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RADA MÌSTA PŘELOUČE
43. schůze Rady města Přelouče se uskutečnila 29. 2. 2016. Radní na ní vzali na vědomí zprávu o přehledu produkce domovního odpadu
v roce 2015. Dále rada schválila výzvu
k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Rekonstrukce chodníků
v obci Štěpánov. Jedná se o veřejnou
zakázku dělenou na části – rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov –
1. část – Chodníky a zpevněné plochy,
a rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov – 2. část – Veřejné osvětlení.
Rada také schválila Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – I. a II. etapa s uchazečem AVE
Kolín s.r.o. s nabídkovou cenou bez
DPH – 2.322.998,- Kč. Rekonstrukce
veřejného osvětlení v městské části Klenovka je navržena z důvodu nedostatečného osvětlení komunikací a chodníku. V některých úsecích komunikace
a chodníku chybí osvětlení úplně. Projekt je z důvodu postupné výstavby rozdělen na tři etapy. Navržena jsou svítidla s LED technologií se vzdálenou
správou s bezdrátovým přenosem dat.
Na financování projektu bylo uvažováno s případnou podporou z Programu Efekt 2016 Ministerstva průmyslu
a obchodu. Získání této podpory se
ukázalo jako nereálné a rada města
rozhodla o realizaci projektu z vlastních prostředků.
Rada také schvaluje dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na přístavbu

Mateřské školy Přelouč, Za fontánou,
uzavřené s Architektonickou kanceláří Ing. Arch. Pavla Maléře, CSc., Pardubice, kterým se nasmlouvaný rozsah
prací rozšiřuje o projektovou dokumentaci pro provedení stavby na interiérové vybavení nové budovy za cenu
102.850 Kč včetně 21 % DPH.
Rada města rozhoduje o poskytnutí dotací na rok 2016 z rozpočtu města
a schvaluje podstatné náležitosti smluv
na poskytnutí dotací do 50 tis. Kč (včetně) z rozpočtu města v roce 2016:
n Svaz tělesně postižených v České republice, os. Přelouč – na výdaje související s činností organizace – rekondiční a kulturní aktivity – 5.000,- Kč.
n ZeHa studio s.r.o. Pardubice – na
výdaje související s pořádáním akce TANK POWER SHOW VIII, 21. 5.
2016 v Přelouči – na odměny pro děti, propagaci, program a technické
zabezpečení – 15.000,- Kč.
n Hasičský sbor ČHJ v Přelouči – na
pořádání oslav k výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů a Městské policie – na atrakce pro děti, hudební program, dopravu a technické
zabezpeční – 20.000,- Kč – výdaje
související s činností hasičské mládeže).
n Václav Rokyta – FC Mazáci Přelouč –
5.000,- Kč.
n Klub českých turistů Přelouč na výdaje související s činností organizace – na energie – 10.000,- Kč.
Dotace do 50.000,- Kč včetně podle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích,

schvaluje rada města. Rada města také schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 1/2015 Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu na
nákup osobního automobilu Škoda
Fabia Combi od firmy Louda Auto, a.s.
pro potřeby Pečovatelské služby.

44. schůze Rady města Přelouče proběhla 14. 3. 2016. Radní na ní
rozhodli o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2016:
n 10.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Mělice na dopravu na soutěže
a výstavy, na ceny a odměny pro
soutěžící,
n 20.000 Kč Hasičskému sboru ČHJ
v Přelouči na pořádání soustředění
mladých hasičů Zderaz a dopravu
na soutěže,
n 5.000 Kč Auto-Moto veteráni, spolku Přelouč na úhradu energií a nákup cen pro účastníky 9. ročníku
Rallye Železné hory,
n 5.000 Kč Potravinové bance Pardubice, z. s. na potravinové balíčky a na
náklady na dopravu,
n 10.000 Kč Klubu umění – Art club z.s.
Přelouč na úhradu nájemného, sochařský workshop a pořádání akcí
v Přelouči,
n 8.000 Kč Českému svazu chovatelů, z. o. Přelouč na nákup čestných
cen, nákup krmítek a klecí a startovné na soutěže v králičím hopu.
Rada také souhlasila s úhradou nákladů na prodloužení autobusové linky 650620, spoj č. 8 z Mělic a Lohenic
na zastávku Přelouč, Masarykovo náměstí.
mh

Město Přelouč, Kulturní služby města Přelouče a M. Bečička s kolektivem
srdečně zvou občany na pokračování úspěšného pořadu

VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE
dne 26. dubna 2016 od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ
Vstup zdarma
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Zpráva z úseku rozvoje a obnovy majetku – pokračování
Při rekonstrukci kanalizační sítě ve
Foersterově ulici, realizované společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., jsme byli nuceni zřídit nové
uliční vpusti, protože došlo k zásadní
změně trasy kanalizačního potrubí v komunikaci. Vynaložené finanční prostředky na tuto akci činily částku téměř 360.000 Kč.
Do rozšíření zpevněných ploch pro
umístění kontejnerů na separovaný odpad, realizovaných v ulicích Smetanova, Palackého a Veverkova, bylo v rámci
samotné Přelouče investováno více jak
80.000 Kč. Další prostředky na tento
účel putovaly do místní části Lohenice.
I bytový fond města spotřeboval
značné množství finančních prostředků. Ty na běžnou údržbu a revize v bytech činily téměř 270.000 Kč. Dalších
230.000 Kč si vyžádala nutná rekonstrukce jednoho bytu po jeho dlouholetém užívání spojeném s v něm provedenými neoprávněnými zásahy jednou
nájemnicí. Tyto vynaložené prostředky
budou na ní samozřejmě právně vymáhány užitkové vody v seniorských bytech
čp. 1414 a čp. 1516 ve Sluneční ulici,
díky které se podařilo vyřešit dlouhodobé problémy s jejím používáním trápící tamní nájemníky. I s nátěrem střechy
na čp. 1414 a instalací madel do chodeb tamtéž si jen tato popsaná údržba
u těchto dvou bytových domů vyžádala částku téměř 500.000 Kč.
Na drobné opravy a údržbu ostatních
budov v majetku města byly vynaloženy finanční prostředky v rozsahu přesahujícím částku 577.000 Kč.
Samozřejmě nebylo zapomínáno
ani na naše malé spoluobčany. Dětská
hřiště vyžadují stálou péči, opravy, nátěry, ale dochází i jejich rozvoji. Tím je
míněno dětské hřiště v Jiráskově ulici
a výroba hracích prvků pro plánované
hřiště Na obci. Pro ty starší sportovce
byl rekonstruován neudržovaný povrch
hřiště pro míčové hry v Přemyslově ulici. Vše sečteno dosahuje částky téměř
393.000 Kč.
Vzhledem k prodeji budovy čp. 47
na Masarykově náměstí, kde byly po
řadu let umístěny ve dvorní části kotce
pro odchycené psy, muselo být hledáno nové místo pro tyto nalezence. Na-
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šlo se ve Sportovní ulici v nevyužívané
části pozemku sportoviště, kde vznikly
nákladem přesahujícím 120.000 Kč nové kotce s výběhy. Pro letošní rok zbývá zřízení přípojky vody a dovybavení
prostor.
Na opravy komunikací a chodníků v samotné Přelouči bylo vynaloženo
téměř 865.000 Kč. Jednalo se hlavně
o úpravu povrchů komunikací tryskovou metodou, drobnější opravy chodníků, úpravy vjezdů k nemovitostem a podobné práce. Další prostředky na tento
účel pak byly použity v místních částech.
Na budově Občanské záložny na Masarykově náměstí byly v soklové části
věže odstraněny nevzhledně působící
degradované omítky a nahrazeny novými sanačními. Zde pomohlo částí finančních prostředků i Ministerstvo kultury a uhradilo formou dotace částku
55.000 Kč, další finanční prostředky ve
výši téměř 40.000 Kč uhradilo samo
město.
Jen nedaleko odsud, v budově čp. 26,
kde sídlí Kulturní a informační centrum města Přelouče, došlo nákladem
73.000 Kč k rozšíření prostor pro výstavní činnost městského muzea. Něko-

lik výstav, konaných v průběhu roku,
dokládá účelnost vynaložení těchto prostředků.
V souvislosti s přestěhováním krajských hasičů z hasičského domu ve Zborovské ulici čp. 54 do nového sídla ve
Studentské ulici bylo započato s vybavením objektu zabezpečovacím zařízením, neboť zde potom nebude již stálá služba, která by na objekt dozírala.
Vzhledem ke zpoždění ve stěhování byla vynaložena na tento účel pouze část
prostředků ve výši necelých 22.000 Kč,
zbytek připadne na letošní rok.
Pro splnění zákonných povinností
města v oblasti hospodaření s energiemi bylo zajištěno vypracování průkazů
energetické náročnosti budov pro objekty čp. 1414 ve Sluneční ulici, čp. 433
v ulici za Fontánou, v domě dětí a mládeže čp. 752 ve Veverkově ulici, v kulturním zařízení čp. 19 v Klenovce, obecním domě čp. 56 ve Lhotě a v hospodě
čp. 17 v Lohenicích. Na toto byly vynaloženy finanční prostředky ve výši téměř 60.000 Kč.
pokračování příště
Miroslav Manžel
vedoucí odboru

Nákup energií pro Město Pøelouč
a jeho pøíspěvkové organizace
Stejně jako v minulých letech Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace obchodovaly na burze s energiemi. Díky extrémně nízkým cenám energetických komodit se podařilo nakoupit elektřinu a plyn pro rok 2017 za velmi příznivé ceny.
Pro srovnání, plyn jsme nakupovali v roce 2014 za 710 Kč/MWh bez DPH v neregulované složce. V roce 2015 jsme plyn nakupovali za 696 Kč/MWh. V tomto roce
nakupujeme plyn za 634 Kč/MWh a pro rok 2017 jsme získali cenu 402 Kč/MWh.
Průměrná cena, za kterou nakupujeme elektřinu v neregulované složce bez
DPH (silová elektřina) činí aktuálně 895 Kč/MWh. Pro rok 2017 jsme získali průměrnou cenu 595 Kč/MWh. Průměrná cena tedy klesla přibližně o 34 % v obchodní složce. Pro srovnání, v tarifu C62d pro veřejné osvětlení nakupujeme tento rok
za 737 Kč/MWh a pro rok 2017 jsme získali cenu 490 Kč/MWh. Pokud v roce
2017 zůstane způsob účtování a tvorby cen stejný jako v tomto roce, pak by přibližná úspora činila 850.000 Kč bez DPH oproti roku 2016. Dá se říci, že pro organizace nebo společnosti zadavatelů s větší spotřebou energií je nákup na komoditních burzách velmi výhodný s garancí nejnižších cen na trhu.
Petr Bína,
vedoucí Oddělení hospodářské správy
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Staré elektro sbíráme 10 let,
vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží
asi 175 tun. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství.
Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří
získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž
jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná
trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně
16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména posledních 10 let, kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN,
který je největším českým kolektivním systémem a zajištuje
zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou recyklaci více než 15 milionů
spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6000 kilometrů, takže by se daly hned
dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.

poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila
lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál – „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné.
Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých
zemích docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005,
tedy právě před deseti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet
do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde
v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová
jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad,
který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se
totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické
rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina
dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak
je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život
Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem.
Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému
VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které
se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních
muzeích.

Inzerce

Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě
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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
K 29. 2. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 461 254 uchazečů o zaměstnání. To je o 6 149 méně než lednu a o 86 863
méně než v únoru 2015. Z celkového počtu lidí bez práce bylo
443 566 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob
klesl na 6,3 % (leden 2016 – 6,4 %, únor 2015 – 7,5 %). Meziročně se o téměř 46 tis. zvýšil počet volných pracovních míst.
Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 114 826.
V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za leden,
druhou nejnižší nezaměstnanost v EU.

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 2/2016
K 29. 2. 2016 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 5 120 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 2 912 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadalo 1,8 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 4,4 %.
Regiony: Přeloučsko 5,7 %, Holicko 4,6 %, Pardubicko 4,0 %.

w

Město Přelouč
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč
www.mestoprelouc.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu Přelouč
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002, o úřednících územních
samosprávných celků, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

úředník/úřednice – územní plánování
Termín k podání přihlášky s životopisem a dalšími doklady
je do 20. 4. 2016
Podrobné informace najdete na www.mestoprelouc.cz,
na úřední desce nebo na telefonu 466 094 105.

Město Přelouč
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč
www.mestoprelouc.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Vybrané obce region Přeloučsko –

Tajemnice Městského úřadu Přelouč
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002, o úřednících územních
samosprávných celků, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán ručním výběrem
z IS Zaměstnanost + údaje ze statistiky obcí z IS Okpráce

úředník/úřednice – účetní – finanční odbor
Termín k podání přihlášky s životopisem a dalšími doklady
je do 18. 4. 2016
Podrobné informace najdete na www.mestoprelouc.cz,
na úřední desce nebo na telefonu 466 094 105.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc leden 2016 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Strašov 10,9 %, Holotín 10,5 %, Újezd u Přelouče 9,2 %, Sovolusky 8,8 %, Hlavečník 8,7 %, Litošice 8,2 %, Stojice 7,9 %,
Vlčí Habřina 7,4 %, Turkovice 7,1 %.
Kontakty: Ředitelka

950 144 407

Oddělení zprostředkování, evidence a podpor
v nezaměstnanosti: 950 144 401, 402, 403, 404, 405, 406
Oddělení nepojistných sociálních dávek:
hmotná nouze
950 144 520, 503
SSP
950 144 501, 502, 504
Příspěvek na péči
950 144 521, 723
Dávky OZP (průkazky)
950 144 506, 505
Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz
Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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Město Přelouč
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč
www.mestoprelouc.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu Přelouč
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002, o úřednících územních
samosprávných celků, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

úředník/úřednice – vedoucí oddělení
sociálně právní ochrany dětí
Termín k podání přihlášky s životopisem a dalšími doklady
je do 20. 4. 2016
Podrobné informace najdete na www.mestoprelouc.cz,
na úřední desce nebo na telefonu 466 094 105.
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Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332,
okres Pardubice

STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Sovičky opět v Pøelouči
Před rokem touto dobou jsme čtenáře informovali o soví rodince, která se zabydlela kousek od náměstí na vysokém stříbrném smrku za lékárnou U Zlatého raka. Po nějakém čase celá rodinka, dospělá sova a čtyři dorůstající mláďata, odletěla

Ředitelka Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332,
okres Pardubice,
v souladu s § 34 odst. 2, zákona č. 561/2014 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2016/17

Mateřská škola Kladenská 1332 Přelouč

Vyzvedávání žádostí
k přijetí dítěte
do mateřské školy
na školní rok 2016/2017
v ředitelně školy

v úterý 26. 4. a ve středu 27. 4. 2016
dopoledne 8.15 - 10.00 hodin
odpoledne 14.30 - 15.30 hodin

Zápis do MŠ
Vyplněné žádosti, evidenční list
s vyjádřením lékaře
se vybírají v ředitelně MŠ
V pondělí 2. 5. a v úterý 3. 5. 2016
dopoledne 8.15 - 10.00 hod.
odpoledne 14.30 - 15.30 hod.
Seznam přijatých dětí
(dle registračního čísla)
do mateřské školy na šk. rok 2016/2017
bude vyvěšen na dveřích
ředitelny a 1. pavilonu

neznámo kam. Na svůj smrk asi nezapomněly, protože před třemi týdny smrk opět ožil: dospělá sova, náš známý kalous ušatý, tam opět přivedla své mladé. Tentokrát jsou pravděpodobně
jen tři, ale jakmile jsme na ně namířili fotoaparát, dvě z nich
okamžitě odletěly. Vrátí se za tmy, ale to už by focení nemuselo dopadnout, proto jen pro připomenutí jsme zvěčnili alespoň
tu jednu sovičku, která se fotoaparátu nebojí. Pro letošní rok
jim přejme bohatou úrodu myšek, aby mohly vyvést mladé ještě jednou.
D. Klimečková
Fotila Denisa Klimečková a Veronika Váňová

od úterý 24. 5. 2016
Schůzka s rodiči nově přijatých (nepřijatých) dětí
se bude konat v pondělí 30. 5. 2016 v 15.00 hodin
na 1. pavilonu nahoře,
kde budou rozdána rozhodnutí.
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Podomní prodej
Jelikož se množí případy různých forem podomního prodeje, dovolte mi, abych vás touto cestou varoval.
Nepouštějte nikoho, koho
neznáte, do svého domu ani
bytu. Pokud se někdo přesto bude domáhat vstupu do domu,
ihned volejte městskou policii (156, 736 607 098,
466 959 660) nebo Policii ČR (158).
Podle tržního řádu Města Přelouče je podomní prodej, pochůzkový prodej a prodej bez
prodejního zařízení na území města Přelouče zakázán.
Zdroj obrázku: http://www.cenyenergie.cz/podomni-prodej-elektriny-a-plynu-jak-se-branit/#/promo-ele

Některé události uplynulých dní
Obrubník ve dveřích
V nočních hodinách jsme přijali oznámení od občanky města, že ji někdo hodil na domovní dveře obrubník. Jelikož se
jednalo o podezření z trestného činu poškození cizí věci, celou událost si k dořešení převzala Policie ČR.

Rozkopaný odpadkový koš
V odpoledních hodinách jsme přijali oznámení o jistém mladém muži, který si vylévá vztek kopáním do odpadkového koše. Událost hlídka „ohodnotila“ pokutou.
Ujel z místa dopravní nehody
V pozdních nočních hodinách si hlídka MP všimla pokácené dopravní značky. Na kamerovém systému později strážníci objevili osobní automobil,
který při vyjíždění z místa ležícího mimo silnici porazil dopravní značku. Řidič z místa nehody ujel.
Zjištěný poznatek i s kamerovým záznamem byl
předán k dořešení policii.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka
156 – ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz – neoznamovat akutní záležitosti, které se musí řešit okamžitě
za městskou policii Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč

4 promile v krvi
Společně s hlídkou PČR jsme zasahovali v jednom bytě, kde
silně podnapilý muž fyzicky napadal svou družku. Po zklidnění situace byl agresor odvezen na protialkoholní záchytnou stanici v Pardubicích. Celou událost teď řeší místní oddělení policie.
Rozbitá lahev vodky
Silně podnapilý muž rozbil v čekárně místního nádraží lahev vodky. Hlídka MP muže legitimovala a vykázala z prostoru ČD. Vzhledem k jeho stavu nebylo možné událost dořešit
na místě, proto bude muž předvolán na služebnu MP v Přelouči. Za veřejné pohoršení mu hrozí pokuta až 1000 Kč.
Nešťastná láska
Každý řeší své problémy jinak. Jeden mladík z nešťastné
lásky rozbil okno (sice neobydleného) domku a pak tam vhodil
svou peněženku. Po chvíli si vše nechal projít hlavou a chtěl
si pro peněženku dojít, samozřejmě přes plot. Naštěstí si mladíka všiml vnímavý občan a oznámil toto chování na linku
městské policie. Mladý muž svého činu litoval a slíbil, že způsobenou škodu nahradí. Bude si ale ještě muset přičíst sumu za pokutu, která mu za jeho neuvážené chování hrozí.

Inzerce

Pěvecká soutěž
Skupina mladých lidí si v nočních hodinách krátila čekání na taxík zpěvem. Což se samozřejmě nelíbilo občanovi, který chtěl spát. Proto přivolal hlídku MP. Omladina se za své chování omluvila, a jelikož to byl jejich první prohřešek, vše bylo
vyřešeno domluvou.

4 / 2016
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Městská knihovna v Pøelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
ŽIVOTOPISY
BOHATOVÁ, Milena
Olga Havlová. Praha: XYZ, 2016.

KRÁSNÁ LITERATURA
BAŇKOVÁ, Markéta
Maličkost. Praha: Argo, 2015.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
HAVLÍČKOVÁ, Jana
Logopedické hádanky: veršované doplňovačky k procvičování výslovnosti.
Praha: Portál, 2014.

KOSATÍK, Pavel
Baronka v opeře: život a zpívání Jarmily Novotné. Liteň: Zámek Liteň, 2015.

BERÁKOVÁ, Zora
Fantom staré pevnosti.
Praha: Motto, 2016.

MINÁČOVÁ, Zuzana
Život fotografky. Praha: W.I.P., 2013.

DOLEŽALOVÁ, Marie
Kafe & cigárko. Ostrava: Domino, 2015.

CÍLEK, Roman
Trnitá cesta géniů: vyvolenci bohů.
Praha: MarieTum, 2012.

MAYES, Frances
La bella Toscana: Sladký italský život.
Praha: Paseka, 2010.

LADA, Josef
Bajky. Liberec: Dialog, 2015.
BARROWS, Annie
Kája + Oliva vychovávají chůvu.
Praha: Mladá fronta, 2015.
J. K.

JAK TO BYLO SE ZÁHADOU

Městská knihovna a Kulturní a informační centrum města Přelouče

Od ledna do března byla pro všechny malé dobrodruhy
z Přelouče i okolí připravena městská ,,bojovka“ Záhada. Celkem se jí zúčastnilo 110 hráčů, i když až do konce po třech měsících došlo 88 dětí.
Většina hráčů se domnívala, že hru pro ně připravila Městská knihovna v Přelouči, protože ta se stala hlavním herním
,,doupětem“ ale není tomu tak.
Celou komplikovanou přípravu, náročnou organizaci i finanční zajištění pro děti velmi nezištně zorganizovala studentka
magisterského pedagogického oboru Kateřina Hývlová. Od podání grantu až po rozdání odměn v cíli.
Aby takový počet hráčů došel až do konce, musí být hra
opravdu zajímavá a dobře připravená. Děti prošly celkem devíti úseky hry, a protože hlavním tématem byly dějiny města Přelouče, postupně na různých místech odhalovaly záhady starých
časů a významných osobností. Část hry se také odehrávala na
webových stránkách města, přesněji Městské knihovny. Hráči
měli možnost zúčastnit se i tří pracovních dílen.
S Klárou Smolíkovou, autorkou dětských historických knih,
studovaly středověk, s Hanou Kodadovou si vyzkoušely kaligrafii a středověké písmo a na závěrečném setkání je správce muzejních sbírek Mgr. Matěj Pešta znovu provedl dějinami,
tentokrát i s promítáním ukázek ze sbírek našeho muzejního
depozitáře.
Děti se musely vydat na hřbitov, ke kostelu sv. Jakuba, do informačního centra, lovily úkol v rybníčku, hledaly morový sloup,
soutěžily na výstavě o perleťářství a objevily ještě řadu dalších,
do té doby neznámých míst a osobností, až došly k pokladu a odnesly si z něj kousek na památku.
Až uvidíte dítě s plackou Rytíř Přelouče připnutou na bundě,
určitě tuhle hru dohrálo až do konce.
Poděkování patří všem, kteří vyšli vstříc někdy trochu podivným a záhadným požadavkům a prosbám hlavní organizátorky.
Ale největší poděkování všech hráčů i pomocníků patří určitě Kateřině Hývlové, Děkujeme a těšíme se na nějaké další
dobrodružství.
pracovnice Městské knihovny v Přelouči

Srdečně zveme na přednášku
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Stručný pohled milovníka historie, pomocných věd historických
a literatury faktu do zajímavých kapitol naší historie

Ing. Josef Kříž

Od Petra Ginze
k raketoplánu Columbia

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

12. dubna 2016 v 17 hod.
Kulturní a informační centrum města Přelouče –
1. patro
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Zdenko Černík

93 let

Marie Papežová

91 let

Svatava Černíková

91 let

Růžena Štěpánková

90 let

Marie Langová

90 let

Růžena Kohoutková

88 let

Jaroslava Miletínová

88 let

Marta Štrumlová

87 let

Věnceslava Štainerová

87 let

Silvia Miláčková

80 let

Václav Doležal

80 let

Miloslava Zdobnická

80 let

Vlasta Matyášová

80 let

Bohuslava Jiroutková

80 let

Eduard Kocourek

80 let

Květoslava Čížková

80 let

Libuše Machačová

80 let

Jana Černá

75 let

Jiří Dostálek

75 let

Josef Nalezinek

75 let

Jana Růžová

75 let

Zdenka Kolesárová

75 let

Růžena Lešňáková

75 let

Josef Kryštůfek

75 let

Vladimír Vrátil

75 let

Zlatá svatba
Maček Jiří a Jana

12. 2.

Poděkování

Poděkování

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat
společnosti Komplexní domácí péče s.r.o.,
paní Anně Kulakovské a kolektivu sestřiček za profesionální a osobní přístup
při péči o mého manžela Josefa Filipa.

Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování p. Kulakovské a celému kolektivu sester za příkladnou péči, která
mi byla poskytnuta. V jejich namáhavé
práci jim přeji jen to nejlepší.

chtěla bych velice poděkovat sestřičkám
od pani Kulakovské za veškerou péči.
Hlavně moc děkuji paní Kulakovské,
že mi vychází vstříc, je velice hodná. Sestřičky také, mohu se na ně spolehnout,
když mi není dobře a přijedou mě ošetřit.

Děkuje

Helena Filipová
s dcerami.

p. Jana Novotná,
Přelouč

FEJETON

První návštěvník na sebe nenechal dlouho čekat. Dlouze
zvonil. Cestou ke dveřím mně proběhly hlavou osudy Smolíčka
a Budulínka a jejich traumata z únosu kvůli chybějícímu řetízku na dveřích.
Opatrně jsem pootevřela na délku řetízku. Před dveřmi stála sousedka.
„Dobrý den, nezlobte se, že ruším“, omlouvala se, „ale jdu
kolem a všimla jsem si, že máte ve dveřích klíče. Asi jste je zapomněla vyndat.“
Krve by se ve mně nedořezal. Poděkovala jsem. Se svazkem klíčů a s pocitem selhání jsem zalezla do křesla. Generálka nic moc.
V televizi právě probíhal pravidelný pořad pro ženy „Sama
doma“. Bezpečnostní řetízky ke dveřím jako téma dosud do programu zařazeny nebyly.
D. Jiroutová

Sama doma
Rostoucí počet podomních vábitelů na levné druhy energie a jiné zboží mě dovedl k myšlence posílit si doma pocit
bezpečí. Rozhodla jsem se pro řetízek ke dveřím, který umožňuje pootevření dveří bez možnosti vstupu osob. Z nepřeberného množství nabídek na internetu jsem si vybrala bezpečnostní řetízek Sherlock. Nepatřil k nejlevnějším, ale ve „zlatém“ provedení ladil s kováním na dveřích. Instalace nebyla
náročná a jednoduchá manipulace s kroužkem na kliku mě
nadchla.

4 / 2016
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Povinnost nosit za snížené viditelnosti reflexní prvky
20. února 2016 vešla v platnost novela zákona 361/2000 Sb., o silničním
provozu. Chodci mají od tohoto dne povinnost nosit reflexní prvek, pokud se
za snížené viditelnosti pohybují mimo
obec po krajnici nebo okraji vozovky
v místě, které není osvětleno veřejným
osvětlením.
Proč se tato povinnost zavádí? Cílem je především prevence vážných a smrtelných nehod, způsobených tím, že chodec nebyl na silnici dostatečně viditelný.
Mezi roky 2012–2015 zemřelo na silnicích 523 chodců, z toho 303 v noci. Jenom
v minulém roce takto zemřelo 72 lidí,
kteří nebyli v noci vidět. Vhodný reflexní
prvek tak může zachránit nemalý počet
životů. Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Řidič, který v noci potká chodce v černém oblečení, má zhruba 18 m na adekvátní reakci.
Při rychlosti kolem 70 km/h má tak pouhou necelou vteřinu na provedení příslušného manévru a odvrácení srážky.
Za takových podmínek tak záleží z velké části na náhodě, zda k tragédii nedojde. Pokud je ale chodec vybaven reflexním prvkem, zvyšuje se vzdálenost, na
kterou je řidič schopen rozeznat chodce
(reflexní předmět) až na 200 m. Tato vzdá-

lenost mu již poskytuje při zmíněných
70 km/h dostatek prostoru na to, aby se
chodci bezpečně vyhnul.

částí oblečení, batohu či tašky, pokud je
dostatečně viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu.

Kdy a kde mám povinnost reflexní prvky nosit? Mít na sobě reflexní prvek je pro chodce povinností tehdy, když
se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti (tedy nejen v noci, ale i za šera,
mlhy apod.) po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Z hlediska vlastní bezpečnosti je však samozřejmě dobré využít
reflexních prvků všude tam, kde hrozí, že
řidič nemá možnost chodce bezpečně rozeznat.

Kde mohu reflexní doplňky koupit
a kolik stojí? Reflexní doplňky seženete například v papírnictvích, prodejnách
se sportovními potřebami, často je seženete i v klasickém supermarketu, v prodejnách domácího zboží, v trafice, na poště
nebo na čerpací stanici. Cena jednoduchých reflexních prvků se pohybuje zhruba kolem 30 Kč. Použití takového prvku
přitom může zachránit lidský život. BESIP
navíc ve spolupráci s policií rozdá během
tohoto roku chodcům statisíce reflexních
prvků zdarma.

Znamená to, že musím nosit reflexní vestu? Ne, rozhodně nemusíte nosit reflexní vestu. Stačí kvalitní doplněk z retroreflexního materiálu výrazné barvy (např.
žlutá, světle zelená, oranžová atd.), který je viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu. Jako ideální se tak nabízí například reflexní pásek, umístěný na
noze nebo ruce (ideálně na obou končetinách) směrem do vozovky. Pásek můžete nosit pohodlně u sebe v kapse nebo
tašce, kde vám nezabere příliš místa a použít ho až v případě potřeby. Dostatečný
je například i reflexní prvek, který je sou-

Jaký mi hrozí postih, v případě, že
povinnost poruším? V případě porušení
této povinnosti hrozí pokuta v rozmezí
od nuly do 2000 Kč blokově, od 1500 do
2500 Kč ve správním řízení. Místo udělování sankcí však policejní hlídky budou
lidem spíše domlouvat a rozdávat jim
reflexní pásky a tašky, aby příště zákon
neporušovali a pohybovali se na silnici
bezpečněji.
Zdroj: Dopravně informační
portál, www.doipo.cz

TUPOESY VČERA a DNES
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Základní škola Smetanova ul.
Tajemství vody – projekt I. stupně

Recitační soutěž

Projekt se uskutečnil ve dnech 7. a 8. března. Byl odstartován
tematickou básničkou a pak ve všech třídách začal vodní koloběh.
Všichni přišli oblečeni do modrých barev a ve vlnách tříd plulo
snad úplně všechno: různé věci i zvířátka. Žáky prvních, druhých
a třetích tříd si pak převzali lektoři z pardubického Ekocentra Paleta, kteří si pro ně připravili zajímavý a poučný program. Žáci z třetích tříd a 2. C si jeli užít vodu v rámci plaveckého výcviku do bazénu v Pardubicích a čtvrté třídy navštívily místní čističku odpadních
vod. (Tímto děkujeme zaměstnancům ČOV Přelouč za velice zajímavou exkurzi.) V průběhu obou dnů žáci plnili různé úkoly, věnovali se zajímavým pokusům, tvořili, zpívali, cvičili i malovali.
Nejlepší práce byly zaslány do soutěže vyhlášené Ministerstvem
zemědělství u příležitosti Světového dne vody. Cíl projektu byl
splněn - tajemství vody odhaleno. (L. Bechynská, B. Kratochvílová)

Děti na I. stupni rády recitují, a tak se do školního kola, které proběhlo 4. 3., přihlásilo celkem 49 žáků. Do okresního kola byli vysláni vítězové jednotlivých kategorií: Klára Jelínková (1. B), Petra
Janouchová (2. B), Lucie Jurášková a Adam Blažej (oba z 5. B).
Všichni žáci si zde vedli velmi dobře, a Petře Janouchové se dokonce podařilo postoupit do krajského kola. Gratulujeme a budeme jí držet palce.

Olympiády
V únoru a březnu probíhala okresní kola vědomostních soutěží, kde naši školu reprezentovali tito žáci: Anita Zemanová (ČJ, AJ),
Zuzka Soukupová (ČJ), Dominik Oliva (Z), Anna Petrová (Z), Milan
Merta (Z) a Martin Žemlička (D). Nejúspěšnějším se stal M. Merta
z 6. A. Jeho výborná práce s atlasem, solidní geografické znalosti a dobré zvládnutí praktického úkolu mu zajistilo 3. místo v zeměpisné olympiádě.

Kultura
První a druhé třídy se vypravily do VČD Pardubice na pohádku
Princezna Turandot, žáci 4. a 5. tříd se jako diváci zúčastnili Hodiny Komenského. Žáci 6. ročníku zhlédli muzikál Výtečníci a skupinu žáků, kteří jezdí do VČD v rámci předplatného, pobavila westernová parodie Limonádový Joe.

Sport
Basketbalový tým děvčat je utvořen z žákyň 6.–8. tříd. Na postup z okrskového kola jim stačilo porazit jen družstvo ze ZŠ Masarykovo nám. V okresním kole se však dívky setkaly se silnějšími týmy, a tak skončily na 3. místě.

JARNÍ SBÌR STARÉHO PAPÍRU
KDY: 26. 4. úterý
14.00 – 16.30
27. 4. støeda
7.15 – 8.00 14.00 – 16.30
28. 4. čtvrtek 7.15 – 8.00
KDE: ul. Školní, prostor mezi školní jídelnou a ZŠ
Sbíráme noviny, časopisy, letáky a směs papíru.
Máte-li možnost, papír prosím zvažte.
DÌKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.

4 / 2016
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
ŠD v knihovně
Den učitelů oslavilo IV. oddělení školní družiny letos už v pátek 11. března. Navštívili jsme totiž městskou knihovnu, kde si
pro nás připravili zábavný program Mstivá Soňa o vztazích učitelů a žáků. Děti tak alespoň lépe pochopily, že se učí hlavně proto,
aby v životě něco dokázaly. Také snad uvěřily, že učitelé to s nimi
myslí dobře, i když se jim často zdá, že jsou hodně přísní.
St. Zavřilová, vych.

Výškaøská tour
V úterý 15. 3. 2016 jsme se zúčastnili posledního kola Polabské
výškařské tour ve Velkém Oseku. Adéla Mrkvičková z 8. A vybojovala ve své kategorii 8. tříd krásné 3. místo a získala bronzovou
medaili za výkon 140 cm. V kategorii 9. tříd skončila na 3. místě Lenka Máčiková z 9. A též výkonem 140 cm. Tomáš Kolibík
ze 7. A doskákal výkonem 135 cm na šesté místo a Matěj Motyčka z 6. B ve svém 1. závodě obsadil v kategorii 6. tříd hezké šesté
místo výkonem 120 cm.

tleskalo se hodně. Všichni si za statečnost
a odhodlání zasloužili sladkou odměnu, ale
jen některým se vystoupení povedlo tak, aby
mohli být mezi nejlepšími vyhlášenými školními zpěváky roku a odměněni diplomem,
medailí, sladkostí a malou „hračkou“ na památku. Těm blahopřejeme a všem zpěvákům
přejeme, aby je radost z hudby a ze zpívání
doprovázela co nejdéle!!!
Vítězní slavíci 2016:
Barbora Kaderová
Adam Scheiber
Alice Rálišová
Samuela Lemberková
Filip Verunáč
Tereza Kaderová
David Tichý
Nikola Březinová
Martin Kratochvíl

2. A
2. B
4. B
4. B
4. A
6. A
6. A
7. A
9. B

(dívky 1. - 2. třída)
(chlapci 1. - 2. třída)
(dívky 3. - 4. třída)
(dívky 3. - 4. třída)
(chlapci 3. - 4. třída)
(dívky 5. - 6. třída)
(chlapci 5. - 6. třída)
(dívky 7. - 9. třída)
(chlapci 7. - 9. třída)

Do FINÁLE POLABSKÉ VÝŠKAŘSKÉ TOUR, které se uskuteční 1. 5. 2016 v Kolíně, postoupili: Adéla Mrkvičková, Lenka Máčiková, Míša Štainerová, Tomáš Kolibík.
Gratulujeme všem, kteří se umístili a postoupili do velkého finále a děkujeme všem zúčastněným žákům a žákyním za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. A. Šmídlová

Školní „zlatý“ slavík
Ve čtvrtek 17. března odpoledne se neobvykle zaplnila učebna hudební výchovy druhého stupně naší školy. Sešlo se totiž 54
soutěžících (23 chlapců a 31 dívek) z 1. až 9. tříd, vítězové třídních soutěží, jejich kamarádi a rodiče. Po společné rozcvičce a rozezpívání začal velký školní koncert. Ve velkém počtu účastníků
bylo možné uvidět velikou rozmanitost písní známých i méně
známých, rozmanitost talentu, ale také rozmanitost v bojovnosti
a připravenosti na sólové vystoupení. Atmosféra byla přátelská,
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Jubilejní 10. ples ZUŠ
12. 3. se v Občanské záložně uskutečnil jubilejní 10. absolventský ples naší školy. Zahájen byl tradičně slavnostními fanfárami a nástupem a dekorováním absolventů prvního i druhého cyklu. Předtančení se ujaly mažoretky a žákyně tanečního
oboru naší školy. Proslov ředitele školy byl letos trochu netradiční. Byl pronesen ústy tiskového mluvčího ředitele ZUŠ pana
Fialy (zvoleného pro tento ples). O hudbu se v průběhu večera
starala kapela Emil z Havlíčkova Brodu a především naše školní kapela Buď fit. Na plese samozřejmě nechyběla ani tombola, kterou zajišťovalo SRPŠ naší ZUŠ. Těšíme se na 11. ročník,
na který se již teď chystá spousta novinek a překvapení.

še škola velmi úzce spolupracuje. Na koncertě se nejprve představily děti ze Zdechovic, které navštěvují naší ZUŠ. Po nich
publiku zahrály svůj program komorní soubory, které se chystají na krajské kolo soutěže komorních souborů do Vysokého
Mýta. Posluchači tak slyšeli například soubor příčných fléten,
soubor zobcových fléten, žesťové kvinteto nebo třeba žesťové
kvarteto s tympány. Zazněly skladby od barokních mistrů až po
soudobou hudbu Zdeňka Lukáše nebo Karla Husy. I přesto, že
v kostele byla ještě pořádná zima, se všem účinkujícím koncert
povedl.

Úspěch na keyboardové soutěži
17. 3. naše škola organizovala krajské kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na elektronické klávesové nástroje. Naši žáci se v silné konkurenci talentů z celého Pardubického kraje rozhodně neztratili. Všech 7 získalo ocenění – 1x
1. místo s postupem do ústředního kola (Tereza Myslivcová), 5x
2. místo (Alice Rálišová, Ema Ryšavá, Adéla Johnová, Tereza Gamperová, Radim Kostečka) a 1x 3. místo (Andrea Lhotová). Žáci
jsou ze tříd Miroslava Nedbala a Eleny Savilové. Gratulujeme
a Tereze budeme držet palce v ústředním kole ve Františkových
Lázních!

Koncert ve Zdechovicích
21. 3. se ve zdechovickém kostele rozezněly tóny dechových
nástrojů. Koncert organizovala zdechovická ZŠ, se kterou na-
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
PROJEKTOVÁ VÝUKA

ci v tiskařské dílně nebo se zapojili v odborných učebnách do
pokusů v rámci laboratorních cvičení z biologie, chemie a fyziky. Současně mají možnost ověřit si své schopnosti při práci
s grafickými počítačovými programy, kterými byla škola vybavena v rámci specializovaného projektu.

Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ v prvním roce jeho udržitelnosti

SAPERE – VĚDĚT, JAK ŽÍT

INFORMUJE

V letošním školním roce naplňujeme udržitelnost projektu
EU „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ (CZ.1.07/1.1.00/44.0012) aktivitami v podobě
laboratorních prací, návštěv partnerských základních škol v našich učebnách i dílnách, exkurzemi i kroužkem tiskařů.

SAPERE je celostátní soutěž vyhlašovaná už tradičně MŠMT
ČR. Motivuje děti a mládež k rozvoji zdravého životního stylu.
Je součástí aktivit evropské asociace SAPERE. Témata soutěže
souvisejí se základními živinami v potravě, zpracováním a uchováváním potravin, přípravou stravy, výživou i prevencí proti nemocem. Hlavním posláním soutěže je uvědomění si odpovědnosti za vlastní zdraví, prevence obezity, poruch příjmu potravy
a problémů způsobených nezdravým návyky.

LABORATORNÍ PRÁCE
Žáci a studenti nižšího i vyššího stupně gymnázia v letošním roce absolvují celkem 32 laboratorních cvičení z přírodovědných předmětů – biologie, chemie a fyziky. Absolvují tak nejen
nejrůznější pokusy na aparaturách nových žákovských souprav,
ale také pitvy, mikroskopování i chemické pokusy v laboratorních podmínkách nových a modernizovaných učeben.

VÝUKOVÉ BLOKY PRO ŽÁKY
PARTNERSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Žáci 7. a 8. ročníků základních škol z Přelouče, Choltic a Heřmanova Městce k nám v dubnu a v květnu celkem čtyřikrát zavítají, aby si stejně jako jejich starší předchůdci vyzkoušeli prá-

Před měsícem se uskutečnilo okresní kolo této soutěže a tým
našeho gymnázia se v kategorii ZŠ probojoval na 1. místo. V kategorii středoškoláků jsme se také nenechali zahanbit - i tady
vybojovalo družstvo v našich barvách první příčku. Oba soutěžní týmy tak postupují do kola krajského.

AMAVET – SEXTÁN JAN BLAHA LETÍ DO USA
18. února 2016 se studenti gymnázia zúčastnili okresního kola dalšího ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež
v Pardubickém kraji. Andrea Macháčková a Adéla Kazdová zde
soutěžily s projektem „Očima jako rys“. Tereza Zvoníčková prezentovala svůj zajímavý výzkum „Med očima vědy a lidí“. Tereza Gamperová a Kateřina Soukupová si připravily projekt s názvem „Lacrimea nejen jako projev emocí aneb Slzy jak je
neznáme“ a Jan Blaha se pokoušel zaujmout prací, nazvanou „Karbonická anhydráza Nce 103p patogenní kvasinky Candida parapsilosis“.
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Všechny projekty byly shledány zajímavými a postoupily
proto úspěšně do krajského kola této soutěže, které se konalo 10.–11. března 2016 v Lanškrouně. I když se v něm tentokrát sešla velká konkurence, naši mladí vědci se rozhodně neztratili ani tam.
Do národního kola v Praze postoupily Tereza Gamperová
a Kateřina Soukupová se svým projektem o slzách. Další ocenění, Cenu starosty města Lanškroun, získala Tereza Zvoníčková
a oceněn byl také Jan Blaha, tentokrát prostřednictvím ředitele
firmy Contipro Group s.r.o.
Honza současně obsadil celkové první místo této soutěže
a bude tedy reprezentovat Českou republiku na dubnovém setkání mladých výzkumníků v americkém Houstonu.

w

ní zimní sportovní kurz do krkonošských Vítkovic poněkud nejistí a napjatí.

ZIMNÍ SPOROVNÍ KURZ
Třídy kvinta a sekunda se v březnu zúčastnily lyžařského výcviku v Aldrově v Jizerských horách. Během tohoto týdne se
žáci zlepšili v lyžařských dovednostech a užili si spoustu legrace v podmínkách, které byly nejlepší za celou letošní lyžařskou sezónu.
Protože nastal březen, měsíc, kdy už se vzhledem k momentálním teplotním podmínkám nepočítá s něčím, jako je sníh,
měli jsme jisté obavy, že náš lyžařský kurz proběhne na blátě.
Není tedy divu, že jsme v sobotu 5. 3. 2016 vyrazili na šestiden-

Počasí se nám nakonec velmi vydařilo a o sníh naštěstí nebyla nouze. Ve středu jsme si navíc užili fantastické večerní lyžování, na kterém byli někteří z nás úplně poprvé. Kromě lyžování na svahu jsme se také dozvěděli něco o teorii a samotné
historii lyží. Celý kurz jsme si velmi užili a završili ho čtvrtečním
napínavým závodem ve slalomu.
(Eliška Hejská – kvinta)

Zdravý životní styl
„Zdravý životní styl je fenoménem
dnešní doby. Každý chce žít zdravě, správně jíst, cvičit, a hlavně vypadat dobře.
Čím to je? Proč je tak populární? Jednoduše proto, že zdravý životní styl nám
nediktuje tak přísné podmínky jako některé diety. A také jsme už konečně pochopili, že jiným způsobem dlouhodobých výsledků opravdu nedosáhneme.
Zdravý životní styl láká svou rozmanitostí. Neexistují totiž žádná striktní pravidla, která by platila pro všechny. Je to
o tom, naučit se naslouchat svému tělu.
Zjistit, jaké má potřeby a co mu vyhovuje. Vytvořit si svá vlastní pravidla, svůj
vlastní životní styl. Někdo preferuje bio
výrobky, jiný zase odmítá éčka, další se
vyhýbá cukru. Každý z nich žije zdravě.
A o tom to je. Najít si to nejlepší pro sebe a své tělo.
Pokud jste zatím ještě kouzlu zdravého životního stylu nepropadli, protože
vlastně ani nevíte, jak na to, zde je pár
rad do začátku: Jezte pravidelně a vyváženě, zařaďte na svůj jídelníček ovoce
a zeleninu, vyhněte se uměle zpracovaným potravinám a naopak preferujte potraviny v co nejpřirozenější podobě, neza-
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pomínejte na pitný režim a jako pohyb
volte to nejpřirozenější pro lidské tělo –
chůzi. A hlavně, nesnažte se jíst méně,
jezte tak, abyste neměli hlad, ale zároveň
abyste nebyli přejedení.

Zdravý životní styl nám umožňuje
hubnout, přibírat i držet si svou váhu.
Umožňuje nám cítit se lépe, vypadat lépe, mít lepší tělo, zdravější tělo. Lidské
tělo je úžasný stroj, o jehož možnostech
nemáme ani tušení. Pokud mu však dáme příležitost, přesvědčí nás o své dokonalosti. Dejte mu šanci.“
Zdena Vlasáková

Inzerce
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TANK POWER SHOW VIII. – 21. 5. 2016
Akce pro děti a dospělé
nejen ve vojenském stylu
Dobrá zpráva pro všechny akční rodinky. Už se nám to
blíží!
Již třetí květnovou sobotu Vás zcela jedinečný areál
Tank Power v Přelouči přivítá na 8. ročníku tradiční TANK
POWER SHOW. Tak jak jste již zvyklý, bude celý den v lehce vojenském stylu, ale … pozor – pozor, pro letošek jsou
připraveny novinky i zcela jiného soudku.
Takže, na co se můžete těšit?? Na den plný zábavy, soutěží, her, nezapomenutelných zážitků a neuvěřitelných překvapení.

které jsou chráněny úmluvou CITES. Předvedou se Vám se speciálně vycvičenými psy vyhledávající drogy a jiné nebezpečné
látky. Městská policie Pardubice se zúčastní v zastoupení jízdní policie, která si připravila exhibici se svými hvězdami – starokladrubskými koňmi. Po celou dobu bude k vidění výstroj a výzbroj určená právě pro jízdní policii.
Pro děti budou připravené soutěže rozdělené do dvou věkových kategorií: 3–10 let a 11–15 let.
Každý účastník těchto soutěží obdrží hrací kartičku, do které bude sbírat body za každou splněnou disciplínu a poté si za
svoji snahu vybere dárek.
Soutěž pro starší kategorii – „O pohár generála Klemeše“ –
bude navíc zakončena vyhlášením vítězů a první tři závodníci
obdrží pohár a věcné ceny.
V areálu Tank Power máte v tento den též možnost vyzkoušet si plno adrenalinových výzev – lanové centrum s obří houpačkou, řízení offroadových vozidel, čtyřkolky, aquazorbing, projížďky v motorovém člunu, projížďky v historických vozidlech,
airsoft, střeleckou hru battlfield live a mnoho dalšího.
Po celý den zde budou pro Vás připraveny stánky s občerstvením a i s teplou kuchyní.
Více informací na www.tankpower.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Realizační team Tank Power

Záštitu nad letošní akcí převzali - člen Rady Pardubického
kraje René Živný, starostka města Přelouče Bc. Irena Burešová
a generál Jaroslav Klemeš.
Připraven je bohatý doprovodný program, ve kterém budou
k vidění dobové ukázky Klubu vojenské historie Pardubice, historická a současná vojenská technika, panelová výstava NKP
Ležáky, ukázky dovedností Českého červeného kříže a dobrovolných hasičů. Součástí doprovodného programu bude největší lákadlo z minulých let - projížďky v BVP – bojovém vozidle pěchoty přímo v přírodním terénu.

Letošní velkou novinkou bude účast Pardubické Celní zprávy, která hostům představí prvorepublikovou kancelář s dobovými zbraněmi, současnou výstroj, výzbroj a vybavení hlídek celníků, exponáty zadrženého padělaného zboží, exempláře zvířat,
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Dùm dětí a mládeže Pøelouč
Divadlo LED
Divadelní kroužek DDM Přelouč připravuje představení pro
MŠ a první stupeň ZŠ. Premiéra představení pro rodiče a příbuzné herců se uskuteční v květnu v hlavním sále DDM. Vedoucím
kroužku i malým hercům přejeme hodně sil do náročné přípravy.

vydali vlakem do rodinného hracího centra TONGO Hradec
Králové a poslední naší nabízenou aktivitou byla návštěva Kuželny Přelouč. Velice nás potěšil zájem dětí a mládeže o nabízené akce.

Informace o táborech
Jarní prázdniny
Letošní jarní prázdniny jsme zahájili, společně s několika nadšenými sportovci, ve sportovní hale Přelouč, druhý den jsme se

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 13. 7. – 22. 7. 2016
Pojedeme do horské chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou. Ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sprchovými kouty
a WC. V chatě je prostorná jídelna, společenská místnost. Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou
podávány formou švédského stolu. Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to vše ve
volné přírodě. Navštívíme Harrachov, Dvoračky, pramen Labe,
koupaliště v Jablonci nad Jizerou a další krásná místa.
Děti se mohou naučit základy hry na kytaru.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 1. února 2016, na požádání zašleme poštou.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte v DDM a finanční
úhradu proveďte v termínu: duben až květen 2016.

Na termín hlavních prázdnin nabízíme tři pobytové tábory
(Mořeplavci, Krkonoše, Hotel Transylvánie) a jeden příměstský
tábor. V současné době jsou již všechny tábory téměř obsazené, nabízíme pouze několik volných míst do Krkonoš v termínu
13. 7. – 22. 7. 2016.

Pøipravujeme:
Pálení čarodějnic
Sobota 30. 4. 2016 pod parkem v Přelouči. Připravujeme ve
spolupráci s Kulturním a informačním centrem města Přelouč.
Na akci se dále podílí Technické služby města Přelouč, Hasičský
sbor ČHJ Přelouč, Městská policie Přelouč a dechovka p. Kosiny. Akce bude začínat průvodem čarodějnic v 19.00 od budovy
Gymnázia a SOŠ Přelouč.
Podrobnější informace sledujte na www stránkách DDM
a plakátovacích plochách.

Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha –
doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600
Ge Money Bank Přelouč.
Cena tábora: 3 800,- Kč – v ceně je zahrnuta doprava,
strava, ubytování, vstupy, lanovky, pedagogický dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně
nebo na uvedených telefonních číslech.
Pozor! Kapacita tábora je omezena,
proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.
Hlavní vedoucí tábora: Pavel Hrdý,
telefon 466 672 003, 739 246 119.

4 / 2016
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Okénko z Domova u fontány
Zajímáme se o názor našich klientù,
ale i jejich pøíbuzných
Každá firma či organizace, která chce poskytovat kvalitní služby svým zákazníkům a uživatelům, by se měla zajímat o jejich
názor.
Také Domov u fontány pravidelně zjišťuje spokojenost se
službami, a to nejen mezi svými klienty (což vyžadují standardy kvality sociálních služeb), ale také mezi jejich příbuznými,
kteří mají díky tomu možnost vyjádřit spokojenost s péčí a kvalitou služeb, které jsou poskytovány jejich blízkým. My Vám nyní přinášíme výsledky těchto hodnocení, které nás potěšily.

Hodnocení spokojenosti klientů
s kvalitou poskytovaných služeb
Pojďme se nejdříve podívat na hodnocení spokojenosti klientů se službami poskytovanými Domovem u fontány. Do průzkumu se zapojilo celkem 36 � klientů Domova. Někomu se
může zdát, že se zapojilo poměrně málo respondentů, ale s ohledem na cílovou skupinu, která u nás žije, se domníváme, že můžeme být v celku spokojeni. Klienti, kteří se do hodnocení zapojili, mohli hodnotit např. míru spokojenosti s personálem,
poskytovanou péčí, ubytováním, stravováním, atd., ale také se
mohli vyjádřit ke svým právům (respektování soukromí nebo
pocit bezpečí… atp.).
Velice nás potěšilo vysoké hodnocení u většiny otázek. 94 �
klientů je zcela spokojeno s pečujícím a zdravotním personálem, 100 � klientů navíc potvrdilo, že pracovníci respektují jejich právo na soukromí.

Pokud se podíváme
na hodnocení dalších poskytovaných služeb, tak
nejvíce jsou klienti spokojeni s úklidem (97 %
klientů je zcela spokojeno), s volnočasovými aktivitami (88 % je zcela spokojeno) a s praním prádla (87 % klientů je zcela
spokojeno).
O něco hůře dopadlo hodnocení pokoje, kde
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je zcela spokojeno 75 % klientů. Ti, kteří uvedli pouze částečnou
spokojenost nebo nespokojenost, se nám v komentářích svěřili,
že by uvítali např. více úložného prostoru, ale třeba také jiného
spolubydlícího. Všichni víme, že lidské vztahy nejsou vždy jednoduché a soužití s cizím člověkem vyžaduje mnohdy velkou míru
tolerance a trpělivosti. Pokud je to možné, snažíme umísťovat na
jeden pokoj klienty tak, aby si co nejvíce vyhovovali.
Další oblastí, která si vysloužila nižší hodnocení, bylo stravování – zde je 64 % klientů spokojeno zcela, 33 % je spokojeno částečně a 1 klient spokojen není. Z komentářů je zřejmé, že
co člověk, to jiné požadavky na jídlo. Někdo by si přál např. více
čerstvé zeleniny, někdo zase více sladkých jídel, jiný nechce sýry
nebo zeleninu vůbec. V Domově se snažíme o pestrou stravu,
kterou klienti dostávají 5x denně a hlavní jídla (snídani, oběd,
večeři) poskytujeme ve dvou variantách. Jídelníček je také sestavován pod dohledem nutriční terapeutky tak, aby strava obsahovala dostatečné množství pro tělo nezbytných látek.
I přes nižší hodnocení v některých oblastech by Domov
u fontány doporučilo svým blízkým 97 � všech dotázaných.
Velice si toho ceníme, a zároveň je to pro nás závazek, abychom
i nadále poskytovali kvalitní služby, se kterými budou naši obyvatelé spokojeni.

Hodnocení spokojenosti rodin
s kvalitou poskytovaných služeb jejich blízkým
Také rodiny našich klientů měli možnost vyjádřit svůj názor
na úroveň poskytovaných služeb. Dotazník obsahoval celkem
14 otázek, které zjišťovaly spokojenost s prostředím, poskytovanou péčí a jednotlivými službami (ubytování, stravování, úklid,
praní a žehlení prádla, kulturní a společenský život). Příbuzní
našich klientů se dále mohli vyjádřit, zda jejich blízkému něco schází, zda jim Domov umožňuje důstojně žít atp.
U většiny otázek hodnotili příbuzní jednotlivé aspekty jako
ve škole – od známky 1 (nejlepší hodnocení), po známku 5 (nejhorší hodnocení). Potěšilo nás, že průměrná známka u hodnocených oblastí nepřesáhla známku 2. Nejlépe rodiny ocenily
péči na odděleních, která obdržela průměrnou známku 1,2.
Také zdravotní péče si vysloužila vysoké hodnocení - obdržela průměrnou známku 1,4.
Rodiny mohly dále ohodnotit jednotlivé služby, od ubytování až po kulturní a společenský život. Zde se průměrné známky pohybovaly v rozmezí 1,4 – 1,6.
Co nás ale nejvíce potěšilo, byly komentáře respondentů
hodnotící chování personálu, kde více jak 95 % respondentů
uvedlo slova chvály a díků za skvěle odváděnou péči. Zbylé
procento respondentů uvedlo i podněty a své postřehy, jak poskytovanou péči ještě o něco zkvalitnit. Tato zpětná vazba je
pro nás velice důležitá, protože naším cílem je poskytovat profesionální péči s lidským přístupem. Chceme, aby se u nás naši
obyvatelé cítili dobře, a jsme proto opravdu rádi, když se nám
dostane velmi pěkného hodnocení jak od klientů, tak od jejich
příbuzných.
Všem klientům i příbuzným, kteří se do průzkumu zapojili,
děkujeme, že se s námi podělili o svůj názor. Můžeme Vám slíbit, že i když jsme obdrželi pěkné hodnocení, nehodláme usnout
na vavřínech. Stále hledáme prostor pro zlepšení jednotlivých
služeb. Vaše názory a podněty nám pomáhají identifikovat slabá
místa, na kterých můžeme společně s Vámi pracovat a zlepšit je.

Přeloučský ROŠT
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Mezinárodní den žen jsme si náramně užili
8. března je výjimečný den pro všechny ženy – na toto datum totiž připadá Mezinárodní den žen. I přesto, že se MDŽ ofi-
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ciálně již neslaví, my jsme se v Domově rozhodli, že uděláme
radost všem našim ženám, a to krásně barevným petrklíčem.
Radovat se z něj mohly nejen naše klientky, ale také zaměstnankyně, kterým touto formou osobně popřála a poděkovala ředitelka Domova, PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA.
Klientky při oslavě zavzpomínaly, jak tento svátek dříve slavily a jaké dárky od svých protějšků dostávaly - často to byla
květina, bonboniéra, ale i ručník nebo vázička. Dojemnou chvilku pro nás všechny připravil klient Domova, pan František Čapský, který zazpíval dojemnou píseň jako vzpomínku na svou
maminku.
Při poslechu oblíbených písní Karla Gotta se podávala
čerstvá káva a domácí piškotový dezert se šlehaným krémem
a čerstvými jahodami, který pro nás připravili pracovníci kuchyně.
Pro nás všechny to byl krásný den prolnutý pěknými zážitky a dobrou náladou, na který budeme rádi vzpomínat. Děkujeme také naší paní ředitelce za milá slova díků i kytičku.
Domov u fontány

Tip na rodinný výlet
Železné hory, zřícenina hradu Lichnice, romantická zákoutí
Zlatého potoka – to zní jako ideální tip na rodinný výlet. Jen
málo kdo by v tomto prostředí čekal jednu z největších tlakových sléváren v České republice – KOVOLIS HEDVIKOV a.s.. Právě zde vznikají součástky, které můžete najít v celé řadě známých automobilových značek jako je například Škoda, BMW,
Land Rover nebo VW. S největší pravděpodobností některou
z nich vozíte pod kapotou i vy…

Inzerce

Rok 2016 se v Kovolisu Hedvikov nese ve znamení oslav –
letos uběhne 200 let od zahájení výroby v Hedvičině údolí a zároveň 20 let od založení akciové společnosti. Součástí těchto
oslav je i den otevřených dveří, který se bude konat 21. května
2016. V tento den si mezi 9 a 14 hodinou bude moci široká veřejnost prohlédnout nejen výrobní haly v Hedvikově, ale také
náš provoz v nedalekém Ronově nad Doubravou. Otevřené
dveře budou i na Střední odborné škole a Středním odborném
učilišti technickém v Třemošnici, kde se dozvíte o možnostech
studia a uplatnění absolventů třeba právě u nás, v Kovolisu
Hedvikov.
Přijďte a budete mít možnost na vlastní oči vidět, jak vznikají formy, do kterých se lije roztavený hliník, hbité licí roboty při

4 / 2016

práci či obrovské tavicí pece. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi hrotovnou a obrobnou, co je to rheocasting, jakým způsobem probíhá kontrola vyrobených odlitků a mnoho dalšího.
Všichni jste srdečně zváni.
Pro více informací sledujte naše webové stránky www.kovolis-hedvikov.cz.
Jana Zemanová
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Zprávy z VOLANTU
V březnu bylo v klubu opravdu nabito. Dveře se netrhly, dětí přišlo spousta. Stále bylo co dělat.
q
q
q
q
q

q
q
q

Psali jsme domácí úkoly a doučovali se, co bylo třeba
S nejmenšími jsme se věnovali předškolní přípravě
Chystali jsme výrobky na výstavu do knihovny
Hodně času jsme strávili na zahradě hraním, sportem
i úklidem odpadků, které lidi naházejí za plot 
Každý čtvrtek jsme sportovali v tělocvičně Sokola. Nejoblíbenější je velká trampolína a žíněnky. Děti skáčou a trénují salta o sto šest ☺. Starší kluci každý den cvičí v naší mini posilovně.
Pletli jsme pomlázky a zdobili vajíčka
Stále tancujeme a vymýšlíme choreografii
A mnoho jiného ☺…

V dubnu Vás Zveme do městské knihovny
na výstavu ZVÍŘATA – k shlédnutí bude po celý měsíc.

Naše služby
Klub VOLANT
Po – Čt
Informační centrum
Po a St
Dohody o výkonu pěstounské péče

13.30 – 17.30
13.00 – 17.00
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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Právní poradna

Sami?
V návaznosti na předchozí články o postřezích z právní praxe jsem se rozhodl napsat krátké zamyšlení na téma, jestli jsme
opravdu všichni tak dobří, abychom si poradili vždy a ve všem
sami a dobře.
Inspirací pro tento článek mi byly události minulých týdnů,
které se staly klientům advokátní kanceláře, v níž pracuji.
To se takhle dostaví, ať na sjednanou či náhodou schůzku, člověk a rozvypráví se o tom, co se mu všechno přihodilo,
jak už si neví rady a potřebuje svou potíž řešit s profesionálem. Advokát se ho doptá na detaily k celé věci, kterou si takový člověk řeší od samého začátku do téměř úplného konce mnohdy zcela sám. Proč taky ne? Zákon si přeci najde na
internetu. Klíčová slova a paragrafy si vyhledá, číst přeci umí.
K tomu se porozhlédne po nějaké veřejné diskuzi a hle, řešení jeho problému je na světě. Když mu to posvětí ještě nějaký
kamarád, kterému se přihodilo přesně to samé a taky to sám
a dobře zvládl, tak proč by to „taky nedal, že ano“?
Ano, proč ne? Takovou kupní smlouvu na automobil, dům
i pozemek lze zadarmo na internetu sehnat. Někdy jsou dokonce ke stažení smlouvy, které odpovídají platnému právnímu předpisu. I celkem obstojný návrh na rozvod manželství
se dá takto dobře a hlavně rychle a bezúplatně pořídit.

Inzerce
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Ale pak je tu ta druhá strana mince. Každému klientovi na
otázku, proč to nejde nebo nedej bože nešlo tak, jak on si zjistil či už dokonce udělal, odpovídáme, že každý případ je tak
individuální, že většinou nemůže existovat obecné a ustálené
řešení. Pokud se tedy někdo potýká s právním problémem, k jehož řešení nemá dostatek zkušeností nebo vzdělání, je více
než vhodné obrátit na profesionála.
Ono se totiž mnohokrát stalo a mohu to už i ze své krátké
praxe potvrdit hned na několika případech, že vlastní a nikým
nekontrolovaný postup může být sice dobře zvolený, ovšem
nikoliv dokonale provedený, plný zbytečných chyb zapříčiněných neznalostí dalších okolností. Člověk v právu nevzdělaný
má mnohdy dobré ponětí o možnostech řešení své věci, chybí
mu ale velmi často znalost správného výkladu toho, jak základní znalost dobře užít, kdy a jakým způsobem ji formulovat. I jedna chybějící čárka ve větě, špatně zvolný termín pro
laika jevící se jako synonymum toho správného, promeškání lhůty z neznalosti data jejího počátku, jsou základem pro
zbytečný neúspěch.
Tento text nemá být poučkou, ale důvodem k zamyšlení
a rozvaze nad neuváženými kroky, které mohou být později několikanásobně dražší, než kvalifikovaná právní pomoc a navíc
zbytečné a co víc, jsou často nevratné.
Mgr. Jan Novák
www.advokatikh.cz/akchvaletice

Inzerce
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VÁLKA ROKU 1866 – 2. DÍL
Štěstí přeje připraveným
„Věděloť se tenkráte najisto, že Prušáci vysílali a vydržovali veliké množství takových lidí a běda takovému pocestnému,
jenž si někde příliš dlouho krajinu prohlížel neb na něco se vyptával a při tom nemohl se pak osvědčiti, že na špehounství
ani nepomyslil.“
(Dobový kronikářský zápis)
Pruská armáda v prvních letních dnech
roku 1866 překročila hranice severních
a severovýchodních Čech a následně postupovala od vítězství k vítězství. Jmenujme alespoň nejvýznamnější – u Náchoda
(27. 6.), u České Skalice (28. 6.), u Svinišťan, u Dvora Králové nad Labem a u Jičína
(vše 29. 6.). Výjimkou se stala pouze dne
27. června bitva u Trutnova, jediné rakouské vítězství na severním bojišti. Jedná se
však o typický příklad vítězství Pyrrhova.
Vítězný boj X. armádního sboru pod velením podmaršálka Ludvíka Gablenze byl
vykoupen přílišnými ztrátami. Na důstojnictvu i mužstvu byly v porovnání se ztrátami pruskými více než trojnásobné. Hned
následujícího dne se Gablenz se svým
osamoceným a ztrátami zesláblým sborem
rozhodl stáhnout k jihu. Tu však byl napaden pruským gardovým sborem a v chaotické situaci u Stříteže, Rubínovic a Starého Rokytníka byl poražen. Ztráty toho dne
byly strašlivé – v porovnání s Prusy na
mužstvu více než šestinásobné, na důstojnictvu více než sedminásobné.
Tři pruské armády procházely českou
zemí jak horký nůž máslem. Jaké je vysvětlení této situace? Začněme vysvětleními klasickými, která byla v minulosti poměrně zveličována.
Pruské vojsko bylo vyzbrojeno modernějšími puškami – jehlovkami systému
Dreyse. Byly nabíjeny zezadu, a tedy rychleji. Dříve byla tato rychlost nabíjení přeceňována, hovořilo se o 5x rychlejší palbě
v porovnání s rakouskými předovkami systému Lorenz. Dnešní odhady jsou nižší
(2,5–3x) a navíc je připomínáno, že pruské
jehlovky měly menší přesnost palby, průraznost a dostřel, byly také více poruchové.
Druhým častým vysvětlením bývá údajná neschopnost vrchního velitele rakouské armády na severním bojišti polního
zbrojmistra Ludwiga von Benedeka. Ten
se proslavil na jižním, italském bojišti, byl
zván dokonce Radecký Druhý. Zde však
měl zkušenosti velení na úrovni pouhého
sboru, tedy tělesa zhruba o 30 000 mužích.
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Nyní měl velet armádě o sedmi armádních
sborech, která měla se saskými posilami
kolem 260 000 mužů. Boj měl být navíc
veden v místech, se kterými Benedek neměl dosud zkušenosti.
Josef Fučík ve své knize Běda poraženým však Benedeka do jisté míry rehabilituje, aniž by zcela měnil jeho hodnocení. Mnohem osudovější vliv než samotná
osoba Benedeka měla na rakouskou prohru mylná strategie (Prusové byli podle
předem vyhotoveného plánu očekáváni na

la pruská strana rozsáhlou výzvědnou činnost na českém. Tak důkladně, že později
pruskou armádu nezmátlo ani odstraňování směrovek u cest, svou trasu měla dopředu dobře nastudovanou. Pruští špioni
byli všemožně důmyslně maskováni, pronikali na naše území jako pocestní, turisté, ale i jako obchodníci (např. s obilím).
Zdeněk Jánský uvádí ve své publikaci
o bitvě u Náchoda velmi kuriózní případ:
„V Náchodě se údajně v roce 1865 usadil pruský fotograf Anton Markl, oblíbený

Kovový kříž na kamenném podstavci, který se nachází na západním konci Přelouče,
byl slavnostně posvěcen v prosinci roku 1848 u příležitosti nástupu osmnáctiletého
Františka Josefa I. na trůn. Roku 1866 je tento panovník dvakrát starší
a před jeho 36. narozeninami ho čeká jedna z nejstrašnějších porážek jeho života
Moravě v blízkosti olomoucké pevnosti),
zastaralá taktika (bodákové útoky v semknutých řadách) a nedostatek schopných vojenských velitelů. „V ovzduší strnulého absolutismu, protekčního výběru
a stavovských preferencí zaujímali nejdůležitější místa v armádním velení dogmatičtí, nevýrazní a bezkoncepční uchazeči
z kruhů vysoké šlechty. Pryč byly časy velkých osobností rakouského vojenství, jako byli princ Evžen Savojský, arcivévoda
Karel a maršálek Radecký. Zejména po Radeckého skonu zela v rakouské vojenské
vědě a válečném umění černá díra, marně překlenovaná diletanty a scestnými
doktrináři.“ (J. Fučík 2012, s. 23) Podstatou
rakouské prohry tedy není pruská „zázračná zbraň“ a neblahé působení Benedeka,
je to chyba celého systému a výsledek nižší kvality celé armády.
Úspěch Prusů byl podmíněn také tím,
že vtrhli na území, které měli dobře zmapované. Se značným předstihem provádě-

zvláště u obyčejných lidí. Jeho portrétní fotografie vykazovaly vysokou profesionální úroveň a chudým obyvatelům je často
zhotovoval zdarma. Markl měl rád zdejší
krajinu, a tak si na „památku“ fotografoval široké okolí… Těsně před pruským vtažením do Čech umělec z města zmizel a už
o něm nikdo více neslyšel. Teprve až v roce
1925 se v Prager Tablatt objevila zpráva
o pruském špionu Antonu Marklovi, který v Náchodě více jak půl roku před konfliktem v roce 1866 pracoval pro pruský
generální štáb.“ ( Jánský 2006, s. 30) Sám
Zdeněk Jánský však v poznámce uvádí,
že ve skutečnosti je tato zpráva, převzatá
z periodika Od kladského pomezí, těžko
ověřitelná, některá fakta dokonce hovoří proti její věrohodnosti. Možná tu bylo
přání (touha po senzaci) otcem myšlenky
a mnohé dotvořila lidská fantazie. Horečné hledání špionů, podpořené mnohými
oficiálními nařízeními, vedlo roku 1866 také k mnohým přehmatům.
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Kulináøské okénko
K podobným pochybnostem nás může
dovést i příběh o špionech z našeho kraje. Ostatně nebyl publikován ve vědeckém
historickém díle, ale v souboru Báje a pověsti z Pardubicka F. K. Rosůlka. Je tu uveden pod názvem Cikánští kotláři a Prusové roku 1866.
Roku 1862 dorazila do Čívic skupina
potulných cikánů na deseti vozech. Opravili, co bylo třeba, zvláště rozbité kotle, což
se hodilo, neboť se blížil čas vaření povidel. Na těchto cikánech bylo však cosi
zvláštního: „Ti muži, kteří v ní byli kotláři,
vykonávali svou práci velmi rychle. Ostatní při nich chodili po vsi a okolí jako procházkou. Ale že také umějí nějakou práci,
vyhlíželo jim z každého pohybu, z každého pohledu.“ (Rosůlek 2013, s.168) A co
bylo nejpodivnější – pokud něco koupili,
platili pruskými tolary.
Největší událostí jejich pobytu pak bylo narození dítěte. To bylo pokřtěno v Lá-

nech na Důlku, kmotrem pak byl jeden
z obyvatel Čívic. Druhý den po křtinách cikánská tlupa odcestovala.
Uběhla čtyři léta a nastal čas prusko-rakouské války. Po katastrofě u Hradce
Králové přišli Prusové i do Čívic. Vojáci se
nahrnuli do dvora souseda, který byl před
lety malému cikáněti kmotrem. Místo nepříjemností ho čekalo veliké překvapení –
v pruském důstojníkovi soused poznal otce cikáněte. Onen oficír to ihned potvrdil
slovy: „Tak, tak, pane kmotře, dnes teprve
budeme slavit křtiny – jiné, než byly ty první!“ Podali si ruce, z proviantních vozů nabrali víno a jídlo a hodovali a hodovali. Nic
na tom, že to byly hody s pruským špionem,
který se před lety vydával za cikána.
Do jaké míry je tento příběh věrohodný? Pohybovali se pruští špioni na našem
území již roku 1862? (Pravdou je, že pruský plán napadení Rakouska byl vypracován již roku 1860.)Dopustili by se špioni

Kulináøské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Dnes si uvaříme takovou všehochuť. Opět se budu
snažit vám navrhnout jídla, která nejsou
náročná na přípravu ani na vaše peněženky.
FAZOLAČKA
Co budete potřebovat: plechovku fazolí,
cibuli, slaninu, lžíci sádla, hladkou mouku na zahuštění, kostku zeleninového
bujónu, mraženou zeleninu (Babiččina
směs), brambory na kolečka pokrájené špekáčky, dochucovadlo, sůl, pepř,
mletou sladkou papriku.
Postup: na sádle osmažte pokrájenou cibuli
a slaninu, zasypte moukou, krátce osmahněte a zalijte vodou. Přidejte na kostičky
pokrájené brambory, kostku masoxu, osolte, vařte je do úplného změknutí. Následně
přidejte fazole, zeleninu, špekáčky a pokračujte ve vaření. Na závěr přidejte papriku a dochuťte.
DRŮBEŽÍ POLÉVKA
Co budete potřebovat: drůbeží drůbky (srdíčka, žaludky, křidélka, játra), kousek
celeru, jednu cibuli, dva stroužky česneku, jeden lístek bobkového listu, sůl,
pepř, lahůdkovou zeleninu (mraženou),
dochucovadlo (Podravka), nudle, případně kostku drůbežího bujonu.
Postup: očištěné drůbky uvařte v osolené
vodě. Pozor – játra si spařte zvlášť, v čisté
neosolené vodě tak, že je vhodíte na dvě
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minuty do vroucí vody a pak vyndáte. Uvařené drůbky si pokrájejte na menší kousky a nechte mimo vývar. Zvlášť si také
uvařte v osolené vodě nudle. Nezapomeňte do vody při vaření přidat trochu oleje.
Uvařené nudle propláchněte studenou vodou. Zabráníte tak jejich slepení. Z vývaru odstraňte cibuli a bobkový list. Celer
a česnek si rozmačkejte vidličkou na kaši a vraťte do vývaru. Ten přiveďte k varu
a nasypte do něj zeleninu. Krátce povařte. Na závěr dejte do vývaru maso a nudle.
Játra můžete také pokrájet, ale já doporučuji je do porcí polévek přidávat celá. Polévku dochuťte a můžete podávat.
VEPŘOVÉ LEDVINKY NA ŽAMPIONECH
Co budete potřebovat: vepřové ledvinky, cibuli, sádlo, masový vývar z kostky,
hladkou mouku, mletý pepř, sůl, čerstvé
žampiony, mléko.
Postup: Z ledvinek odstraňte všechny blány, podélně je rozřízněte a velice pečlivě
vykrojte celou pánvičku (močovody). Takto
upravené ledvinky namočte do mléka, kde
je nechte 10–12 hodin. Na mléce nešetřete! Následně je dobře propláchněte a nakrájejte na tenké plátky. Na sádle osmažte dozlatova cibulku. Nakrájené ledvinky
do ní vložte, krátce osmahněte, zaprašte
moukou a restujte. Podlijte vývarem, osolte a opepřete. Pod pokličkou duste téměř
doměkka. Přidejte pokrájené žampiony
a za občasného promíchání ledvinky do-
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takové neopatrnosti, že by platili pruskými tolary? Nezavání převlek do exotického cikánského kroje příliš romantickou
literaturou 19. století? Vždyť i Hugova krásná cikánka Esmeralda byla jen v dětství
cikány unesenou dívkou a z Máchových
cikánů se nakonec vyklube mladý hrabě
Valdemar Lomecký z Borku a mstící se Benátčan Giacomo. Na druhou stranu podobných příběhů o setkání po delším čase, kdy
se např. bývalý flašinetář ukáže být pruským důstojníkem, existuje povícero.
Sám F. K. Rosůlek cituje v připojené poznámce záznam matriky lánské farnosti,
kde je 29. 5. 1862 skutečně zaznamenáno narození cikánského děvčete Františky
Růžičkové. Jméno otce uvedeno není. Kmotry byli Marie Pětioká a Josef Smolík z Čívic.
(pokračování příště)
Martin Štěpánek
Poznámka: Seznam literatury bude uveden až na konci celého cyklu.

vařte. Bude-li se vám zdát, že omáčka je
příliš řídká, můžete si ve skleničce studené vody rozmíchat lžíci mouky a do jídla
ji před dovařením přilít. Nejlepší příloha
je rýže.
GULÁŠ S KŘENEM
Co budete potřebovat: vepřovou plec, hovězí kližku v poměru 1:3, sádlo, cibuli,
malou plechovku rajčatového protlaku,
strouhaný křen, sůl, pepř, lžíci gulášového koření, domácí zeleninové lečo,
hladkou mouku na zahuštění.
Postup: na sádle osmažte dozlatova cibuli, do ní přidejte do odpaření vody. Následně přisolte, opepřete, přidejte gulášové koření, podlijte vodou. Pod pokličkou duste
do změknutí masa. Přidejte rajčatový protlak, ve studené vodě rozmíchanou mouku. Vařte ještě alespoň 10 minut. Nezapomeňte míchat. Na úplný závěr přidejte
lečovou zeleninu a nastrouhaný křen.
Na závěr jednu perličku. Před časem,
jsem vám, dával recept na plněnou sekanou ala Jirka. Tento Jirka za mnou přišel
a oznámil mi, že sekanou ještě vylepšil.
Protože ji udělal příliš velkou, tak rodina
už jí nechtěla jíst, tak se rozhodl, že jednotlivé plátky obalí v trojobalu a rodině ji
podá jako řízek. Měl úspěch. A ještě doporučuje. Nemáte-li náplň sekané příliš
kompaktní a hrozí nebezpečí jejího vypadnutí, použijte plátky šunky na její zpevnění. Co tomu říkáte?
Ke všem jídlům vám přeji dobrou chuť.
Pavel Culek
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Skleněné lahve z pøeloučských pivovarù
Tento měsíc si představíme další zajímavé přírůstky přeloučských muzejních sbírek za rok 2015. Jsou to skleněné pivní lahve z přeloučských pivovarů z období 1882–1939. Vaření piva
mělo v Přelouči dlouhou tradici, právo várečné bylo Přelouči
uděleno u příležitosti povýšení na město v roce 1261. První
pivovar se nacházel v místech dnešního čp. 4 a 5 v Pražské
ulici a roku 1518 již působily v našem městě dva městské pivovary, ve kterých žili a pracovali měšťané, kteří měli právo
várečné. Nacházely se především se na severní straně hlavního náměstí v místech dnešní „staré školy“. Od 70. let 19. století probíhala výroba piva v novém objektu tzv. Pavlovského
dvora západně od centra města a starý pivovar na náměstí byl
v souvislosti se stavbou školy zbořen. Kromě měšťanských pivovarů zde ale byl i jeden soukromý. Od roku 1871 vařila rodina Sekerků v lokalitě Pod Vyšehradem.
Nyní se můžeme podívat na jednotlivé pivní lahve. Podařilo se získat celkem čtyři kusy. Na černobílé fotografii sice nerozeznáme barvy, ale při pohledu zleva vidíme jako první hnědou lahev. Je nejstarší z nich a pochází z let 1882–1892 a sice

z pivovaru Františka Weitzera. Tento muž v Přelouči vařil pivo
krátce ještě ve starém pivovaru na náměstí, poté v Pavlovském
dvoře, nejprve jako nájemce a od roku 1882 jako majitel (město tedy od tohoto roku již pivovar nevlastnilo). Hned vedle se
nachází zelená lahev ze Sekerkova pivovaru, která je datovaná
do let 1909–1926. Tento pivovar však v polovině 20. let 20. století podlehl konkurenčnímu boji a stal se z něj sklad pardubického piva. Konkurentem, který Sekerku porazil, byl Emlerův
pivovar. Z něj pochází třetí (zelená) lahev zleva datována lety
1925–1935. Tři pivní lahve doplňuje bílá lahev od limonády
z Emlerova pivovaru, která byla obecně známá jako Emlerovka.
Ta pochází z let 1918–1939. Nutno dodat, že zrušením Emlerova pivovaru v roce 1949 tradice vaření piva v Přelouči zanikla.
Weitzerovu lahev nalezl pan Karel Kotera při úklidu půdy
a zbylé tři do sbírek věnoval pan Martin Šec. Velké lahve mají výšku kolem třiceti centimetrů a průměr zhruba osm centimetrů, obsah měly jeden litr. Do lahve od limonády (vysoké
25 centimetrů s průměrem 7 centimetrů) se vešlo asi 0,7 litru.
Každý pivovar měl více variant lahví – Sekerkův jich měl celkem
osm, měšťanský (Weitzerův, Matouškův, Emlerův) dokonce čtrnáct. Lahve mohly být uzavřeny čtyřmi způsoby – patentem, limopatentem, zátkou či špuntem.
V našich sbírkách dosud chybí lahev další přeloučské pivovarnické rodiny Matouškovy, která byl aktivní relativně krátce
v letech 1892–1908 jako majitel pivovaru v Pavlovském dvoře.
Pokud vlastníte jakoukoliv skleněnou pivní lahev z Přelouče
z doby před rokem 1949 a jste ochotni jí věnovat do muzejních
sbírek, můžete nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.
Závěrem autor děkuje za poskytnuté informace p. Martinu Šecovi z Přelouče.
Použitá literatura:
TETŘEV, Jan; VOREL, Petr. Pamětihodnosti města Přelouče.
Přelouč: Město Přelouč, 1997. 79 s.
ŠTĚRBA, Jaroslav. Staré pivní lahve Východočeského kraje.
Moravská Třebová: Jaroslav Štěrba, 1999. 126 s.

Matěj Pešta, správce muzejních sbírek, KICMP
731 200 821, muzeum@ksmp.cz

Fotohádanka
Správná odpověď na naši fotohádanku z březnového vydání Přeloučského
Roštu zněla:
„Na fotografii z roku 1926 je zobrazen dům čp. 13 v Pražské ulici.
Tento objekt byl vystavěn kolem roku
1770. Typický byl zdobným štítem z počátku 20. století, který lze zařadit do období kubismu. Štít se dochoval dodnes,
i když v poněkud upravené formě.“
První správnou odpověď zaslala a výherkyní se stala paní Irena Rozkošná.
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Gratulujeme.
Do dubnového vydání jsme si pro vás
připravili opět něco z dávné historie města. Rádi bychom znali odpověď na otázku, co za budovu je zachyceno na fotografii olejomalby z poloviny 19. století,
kdy přibližně byla tato budova zbořena
a co na jejím místě stojí dnes.
Na Vaše odpovědi se jako obvykle těšíme na známé e-mailové adrese rost@
@mestoprelouc.cz.
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Z KLUBU UMÌNÍ – ART CLUB z.s.
KLUB UMĚNÍ – ART CLUB z. s. Přelouč vstoupil do roku 2016
značně posílen. Na valné hromadě, bylo odsouhlaseno přijetí třinácti nových členů a předsedou spolku byl jednohlasně zvolen
opět jeden ze zakladatelů KLUBU UMĚNÍ pan Josef Dvořáček.
Pokud bychom se měli ohlédnout za uplynulým rokem 2015,
tak lze konstatovat, že byl úspěšný a položil základy dalších činností klubu.
Jedním z vrcholů byla bezesporu největší akce, kterou Klub
Umění v roce 2015 pořádal a to WORLD FASHION SHOW neslyšících, která se konala v létě na Masarykově náměstí v Přelouči. Tato akce ovšem nebyla jedinou. KLUB UMĚNÍ v loňském roce uspořádal bezmála 10 výstav, kterých se zúčastnili výtvarníci
širokého záběru.
V září se konal jako již tradičně pátý ročník Sochařského
Workschopu, který vrcholil v sobotu na den Festivalu Františka
Filipovského a součástí této týdenní akce byla i série několika
koncertů.
V říjnu KLUB UMĚNÍ otevřel kurzy zpěvu a výuky na klavír
a klávesové nástroje a to ve spolupráci s paní Monikou Maškovou, která kurzy vede jako lektorka.
Na závěr roku, KLUB UMĚNÍ pořádal sérii adventních a vánočních koncertů, Moniky Maškové, které se konaly v několika
kostelích našeho regionu.
I v roce 2016 má KLUB UMĚNÍ – ART CLUB z. s. Přelouč v plánu nejen pokračovat v započaté činnosti, ale i nadále svoje aktivity rozšiřovat. Jednou z nových aktivit klubu je otevření Fotografického Ateliéru a to od února letošního roku, kde se může
široká veřejnost seznámit v rámci foto-kurzů se základními tech-

nikami focení. Kurzy jsou samozřejmě určeny i pro pokročilejší. Tento ateliér je možno využít i jako platformu pro focení jednotlivců, skupin i pro rodinné foto. Jako pilotní projekt tohoto
ateliéru, bylo Vánoční focení pro rodiče s dětmi pod vánočním
stromečkem.
V rámci činnosti KLUBU UMĚNÍ je možno přihlásit se i na
kurzy malby, kreslení nebo sochaření. I nadále se rozšiřují kurzy zpěvu, které v současnosti probíhají každý týden ve středu
a čtvrtek.
Pro zájemce o kurzy klavíru je jistě zajímavá informace, že
v březnu budeme vybaveni v hudebním ateliéru novým profesionálním elektrickým klavírem, který jistě přispěje ke zkvalitnění
výuky. Tento klavír v rámci podpory umění zakoupila OČNÍ KLINIKA OFTEX, za což ji velmi děkujeme.
Další novinkou KLUBU UMĚNÍ je plánované otevření keramické dílny a následné spuštění kurzů keramiky, které by
měla vést zkušená keramička Bohumila Lochmanová. Spuštění tohoto projektu je plánováno na přelomu března a dubna
a o podrobnostech Vás budeme včas informovat.
Na období velikonoc a první poloviny dubna KLUB UMĚNÍ
pořádá sérii koncertů, pod názvem Velikonoční a jarní zpívání s Monikou Maškovou, které se opět uskuteční na půdě regionálních kostelů a v Přelouči je koncert plánován na 16. dubna od 17 hodin, v Římskokatolickém kostele.
V dubnu a květnu KLUB UMĚNÍ pořádá výstavu výtvarných
děl členů klubu a to na půdě 2 INTERNÍ KLINIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ.
Vyvrcholení činnosti KLUBU UMĚNÍ za první pololetí tohoto roku bude opětovné konání Světové módní přehlídky neslyšících, které se tentokrát koná v Pardubicích na Pernštýnském
náměstí 10. července od 18 hodin.
O činnosti Klubu umění ve druhém pololetí tohoto roku Vás
budeme zavčasu informovat a o každé z akcí přineseme podrobné informace.
V případě zájmu o jakýkoliv z kurzů, který Klub Umění provozuje, je možné získat podrobné informace na tel: 608 181 849.
Děkujeme za přízeň a všem přejeme klidný a úspěšný rok
2016.
Za Klub Umění-ART CLUB Přelouč z. s. Luděk Schejbal
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MÌSTEČKO PŘELOUČ V ČESKÉM STÁTÌ ZA PŘEMYSLOVCŮ
Druhá čtvrtina 13. století a následující léta se stala pro vesničku Přelúčie obdobím velmi rychlého rozvoje. Středověkou Přelouč obklopoval lesní porost, který
zemědělská osada postupně kultivovala
do polních parcel. Dodnes poloha hlavních
ulic a náměstí respektuje původní osadu,
rozloženou kolem snadno průjezdné návsi a dominantně situovaného kostela.
Důležitou památkou starých dob je
farní kostel sv. Jakuba. O počátcích stavby
kostela neexistuje žádná písemná zpráva, ale není pochyb, že ve druhé polovině
13. století již v Přelouči zděný kostel stál.
Základ je raně gotický, ale předpokládá
se, že při stavbě ve 13. století mohla být
částečně využita i stavba starší, původní
románské svatyně. Jedna písemná zpráva přece jenom ze 13. století o „stavebním
ruchu“ v Přelouči existuje, i když není zcela průkazná, protože pochází z nedochované verze Neplachovy kroniky, kterou
dnes již nelze ověřit: V roce 1289 prý
opatovický opat Částka město Přelouč „nákladně obnovil“, vlastně opevnil a obehnal hradbami. Proč ne – listina z roku 1261 opravňovala opatovický
klášter jakožto majitele Přelouče vybudovat opevnění města podle předepsaných
norem a zajistit tak svému tržnímu centru nejen skutečnou městskou podobu, ale
především větší význam obranný a strategický. Zmíněná listina z roku 1261 je
pro Přelouč velmi cenný dokument s královskou pečetí Přemysla Otakara II. Je
uložená ve Státním ústředním archivu
Praha, fond Benediktini Břevnov, listina
č. 37. Byla vydána 8. září 1261, jen několik týdnů před svatbou Přemysla Otakara II. s Kunhutou, vnučkou uherského
krále Bély IV., se kterou uzavřel sňatek
25. října 1261.
Téhož roku 1261, od kterého vesnička Přelouč směla užívat práv města a český král Přemysl Otakar II. uzavřel sňatek s Uherskou princeznou Kunhutou, od
kterého očekával legitimního přemyslovského dědice Českého státu, uchopil císařství v Byzantské říši Michael VIII. Palaiologos. Podařilo se mu v roce 1261
vyrvat Konstantinopol ze západních
rukou Latinského císařství a obnovit byzantskou říši. Západním zásahem čtvrté
křížové výpravy utrpěla Byzanc fatální
úder, když byla roku 1204 dobyta křižáky, kteří založili Latinské císařství. Rozpolcenost ortodoxie a slabé postavení
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Byzance, které bylo umocněno právě důsledky čtvrté křížové výpravy, usnadnilo
osmanským Turkům ovládnutí Anatolie,
Balkánu a nakonec samotné Konstantinopole. Postupný rozklad vyvrcholil pádem Konstantinopole a dobytím zbývajících byzantských území osmanskými
Turky. V průběhu své tisícileté existence sloužila Byzantská říše jako záštita

Pražský groš r. 1300
královská mincovna Kutná Hora – revers
křesťanství, výrazně přispěla k ochraně Evropy před šířením islámu. Kromě
toho disponovala pevnou zlatou měnou,
která byla v oběhu v celém středomořském prostoru. Konstantinopol patřila jako jedna z nevětších metropolí v tehdejším světě k nejdůležitějším obchodním
střediskům. Byzanc měla určující vliv na
náboženství, právo, politický systém, architekturu a umění značné části Evropy
a Středního východu. Přispěla k zachování a předání četných literárních děl a vědeckých poznatků klasického světa a jiných kultur. Michael založil 1261 dynastii
Palaiologů (řecký šlechtický rod) – východních křesťanů, kteří vládli v Byzanci až do jejího zániku roku 1453.

Se jménem Přemysla Otakara II. jsou
spojeny dějiny našeho města Přelouče
a mnoha dalších měst, které založil, nebo povýšil. Za jeho vlády obsáhlo České
království území od Krkonoš až k Jaderskému moři. Roku 1251 nabyl obrovské
jmění po meči vymřelého babenberského rodu v Rakousku, které si pojistil svatbou s daleko starší Markétou Babenberskou. Českým králem byl korunován 1253.
Říšská knížata se obávala příliš mocného vládce a vybrala místo něj ovladatelnějšího Rudolfa Habsburského. Habsburkům šlo o babenberské dědictví, které si
pojistili Vídeňským mírem nuceně uzavřeným 1276. Přemysl se musel zříci všech
nečeských držav a Habsburk začal bezprávě zasahovat do záležitostí českého
státu. Válka vyvrcholila bitvou, ve které
král v roce 1278 zahynul. Výsledkem
bitvy bylo nastoleno habsburské panství v Rakousích a Štýrsku, které se
staly dědičnými habsburskými zeměmi – přetrvalo téměř šest a půl století, do roku 1918. Poručník Václava II.,
Ota Braniborský si počínal jako v dobyté zemi a kořistnicky se chovala i část
české šlechty. Období 1278–1283 v Čechách a na Moravě bylo nazváno kronikáři „zlá léta“. Přemyslův syn Václav II.
obrátil svou pozornost na sever a východ,
kde se mu podařilo získat polskou a pro
syna Václava III. i uherskou korunu. Jedním ze základů úspěchů českého panovníka v zahraniční politice bylo české
stříbro. Dobře věděl, že by nemohl dosáhnout všech svých úspěchů bez jihlavského a kutnohorského stříbra. V době
jeho vlády se roku 1278–1305 v Čechách
těžilo asi 40 % stříbra v Evropě. R. 1300
vydal na svou dobu vynikající horní zákoník. Součástí tohoto zákoníku byla
také mincovní reforma a téhož roku
1300 se začal razit pražský groš, nejslavnější česká středověká mince. Lze
říci, že za jeho vlády nastalo v českých
zemích období relativního míru a obnovení hospodářské prosperity, které dopomohl svou mincovní reformou. Když se
jeho syn Václav III. ujal vlády v roce 1305,
bylo mu necelých sedmnáct let. O událostech posledních Přemyslovců existuje
pramen, který vznikl v klášteře Zbraslavi mezi léty 1305–1339 pod názvem Zbraslavská kronika, ve které je záznam, že
se Václav III., syn Václava II. a Guty Habsburské narodil 6. října 1289 v Praze.
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V tomtéž roce 1289, kdy se narodil
poslední český král, bylo městečko
Přelouč prý opevněno hradbami podle
zprávy z Neplachovy kroniky. Zbraslavská kronika o Václavovi III. píše spíše kriticky, ale ve skutečnosti byla jeho krátká
vláda vcelku rozumná a prozíravá, mohla
přinést během několika let výsledky, ke

kterým se Václav II., jeho otec nestihl dopracovat. Jediná, původní česká panovnická dynastie Přemyslovců vymřela po
meči českým, polským a uherským králem Václavem III. za nevyjasněných okolností 4. srpna 1306. Letos uplyne 710 let
od zavraždění posledního Přemyslovce,
po něm již v Čechách vládly cizí rody.
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Literatura:
Dějiny města Přelouče – Petr Vorel díl I.
České království ve 13. století
(Dějiny zemí koruny české díl I.) – Petr Čornej
Dějiny Řecka – Pavel Hradečný a kol.

Pokračování v příštím čísle Roštu.
Marcela Danihelková

Výstava „Pøelouč, Pøeloučáci a Pøeloučsko“ malíøe
MUDr. Aleše Bučka v Divišově vile
Umění je znamenitá tvůrčí práce, která ztělesňuje představy, přináší radost a obohacuje o množství zážitků. Těmto slovům
dá za pravdu každý, kdo se zadívá do tváří portrétů a krajin obrazů MUDr. Aleše Bučka. Okamžitě ocení výbornou, precizní
práci a pozná, že je do ní vložen tvořivý realistický projev srozumitelný všem. Charakteristikou svých obrazů a malířského
projevu všem sděluje, že je vyznavačem holandského mistra
Rembrandta van Rijna jako portrétisty a světově proslulého ruského krajináře Ivana Ivanoviče Šiškina. Připouští, že skutečný vliv těchto světově uznávaných malířů na jeho tvorbu trvale
působí, ačkoliv je nepochybné, že MUDr. Aleš Buček jde vlastní tvůrčí cestou. Je obdivovaným malířem, návštěvnost jeho výstav je velká, prověřil to květen roku 2015, kdy se poprvé přeloučská Divišova vila stala svědkem nevšedního umění MUDr. Aleše
Bučka. Letošní výstava 2016 se uskuteční opět v květnu v Divišově vile. Tentokrát je výstava v barokní přeloučské vile vyznáním a poctou malíře ke kraji a k lidem kde tvoří a žije, protože
ji nazval Přelouč, Přeloučáci a Přeloučsko.
MUDr. Aleše Bučka umění od narození neprovázelo, ani nevyrůstal v inspirativním prostředí ateliérů, například po boku
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svých rodičů-umělců. Narodil se v Jihlavě roku 1962 do dobré
klasické učitelské rodiny. Své dětství prožil na Severní Moravě,
i když výtvarná výchova byla jeho oblíbeným předmětem, přesto vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti pracuje jako praktický lékař v Přelouči. S malováním začal před deseti lety. Ačkoliv se věnuje svému malování
stále amatérsky, výsledný dojem z jeho prací vyznívá profesionálně. Sám vnímá své umění jako protipól vědy, obohacený
o dojem z krásy. Vyznává, že malování znamená pro výtvarníka zcela prostou a jednoduchou činnost prakticky se neměnící
v průběhu staletí. Zřejmě proto nemá v oblibě poruchové věci
moderního světa jako fotoaparát, mobil, počítač. Těší se na každé nové setkání s člověkem nebo krajinou, je připraven malovat s trpělivostí žáka a trvale se učit u svého mistra MgA. Zdeňka Daňka, zkušeného portrétisty a krajináře.
Malíř MUDr. Aleš Buček o sobě říká: „Žádný obraz není hotový, pouze opuštěný. Zažívám to často, protože když nový obraz přivezu mistrovi MgA. Daňkovi ke korektuře, některé práce
uzná maximálně za dobře udělanou podmalbu a já můžu v malování pokračovat i několik dalších měsíců. Pokud pak můj mistr
zhodnotí dílo za hotové, je určitě kvalitativně neporovnatelné
a tomu odpovídá také můj pocit uspokojení. Při malování portrétu podle modelu je to dáno spíše jeho ochotou dále pózovat,
takže z mého hlediska portréty jsou všechny nedokončené. Ale
raději, se snažím obrazy dokončovat co nejdříve po začátku, jak
člověk, tak i krajina se mění každým okamžikem a pak je těžší je dokončit. Pravidelně mám rozmalovaných nejméně deset
i více obrazů, což je ovlivněno dobou jejich schnutí, místem malování a termíny modelů.“
Žádné nesnáze výtvarníka neodradí, maluje a kreslí každý
den. Je pro něj potěšením se dívat do rozmalovaného, nebo
právě dokončeného obrazu a to i při jídle a pití čaje. Sílu nachází u svých oblíbených obrazů Rembrandta, asi sto jich reprodukoval, neboli napodobil originál svým způsobem malby.
Nejraději portrétuje starší muže a ženy, ale připouští, že výrazné, živé modely nejsou mnohdy dostupné. Rád se obklopuje
svými pracemi, trvalá domácí galerie více jak padesáti obrazů
a dvaceti soch je toho svědectvím. Je přesvědčen, že veškerou
svou energii dobře investuje do času stráveného u malování
a že se mu vždy v dobrém vrátí. MUDr. Aleš Buček dává přednost kráse, a krásno znamená pro umělce jeho formátu oblažení ducha a hlavně hřejivý pocit, že má na ni svůj podíl. Kromě své tvorby si hluboce váží zdraví, rodiny a přátel.
Marcela Danihelková
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Náš pan pøedseda
(vzpomínka k 120. výročí narození Antonína Deckera – zakladatele pøeloučské kopané a sportù)
Tento přeloučský rodák (16. 11. 1896
– 8. 6. 1963) zasvětil snad celý svůj život sportu. Byl jedním z osmi mladých
nadšenců, kteří se sešli toho památného dne 9. května 1909 na lavičce v záloženském parku, aby zde položili základ organizovaného sportu v našem
městě. Připomeňme si s odstupem času
alespoň jména všech aktérů: Antonín
Decker, Jaroslav Dobrkovský, Josef
Jánský, Sváťa Liška, Fréda Němec, Jaroslav Šolín, Adolf Švorc a Jan Vávra.
Prvním předsedou a současně kapitánem mužstva s původním názvem
S. K. Přelouč byl zvolen Sváťa Liška, jednatelem a pokladníkem v jedné osobě
Jarka Dobrkovský. Později byl název sportovního kroužku změněn na AFK Přelouč,
tj. atleticko-fotbalový klub.
Počátky činnosti nového sportovního
klubu nebyly nikterak růžové: sportovci
neměli vlastní hřiště (hrálo se na „velké
jízdárně“ u lesa Hájku na východní části města či na lukách pod parkem), chyběly finanční prostředky a pozdější válečné události utlumily téměř veškerou
sportovní činnost. Normalizace života nastala teprve s postupnými návraty hráčů
a činovníků z bojišť 1. světové války. Žel,
ne všichni se nové svobody dožili. Po konsolidaci členské základny pustili se všichni do nové práce.
Významné oživení však nastalo teprve po ukončení závodní činnosti levého
křídelního útočníka Antonína Deckera,
který dostal důvěru členské základny a přijal post sekretáře (od r. 1928) i předsedy
klubu. Za jeho řízení došlo k vybudování vlastního hřiště s klubovnou (r. 1930)
a postupnému ustavování dalších sportovních oddílů, např. lehká atletika, šachy, lední hokej, dámská házená, box
a stolní tenis. Výjimkou byl jen „bílý sport“
– tenis, jehož úspěšným provozovatelem
byl místní LTK. Tělocvičná činnost zůstala pak doménou SOKOLA, příp. DTJ, Orla
a FDTJ.
Jako pečlivý a svědomitý peněžní
úředník (disponent místní Občanské záložny, později Spořitelny) rozdělil si svůj
denní režim tak, že po skončení pracovní doby v záložně se odebral s aktovkou na hřiště, kde v klubovně pokračoval
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v organizačním zabezpečování klubové
činnosti. Kolem 18. hodiny přicházela
pak na hřiště jeho obětavá manželka se
psem Stopíkem a společně pak odcházeli v 19 hodin na večeři. Lze s jistotou
konstatovat, že o takovém rodinném zázemí se každému může jen zdát.
Své sportovní hobby neomezoval jen
na místní sportovní klub, ale zapojil se
rovněž i do práce ve fotbalové župě
v Pardubicích, kde zastával významnou
funkci hospodáře a patřil mezi vážené
„župany“. Na tyto schůze dojížděl vždy
v sobotu odpoledne a „náročná“ jednání na Veselce se protáhla až do večerních hodin. Odpočinek si nedopřál ani
v zimním období, kdy vedle práce v místním oddíle ledního hokeje zastával po
několik sezon i funkcí předsedy Východočeské župy ledního hokeje se sídlem
rovněž v Pardubicích.
Debatním místem pro sportovní fandy bylo prostranství před skříňkou AFK
na náměstí TGM. Avšak nejbližší spolupracovníci pana předsedy měli dostaveníčko přímo u dveří jeho domu v ulici Tůmy Přeloučského, kde měli možnost
čerpat klubové i župní novinky přímo
u pramene a navíc nebyla nouze o nějaký ten vtip.
Život sportovního klubu se neomezoval jen na oblast sportovní, ale plnil
i funkci společenskou. Dokladem toho
byl např. tradiční sportovní karneval s bohatou výzdobou a tombolou. Výtěžek této společenské akce představoval hlavní zdroj příjmu pro klubovou pokladnu.
Dále to byly různé taneční zábavy, např.
pouťová, posvícenská či mikulášská, které se konaly vždy v restauraci „U Žabků“
a je na ně dosud vzpomínáno. Velké oblibě se rovněž těšily letní taneční zábavy na krytém parketu na hřišti. Na těchto společenských akcích se významnou
měrou podílely i manželky činovníků a do
tombol přispěli i někteří místní sponzoři.
Prioritní záležitostí pro našeho předsedu byla pochopitelně kopaná, třebaže
měl pochopení i pro ty ostatní „hladové
krky“, jak označoval další oddíly. Bylo
o něm všeobecně známo, že se nerad
smiřoval s porážkou svého mužstva.
A tak při telefonickém hlášení nedělní-

ho výsledku na „ÚV hovor“ do pardubických redakcí neopomenul zdůvodnit
p. Brožovi či Jaňurovi (České Slovo) nebo p. Dvořákovi (Práce) případnou porážku neúčastí několika špičkových hráčů,
případně chybným rozhodováním rozhodčího, který domácí poškodil neuznáním
několika regulérních branek, a naopak
uznáním branek soupeři z postavení mimo hru. Avšak tato jeho „slabost“ byla
všeobecně tolerována.
Jinak měl mimořádný cit pro poctivost svých spolupracovníků, na které se
mohl za všech okolností spolehnout a kterým důvěřoval. Ty pak označoval „naše
lidi“. Naproti tomu, ti kteří jeho důvěru
zklamali, neměli šanci vykonávat ani pomocnou pokladní službu.
Náš pan předseda patřil mezi vítané
společníky. Měl rád zpěv a jako člen pěveckého sdružení „Foerster“ se zúčastňoval všech jeho veřejných vystoupení.
Byl vynikajícím interpretem anekdot všech
žánrů, které měl odstupňované dle společenské použitelnosti. Např. při předsilvestrovském posezení spořitelních pracovníků v pardubické centrále se v prvé
části dodržoval stupeň únosnosti 1–3,
později, když se nálada dostala do vyšších obrátek, dal exdirektor ústavu, pan
B. J. pokyn pro našeho předsedu slovy:
„Toníčku, od této chvíle můžeš přitvrdit na
4 minus až 5!“
Nutno však podotknout, že sám vůbec alkoholu neholdoval, jeho maximální konzumace po vítězném mistrovském
utkání byla 2 piva při přátelském posezení v záloženské restauraci „Pod věží“.
Odchod pana předsedy Antonína Deckera v r. 1963 byl pro přeloučské sportovce velkou ztrátou. Nebylo také divu, že
se při této příležitosti nešetřilo slovy ani
sliby, co vše se učiní pro zachování jeho
světlé památky. Ale, bohužel, jak to již
v takových případech bývá, zůstalo opět
jen při slibech. Výjimkou bylo snad jen
několik ročníků dorosteneckého turnaje – memoriálu A. Deckera a J. Fialky. To
však již byla spíše „labutí píseň“ pro vzpomínku na zakladatele přeloučské kopané. A tak ani nově vybudovaný stadion
se nestal nositelem jeho jména…
František Hollmann

Přeloučský ROŠT
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 731 730 376, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Byly svátky Velikonoční
Vážení občané, konečně slavíme svátky jara, sluníčko
ohřívá nás i studenou přírodu, rodí se nový život
a máme z toho radost. Radost z obyčejných lidských
věcí potřebujeme všichni.
Umíme mít ještě radost,
z obyčejných věcí i z duchovních? Na velký pátek
o státním svátku jsem jaksi prožíval větší klid v zemi. Ekonomové sice počítali, o kolik peněz stát přijde, ale věřím, mnozí si rádi
prodloužili prodloužený víkend. Ekonomie spásy je
velmi starý teologický termín, užívaný již ve 2. století církevními Otci. Řecký termín oikonomia (z oikos, »dům« a nomos,
»pravidlo«), »správa«, »plánování«, a odvozenina ze »spása«.
Znamená plán – spásy stanovený Bohem, uskutečněný a zjevený v celkovém uspořádání dějin, plán, který nachází v Kristu svůj střed a svůj vrchol (srov. Ef 1,3–14). Druhý – vatikánský koncil /1962–5/ říká: »Zalíbilo se Bohu v jeho dobrotě
a moudrosti zjevit sebe sama a dát poznat tajemství své vůle
(srov. Ef 1,9), jehož prostřednictvím lidé skrze Krista, vtělené –
Slovo, v Duchu svatém, mají přístup k Otci a stali se podílníky na Boží přirozenosti« (konstituce Dei Verbum – o Božím
zjevení 2).
Na třetí den byl vzkříšen Na závěr postní doby ve svatém
týdnu, po „škaredé středě“,
/tehdy se čte při mši evangelium o Jidáši, který jde
zradit Krista/ slavíme posvátné Triduum – tři dny.
Nejdříve památku večeře
Páně – ustanovení Eucharistie a kněžství na zelený
čtvrtek. Po proměňování při
mši věříme v Boží živou
přítomnost na oltáři, i v Božím slově! Na velký pátek
se slaví památka umučení
Krista, provázená postem
a bohoslužbou se zpíváním Pašijí sv. Jana a poklonou svatému kříži. Bílá sobota je
den ticha, nic se neslaví a Kristus leží v hrobě. Na mnoha místech /i v Přelouči/ je v kostelích otevřen „boží hrob“ k modlitbě. Po západu slunce se pak v noci slaví velikonoční vigilie,
bdění – očekávání vzkříšení. Toto je noc, kdy se obvykle křtí
v církvi dospělý čekatelé na křest. Bohužel, mnozí pokřtění se
stali bezbožníci – žijeme, jakoby Bůh nebyl, a žel svým hříchem
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všichni zapíráme Krista. Největším neštěstím člověka ale není
hřích, vždyť jej pácháme všichni, ale neochota se odřeknout
jej a smířit se s Bohem a bratry. Z prázdného hrobu andělé
oznamují: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není
zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když
byl ještě v Galileji, že Syn
člověka musí být vydán
do rukou hříšných lidí, být
ukřižován a třetího dne
vstát.“ Lukáš 24,6–7. Vzkříšený Ježíš, čteme-li evangelium, se zjevuje pouze věřícím, pouze učedníkům.
Marie Magdalská, věřící
žena, přijde k hrobu, ale
Vzkříšený Ježíš se jí zjeví
sám, tohle nezná! Je to pro učedníky šokující zvěst přijmout
vzkříšení, i pro nevěřícího Tomáše, pro člověka… Nikdo za
nás s tím nemá zkušenost! A je to ta největší novinka, vzkříšení k novému životu – na věčnosti. Tuto radost ze spasení
od hříchu, z odpuštění má zvěstovat církev, všichni křesťané.
Setkání „Setkání s Božím milosrdenstvím“, bylo téma duchovní obnovy, na kterou
přijel převor P. Prokop Siostrzonek, benediktýn z Břevnova. Povzbudivá slova pronikla do našich srdcí, byl
to pěkný zážitek ze setkání s moudrým mnichem
a zkušeným knězem. Na
počátku osmdesátých let
vystudoval teologii v Litoměřicích. Během studií tajně vstoupil do benediktinského řádu. V polovině osmdesátých let odmítl spolupráci se Státní bezpečností, načež ztratil státní souhlas, nesměl vykonávat funkci kněze a dva roky pracoval
v rožnovské továrně. V roce 1990 byl jmenován převorem
Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově. Pan převor byl kdysi kaplan v Ostravě, kde bydlela jedna naše členka farnosti jako náctiletá. Proto se povedlo toto setkání. Bohu díky máme v naší zemi mnoho
osobností a moudrých lidí, i těch, kteří nepohrdají vírou, nebo
se k ní hlásí.
Dalším setkáním bylo diecézní setkání mládeže v Hradci
králové před květnou nedělí, s nejen duchovním programem
a pozváním na světové setkání mládeže do Krakova od 20. –
31. 8. 2016 s papežem Františkem. Pěkným setkáním bylo
i oslava Božího hodu velikonočního v Přelouči. Nádherně vyzdobený kostel a slavnostní zpěv a hudba sboru Ad Libitum
přispěli ke slavení Velikonoc, bylo i krásně slunečno. Toto
slunce v duši, radost z víry, radost v životě vám ze srdce přeji.
P. Lubomír Pilka
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

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

Výstava obrazù klientù Charity Svitavy PROMÌNY
12.–30. 4. 2016 Galerie a vinotéka u Kotýnkù
Naše organizace plánuje zřízení nové služby pro lidi se zdravotním (tělesným nebo mentálním) hendikepem. Abychom veřejnosti přiblížili, co všechno tito klienti dokážou, připravili jsme ve
spolupráci s Charitou Svitavy výstavu obrazů klientů jejich stacionáře. Na vernisáž přijede osobně i ředitelka Blanka Homolová.
Obrazy budou vystaveny v Galerii a vinotéce u Kotýnků do konce
dubna. Výstava je prodejná, ale jelikož v těchto dnech probíhá ve
Svitavách, je část obrazů již zamluvena.
Zveme Vás na vernisáž v úterý 12. dubna 2016 od 16.00, hudební doprovod žáci ZUŠ Přelouč.
Akce se koná pod záštitou a za účasti krajského radního pro
sociální oblast a neziskový sektor Ing. Pavla Šotoly.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

kterým doma přebývá dětské oblečení, nebo obutí, aby nám
ho do šatníku darovali. Budeme rády za všechny druhy i velikosti dětského oblečení a obutí. Věci můžete přinést do kanceláře charity, na adresu Přelouč, Českobratrská 94, nebo je nechat
na našem sběrném místě Galanterie Bryknerová, Hradecká 39, Přelouč. Můžete také zavolat na tel. č. 731 598 913-4 nebo napsat na
email levinska.charita@seznam.cz, domluvíme se a pro věci si přijedeme. Objevily se dotazy, jestli musí být věci nové, samozřejmě
nemusí, vítáme všechno použité, ale funkční oblečení i obutí.
PŘEDEM DĚKUJEME VŠEM DÁRŮM, VELMI SI VÁŽÍME
VAŠÍ DOBRÉ VŮLE.
Za všechny pracovnice
Rita Levinská, vedoucí služby

AKTIVITY JAKUB KLUBU
V březnu jsme se s dětmi věnovali výzdobě klubu a velikonočnímu tvoření. Okna jsme vyzdobili jarní dekorací. Děti vyráběly
z vlny ovečky a zajíčky a moc je to bavilo.

Připravujeme kurz komunikace a základů psychologie pro nové dobrovolníky, a to v sobotu 23. 4. 2016 v čase 9.00–14.00 v Jakub klubu. Kurz je zdarma. Pokud přemýšlíte nad svojí dobrovolnickou činností, kontaktujte nás. Stačí jedna hodina týdně a uděláte
někomu velkou radost.
Zdenka Kumstýřová

PODPORA RODINY
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

BEZPLATNÁ PORADNA KAŽDÉ PONDĚLÍ
OD 10 DO 16 HODIN
na adrese Přelouč, Českobratrská 84, nedaleko od Billy.

Přijďte si k nám pro pomoc a podporu
v oblastech výchovy dětí, šikany, problémy ve vztazích,
zadlužení, nezaměstnanost,
potíže na úřadech, výplata sociálních dávek a další...

TĚŠÍME SE NA VÁS
Informace na tel. 731 598 913-4

CHARITNÍ ŠATNÍK
Provoz charitního šatníku, který založily pracovnice služby Podpora rodiny, stále pokračuje. Šatník provozujeme v pronajatých
prostorách hned vedle kanceláře služby. Nadále ho zásobujeme
pouze z darů fyzických osob, pronájem prostor platíme z výtěžku
Tříkrálové sbírky. Za bezproblémový chod šatníku vděčíme dobrovolnici Lídě, každý pytel, tašku nebo krabici s věcmi přebere, rozdělí do příslušných krabic a každé pondělí od 13 do 15 hod. potom věci s úsměvem vydává.
Uživatelé šatníku mají možnost dobrovolně přispět na jeho
provoz alespoň malou částkou, jsme rády, že se tak děje. Když si
u nás rodina vybere oblečení, obutí, hračky, apod., většinou přispějí částkou 20 Kč. Šatník prioritně funguje pro rodiny s dětmi,
které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, ale navštěvují ho
také lidé bez domova nebo jednotlivci, kteří sice bydlení mají, ale
jejich finanční situace není dobrá.
V současné době se nám zásoby dětského oblečení hodně
ztenčily, botičky nemáme skoro žádné. Prosíme tedy všechny,
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Preventivní program na březen zněl Den učitelů. V aktivitách
jsme se zaměřili na chování k učitelům. V knihovně pro nás připravili poutavou besedu o tom, jací učitelé můžou být a také co
nám škola přináší. Opět se hovořilo o jedné vybrané knize, která
byla na toto téma zaměřená a paní knihovnice si s dětmi o ní povídala. Tímto bychom jí moc chtěli poděkovat.
Tento měsíc si děti pochutnaly třeba na těstovinovém salátu
s kuřecím masem, pudinku nebo ovocném salátu. Velikonoční svátky nás inspirovaly k pečení tradičního velikonočního beránka.
S dětmi jsme vyrazili na výlet do Betléma v Hlinsku s cílem poznání velikonočních tradic, spojenou s prohlídkou výstavy iQparku. Výlet se konal 24. 3. 2016 a zúčastnilo se několik rodin ze
služby Podpora rodiny a Pěstounské péče. Děti si tak zpestřily první den velikonočních prázdnin.
S dětmi tráví volný čas noví dobrovolníci. Velký úspěch mají
výukové tablety či nová aktivita v podobě zumby.
V dubnu se zaměříme na významný den, kterým je Den země.
Tento svátek je v moderním pojetí ekologickým svátkem. A proto
i my svojí aktivitou přispějeme, aby bylo naše prostředí kolem
nás hezčí. Název dubnového tématu zní Četba je zábava. Co pro
nás znamená čtení, co nám přináší? Je důležité umět číst? O tom
všem si budeme povídat ☺.
Mgr. Mirka Škávová

Přeloučský ROŠT

Historie

LICHNICE – pokračování
Smil, který se původně psal ze Žitavy,
se vrátil na majetek svého dědy a nový
hrad nazval, jak bylo tehdy v módě, po německu Lichtenburk. Sám se potom začal
psát jako Smil z Lichtenburka. Hrad dostavěl v roce 1252. Půdorys hradu má tvar
trojúhelníka, jehož severní stěna je postavena na samé hraně Lovětínské rokle
a tedy i dnes přístupná jen s použitím horolezeckého vybavení. Jihozápadní strana je sice opevněna příkopem, ale i bez
něj je velmi těžko přístupná, neboť stráň
na této straně je velice příkrá a končí až
na úpatí podhůří. Nejsnadnější přístup
k hradu se zdá ze severovýchodní či východní strany. Celá tato strana však byla
velmi dobře opevněna. Těsně pod stěnou
hradu byl vykopán příkop, který je ještě
dnes asi 10 m hluboký a začínal pod válcovou věží v Lovětínské rokli, pokračoval
kolem celého obvodu hradu a končil opět
v Lovětínské rokli. Jeho dno i stěny byly
až do výšky 2,5 m vydlážděny, což značně
znesnadnilo jeho zdolání a byl lemován
mohutným náspem, který se ještě dnes
zdá těžko překonatelný.

Jeho část byla však zavezena v souvislosti s budováním barbakánu **) a dalším opevněním pravděpodobně v 15. století. Přístupová cesta potom vedla tímto
barbakánem, byla již tehdy dlážděná a nesouhlasí s dnešním přístupem do hradu.
V její bývalé trase je dnes hospodářské
stavení. Zdi hradu byly v místech sousedících s příkopem obehnány parkánovou
zdí vysokou asi 2,5–3 m. Tato zeď byla ve
vzdálenosti 2–2,5 m od hradebních zdí
a byly v ní zbudovány úzké střílny. Do
těchto prostor se z hradu vstupovalo brankami, které se nalézají v masivu hlavní
brány hradu. Z parkánu se dalo také vystoupit do volného prostoru mimo hrad.
Tato zeď končila pod válcovou věží nad
srázem Lovětínské rokle.

Stará přístupová cesta do vesničky
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domem č. p. 19 však můžeme ještě vidět
část příkopu. Mezi domy č. p. 18 a 26 byla původní přístupová cesta do městečka
se vstupní bránou, jejíž zbytky se nalézají za č. p. 18 a pravděpodobně slouží
jako sklípek. Hradba dále obtáčí domek
č. p. 11, který je přímo do hradebních
zbytků vestavěn.
Majitelé hradu. Smil z Lichtenburka měl tři syny a jednu dceru. Smilův nejmladší syn Rajmund je považován za
zakladatele moravské větve pánů z Lichtenburka. Byl moravským zemským hejtmanem a královským podkomořím. Lichnici zdědil Smilův nejstarší syn Hynek,
který byl velkým stoupencem Přemysla
Otakara II a nepřítelem Záviše z Falkštejna. Byl tudíž i strůjcem jeho přepadení
v r. 1287, když vezl dary své nevěstě do
Uher. Lichtemburkové vlastnili hrad až do
r. 1329, kdy jej Jindřich směnil s králem
Janem Lucemburským za litické panství.
Ten zde ustanovil purkrabím Štěpána
z Tetína, nejvyššího zemského písaře, který měl hrad i celé k němu náležející panství k neomezenému užívání. Není jisté,
jestli byl hrad v roce 1336 zastaven pánům z Rožmberka, ale asi v roce 1346
je hrad již v držení pánů z Lipé, kteří byli
příbuzní s rodem Lichtenburků. V roce
1349 je však hrad v majetku císaře Karla IV, který výnosem z r. 1370 rozhodl, že
Lichnice a další královské hrady nesmí
být nikdy z královského majetku vyňaty.
Pokračování příště
Karel Janovský

Zbytky věže nad Lovětínskou roklí

** barbakán = stavební prvek, který se
stavěl před bránu hradu a umožňoval ochranu brány před dělostřelbou.
Měl masivní zdi a vedla jím přístupová komunikace, která byla mnohdy
zalomená.

V další etapě se budovatelé opevnění
zaměřili na opevnění vesničky, dnešního
Podhradí, kolem kterého byl vybudován
příkop s valem a hradby. Z tohoto opevnění se již mnoho nedochovalo, neboť
hradby byly v pozdější době rozebrány
a materiál použit k výstavbě domků. Za

Použitá literatura a další zdroje:
František Palacký: Dějiny národa českého
Augustín Sedláček: Hrady, zámky a tvrze
království českého
František Horák, Emanuel Chramosta: Cesta Liběcká v dějinných proměnách
Poznámky a vzpomínky míčovského kronikáře Václava Svobody

Hluboké příkopy

Vstupní brána do hradu
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140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU V PŘELOUČI
„V královském komorním městě Přelouči zřízen jest sbor dobrovolných hasičů, aby při požáru v Přelouči a nejbližším
okolí chránil i hájil majetek a životy svých
spoluobčanů.“ 1
Hasičský sbor byl založen 25. 6. 1876.
Zakladatelem byl Jan Bartoníček, který v té
době zastával funkci ředitele přeloučského cukrovaru.2 Prvním velitelem hasičského sboru byl zvolen učitel Bedřich Kostka,
jednatelem se stal Václav Vondrák a pokladníkem byl Jan Dítě.3 Stanovy sboru
byly navrženy v červenci roku 1876 a poté
byly poslány ke schválení obecnímu zastupitelstvu, které stanovy schválilo 17. března 1877 a následně 4. července byly schváleny i c. k. místodržitelstvím v Praze.
Členové sboru byli rozděleni do tří skupin na lezce (ochraňovali životy, majetek
a hasili požáry), bourače (likvidovali hořící domy nebo budovy, které byly ohněm přímo ohrožené a vyváděli zraněné lidi a zvířata) a čerpače vody (měli odpovědnost
za dostatek vody k hašení). Nejvyšší orgánem byla valná hromada, při níž se volil
výbor a revizoři účtů.4 Během svého dlouholetého působení prošel celý sbor oběma
válkami i celou řadou změn.
Jedna z největších změn nastala v 90. letech 20. století, kdy se původní hasičský
sbor rozdělil na dvě samostatné organizace: Sbor dobrovolných hasičů Přelouč (SDH)
náležící ke Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska (SH ČMS) a hasičský sbor Česká
hasičská jednota Přelouč (HS - ČHJ), která se připojila do Východočeské župy České hasičské jednoty se sídlem v Hlinsku.
Rozdělení bylo způsobeno neshodami a rozdílnými názory mezi jednotlivými členy. Až
do prosince roku 2015 působili v Přelouči
oba sbory, kdy SDH Přelouč oficiálně ukončila svou činnost.
V letošním roce oslaví přeloučští hasiči významné výročí, a to 140 let od založení původního sboru. V rámci výročí se uskuteční velkolepé oslavy na Masarykově
náměstí, dne 14. května 2016. Akce bude
věnovaná jak výročí přeloučských hasičů,
1

2

3

4

tak i Městské policii, která letos oslaví své
25. výročí. Pro diváky zde bude připraven
bohatý program v podobě slavnostního
průvodu, hudebního vystoupení a ukázek
nejrůznějších zásahů, které předvedou:
Jednotky IZS, Městská policie, Armáda ČR
a Centrum leteckého výcviku z Pardubic.
Nebudou chybět ani zajímavé atrakce a soutěže pro děti. Těšit se můžete i na ukázky

požárního sportu mladých hasičů z hasičského kroužku.
V tento den také započne slavnostní
výstava Historie a současnost hasičského
sboru v Přelouči, která bude probíhat ve
výstavním sále KICMP na Masarykově náměstí.
Všichni jste srdečně zváni. Budeme se
těšit na Vaši účast.

Archiv ČHJ – HS Přelouč. Stanovy sboru z roku 1876.
TETŘEV, JAN. Srovnání činnosti hasičských sborů v Přelouči a Jeníkovicích do konce druhé
světové války. Jeníkovice, 1986. Střední odborná činnost. Gymnázium Přelouč. s. 6. Bez ISBN.
TETŘEV, JAN – VINCENCIOVÁ Hana. Dějiny města Přelouče – díl třetí (1848–1918). Přelouč, 2004,
s. 77. ISBN 80-239-3499-6
PAVLÍK, Jindřich. 120 let Sboru dobrovolných
hasičů v Přelouči 1876–1996. Chlumec nad
Cidlinou, 1996, s. 7–8, bez ISBN.
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Jak si správně vybrat realitní kanceláø ???
Prodej nebo koupě nemovitosti je finančně náročná transakce, jejíž náležitosti zná dopodrobna málokterý laik. Pokud
tedy člověk nechce skočit do neznámé vody a plavat, obrátí
se na odborníka, jenž takový obchod pomůže zprostředkovat
a zaštítit - tzn. realitní kancelář.
Má-li vše proběhnout bez problémů, je potřeba si realitní
kancelář dobře vybrat. Napíšu Vám několik tipů, jak si realitní kancelář správně zvolit.
Jedním z určujících pohledů může být už velikost zvažované realitky. Velké společnosti realizující velké množství prodejů podnikají obvykle transparentně. Z praktického hlediska
lze pak u větších kanceláří očekávat i větší poptávku, eventuálně nabídku, což pro klienta může znamenat buď rychlejší prodej, nebo možnost získání zajímavějšího bydlení.
Pro běžného laika je proto názornějším dokladem způsobu fungování konkrétní kanceláře pohled na její internetové
stránky. Stačí si všimnout úrovně zpracování nabídky nemovitostí, tj. kvality fotografií, množství informací o jednotlivých
zakázkách atd.
„Dobrá realitní kancelář nabízí všechny služby spojené
s realitami – nejen zajištění financování koupě nemovitosti pomocí hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření, ale i výkup
nemovitosti v případě, že prodávající s prodejem z jakéhokoliv důvodu spěchá.
Samozřejmostí jsou finanční služby, vyřízení pojištění, právní služby, informační servis, propagační služby či vyřízení
PENB (Průkaz energetické náročnosti budov, zkráceně tzv.
energetický štítek) a v neposlední řadě vypracování daňového přiznání a pozastávky na zaplacení daně z prodeje.
Dobrým vodítkem jsou také reference z blízkého okolí. Pokud uvažovaná realitka dokázala k plné spokojenosti vyřídit
zakázku někoho z blízkých, máme nejenom možnost udělat
si představu o způsobu její práce, ale zároveň je velká pravděpodobnost, že dobře vyřídí i naší zakázku.
Při vlastní návštěvě realitní kanceláře je dobré si všimnout,
v jakém prostředí její makléři pracují. Dobře fungující kancelář má léty zavedené pracovní postupy, její pracovníci jsou
schopni srozumitelně a dopodrobna zodpovědět všechny
otázky klienta a všude panuje klid. Chaos a nepořádek by
měly být jednoznačně varujícími signály.
„Během kontaktu s realitní kanceláří je důležitý způsob komunikace s klientem. Zaměřte se na to, jestli kancelář nechává vše čistě na obchodníkovi, nebo také zasílá prodávajícímu pravidelné reporty o provedených činnostech, které vedou
k prodeji jeho nemovitosti.

prodat. Naopak realitní kanceláře v rámci výhradní spolupráce mohou klientům nabídnout více produktů z realitních serverů, které pak mohou zrychlit prodej nemovitosti.
Vždy je však praktické přesně si s realitní kanceláří stanovit dobu, po kterou bude nemovitost nabízet exkluzivně. Po
jejím uplynutí má klient možnost hledat si kupce sám, anebo i prostřednictvím jiných kanceláří a makléřů. Pokud dojde
k prodeji tímto způsobem, původní kanceláři neplatí provizi.
P. S. Příště se zaměříme jak vizuálně připravit svoji nemovitost
na prodej
Ing. Michal Burian,
mburian@mmreality.cz , 777 27 17 99
Vedoucí pobočky Přelouč a Pardubice 2

Inzerce

Zlaté pravidlo pro klienta:
Jedna nemovitost – jedna kancelář
Odborníci z oblasti realit svým klientům často doporučují, aby s kanceláří, poté, co si ji vyberou, spolupracovali na základě výhradní dohody, tj. neoslovovali se stejnou nabídkou
jiné kanceláře. Různé kanceláře mohou totiž o stejné nemovitosti uvádět jiné údaje, což nakonec může vzbuzovat dojem
neserióznosti. Jiným rizikem je, že kanceláře budou nemovitost nabízet na stejných serverech, takže se pak na nich objeví několikrát a bude to vypadat, že ji z nějakého důvodu nelze
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HASIČI OBČANŮM
Pokuty od hasičù, aneb Když to nejde po dobrém
Přinášíme třetí díl seriálu o tom, jak předcházet pokutám,
které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem
a zákonů. Dnes téma:
Dokumentace zdolávání požáru není jen papír,
za její nezpracování hrozí pokuta až 500 tisíc korun.
Účinná likvidace požárů ve složitých podmínkách je závislá na mnoha faktorech. Bezesporu nejdůležitější je rychlé
a správné rozhodnutí o nasazení sil a prostředků.
Aby velitel zásahu mohl o vedení zásahu rozhodnout správně, potřebuje co nejvíce informací o hořícím objektu. Je to stejné jako v boji. Proto jeden z anglických názvů pro hasiče je
Fire „fighter“ – tedy „bojovník“. A jednou z disciplín požárního
sportu je požární „útok“.
Tyto informace musí být rychlé, přesné a aktuální. Otázkou
je, jak se k nim velitel nebo operační důstojník dostane. Zeptat
se není koho, objekt je zakouřený, osoby propadají panice a plameny se šíří… V takové situaci platí pravidlo „štěstí přeje připraveným“.
Vyhláška o požární prevenci stanoví okruh objektů a činností, u kterých provozovatel musí vést zvláštní typ dokumentace PO – tzv. DOKUMENTACI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU. Jedná se
vlastně o přehledný plán a návod, ze kterého školený hasič
pozná, jak postupovat při zdolávání požáru co neúčinněji,
nejrychleji a nejefektivněji.

Tato dokumentace obsahuje řadu užitečných informací, jako je dělení objektu do požárních úseků, informace počtu podlaží, hořlavosti stavebních konstrukcí, údaje o nebezpečných
látkách, parametry požárně bezpečnostních zařízení, umístění zdrojů požární vody a jiných hasiv, informace o uzávěrech,
vypínačích, počty osob v objektu atd. Dokumentace zdolávání požáru musí být zpracována osobou, která má odbornou
způsobilost podle zákona o PO, musí být udržována aktuální
a musí být vždy předána „nejbližší“ jednotce požární ochrany HZS kraje. Dokumentace je pak uložena u jednotky PO,
ale i na operačním středisku. V případě požáru ji tedy vidí velitel jednotky v zásahovém automobilu i operační důstojník na
krajském operačním a informačním středisku a vedení zásahu je jednodušší a efektivnější.
Jak je patrné z výše uvedeného textu, není DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU jen obyčejným obrázkem s textem
určeným k založení do složky. Není to jen doklad o splnění
povinnosti dané zákonem. Je to skutečně soubor užitečných
informací, který v případě požáru může významným způsobem přispět k účinnému zdolání požáru a záchraně osob.
Významu dokumentace odpovídá i výše pokuty, kterou orgán státního požárního dozoru může uložit tomu, kdo takovou
dokumentaci nezpracuje, přestože tuto povinnost má. Pokuta podle zákona o PO činí až 500 tisíc korun (viz. § 76 odst. 1
zákona o PO) - dokumentaci PO zpracovává vždy subjekt se
zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.
Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá hasičský záchranný sbor kraje (kontakty pro více informací v Pardubickém kaji: www.hzspa.cz).
mjr. Ing. Jan Novotný, HZS Pardubického kraje

I na dopravní nehodu, je tøeba se pøipravit (část 2.)
1. Zachovejte klid a nepropadejte panice. Zorientujte se a zhodnoťte situaci.
2. Zjistěte, zda jste schopni se hýbat a opustit vozidlo. Vyberte místo, kudy budete moci poškozené vozidlo opustit. Nezapomínejte při tom na skutečnost, že kolem vás probíhá
dopravní provoz a vaše vozidlo mohlo být nárazem posunuto třeba do protisměrného pruhu. Nezapomeňte si obléci reflexní vestu. Než vůz opustíte, vypněte motor, jestliže
ještě stále běží. Doporučuje se, zapnout varovná světla,
ale jen tehdy, neuniká-li benzin. Prvotně usuzujte dle zápachu, případně ověřte vizuálně po vystoupení z vozu.
3. Pro zachování bezpečnosti své, zraněných a ostatních účastníků provozu, co nejdříve označte místo dopravní nehody.
Použijte výstražný trojúhelník, ale pokud to není možné,
pokuste se improvizovat, třeba další reflexní vestu či barevně výraznou část oděvu umístit na vozovku apod. Tato
činnost je velice důležitá, ale zároveň nebezpečná zejména na dálnici nebo frekventované silnici mimo obec,
kde je rychlost kolem jedoucích vozidel vyšší a řidič má
tak malý čas na okamžitou reakci.
4. Zjistěte stav ostatních, na nehodě zúčastněných osob, zda
jsou při vědomí, zda komunikují, stav jejich zranění, zda
jsou schopni se hýbat. V této chvíli bývá situace psychicky
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vypjatá, vzniká chaos, dezorientace, panika. Pokuste se spolu zúčastněné osoby uklidnit. Pomozte ostatním účastníkům, kteří jsou schopni opustit místo nehody, aby se odebrali mimo silnici, nejlépe za svodidlo.
(pokračování příště)
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
(zdroj: SDH Brno)
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Klub aktivní senior (KLAS)
Zprávy z Klasu
Čekání na jaro jsme si zpříjemnili návštěvou
Východočeské galerie. 8. březen nás překvapil množstvím sněhu. Pardubický zámek v bílém hávu jsme nezažili už dlouho. I ulice města s břečkou deset cm vysokou zpochybňovaly uvedené datum. O to příjemnější
byla komentovaná prohlídka výstavy s názvem Svítání v sadu.
Paní ředitelka PhDr. Hana Řeháková přiblížila naší skupině
autory obrazů, jejich malířskou techniku, umělecký styl a rozdílné pohledy na krajinu od poloviny 19. století do 1. polovi-

Školička
U Zvířátek

– venkovská školka rodinného typu
se zaměřením na ekologickou výchovu a zdravý životní styl

Zápis pro školní rok 2016/2017:
… termín odevzdání přihlášek do 31. 5. 2016
Nabízíme alternativu ke klasickým mateřským školkám –
koncepce školičky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR s ohledem na
moderní trendy a směry v předškolní výchově. Výchovně
vzdělávací proces probíhá tzv. integrovaným učením hrou
(učení vlastním prožitkem při hře) a začleňuje prvky Montessori pedagogiky a Waldorfské pedagogiky čerpající veškeré poznatky a vědomosti z přírody.
• Malý kolektiv dětí, klademe důraz na individuální přístup a respektujeme osobnost dítěte.
• Nacházíme se v klidném prostředí v JANKOVICÍCH u Přelouče, děti jsou v každodenním kontaktu s přírodou.
• Součástí našeho „týmu“ jsou domácí zvířátka, o která se
společně staráme.
• Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, pohybu…
• V rámci školičky využíváme metodu AVK – aktivity s využitím koní pod odborným dohledem.
• Nabízíme logopedickou péči, přípravu pro předškoláky, výuku anglického jazyka (v rámci školného).
• Pro rodiče pořádáme odborné přednášky a tématická
setkání (rodinná odpoledne).
• Celotýdenní provoz od 6 do 17 hodin, i během prázdnin.
• Nabízíme možnost SOS hlídání – hlídání po skončení provozní doby školičky.
• Pravidelně pořádáme kurzy plavání, návštěvy solné jeskyně, výlety, divadla….

ny 20. století. V předsálí i v přízemním prostoru galerie probíhá mimo jiné výstava současného malíře Oldřicha Tichého.
Ten se na rozdíl od předešlých autorů soustředí na detail. Na
jeho plátnech lze shlédnout obyčejné věci (větev, roští, uschlé
skupiny květin, detail drátěného plotu, krabici, trámy aj.), které
v něm vyvolaly určité představy.
Na komentovanou prohlídku vyjelo vlakem 22 členů našeho klubu a všichni se shodně vyjádřili, že strávili ve Východočeské galerii hezké dopoledne za velmi nepříjemného počasí.
Poslední březnovou schůzku máme na programu zdobení vrtaných vajíček, tzv. Madeiru.
Duben už bude probíhat ve znamení vycházek a výletů. Hned
při první dubnové schůzce navštívíme nově zrekonstruovaný
hřebčín v Kladrubech.
Kubátová

Valná hromada v Sokole
Skalní členové a příznivci Sokola se sešli na valné hromadě, aby zhodnotili svou práci v minulém roce a připomněli si
úkoly, které je čekají letos. Přivítali mezi sebou zástupce ze župy Pippichovy a místostarostu Ing. I. Moravce, kterému bratr
M. Brebera vyjádřil velký dík za podporu města. Sokolovna je
nejen místem, kde se nejmenší děti začínají seznamovat se
sportem, kam si chodí pravidelně zacvičit ženy všech věkových
kategorií, kde se hraje stolní tenis, basketbal, badminton nebo volejbal, ale je také dějištěm některých plesů a bálů. A možná se najdou i pamětníci, kteří si vzpomenou, že se do sokolovny chodilo i na loutkové divadlo. Ale KDE jsou ty loutky?
KAM se poděly? Je snaha zrekonstruovat loutkový sál a obnovit LOUTKOVÉ DIVADLO. Pokud by někdo měl zájem o tuto
činnost, nebo něco věděl o loutkách ze sokolovny, nechť se
obrátí na výbor TJ.
A na závěr velká GRATULACE. Naše členky Líba Machačová a Květa Čížková v březnu oslavily své osmdesáté narozeniny. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším
životě.

Tenisový klub Přelouč

provede nábor dětí

ročníku narození 2009 a starší
Kdy: ve dnech 19. až 21. 4. 2016
v čase od 16.30 do 18.00 hodin.
Kde: tenisové kurty TC Přelouč (pod parkem)

Ale hlavně … ať je léto nebo zima –
u zvířátek je vždy prima:)))

Finanční stránka: 800 Kč za tréninkové období
4 měsíců (květen, červen, září, říjen) při zápisu

Více informací na www.skolickauzviratek.cz
nebo telefonním čísle 723 618 294.

Podrobné informace o trénincích a potřebném vybavení dětí
sdělíme rodičům při náboru
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HC JESTŘÁBI – DOSAVADNÍ JARNÍ VÝSLEDKY
A-TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA)
neděle 6. 3.
HC JESTŘÁBI – SK JIHLAVA
5:2 (0:0, 1:0, 4:2)
Sestava: P. Brykner – R. Stoklasa, J. Příhoda, M. Šmíd, Z. Čapek,
L. Menc, D. Kazimír – L. Moravec, P. Svoboda, J. Svoboda, Z. Hejhal, T. Vorba, F. Mucha, L. Novelinka, M. Kazimír, T. Hudec
Branky: Moravec 3x, J. Svoboda 2x
sobota 12. 3.
HC JESTŘÁBI – SK KELTI 2008

3:2 po sam.náj.
(1:0, 0:0, 1:2 – 1:0)
Sestava: T. Dvořáček – R. Stoklasa, M. Šmíd, Z. Čapek, L. Menc,
D. Kazimír – L. Moravec, P. Svoboda, J. Svoboda, Z. Hejhal,
T. Vorba, L. Novelinka, R. Kubát, M. Kazimír, T. Hudec, J. Kunc
Branky: J. Svoboda, P. Svoboda, Kubát
neděle 13. 3.
HC JESTŘÁBI – HBC RAKOVNÍK
0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Sestava: P. Brykner – J. Příhoda, M. Šmíd, Z. Čapek, L. Menc,
D. Kazimír – L. Moravec, P. Svoboda, J. Svoboda, Z. Hejhal,
T. Vorba, S. Teplý, J. Kunc, L. Novelinka, M. Kazimír, T. Hudec
neděle 20. 3.
HBC CHLUMEC NAD CIDLINOU – HC JESTŘÁBI
4:6 (0:3, 2:2, 2:1)
Sestava: P. Brykner – R. Stoklasa, J. Příhoda, M. Šmíd, Z. Čapek, T. Vorba, D. Kazimír – L. Moravec, J. Svoboda, P. Svoboda,
Z. Hejhal, J. Kunc, S. Teplý, F. Mucha, L. Novelinka, M. Kazimír,
R. Kubát
Branky: P. Svoboda 2x, J. Svoboda 2x, Teplý 2x

Sestava: J. Cidlinský – L. Komůrka, J. Kalousek, J. Lauryn, F. Oliva, Z. Smolík, M. Slanina, R. Raška, T. Hudec, R. Kubát, Mar.
Drápalík, L. Moravec, V. Mlynář, M. Motyčka.
PROGRAM NA DUBEN
so 9.4.16 16:15 Delta Pardubice
HC Jestřábi Přelouč B
so 16.4.16 17:00 HC Jestřábi Přelouč B
HBC Autosklo H.A.K. Pce B
so 23.4.16 16:00 HBC Fire Horses Živanice HC Jestřábi Přelouč B

STARŠÍ ŽÁCI (MČR – VÝCHOD)
PROGRAM NA DUBEN
so 9.4.16 13:00+15:00 HC Jestřábi Přelouč
TJ Sršni Svitavy
so 16.4.16 10:00+13:00 SK Hokejbal Letohrad HC Jestřábi Přelouč
so 30.4.16 9:30+12:30 HBC JTEKT Svítkov Stars HC Jestřábi Přelouč

MIKROPŘÍPRAVKA (PŘEBOR ČV)
PROGRAM NA DUBEN
Turnaj přeboru ČV od 9:00 hodin
na hokejbalovém stadionu Pod parkem v Přelouči
(viz leták)
- fáda -

PROGRAM NA DUBEN
play-off
domácí zápasy play-off
2 zápas osmifinále SO 16. 4.
příp. 3 zápas osmifinále. NE 17. 4.
dále dle výsledků – aktuální informace na
http://preloucsko.com/jestrabi

B-TÝM (2. NÁRODNÍ LIGA – VÝCHOD)
sobota 5. 3.
HC JESTŘÁBI B – 1. HBC SVITAVY 7:1 (5:0, 0:1, 2:0)
Sestava: P. Sedmák – J. Kalousek, F. Oliva, Mich. Drápalík, J. Lauryn, M. Slanina – R. Raška, Mar. Drápalík, M. Motyčka – L. Moravec, Z. Hejhal, R. Kubát.
Branky: Kubát 4x, Mar. Drápalík, Hejhal, Slanina.
sobota 12. 3.
HBC JOKERIT CHRUDIM – HC JESTŘÁBI 6:5 po sam. náj.
(3:2, 2:1, 0:2 – 1:0)
Sestava: T. Dvořáček – J. Lauryn, Mich. Drápalík, L. Komůrka,
J. Kalousek, R. Raška, M. Slanina, T. Hudec, Mar. Drápalík,
P. Rob, V. Mlynář, R. Kubát, M. Motyčka, Z. Smolík.
Branky: Raška 2x, Komůrka, Kubát, Slanina.
sobota 19. 3.
HC JESTŘÁBI B – SK PRACHOVICE 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
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Orel Pøelouč
V tomto příspěvku do dubnového Roštu se podělíme s jeho čtenáři o velkou radost, kterou v oddílu florbalu Orel Přelouč
zažíváme díky záchraně mužského áčka v celostátní soutěži. Díky mohutnému finiši se dokázali chlapi nakonec prodrat právě přes svého předposledního soupeře v sezóně na konečné
9. místo v 12-členné tabulce, což jim zajistilo účast v divizi i pro
příští sezónu!
Orel Přelouč – TJ Lubná
4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Branky domácích: 2. Pozler, 21. Verunáč (Maček), 44. Jezdinský (Pozler), 58. Bína (Jezdinský).
Sestava domácích: Albrecht – Pleskot, Mareš, Verunáč, Maček,
Novák, Lomič – Jezdinský, Pozler, Janata, Kurka, Křinka, Knížek, Bína, Pitřík, Jirák, Polívka.
Orli čekali poslední dva zápasy v sezoně, které museli bezpodmínečně vyhrát. V zápase s také sestupem ohroženou Lubnou byli po většinou zápasu lepší, i když Lubná se také srdnatě rvala o důležité tři body, které by jí přinesly záchranu na úkor
právě Přelouče, a pokaždé dokázala vedení Orlů srovnat.
Když to samé dokázala i tři a půl minuty před koncem, vypadalo to, že zápas spěje do prodloužení, které by nevyhovovalo hlavně domácím. Jejich šance na záchranu by se tak dostala čistě již do teoretické roviny a museli by se spoléhat jen na
výsledky ostatních týmů v soutěži.
Naštěstí hned minutu poté ale přisoudil tři veledůležité body své Přelouči nestárnoucí a stále ještě hrající (i když už spíše
za B-tým) trenér Bína, a to parádní trefou do horního růžku a rozpoutal obrovské nadšení v zaplněné přeloučské hale.
Orel Přelouč – FBK Piráti Sokol Chrudim
11:7 (4:3, 3:3, 4:1)
Branky domácích: 6. Jezdinský (Pozler), 11. Doseděl (vlastní),
15. Jezdinský (Pozler), 19. Pozler (Pleskot), 22. Jezdinský
(Mareš), 36. Jezdinský (Verunáč), 37. Pozler (Mareš), 43. Jezdinský, 45. Křinka (Pozler), 54. Jezdinský, 55. Jezdinský (Pozler).
Sestava domácích: stejná, jen bez Nováka, Lomiče a Bíny.

čtyřem brankám v zápase přidal další tři a utkání tak zakončil
se sedmi (!) střeleckými zářezy na pažbě. Rázem bylo po zápase a domácí se tak mohli spolu s diváky naplno radovat z toho, že i čtvrtým rokem se v Přelouči bude hrát v příští sezóně
celostátní soutěž.
MISTROVSKÝ FLORBAL V MĚSTSKÉ HALE V DUBNU:
Liga mladších žáků – sobota 2. dubna:
9:00
Orel Přelouč – Sokol Pardubice B
9:40
ŽSK Třemošnice – FBC Peaksport Litomyšl
10:35
Orel Přelouč – ŽSK Třemošnice
11:15
FBC Peaksport Litomyšl – Sokol Pardubice B
12:10
Sokol Pardubice B – ŽSK Třemošnice
12:50
Orel Přelouč – FBC Peaksport Litomyšl
Pardubická liga mužů – neděle 3. dubna:
9:00
Orel Přelouč B – ŽSK Třemošnice B
10:30
FBC Letohrad – FbC Skuteč B
12:00
FBK Piráti Sokol Chrudim B – Sokol Slovan Pce C
13:30
ŽSK Třemošnice B – FBC Letohrad
15:00
Sokol Slovan Pardubice C – FTC Vysoké Mýto B
16:30
FbC Skuteč B – FBK Piráti Sokol Chrudim B
18:00
Orel Přelouč B – FTC Vysoké Mýto B
Pardubická liga přípravek – sobota 9. dubna:
9:00
Orel Přelouč – Sokol Pardubice
9:40
FTC Vysoké Mýto – FBC Peaksport Litomyšl
10:20
Orel Přelouč elévky – Sokol Pardubice
11:00
Orel Přelouč – FBC Peaksport Litomyšl
11:40
FTC Vysoké Mýto – Orel Přelouč elévky
Pozn.: program může ještě být rozšířen o nově přihlášené týmy
Liga elévů – neděle 24. dubna:
9:00
Orel Přelouč – FbC Hradec Králové bílí
9:40
FbC Sokol Předměřice – DDM Holice
10:35
Orel Přelouč – FbC Sokol Předměřice
11:15
FbC Hradec Králové bílí – DDM Holice
12:10
FbC Sokol Předměřice – FbC Hradec Králové bílí
12:50
Orel Přelouč – DDM Holice

Do závěrečného zápasu se soupeřem ze sousedního města,
který rozhodoval o bytí či nebytí Orlů v divizi, nastoupila Přelouč povzbuzená předchozí výhrou nad Lubnou a na hřišti to
bylo znát, když v 15. minutě první třetiny svítilo na tabuli už skóre 3:0. Vypadalo to tak na vcelku poklidný průběh zbytku zápasu, při kterém si diváci i hráči budou vychutnávat dokonanou
záchranu soutěže.
Poté ale už tradičně přišlo několik zaváhání v obraně a bojovná Chrudim toho beze zbytku využila. Během tří minut bylo
opět srovnáno a bylo zaděláno na pořádné drama.
Přelouč se však nevzdala a znovu si dokázala vybudovat
tříbrankový náskok. Ani ten ale nezajistil klid na přeloučských
florbalkách. Chrudimští Piráti zápas totiž i podruhé zdramatizovali a před třetí, poslední třetinou, vedení domácích ztenčili jen na rozdíl jediného gólu 7:6. Vypadalo to na nervy až
do konce.
Ale v této sezoně v perfektní formě hrající Ladislav Jezdinský nic takového nakonec nepřipustil. Ve třetí části ke svým již
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NÁBOR, PROČ NEZKUSIT VESLOVANÍ!
Veslování je sport finančně nenáročný, bezúrazový, ale
i velice vhodný k získání dobré kondice. A navíc ho lze provozovat od dětství – 10 let, až do pozdního věku – 90 let.
To vše jsem již uváděl v minulém Roštu.
Moje osobní zkušenost s veslováním je velice pozitivní
a pro můj další život byla zásadní. Díky veslování jsem získal
řadu sportovních dovedností z oblasti míčových her, lyžování i vodních sportů. Veslování také významně ovlivnilo mé
morálně volní vlastnosti, naučilo mě, že chci-li něčeho dosáhnout, musím se naučit překonávat překážky. Je skutečností, že tyto vlastnosti rozvíjí téměř každý sport.
Veslování jsem vděčný za to, že jsem úspěšně absolvoval Tělovýchovnou fakultu – UK Praha, (i když mě učení na
základce moc nebralo) a celoživotně se věnoval sportu.

vyzkoušení ovládání lodi zájemci pod dohledem instruktora. Občerstvení zajištěno.
Na květen připravujeme sportovní den na loděnici. Soutěže na vodě i míčové hry.
Organizátor akce je KČT Přelouč – loděnice nad jezem
a propagátor veslování PaedDr. Miroslav Přinesdomů. Bližší informace na tel. 608 957 789 nebo www český svaz veslování, přijď veslovat.

Možnost veslovat chci nabídnout mládeži z okolí Přelouče, ale i dospělým zájemcům o tento sport. Za tímto účelem
budeme pořádat „Den otevřených dveří“ dne 23. 4. 2016
s programem:
n 10.00 až 10.30 hod. a 14.00 až 14.30 hod. Ukázky a výklad k ovládání lodí.
n 10.30 až 12.00 hod. a 14.30 až 16.00 hod. Samostatné

Inzerce

Inzerce
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