných tím, že dovolí studentům opustit školu během doby, kdy za ně zodpovídá.
Nejsem určitě jediný, kdo si této situace všiml.
Žádám tímto vedení GY a SOŠ, aby se pokusilo
přehodnotit současnou situaci a podniklo kroky, aby od nového školního roku škola reprezentovala jen pozitivním způsobem.
KM

w

te na nesmysly, jako že večer už se nejí, že je nutné vynechat sacharidy, apod. Najezte se.
Na závěr mi ještě dovolte pár motivačních slov – je skvělé, že
jste se rozhodli se sebou něco dělat, ale zdravý životní styl je běh
na dlouhou trať. Nechtějte všechno hned. Ty nesprávné zvyky jste
si taky nevybudovali ze dne na den. Ta kila jste taky nenabrali ze
dne na den. Nečekejte tedy, že se jich tak rychle zbavíte. Dejte tomu čas. Buďte trpěliví. Snažte se všemu pořádně porozumět. Nežeňte se do všeho honem honem. Nic Vám neuteče. Naopak,
máte větší šanci uspět, když budete změny dělat postupně. Dáte tak Vám i Vašemu tělu čas zvyknout si na ty novinky. Nejde
o rychlost, ale o vytrvalost. Hodně štěstí.
Zdena Vlasáková

Jak začít žít zdravě?
Prvním krokem by mělo být pravidelné stravování. Pokud jste úplní začátečníci, je třeba
nastavit sobě i svému tělu nějaký režim a pravidelný přísun potravy je základ. Musíte tělu ukázat, že se nemusí bát, že by nedostalo najíst. Že
Vy mu budete dodávat živiny a ono na oplátku
přestane ukládat zásoby na horší časy. Je důležité jíst každé tři, maximálně čtyři hodiny.
Čtyři hodiny opravdu nepřekračujte, protože to
už je doba, kdy tělo začne hladovět.
Každý máme jiný denní režim a jiný režim
máme v pracovní dny, jiný třeba o víkendu. Přizpůsobte si pravidelnou stravu svému režimu.
Co ale mějte na paměti – hlad je nepřítel. Nesmíte mít hlad. Takže pokud víte, že nebudete mít
čas na oběd, buďte na to připraveni a vezměte si jídlo s sebou.
Při změně životního stylu potřebujeme nastartovat metabolismus, aby začal opět pracovat
pro nás. Proto je důležité snídat, co nejdříve je
to možné. Doporučuji zhruba tak do třiceti minut
od probuzení, maximálně do hodiny. Rozhodně
na snídani nezapomínejte, tělo potřebuje získat
živiny po dlouhé noci a také potřebuje mít z čeho čerpat energii. Nesmíme opomíjet ani svačiny, které jsou také nezbytnou součástí jídelníčku. Jsou to sice menší porce, ale pomohou
nám překlenout dobu mezi hlavními jídly. Poslední jídlo bychom měli sníst zhruba hodinu
až dvě před spaním, takže pokud někdo chodí
spát o půlnoci, tak ještě mezi 22. a 23. hodinou
by měl něco malého sníst. Rozhodně zapomeň-
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