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RADA MÌSTA PŘELOUČE
46. rada města proběhla 11. 4.
2016. Radní na něm doporučili zastupitelstvu města schválit rozpočtové
opatření č. 2 pro rok 2016.
Rada také schválila smlouvu o právu použití pozemku k provedení stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jakožto organizací oprávněnou na základě zákona hospodařit s p. č. 1780/30
v k. ú. Přelouč, kdy tato smlouva je
jedním z dokladů ve stavebním řízení pro povolení stavby Rekonstrukce
chodníku podél sil. I/2 u městského
kina Přelouč. Na základě podnětu vedení města pro zlepšování kvality komunikací pro pěší byla vypracována
projektová dokumentace na rekonstrukci chodníku v Pardubické ulici
v části od ulice Československé armá-

dy po ulici Karla Čapka. Rekonstrukce chodníku bude též využita k položení chrániček metropolitní sítě, propojujících již položený rozvod sítě
v ulici Československé armády s kamerovým bodem městského kamerového dohlížecího systému u č. p. 91
(v blízkosti čerpací stanice PHM Benzina plus).
Dále radní rozhodli, že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce fotbalového hřiště
a atletické dráhy nejvhodnější nabídku podal uchazeč Prostavby a.s.
Otnice s nabídkovou cenou bez DPH
8.488.406 Kč. V rámci projektu Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy je zažádáno u MŠMT o spolufinancování z programu Podpora
materiálně technické základny sportu

ZASTUPITELSTVO MÌSTA
IX. Zastupitelstvo města Přelouče proběhlo 21. 4.
2016 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu. V úvodu programu projednali zastupitelé zápisy z výboru majetkového a finančního a zápisy z osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka. Občané Lohenic si stále stěžují
na jízdy terénních motorek a čtyřkolek po lesních cestách
a po plážích písníku. Lidé jsou obtěžování hlukem a je
ničena příroda. Žádají proto město, aby v součinnosti
s městskou a státní policí provedla opatření a byla sjednána náprava. Tento problém přetrvává mnoho let a nic se nezlepšilo.
Zastupitelstvo města také rozhodlo o poskytnutí dotace
z rozpočtu města ve výši 754.831,- Kč Domovu u fontány,
na dofinancování poskytovaných pobytových služeb domova se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních
nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.
Schváleno bylo zastupitelstvem města rovněž rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2016 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 151.871.000 Kč a výdaje rozpočtu budou činit 169.675.000,- Kč Schodek rozpočtu ve výši
17.804.000 Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
Zastupitelstvo také souhlasí s účastí města Přelouč ve
veřejné dražbě ideální ¼ pozemků p. č. 1322 a p. č. 1326
zapsaných na LV 1038 pro k. ú. a obec Přelouč u Katas-

2

2016. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je rekonstrukce fotbalového hřiště –
kompletní výměna travnatého povrchu včetně jeho vyrovnání v rozsahu
10 406 m2 a vymodelování plochy,
vybudování nového drenážního a zavlažovacího systému, výměna stávající časomíry, dále rekonstrukce atletické dráhy – nová skladba atletické
dráhy včetně povrchové úpravy (tartan)
a výstavba vrtané studny pro závlahu
fotbalového hřiště.
Radní města rovněž doporučili zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve
výši 754.831 Kč Domovu u fontány,
na dofinancování poskytovaných pobytových služeb domova se zvláštním režimem, na úhradu provozních
a osobních nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného
odpadu.
mh

trálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice.
Dále zastupitelstvo deleguje pana místostarostu Ing. Ivana Moravce jako zástupce města Přelouč na jednání valné hromady spol. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., která se uskuteční dne 12. 5. 2016.
mh

Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu,
TJ Sokol Přelouč, Junák Přelouč, Klub Dr. M. Horákové
a Klub rodáků a přátel Přelouče
za účasti pěveckého sboru J. B. Foerster

8. května 2016 v 10 hodin
vzpomenou u památníku bojovníků
proti fašismu a rasismu

71. výročí
ukončení 2. světové války

a uctí památku umučených a popravených
přeloučských občanů německými okupanty
položením kytic k památníku v parku u sokolovny.
V programu vystoupí pěvecký sbor J. B. Foerster.
Zveme občany k účasti na této slavnosti.
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Zpráva z úseku rozvoje a obnovy majetku – pokračování
Do oblasti stavebních projektů pro
připravované akce na další období, které zde ještě nebyly uvedeny, je nutné
zařadit projektovou dokumentaci pro
územní řízení na 1. a 2. etapu a pro
stavební povolení a realizaci stavby na
1. etapu regenerace sídliště U školy,
pořízenou za částku téměř 315.000 Kč,
projektovou dokumentaci pro stavební
povolení a realizaci stavby na chodník
v Nádražní ulici u budovy bývalé polikliniky za částku 35.000 Kč, studii řešení
ulice Stantejského za částku 29.000 Kč,
studii řešení komunitního domu pro seniory v místě zrušené kotelny na sídlišti U školy za částku téměř 55.000 Kč,
projektovou dokumentaci pro stavební
povolení a realizaci stavby na opravu
chodníku ve Sladkovského ulici za částku téměř 50.000 Kč, projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby na nové spojení
přechodů v Hradecké ulici u rybářského domu za částku 35.000 Kč, studii na
řešení kanalizace ve Štěpánově a Mělicích za částku přesahující 36.000 Kč,
podíl na studii proveditelnosti cyklostezek, zadávané Svazkem obcí Podhůří
Železných hor, za který bylo uhrazeno
37.000 Kč, projektovou dokumentaci
pro provedení stavby na snížení energetické náročnosti domu s pečovatelskou službou čp. 1516 ve Sluneční ulici
za částku 87.000 Kč a několik dalších
projektových dokumentací drobnějšího
charakteru. Za tyto všechny zde uvedené byla uhrazena částka ve výši téměř
726.000 Kč.
V tomto roce byly vkládány finanční prostředky i do výkupu pozemků. Za
částku 47.000 Kč byla vykoupena část
pozemků pro cyklostezku Přelouč – Lhota, za částku 215.000 Kč byl vykoupen
pozemek od Českých drah, s. o., v Jaselské ulici proti nové výrobní budově
společnosti KIEKERT-CS, s.r.o., za částku
téměř 600.000 Kč byl vykoupen pozemek na sídlišti 17. listopadu, na kterém
se následně provedlo v rámci IV. etapy
regenerace sídliště sportovní hřiště. Spolu s dalšími náklady za ostatní drobné
výkupy, kolky a vklady byla do této oblasti směřována finanční částka ve výši
1,027.000 Kč.
Na podnět vedení města byla provedena rozsáhlá inventarizace městských
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pozemků. Specializovaná společnost tyto za částku 326.000 Kč prověřila a zrekapitulovala jejich neoprávněné užívání
jinými subjekty. To se týká jak pozemků
u rodinných domů, tak pozemků zemědělských. Nyní bude pracováno na nápravě zjištěného stavu, nicméně lze
konstatovat, že tyto prostředky byly vynaloženy efektivně a brzy se městu v podobě odkupů či nájemného bohatě vrátí.
Co se týká ostatních vynaložených
finančních prostředků investičního charakteru, tak byla uhrazena splátka společnosti SVOS, spol. s r.o., za nákup nynějšího sídla Technických služeb města
Přelouče ve výši 5,000.000 Kč a další část
pozastávky za výstavbu nové administrativní budovy Městského úřadu Přelouč společnosti Metrostav, a. s., ve výši
732.000 Kč.
Finanční prostředky plynuly i do místních částí. Pro Lhotu byla vypracována
projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v části u bývalých
družstevních bytovek za částku přesahující 18.000 Kč, v Lohenicích byla vybudována ve druhé polovině roku komunikace pro 9 rodinných domů s nákladem
včetně projektové dokumentace a geologického průzkumu 2,570.000 Kč, prozatím jen ve spodních vrstvách a bez
obrubníků, v rozsahu potřebném pro
kolaudaci domů, rovněž v této části byla
provedena oprava povrchu komunikace
ke kravínu nákladem téměř 140.000 Kč

a dále zde byla provedena demolice kůlny u obecního domu, kde na uvolněném pozemku vzniklo místo pro kontejnery na separovaný odpad, vše za částku
180.000 Kč, v Klenovce byl opraven povrch komunikace u čp. 71 za částku téměř 181.000 Kč, mezi Klenovkou a Štěpánovem byla provedena oprava spojovací
komunikace za částku téměř 61.000 Kč,
pro Štěpánov byla pořízena projektová
dokumentace na opravu chodníků a veřejného osvětlení za částku přesahující
288.000 Kč a projektová dokumentace
na odstranění požární nádrže za částku 12.000 Kč, zde byla rovněž opravena
komunikace u okálů za částku téměř
30.000 Kč, v Mělicích bylo vybudováno nové dětské hřiště za částku téměř
250.000 Kč, osazena dopravní zrcadla
při výjezdu z místních komunikací na silnici III. třídy nákladem téměř 78.000 Kč
a vypracován projekt pro vodovodní přípojku do areálu u fotbalového hřiště za
částku 6.500 Kč. V Tupesech byla provedena oprava klubovny hasičů včetně
zpevněné plochy u bočního vstupu nákladem téměř 131.000 Kč a upraven
chodník a dopravní zrcadlo při silnici
III. třídy za částku 16.000 Kč. Pro všechny místní části byly prováděny drobné
práce a opravy dle požadavků předsedů jejich výborů či komisí.
Miroslav Manžel
vedoucí odboru

Cyklostezka Pøelouč – Lhota
Velkým přáním obyvatel našeho města je vybudování cyklostezky z Přelouče do Lhoty. Z potřebných 37 pozemků
jich v současné době město vlastní 20
a u dalších šesti pozemků vlastní jejich část. Při výkupu pozemků dochází
k mnoha obtížím. Většina pozemků má
více vlastníků s bydlištěm po celé republice a někdy i v zahraničí. Někteří vlastníci nekomunikují nebo mají nepřiměřené požadavky. Některé pozemky byly
zatíženy exekucí či zástavou, u jiných
pozemků není vypořádané dědické ří-

zení anebo je vlastník pozemku neznámý, protože v katastru nemovitostí je
zapsaná osoba, která již dávno nežije
a potomky nikdo nezná. Bohužel se někdy nemůžeme dohodnout ani s vlastníky, kteří s námi žijí v Přelouči! Ale přes
všechny problémy máme nyní rozjednány výkupy dalších pěti pozemků a věříme, že vybudování cyklostezky Přelouč – Lhota je skutečně na dobré cestě
a její realizace nebude už jen pouhým
snem a neuskutečněným přáním na
papíře.
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Malé zamyšlení z odboru životního prostøedí…
Jarní svoz větví proběhl, ale…
V týdnu od 14. března a od 21. března proběhl ve městě
a v místních částech, tak jako každý rok, jarní svoz větví a tak
jako každý rok musíme konstatovat, že se stále najdou občané,
kteří si zřejmě pletou dny v kalendáři, a to i přes to, že před
každým svozem jsou občané včas a dostatečně informováni
(Přeloučský Rošt, internetové stránky města, hlášení rozhlasem,
vývěsky), kdy a kam mají větve dát. Svoz začíná vždy v pondělí
a probíhá dále v průběhu týdne, proto město akceptuje, když se
větve objeví na chodnících a před domy o víkendu před dnem
resp. týdnem svozu. Stává se ale velmi často, že větve se na chodnících objeví již dva nebo tři týdny před svozem nebo naopak
v době, kdy svoz již proběhl, a ještě se pak občané dožadují jejich odvozu. Co k tomu dodat… Snad jen, že tyto občany upozorňujeme, že tímto svým chováním porušují příslušnou obecně
závaznou vyhlášku města, a to nedovoleným záborem veřejného prostranství, a že za zjištěné porušení vyhlášky bude následovat sankce.

Objemný odpad patří na sběrný dvůr, ale…
Sběrný dvůr v ulici Pardubické funguje již od roku 2007;
k odkládání objemného odpadu ho využívá mnoho občanů, ale
podle množství odpadu odloženého na zemi vedle nádob na tříděný odpad nebo nádob na směsný odpad, je stále dost občanů, kteří tuto skutečnost za devět let ještě nezaznamenali. I tyto
občany upozorňujeme, že odložení odpadu mimo místa k tomu určená, je porušení příslušné obecně závazné vyhlášky a že
za zjištěné porušení vyhlášky bude následovat sankce.

Majitel psa po zaplacení poplatku ze psa obdrží od města
zdarma mikroténové sáčky na psí exkrementy, které je povinen
na veřejném prostranství po psovi uklízet. Zkušenosti pracovníků technických služeb jsou však takové, že se sice situace
v roce 2015, kdy byly občanům sáčky poprvé zdarma poskytnuty, zlepšila, ale stále se najde dost psů, kteří mají nevychovaného pána, který po nich exkrementy neuklízí. I tyto občany,
kteří doprovází psy, upozorňujeme, že neuklizení psích exkrementů je porušení příslušné obecně závazné vyhlášky a že za
zjištěné porušení vyhlášky bude následovat sankce.

Odpadkový koš slouží k odkládání odpadků, ale…
Odpadkový koš je místo určené pro odkládání drobného odpadu vzniklého během pobytu občana na veřejném prostranství; zkušenosti pracovníků technických služeb jsou však takové, že na veřejném prostranství, ať už v záhonech, na chodnících,
na dětských hřištích, na zemi vedle laviček apod., se nachází
mnoho odložených odpadků, ať už např. plechovek, lahví, obalů,
ale i nedopalků z cigaret a injekčních stříkaček. Upozorňujeme
občany, že odložení odpadků mimo odpadkový koš, tedy mimo
místo k tomu určené, je porušením příslušné obecně závazné
vyhlášky a že za zjištěné porušení vyhlášky bude následovat
sankce.

Stále mnoho občanů svým chováním porušuje obecně závazné vyhlášky, ale naštěstí většina občanů k usměrňování svého chování obecně závazné vyhlášky nepotřebuje,
neboť jim je slušné chování vlastní a výše popsané chování
některých občanů považují za nepochopitelné…

Osoba, která doprovází psa na veřejném prostranství, je povinna odstranit psí exkrementy po tomto
psovi, ale…
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Trh práce
na Pøeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 3/2016
K 31. 3. 2016 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 4 949 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 3 234 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo pak připadalo 1,5 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 4,2 %.
Regiony: Přeloučsko 5,4 %, Holicko 4,3 %, Pardubicko
3,9 %.

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 –
referent oddělení
sociálně právní ochrany dětí

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

Termín k podání přihlášky s životopisem
a dalšími doklady je do 23. 5. 2016.
Podrobné informace najdete
na www.mestoprelouc.cz, na úřední desce
nebo na telefonu 466 094 105.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc březen 2016 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Strašov 10,9 % (23 UoZ), Holotín 10,5 % (4 UoZ), Újezd u Přelouče 9,2 % (11 UoZ), , Chrtníky 8,5 % (5 UoZ), Litošice 8,2 %
(8 UoZ), Hlavečník 8,1 % (14 UoZ), Tetov 8,0 % (8 UoZ), Bukovina 7,5 % (4 UoZ), Chýšť 7,2 % (11 UoZ), Morašice 7,0 %
(4 UoZ).
Kontakty: Ředitelka

950 144 407

Inzerce

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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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dovolte mi, abych vás touto cestou pozval na oslavy
140. výročí založení Hasičského sboru v Přelouči a 25. výročí založení Městské policie v Přelouči.

Oslavy budou zahájeny průvodem, který vychází v 13:30 hodin od místního gymnázia. V průvodu mimo jiné uvidíte, mažoretky, různou hasičskou techniku a jízdní oddíl MP Pardubice.
Průvod končí na Masarykově náměstí, kde se můžete těšit
na bohatý program po celou dobu oslav. Uvidíte historickou, ale
i současnou techniku hasičských sborů, ukázky požárního útoku, MP Praha přijede se svým „Mobilním informačním a poradenským centrem pro veřejnost – tzv. „MODRÝ AUTOBUS“,
MP Hradec Králové nás navštíví se svým mobilním monitorovacím vozem, neminou vás ukázky jízdního oddílu MP Pardubice, naši akci navštíví i AČR, ale to samozřejmě není všechno.
Přijďte se podívat a uvidíte.
Těšíme se na vaši účast,
Městská policie Přelouč, JSDH a HS ČHJ v Přelouči
Ještě připomínám telefonní čísla na Městskou policii Přelouč:
tísňová linka 156 – ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz – neoznamovat akutní záležitosti, které se musí řešit okamžitě
za městskou policii
Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč
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POZVÁNKA
Přelouč, Galerie a Vinotéka U Kotýnků.

Středa 18. května 2016 od 19.00 hodin.
Poslechový večer s panem

Jiřím ČERNÝM.

Tentokrát na téma:

PAVEL BOBEK
Na začátku své kariéry zpíval výhradně anglicky.
Prošel kapelou Olympic, divadlem Semafor,
nejvíce se proslavil svou interpretací zahraničních
country melodií.
Předprodej vstupenek U Kotýnků od 3. 5. 2016.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace

Volnočasové aktivity
pro malé i velké
Prodejní a zážitková výstava Kreativ je velké lákadlo pro celou rodinu na výlet do Pardubic v pátek 20. nebo v sobotu
21. května. Po oba dny ji v čase 9–17 hodin pořádá v Tipsport
areně (zimní stadion) Česká abilympijská asociace, která zajišťuje řadu aktivit pro osoby se zdravotním postižením, vstup je
volný.
Nejen příznivce kreativního tvoření jistě zaujme rozsahem
nabídky několika desítek vystavovatelů a možností vyzkoušet si
sám i méně obvyklé techniky pod odborným dohledem „mistrů“
korálkování, mokrého plstění, drátování i řady jiných.
Především děti přitáhne pokrývání střechy velké chaloupky
stovkami perníkových tašek. Většina jich bude navíc originální:
bude na libovůli každého, jak si tu svoji kreativně vyzdobí. Perníkové tašky lze zakoupit od 20. dubna za 30 korun ve čtyřech
pardubických prodejnách firmy Janoš a v obchodě Pardubanda
v Machoňově pasáži v centru města.
V rámci akce se uskuteční také abilympiáda, soutěžní přehlídka osob se zdravotním postižením. Letos bude v některých
disciplínách obohacena účastí abilympioniků, kteří nás koncem
března reprezentovali na vrcholném mezinárodním setkání v Bordeaux. Ze zajímavého celodenního doprovodného programu lze
doporučit např. výstavu kompenzačních, rehabilitačních apod.
pomůcek Abi-Reha s prodejní expozicí výrobků chráněných
dílen, judistické vystoupení školy bojových umění Daitó Ryu nebo bubenickou show klientů stacionáře MIREA.
Od pondělí 16. do středy 18. května v čase 9–21 hodin se ve
vstupním prostoru OC Atrium Palác Pardubice uskuteční propagační akce České abilympijské asociace, kde bude mj. také
možný nákup zbylých perníkových tašek.
Veškeré potřebné informace přinášejí weby www.kreativ-pardubice.cz a www.abilympiada.cz.
Miloš Kajzrlík,
Česká abilympijská asociace

w

Letos se nebude konat
celostátní
žákovský turnaj
Letošní – jubilejní šedesátý ročník celostátního žákovského turnaje v kopané se v Přelouči bohužel neuskuteční. Důvodem je oprava fotbalového stadionu. Ten byl v dezolátním stavu již mnoho let a jeho oprava měla být
původně dokončena v květnu. Bohužel v tuto chvíli je jasné, že se protáhne a do červnového termínu turnaje nebude hotová.
Velkým problémem se ukázala být konstrukce tribuny.
Část nosníků byla značně zasažená korozí a některé části bude pravděpodobně nutné úplně vyřezat a nahradit.
Statik v současné době zpracovává studii, jak by bylo možné tuto komplikaci vyřešit. Rekonstrukce se tím prodraží
zhruba o 800 tisíc korun.
Kromě opravy tribuny je v plánu i rekonstrukce travnaté plochy fotbalového hřiště a zavlažování trávníku. Zároveň by měla vzniknout tartanová dráha. Na tuto část chce
město získat dotaci z Evropské unie, která by mohla pokrýt více než šest milionů z odhadovaných 11 milionů korun. Pokud město dotaci nezíská, chce celou akci zaplatit z městského rozpočtu. Obě části rekonstrukce by měly být hotové
do konce letošního roku.
Věříme, že příští rok se bude moci šedesátý ročník konat v mnohem důstojnějších podmínkách a že nově zrekonstruovaný stadion bude krásným dárkem k tak kulatému
sportovnímu výročí.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala neznámému dárci, který mi dne 7. 4. 2016 vrátil mou ztracenou peněženku i s doklady. Není mnoho takto poctivých lidí.
Zdeňka Žáková

Vzpomínka
Letos tomu bude právě jeden rok,
co nás navždy opustila
naše milovaná manželka a maminka,
paní Miluše Veselá
z Lohenic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
manžel Vladimír a děti s rodinami

Poděkování

Poděkování

Poděkování

Vyjádřete prosím mé poděkování manželům Kubátovým za jejich
vzornou a dokonalou péči při přípravě všech akcí klubu Klas.
členka klubu

Chtěl bych touto cestou poděkovat řediteli Technických služeb panu Šilhavému za vynikající spolupráci při úklidu točny na ulici Pražská. Poděkování
zaslouží i pracovníci Technických služeb, kteří se na
této akci podíleli.
Vladimír Kopáč

Děkuji touto cestou pracovníkům MÚ Přelouč (komisi SPOZ) za
dárek a blahopřání k mému životnímu výročí.
Jaroslav Krčil, Přelouč
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Společenská kronika
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI

František Šolta

85 let

Jaroslava Pilařová

85 let

Věra Vítková

80 let

František Kárník

75 let

Josef Bažant

75 let

Josef Šanda

75 let

Hana Jandová

75 let

Zdenka Hlubučková

95 let

Marie Kučerová

94 let

Věra Malínská

94 let

Jaroslav Krčil

93 let

Jiřina Matulová

90 let

Kamil Gerndt

89 let

Marie Strouhalová

87 let

Ladislav Uhlíř

87 let

František Bidmon

87 let

Otto Vondráček

87 let

Libuše Kropáčková

87 let

Stříbrná svatba

Jiřina Makešová

87 let

Radka a Zbyněk Novotný

Zlatá svatba
Věra a Bohuslav Staňkovi

26. 3.

30. 3.

NEJKRÁSNÌJŠÍ STROM PŘELOUČE 2016
Stejně jako v předcházejících letech,
i letos vyhlásila Městská knihovna v Přelouči společně s Mateřskou školou Kladenská a Odborem životního prostředí
MěÚ v Přelouči anketu „Nejkrásnější strom
Přelouče“.

V této anketě hlasují děti i dospělí.
Každý hlasující si vyrobí svůj vlastní hlasovací lístek a zejména ty dětské pak zdobí Městskou knihovnu ještě měsíc po vy-
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hlášení výsledků na výstavě, protože jsou
to často skutečná umělecká díla.
Po sečtení hlasů letošního hlasování
byl výsledek jasný. S celkovým rekordním
počtem 286 hlasů vyhrál krásný, košatý
dub letní, rostoucí na levém břehu Labe,
kousek před lávkou na Slavíkovy ostrovy.

Novému stromku jsme popřáli dlouhý život a oběma, dubu i platanu, zazpívali veselou jarní písničku.
Děti pak ještě vypustily do přírody čerstvě vylíhlé motýly, které ve školce pečlivě opatrovaly už od housenek. I to byl
dárek Zemi k jejímu svátku.

Bývá už zvykem, že při vyhlašování výsledku ankety dostane naše planeta ke
Dni Země ještě jeden malý stromek jako
dárek. A tak jsme v pátek, 22. 4. s dětmi,
které dekorování vítězného dubu přihlížely, zasadili nedaleko dubu hezký mladý platan.

Děkujeme všem, ať už hlasujícím nebo organizátorům, že se společně s námi snaží, aby naše město bylo zase o něco zelenější a krásnější.
Městská knihovna Přelouč
L. H.

Přeloučský ROŠT

Kultura
pohádky Křesadlo, nechyběly ani dramatizace částí pohádky ztvárněné knihovnicemi i dětmi. Děti bez problémů
zvládly soutěže na 10 stanovištích. Stezce odvahy předcházela zkouška odvahy.
Všechny děti tedy beze strachu přežily setkání s méně či více hrůzostrašnými strašidly, která pro ně měla připraveny záludné úkoly potmě.

1. a 2. dubna 2016
se v Městské knihovně Přelouč
konala již tradiční

NOC
S ANDERSENEM
Akce se zúčastnilo 15 vybraných dětí - šikovných čtenářů ve věku 9-10 let.
Luštěním šifer děti získaly mnoho informací o dánském pohádkáři, který by letos oslavil 211-té narozeniny. Při četbě

Pohádkový večer čtenáři zakončili četbou svých oblíbených knih při světle baterky a postupně usínali ve všech koutech naší knihovny.

w

Ráno po snídani pak děti čekalo slavnostní rozloučení, při kterém obdržely pamětní listy a knihy Marcelly Marboe s názvem Zrzoun, hrdina dvou světů. Ale tím
program
ještě nekončil,
pro děti
byla připravena
výtvarná
dílna –
zdobení obalů na knihy a výroba záložek
z plsti. A pak už nastalo rozloučení.
Děkujeme všem dětem za pohodové prožití Noci s Andersenem, rodičům za podporu a už se těšíme na další akce.

Městská knihovna v Pøelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
Vojenství, druhá světová válka
KILDUFF, Peter
Hermann Göring: stíhací eso první světové války.
Praha: Naše vojsko, 2016.
KOTYK, Jiří
Český fašismus v Pardubicích a na Pardubicku v letech 1926-1939.
Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015.
Ekonomika
HETFLEIŠOVÁ, Ladislava
Banky, jak je neznáte. Česko: S. n., 2011.
SCHIFF, Peter D.
Ekonomické bajky pro studované i laiky:
jak ekonomika roste a proč krachuje.
Praha: Dokořán, 2010.
Výchova
KREJČOVÁ, Lenka
Žáci potřebují přemýšlet: co pro to mohou udělat jejich učitelé.
Praha: Portál, 2013.
ŠKRDLÍKOVÁ, Petra
Hyperaktivní předškoláci: výchova a vzdělávání dětí s ADHD.
Praha: Portál, 2015.
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Lékařství
LEBL, Jan
Abeceda diabetu. Praha: Maxdorf, 2015.
Chovatelství
BACON, Lance M.
Psí hrdinové: tajné úkoly a obětavá služba.
Praha: Slovart, 2016.
Dějiny
HÄNDL, Richard
Šedé eminence v české historii.
Brno: Jota, 2016.

BARNES, Julian
Stolek s citróny. Praha: Plus, 2015.
DVOŘÁKOVÁ, Petra
Sítě. Brno: Host, 2016.
MAWER, Simon
Provazochodkyně. Zlín: Kniha Zlín, 2016.
MCLAIN, Paula
Létala jsem za sluncem.
Praha: Metafora, 2016.
PALIN, Michael Edward
Pravda. Praha: Plus, 2015.

Životopisy
TOMÁŠ, Jiří
Císař Karel IV.: 14. 5. 1316 - 29. 11. 1378.
Praha: Baset, 2016.

SVEEN, Gard
Poslední poutník. Brno: Host, 2016.

ŽALMAN-LOHONKA, Pavel
Sedmdesát jar, písniček a povídání.
Praha: Daranus, 2016.

ROŽNOVSKÁ, Lenka
Panenka Bára. Praha: Bambook, 2016.

LITERATURA PRO DĚTI a MLÁDEŽ

HORÁČKOVÁ, Alice
7x ve vedlejší úloze. Praha: Argo, 2016.

BARRIOS, Enrique
Ami, chlapec z hvězd.
Bratislava: Anch Books, 2012.

KRÁSNÁ LITERATURA

WATTIN, Danny
Kluk na větvi. Praha: Albatros, 2016.

ATKINSON, Kate
Bůh v troskách. Praha: Argo, 2016.
BACH, Richard
Toulky s Puff. Praha: Argo, 2016.

STANISZEWSKA, Zofia
Netiketa: dobré mravy na internetu.
Říčany u Prahy: Junior, 2016.
JK.
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Informace Finančního úøadu pro Pardubický kraj
o provozních a organizačních změnách
na Územním pracovišti v Pøelouči
Finanční úřad pro Pardubický kraj
sděluje daňové veřejnosti, že od 23. května 2016 bude Územní pracoviště v Přelouči působit v nových prostorách MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘELOUČ, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč,
3. nadzemní podlaží, malá zasedací místnost č. dveří 3.17.
Dostupnost služeb na Územním pracovišti v Přelouči zůstane zachována
prioritně pro fyzické osoby v úřední dny,
kterými jsou pondělí a středa od 8:00
do 17:00 hodin.

n distribuce daňových tiskopisů
Analogové spisy místně příslušných
daňových subjektů budou přesunuty na
Územní pracoviště v Pardubicích, kde
budou pro daňovou veřejnost plnohodnotně zabezpečeny veškeré služby věcné působnosti vyplývající ze zákona o Finanční správě ČR.
V rámci Finanční správy ČR dochází
k těmto změnám na 23 územních pra-

covištích finančních úřadů. Podrobnější informace o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech
a na územních pracovištích jsou součástí Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-23, který případně naleznete
na webových stránkách Finanční správy ČR http://www.financnisprava.cz/.
Bc. Ivana Wasserbauerová
tiskový mluvčí FÚ
pro Pardubický kraj

Zajištěny budou následující oblasti věcné působnosti:
n příjem veškerých podání a součinnost
při podávání žádostí, daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob
a majetkových daní, registračních
údajů
n pořizování a ověřování výpisů elektronicky vedené části spisu
n vyřizování žádosti o vystavení potvrzení o bezdlužnosti
n poskytování informací k základním
oblastem činnosti Finanční správy

Inzerce
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Kultura

Foerster ve Svojšicích
Na slavnostním setkání pořádaném 16. dubna 2016 ve Svojšicích k příležitosti 190. výročí narození Julie Havlíčkové rozené
Sýkorové, manželky Karla Havlíčka Borovského, vystoupil pěvecký
sbor Josef Bohuslav Foerster. Vzpomínková akce připomněla kulturní a společenský význam této osobnosti.
Sbor JBF

Pøedstavujeme
Pěvecký sbor Vlastislav
Smíšený pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec přijal pozvání na letošní Slavnostní koncert k 95. výročí založení smíšeného pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster. Oba sbory se
setkávají na festivalech ve východočeském regionu, zejména na
pravidelných setkáních sborů v Heřmanově Městci, která pořádá
sbor Vlastislav.
Smíšený pěvecký sbor Vlastislav patří ve východočeském regionu mezi nejstarší sbory. V jeho vedení se vystřídala řada sbormistrů (např. Alois Hnilička, Quido Havlasa nebo Josef John) včetně
rodáka hudebního skladatele a pedagoga Josefa Plavce. Repertoár sboru tvoří jak tvorba starých mistrů, tak i skladby součas-

w

ných autorů, úpravy lidových písní, spirituály i populární melodie.
Vlastislav připravuje koncerty v heřmanoměstecké Synagoze,
Vánoční koncerty a pravidelná Setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci. Spolupracuje také s dalšími sbory regionu a vydal
několik CD nosičů. Z nejnovějších nastudování zmiňme kantátu
Česká píseň Bedřicha Smetany, Jarní romanci Zdeňka Fibicha či
velký projekt uvedení Dvořákova světově proslulého oratoria „Stabat Mater“, s kterým vystoupili např. v rámci mezinárodního festivalu „Pardubické hudební jaro“ nebo v katedrále Sv. Ducha v Hradci
Králové. V letošním roce se věnoval dvěma projektům. Ve spolupráci s Konzervatoří Pardubice nastudoval a na řadě míst provedl
Mozartovo Requiem a v rámci vánočního koncertu provedl MIssu
brevis Jiřího Pavlici s Chrudimskou komorní filharmonií. Pěvecký sbor Vlastislav se stal za 154 let své existence nedílnou součástí kulturního života heřmanoměsteckého mikroregionu. Před
třemi lety předala dirigentské žezlo dlouholetá sbormistryně Ludmila Štěpánová (od roku 1982, tedy nejdéle sloužící sbormistr
v historii PS!) klavíristce a sbormistryni Markétě Výborné.

Slavnostní koncert k 95. výročí založení
pěveckého sboru

Josef Bohuslav Foerster

Jako host vystoupí pěvecký sbor

Vlastislav Heřmanův Městec
Přelouč, Občanská záložna 22. května 2016, 18.00

Dùm dětí a mládeže Pøelouč
Sálový fotbal

Koncert Vodfrk v Záložně

Sportovní kroužek pro zájemce o futsal. Mladí fotbalisté jsou rozděleni podle
věku do začátečníků a pokročilých. Obě
skupiny hrají nejprve samostatně, na závěr každé hodiny si zahrají společný zápas.
Vedoucím kroužku je Bohumil Německý.

Hudební skupina Vodfrk hrající pod
patronací DDM Přelouč uspořádala 17. 3.
2016 koncert v hlavním sále Záložny pod
názvem „Žízeň, touha a legrace“. Všem
návštěvníkům koncertu děkujeme za projevený zájem a aktivní účast.

Práce s pøírodními materiály
Tradiční zájmový útvar pro děti se zájmem o výtvarnou činnost. Účastníci kroužku se zdokonalují v práci s nepřeberným
množstvím přírodních materiálů. Vedoucí
kroužku je „studnice inspirací a nápadů“
paní Jana Homolová.
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Pøipravujeme
Divadlo L.E.D. (Lumpové Elitního Divadla)
Divadelní kroužek pod vedením lektorek Evy Chvojkové a Karolíny Salavové se
představí v divadelní pohádce „Princezna
ze mlejna“ v hlavním sále DDM v měsíci
květen. Toto premiérové představení bude
určeno z kapacitních důvodů pro rodinné

příslušníky a známé. Divadelníci by se potom rádi předvedli dětem z přeloučských
mateřských a základních škol.
Vodfrk „U Žabáka“
Vystoupení skupiny Vodfrk v obci Seník „U Žabáka“ dne 21. 5. 2016 od 19.00 hod.
Srdečně zveme všechny příznivce nevšedních zážitků.
Den dětí 28. 5. 2016
Připravujeme ve spolupráci s Kulturními a informačním centrem Přelouč a dalšími organizacemi, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže –
Junák Přelouč, Jakub klub – Charita Přelouč, Rodinné centrum Sluníčko Přelouč,
Volant o.p.s. Součástí akce bude Jízda zručnosti na dopravním hřišti a okolí pod vedením strážníka Městské policie Přelouč
p. Leoše Slavíka. Den dětí bude probíhat
v celém parku a na pódiu za ZŠ Přelouč,
Masarykovo nám. od 15.00 hod., k tanci
i poslechu zahraje skupina Buď Fit ZUŠ
Přelouč pod taktovkou Miroslava Nedbala. Pro děti budou připraveny soutěže a zábavné hry o drobné ceny.
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
Lyžaøský výcvik v Jedlové v Orlických horách
Ve dnech 5.–11. února 2016 se zúčastnili žáci ZŠ Masarykovo náměstí lyžařského výcviku. Letos již po čtrnácté odjeli žáci naší školy do Orlických hor. Cílem naší cesty byla chata Kristýna v Jedlové, nedaleko Deštného v Orlických horách.
Všichni s napětím očekávali, jak budou vypadat místní svahy,
jaké bude ubytování a co bude k obědu. Ihned na místě zavládla naprostá spokojenost. Sněhu bylo dost a svítilo sluníčko.

Proto mohl být ihned odpoledne zahájen výcvik. Ten začínal
tradičním rozřazením do družstev. Nejprve se dolů pouštěli samozřejmě ti, kteří jezdí na hory pravidelně lyžovat, potom našli
odvahu ti, kteří na lyžích již někdy stáli a nakonec přišli na řadu „nelyžaři“, tedy žáci, kteří na lyžích nikdy nejezdili.
Od druhého dne potom probíhala pravidelná výuka lyžařských dovedností. Začínalo se od nejjednodušších cviků, které
postupně přecházely v nácvik prvků těžších, ke konci výcviku až lehce akrobatických. Postupně se také všichni účastníci
kurzu zúčastnili výcviku běžeckého, ve kterém našla spousta
chlapců i dívek zalíbení.
S hrdostí lze prohlásit, že závěrečné závody ve slalomu a běhu na lyžích úspěšně zvládli všichni sedmáci, domů tedy nejel
nikdo, kdo by nebyl schopen sjet dolů lyžařský svah nebo ujít
alespoň pár kilometrů na běžkách!
Bc. M. Bulušek

A co žáci…
V sobotu 5. března se žáci naší školy sešli spolu s učiteli před
školou na Masarykově náměstí, kde nakládali vše potřebné pro
odjezd na každoroční lyžařský výcvik do Deštného v Orlických
horách. Vše proběhlo bez komplikací a mohlo se vyrazit. Cestou autobusem jsme mohli pozorovat krásy naší vlasti a na místě nás příjemně překvapil sníh a teplota pod bodem mrazu. Po
příjezdu nám naši učitelé přidělili pokoje a my jsme se mohli
pohodlně ubytovat. Hned první den odpoledne jsme nazuli lyže a vyrazili jsme na svah. Učitelé nás rozřadili podle našich
schopností a dovedností do tří družstev. Díky velmi dobrému
počasí a slušným sněhovým podmínkám jsme se mohli po celý týden zdokonalovat a rozvíjet své lyžařské schopnosti. Vyzkoušeli jsme i běžecké lyžování, zahráli si florbal a zaplavali si
v bazénu. Po večerech jsme měli možnost zahrát si nejrůznější hry. Výcvik vyvrcholil závody ve slalomu a běhu na lyžích.
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Zažili a užili jsme si spoustu legrace, hlavně na vydařených
diskotékách. Společně jsme vytvořili velmi dobrou partu, která
táhla za jeden provaz. Lyžák se nám velmi líbil.
Žáci 7., 8. a 9. tříd

Měsíc knihy
III. oddělení tak, jako každý rok, uspořádalo oslavu knihy. Tato akce se uskutečnila 31. 3. 2016, kdy nám přišel svou oblíbenou dětskou knihu představit dědeček Justýnky Krejčíkové - pan
Krejčík z Valů. Přečetl nám pár kapitol z knihy O Letadélku Káněti, kterou napsal spisovatel Bohumil Říha s ilustracemi Heleny Zmatlíkové. Toto odpoledne si děti velmi užily a věříme, že
i těmito akcemi naučíme děti k lásce knihám a podpoříme je
v jejich čtení.

K. Nečasová, vych. ŠD

Návštěva z Bulharska na naší škole
Dne 4. 4. 2016 přijela k nám do školy neobvyklá návštěva.
45 bulharských ředitelů a inspektorů. Před třemi lety u nás již
šestičlenná skupinka byla a tato návštěva na ni navázala.
V devět hodin ráno se naši kolegové a kolegyně posadili do
knihovny školy. Přišla je uvítat paní starostka Bc. Irena Burešová. V projevu paní starostky byla potleskem oceněna nízká nezaměstnanost ve městě, spolupráce s velkou firmou na výrobu
zámků do aut. Pak následovaly otázky na finanční situaci ve
školství. V deset hodin se naši návštěvníci rozdělili do šesti skupinek, šli se podívat do hodin. Co je čekalo? Na prvním stupni
český jazyk v 1. a 3. třídě, anglický jazyk ve 4. třídě. Na druhém
stupni zhlédli přírodopis v 7. třídě – práce s mikroskopy, hudební výchovu v 7. třídě – práce s hudebními nástroji, a v 9. třídě
český jazyk – vyhledávání na internetu, práce s notebookem
a interaktivní tabulí. Hosté byli nadšeni, ocenili technické vybavení školy. V 11 hodin nás čekala výborná svíčková ve školní výdejně. Kolegové z Bulharska chválili nové vybavení ve výdejně obědů a nízké ceny obědů pro žáky. Společně jsme si
pak prohlédli obě budovy, odborné učebny, tělocvičnu, nové dílny, nové oddělení ŠD, posilovnu.
Teplota venku stoupala a bylo to znát i na našich návštěvnících. Po dlouhé cestě a po absolvování velkého počtu schodů
v budovách byli naši hosté již dosti znaveni. Přišlo vhod malé
občerstvení, potom ještě krátká diskuse a rozloučení.
-ved-
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Právnická olympiáda
Ve čtvrtek 7. dubna se v přeloučské záložně uskutečnilo okrskové kolo soutěže Právo pro každý den. V konkurenci čtyř škol
obsadilo družstvo žáků 9. B ve složení Daniela Brožová, Pavel
Havlíček, Radka Havlíčková a Tomáš Věříš první místo, čímž si
zajistilo účast v krajském kole této soutěže, které se proběhne
v průběhu května v Hlinsku.
Bc. M. Bulušek

Vybíjená
Ve čtvrtek 14. 4. 2016 se naši žáci 6. A a 6. B: Denisa Dvořáková, Simona Chybová, Anička Jarochová, Bára Jirásková, Justýnka Pořízová, Dáša Skalová, Adéla Štěrbová, Katka Březino-
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vá, Anita Kamlerová, Aneta Klacková, Katka Pardusová, Klára
Tomášková, Dušan Holman, Honza Kubiska, Matěj Levai, Kuba Musil, Martin Šindelář, Vojta Tichý, Šimon Bischof, Michal
Hývl, Matěj Motyčka, Patrik Tuček, David Urban, Michal Vágner
zúčastnili okrskového kola ve vybíjené dívek a chlapců 6. tříd.
Děvčata zvítězila ve všech 4 zápasech se ZŠ Řečany, ZŠ Choltice i ZŠ Přelouč Smetanova a zaslouženě postupují do okresního kola, které se koná v pondělí 18. 4. pro dívky a v úterý 19. 4.
pro chlapce v Moravanech. Chlapci hráli stejně výborně jako
dívky, když prohráli pouze 1 zápas o 1 bod se ZŠ Přelouč Smetanova a také postupují do okresního kola.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme.
Mgr. A. Šmídlová
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Základní škola Smetanova ul.
Mladí chemici

byla pro nás velká zkušenost, která se nám v budoucnu
bude hodit.

I v letošním školním roce se
naše škola přihlásila už v říjnu
do projektové části soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Její 9. ročník měl aktuální
téma: Odpady a recyklace. Zuzka
Soukupová, členka soutěžního
týmu, o ní píše: Náš tým složený
z žáků 9. tříd se rozhodl zmapovat cestu plastové lahve od chvíle, kdy si koupíme nějaký nápoj
a vypijeme ho. Co se děje s PET
lahví potom? Během prosince
a ledna jsme bádali a sbírali materiál. Navštívili jsme skládku ve
Zdechovicích a firmu Transform
v Lázních Bohdaneč. Dozvěděli
jsme se, že pokud plasty vyhodíme do směsného odpadu, hromadí se stovky let na skládce, ale
plast z tříděného odpadu je dále
využit, např. při výrobě laviček,
plotových dílů nebo samozatravňovacích dlaždic. Natočili jsme autorské video, nacvičili jsme scénku,
uspořádali jsme anketu na dané
téma a vyhodnotili ji. V únoru probíhala na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích samotná soutěž, které se zúčastnilo 17
týmů ze základních škol, z nichž
pět si vybralo stejné téma jako
my. Nejprve jsme připravili informační panel s fotkami a základními informacemi o našem projektu, aby se s ním mohla seznámit
porota. Hlavní částí soutěžního
dne byly samotné prezentace před
porotou a ostatními soutěžícími.
I přes počáteční trému proběhla
naše prezentace hladce a my jsme
byli s naším výkonem spokojeni.
Napjatě jsme čekali až do 22. března, kdy proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Přestože jsme
se neumístili na předních místech,
myslíme si, že pracovat v týmu

14

Přeloučský ROŠT

Pøeloučské školství

Sport
Vybíjená: Okrskového kola, které se hrálo v přeloučské sportovní hale, se zúčastnila dvě družstva šesťáků – chlapců i dívek. Chlapci měli více štěstí, obsadili
1. místo před ZŠ Masarykovo náměstí, avšak v okresním kole, které se hrálo v Moravanech na venkovním

w

hřišti, skončili až na 7. místě. Děvčata vybojovala v okrskovém kole 2. místo, ale okresního kola se nezúčastnila. Na fotografiích jsou týmy, které naši školu reprezentovaly ve vybíjené.
Minikopaná: Naši chlapci postoupili z okrskového
kola, které se hrálo už na podzim v Cholticích, jako favorité. V okresním kole se umístili na 3. místě.
Volejbal: Družstvo chlapců
2. stupně posílené jednou dívkou
(Jana Plivová) obsadilo v okresním kole pěkné 4. místo.

Právo pro každý den
Městská policie Přelouč pořádá pravidelně pro žáky 8. a 9. tříd
soutěž s právní tematikou. Jejím
cílem je posílit právní povědomí
mladých lidí a zvýšit jejich zájem
o tuto problematiku. Zároveň je to
pro policisty zpětná vazba a inspirace pro přípravu besed, které probíhají plánovaně a systematicky
ve všech třídách naší základní školy. Letos se naše družstvo bohužel na medailových pozicích neumístilo, ale i tak prokázali žáci
dobré znalosti.

Voda jako povolání
Jak jsme vás informovali v minulém čísle Roštu, žáci 1. stupně se v rámci projektu Tajemství vody
zúčastnili výtvarné soutěže Voda jako povolání,
kterou vypsalo Ministerstvo zemědělství ČR. Porota vybrala z 1260 prací
do širšího finále i kresbu
Lukáše Nováka z 5. A,
kterou můžete zhlédnout
na facebookovém portálu Jen to dobré. Pokud se
vám bude líbit, jak Lukáš nakreslil přeloučskou
elektrárnu, můžete pro
něj hlasovat, avšak jen
do 20. května.
(https://www.facebook.
.com/jentodobre/photos/).
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
MAŽORETKY PRO TV BARRANDOV
Mažoretky ZUŠ Přelouč na Velikonoční pondělí vystoupily ve
Vinohradském divadle v Praze v přímém přenosu TV Barrandov
v pořadu Noc hvězd. Pod vedením Jarmily Pavlíčkové mažoretky vystoupily po boku několika „hvězd“ českého showbyznysu.
Vystoupení mažoretek sklidilo velký úspěch jak ve Vinohradském divadle, tak i u diváků TV Barrandov.

seskupeních, posluchači tak mohli slyšet zcela ojedinělou čtyřruční hru na jednu kytaru, jazzový kvartet s doprovodem cajonu
nebo lehce swingovou kapelu Pozdní sběr.

SOUTÌŽE PÌVECKÝCH SBORŮ
Během dubna proběhly v rychlém sledu dvě republikové soutěže pěveckých sborů. Tu první hostila ZUŠ Svitavy a konala se

KRAJSKÁ KOLA SOUTÌŽÍ ZUŠ
31. 3. se v ZUŠ Vysoké Mýto utkaly nejlepší dechové soubory
z Pardubického kraje a mezi nimi i šest z naší školy. Ve velké
konkurenci jsme získali třikrát 1. místo a třikrát 2. místo. Žesťové
kvinteto vedené Michalem Chmelařem postupuje do ústředního
kola, jako náhradník na postup je navrženo i žesťové trio vedené Radkou Chmelařovou. Všem soutěžícím i pedagogům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci!
Žesťové kvinteto (vedené Michalem Chmelařem) – Václav Košťál,
Vojtěch Musil, Kateřina Soukupová, Michael Šulc, Václav Steklý – 1. cena s postupem + zvláštní cena za interpretaci
soudobých skladeb
Žesťové trio (vedené Radkou Chmelařovou) – Tomáš Klepetko, Peter Kollárovič, Josef Šimek – 1. cena s návrhem na postup
Soubor zobcových fléten (vedený Janem Milde) – Tereza Bačkovská, Adéla Kozumplíková, Anna Pánková, Pavlína Štefanská – 1. cena
Žesťové kvarteto s bicími (vedené Radkou Chmelařovou) – Alfred
Junek, Radka Sotonová, Klára Košťálová, Tomáš Vondrouš, Filip
Košťál – 2. cena
Komorní trio (vedené Radkou Chmelařovou) – Tereza Sochorová,
David Šulc, Nikola Novotná – 2. cena
Kvinteto příčných fléten (vedené Ivou Junkovou) – Aneta Sentivanová, Jana Červinková, Eliška Hejská, Monika Kaplanová,
Alžběta Piklová – 2. cena
Michal Chmelař, ředitel ZUŠ

Ohniváček

Plamen

Dirigentský workshop
V sobotu 2. 4. se v naší škole konal dirigentský workshop
s šéfdirigentem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky
Václavem Blahunkem. Workshopu se zúčastnilo 11 dirigentů dechových orchestrů z celého Pardubického kraje. Jednalo se o první akci tohoto typu, která se kdy v našem kraji uspořádala. Dirigent
s orchestrem pracoval celkem na čtyřech skladbách – dvě byly
z repertoáru orchestru a dvě zcela nové, na kterých orchestr prokázal vynikající hru z listu. Workshop byl přínosný nejen pro
zúčastněné dirigenty, ale především i pro náš orchestr samotný.
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč často spolupracuje s předními odborníky na dechovou hudbu. Na festivalu Polanského Přelouč orchestr zahraje např. i několik skladeb pod taktovkou bývalého
dirigenta Ústřední hudby armády ČR pana Karla Bělohoubka.

UČITELSKÝ KONCERT
Netradiční termín, netradiční koncert… zcela záměrně zvolili učitelé ZUŠky jako den konání svého koncertu aprílový pátek,
což předznamenalo uvolněnou atmosféru celého večera. V krásném prostoru Vinotéky a galerie Kotýnek se představili pedagogové školy a jejich hosté v nejrůznějších sestavách a netradičních
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Rošťák

v Kulturním domě Fabrika ve Svitavách, jednalo se o první zkušenost nejen pro soutěžící, ale i pro organizátory a porotce. Hodnocení sborů porotci bylo velmi kladné a ukázalo opravdu skvělou
práci obou našich sbormistryň i korepetitorů. Pěvecký sbor Ohniváček a Rošťák získaly 1. místo, komorní sbor Plamen 3. místo. Považuji to za velký úspěch, zejména z hlediska krátké pedagogické praxe kolegyně Aničky Pokorné. Dva týdny na to se v Chrudimi
uskutečnila Krajská přehlídka pěveckých sborů ZUŠ a ZŠ, na které se naše sbory už tradičně umísťují na předních místech. Sbory
Ohniváček i Rošťák získaly stříbro a obě dirigentky vyslechly
mnoho pozitivních reakcí na výkony dětí. Děkujeme všem členům
sborů za výborné výkony a našemu početnému rodičovskému fanklubu za podporu!
Jana Bednářová, vedoucí pěveckého oddělení ZUŠ

Jarní koncert pěveckých sborù
Jarní koncert pěveckých sborů, který se konal v Záložně v sobotu 9. dubna, měl velmi vysokou úroveň, a to co se týče výběru
repertoáru i hlasové výchovy. Sbor Ohniváček skvěle zvládl náročné písně I. Hurníka Fagot a Harfa, které svědčí o dobré práci in-
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Napsali nám
tonační, smyslu pro frázování, vedení melodie a celkové hudebnosti. Na druhé straně děti neztrácejí ve svém projevu hravost
a přirozenou radost ze zpěvu. Stejně tak i Rošťák a Plamen prokázaly kompaktnost zvuku ve všech hlasových polohách a přehlednost a vyrovnanost ve vícehlasu. Na jevišti působí radostně
a muzikálně. Všechny naše sbory skvěle obstály i vedle hostujícího sboru Hradecké komorní tucteto. Se stejným programem se sbory (kromě Ohniváčku) představily i o den později v Hradci Králové.
Jana Bednářová, vedoucí pěveckého oddělení ZUŠ

Workshop s Patrickem Gallois
12. 4. naši školu navštívila jedna z největších světových hudebních hvězd. Workshop pro naši flétnovou třídu zde vedl světoznámý francouzský flétnista Patrick Gallois. Toto nevšední setkání se podařilo uskutečnit díky nadstandartním vztahům naší školy
s Komorní filharmonií Pardubice, se kterou Gallois na jejích abo-
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nentních koncertech vystupoval. Na koncert 11. 4. se celá flétnová třída naší školy jela do Sukovy síně Domu hudby v Pardubicích
také podívat. Patrick Gallois je jeden z nejžádanějších flétnistů a dirigentů na světě. Natáčel pro světové firmy jako Deutsche Grammophon nebo Naxos a sólově vystupoval s nejlepšími orchestry světa. S žáky naší školy pracoval celé dvě a půl hodiny a předal jim
řadu zkušeností a především motivaci do dalšího muzicírování.

MEZIMÌSTSKÝ KONCERT
15. 4. se v naší škole uskutečnil tradiční meziměstský koncert.
Letos naše pozvání přijali učitelé a žáci dechového oddělení ZUŠ
Taussigova, Praha 8. Po vystoupení pěveckého sboru Rošťák následovala vystoupení našich komorních souborů, které si ještě
jednou zahrály repertoár z letošních soutěží, a poté žáků z pražské ZUŠ. Po velmi podařeném koncertě následovalo letos první
opékání špekáčků na zahradě školy.

Dubnové zprávy z VOLANTU
Jaro už se naplno rozjelo, venku už je hezky ☺. V dubnu si děti naposledy zařádily v tělocvičně Sokola, teď už budeme sportovat jenom venku. Dovnitř se vrátíme až s chladnými dny. Průběžně jsme uklízeli zahradu a zvelebovali prostory před domem. Nový
nátěr dostala lavice, ale i vstupní dveře, tentokrát namodro. Přibyl
nám také koš na basketbal. No, samozřejmě jsme se učili, doučovali, připravovali do první třídy. .Blíží se konec školního roku, tak
budeme muset před prázdninami pořádně zabrat ☺. Tvořili jsme
výrobky s jarní tématikou. S taneční skupinou pokračujeme v sestavování a nacvičování choreografie. V městské knihovně jsme
měli po celý měsíc vystaveny dílka na téma Zvířata. Obecně prospěšná společnost Nová škola vyhlásila 19. ročník celostátní výtvarné a literární soutěže pro romské děti a mládež Romano Suno. Opět se hodláme zúčastnit. Na konci měsíce jsme si oslavili
svátek čarodějnic. Na zahradě jsme si zasoutěžili, vyrobili jsme
čarodějnice z papíru, ty jsme potom spálili a nakonec jsme si
opekli buřty. Odpoledne se povedlo. Tento měsíc se chystáme na
výlet do Prahy. Navštívíme muzeum voskových figurín, projdeme
se v centru a projedeme po Vltavě. Už se moc těšíme!

Hledáme dobrovolníky a brigádníky na výpomoc
v klubu a na letním táboře
Do klubu hledáme brigádníky na výpomoc s realizací volnočasových a vzdělávacích aktivit s dětmi. Jedná se o středu a čtvrtek v čase od 15.00 do 17.00 hod.
Na konci července proběhne letní tábor opět v Semíně. Hledáme
ochotné lidi, kteří by nám vypomohli. Ubytování a stravu uhradíme.
Zájemce prosíme, aby nás kontaktovali na email: volantops@
@seznam.cz, obratem odpovíme ☺.

Naše služby
Klub VOLANT
Po – Čt
13.30 – 17.30
Informační centrum
Po a Čt
13.30 – 17.00
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče tel. 773 001 046
VOLANT, o.p.s., Pardubická 734, Přelouč 53501, 773 001 046,
e-mail: volantops@seznam.cz, www.volantops.cz
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Vítání občánkù
Dubnové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Alexandra Polívková

Kateřina Stránská

Tereza Zářecká

Samuel Vrběcký

Petra Němcová

Justýna Rozkošná
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Okénko z Domova u fontány
„Ze všech lásek nejupøímnější je láska k jídlu“
aneb stravování v Domově u fontány
„Ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu“. Tak pravil
anglický dramatik, prozaik a esejista G. B. Shaw a měl pravdu. Jídlo je pro většinu z nás radost, je to chvíle, kterou si do
slova a do písmene dokážeme „vychutnat“. Čím jsme starší,
tím jsme ve svých chutích stálejší a velmi dobře víme, na kterých jídlech si pochutnáme a která ze svého jídelníčku raději
vynecháme.
A jak je to se stravováním v Domově u fontány? Pojďte s námi „nahlédnout pod pokličku“ našeho kulinářského snažení.

Jídlo je tradice
V Domově u fontány připravujeme i jídla, která jsou úzce
spojena s českými tradicemi. Na Velikonoce a Vánoce si tak
pracovníci kuchyně přivstanou a upečou několik druhů do-

Jídlo až 6x denně
a některá dokonce ve dvou variantách
V Domově u fontány si uvědomujeme, že jídlo je pro naše klienty zdrojem příjemných emocí a prožitků. Někdo se nemůže dočkat buchtiček se šodó, jiný naopak bramborových
knedlíků s uzeným. Chutě člověka jsou nepřeberné a velice
individuální. Proto, i když se snažíme, není v našich silách potěšit stejným jídlem přes 170 obyvatel, kteří u nás žijí. Nicméně v roce 2011 jsme začali nabízet oběd ve dvou variantách
a od roku 2014 si mohou klienti vybrat ze dvou variant i snídaní s večeří. V průběhu dne samozřejmě nezapomínáme doplnit jídelníček i o něco menšího k dopolední a odpolední svačině a diabetikům nabízíme možnost druhé večeře.

Čerstvé suroviny jsou základem dobré kuchyně
Chutnost a kvalita jídla je velice odvislá od surovin, které se
k jeho přípravě používají. Když byste nahlédli do naší kuchy-

mácího cukroví z pravého másla, které poté s přáním hezkých
vánoc rozdají v úhledném balení všem klientům. Na Vánoce
se již tradičně podává řízek s bramborovým salátem, který se
pro většinu klientů stává „zlatým hřebem“ Štědrého večera.

Zajímá nás názor klientů i rodin
Pokud se plánuje jídlo, nelze ho po celý čas navrhovat jen
slepě od stolu. Je třeba zjišťovat zpětnou vazbu od těch, kterým je určeno. Proto jsme zavedli stravovací komisi, na které
mohou klienti 1x do měsíce vyjádřit svůj názor. Zpětnou vazbu
na stravování v našem Domově zjišťujeme také v každoročním
průzkumu mezi klienty a rodinami. Je-li to jen trochu možné,
snažíme se na získané podněty rychle zareagovat uzpůsobením podávaných jídel i skladbou jídelníčku. V průběhu roku
tak zařazujeme nová jídla, u kterých sledujeme, jak se mezi
klienty osvědčí. Pokud vidíme, že si na nich klienti pochutnali, pak se stanou pevnou součástí jídelníčku. Nově tak budou

ně v čase vaření, možná by Vás překvapilo, kolik čerstvé zeleniny, ovoce a masa zde uvidíte. Tyto hlavní suroviny odebíráme od místních dodavatelů, což zaručuje jejich čerstvost
i kvalitu. Vedoucí našeho provozního úseku bedlivě sleduje
také akce jednotlivých potravin v obchodech, díky čemuž si
pak klienti mohou pochutnat třeba i na sladkých knedlících
z čerstvých jahod za velmi příznivou cenu.
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moci klienti ochutnat čočkové karbanátky, tmavou tresku, nebo bramborový knedlík vyladěný pažitkou a jarní cibulkou.

Bez dobrého hospodaření by to nešlo
Je důležité si uvědomit, že i v kuchyni musíme dobře hospodařit a nakupovat suroviny s rozvahou a dle jejich sezónnosti. Proto je v zimě čerstvé zeleniny i ovoce méně, než je
tomu třeba v létě a na podzim. To ale neznamená, že bychom
zeleninu a ovoce v zimě opomíjeli. Jen ji musíme do jídelníčku zařazovat s rozmyslem, s ohledem na její dostupnost a cenu na trhu.

Díky vzdělávání a sledování novinek
se posouváme dál
V přípravě jídla se snažíme neustále zlepšovat a vzdělávat.
Jídelníček konzultujeme každý týden s nutriční specialistkou,
která dohlíží na to, aby jídla byla vyvážená a dodávala našim
klientům potřebnou energii. Z rozvojových aktivit vzešlo spoustu zajímavých podnětů, které se snažíme postupně implementovat. Jedním z nich je i tzv. jídlo do ruky připravované pro klienty, kteří se již nezvládnou najíst příborem. Mohou si tak jídlo
vychutnat sami a tempem, které jim vyhovuje, čímž se, mimo
jiné, snažíme o zachování jejich důstojnosti.

Věříme, že výčet našeho snažení v oblasti stravování potvrzuje, že to v Domově u fontány myslíme s jídlem opravdu vážně.
Vždyť „Objevení nového jídla znamená pro lidské štěstí víc, než objevení nové hvězdy.“ (Jean Anthelme Brillat-Savarin)

Zdravá výživa
„Ať už je naším cílem jíst zdravě,
hubnout nebo přibírat, měli bychom mít
alespoň stručný přehled o tom, co jíme
a vědět, co tělo potřebuje. Každé jídlo
(zdravé i nezdravé) se skládá z tzv. makroživin, které můžeme rozdělit do kategorií sacharidy, bílkoviny a tuky.
Bílkoviny jsou stejně jako ostatní
makroživiny nedílnou součástí jídelníčku. U hubnoucích a cvičících obzvlášť – mají důležitou funkci při budování a udržování svalové hmoty. Bílkoviny mají jednu úžasnou vlastnost –
navozují vyšší pocit sytosti. Díky tomu
lidé automaticky konzumují menší
množství kalorií a zároveň je nepřepadají chutě na sladké. V každém jídle
se proto snažte mít alespoň 20 g, lepší bude ale 30 g bílkovin. Bílkoviny by
měly tvořit 30–35 % z Vašeho celkového kalorického příjmu a najdeme je
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hlavně v mase, vejcích a mléčných produktech.
Sacharidy jsou pro tělo hlavním
zdrojem energie a ve zdravém jídelníčku mají své nezastupitelné místo.
Rozhodně není nutné je nějak omezovat, nebo dokonce vyřazovat. Sacharidy dělíme na tři hlavní druhy – cukry,
komplexní sacharidy a vlákninu. U většiny lidí v jídelníčku převažují cukry,
zbylé dvě složky v jídelníčku nemají,
nebo pouze ve velmi malém množství.
A to je právě příčinou obezity. Je třeba, aby cukry byly v jídelníčku obsaženy pouze v minimálním množství a naopak komplexní sacharidy a vláknina
převažovaly. Sacharidy by měly tvořit
30–40 % celkového kalorického příjmu a jejich hlavními zdroji jsou například vločky, rýže, kuskus, zelenina
a ovoce.

Tuky jsou podobně jako sacharidy
častokrát zatracovány a při hubnutí je
z jídelníčku úplně škrtáme. Ale i tuky
naše tělo nutně potřebuje a není žádoucí je úplně vyřadit. Tuky mají důležitou
funkci pro správné fungování hormonálního systému a pro celkové zdraví.
Tuky by měly tvořit 30–35 % z celkového kalorického příjmu a jejich zdroji jsou
oleje, semínka, oříšky, avokádo.
Pokud chceme, aby naše tělo správně fungovalo, je třeba mu dodávat
kvalitní makroživiny, ze kterých může
vytěžit maximum. Pokud mu dodáváme ty nekvalitní, tak se dříve nebo později něco stane - tělo nebude zvládat
své funkce, bude oslabené, unavené,
nemocné, bude trpět podvýživou nebo nadváhou. Lidské tělo dokáže věci,
o kterých se nám ani nesnilo. My ho
v tom buď můžeme podporovat a sledovat, co všechno dokáže, nebo mu
můžeme házet klacky pod nohy a sledovat, jak chřadne. A trpět s ním...“
Zdena Vlasáková
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VÁLKA ROKU 1866 – 3. DÍL
O povětrnosti r. 1866
„V lednu dne 17. a 18. bylo deštivo a teplo. Únor byl docela teplý, dne 15. sníh a déšť, dne 21. mráz. I březen byl celkem
teplý. V dubnu počalo kvést stromoví. Však dne 15. až do 18. května nastaly silné mrazy a pomrzlo mnoho žita, ovocných stromů
a skoro všecka řepka. V červnu a červenci bylo počasí obyčejné. V srpnu však velká horka. Říjen suchý. Dne 16. počalo však
mrznout. Mrazy trvaly i v listopadu. Řepa pomrzla. V prosinci
obleva.“
(podle přeloučské městské kroniky)

Sasové v Čechách
Prvním cizím vojskem na našem území a zároveň i na území města Přelouče nebyla v roce 1866 pruská okupační vojska, ale vojsko saské.
Sasko se stalo jako spojenec rakouského císařství jednou
z prvních obětí pruské agrese. Pruské vojsko překročilo saské hranice v noci z 15. na 16. června, jeden z pruských pluků využil dokonce pravidelný rychlíkový spoj Berlín-Drážďany. Saská strana
se však nenechala zaskočit – saská armáda se cíleně vyhnula přímému boji, v němž by proti pruské přesile neměla šanci na
vítězství, a poté, co zničila strategické silniční a železniční mosty, se spořádaně stáhla na české území. Tu se stala vítanou posilou rakouské armádě. Svým počtem kolem 26 000 mužů tvořila dokonce desetinu všech sil vzdorujících pruskému vpádu.

Na saském území zůstala obsazena pouze mohutná pevnost Königstein nedaleko českých hranic. Tato pevnost na pískovcové stolové hoře leží ve výšce 240 metrů nad hladinou Labe a dosud nebyla nepřátelským vojskem dobyta. Nestalo se tak
ani v roce 1866, především ale v důsledku toho, že se pruské
vojsko dobýváním pevností nezdržovalo. Taková bude i hlavní příčina pozdější netknutosti pevností v Čechách a na Moravě – Josefova, Hradce Králové nebo třeba Olomouce. Naopak rakouské velení trpělo utkvělou představou o strategické
důležitosti pevností a nutnosti opírat se o jejich hradby.
Velkým stěhováním po železnici bylo převezením zčásti do
Čech, zčásti do Bavorska zachráněno 142 saských lokomotiv
a tisíce saských vagonů.
V době obsazování Saska (16.–19. 6.) opustil zemi také král
Jan I. Saský se svým dvorem, tělesnou gardou a korunovačními klenoty a záhy dorazil po železnici do Prahy. Mezi Pražany
budili všichni – prostí vojáci i osobnosti z vyšších společenských
kruhů – velkou pozornost. Zvědavci se soustředili na okolí Prašné brány, kde byli v hotelích ubytováni ti nejvýznamnější. Ostatně i krále Jana bylo možné potkat po několik dní na jeho pravidelných vycházkách pražskými ulicemi.
Tento čtyřiašedesátiletý panovník budil všeobecné sympatie. Bylo o něm známo, že je panovníkem osvíceným. K jeho zásluhám patřila starost o budování saské železniční sítě (svého
času předstihla i rakouskou), o rozvoj hospodářství, soudnictví
a školství. Byl králem-filosofem a vzdělancem, který se věno-

Kronika aneb Pamětní kniha komorního města Přelouče popisuje neuvěřitelných 90 let dějin našeho města (léta 1836–1926).
Na 24 stranách jsou tu zachyceny i události válečného roku 1866. Kronika je uložena ve Státním okresním archivu Pardubice
ve fondu Archív města Přelouče
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val dříve i překladu Dantovy Božské komedie do němčiny. (Ten
byl poté pod pseudonymem vydán.) Z Prahy však cesta krále
Jana I. vedla dál, víme, že v sobotu 30. června doputoval do Pardubic. (Je tedy i možné, že jeho oko zálibně spočinulo na obrysech města Přelouče.) Poté, co zde strávil většinu víkendu, odcestoval 1. července večer do Chrudimi.
Zatímco král Jan I. směřoval pomalu do bezpečného zázemí, u jeho vojska zůstával sedmatřicetiletý syn Albert, aby v jeho čele posléze bojoval proti Prusům. Na rozdíl od otce byl syn
rozeným válečníkem s jistými zkušenostmi z války proti Dánsku roku 1849. Za své zásluhy bude po prusko-rakouské válce oceněn velkým křížem Vojenského řádu sv. Jindřicha a rytířským křížem řádu Marie Terezie, což bylo nejprestižnější rakouské
vojenské vyznamenání té doby. (Svou největší vojenskou slávu zažije princ Albert paradoxně v budoucí prusko-francouzské válce, v níž však již bude spojencem Prusů a přispěje k porážce francouzské armády v bitvě u Sedanu.)
Pražští měšťané svým okem se zájmem spočinuli i na saských vojácích, líbila se jim zvláště jízda. Ti saští vojáci, kteří se
dostali do Prahy, se zase ve chvílích volna chovali jako příkladní turisté. Národní listy o tom 22. června referovaly: „Včera odpoledne modralo se zejména Staroměstské náměstí uniformami saskými. Stáliť tu Sasíci v hustých kupách pohlížejíce vzhůru
ke starobylému orloji na radnici a čekajíce, až hodiny bíti začnou.“ Idylické chvíle však trvaly jen pár dní, počítat se daly spíš
na pouhé hodiny. Brzy vyrážely saské jednotky do míst předpokládané obranné linie na řece Jizeře, hlavním cílem byla Mladá
Boleslav.
K Jizeře směřovali Sasové ve třech proudech. První vyrazil
od západu přes Teplice (zčásti podél Labe) a přes Litoměřice
s terezínskou pevností. Druhý proud opouštěl Prahu směrem na
severovýchod. Třetí část vojska se nejprve vydala po železnici
z Prahy směrem na východ. Tak dorazili Sasové do cílové stanice – do Přelouče. Stalo se tak 21. června, tedy ve chvíli, kdy
se Prusové na severu chystali překročit české hranice.
Autor zápisů v přeloučské kronice zaznamenává dojmy ze
saského vojska a zároveň je klade do širšího kontextu:
„Proti Prusům spojily se s Rakouskem některé státy německé. Však činnost těchto zůstala v celé válce nepatrnou. Jediné vojsko saské spojilo se s rakouskou severní armádou, ustoupivši
do Čech dne 16. června. Velký díl toho vojska přibyl také po státní dráze do Přelouče. Každý, kdož měl příležitost viděti a slyšeti Sasy, divil se jejich mravné a tělesné uhlazenosti. Mnohý by
byl litoval takových vzdělaných lidí, kdyby se tenkráte nedůvěřovalo v jisté, úplné vítězství zbraní rakouských.
Platiloť té doby vůbec pořekadlo: „Naši sami bez cizí pomoci utlučou Prušáky čepicemi.“ – Byloť to ale předčasné podceňování síly bojovné přes půl milionu mužů obnášející. (Zde kronikář uvádí poněkud přemrštěný počet – pozn. aut.) A jestliže
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před 100 lety (r. 1757) Bedřich Veliký v sedmileté válce dle pověsti utíkal z Čech bez klobouku, dolítla pruská orlice r. 1866
mezi 23. červnem a 15. červencem od hranic prusko-českých
až k Vídni, zasadivši na cestě té dvouhlavému orlu rakouskému ran přečetných a mezi těmi jednu příliš hlubokou, smrtelnou. – Za „sedmiletou“ válku splaceno Rakousku tím, že mezi
prvními hlavnějšími bitkami u Hodkovic, Turnova a Podolí dne
26. června a mezi bitvou u Králové Hradce dne 3. července,
kdež vojům rakouským zasazena rána nejhlubší, smrtelná,
uplynulo jen „7 dní“.“
V Přelouči se tak ocitlo 7 praporů pěchoty, 3 baterie děl (což
odpovídá 18 dělům) a 480 koní (což odpovídá 3 jezdeckým
eskadronám). Jednalo se o značnou část saského vojska, kterou chtěl autor přeloučské kroniky přesně vyčíslit, ale vynechané místo pro uvedení počtu zůstalo prázdné („v celku as …
mužů“). Lze odhadnout, že saské oddíly v Přelouči tvořily téměř
třetinu celkového počtu saského sboru (7 praporů pěchoty, tedy zhruba 6720 mužů, z celkových 20, 3 baterie z celkových 10,
3 eskadrony jízdy z celkových 16), celkem tedy zhruba 7000–
7500 mužů. Jedná se o až nepředstavitelnou masu vojska,
která ten den dorazila na nádraží městečka s necelými 3000
obyvateli.
Po čase oběda však hemžení pěšáků v modrých a pěších
myslivců v tmavě zelených uniformách, jezdců ve světle modrých a dělostřelců v zelených kabátech pomalu ustávalo. Saské
vojsko se vydalo severozápadním směrem na Chlumec nad
Cidlinou a dále na Mladou Boleslav. Jednalo se o trasu vzdušnou čarou dlouhou zhruba 60 kilometrů a odpovídající přibližně 3–4 dnům pochodu. A skutečně – saský armádní sbor
byl soustřeďován k řece Jizeře ke dni 25. červnu, a to v prostoru mezi Mladou Boleslaví a Mnichovým Hradištěm. Zde měl
spolu s 1. rakouským armádním sborem zadržet postup Prusů. To se však nezdařilo a chrabře (a někdy i svéhlavě) bojující
Sasové se v následujících dnech dočkali ústupu od Mnichova Hradiště (28. 6.) a porážek v bitvě u Jičína (29. 6.) a u Hradce Králové (3. 7.).
Sasové se v Přelouči dle všeho objevili ještě dvakrát, i když
ne zdaleka v takovém počtu. Dne 1. července do města dorazilo od Týnce nad Labem rakouské a saské „dělostřelectvo a jiné
vozatajstvo“ a pokračovalo dál v cestě na Nechanice. Odkud jistě vedla cesta dál na hradecké bojiště.
Po katastrofě u Hradce Králové se přes Přelouč prohnalo saské vozatajstvo a směřovalo dál na Heřmanův Městec. Zbytek
armády ustupoval poněkud východněji – přes Chrudim a Holice k Vysokému Mýtu a dál do Svitav.
(pokračování příště)
Martin Štěpánek
Poznámka: Seznam literatury bude uveden
až na konci celého cyklu.
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Z historie dětských dechových orchestrù v Pøelouči
V dnešním článku se zaměříme na zajímavé téma z dějin hudby v Přelouči a sice na dětské dechové orchestry. Za zmínku jistě stojí, že zřejmě první přeloučský
dětský orchestr měl v plánu založit již roku 1938 hudebník Stanislav Štěpánek,
někdejší člen Přeloučské Filharmonie, jejíž nevyužívané nástroje si chtěl vypůjčit.
K uskutečnění však nedošlo. Příhodná chvíle nastala až po druhé světové válce, tentokrát přišli s tímto nápadem skauti.

Po květnovém osvobození v roce 1945
došlo k obnově přeloučských organizací,
kromě jiných i Junáka. V činnosti se skautům dařilo a tak již v květnu 1947 uspořádali v Přelouči dvoudenní oblastní sjezd,
kterého se účastnilo asi 750 skautů z východních Čech. Hlavním pořadatelem byl
přeloučský vedoucí okrsku J. Šrámek. Podstatné bylo, že na tomto sjezdu hrála též
hostující skautská hudba a výdělek z celé
akce byl investován do založení hudebního odboru přeloučského Junáka, zejména
byly nakoupeny hudební nástroje. Členy
orchestru se stali mladí skauti ve věku deset až patnáct let, kteří na svých koncertech vystupovali ve skautských krojích.
Orchestr měl kolem třiceti členů a hrál

na akcích různého druhu v Přelouči, okolních vesnicích, Pardubicích, ale i v Praze.
Koncertoval v průvodech i na pódiu. Orchestr vedli místní hudebníci kapelník Bohumil Hotovec a Jindřich Polanský. Nutno
říci, že skautské dechové orchestry byly
v první polovině 20. století na našem území poměrně běžným jevem, nejznámější
byla Poštorenská kapela z Břeclavi.

V roce 1948 přeloučský orchestr vyhrál
soutěž dechových orchestrů v Ostravě a měl
odcestovat na setkání mládeže do Rumunska. Přišel však únor 1948 a těleso vystupující ve skautských krojích již nemohlo
reprezentovat Československo, jelikož se
to politicky nehodilo. Hudební odbor však
fungoval dále, byl zařazen pod Český svaz
mládeže. Okolnosti jeho zániku jsou poněkud komplikované. Souvisel jednak s přerodem junácké organizace v pionýrskou
na přelomu 40. a 50. let 20. století, podle
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některých zdrojů též s jeho přiřazením
k právě vzniklé hudební škole. Poslední
koncerty odehrál na začátku roku 1950.
Hudební odbor odchoval řadu výborných muzikantů, kteří se pak hudbě věnovali též profesionálně. Byl to zejména
Stanislav Polanský (1935-2003), který se
stal dlouholetým pedagogem a ředitelem
Lidové školy umění v Přelouči. Na téže škole vyučovali i hudebníci Jiří Dašek a Jiří
Pleskot. Někteří ostatní bývalí členové
skautské hudby našli uplatnění v různých
hudebních tělesech, které byly v Přelouči
aktivní v dalších desetiletích.
Hudební odbor „Junáka“ Přelouč měl
i přes krátkou existenci velký význam i v tom,
že byl vlastně první dětským orchestrem
v Přelouči. Až roku 1961 na něj navázal
Dechový orchestr při Lidové škole umění
(dnes Základní umělecká škola), který je
aktivní dodnes, tedy již padesát pět let.
Jeho zakladatelem byl právě někdejší člen
skautského dechového orchestru Stanislav Polanský.
Použitá literatura:
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny
města Přelouče: díl čtvrtý, 1918–1989.
Přelouč: Město Přelouč, 2007. 365 s.
Skautské století. Dobrodružný příběh 100 let
českého skautingu. Praha: Junák – svaz
skautů a skautek ČR, Mladá fronta, 2012.
253 s.
Vzpomínky pamětníků (Jiří Dašek, Jiří Pleskot)
Mgr. Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek, KICMP
+420 731 200 821
muzeum@ksmp.cz

va je zachycena na obrázku, případně co se zde vyrábělo a co zde
nachází dnes?
Své odpovědi můžete jako obvykle zasílat na známou adresu
rost@mestoprelouc.cz. Těšíme se na ně.

Správná odpověď na naši dubnovou fotohádanku zněla:
„Na vyobrazení (olejomalbě) z poloviny 19. století vidíme budovu staré radnice, která se nacházela na západní straně dnešního Masarykova náměstí. Vystavěna byla roku 1538 Janem z Pernštejna v renesančním slohu a svému účelu sloužila více jak tři
sta let. V letech 1851–1852 však byla zbořena, aby byla na jejím místě vystavěna budova soudu čp. 50 (dnes slouží základní
škole).“
První správnou odpověď nám zaslala a výherkyní se tak stala stálice naší fotosoutěže p. B. Heřmanová, gratulujeme.
Do květnového vydání jsme si pro vás připravili o něco mladší fotografii. Rádi bychom znali odpověď na otázku, jaká budo-
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Kulináøské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Májové sluníčko nás táhne čím dál víc do přírody
a my už máme méně času na řádění v kuchyni. Proto vám dnes nabídnu jídla rychlá, chutná ale i relativně levná.
ZELNÁ POLÉVKA S HLÍVOU
Co budete potřebovat: kysané zelí, hlívu
ústřičnou, granulovanou jíšku, nožičku klobásy, cibuli, lístek bobkového
listu, drcený kmín, pár kuliček pepře,
lžičku sádla, hovězí vývar z kostky, kelímek zakysané smetany, sůl, mletou
červenou papriku, brambory.
Postup: do vývaru dejte pokrájené zelí,
přidejte koření a začněte na mírném
ohni vařit. Vedle na pánvičce zpěňte cibuli, přidejte na kolečka pokrájenou klobásu a na nudličky rozkrájenou hlívu.
Krátce orestujte a přidejte k zelí. Též přidejte oloupané a na malé kostičky pokrájené brambory. Během vaření obarvěte polévku mletou paprikou. Vařte alespoň
40 minut. Krátce před dovařením si polévku, dle vaší chuti, zahustěte jíškou. Na
zjemnění polévky do ní vlijte rozkvedlanou smetanu. Kdo chce, může si do polévky kápnout trochu octa, případně i mírně osladit.
HOVĚZÍ POLÉVKA ALA ZNOJMO
Co budete potřebovat: kousek uvařeného předního hovězího, hovězí vývar,
malý rajský protlak, cibuli, nakládané
sladkokyselé okurky, dva lístky bobkového listu, citronovou šťávu (případně
dle chuti ocet), sůl, kelímek zakysané
smetany, nudle (kolínka), olej.

Postup: na oleji si osmažte (dosklovata)
cibuli, přidejte rajský protlak, bobkový list,
nadrobno pokrájené okurky. A vše zalijte vývarem. Vařte o změknutí okurek. Na
závěr do polévky dejte na kostičky pokrájené maso a uvařené nudle, které si
vařte zvlášť. Dochuťte solí, citronovou šťávou. Smetanu si dejte až do talíře s polévkou.
BRAMBOROVÝ NÁKYP S RAJČATY
Co budete potřebovat: brambory uvařené ve slupce, voňavé uzené maso, vajíčka (2–3 ks), máslo (Ramu), kelímek
sladké smetany, strouhanku, sůl, mletý pepř, rajčata.
Postup: oloupané brambory nastrouhejte
na hrubém struhadle. V hrnečku si rozkvedlejte žloutky s trochou smetany a rozpuštěným máslem. Vmíchejte vše do nastrouhaných brambor. Současně je osolte
a opepřete. Ze zbylých bílků vyšlehejte
tuhý sníh, který vmíchejte do bramborového těsta. Máslem vytřete pečící misku
a vysypte ji strouhankou. Polovinu těsta
rozprostřete na dno pečící nádoby, na ně
rozložte uzené maso a na kolečka pokrájená rajčata. To vše zakryjte zbylým těstem a zalijte smetanou. Pečte do zrůžovění nákypu.
KUŘE NA RAJČATECH
Co budete potřebovat: kuřecí prsa, papriku – červenou a žlutou, česnek, cibuli, ostrý kečup, špetku mletého nového koření, mletý pepř, několik rajčat,
olivový olej, stolní olej, hladkou mouku na zaprášení.

Postup: nejdříve si připravíte marinádu.
Do několika lžic olivového oleje přidejte
rozetřený česnek, lžíci kečupu, trochu
soli, špetku nového koření, pepř. Vše dobře promíchejte a přidejte na nudličky
nakrájená kuřecí prsa. Ideální je tuto
směs nechat několik hodin v chladničce odležet. Dobré je, ji také čas od času
promíchat. Následně směs na rozpálené
pánvi orestujte. Máte-li málo oleje ve
směsi, přilijte trochu oleje stolního (nejlepší je ale olivový). Přidejte na drobno
pokrájenou cibuli, proužky paprik a na
kolečka pokrájená rajčata. Ještě alespoň
5 minut za stálého míchání opékejte. Pak
směs zaprašte moukou, zalijte trochou
vody a pod pokličkou krátce duste. Na závěr můžete dochutit solí, pepřem i kečupem. Nejvhodnější přílohou je rýže, ale
i bílé pečivo.
Neuškodí si udělat chutný dezert.
SMAŽENÉ TVAROHOVÉ NOČKY
Co budete potřebovat: měkký tvaroh,
polohrubou mouku v poměru 2 díly tvarohu a jeden díl mouky, trochu mléka, vajíčko, prášek do pečiva, vanilkový cukr, špetku soli, olej na smažení,
práškový cukr na posypání.
Postup: tvaroh rozmíchejte s mlékem, vajíčkem, špetkou soli, vanilkovým cukrem
a práškem do pečiva. Přimíchejte mouku.
Ze vzniklého těsta pomocí lžic vykrajujte
nočky a hned do zlatova osmažte. Ještě
teplé je poprašte cukrem. Chutnají znamenitě. Ještě lepší jsou, když si je podlijete ovocným kompotem.
Ke všem jídlům vám přeji dobrou
chuť.
Pavel Culek

Tøetí román pøeloučské autorky
Máme pro vás potěšující zprávu. Již třetí román Jany Klimečkové s pracovním názvem „Markéta Janderová“, o kterém jsme
na stránkách Roštu již informovali, vyjde v Nakladatelství MOBA Brno pod názvem „Kočárová cesta“ začátkem příštího roku.
Děj románu je zasazen do období vlády Marie Terezie a začíná na zdechovském panství knížecího rodu Paarů, odkud si
kněžna odváží svou poddanou, patnáctiletou Markétu, dceru hajného Jandery od kočárové cesty do Vídně, jako svou pomocnou
komornou.
Na pozadí skutečných historických událostí poodhalíme
roušku každodenního života nejen Markéty, ale i dalších sloužících, ať už jsou to lokajové, dveřníci, laufři, kurýři, vozkové
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a podkoní, kuchaři a kuchtičky, švadleny, pradleny … všech
těch, kteří službu vrchnosti a císařskému domu považovali za
životní štěstí.
Markéta (v románu komorná Grétl) během služby poznala
přátelství, lásku i ponížení, zažila naději i zklamání, prožívala
velké i malé radosti, aby se po dvaceti letech, obohacená o řadu zkušenosti, ale také s mnoha šrámy na duši, vrátila do rodné vesnice…
Román „Kočárová cesta“ se podobně jako „Chlebani“ vrací
do minulosti a života lidí pocházejících z našeho kraje. Osudy
Markéty vás určitě zaujmou.
fj
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LICHNICE – pokračování
Karel IV měl k Lichnici zřejmě velice
vřelý vztah, v roce 1370 zde delší dobu
i pobýval a v roce 1377 ji určil jako věnné zboží českých královen vdov. Za jeho
panování se na hradě jako královští purkrabí vystřídali Michálek z Vlašimi a Mikuláš z Lipoltic a po nich pak Čeněk z Lipan a Milota ze Svinčan. Na sklonku
roku 1394 byla Lichnice právem zápisným dána Štěpánovi z Opočna, který byl
v r. 1399 úkladně na Karlštejně zavražděn opavským knížetem Hanušem. V dalším desetiletí není majitel Lichnického
panství znám, ale píše se pouze to, že
zde bylo provozováno řemeslo loupežnické pod vedením mistra tohoto řemesla
Ješka z Trojovic. Král Václav IV v r. 1410
hrad vyplatil a dosadil sem purkrabího
Oneše z Měkovic. V té době bylo celé panství zapsáno jako věno královny Žofie.
Na jaře r. 1421 hrad bez boje obsadilo spojené vojsko pražanů a husitů pod
velením Hynka Krušiny z Lichtenburka,
což byl potomek Rajmunda z moravské
větve Lichtenburků. Následně byl hrad
dán do správy Janu Městeckému z Opočna, který sem dosadil posádku, jejímiž veliteli byli Petr Liška a Oldřich z Kralovic
alias Močihuba tlustý, jenž byl znám jako pronásledovatel husitů. Také Hynek
Krušina a s ním i Jan Městecký zradili husity a přešli do tábora šelmy ryšavé Zikmunda, syna Karla IV.
A tak se stalo, že v r. 1428 přitáhli
k hradu Sirotci pod vedením Jana z Kralovic a kněze Prokůpka. Jejich 10 tisíc
bojovníků si zbudovalo hlavní stanoviště na protějším kopci Stráně, jehož temeno pracně vyrovnali na plochu dlouhou asi 350–400 m a širokou 100–120 m.
Záhy však seznali, že hradu nedobudou
a proto se rozhodli jeho osádku v počtu
300 mužů nechat vyhladovět. Kolem hradu nadělali ploty, které zpevnili baštami
a hlídkovými stanovišti, aby znemožnili
dodávky potravy a píce jeho obráncům.
Ještě dnes můžeme na těchto místech
spatřit mělký ochranný příkop, který byl
před vozovou hradbou, vytvářející oblouk
předsunutý před uzavírací hradbu ležení. Na jihozápadní straně ležení byla vybudována palebná pevnůstka pro těžké
kusy, která byla také vysunuta před uzávěrovou hradbu. Rovněž zde byly vybudovány známé lavice pro zbrzdění případného útoku jízdy a zřejmě i další prvky,
sloužící k obraně ležení před případným
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útokem. Pro Lichnici však nic z toho nemohlo být nebezpečné, neboť se celé ležení nacházelo hluboko pod úrovní hradu. Historikové však tvrdí, že zde najdeme
jedno z nejzachovalejších polních opevnění z období husitských válek. Osádka
hradu se vzdala Sirotkům až v listopadu
1429, tedy více než po roce obléhání.
Poté byl hrad svěřen husitskému hejtmanovi Janu Hertvíkovi z Rušinova a až
král Jiří z Poděbrad v r. 1458 jej vyplatil.
Při své anabázi do Čech v r. 1469 si na
Lichnici vylámal zuby i uherský král Matyáš Korvín. Zradou se hrad dostal do rukou stoupence krále Matyáše Víta ze Rzavého v r. 1470. Ale hned rok poté byl tento
uchvatitel z Lichnice vyhnán Janem Jencem z Janovic, který současně z Čech vyhnal i uherské posádky z Nymburka
a Kolína. Tento pán zde byl potom 19 let
královským purkrabím. Jako odměnu za
věrnost dává Vladislav Jagelonský v r. 1489
Lichnici Mikuláši Trčkovi z Lípy. Rod Trčků potom hrad přestavěl a rozšířil, ale jeden z potomků, Vilém Trčka, byl pro dluhy nucen v r. 1555 Lichnici prodat a tak
jí získali Robmhápové ze Suché. V roce
1610 hrad vyhořel, nebyl už obnovován
do původního stavu, ale dále sloužil jako
vojenská pevnost až do konce třicetileté války. Robmhápové si postavili nový zámek v Třemošnici. V roce 1646 se pokusili Švédové dobýt hrad pomocí lsti, když
z hradu vylákali a zajali velitele posádky.
Vyhrožovali mu zabitím, když hrad nevydá. Obránci Lichnice ale zjistili, co se stalo a ihned uzavřeli hradní bránu. Švédové tak odtáhli s nepořízenou, jen velitele
si vzali sebou. Po uzavření Vestfálského
míru r. 1648, bylo opevnění Lichnice z nařízení Ferdinanda III. pobořeno a ostatní dokončili místní obyvatelé, když si
materiál rozebrali na svoje stavby. Postupně tak zanikla sláva kdysi nedobytného hradu.
Závěrem chci pozvat pocestného, který zavítá do těchto končin České kotliny,
na procházku po lesních stezkách, po
nichž kráčela historie tohoto kraje. Nepotká zde sice již obchodníky s měšci
naditými římskými denáry a sotva narazí na nějakého loupežníka, neboť ti přesídlili do kanceláří úřadů a bank, nebo
se prohánějí v drahocenných kočárech po
tu i cizozemské krajině, ale může se projít krásnou a místy i divokou přírodou,
zaposlouchat se do zurčících potůčků,
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nebo se zastavit u lesních zrcadel, kam
si chodí laňky za svitu měsíčku česat svoje ofiny.
Přitom může pátrat po místech, která
poznamenali svojí činností naši předkové. O kopci Stráně, ležícím na jihovýchod
od Lichnice, který je poznamenán působením Sirotčího vojska, jsem se zmínil již
výše. O hradní paní Miladě se může pocestný dočíst, když zavítá na Dívčí kámen,
nacházející se na sever od hradu, přímo
nad Lovětínskou roklí.
Tato rokle pak rozhodně stojí za procházku, neboť je vyhlášena Národní přírodní rezervací. Na jejím začátku u okresní silnice, je znatelný ostroh, na němž se
pravděpodobně nacházelo jedno z číhadel. Doporučuji však pevnou turistickou obuv, ušitou mistrem ševcovského
řemesla!
Na jihovýchodní straně Lichnice může pocestný spatřit památný dub, který jistě viděl husity, jak budují svoje ležení
a možná pamatuje i číhadlo, které se asi
nacházelo nad úvozem naproti němu.
Vydá-li se po silnici směrem ke Starému Dvoru, narazí těsně před vesničkou
na mostek, který překlenuje Starodvorský potok. Hned za tímto mostkem začíná stezka, vedoucí podél tohoto potoka
a na ní asi po 50-ti metrech od mostku
může spatřit pozůstatky tvrziště, které
zřejmě sloužilo jako jedno z dalších číhadel. Skaliska nad potokem činí toto místo nesnadno přístupným a tak se domníváme, že zde byl zbudován dřevěný most.
Vyvěrá tady i pramen, z čehož lze usuzovat, že tu osádka měla i studánku.
Zavedou-li poutníka jeho kroky dále
po toku potoka, přijde do údolí Pekelského potoka, kde může spatřit další díla našich předků, která sice již nepamatují
tak dávné časy, ale přesto stojí za zhlédnutí a zamyšlení nad moudrostí a umem
jejich stavitelů.
Všem, kteří touží poznat, odkud pocházejí a kam patří a vydají se proto po
stopách svých předků na stezky, po
nichž kráčela historie českého národa,
přeji stálé zdraví a mnoho hezkých dní!
Karel Janovský
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
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Modernizace zahájena –
elektrárna do konce roku
ekologizuje dva bloky
Chvaletice 24. března 2016 – Po téměř dvouleté přípravě
zahájila společnost Sev.en EC modernizaci provozu elektrárny ve Chvaleticích. Součástí projektu obnovy je ekologizace prvních dvou bloků. Jeden z nich byl již počátkem
března odstaven a začaly zde demontážní práce. Odstávka
druhého bloku bude následovat začátkem května. Cílem
projektu je především snížení emisí NOx a tuhých znečišťujících látek a prodloužení životnosti bloků č. 3 a 4 do roku
2030. Generálním dodavatelem je společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Odstávce bloku č. 3 předcházelo vstupní ověřovací měření.
Následně zahájila KP RIA demontáž na strojovně. Demontován byl protihlukový kryt
i parní části turbogenerátoru a turbonapáječky, dále 6kV motory, hlavní čerpadla strojovny a zařízení měření a regulace. Zároveň byl vyčerpán chladící řád bloku 3.
Opravou prochází také kotelna. Zde
v první fázi proběhla demontáž práškovodů, vzduchovodů i dopravníků paliva. Došlo
také k bourání vyzdívek kotle. Na elektrostatických odlučovačích byla demontována
rozvodna a kouřovody a zahájena montáž
nových vestaveb.
Tyto práce jsou prvním krokem k dlouhodobému snížení emisí. Zatímco dnes jeden blok elektrárny produkuje ve spalinách
cca 350 mg/Nm3 oxidů dusíku, díky ekologizaci toto číslo klesne pod 200 mg/Nm3.
Sníží se také emise prachových částic
a prašnost při zauhlování a dojde k odhlučnění výstupních transformátorů. Obnova
obou bloků by měla být dokončena do konce roku 2016.
Společnost Severní energetická a.s. elektrárnu Chvaletice získala v roce 2013 se záměrem ji plně modernizovat a dlouhodobě
provozovat podle nejpřísnějších ekologic-
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kých požadavků. V této souvislosti je společnost Sev.en EC a.s. připravena investovat do modernizace výroby až 3 miliardy korun.
Většina prostředků bude proinvestována právě v letošním roce.
Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Severní energetická
Václava Řezáče 315, 434 01 Most, Czech Republic
Tel.: +420 47620 3141, GSM: +420 725 327 758
mluvci@sev-en.cz, www.sev-en.cz

27

Historie

w

Městečko Pøelouč za Lucemburkù Jana a Karla IV.
Čtrnácté století je pro Přelouč na písemné prameny bohatší, ale nelze tvrdit,
že v případě městečka Přelouče by z nich
bylo možné sestavit jasný dějinný obraz.
Jisté je, že městečko zůstalo i v době Lucemburků součástí klášterního majetku.
Je možné, že v některých údobích 14. a na
počátku 15. století opatovický klášter postoupil část, nebo i celé městečko některému z okolních šlechticů jako dočasnou zástavu či jako léno. K podobnému postupu
se církevní instituce v tehdejších Čechách
často uchylovaly, ať již z důvodů ekonomických, vojenských či jiných. V písemných
pramenech se ve 14. století skutečně objevují šlechtické osoby, které se titulovaly
„z Přelouče“. Nejstarší zápis z roku 1318
je spojený se jménem ,Štěpána z Přelouče‘. Tohoto roku byl uzavřen v Českém království smír v Domažlicích mezi českou
šlechtickou obcí a Janem Lucemburským.
Na Chodském hradě se král Jan v roce
1318 podal české šlechtické obci a zavázal se zachovávat zvyklosti České země, včetně zákazu udílet úřady cizincům. Tento stav skutečně respektoval, ale
zároveň rezignoval na aktivní vnitřní politiku v českých zemích a věnoval se rodové politice v evropském měřítku. Když se
onoho jmenovaného roku 1318 řešily Domažlické úmluvy, to již sedm let v Čechách
vládl desátý král Jan Lucemburský, který
1. září roku 1310 uzavřel sňatek s dědičkou českého trůnu Eliškou Přemyslovnou.
Korunovace Jana a Elišky se konala 7. února 1311 v Praze. Po dceři Markétě a Jitce se
manželům narodil 14. května 1316 toužebně očekávaný princ, dědic Českého
království a budoucí císař Svaté říše
římské Karel IV.
Syn Jana Lucemburského Karel, po krátkém a pochmurném pobytu ve vlasti prožil
mládí v cizině, hlavně v Paříži. Roku 1333
se natrvalo vrátil do Čech. V letech 1334–
1346 byl moravským markrabětem. Tehdejší hospodářské i kulturní poměry v Čechách
a na Moravě byly vskutku hrozivé, ale Karel brzy získal podporu části vysoké šlechty, zároveň začal spolupracovat s církevními představiteli. Výrazně mu pomohl i jeho
přátelský poměr k papeži Klimentovi VI.
Jeho přízeň umožnila Karlovi 30. dubna
1344 prosadit povýšení pražského biskupství na arcibiskupství a spolu s ním bylo
založeno i Biskupství litomyšlské. Přelouč
zůstávala stále pod správou benediktinů
z Opatovic a podle bližšího záznamu, který pochází z přelomu 14. a 15. století zde
vznikla farnost, či samostatné benediktin-
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ské probošství? Nejstarší zápisy o konkrétních jménech přeloučských farářů jsou
z období vlády Karla IV. Jméno faráře Klimenta z r. 1358 dokládá, že opatovická
církevní zpráva působila v Přelouči i za
Lucemburků. Též zápis z roku 1363 prokazuje, že jde o opatovickou církevní zprávu v Přelouči: …přeloučský kněz Řehoř
převzal faru v Dobřanech v letech 1363.

Karlova epocha patří k nejdynamičtějším v našich starších dějinách. Těsně před
smrtí otce Jana se stal římským králem
v červenci 1346 a od srpna 1346 též králem českým, v dubnu 1355 pak římským
císařem, jím zůstal až do smrti. Oficiálně
Karel u nás vládl 32 let, fakticky déle, neboť zemi spravoval už za panování otce
Jana. Karel, křtěný původně jako Václav,
byl prvním všestranně vzdělaným českým
králem. Obratnou a neobyčejně aktivní po-

litikou si jako král a císař římský postupně vybudoval neotřesitelnou pozici v říši,
jejíž metropolí se dočasně stala Praha.
Český stát považoval Karel za svou domovinu, tak i za výhodnou základnu k expanzi lucemburské dynastické moci. Za jeho
éry náš stát podstatně územně vzrostl, byla posílena nezávislost, země se dočkala
kulturního a hospodářského rozkvětu. Ve
výčtu mnoha Lucemburkových počinů nelze opomenout zrod pražského arcibiskupství, výstavbu katedrály sv. Víta, gotického
královského paláce na Pražském hradě,
Karlštejna, Karlova mostu, desítek jiných
církevních i světských staveb, založení Nového města pražského a hlavně prvního vysokého učení ve střední Evropě, Univerzity
Karlovy. Roku 1356 vydal Zlatou bulu Karla IV., která se stala základním ústavním zákonem říše až do jejího zániku roku 1806.
Karel IV. zemřel 29. listopadu 1378 v Praze a je pochován v katedrále sv. Vita.
Období vlády Karla IV. v Čechách 1346–
1378 je obdobím míru a svobodného kulturního rozvoje. Karlův důstojný protějšek, uherský král Ludvík I. Veliký z Anjou
(1342–1382) již takové podmínky neměl,
za své vlády v roce 1371 (bitva u řeky Marici) čelil tureckým hordám. Odrazil sultána Murada I. (1362–1389), který položil
základy osmanské expanze do Evropy
a započal systematické dobývání Balkánského poloostrova. Uherský král Ludvík I.
Veliký, svou starší dceru Marii přislíbil v roce 1372 Karlovu mladšímu synovi Zikmundovi. Také syn Karla IV. Zikmund Lucemburský, který se stal v letech 1387–1437
uherským králem, čelil nájezdům Turků
na jihu své země. Roku 1386 dobyli os-
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manští Turci Sofii a 1389 rozdrtili na Kosově poli vojska Srbska, Bulharska, Albánie,
Chorvatska a Bosny. 1393 dobytím metropole Tarnova získali celé Bulharsko. 1396
porazili křížovou výpravu evropských feudálů u Nikopole a obsadili zbytek bulharského státu, Vidinské knížectví. Bulhaři se prakticky na pět století, až do r. 1878, dostávají
pod tureckou muslimskou okupaci. Roku
1397 poprvé Turci napadli Uhry.
Pokračování v příštím čísle Roštu
Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče díl I. – Petr Vorel
Dějiny zemí Koruny české díl I. – Petr Čornej
Toulky českou minulostí díl II. – Petr Hora
Marcela Danihelková

Klub aktivní senior (KLAS)
Zprávy z KLAS(u)
Pro členy Klubu aktivní senior začala 1. část
sezóny výletů. 5. 4. jsme si objednali prohlídku
hřebčína v Kladrubech. Z nabídnutých možností
jsme k návštěvě koňských krasavců přibrali ještě zámek a k němu přilehlý kostel sv. Václava. Jak stáje, tak i oba objekty jsou
po několika letech znovu otevřeny pro veřejnost po rozsáhlé rekonstrukci. Návštěvu hřebčína, zámku, kostela, kočárovny i postrojovny doporučujeme všem. Prohlídka všech částí vydá na 3 hodiny,
ale opravdu stojí zato.
Za 14 dní, tj. 19. 4. jsme se vydali vlakem do Nymburka. Město je spojené se jménem a tvorbou Bohumila Hrabala. Potkáte tu
jeho lavičku na náměstí, strom, který místní zasadili a pojmenovali po něm „Bogan.“ I místní pivovar, který vyrábí Postřižinské pivo,
pamatuje na jeho pobyty. Prošli jsme několik provozů, např. sladovnu, varnu, chladírnu, balírnu a nakonec ochutnali nepasterizovanou postřižinskou dvanáctku. Procházka městem kolem opra-

vených hradeb nadchla všechny. Nechyběl ani kostel sv. Jiljí se
svou neblahou historií z třicetileté války. Nakonec i zbytky staré
sladovny z 16. století, kdy město získalo právo várečné, morový
sloup z počátku 18. století svědčí o tom, že návštěva tohoto města
se jistě vyplatí. Jmenovat všechno je zbytečné, jeďte do Nymburka, nebudete zklamáni.
3. 5. je na programu další město – Kostelec nad Orlicí, který
má také co nabídnout. Dalším cílem našeho květnového výletu je
Moravská Třebová.
O našich aktivitách budeme nadále informovat.

I na dopravní nehodu, je tøeba se pøipravit (část 3.)
5. Přivolejte profesionální pomoc. Pro jistotu připomínám čísla
bezplatných linek: 155 záchranná služba, 150 hasiči, 158 policie, 112 jednotné evropské číslo tísňového volání. Při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně, představte
se. Nemáte-li zeměpisné souřadnice prostřednictvím GPS, využitím navigace či telefonu, popište co nejpřesněji místo, kde
se nacházíte. Mimo obec nahlaste číslo silnice, název nejbližší obce i přibližnou vzdálenost, číslo kilometrovníku nebo případně číslo železničního přejezdu je-li poblíž. Jestliže tyto informace nejsou k dispozici, orientujte se v okolní krajině a popište
co je v okolí, třeba řeka podél silnice a přes ni most, charakterizujte okolní krajinu, blízkost lesa, kostela, rozhledny, sila apod.
Výčet krajinných prvků uvádějte co nejvyšší, aby si dispečer mohl
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lépe vytvořit představu. Ve městě sdělte jméno ulice a číslo domu v blízkosti. Pokuste se stručně naformulovat, co se stalo.
Např. dopravní nehoda vozidla s cyklistou, nebo srážka dvou vozidel atp. Uveďte celkový počet zúčastněných osob, počet zraněných s přibližným rozlišením zranění, např. 4 osoby celkem,
2 vážně zranění, 1 lehce. Dále se řiďte pokyny dispečera. Je výhodné, pokud zachraňujících osob je na místě více, neboť dispečer
do příjezdu lékaře často instruuje, jak poskytovat první pomoc
zraněným. Pak jedna osoba provádí resuscitaci a druhá komunikuje s dispečerem.
(pokračování příště)
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
(zdroj: SDH Brno)
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JAK PŘIPRAVIT SVOU NEMOVITOST NA PRODEJ ???
Prodáváte svou nemovitost a chystáte
se na příchod potenciálních kupců. Předem nemusíte vědět, zda dorazí muž, žena, pár nebo celá rodina. Buďte si ale jisti, že jednou z nejdůležitějších místností
pro ně bude kuchyň. Proč? Protože láska
přece prochází žaludkem. Navíc nikdo nechce strávit čas s přípravou jídla v místnosti, ve které se necítí příjemně, a která
je navíc zanedbaná a špinavá. Nebojte se,
my Vám dnes poradíme, jak svou kuchyň
připravit, aby z ní kupující už nechtěl nikdy odejít.
Potřebujete co nejvíce zvětšit prostor,
a proto se opět řiďte jednoduchým pravidlem, a tím je uklidit vše, co na kuchyňskou linku nepatří. Schovejte saponáty, mycí houbičku, utřete pracovní desku, špinavé
nádobí dejte do myčky nebo ho umyjte.
Myslete na to, že si zájemce o Vaši nemovitost potřebuje představit, že si tuto místnost zařídí sám a bude to jeho království.
Před prohlídkou nezapomeňte na to,
že pozornost kupujícího upoutají i domácí spotřebiče. Přestože třeba nebudou součástí prodeje, potenciální kupec si z nich
může udělat obrázek o Vaší čistotě. Je jis-

té, že do ledničky a myčky se Vám nikdo
dívat nebude, ale zvenku nepůsobí dobře
šmouhy nebo špinavé otlačené prsty na
dvířkách. Nezapomeňte také na sporák,
protože nikoho nezajímá, co jste měli včera k obědu.
Buďte si jistí, že uklizená a provoněná kuchyň Vám může pomoci prodat Vaši nemovitost.
Dále si řekneme jak připravit Vaši ložnici a dětský pokoj na návštěvu potenciálních kupců. Ložnice je místo, ve kterém
byste měli odpočívat, nabírat síly a cítit se
příjemně. Myslete na to při přípravách na
prohlídku. Nejdůležitějším prvkem v celé
ložnici bývá obvykle postel. Pokud máte
peřináč, ukliďte do něj peřinu a polštář.
Jinak postel hezky ustelte a případně na
ni dejte přehoz.
Noční stolek je pro Vás praktický pomocník, na kterého si odložíte všechno,
co večer a v noci u sebe potřebujete. Bohužel, kupce to nezajímá, a proto raději knihu, brýle, léky a další věci ukliďte do nočního stolku.
Často se v ložnici nachází i němý sluha, a proto se zaměřte i na něj a oblečení

HASIČI OBČANŮM
Pokuty od hasičù,
aneb Když to nejde po dobrém
Přinášíme čtvrtý díl seriálu o tom, jak předcházet pokutám,
které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes téma: Hasicí přístroje bez pravidelné kontroly?
Hrozí pokuta až 250 tisíc korun.
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání požárů. Je rychlý, relativně účinný,
levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však
nefunguje donekonečna a samo od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil svoji funkci, je třeba neopomínat, že musí být pravidelně prováděny kontroly provozuschopnosti.
Vyhláška o požární prevenci stanoví, jak se určuje množství hasicích přístrojů v daném provozu, určuje umístění přístrojů, včetně označení míst, kde jsou umístěny. Ale co je nejdůležitější, určuje, že kontrola hasicích přístrojů (termín „Revize“
je nesprávný pojem!) musí být prováděna nejméně jednou za
rok. Znamená to, že každý hasicí přístroj musí být jednou za
rok (ve specifických případech i častěji) zkontrolován odbornou firmou, která mimo jiné musí označit hasicí přístroj štítkem s vyznačením data provedení kontroly, zaplombovat
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schovejte do skříně. Každý nemusí hned
vědět, jaké oblečení jste měli ten den na
sobě. Prostor v ložnici bude zmenšovat i rozložený sušák na prádlo nebo žehlicí prkno, a proto je raději složte a schovejte.
Možná jste ve spěchu naházeli všechno oblečení do skříně, a proto myslete i na
to, že byste ji měli zavřít. Přestože budete
mít vevnitř třeba nepořádek, nikdo to nepozná.
Stejná pravidla jako v ložnici platí i v dětském pokoji. V něm bývá navíc i psací stůl,
a tak na něj nezapomeňte a ukliďte z něj
všechno, co tam nemusí být. Ideální je, aby
na něm zůstal pouze počítač. Sešity, papíry, časopisy, psací potřeby a další drobnosti schovejte do šuplíku.
Už jste se v naší poradně dozvěděli, jak
připravit velkou část nemovitosti na prodej, ale ještě to pořád není vše a můžete se
těšit na další rady v naší realitní poradně.
Ing. Michal Burian,
mburian@mmreality.cz,
777 27 17 99
Vedoucí pobočky M&M reality,
Přelouč a Pardubice 2

spouštěcí armaturu a vystavit doklad o kontrole hasicího přístroje.
Pokud hasicí přístroj není pravidelně kontrolován, může nastat situace, že v okamžiku požáru bude nefunkční a jeho instalace je zcela zbytečná. Pokud toto zanedbání povinnosti zjistí orgán státního požárního dozoru, může podle zákona o požární
ochraně uložit pokutu až do výše 250 tisíc korun. Samozřejmě,
že za jeden hasicí přístroj bez kontroly provozuschopnosti, hasičský záchranný sbor tak vysokou pokutu neuloží. Ale pokud se
jedná o opakované a dlouhodobé zanedbávání této povinnosti
může správní orgán uložit finanční postih v maximální výši. O to
závažnější situace může nastat, pokud se jedná o stavbu pro
shromažďování většího počtu osob – nemocnici, školku nebo pokud je budova historickou památkou.
Na provádění kontrol hasicích přístrojů se nikdy nevyplatí
šetřit. Když už jednou je jimi provoz či objekt vybaven, jsou náklady na kontroly už jen „ty drobné“. Právě tyto drobné mohou,
v tom lepším případě, rozhodovat o statisícových pokutách, v horším případě pak o škodách za miliony, lidských životech, ale i o tom,
zda v případě požáru pojišťovna bude či nebude krátit pojistné
plnění.
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
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

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

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
VELIKONOČNÍ VÝLET DO HLINSKA
Letos poprvé jsme se vypravili na Zelený čtvrtek na výlet. V minulých letech jsme pořádali pro uživatelské rodiny velikonoční tvoření, kde jsme společně vařili, pekli, zdobili vajíčka, vyráběli dekorace apod. Abychom měli změnu, rozhodli jsme se tentokrát pro výlet.
Na výlet jsme přibrali i děti, které navštěvují nízkoprahové zařízení Jakub klub a také děti z pěstounských rodin, kterým poskytujeme službu doprovázení. Všichni jsme společně jeli autobusem
do Hlinska. Počasí nám nepřálo, bylo zima a dokonce občas zasněžilo. Na dětech nebylo vidět, že by jim zima vadila, zastavili jsme
se v Hlinsku na hřišti a děti se na něm bavily jako v plném létě.

Nejprve jsme navštívili památkovou rezervaci Betlém. Jedná
se o skanzen přímo uprostřed města Hlinska. V roubenkách jsme
si prohlédli velikonoční výstavu. Výklad průvodkyně byl zaměřený
na obyčeje spadající do období předvelikonočního půstu. Dozvěděli jsme se, proč měly jednotlivé neděle v tomto čase tak zvláštní
názvy. Například neděle Pučálka, Družebná či Sazometná. Nechybělo připomenutí tradičních velikonočních zvyků. Prohlédli jsme
se velikonoční předměty, tradiční pečivo a různě zdobené kraslice. Roubenky i výstava se nám líbily, ale zklamal nás výklad a přístup průvodkyně. Prohlídku jsme měli objednanou, věděla, o jakou
skupinu návštěvníků se bude jednat. Výklad ale nebyl přizpůsobený dětským návštěvníkům, byl strohý a neosobní, škoda.
Po prohlídce městečka Betlém jsme ve Společenském domě
navštívili putovní výstavu libereckého IQparku POZNÁVEJ SE! Interaktivní, zábavná a vzdělávací výstava pobavila děti i dospělé.
Tady jsme zklamáni nebyli. Exponáty pocházely z libereckého zábavně – naučného centra IQpark. Putovní výstava je kombinací
hry, zábavy i poučení a zahrnuje přes padesát interaktivních exponátů, které jsou určené k vyzkoušení, k vyřešení nebo k soutěžení, takže platí heslo DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ PŘIKÁZÁNO! Expozice však není jen hravá a zábavná, ale i poučná a naučná.
Mohli jsme si ověřit, jak fungují lidské smysly – i to, jak někdy
klamou. Zjistili jsme také nejrůznější údaje týkající se lidského
těla, změřili si sílu stisku ruky, rychlost reakce, elektrický odpor
svého těla nebo hloubku předklonu. Vyzkoušeli jsme zde pedalo, kladinu, 3D otisk vlastního těla, rychlost své reakce. Užili jsme
si různé hlavolamy, kvízy, optické a jiné klamy. Putovní výstava
z Hlinska už odputovala, ale pokud budete mít možnost, navštivte ji se svými dětmi kdekoliv jinde, doporučujeme.
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Na závěr výletu jsme měli pro všechny děti připravený velikonoční balíček se sladkostmi, doufáme, že jsme je potěšili. Výlet
jsme financovali z prostředků Tříkrálové sbírky 2015, všem dárcům,
kteří do ní přispěli, znovu moc děkujeme.
Rita Levinská, vedoucí služby Podpora rodiny

DUBEN A KVÌTEN V JAKUB KLUBU
V dubnu jsme se věnovali knížkám a jejich významu pro nás.
Zjišťovali jsme u dětí, jak jsou u nich knihy oblíbené. Povídali jsme
si o tom, čím jsou pro nás knihy důležité, co nám přinášejí. Děti
se zapojily do výtvarné soutěže, jejímž tématem byl „Můj oblíbený knižní hrdina“.
V měsíci dubnu se slaví Den Země, který je nejdůležitějším svátkem, který se váže k ochraně životního prostředí. I my v klubu se
snažíme o to, aby naše životní prostředí bylo pěkné a čisté. Proto jsme se rozhodli vyrazit uklidit kousek naší krajiny a přispět
tak k čistějšímu a zdravějšímu světu.

V květnu děti v Jakub klubu tradičně vyrábějí dárky svým maminkám ke Dni matek. Letos na ně taky nezapomeneme. Tento
měsíc nás čeká téma preventivního programu – „Kouření ubližuje nejen tobě“. V dnešní době začíná kouřit mnoho dětí již na
základních školách. Proč to dělají? Vědí, co všechno může kouření způsobit? Komu všemu tím ubližuji? Na tyto otázky, a mnoho
dalších, si budeme odpovídat v průběhu celého května.
Protože se nám kvapem blíží konec školního roku, budeme se
snažit dětem pomoci se školními dovednostmi, aby si vylepšily svůj
prospěch. Budeme se věnovat i běžným činnostem klubu a vaření.
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí Jakub klubu
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, dále problémy
ve vztazích, zadlužení, nezaměstnanost,
potíže na úřadech, výplata sociálních dávek a další...

TĚŠÍME SE NA VÁS
Informace na tel. 731 598 913-5
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 731 730 376, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Máj je lásky čas
Vážení občané, je květen, a tudíž i měsíc úcty k Panně Marii.
Proto věřící konají poutě na „mariánská“ poutní místa. S naší
farností hodláme v rámci farní pouti dne 21. května 2016 putovat na horu Matky Boží do Králík /Hedeč/, ke klášternímu kostelu nanebevzetí P. Marie. Je to hlavní poutní místo králové-

hradecké diecéze a zároveň je zde otevřená tzv „svatá brána“
ve Svatém roku Milosrdenství /8. 12. 2015 – 20. 11. 2016/. Tento kostel na Lysé hoře nechal postavit v letech 1646–1700 králický rodák a později svatovítský kanovník Tobiáš Jan Becker. Jako
chlapec zde putovával a umínil si „až bude dospělý“, vybudovat
zde kostel. Tento slib tehdy již knězi a svatovítskému kanovníkovi T. Beckerovi připomněl zdejší králický farář P. Schliemann.
Jako čerstvý královéhradecký biskup umístnil zde čtyřboký ambit a zřídil klášter Servitů – služebníků P. Marie. Když pak kostel v roce 1846 vyhořel, byl časem klášter zrušen. Pak sem v roce 1883 přišli Redemptoristé a zde sídlili až do roku 1950, když
z něj komunisté udělali centralizační klášter pro několik stovek
řeholníků a řeholnic. Setkal jsem se Přelouči s mužem, který
mi vyprávěl, jak zde kdysi pracoval, a viděl zde ozbrojené hlídky, kteří je hlídali jako zločince. Nyní se zde nachází i muzeum

připomínající tuto zlou dobu. Je zde ale i krásná příroda, k ubytování a pohoštění Poutní dům/1850/, nebo duchovní aktivity
kněze P. Karla Moravce příbuzného Václava Moravce z TV, pro
nadšence např. vojenské muzeum v městě Králíky, různá vojenská opevnění, muzea, restaurace, ☺prostě tam musíte zajít.

Byla Svatovojtešská pouť
V sobotu 23. 4. 2016, na svátek sv. Vojtěcha jsme se již tradičně účastnili poutě v Libici nad Cidlinou. Zde se konala již
20. pouť naší diecéze s modlitbami za duchovní povolání. Někteří za našich farníků přijeli na kolech, jiní vlakem nebo autem.
Toto místo požehnal před 20-ti lety Jan Pavel II., při návštěvě
ČR a od té doby se tam konají poutě. Po mši v kostele sv. Vojtěcha jsme se bočníma uličkami přesunuli k archeologickému
místu na Slavníkovské hradiště, /je tam vyznačená i naučná
stezka/, kde se konala modlitba a pozdrav od poutníků z Polska. Po modlitbě litanií a požehnání jsme zazpívali Českou hymnu, a nikdo nám v tom bohudíky nebránil. V Praze se skauti sice zákazu podivili, ale stále věříme, že nás Policie, Armáda, nebo
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Hasiči chtějí chránit, / umí se i omluvit☺/, a za jejich práci jim
děkujeme. Ale také všem, kteří konají službu duchovní, kněžím
řeholníkům, pastoračním pracovníkům, katechetům a všem, kteří konají dobro. Jeden můj kamarád psycholog se nedávno stal
u Chrudimských výsadkářů vojenským kaplanem a další bývalý vojenský kaplan Tomáš Holub se stane Plzeňským biskupem.
Když skauti z Červeného Kostelce při nedělní mši naplnili náš
kostel v Přelouči, měl jsem radost, že místní skauti poskytli přístřeší, že stále jsou u nás i mladí lidé, kteří milují vlast, přírodu,
Boha! Skauti, Nazdar!

Bude boží hod Svatodušní
Byla doba…
Kdy jsem nebyl, a ty jsi mě stvořil.
Nemodlil jsem se, a ty, ty jsi mě přiměl.
Ještě jsem nepřišel ke světlu, a ty už jsi mě viděl.
Neprojevil jsem se, a ty jsi měl se mnou soucit.
Nevzýval jsem tě, a ty jsi o mě začal pečovat.
Neudělal jsem jediné znamení, a ty jsi mě sledoval.
Neprosil jsem tě, a ty ses nade mnou smiloval.
Nevydal jsem jediný zvuk, a ty jsi mě slyšel.
Nevzdychal jsem, a ty ses ke mně sklonil.
Z knihy modliteb od Řehoře z Nareku
V měsíci květenu děkujeme za přírodu, za mír, modlíme se
za oběti II., světové války, modlíme se zvlášť za přímluvu Boha
k Panně Marii – na Svatém Poli se konají pobožnosti/ 1. 5.; 7. 5.;
14. 5.; 22. 5.; a 28. 5. v 18.00/, a zakončí se velikonoční doba
Slavností Seslání Ducha svatého. „Jestliže tedy vy, ač jste zlí,
umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!“ Lukáš 11,13. Při
této mši zazpívá sbor Ad Libitum a srdečně Vás zveme 15. 5.
2016 v 9.30 na mši svatou.
Z knihy: Thierry Bizot, Křesťan v záběhu, Karmelitánské
nakladatelství, Kostelní Vydří, 2016; dovolím si citovat kousek
modlitby. Přeji vám lásku přátel, milovaných, lásku k sobě, k bližním i k Bohu.
Váš P. Lubomír Pilka
Obrázek 1. klášter v Králikách, 2. Modlitba,
biskup Josef Kajnek a kněží – Slavníkovské hradiště 2016
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56. TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA ČSCH V PŘELOUČI
Ve dnech 26. a 27. března 2016 proběhla v chovatelském
areálu ZO ČSCH Přelouč Tradiční velikonoční výstava drobného
zvířectva a okrasného ptactva. V soutěžním klání bylo předvedeno celkem 1.082 králíků, holubů a drůbeže. Navíc byli k vidění
papoušci, morčata, bažanti, kozy, ovce a po dlouhých letech i nutrie. Na 200 chovatelů z širokého okolí předvedlo pestrou paletu
barevných rázů různých plemen. Potěšitelné je předvedení našich
národních plemen, mezi které patří například holubi moravští pštrosi nebo české bagdety, jejichž původ je připisován chovatelům
v Přelouči a okolí. U drůbeže bylo možno obdivovat české krůty,
české slepice nebo šumavanky. Ani u králíků nechyběla naše národní plemena jako moravský modrý, český červený nebo český
strakáč, jehož zástupci byli vystaveni opět v šesti barevných rázech. Z netradičních, nebo méně chovaných plemen, byli v Přelouči zastoupeni například holub maďarský obr, hesenský voláč
nebo figurita. U drůbeže byl největším lákadlem kohout cemanské slepice, který je celý černý, včetně hlavy a hřebenu. I u králíků, především u zakrslých a rexů, bylo možné zhlédnout jedince,
jejichž chovem se zabývají pouze 1–2 chovatelé v České republice. Výstava v Přelouči se stala významným chovatelským svátkem,
kde dochází k setkání milovníků zvířat prakticky z celé České republiky a navíc zde lze také některá čistokrevná zvířata zakoupit.
Letos výstavu navštívilo 1.402 platících diváků a 550 dětí. Tisící návštěvník, který byl tentokrát odměněn dortem, přijel se svou malou
dcerou z nedalekého Labětína. Úspěch slavili chovatelé z Přelouče také v soutěžním klání. Nejlepšího holuba výstavy, kterým se stal
rys modrý bělopruhý, předvedl Martin Šec, nejlepší kolekcí u drůbeže se staly zdrobnělé velsumky rezavě koroptví Aleše Jelínka
a nejlepšího samečka výstavy, zakrslého červeného,
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vystavila Lucie Stehnová. Za svá zvířata byli dále oceněni: Prokop
Doležel (koburský skřivan stříbřitý pruhový), Roman Fridrich (novozélandský červený), Tomáš Kobera (novozélandský červený), Jiří
Kosek (dalmatinský strakáč černý rex), mladý chovatel Lukáš Smolík (parukář) a u okrasného ptactva to byli Jiří Mach a Jindřich
Šplíchal. Nejúspěšnějším chovatelem výstavy se stal Josef Tuček
z Krakovan, který získal ocenění za králíky, holuby i drůbež.
Neodmyslitelnou součástí výstavy je také králičí hop. Členové základní organizace v Přelouči a jejich přátelé po oba dny předváděli nad překážkami se svými ušáky až neuvěřitelné výkony.
Nechyběly ani informace o soutěžních pravidlech a výcviku králíků. Králičí hop tak získal mnoho dalších příznivců.
Závěrem patří poděkování všem návštěvníkům, sponzorům
a přátelům za přízeň a podporu. Další setkání milovníků drobného zvířectva se uskuteční v Přelouči 15. – 16. dubna 2017.
Text – Jiří Kosek
Foto – Barbora Beránková a Lucie Stehnová
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PRŮBÌŽNÉ VÝSLEDKY JARNÍ SEZÓNY HC JESTŘÁBI
A-TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA)
sobota 26. 3.
HC JESTŘÁBI – SK SUCHDOL NAD LUŽNICÍ 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Sestava: P. Brykner – R. Stoklasa, J. Příhoda, M. Šmíd, Z. Čapek, T. Vorba – L. Moravec, P. Svoboda, T. Hudec, J. Kunc, S. Teplý, F. Mucha,
L. Novelinka , R. Kubát
Branky: P. Svoboda, Příhoda
sobota 2. 4.
po sam. náj.
HbC RONDO TEPLICE – HC JESTŘÁBI 2:1 (0:0, 0:1, 1:0 – 1:0)
Sestava: T. Dvořáček – M. Šmíd, J. Příhoda, R. Stoklasa, T. Vorba –
P. Svoboda, Z. Hejhal, L. Moravec, F. Mucha, D. Kazimír, M. Kazimír, D. Štefanský
Branka: Příhoda
neděle 3. 4.
HBC KOVODEMONT MOST B – HC JESTŘÁBI 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Sestava: P. Brykner – M. Šmíd, J. Příhoda, R. Stoklasa, T. Vorba – P. Svoboda, Z. Hejhal, L. Moravec, F. Mucha, J. Kunc, D. Štefanský, D. Kazimír, M. Kazimír
Branky: Příhoda, Mucha

PROGRAM NA KVĚTEN

KONEČNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI

play-off dle výsledků –
aktuální informace na http://preloucsko.com/jestrabi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

HBC Rakovník
23
SHC Opava
23
SK Jihlava
23
TJ Snack Dobřany
23
HbC Rondo Teplice
23
HC Jestřábi Přelouč
23
TJ HBC Olymp Jindřichův Hr. 23
SK Kometa Polička
23
HBC Plzeň-Litice
23
SK Kelti 2008
23
TJ Tatran Třemošná
23
HBC Chlumec n. Cidlinou 23
HBC Tygři Mladá Boleslav 23
HBC Nové Strašecí
23
TJ Lokomotiva Č. Třebová 23
HBC Kovodemont Most B 23
HBC JTEKT Svítkov Stars Pce 23
SK Suchdol nad Lužnicí
23
HBK Bulldogs Brno
23
SK HBC CSKA Karlovy Vary 23

20 2 0 1 121:29
16 1 2 4 78:37
15 1 0 7 88:52
13 3 0 7 98:56
12 3 2 6 80:44
13 1 3 6 82:51
14 0 1 8 99:73
13 1 2 7 83:54
9 2 2 10 67:68
9 2 1 11 80:87
8 2 2 11 61:76
8 2 1 12 66:81
9 1 0 13 61:83
7 2 1 13 67:96
7 1 2 13 60:77
7 0 2 14 54:82
6 2 1 14 63:96
6 0 3 14 58:97
7 0 0 16 60:96
4 1 2 16 62:153

64
52
47
45
44
44
43
43
33
32
30
29
29
26
25
23
23
21
21
16

OSMIFINÁLE
sobota 9. 4.
po sam. náj.
TJ TATRAN TŘEMOŠNÁ – HC JESTŘÁBI 2:3 (0:1, 1:0, 1:1 – 0:1)
Sestava: P. Brykner (sam. nájezdy T. Dvořáček) – M. Šmíd, J. Příhoda,
R. Stoklasa, D. Štefanský, Z. Čapek, T. Vorba – P. Svoboda, L. Moravec, F. Mucha, Z. Hejhal, M. Kazimír, J. Svoboda, L. Novelinka,
T. Hudec, D. Kazimír
Branky: Mucha, Příhoda, Hudec
sobota 16. 4.
HC JESTŘÁBI – TJ TATRAN TŘEMOŠNÁ 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Sestava: P. Brykner (35. T. Dvořáček) – R. Stoklasa, L. Menc, M. Šmíd,
Z. Čapek, D. Štefanský, T. Vorba – P. Svoboda, L. Moravec, F. Mucha, Z. Hejhal, M. Kazimír, J. Svoboda, S. Teplý, R. Kubát, D. Kazimír
Branky: Moravec 2x, P. Svoboda 2x, Hejhal, J. Svoboda
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B-TÝM (2. NÁRODNÍ LIGA – VÝCHOD)
sobota 26. 3.
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ B – HC JESTŘÁBI B 2:1
(0:0, 2:0, 0:1)
Sestava: P. Sedmák – J. Kadera, F. Oliva, V. Navrátil, L. Komůrka, R. Raška, J. Kalousek, Mar. Drápalík, Z. Smolík, P. Šimek.
Branka: Mar. Drápalík
sobota 2. 4.
HC JESTŘÁBI B – HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE B
5:2 (0:1, 2:1, 3:0)
Sestava: J. Cidlinský – Z. Čapek, F. Oliva, Z. Smolík, L. Komůrka, Mich.
Drápalík – M. Dekereš, R. Raška, T. Hudec, M. Motyčka, J. Kalousek, Mar. Drápalík, V. Mlynář, F. Balada.
Branky: Raška 2x, Kalousek, Motyčka, Mlynář
sobota 9. 4.
DELTA PARDUBICE – HC JESTŘÁBI B 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)
Sestava: P. Sedmák – L. Komůrka, F. Oliva, Mich. Drápalík, J. Lauryn – R. Raška, M. Dekereš, M. Slanina, Mar. Drápalík, M. Motyčka, V. Mlynář, Z. Smolík, F. Balada.
Branky: Slanina, Raška
sobota 16. 4.
HC JESTŘÁBI B – HBC AUTOSKLO-H.A.K. PARDUBICE 6:4
(2:2, 1:1, 3:1)
Sestava: P. Sedmák – J. Lauryn, F. Oliva, L. Komůrka, M. Slanina, Z. Smolík – R. Raška, Z. Hejhal, J. Kalousek, Mar. Drápalík, M. Motyčka,
V. Mlynář, M. Dekereš, F. Balada, T. Hájek.
Branky: Raška 2x, Slanina, Hejhal, Komůrka, Kalousek
PROGRAM NA KVĚTEN
play-off dle výsledků –
aktuální informace na http://preloucsko.com/jestrabi
- fáda -
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Jestøábi do Kanady na Masters!!!!
Dne 24. 5. 2016 se letadlem přes Amsterdam přepraví pět
zástupců klubu HC Jestřábi Přelouč na Mezinárodní turnaj kategorie nad 40 let v hokejbale, který se koná v městečku Banff
nedaleko kanadského Calgary. Martin Šmíd, Libor Komůrka, Rudolf Raška, Rostislav Sukup (vedoucí družstva) a Lubomír Menc
(ten v našem klubu již druhým rokem hostuje z nedalekého Heřmanova Městce) poměří síly s nejlepšími hráči světa této věkové kategorie. Za Českou republiku jedou dva výběry, dále se před-

staví dva výběry ze Slovenska, dva z USA, tři z Kanady a zástupci Indie, Rakouska, Itálie a Řecka. Ve výběru, kde se představí naši hráči, jsou i hráči z Třemošné, Plzně Litic, Mostu, Svítkova, Poličky, Heřmanova Městce či Rakovníka. Turnaj začíná
dne 1. 6. 2016 a bude probíhat až do 5. 6. 2016 a můžete jej
sledovat na www.isbhf.com, na www.jestrabi.prelouc.com nebo
na klubovém facebooku Jestřábů. Držte tady našim „veteránům“
palce!
- libuna -

STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ Kladruby nad Labem

Jezdecký festival, Lysá nad Labem
Byla to událost, na kterou jsme se těšili již takovou dobu, a najednou byla tady.
Jezdecký festival odstartoval ve středu 16. 3. 2016 v 9.00 hodin ráno, ale pro
nás vše začalo už v úterý, kdy jsme s kladrubskou partou odpoledne vyrazili směr
výstaviště Lysá nad Labem. Hned po příjezdu jsme dostali úkoly, a to připevňovat
reklamní plakáty a stavět parkur. Myslím,
že to byl docela vyčerpávající večer, ale
takových nás ještě čekalo…
Druhý den jsme byli zděšeni, že se vstává tak brzy ráno, ale naštěstí se jednalo
jen o tento den, abychom ještě doladili
detaily. Vše bylo hotové a mohla začít první soutěž, a to pony skoková. Viděli jsme
spoustu mladých nadějných jezdců. Za
všechny si dovolím říct, že nejzajímavější byla osmiletá Klárka, která tuto soutěž
odjela se čtyřmi poníky. Klobouk dolů.
Ještě v ten samý den se otevřela soutěž velkých koní, při které jsme se kochali
už jen samými „profíky“. Tato soutěž vel-

kých koní pokračovala až do pátečního odpoledne. Od 16.00 hod. jsme už mohli sledovat halovou všestrannost, kde se nám
předvedla i jedna ze studentek naší školy. Mohu říct, že nám všem vytřela zrak. Šlo
jí to skvěle.
Sobotní ráno zahajovaly drezury, při
kterých jsme mohli vidět krásný soulad
koně a jezdce. Také zde soutěžila paní Vojáčková, naše paní mistrová, s koněm Don
Air a vybojovala si nádherné čtvrté místo,
za které jí moc gratulujeme, jde nám příkladem. V 13.00 hod. přišla na řadu přehlídka plemenných hřebců ze Zemského hřebčince Písek. Hodinu na to navazovala voltiž,
krásná akrobacie na koni. Při této soutěži
jsem měla to štěstí, že jsem mohla asistovat u rozhodčích, tudíž jsem vše krásně viděla a mohla jsem také slyšet názor rozhodčích, který je velmi důležitý. Po akrobacii
následovala ukázka paravoltiže, což je to
samé, ale předvádějící jsou buď tělesně,
nebo mentálně postiženi. Tato ukázka byla

přesný příklad toho, že stačí jen vůle a odhodlání.
Sobotu zakončila noční show, při níž
jsme zhlédli spousty zajímavých představení. Ovšem to nejvíce srdcervoucí bylo s paralympijskou drezurní jezdkyní, která se dostala tento rok na olympiádu do Ria. Sama
za sebe říkám, že takové lidi neskutečně
obdivuji. I přes své tělesné postižení dokazují takové věci. Celou noční show zakončil Jiří Nesvačil jn. se svým čtyřspřežím, aneb „rychlá kola 4x4 z Národního
hřebčína Kladruby nad Labem“. Předvedl
nám, jakou sílu a rychlost dokáže taková
„čtyřka“ vytvořit.
Celý tento festival v neděli zakončilo
spřežení. Nečekaným vítězem se stal Jiří
Nesvačil sn., s jeho hnědým quartetem. Za
celý kolektiv můžu říct, že to byla super akce se super lidmi a moc se budeme těšit na
další ročník Jezdeckého festivalu v Lysé.
Veronika Kořínková,
žákyně 2. ročníku

Výškaøská polabská tour
Dne 22. 3. 2016 proběhly v Kolíně, ve sportovní hale SŠ a SOU
informatiky a spojů, závody ve skoku vysokém. Zúčastnilo se jich
i osm vybraných žáků z naší školy, kteří se do této soutěže v rámci školního kola kvalifikovali. Ačkoliv laťka byla nastavena značně
vysoko, neboť se této polabské tour zúčastnili i „profíci“. Pro některé z nich padaly ten den i jejich osobní rekordy, naši žáci to
nevzdali a bojovali se ctí. Díky své odhodlanosti obsadili 6. místo
(celkem se závodů zúčastnilo 12 družstev). Svým svěřencům tímto gratuluji, poněvadž konkurence byla opravdu vysoká.
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