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RADA MÌSTA PŘELOUČE
58. rada města, konaná 26. 9. 2016
schválila mimo jiné strategii rozvoje metropolitní sítě ve městě. Jejím cílem je vybudování datové sítě, která by měla propojit vlastní budovu městského úřadu
s ostatními budovami v majetku města,
příspěvkovými organizacemi – základními školami, mateřskými školkami, knihovnou atd. a především by měla zajistit
kvalitní bezporuchové provozování kamerového systému.
Radní rovněž vzali na vědomí nabídku p. PhDr. Miloslava Macely na zpraco-

vání Analýzy potřebnosti sociálního bydlení ve městě Přelouč. Cílem analýzy je
zmapovat skupiny obyvatel města Přelouč ohrožených ztrátou bydlení a na základě této potřebnosti stanovit rozsah sociálního bytového fondu.
Rada města vzala také na vědomí nabídky Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje na zajištění administrace projektu Dostavba mateřské školy Za
Fontánou v Přelouči. Naše žádost o poskytnutí dotace z IROP na projekt Přístavba MŠ Přelouč, kterou pro město zpra-

Zastupitelstvo
Na zastupitelstvu byl projednán zápis ze schůze č. 3/16 –
OV Lohenice ze dne 18. 8. 2016 a OV Klenovka ze dne 2. 9. 2016.
Z jednání osadního výboru městské části Klenovka vyplynuly
připomínky občanů k údržbě chodníků. Chodníky jsou po výstavbě osvětlení zase o něco víc rozbité, chybějící obrubníky jsou
stejně nebezpečné jako obrubníky rozbité. Chodníky u požární nádrže i v dalších částech jsou přes trvající sucho zarostlé plevelem. Chybí zcela postřik herbicidem a údržba trávníků na veřejných plochách je rovněž nedostačující.
Důležitým bodem bylo schválení po projednání Projekt regenerace sídliště U školy v Přelouči. Záměrem vedení města je

covala Regionální rozvojová agentura
Pardubického kraje, prošla bodovým hodnocením a získala maximální možné bodové ohodnocení tj. 100 bodů. Je jisté, že
požadovanou dotaci z IROP obdržíme.
Rada rovněž vzala na vědomí nabídku Regionální rozvojové agentury PK na
zpracování žádosti o dotaci z IROP na projekt Rekonstrukce a modernizace komunikace pro pěší podél silnice 1/2 ul. Pardubická, Přelouč a schválila příslušnou
smlouvu o spolupráci za cenu 66.550,- Kč
vč. DPH.
mh

podat žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu na podporu bydlení pro rok 2017, podprogram regenerace sídlišť, na druhou etapu regenerace sídliště U školy v Přelouči. V souladu s dotačními pravidly byla uspořádána anketa
mezi občany bydlícími v domech v části sídliště zahrnující druhou a třetí etapu a byli osloveni předsedové zde nacházejících
se SVJ pro vyjádření k navrženému řešení. Jejich připomínky byly v možné míře zohledněny.
Zastupitelstvo města rovněž souhlasilo s udělením ceny Osobnost města Přelouče Miloši Stantejskému in memoriam. V souladu s Pravidly pro udělování ceny Osobnost města Přelouče byl
návrh postoupen k projednání Komisi školské a kulturní. Ta doporučila udělit Miloš Stantejskému ocenění Osobnost města Přelouče in memoriam a umístit na dům č. p. 557 pamětní desku.
mh

Město Pøelouč realizuje prostøednictvím MAS Železnohorský region, z. s.
projekt MŠMT „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pøelouč“ (MAP),
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074
Co to je Místní akční plán rozvoje vzdělávání
(MAP)?
MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který je
prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území
realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření
sběru dat. Cílem projektu je vytvoření místního partnerství
mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti
vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán.
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Detailněji k MAP:
§ Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
§ Podstatným klíčovým faktorem projektu MAP ORP Přelouč je
písemný souhlas všech 23 mateřských a základních škol
v ORP Přelouč se zapojením do projektu, do tvorby MAP
§ Zpracovatelem MAP na území ORP Přelouč je Místní akční
skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s.
§ MAS ŽR je klíčovým subjektem rozvoje regionu, který zde
působí již od roku 2005. MAS ŽR má mj. bohaté zkušenosti
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se zapojováním místních aktérů do spolupráce včetně realizování řady aktivit a programů pro školy. Více informací
o programech pro školy na webových stránkách MAS ŽR viz
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=
=9498&menu=9491, informace o projektu viz také http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809 nebo přímo na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
§ Zastřešujícím orgánem MAP, který schvaluje podstatné závěry a výstupy projektu, je Řídící výbor. Výkonným orgánem
MAP jsou 3 pracovní skupiny (PS):
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze –
kvalita,
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním
školství,
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
§ V průběhu realizace projektu vyplynula z území jako nezbytná
k řešení tato další 3 témata (která jsou řešena výše uvedenými pracovními skupinami). Jedná se o tato témata:
1 A) Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka,
2 B) Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém
vzdělávání,
3 C) Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků.

Pozadí projektu MAP
MAP je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit
jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV.
Klima je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele
(Mentoring), Aktivizující formy učení.
Součástí akce KLIMA je také příprava a realizace akčních
plánů rozvoje vzdělávání, které umožní zapojit ředitele,
učitele, zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery do diskuze o hodnotách akce KLIMA.
Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená
společné informování, vzdělávání a plánování partnerských
aktivit pro řešení místně specifických problém a potřeb. Toto
spolupráce povede k:
§ Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol
prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako
nástroje ke kvalitnímu řízení škol
§ Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
§ Podpoře škol se slabými výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka
§ Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
§ Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšování spolupráce s rodiči

Aktuálně k projektu MAP
Dne 22. 9. 2016 se na Městském úřadu Přelouč uskutečnilo klíčové jednání Řídícího výboru MAP, jehož složení je
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průřezové – všichni důležití aktéři rozvoje vzdělávání včetně
zástupců Krajského úřadu Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubic, Centra celoživotního vzdělávání Pardubického
kraje a místních aktérů rozvoje vzdělávání včetně aktérů/partnerů v sociální oblasti. Řídící výbor MAP schválil dosavadní výstupy projektu: analýzu MAP, strategický rámec MAP a plán
vzdělávacích aktivit.
Ve strategickém rámci MAP jsou zahrnuty a Řídícím
výborem schváleny projektové záměry školských subjektů
předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Toto je podmínka operačního programu EU – Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ze kterého se
tyto investiční projekty školských zařízení financují.
Aktualizace strategického rámce je možná 1x za 6 měsíců,
to znamená nejdříve v březnu 2017.
Všechny tyto výstupy projektu MAP v ORP Přelouč, kde
součástí analýzy je také vyhodnocení dotazníkových šetření – včetně dotazníkového šetření pro veřejnost, jsou uvedeny
na webových stránkách města Přelouč, na webových stránkách zpracovatele MAS Železnohorský region, z.s. Strategický rámec MAP ORP Přelouč se všemi schválenými projektovými záměry škol je také uveden na webových stránkách
http://www.dotaceeu.cz, kde jsou uvedeny všechny strategické rámce všech ORP v ČR v členění podle krajů.

K veřejnosti
Rozvoj a kvalita vzdělávání se týká každého z nás, ať již
z pozice dětí, žáků, rodičů či budoucích rodičů (kteří řeší vzdělání svých dětí) anebo také z pozice získávání vzdělání v dospělosti v rámci celoživotního procesu učení se. Proto partnerství
v rámci MAP je chápáno jako široké partnerství, veřejnost může
v případě jakýchkoliv návrhů, námětů či dotazů k tomuto projektu MAP v ORP Přelouč kontaktovat zpracovatele MAP – tedy Místní akční skupinu Železnohorský region, z.s. (MAS
ŽR). Tel. číslo: 720 953 766, jmenovité kontakty včetně e-mailových adres jsou uvedeny na webových stránkách MAS ŽR
http://zeleznohorsky-region.cz.

Jednání Řídícího výboru MAP,
schvalování strategického rámce MAP
a dalších výstupů projektu, 22. 9. 2016
Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 725156016, e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz,
www.zeleznohorsky-region.cz
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Obnova sídliště U školy v Pøelouči
KOORDINAČNÍ SITUACE I. ETAPA

Jedním z bodů XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, konaného dne
15. 9. 2016, bylo schválení Projektu regenerace sídliště U školy v Přelouči. Pokračuje se tak v před mnoha lety započaté
obnově prostředí na našich dvou panelových sídlištích na jižním okraji města,
z nichž to první, U třídy obránců míru, tu-

to završilo v závěru loňského roku realizací IV. etapy v části mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulicí.
Projekt regenerace sídliště U školy je
rozdělen do tří realizačních etap. První
etapa se týká části mezi Školní a Studentskou ulicí, druhá etapa řeší prostor mezi
Studentskou a Jižní ulicí a zbytek sídliš-

tě směrem k Palackého ulici spadá pod
třetí etapu.
Pro každou již dříve realizovanou etapu nebo její část mělo město snahu získat
finanční dotaci z programu Ministerstva
pro místní rozvoj České republiky, podprogramu regenerace sídlišť, který ji poskytuje až do výše 4.000.000 Kč. Ne vždy se

KOORDINAČNÍ SITUACE II. ETAPA
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Celkový situační výkres III. etapa

to podařilo, a tak v některých letech město neslo plně veškeré finanční náklady
samo. Bohužel i poslední doba přinesla
určitý útlum ve výši poskytovaných financí na tento účel ze strany ministerstva a získání dotace je tím náročnější,
protože je uspokojeno méně žadatelů.
Přestaly být poskytovány dotace na etapy zahajující regenerace sídlišť, což pro
město Přelouč opět znamená financování celé v současnosti prováděné první etapy ze svých prostředků.
Přidělení dotace vždy vyžaduje splnění určitých podmínek a kritérií, více
či méně náročných či specifických, ale
na straně města snaha po jejich naplnění nikdy nechyběla. Proto opět usilujeme o přidělení dotace v rámci tohoto
programu, tentokrát na druhou etapu
s termínem realizace v roce 2017. Za tím
účelem jsou tedy připravovány různé návrhové, analytické a ekonomické podklady, prováděn dotazníkový průzkum mezi
obyvateli sídliště, byli osloveni i předsedové jednotlivých společenství ze zde se
nacházejících domů a jejich připomínky
byly v možné míře do projektu zapracovány. Ne vše ale lze předem ovlivnit
a proto je přidělení dotace velkou neznámou.
Náplní projektu regenerace je rekonstrukce stávajících chodníků i výstavba
nových, též dle přirozeného pohybu oby-
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vatel sídliště, rekonstrukce parkovacích
stání a jejich navýšení novou výstavbou,
převážně ve Studentské ulici, ale též rozšířením parkoviště pod bývalou kotelnou
a zvýšením kapacity parkovacích ploch
v Jižní ulici, úprava ploch pro hry dětí,
zkvalitnění povrchu stávajícího sportovního hřiště a zřízení dalších hřišť pro fotbal
a badminton, zřízení ploch pro separovaný odpad, odstranění dožilých betonových
ploch a jejich zatravnění, doplnění odpo-

činkových ploch včetně potřebného mobiliáře. Bližší informace o prováděných
úpravách lze zjistit z přiložených situačních výkresů.
Všechny potřebné kroky dle podmínek poskytovatele dotace jsou postupně
činěny a musíme doufat, že naše snaha
bude v příštím roce korunována úspěchem a další část sídliště se dočká tolik
potřebné obnovy.
Miroslav Manžel

Inzerce
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Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu, T. J. Sokol Přelouč, Junák Přelouč,
Klub Dr. M. Horákové a Klub rodáků a přátel města Přelouče Praha

vzpomenou v pátek 28. října 2016 v 10.00 hodin

98. výročí vzniku samostatného československého státu
položením kytic k památníku T. G. Masaryka – prezidenta osvoboditele v parku u městského kina.
Vystoupí pěvecký sbor J. B. Foerster.
Zveme občany k účasti na této slavnosti.
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Informace týkající se sběrného dvora
V pátek 28. října 2016, ve státní svátek, bude sběrný dvůr uzavřený. Otevřený bude v ostatní provozní dny v obvyklé otevírací době.
Děkujeme občanům za pochopení.
Pro informaci uvádíme, že mobilní svoz NO a VO v místních částech a podzimní svoz větví proběhne v druhé polovině listopadu; přesný termín
bude zveřejněn v příštím čísle Roštu a na internetových stránkách města.

Recyklovat je nejen správné,
ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběr-
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né místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení
odložit:
§ Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště.
§ Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle
novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat
i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů,
aniž byste byli nuceni koupit si nový.
§ Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci.
V rámci projektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně
funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami,
můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například
Fondu ohrožených dětí.
§ Dobrovolní hasiči – se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po celé republice.
§ Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě
slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
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Dabing 2016
V sobotu 17. září proběhl XXII. ročník udílení Cen Františka
Filipovského v dabingu. Slavnostního večera se ve společenském sále Občanské záložny kromě představitelů města, odborné poroty a řady novinářů zúčastnily i známé herecké osobnosti jako např. Naďa Konvalinková nebo Hana Ševčíková. Přípravou
scénáře se ujal J. Černý a za režisérský pult usedl Daniel Hnát.
Celým programem provázel opět Ondřej Kepka.

Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování TV
seriálu – uděluje Český filmový a televizní svaz FITES s podporou donátora
Odborná porota došla k závěru, že žádný z přihlášených pořadů nepostoupí do nominace
Zvláštní cena poroty za dětský herecký výkon v dabingu
do 15 let dítěte – KOUZELNÝ PRSTEN – garantem je Ondřej
Kepka a Prezidium Herecké asociace
MATĚJ PŘEVRÁTIL za roli Finna Baxtera (Christian Martyn)
ve filmu SÁM DOMA 5: VÁNOČNÍ LOUPEŽ – vyrobila FTV Prima
ve studiu Babidabi)
Cena Františka Filipovského za celoživotní dabingovou
tvorbu – uděluje přidružený donátor na návrh Českého filmového a televizního svazu FITES
ZDENĚK ZENGER
Cena Františka Filipovského za celoživotní herecké mistrovství v dabingu – uděluje Herecká asociace
HANA MACIUCHOVÁ
PETR PELZER

Vítězství si nakonec v jednotlivých kategoriích odnesly tyto
osobnosti:
Cena Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu – cenu uděluje město Přelouč:
JANA ŠTVRTECKÁ za roli Vanda (Emmanuelle Seigner ve
filmu VENUŠE V KOŽICHU (vyrobilo MAC TV ve studiu Brněnská
soukromá televize.)
Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký
výkon v dabingu – uděluje město Přelouč
FILIP JANČÍK za roli Freddie (Joaquin Phoenix) ve filmu
MISTR (vyrobila Česká televize)

Cena diváků za nejlepší výkon nebo dílo v dabingu
V letošním roce z technických důvodů neudělena

Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování hodnotného audiovizuálního díla – uděluje Český filmový a televizní svaz FITES
CARLOS – režie MICHAL VOSTŘEZ – překlad a dialogy Anna Kareninová, zvuk Petr Lenděl – vyrobila Česká televize
Cena Františka Filipovského za překlad a úpravu dabovaného audiovizuálního díla – uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů za přispění Obce překladatelů
VENUŠE V KOŽICHU – překlad MICHAELA ŠIMONKOVÁ
FILIPOVÁ a HANA LHOTÁKOVÁ, dialogy Markéta Kautská – vyrobilo MAC TV ve studiu Brněnská soukromá televize
Cena Františka Filipovského za nejlepší zvuk dabovaného
audiovizuálního díla – uděluje Asociace pracovníků se zvukem
VERDI – zvuk ZDENĚK DUŠEK a EVA JAVŮRKOVÁ – vyrobila Česká televize
Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby – uděluje město Přelouč
V HLAVĚ – režie BRAŇO HOLIČEK – překlad Vojtěch Kostiha, dialogy Braňo Holiček, zvuk Guillermo Teillier a Martin Večeřa, výsledný mix Shepperton International, vyrobilo Studio
Virtual
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
V měsíci záři zasahovala hlídka MP opakovaně u rodinné hádky. Při posledním výjezdu museli strážníci přivolat lékařskou záchrannou službu,
jelikož jeden z aktérů byl zraněný na krku a rukou.
Údajně se pokoušel o sebevraždu. Jestli se jednalo o sebevraždu „na oko“ nebo skutečnou je předmětem šetření.
V odpoledních hodinách byl strážník MP, který prováděl kontrolní činnost ve městě, upozorněn
občanem, že v ulici Nádražní je skupina obyvatel,
kteří se navzájem napadají. Vyjel na místo a do příjezdu posil se snažil situaci uklidnit. Naštěstí došlo jen k drobným zraněním. Přivolaná hlídka PČR si celou věc
přebrala k dořešení.
Ve večerních hodinách navštívil jednu místní restauraci
podnapilý muž a pod pohrůžkou násilí se dožadoval jídla. Obsluha se nezalekla a muže vykázala pryč. Ten odešel do nedalekého baru, kde se celá věc opakovala. Přivolaná hlídka MP muže
ztotožnila a posléze vykázala z baru.
Při kontrole města si hlídka MP všimla muže ležícího na chodníku. Muž nebyl schopen komunikace a jevil známky opilosti.
Na místo byl přivolán lékař a hlídka PČR, která muže převezla
na protialkoholní záchytnou stanici v Pardubicích.

Mladý muž, který se vrátit v brzkých ranních hodinách z baru, napadl svoji matku a vyházel obsah
kuchyňské linky oknem na ulici. Strážníci, kteří byli na tuto událost telefonicky upozorněni, vyjeli na
místo, kde už byla situace zklidněná. Přivolaná hlídka policie mladíka odvezla na protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic.
Službu konající dozorčí MP Přelouč, přijal telefonické oznámení o doutnající hromadě na pozemku při okraji obce Klenovka. Hlídka na místě
zjistila, že zde dohořívá hromada klestí. Jelikož pozemek sousedí s lesem, byli na místo přivoláni hasiči, kteří provedli uhašení doutnající hromady.
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

Inzerce

10 / 2016
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Trh práce
na Pøeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

K 31. 8. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 388 474 uchazečů o zaměstnání. To je o 4 193 méně než v červenci, o 62 192
méně než v srpnu 2015. Z celkového počtu lidí bez práce bylo
370 574 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob
klesl na 5,3 % (červenec 2016 – 5,4 %, srpen 2015 – 6,2 %).
Meziročně se o 35 500 zvýšil počet volných pracovních míst.
Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 139 268,
což je nejvíce od září 2008. Tehdy jich bylo 139 557. V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za červenec, druhou nejnižší nezaměstnanost v EU.

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 8/2016
K 31. 8. 2016 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 4 248 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 5 281 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadalo 0,8 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 3,6 %.
Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Přelouč 4,5 %
Pardubice 3,4 %
Holice 3,0 %

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 –
zkušební komisař
Termín k podání přihlášky s životopisem a dalšími doklady je
do 23. 11. 2016

Podrobné informace najdete na www.mestoprelouc.cz,
na úřední desce nebo na telefonu 466 094 105.

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

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc srpen 2016 byla v obcích
regionu Přeloučsko:
Holotín 7,9 %, Morašice 7,4 %, Vápno 6,7 %, Urbanice 6,4 %
(4 UoZ), Hlavečník 6,1 %, Kojice 6,0 %, Brloh 5,8 %.

Inzerce

Kontakty: Ředitelka
950 144 407
Oddělení zprostředkování, evidence a podpor
v nezaměstnanosti: 950 144 401, 402, 403, 404, 405, 406
Oddělení nepojistných sociálních dávek:
hmotná nouze
950 144 520, 503
SSP
950 144 501, 502, 504
Příspěvek na péči
950 144 521, 723
Dávky OZP (průkazky)
950 144 506, 505
Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz
Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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Městská knihovna v Pøelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA

KRÁSNÁ LITERATURA

Vojenství
CÍLEK, Roman
Skorzeny: život na hraně.
Praha: Epocha, 2016.

BOBEK, Miroslav
Trojský lev: ze zápisníku ředitele ZOO.
Praha: Radioservis, 2016.

Výchova
PEKAŘOVÁ, Lidmila
S.O.S.: skutečné příběhy ze života partnerů,
rodičů, dětí a řešení jejich problémů.
Olomouc: Poznání, 2014.
Literatura
FOSTER, Thomas C.
Jak číst literaturu jako profesor: zábavný
průvodce čtení mezi řádky.
Brno: Host, 2016.
Dějiny
LIŠKA, Vladimír
Karel IV. : záhady a mystéria.
Praha: XYZ, 2016.
Životopisy
HAJNÝ, Pavel
Marie Baťová: první dáma Zlína.
Praha: Dobrovský, 2016.
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ČECHOVA, Dora
Padaná letní jablka.
V Praze: Labyrint, 2015. (povídky)
TŘEŠTÍKOVÁ, Radka
Bábovky. Vydání první.
Praha: Motto, 2016.
VACULÍK, Ludvík
Další tisíce. Jonáš a obluda.
V Brně: Atlantis, 2015. (fejetony)
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ŠÁCHOVÁ, Irena
Zábavná logopedie: cvičení na doma
i do školky. Praha: Fragment, 2016.
WEINBERGER, Jiří
Učíme děti myslet a mluvit, aneb, Ví to
každá kapka. Brno: Edika, 2016.
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Baobaba a jiné příběhy.
V Praze, Albatros 2015.

JK.
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
Prvňáčci mají za sebou první den ve škole
První školní den je velkou událostí zejména pro prvňáčky, kterým začíná nová etapa. Slavnostním okamžikem je také pro jejich rodiče a učitele prvních tříd. Ani na naší škole tomu nebylo
jinak. Padesát žáčků dvou prvních tříd přišla přivítat paní starostka Bc. Irena Burešová spolu s paní ředitelkou Mgr. Hanou Konvalinkovou a paní zástupkyní školy Mgr. Květoslavou Pokornou.
Jaké pocity asi ti nejmenší, ale i dospělí zažívali? Radost, obavy, strach z povinností a odpovědnosti? Není třeba se bát. S nástupem do školních lavic děti pomalu upouštějí od hravých činností k činnostem ve formě úkolů. Ve výuce mají své místo hry,
které procvičují řadu dovedností. Cvičí se slovní pohotovost, řeč,
paměť, předčíselná a číselná představa, tělesná obratnost, zdatnost. Zařazují se i hry se sociálními rolemi. Každý si hledá nové
kamarády a vybírá si zájmové kroužky. Učí se nenásilně pravidelnosti v denním režimu a především povinnostem.

My – učitelé – je budeme důsledně vést. Spolu s rodiči budeme trpěliví, vnímaví a ochotni jim vždy pomoci. Věřme, že pak naši nejmenší budou zažívat ve škole pocit radosti a pohody.
Přejme si, aby se nám všem ve školním roce 2016/2017 dařilo.
Mgr. M. Černohlávková

Logopedie
Žákům 1. a 2. tříd s drobnými vadami řeči poskytujeme logopedickou péči. Nově navozené hlásky procvičujeme při jazykových
hrách, při kterých rozvíjíme slovní zásobu a mluvní obratnost.
Dbáme na rozvoj sluchového a zrakového vnímání a paměti. I při
hrách se slovy se dá zažít trochu zábavy.
Protože základem úspěšného nástupu do školy je i správná
výslovnost a dobré komunikační schopnosti, bude možné po zápisu do 1. tříd domluvit si konzultace.
Mgr. M. Černohlávková

Kroužky
V letošním školním roce otevíráme následující zájmové kroužky:
Jazykový
4x p. Pokorná
Aj
pro 1. třídy
Jazykový
2x p. Paráková
Aj
pro 2. třídy
Jazykový
1x p. Paráková
Nj
pro 1. st.
Doučování
1x p. Školníková Aj
pro 3. třídu
Doučování
1x p. Školníková Ma pro 3. třídu
Doučování
2x p. Horychová Ma pro 6. + 7. třídy
Matematický 2x p. Holická
Ma pro 8. + 9. třídy
Tyto kroužky a doučování budou hrazeny z projektu Inkluzivní
vzdělávání pro Pardubický kraj.
Florbal
1x p. Ostatek pro 4. + 5. třídy
Logopedie
p. Černohlávková pro 1. třídy
Logopedie
p. Staňková pro 2. třídy
Keramika
2x p. Šorfová
2x p. Vašíčková
2x p. Staňková

Plavecký výcvik ve čtvrtých tøídách
Třídy IV. A a IV. B ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí opět začaly jezdit na plavecký výcvik. Obě třídy tak navazují na výuku
plavání ve třetí třídě v loňském školním roce. Opět jezdíme do nově zrekonstruovaného Aquacentra v Pardubicích. K výuce je žákům k dispozici padesátimetrový krytý plavecký bazén. Žáci se
účastní výuky pod odborným vedením plaveckých instruktorů,
kteří děti rozdělují do družstev podle výkonnosti, získaných dovedností a plaveckých schopností. Někteří „méně zdatní plavci“
využívají při výcviku plavání v bazénu různé pomůcky usnadňující plavání a pohyb ve vodě.
Plavecký výcvik je koncipován na deset lekcí po dvou hodinách. V polovině výcviku je plánována relaxační dvouhodinovka,
při které žáci relaxují na tobogánech a sjíždějí je na velkých nafukovacích plavidlech. Mohou si vyzkoušet i vířivku, kde se jim
obzvlášť líbí. I při těchto činnostech jsou děti pod odborným dohledem.
Na konci celého plaveckého výcviku žáci dostávají za své získané plavecké dovednosti „mokré vysvědčení“. Děti se na každou další hodinu „plavání“ těší, při výuce zažijí i spoustu legrace. A tak „hurá“ na další hodinu!
Mgr. D. Paráková
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Základní škola Smetanova ul.
Už jim to nastalo – 1. školní den

Projektový den „Poznáváme se navzájem“

Ve čtvrtek 1. září bylo krásné počasí, a tak si 60 prvňáčků
užilo svůj velký den, na který mohou dlouho vzpomínat nejen
oni sami, ale i jejich rodiče. Po přivítání se svými vyučujícími se
svezli v kočáru taženém kladrubskými koňmi. Našim nejmladším žákům přejeme hodně štěstí a samé dobré známky.

V úterý 13. 9. hned ráno vyrazili žáci 6. A a 6. B společně se
svými třídními učitelkami, školní preventistkou a psycholožkou
směr Břehy. Nejdříve využili příjemného dopoledního počasí ke
kolektivním hrám v parku pod náměstím, jejich cesta pak pokračovala stinným lesem přes Slavíkovy ostrovy. V Břehách na

rozpálených ulicích už tak příjemně nebylo, a tak v místním obchodu potravin byly vykoupeny snad všechny nanuky. Další hry
zaměřené na kontakt a komunikaci proběhly ve stínu stromů
a pak už se vyrazilo zpět kolem Buňkova do Přelouče. Polední sluníčko všechny naprosto vyčerpalo, a když do toho zaznělo zvolání „Bomba!“, každý lehl na zem, ale vstávat se nikomu
nechtělo. Nakonec přece jen došli a akci zhodnotili tak, že se
nejen dobře pobavili a zasportovali si, ale také měli možnost
se vzájemně lépe poznat. Tak byl splněn cíl tohoto projektu.

U ŠKOLY SNAD STRAŠÍ?!
V úterý 25. 10. 2016
Přijďte se trochu bát a projít si
naši strašidelnou stezku parkem u budovy I. stupně.
19.00 – předškoláci a mladší děti
20.00 – 1.–3. třída
a další zájemci
Zveme všechny malé děti,
jejich rodiče či jiný doprovod.
ZŠ Smetanova, Přelouč

SBÌR STARÉHO PAPÍRU
KDY:

Co se dělo v záøí
q Tři třídy 2. ročníku zamířili do Jičína – města pohádek.
q Žáci 4. a 5. tříd zavítali do Pardubic a ve Východočeském
divadle zhlédli divadelní hru Rychlé šípy.
q Technohrátky na SPŠ stavební v Pardubicích podpořily zájem vybraných žáků z 8. a 9. tříd o technické obory.
q Většina žáků z 9. ročníku a několik osmáků prožili pět dní
s partnerskou třídou v německém Sebnitzu.
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KDE:

18. 10. úterý
14.00 – 16.30
19. 10. středa
7.15 – 8.00 a 14.00 – 16.30
20. 10. čtvrtek
7.15 – 8.00
ul. Školní, prostor mezi školní jídelnou a ZŠ

Sbíráme noviny, časopisy, letáky a směs papíru,
kartóny ani lepenku NE.
Máte-li možnost, papír prosím zvažte.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Začátek nového školního roku na ZUŠce je vždy tak trochu
s otazníkem, o jaké obory bude největší zájem. S hrdostí můžeme říct, že naše škola letos doslova praská ve švech a žádný obor nezůstal pozadu. Množství zájemců o studium je letos
tak velké, že zejména v hudebním oboru už nelze uspokojit
všechny zájemce, maximální naplněnost je i na výtvarném oboru. Doufáme tedy, že letošní školní rok bude plný energie a společné práce, tak jak to naznačily první školní dny.
Ve školním roce 2016-17 chystá ZUŠka jako už tradičně velké množství veřejných akcí. Kromě těch už zavedených multioborových, jako je Absolventský ples, festival Polanského Přelouč, adventní koncerty, jarní koncerty, Dny otevřených dveří,
samozřejmě připravujeme i velkou řadu menších, kterých často probíhá i několik během jediného dne. Neodmyslitelnou součástí života školy jsou i soutěže, které se konají během celého školního roku. V letošním roce budeme pořadateli krajského
kola soutěže dechových orchestrů, o jehož přesném termínu
budeme včas informovat.
Petra Lojínová

BUDOVA ZUŠKY OPÌT
Umělci jsou taky jen lidé s běžnými potřebami a potřebou
zázemí. Během loňského školního roku došlo několikrát k problémům s ucpaným odpadem, a věřte, že taková věc dokáže
rychle vrátit do reality i ty nejumělečtější duše. Během prázdnin
byly díky vstřícnosti zřizovatele v přízemí budovy zrekonstruovány odpady, sociální zařízení a úklidová místnost a upraveno WC
pro invalidy. Děkujeme našemu zřizovateli, městu Přelouč, za
velké vylepšení podmínek pro žáky, učitele i další návštěvníky
naší školy.
Petra Lojínová

KONCERT PRO SVÌTLUŠKU

nefiční koncert, z nějž výtěžek ze vstupného věnovala na konto
nadace Českého rozhlasu „Světluška“. Peníze budou pomáhat
zrakově postiženým dětem. Na koncertě se představili žáci dechového a klavírního oddělení a nakonec zazpíval pěvecký sbor
Rošťák. Děkujeme panu faráři za propůjčení prostor k pořádání koncertu a členkám pěveckého sboru za prodávání sbírkových předmětů nadace Světluška před koncertem. Samozřejmě
děkujeme také všem, kteří na koncert přišli a podpořili celou
akci.
Michal Chmelař

Profesor ze Salzburského Mozartea
v Pøelouči
16. 9. naše škola hostila vzácnou návštěvu. Pozvání k nám
totiž přijal profesor Wolfgang Gaisböck, který vyučuje hru na
trubku na jedné z nejprestižnějších hudebních univerzit světa – na Mozarteu v Salzburku. Naší školu navštívil po dvou
letech a opět si pochvaloval, jak na škole v relativně malém
městě skvěle funguje výchova mladých talentů. Profesor Gaisböck poradil nejen již pokročilým studentům, ale spoustu dobrých rad řekl i těm nejmenším, teprve začínajícím žákům. Budeme se těšit na jeho další návštěvu.
Michal Chmelař

Soustøedění orchestru v Itálii
Dechový orchestr koncem srpna absolvoval týdenní soustředění v Caorle v Itálii. Od 19. 8 do 28. 8. koncertoval, nacvičoval nový program, ale také odpočíval na pláži u moře nebo
u bazénu. Po koncertě v Caorle orchestr například navštívil lodí
Benátky nebo se projel turistickým vláčkem po městě. Zkoušky
komorních souborů přímo na pláži si velmi oblíbili turisté, kteří je pravidelně chodili navštěvovat.

14. 9. naše škola již poněkolikáté podpořila projekt „Světlo
pro Světlušku“. V kostele sv. Jakuba v Přelouči uspořádala be-

Soustředění se zúčastnilo 45 dětí, z toho 10 dětí, které z přípravného orchestru do hlavního koncertního nastupují od letošního školního roku.
Michal Chmelař
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Zprávy z VOLANTU
První měsíc nového školního roku máme za sebou a docela
dobře jsme se zaběhli. Pustili jsme se naplno do práce a realizace aktivit a byli jsme rádi, že jsme se po prázdninách opět
všichni sešli. Se školou přišly domácí úkoly a doučování a také někdy lovení vědomostí schovaných v hlubinách paměti, přece jenom se dlouho odpočívalo ☺. S přípravou školáků a předškoláků nám první dva týdny pomáhala staronová oblíbená
praktikantka Nikolka, takže to šlo jako po másle. Nikdo neunikl
pozornosti. I jí čeká tento rok spousta učení, jelikož studium
ukončuje, tak budeme držet palce, aby vše hravě zvládla. No
samozřejmě, že jsme se jenom neučili. Sportovali jsme, hráli
si, tvořili, prostě jako vždy. Oprášili jsme taneční choreografii
a pokračujeme dál. Chystali jsme výrobky na prodej na Slavnosti Františka Filipovského. U stánku se vystřídalo celkem sedm
malých brigádníků. Všem, kteří si u nás něco zakoupili a pod-

pořili tak naší činnost, mockrát děkujeme. Děti si vysloužily za
práci malou výplatku a ještě jsme mohli nakoupit potřeby na
tvoření a spoustu bonbónů, které v klubu dostávají děti za odměnu. A hlavně měli radost, že se u nás lidé zastavili a něco si
koupili. 26. jsme měli ve VOLANTU otevřené dveře úplně pro
všechny, kteří měli zájem podívat se, jak to u nás vypadá ☺. Po
celý měsíc jsme chystali výstavu do městské knihovny. Téma
je Vzpomínky na léto. Obrazy budou v prostorách knihovny vystaveny celý říjen. No a pomalu začneme chystat kostýmy na
oblíbený Halloween a vyrobíme si draky a až bude pořádně
foukat, vyrazíme ven ☺.

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

13.30 – 17.30
13.30 – 17.00
tel. 773 001 046

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

10 / 2016
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Vítání občánkù
Zářijové vítání občánků (13. 9.) se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Šimon Šotola

František Fiala
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Tereza Kaňková

Sabina Přecechtělová

Andrea Hromádková

Ema Brzicová

Eliška Volejníková
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Vítání občánkù
Zářijové vítání občánků (20. 9.) se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Klára Gorcsosová

Zuzana Beránková Barbora Bernkrautová

Natalie Veselá

Viola Postlová

Agnes Kvetová

Valentyna Hrušová

10 / 2016
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Vladimíra Paďourová
František Hollmann
Jaroslava Klapková
Marie Korečková
Marie Pospíšilová
František Husák
Jiřina Kousalová
Vladimír Panchártek
Jaroslava Plačková
Olga Holečková
Růžena Lešková
Věra Liebichová
Věra Bergerová
Zdeněk Kopecký
Jaromír Rambousek
Marie Tesařová
Hana Šoltová
Růžena Novotná
Růžena Veselá
Božena Heřmánková

96 let
95 let
95 let
92 let
92 let
92 let
91 let
91 let
90 let
89 let
88 let
87 let
87 let
86 let
86 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let

Vzpomínka
83 let by se dožil 29. 9. 2016
pan František NEUMANN,
který nás navždy opustil před 10 lety
30. 7. 2006.
Vzpomíná syn František.

Když jsou děti inspirací
Zajímalo by vás, jaké lsti dokázal vymyslet Sisyfos, jak to bylo s králem Šalomounem a královnou ze Sáby, zda byl praotec Čech skromný či intrikán? Nejen o tom si můžete přečíst v nedávno
vydané knížce Zdeny Pšeničkové Z dávných luhů
a hájů. Autorka zábavnou formou zachycuje události z doby antiky, parafrázuje některé historické osobnosti, vypráví příběhy z bible i naší minulosti. Paní Zdena od mládí totiž
ráda četla, zajímala ji historie a literatura faktu. Některé příběhy a události ji během života nějak oslovily a později je s vtipem
a nadhledem převyprávěla po svém.
„Tato práce mě bavila nejvíc, postavy jako by přede mnou samy ožívaly a diktovaly mi své osudy,“ říká o této knize Zdena Pšeničková.
A v doslovu čteme:
„Časy se mění a my s nimi, ale co když tomu tak není? Co
když jsou lidé stále stejní, jen jsou zasazeni do jiných poměrů?
Proč nezvolit tedy jiný, veselejší, a tím i lidštější úhel pohledu
a opustit přísně vědecké i rétorské hodnocení světových, tedy
i našich, biblických a antických dějin?“
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Gustav Souček
Marie Líbalová
Miloslav Veselý
Jindřiška Škardová
Milan Harvánek
František Borovský
Marie Valentová
Miluše Kučerová
Alena Macová
Blanka Svobodová
Marie Vaňurová
Marie Hubšilová
Anna Vrbová
Karel Faitl

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

STŘÍBRNÁ SVATBA
Martin a Jiřina Kurtincovi

6. 7.

ZLATÁ SVATBA
Fejl Josef a Marie

31. 7.

Vzpomínka
Dne 3. 10. 2016 je tomu rok,
co nás navždy bez slůvka rozloučení opustila
naše milovaná maminka a babička
paní Alžběta POVEJŠILOVÁ.
Stále vzpomínají děti Václav, Jana a Pavel s rodinami.

Této knize pro dospělé předcházel román Dávná sága, kniha
povídek Divoženka.
Literární začátky Zdeny Pšeničkové (zajímavé je, že začala
psát a vydávat knížky až v důchodovém věku) souvisí s vyprávěním pohádek svým dětem. Nebyly to klasické pohádky, z té doby
si vzpomíná hlavně na jednu- O hodném drakovi. „Tu jsem totiž
musela stále vypravovat“, usmívá se paní Zdena. A později vymýšlela příběhy pro svá vnoučata a začala si je zapisovat. Tak
vznikly knihy pohádek.
První byl vlastně „samizdat“ Pohádky o moři, pak přišly další, vydané již v nakladatelství Brána: O malém tučňákovi (2015),
O bázlivém strašidýlku (2016). Již názvy napovídají, že se nejedná o tradiční pohádkové postavy, setkáte se také se zlobivým
autíčkem, zlým náklaďákem, se starým jeřábem... Pohádkami o květinách a zvířatech chtěla naučit své děti i vnoučata ohleduplnosti a lásce k přírodě.
Příběhy autorka „testovala“ na své vnučce Terezce, malé čtyřleté Elence už se také líbí babiččino vyprávění. A jistě potěší i další děti i jejich rodiče či prarodiče. Možná je v mnohém inspiruje,
ať už v příbězích, nebo v podobné vlastní tvorbě.
Paní Zdena Pšeničková žije již mnoho let v Přelouči, většinu
svého života pracovala v místní Tesle. Psaní se věnuje i nadále,
takže se můžeme těšit na další zajímavé příběhy.
JM
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Okénko z Domova u fontány
V Domově u fontány oslavili konec léta
po námoønicku
Zahrada Domova u fontány se 16. září proměnila v námořnický koráb plný bujarých námořnic a námořníků. V tomto netradičním pojetí oslavili zaměstnanci i klienti konec léta. Letošní akce
se zúčastnili i významní hosté – Miluše Horská, místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR, Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor, Ladislav Valtr, místopředseda finančního výboru Pardubického kraje
a Irena Burešová, starostka města Přelouč.

„Letošní loučení s létem jsme pojali vskutku netradičně. Inspiroval nás k tomu náš slogan o bezpečném přístavu. Měla jsem
radost, že zaměstnanci tuto recesi vzali za svou a mnozí v námořnickém oblečení a s dobrou náladou provázeli klienty celým dnem při kulturních vystoupeních, či opékání buřtů. Kapitán
musí jít mužstvu příkladem, proto jsem i já stála u pomyslného
kormidla v námořnickém oblečení a společně se všemi přítomnými jsem si užívala krásné pozdně-letní odpoledne“, sdělila
ředitelka Domova u fontány paní Danuše Fomiczewová.
Zahrada Domova, kde
se loučení s létem každoročně koná, se proměnila
k nepoznání – altány pokryly námořnické sítě, cestu do zahrady lemovaly svítilny pro všechny potulné
námořníky a nechyběla ani
hudba v pravém námořnickém stylu. Hosté si tak spolu s vystupujícími umělci mohli zazpívat takové písně, jako Tuhle
rundu platím já, Děti z Pirea a mnoho dalších.
Akci si nenechal ujít ani Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor: „Velmi
rád jsem přijal pozvání na akci Loučení s létem, která má vždy
krásnou atmosféru. Na klientech Domova u fontány je vidět, jak
si hudbou vyplněné odpoledne užívají a mají radost z toho, co si
pro ně zaměstnanci přichystali. Z takovýchto akcí se vždy vracím
domů plný pozitivních dojmů a radosti z toho, jaké milé zážitky
dokáží provozovatelé sociálních služeb Pardubického kraje zprostředkovat svým klientům.“
A jak se líbila slavnost samotným klientům? „Opět to nemělo chybu! Líbilo se mi, jak si zaměstnanci dali práci s výzdobou
a dělali vše proto, abychom si loučení s létem užili co nejvíce.
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Starají se tu o nás opravdu dobře. Pořád se tu něco děje a člověk se tak může stále na něco těšit.“ dodala obyvatelka Domova, paní Marie Strouhalová.

Do nových pokojù s bezbariérovými koupelnami
se klienti Domova u fontány nastěhují již v øíjnu
Domov u fontány slavnostně otevřel nově zrekonstruovaná
oddělení, která nabídnou klientům útulnější bydlení a zaměstnancům lepší zázemí. První klienti se do nových pokojů přestěhují již v říjnu.
„Domov u fontány prošel v posledních pěti letech mnoha stavebními úpravami, jejichž cílem bylo zajistit nejen bezpečnější,
ale i důstojnější bydlení našim klientům. To by samozřejmě nebylo možné bez podpory našeho zřizovatele, Pardubického kraje,
který velkou část stavebních úprav financoval. Přestavba za plného provozu je vždy náročná (pro všechny aktéry), ale odhodlání
vše přestát je podpořeno radostí z toho, že i další obyvatelé našeho domova budou moci svůj život prožít v příjemném prostředí“, sdělila ředitelka Domova u fontány Danuše Fomiczewová.

Rekonstrukce, která započala v lednu tohoto roku, se zaměřila na přestavbu dalších dvou oddělení z celkových osmi. Cílem
bylo upravit původní prostory tak, aby daly vzniknout prostornějším pokojům, ze kterých bude zajištěn přímý vstup do koupelny
s toaletou. Na základě zkušeností z předešlých rekonstrukcí budou také obě nová oddělení vybavena dvěma společenskými prostory namísto jednoho, díky čemuž budou snadněji dostupné pro
všechny klienty. Díky této přestavbě bude moci již většina klientů Domova u fontány bydlet na zrekonstruovaných odděleních,
které více odpovídají dnešním potřebám obyvatel. Poslední fáze
rekonstrukce, která se uskuteční v roce 2017, bude zaměřena
na přestavbu posledních dvou oddělení. Poté budou mít všichni
klienti zajištěnou stejnou úroveň bydlení s možností využití jednolůžkových pokojů, se kterými se po rekonstrukci počítá.
„Musím říct, že za ta léta, co Domov u fontány navštěvuji, se
výrazně proměnil. Nemyslím jen budovu, která je díky stavebním
úpravám méně náročná na energie a svým obyvatelům i zaměstnancům nabízí komfortnější podmínky. Výrazný posun vnímám
i v kvalitní péči o klienty Domova u fontány, a to díky odbornému a lidskému přístupu zaměstnanců k seniorům. Jsem rád, když
organizace, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj, se takto
dobře rozvíjí,“ doplnil člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.
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Klub aktivní senior (KLAS)

Čtyři členové našeho spolku se zapojili do akce pomoci hospicu v Červeném Kostelci. Vlastníma rukama vyrobené předměty nabídli nejdříve k vystavení a poté k prodeji, jehož výtěžek bude
věnován tomuto zařízení.
Kubátovi

Záøí v Klas(u)
Po dvouměsíční přestávce se sešla devítičlenná skupinka členů opět na nádraží. Naše cesta tentokrát směřovala do Nového Města nad
Metují. Právě totiž probíhají v mnoha městech a obcích už tradiční Dny evropského kulturního dědictví a jsou zpřístupněny památky za zvýhodněné vstupné nebo zdarma. Mnohé objekty, jinak
nepřístupné, je možno navštívit právě v těchto dnech. My jsme
zvolili cestu nejdříve do Smiřic a to s velmi zasvěceným průvodcem jsme si prohlédli zámeckou kapli Zjevení Páně z konce
17. století, za jejíhož stavitele je považován Krištof Dienzerhofer
nebo Jan Blažej Santini. Hlavní oltářní obraz je dílem Petra Brandla. Za zmínku stojí také neobvyklá budova místního nádraží, které připomíná spíše vilu. Různá místa v okolí bylo možné navštívit
prostřednictvím autobusové linky zdarma.
Díky této možnosti
jsme se dostali do Nového Města
a prohlédli si
zámek, park,
kostel, muzeum i Galerii ve věži Zázvorka. Kromě vstupného do zámku vše zdarma. Na náměstí probíhal nejen
jarmark, ale i program. Na podiu se střídaly soubory taneční, hudební skupiny i jednotlivci. Autobusové linky jsme využili i k cestě zpět do Smiřic, odkud je spojení jednodušší a kratší.
Druhé zářijové setkání máme v úmyslu navštívit Dvůr Králové a zajít na exkurzi do výrobny vánočních ozdob. Nenecháváme
si ujít výšlap k Braunovu Betlému nad obcí Žíreč.

V Pøelouči vznikl
krátký film Chytači
Svoji premiéru si počátkem září na internetu odbyl krátký film
Chytači. Film, který jsme natáčeli v loňském prosinci, vypráví o mladém vojákovi, jež hlídá ulice během přírodní katastrofy. V hlavních rolích se představili Radek Vančura, Tomáš Kasal a Pavlína
Macounová, žáci herce Východočeského divadla v Pardubicích
Zdeňka Rumpíka, který dlouhé roky vedl dramaťák přeloučské
ZUŠ a nyní v Pardubicích
rozvíjí mladé herecké talenty v divadelním studiu LAIK.
Kamery se zhostil Luděk
Dvořáček a režie Aleš Doležal. O hudbu se postaral
přeloučský hudebník a skladatel Filip Drábek.
Ačkoliv jsme museli stihnout natočit film v poměrně úzkém
časovém okně před vánočními svátky, nakonec se vše podařilo
i díky přívětivému počasí, když během natáčení jedné z klíčových
scén filmu 23. prosince bylo nezvykle teplo a nebe bez jediného
mraku. Děkujeme také přeloučské pekárně Jenta, která nám umožnila natáčet ve svém areálu.
Film jsme přihlásili na festival „Černá věž“ v Českých Budějovicích, kde se v listopadu představí s dalšími amatérskými snímky
z celé republiky. Ke zhlédnutí je ale už teď dostupný na internetovém portálu Youtube.com pod jménem „Chytači – krátký film
(2016)“.
Za štáb Aleš Doležal

10. ročník Rotopedtours a Pěškotours je tu!
Klienti Domova u fontány v Přelouči
se v říjnu již po páté zúčastní projektu Rotopedtours a Pěškotours, který organizuje Národní síť podpory zdraví.
Hlavním cílem akce je udržet si kondici, zastavit ubývání sil kvůli nedostatku
pohybu a udělat něco pro své zdraví i náladu. Každý rok senioři dokazují, že věk
ani zdravotní stav nerozhoduje, když chce
člověk něco udělat pro své zdraví. Každý
účastník ujde nebo ujede to, co zvládne –
každý metr byl, je i bude úspěchem!
A jak vlastně projekt probíhá? Účastníci si po celý měsíc říjen zaznamenávají
svou pohybovou aktivitu, konkrétně nachozené, nebo ujeté metry na rotopedu či šlapadle. Tyto metry si jednotlivci na konci
měsíce sečtou s cílem, aby jejich skupina/
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/zařízení dojela co nejdále. Je však třeba
zdůraznit, že nejde o soutěž (pro někoho,
kdo k pohybu potřebuje berle, chodítka

nebo jiné pomůcky, je stejným úspěchem
překonat třeba i deset metrů jako pro jiného deset kilometrů). Organizátoři si nej-

více přejí, aby účastníky tato forma pohybu bavila, motivovala k celoroční aktivitě
a v konečném důsledku se podílela i na
zlepšení jejich zdravotního stavu.
Ačkoli v projektu nejde o rekordy, každý rok s nadšením sledujeme vzrůstající počet účastníků i počet zdolaných kilometrů.
Jen si představte – loni se seniorům z celé
republiky (účastnilo se jich 2128) podařilo ujít a ujet neuvěřitelných 100 752 km!
Velkou porcí kilometrů (1308 km) přitom
k tomuto krásnému výsledku přispělo
58 účastníků Domova u fontány v Přelouči. Toto zařízení nebude chybět ani
v letošním ročníku – popřejme proto účastníkům do nadcházejících dnů, ať mají hodně elánu, pevnou vůli a z pohybu především radost!
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Dětský tábor Budislav u Litomyšle
I v letošním roce pořádala Pionýrská
skupina Přelouč letní tábor pro děti od 7
do 14 let. Po deseti letech, kdy jsme jezdili
do Janoviček u Broumova, jsme změnili základnu a vrátili se do Budislavi u Litomyšle, kde jsme už také pobývali. Důvodem
byla změna podmínek a nejistota fungování objektu. V neposlední řadě jsme potřebovali změnit už známé prostředí tábora.
Trošku nevýhodou byl pozdější termín,
protože jsme už léta měli ustálenou dobu
a zájemci už s tím dopředu počítali a přizpůsobovali si dovolenou. To bylo zřejmě

důvodem, že jsme letos neměli zcela naplněno, ale nic nebránilo tomu, aby si děti užili 14 dnů putování jako námořníci po
moři. Soutěžili v různých sportovních disciplínách, vařili v přírodě, vyzkoušeli si ošetření různých zranění. Ukázku své práce
předvedla i skupina rychlého nasazení
z Chrudimi, což bylo pro děti zpestřením.
Celodenní výlet byl směrován do Toulovcových maštalí. Pobyt rychle uběhl a byla
tu oblíbená táborová pouť, která mohla
proběhnout díky sponzorským darům od
rodičů, za což jim patří velké poděkování.

Handicap fish cup 2016
9. ročník se konal na rybníku „Bašta“ v Lázních Bohdaneč
v sobotu 3. září 2016 za pěkného počasí.
Závodů se zúčastnilo 8 domovů a chráněných bydlení, v závorce jsou uvedeny počty závodníků z jednotlivých ústavů. Svitavy: (7),
Bystré: (7), Žampach: (5), Kuňka: (6), Pardubice: (7), Slatiňany: (6),
Studánka: (6), Přelouč: (8), to je celkem 52 závodníků. Jednotlivé
domovy si vylosovaly stanoviště, na kterém po 8. hod. začaly lovit.
V 10.00 hod. byla půl hodiny přestávka na protočení stanovišť
a na svačinu. V 12.00 byl závod ukončen s tímto výsledkem:
1. místo – Chráněné bydlení Přelouč (1222 cm, 35 ks ryb)
2. místo – Domov na rozcestí Svitavy (1149 cm, 30 ks)
3. místo – Domov sociálních služeb Slatiňany (359 cm, 10 ks)
4. místo – Domov u Studánky (270 cm, 8 ks)
5. místo – Domov pod hradem Žampach (247 cm, 7 ks)
6. místo – Chráněné bydlení Pardubice (182 cm, 4 ks)
7. místo – Domov na zámku Bystré (150 cm, 4 ks)
8. místo – Domov pod Kuňkou (143 cm, 4 ks)

Další poděkování patří všem vedoucím,
kuchařkám a ostatním pracovníkům tábora, kteří se této činnosti věnují ve svém volném čase, nebo si berou dovolenou a to
bez nároku na odměnu. Tou je nám všem
radost a spokojenost dětí.
Pro příští prázdniny už máme stanovený termín tábora opět v Budislavi a to
15. 7. – 29. 7. 2017. Přihlášky se budou
vydávat v prvním týdnu v dubnu.
Budeme se na vaše děti těšit.
Za vedení tábora
Mgr. Marie Mikešová

Akci podpořil PARDUBICKÝ KRAJ, MĚSTA PŘELOUČ A LÁZNĚ BOHDANEČ, RYBÁŘSKÝ SVAZ, RYBÁŘI PŘELOUČ A RYBÁŘI
LÁZNĚ BOHDANEČ.

Rozloučení s prázdninami –
TUPESY
Soutěže a hry, které jsou vždy hlavní části dětského skotačení, byly doplněny o malý skákací hrad a jízdu na poníku. Závěr
patřil pak všem přítomným poslechem živé hudby, grilováním
klobás a volné zábavě.

První místo tedy obhájil loňský vítěz.
Během dopoledne se vylovilo na osmi stanovištích 97 ks ryb.
Celé soutěžení proběhlo v přátelské atmosféře a pořadatelé
i soutěžící projevili přání sejít se v příštím roce na 10. ročníku.
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Lomenice z Rùžové ulice

Lidová architektura byla v některých
částech Přelouče typická ještě v průběhu 19. a 20. století. Její poslední výrazné
vzepjetí ale přišlo v 18. a první polovině
19. století, neboť v té době dřevěné lidové
stavby začaly pozvolna mizet v souvislosti s protipožárními nařízeními (byla vydávána v letech 1816, 1833, 1845 a 1864)
a samozřejmě i požáry (v období 1808–
1861 jich bylo více jak deset, poslední velký požár město ohrozil v roce 1809). Pozůstatky lidové architektury konce 18. století
se však dodnes dochovaly v muzejních
sbírkách.
Konkrétně se v nich nachází dvě prkna z lomenice. Lomenice jsou dřevěné štíty starých chalup. V Polabí byly často zdobeny nápisy s údaji o majiteli a staviteli
domu. Dnes si představíme jednu z nich.
Je bohužel nekompletní a nese (poměrně
obtížně čitelný) nápis provedený v reliéfu:
„Leta Panie 1793 dne/ Tento domek wýstaven/Jana Ssolty za Mistra M.“ Konkrétní dům, z kterého pochází, nebyl dosud určen. Víme jen, že je jistě z Růžové ulice,
která se dnes jmenuje Tůmy Přeloučského. Nicméně při pohledu do Historického
místopisu města Přelouče 1618–1848, který je součástí II. dílu Dějin města Přelouče, lze vylučovacím způsobem zjistit, že
velice pravděpodobně pochází z někdejšího domu čp. 141, který se nacházel na
jižní straně ulice Tůmy Přeloučského.
Dům byl vybudován po roce 1785 (lomenice ho datuje do roku 1793) na části

zahrady odprodané od někdejšího čp. 139
v téže ulici. Majitelé jsou uváděni až od
roku 1808, ale vzhledem k tomu, že prvním z nich byl Josef Šolta a po něm Václav Šolta, můžeme téměř jistě říci, že jsme
dohledali správný objekt. Jak dokládá i indikační skica stabilního katastru z roku
1839, byl umístěn na východní straně ulice Tůmy Přeloučského ve viditelné proluce vedle dnešního čp. 142. Zbourán byl na
přelomu let 1945 a 1946 a jeho číslo popisné bylo hned v roce 1946 přeneseno na
novostavbu v Žižkově ulici. Lomenici ze
starého domku zachránil pan Ferdinand
Kolenatý (člen rodiny předposledního majitele) a zhruba před sedmdesáti lety jí věnoval do muzejních sbírek. Má rozměry

Fotohádanka

85x28 cm, u jednoho konce je seříznutá
do špice a na zadní straně se nachází dva
kovové kroužky na zavěšení.
Literatura, prameny:
ROSŮLEK, František Karel. Pardubicko, Přeloučsko, Holicko. Pardubice, 1903. 328 s.
VOREL, Petr. Dějiny města Přelouče: díl druhý,
1618–1848. Přelouč, 2002. 278 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl třetí, 1848–1918. Přelouč, 2004.
307 s.
Městský úřad Přelouč, archiv Odboru stavebního, vodoprávního a dopravy, složka Dům
čp. 141.
Příslušná inventární karta Městského muzea
v Přelouči

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

Na Vaše odpovědi se jako obvykle těšíme na známé adrese
rost@mestoprelouc.cz.

Správná odpověď na naši zářijovou fotohádanku zněla:
„Na výřezu pohlednice z doby kolem roku 1908 vidíme budovu židovské synagogy vybudovanou v roce 1861 za čp. 25 a 26
v prostoru mezi dnešním Masarykovým náměstím a ulicí Tůmy
Přeloučského. Po druhé světové válce byla synagoga přestavěna pro Církev československou husitskou.“
Správně na ni jako první odpověděl pan Miroslav Holý a stal
se tak naším zářijovým vítězem. Gratulujeme.
Do říjnového vydání jsme si pro vás připravili fotografii z roku 1991 p. Ladislava Vašáka. Poznáte, kde se objekt nachází a kdy
mohl být zhruba postaven?
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Vila Antonie v Pøelouči čp. 603 od architekta Josefa Novotného
Každý den míjíme budovy a rodinné domy, avšak víc si všimneme těch, které nejsou běžné. Mezi ty, které v posledních měsících budí v Přelouči pozornost, je nově opravený dům v Pardubické ulici č. p. 603 (vedle hotelu Fontána). Stavení zaujme většinu
kolemjdoucích svou zvláštní architekturou z roku 1922. Působí
jako kulturní symbol své doby s kanelovanými pilastry, medailony s květinovou kompozicí nad okny a reliéfem dívčí hlavy na
zídce balkónu. Tvoří spolu s altánem v přilehlé zahradě a zvlněným oplocením pozemku romantickou idylu.
Historie stavby rodinného domu č. p. 603
Poznat život určitých generací umožňují dokumenty, zápisy,
kresby, fotografie. Jejich prostřednictvím bylo možné nahlédnout
do života Přelouče z počátku 20. století. V roce 1922 se začalo se
stavbou rodinného domu č. p. 603, tehdy to byla sobota 10. června, když bylo svoláno jednání městského zastupitelstva v Přelouči. Projednávala se žádost pana Antonína a paní Marie Kašparových o stavbě rodinného domu a jejich požadavek o odkoupení
pozemku č. kat. 911-1, který si podali 29. dubna téhož roku.
Městský úřad v Přelouči v čele s panem starostou Horáčkem vyhověli žádosti a 25. července odeslali odpověď tohoto znění:
„Vyhovujíc Vaší žádosti, podané dne 29. dubna 1922 č. 1583
rozhodlo obecní zastupitelstvo města Přelouče na jednání dne
10. června, aby Vám byla prodána část pozemku Na Morušovce č. kat. 911/1 v délce 40 m a šířce 20 m, každý 1 m čtverečný
sáh za 20 Kč.“
Dále bylo nutné podat žádost o povolení ke stavbě. Kašparovi ji podali 8. srpna 1922 a 12. srpna se sešla komise Obecního
stavebního úřadu v Přelouči ve složení: Ředitel komise: pan František Horáček; Znalec stavební-stavitel: pan Antonín Kotýnek; Stavebník: pan Antonín Kašpar-ředitel Městské záložny v Přelouči;
Stavby vedoucí pan Vilém Rudolf. Sousedé: pan František Černý;
pan Václav Pavlík; Zapisovatel: pan Adolf Vosáhlo
Po projednání veškerých námitek byla vydána koncese ke
stavbě rodinné vily. Se stavbou domu se začalo 13. srpna 1922,
ale až 28. srpna byl položen v půl osmé základní kámen a provedeny slavnostní podpisy rodiny. Od této chvíle se začalo s vykopáváním základů. Dovážel se materiál od jednotlivých firem,
jak z Přelouče, tak z okolí, o tom svědčí kniha účtů vily. A tak byla postupně postavena hrubá stavba, která je zachycena na jedné z přiložených fotografií.
Realizovaly se zde různé řemeslnické práce např. kamnářské, kamenické, natěračské, štukatérské, klempířské, kovářské, zámečnické a další, které souvisely se stavbou domu. Dne 29. listopadu byla práce zastavena, protože se hrubá stavba nechávala
přes zimu promrznout. Pokračovalo se až v roce 1923 a to 3. dubna. V tomto roce byl dům dokončen a 30. června se Kašparovi
nastěhovali. Kolaudace proběhla 7. července 1923 a 12. srpna
1923 byly dokončeny veškeré práce v okolí novostavby. Pan Antonín Kašpar po dokončení prací předal děkovné dopisy těm, kteří se podíleli na stavbě rodinné vily Antonie.
Děkovné dopisy obdrželi architekt, stavitel a řemeslníci
Pan Ing. Josef Novotný, architekt a stavitel v Pardubicích; pan
Vilém Rudolf, stavitel v Přelouči; pan Josef Mráček, mistr zednický v Přelouči; pan Rudolf Bulíček, sklenář v Přelouči; pan Augustin Cržek, klempíř v Přelouči; pan Jan Kyntera, mistr truhlářský
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v Přelouči; pan Antonín Livora, zámečník v Přelouči; pan Josef
Panchártek, mistr natěračský v Přelouči; pan Josef Plháček, malíř
pokojů v Přelouči; pan Jiří Volavka, továrník Praha č. p. 1822-11,
zhotovitel parketových podlah; pan František Votruba, ředitel Pražské pokrývačské a asfaltářské společnosti v Hradci Králové; pan
Jan Žabka, mistr kamnářský v Přelouči.
Dík za opravenou vilu Antonii
Domu v posledních letech hrozilo zničení vnějšího vzhledu
fasády z roku 1922. Včasná rekonstrukce po více jak devadesáti letech zabránila jejímu zmaru. Díky nynějším obnovitelům opět
náleží svým nevšedním vzezřením do „rodinného stříbra“ architektury našeho města.

Za dokumenty děkuji panu Pavlu Krejčíkovi.
Marcela Danihelková
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VÁLKA ROKU 1866 – 7. DÍL
„Jen tak kvůli úplnosti obrázků svých
připomínám také rekvizice pruské zde. Namluvilo se o nich k omrzení a hlavy rozbolení, mluví se posud a bude mluvit, ač toho právě v Čechách nepochopuju. Čemu
se ouhoř teprv trapně učit musí, umí česká země od počátku svého historického
sebevědomí již co nejperfektněji: dát sobě
kůži svou zcela svléknout navykly Čechy
již tak, že by jim snad nebylo ani volno,
kdyby se jim to nestalo alespoň dvakráte
za každý rok.“
Jan Neruda – Okupační arabesky
Základní rysy pruské okupace
„Druhý den po bitvě u Hradce Králové
strávili Prusové uspořádáním pomíchaných jednotek a svazků, zatímco hlavní
stan v Hořicích zpracovával první varianty základní směrnice pro další postup jednotlivých uskupení. Protože nebylo zřejmé, kterým směrem – respektive kterými
směry rakouská Severní armáda a královský saský sbor ustupují, měla 2. armáda
překročit Labe u Pardubic, část 1. armády
dosáhnout téže řeky u Přelouče a Labská
armáda zaujmout postavení u Chlumce
nad Cidlinou, vyslat předvoj k Telčicím (nyní Chvaletice) a gardovou zeměbraneckou
divizi I. záložního armádního sboru k Poděbradům.“ (Bělina/Fučík – Válka 1866,
s. 454–455)
Přelouč a Přeloučsko sehrávaly důležitou roli při postupu pruské armády z hradeckého bojiště. V městské kronice se píše: „Celá armáda prince Bedřicha Karla,
čítající 120 000 mužů, navštívila Přelouč.“
Počet je to rozhodně nadhodnocený. Jistě nedorazila najednou celá armáda, její průchod trval od 5. do 8. července. I na
počátku války dosahovala 1. pruská armáda maximálního počtu 93 000 mužů a je
potřeba počítat se ztrátami v následných
bitvách. I tak je ale možné uvažovat o tom,
že právě tehdy se v Přelouči a blízkém okolí sešlo nejvíce lidí v jejích dějinách. Tato
„přelidněnost“, která vyvrcholila 8. července příchodem pruského lazaretu s 800 raněnými a nemocnými, s sebou přinesla pochopitelně řadu problémů.
Kde takové množství vojáků ubytovat?
Odpověď opět nalezneme v městské kronice: „Co se nevešlo do města, to se rozkládalo po polích úrodou přeplněných,
jmenovitě u špýcharu, okolo hřbitova a jinde. – V domech i menších bylo ubytováno
po 40, 50 až i 80 mužích, ukládajících se
nejen po světnicích, ale i po půdách, po stodolách, chlévích, kůlnách, dvořích a jinde.“
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Velitelé vojska získali samozřejmě komfortnější ubytování v nejlepších měšťanských domech. V Přelouči krátký čas strávil
i velitel 1. pruské armády generál jezdectva princ Bedřich Karel, synovec pruské-

sů od Přelouče k Cholticím: „Na cestě od
Horeckého dvora zadnější oddíly vojska
viděly, že přední vojska zahýbají v pravém úhlu na silnici k městečku. I namířily si od ovčína za nimi kratší úhlopříč-

Akvarel s hlavním motivem staré lékárny,
v níž byl 7.–8. července 1866 ubytován princ Bedřich Karel
ho krále Viléma. Do města přišel i se svým
štábem 7. července. Ubytován byl ve staré lékárně. Na nedaleké faře byla vybrána „nejpěknější mladá kráva“ a maso z ní
připraveno k pohoštění. Bedřich Karel již
dalšího dne pokračoval ve své cestě, 8. července máme doloženo jeho přenocování
na zámku v Heřmanově Městci.
Valící se vojsko bylo zkázou krajiny,
v níž začínala dozrávat úroda. „Přesmutně vyhlížela mnohá pole, zvláště tam, kde
se v prvních dobách okupace rozkládalo
vojsko. Každá taková role vyhlížela jako
mlat; ano i meze nebylo někde znáti. Jinde bylo viděti uprostřed osení cesty, jež si
vojsko při pochodech svých nadělalo; opět
jinde bylo znamenati, že tam klidili nepovolaní hospodáři pruští. Znamenitě utrpěly též polnosti ležící vedle silnice a jiných
cest; tu bylo někdy po obou stranách všecko třeba na několik sáhů šířky pošlapáno, rozježděno a zničeno.“ O větu dál je ale
také konstatováno: „Za veliké štěstí sluší ovšem pokládati to, že Přelouč a jeho (!)
okolí nepotkal osud jako mnohé jiné české dědiny, kdež svedeny byly větší neb
menší bitvy.“ Karel Hovorka zachytil ve
své próze následující scénu z postupu Pru-

kou přes lán panské pšenice, a za chvíli
byla prostřed obilím udupaná cesta jako
mlat.“
Nastala nouze o potraviny. Pruská armáda ihned zrekvírovala, kde co bylo
k dostání. Z městské kroniky: „Prvním skutkem vítězů těchto byla rekvizice … obilí, chleba (určeného pro vojsko rakouské
a uschovaného ve škole), zásoby soli, tabáku, piva, vína, lihovin, sena, slámy atd.“
Ve farní kronice se zase nachází toto povzdechnutí: „ Ve městě našem vzali hned
asi 20 000 bochníčků chleba připravených
pro naše vojsko; – žita – ovsa mnoho set
mír, tabák všechen, a pívo, sůl atd. tak že
jsme potom skrze mnoho dní nemohli
dostat ani sůl, ani tabák, ani píva.“ V prvních dnech nastal opravdový hlad. Farní
kronika pokračuje poznámkou: „Do fary
jich vtrhlo přes 300 mužů, potravu vzali
všecku, tak že neměl farář se svým kaplanem a domácími večer ani kousek chleba. Pototně se není co divit, neboť oni
přišli velmi hladoví.“ Ve školní kronice je
konstatováno: „… až 200 mužů v jednom
nalézalo se domě, kteřížto vše, co bylo k jídlu, sebrali a snědli, tak že mnohá rodina
neměla pro dva dni co dáti do úst.“
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Oblíbeným tématem dobových zápisů
je nenažranost pruských vojínů, kteří navíc míchali páté přes deváté. Opět dejme
prostor nejprve městské kronice: „Nyní
však také něco o pruském žaludku! Po celý ten čas, co nás tito němečtí kulturträgři
blažili svou návštěvou, neslyšel jsi nic jiné-

zí mnoho, aby se mohlo říci, že hlavní jejich starostí u nás bylo „jídlo“ …“ A o pár
odstavců dále je popsán pozoruhodný
pruský jídelníček: „Kvůli zvláštnosti stůjž
zde, jak asi vypadal jídelní lístek, dle kterého se Prušáci drželi. Lisované kvasnice
čili droždí mazali na chléb, myslíce, že to

Pamětní kniha při faře královského komorního města Přelouče…
je součástí farního archivu v Přelouči

Titulní list Pamětní knihy při faře královského komorního města Přelouče…,
v níž se na str. 161–165 nachází stručnější popis událostí roku 1866
ho než: „Jíst, jíst a jen pořád jíst!“ – „Hlad“
zdál se tvořiti zvláštní a sice nejhlavnější
kapitolu v životě každého Prušáka. I když
se odpočítají ty okolnosti, že chuť k jídlu
bývá u národů severnějších větší, že byli
Prušáci věčnými pochody vyhladověli, ještě přeci potom zbýval „hlad a hlad“. Mnozí
pak, poznavše výbornou českou kuchyň,
dostávali ještě větší chuť k jídlu. Neschá-
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sýr; požívali syrové maso rozsekané a promíchané pepřem a česnekem neb cibulí,
na to vejce syrové, borůvky s mlíkem a cukrem, pak pivo, kávu s uzenkami, mléko,
třešně, podmáslí a zase pivo, víno nebo líhoviny atd. – Na podloubí v hostinci u p. Šmída pochutnali si mnozí na vinných kvasnicích. Každý našinec musel ty pruské
žaludky obdivovati.“ Ve farní kronice jsou

w

uvedeny některé výše uvedené pochutiny,
nejvíce podivu patří opět pojídání kvasnic.
Navíc je přidána informace o pojídání
brambor – Prusové jedli „zemčata i také
ještě nezralá“. Oba kronikáři se domnívali, že tato nestřídmost vedla pak k propuknutí epidemie cholery či „ouplavice“.
Josef Nechvíle ve svém spisku o dějinách Přelouče vypočítává, co vše muselo
být Prusům dodáváno: „Chléb, sůl, máslo,
vejce, mléko, drůbež, med, mastivo, vaření,
sedla koňská, prkna, tyče chmelové musili dávati měšťané; u kupců žádáno: káva,
cukr, koření, čokoláda, olej, dýmky, kůže,
rybí tuk, hůně, náčiní k jídlu, sklenice, plátno aj.“
Jaké další dojmy jsou zachyceny v pramenech? Byla pozorována vojenská cvičení pruské armády. (Po průchodu armády
zde zůstala vojenská posádka o síle zprvu
1500 mužů, později méně.) Bylo konstatováno, že v pruské armádě vládne poněkud jiný duch než v armádě rakouské.
„Všude přísný pořádek a úplné vykonávání povinností, a při tom vzájemná vážnost a úcta, tedy nejen podřízených naproti představeným, ale i naopak.“ Naproti
tomu hudba pruských vojenských kapel
byla hodnocena značně negativně. „Tato
jejich hudba nemohla se ani částečně
přirovnávati k hudbě rakouských kapel
a podobala se příliš takové, jakou slýcháváme, když se medvědům a opicím k jejich tanci píská a bubnuje. V jednoduché
a jednotvárné hudbě ozýval se skoro
vždycky jeden a tentýž akord.“
Celkově bylo v Přelouči shledáno, že
Prusové nejsou tak strašliví, jak se očekávalo. V městské kronice je dokonce zaznamenáno, že Prusové se projevili jako
národ vzdělaný, chovali se mírně, vlídně
a úslužně. Milé překvapení bylo dokonce
oboustranné: „V Čechách se jim (Prusům –
pozn. aut.) velice líbilo. Často říkávali, že
nemysleli o Češích, že by byli ve vzdělanosti tak pokročilými, že jejich (pruské)
časopisy a zvláště listy vídeňské líčily nás
co barbary, co surovce a nevzdělance a mívali za zlé takovému s námi nakládání ze
strany vládní. Často dokládali, že bychom
se měli mnohem líp pod vládou pruskou.“
To však rozhodně nebylo přáním Čechů.
Jan Neruda ve svých Okupačních arabeskách vzpomíná, jak vcelku příznivý první dojem z Prusů v Praze, okupované od
8. 7., zničilo ihned volání jednoho z vojínů: „Servus, Neupreussen“ – „Buďte zdrávi, obyvatelé Nového Pruska!“
(Pokračování příště)
Martin Štěpánek
Poznámka: Seznam literatury bude uveden
až na konci celého cyklu.
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Kulináøské okénko
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Kulináøské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Máme už
říjen. Toto letí. Letící čas nám ale nezabrání, abychom zapomněli na vaření. Dnes
vám nabídnu opět něco dobrého.
SÝROVÁ POLÉVKA
S FAZOLOVÝMI LUSKY
Co budete potřebovat: větší cibuli, hladkou mouku, olej, dvě kostky smetanového taveného sýra, plnotučné mléko,
kostku zeleninového bujónu, plechovku sterilovaných fazolových lusků,
dvě větší na kostičky nakrájené a uvařené brambory, jedno vajíčko, sůl, dochucovadlo (Podravka).
Postup: na tuku do sklovata osmažte
jemně pokrájenou cibuli, zaprašte moukou a udělejte světlou jíšku. Mírně ji
zřeďte vodou, vložte sýry a rozpusťte je.
Zalijte mlékem, přidejte bujón, rozšlehané vejce a krátce povařte. Na závěr přidejte brambory a scezené fazolové lusky. (Též je můžete použít i s nálevem).
Už nevařte. Dochuťte solí a Podravkou.
Poznámka – mlsouni si do polévky mohou přidat trochu octa.

míchání nechte ztuhnout. Zalijte bujonem
a rozmíchejte tak, aby zůstaly osmažené kousky. Dle vaší chuti dochuťte.
KUŘECÍ SMAŽENÉ MEDAILONKY
Co budete potřebovat – kuřecí prsa, olej
na smažení, těstíčko složené z hladké mouky, vajec, solamylu, plnotučné
hořčice, špetky soli, pepře, mleté červené sladké papriky, sojové omáčky
Postup – kuřecí maso nakrájejte na malé (menší) kousky a namáčejte je do důkladně rozmíchaného těstíčka. Smažte je
na rozpáleném oleji (fritéze) dozlatova.
VAŘENÝ JAZYK V KŘENOVÉ OMÁČCE
Co budete potřebovat – vepřový jazyk,
větší cibuli, několik kuliček nového
koření a pepře, bobkový list (dva líst-

ky), polohrubou mouku, kelímek sladké smetany, nastrouhaný křen, jednu velkou lžíci, sůl, pepř, Podravku,
lžičku cukru.
Postup – omyté a očištěné jazyky uvařte ve slané vodě společně s kuličkovým
kořením zavázaným v gáze, bobkovým
listem a celou cibulí. Uvařené jazyky vyndejte, nakrájejte na plátky a oloupejte.
Doporučuji odstranit z vývaru cibuli. Následně do vývaru přidejte kostku masoxu a v smetaně rozkvedlané 2–3 lžíce
mouky. Na mírném ohni za častého míchání vše povařte. Před dokončením vaření vsypte nastrouhaný křen. Po částečném vychladnutí omáčky dochuťte
Podravkou a cukrem. Nakrájené plátky
jazyka vraťte zpět. Jako přílohu používám
vařené brambory nebo houskový knedlík.
Ke všem jídlům vám přeji dobrou
chuť.
Pavel Culek

FALEŠNÁ MOZEČKOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat – cibuli, olej, hrstku strouhanky, jedno vajíčko, hovězí
bujon, sůl, pepř, Podravku, lžičku sojové omáčky
Postup – na oleji zpěňte drobně pokrájenou cibuli. Zasypte ji strouhankou a lehce osmažte. Přidejte vajíčko a za stálého

K zamyšlení
Děkujeme všem našim věrným zákazníkům, kteří nás stále ještě podporují, protože nechtějí, abychom zanikli.
V dnešní době je velkým trendem nakupovat ve větších
obchodech (popř. na internetu). Tradice drobných obchůdků
i v našem městě Přelouči velice upadá a obávám se, že v budoucnu asi upadne úplně. Zkuste se projít po Přelouči dnes.
Najdete plno prázdných zaprášených výloh, a když už se zde
někdo odváží podnikat, dost často se stane, že brzo skončí,
nebo živoří.
Současné společenské vnímání našeho podnikání je, že
vyděláváme „miliony“, že úspěšně okrádáme státní rozpočet,
že našim krachem se vyčistí ekonomika a že naše snahy státu nic nepřináší.
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Osobně mě tyto výroky jistých politiků a ekonomů uráží
a myslím, že i každého, kdo má svou práci ještě rád, snaží se
podnikat poctivě, své práce a svých zákazníků si váží.
Někdo by nám mohl závidět naši svobodu, ale ta je vykoupena o to větší zodpovědností, starostmi, minimální nemocenskou, skoro žádnou dovolenou.
Protože nemáme žádné odbory, které by se nás zastaly,
vzbuzuje to ve mně otázku, jestli se za nás dovedou postavit alespoň představitelé našeho města, nebo nějaká politická strana? Nebo už se všichni smířili s tím, že je to „pokrok!“,
že vše co se o nás říká, je pravda, že to zase zvládneme? Už
nám ale dochází trpělivost.
Plno zdravých mladých lidí v tomto státě nepracuje a mají
někdy větší příjmy – různé podpory, příspěvky než my. Nezávidím jim to, ale je to takto spravedlivé? My se snažíme něco do státního rozpočtu přispět a nečerpat z něj jen. Že je tam
neustále málo peněz – neřekla bych, ale když už tam nějaké jsou, mrzí mě, že se často neekonomicky rozhazují.

Přeloučský ROŠT

Podniky v Pøelouči
Neměli bychom se už konečně všichni začít uskromňovat,
abychom nemuseli žít my nebo generace po nás na dluh?
V Čechách je nyní asi 1,2 milionů podnikatelů a živnostníků, co když část z nich po zavedení EET (elektronické evidence tržeb) skončí na úřadě práce?

w

Závěrem se ptám: „Chceme mít za pár let město jen se třemi obchoďáky, plno hospodami, hernami a vietnam. obhody?“
My se potřebujeme ekonomicky pozvednout a ne další byrokratické šikany – promiňte mi to slovo) a finanční zátěže.
Za malé obchody RM

Počátky dělnických organizací v Pøelouči
Před rokem 1895 se někteří dělníci
z Přelouče důvěrně stýkali se sociálními demokraty v Pardubicích a v Kolíně.
Po jejich vzoru usilovali o vlastní organizační základnu. V Přelouči byl sice již
v roce 1892 založen politický spolek,
ale jeho práce byla zaměřena na místní inteligenci a měšťanské kruhy a dělníci do něho nevstupovali. Teprve spolek
Komenský, založený v roce 1893, byl
orientován na sociálně demokratický program, který ovšem odpovídal tehdejšímu
stavu a úrovni dělnického hnutí.
Touha přeloučského proletariátu po
vyjádření organizační jednoty se projevila v růstu členské základny. Spolek Komenský měl již v roce 1895 na 120 členů, odebíral 8 časopisů a novin a jeho
spolková knihovna měla asi 80 knih.
Spolek se zaměřoval na osvětové akce,
ale zájem o politické dění tu postupně
převládl.
Dalším organizačním krokem byl
vznik odborové organizace perleťářských
dělníků, místní odbor byl založen v Přelouči 7. června 1894 a byl plně pod vlivem sociálních demokratů.
V letech 1894–1899 zesílily kontakty
se sociálně demokratickými organizacemi v okolních městech, hlavně s Pardubicemi, ale i s Hradcem Králové, Heřmanovým Městcem a s Chrudimí.
Sociální demokraté se v Přelouči zapojili také do bojů za všeobecné volební právo. Proti nim vystupovali především
mladočeši, kteří si chtěli udržet vliv na
dělnickou třídu, když se to nepodařilo,
podpořili národní dělníky (později národní socialisty). Tento vývoj bylo možno pozorovat i v Přelouči, kde byl, patrně
v roce 1898 založen národně socialistický spolek Barák, který z nacionalistických pozic útočil na internacionální
program sociálních demokratů.
Revoluční události 1905 v Rusku
měly živý ohlas mezi dělníky. V prosinci 1905 se v Přelouči ustavila sociálně
demokratická organizace, navazující
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plně na angažovanou činnost spolku
Komenský, který v některých směrech
vykonával funkci místní organizace sociálně demokratické strany. Místní organizace měla asi 40 členů a v odborové
organizaci perlařů bylo asi 50 osob, někteří dělníci byli v obou organizacích.
Organizační dovednost a sílu prokázali sociální demokraté ve stávce perleťářů v roce 1905 a v roce 1907, kdy se
podařilo prosadit menší zvýšení mezd.
Dne 28. listopadu 1905 došlo v Přelouči k manifestaci za všeobecné hlasovací právo. Od roku 1906 také oslavy
1. Máje posilovaly politické uvědomění
přeloučských dělníků. Před první světovou válkou se jich začalo zúčastňovat i zemědělské dělnictvo z nejbližších
obcí. Rok 1908 byl mimořádně úspěšný, v Přelouči se organizační struktura
rozrostla ještě o sociálně demokratické
organizace mládeže a žen. Dělnická tělocvičná jednota (DTJ) vznikla v říjnu 1910
a dovršila pro tuto dobu organizační síť
přeloučského dělnictva. DTJ vykonávala
i osvětovou činnost.
Pokus založit odborový spolek cukrovarnického dělnictva se v roce 1907 nezdařil. Avšak ve volbách 15. května 1907

získali sociální demokraté 233 hlasů,
mladočeši 286.
Rok 1911 přinesl drahotu, proti které
se vyslovilo přeloučské dělnictvo 24. září na protestním shromáždění. V červenci 1912 došlo ke stávce perleťářských
dělníků, ale mzdový boj nebyl úspěšný.
První světová válka narušila organizační vzestup sociálně demokratického hnutí, ale během hladových nepokojů se
začal i v řadách přeloučského proletariátu rodit levicový proud, nespokojený
s dosavadním stavem a úrovní dělnického hnutí.
V říjnových dnech 1918 se z podmětu Prahy, ale i z iniciativy místních politických činitelů utvořily národní výbory. Přeloučský národní výbor viděl hlavní
úkol v tom, aby přechod ze starého hospodářství rakouského do hospodářství
vlastního stal se pokud možno klidně,
bez všech násilností a zbytečných otřesů.
Tyto národní výbory ústřední vláda
rozpustila dříve, než si lid mohl uvědomit všechny možnosti, jak jich využít ve
svůj vlastní prospěch. Proti rozpuštění
protestovali zástupci národních výborů
8. prosince 1918 v Kolíně.
Doc. Dr. J. Frajdl, CSc.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Pardubice mají od dnešního dne pamětní desku, která připomíná na tamní
první senátorku, Jaroslavu Moserovou.
Deska je umístěna na domě na tř. Míru č.p. 95, v němž měla senátorka svoji kancelář. Akci pořádala senátorka
Miluše Horská, která desku odhalila společně s Tomášem Davidem, nevlastním
synem Jaroslavy Moserové.
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Pardubice, 28. září 2016
Autorem pamětní desky je mladý
pardubický umělec, Karel Krátký. „Deska je z ušlechtilého materiálu, z carrarského mramoru. Předloha motivu na
desce vychází přímo ze skici, nalezené
v pozůstalosti Jaroslavy Moserové“, uvedl
Krátký.

Slavnostního odhalení se účastnila
dále Lenka Gotthardová, starostka Kladrub nad Labem, kterou s Moserovou pojilo osobní přátelství, a také Petr Zikmund,
majitel domu, na němž byla deska odhalena. Hudebně akci zarámoval pardubický Vysokoškolský umělecký sbor.

„Moserová byla příkladem ženy, která si díky své píli a cílevědomosti získala respekt jak v české politice, tak
i v rámci mezinárodní obce“, uvedla při
slavnostním shromáždění dnešní senátorka za Pardubicko, Miluše Horská
a připomněla zároveň i její zásluhy při
formování české státnosti. „Tímto aktem
jsme zároveň oslavili Den české státnosti. Jaroslava Moserová byla naší první senátorkou a byla zároveň i první ženou,
která se stala místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR. Stála tím u zrodu novodobého českého Senátu, který navazoval na prvorepublikový Senát. Také
v tom je její přínos české státnosti“, řekla Horská.
Na „Jarunu“, jak jí říkali doma, vzpomněl krátce také její nevlastní syn, Tomáš David. Ten vyzdvihl zejména její
pracovitost, kterou velmi intenzivně pociťoval.
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Městečko Pøelouč za Ladislava Habsburského - Pohrobka
Ani Ladislavovi nebylo dopřáno dlouhé panování. Když v roce 1456 převzal
vládu nad přeloučskou zástavou Jetřich
z Miletínka, pán na Kunětické hoře, tak
v Českém království již tři roky vládl třináctiletý český král Ladislav Habsburský, zvaný Pohrobek. Stal se jedním z nejznámějších „dětských“ králů pozdního
středověku. Mladíkovi kolovala v žilách
krev umírající dynastie lucemburské a dravého habsburského rodu. Byl čtvrtým dítětem českého, uherského a německého
krále Albrechta II. Habsburského a jeho
choti Alžběty Lucemburské, dcery císaře
Zikmunda. Narodil se roku 1440 až čtyři
měsíce po smrti svého otce, proto je v dějinách nazýván pohrobkem. Předčasně
zesnulý otec sice zanechal svému potomkovi panovnický titul, ale také křehkou
středoevropskou personální unii. Ta se
krátce po jeho smrti rozpadla a tak musela Alžběta vynaložit velké úsilí, aby prosadila práva svého syna v Českém království a v Uhrách. Z iniciativy své matky
byl korunován ve Stoličném Bělehradě
uherským králem. Tehdy mu nebyl ještě
ani jeden rok. Uherský sněm ale Ladislavovi nároky odmítl a zvolil si za svého
panovníka polského krále Vladislava III.
Důvodem bylo stoupající turecké nebezpečí, které vyžadovalo, aby v čele království stál dospělý král, schopný řídit obranu země.
Bitva u Varny 1444 – Toto rozhodnutí se ukázalo jako prozíravé v roce
1444 během křížové výpravy proti Turkům u Varny v bitvě, která je zvaná „bitvou
národů“. Proběhla 10. listopadu 1444 ve
východním Bulharsku poblíž města Varny,
kde smíšená křesťanská armáda 30 000
Evropanů byla rozdrcena 120 000 Turky.
Vladislav III. zde padl proti Turkům a od té
bitvy je nazýván Varnenčík. Boje se zúčastnil také český oddíl vedený Janem Jiskrou
z Brandýsa. Porážka spojeneckých křesťanských vojsk znamenala pro jihovýchodní Evropu konec nadějí na vymanění se
z nadvlády Osmanské říše. „První bitva národů“ u Varny také zapříčinila, že Čechy
a Uhersko zůstaly v rukách teprve čtyřletého Ladislava Pohrobka. Po těchto událostech se uherská šlechtická obec přihlásila k Ladislavovi Pohrobkovi. Faktickou
moc za nezletilého krále v Uhersku vykonával od roku 1446 slavný vojevůdce
známý „turkobijec“ Jan Hunyady, otec budoucího uherského krále Matyáše Kor-
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vína Hunyadyho, současníka Jiříka z Poděbrad.
Ke stejnému scénáři mířily i Čechy,
kde sílil vliv hejtmana východočeských
landfrýdů a vůdce kališnické strany Jiříka z Poděbrad, který dlouho soupeřil s katolickým uskupením. Netrvalo dlouho a roku 1452 stanul Jiřík z Poděbrad v čele
země jako zemský správce uznávaný kališníky i katolíky. Mezi nejpřednější Poděbradův úkol patřilo uvedení Ladislav
Pohrobka do Čech, aby se naučil jazyk
i zdejší mravy a také se seznámil se si-

Ladislav Pohrobek
tuací v zemi, která byla v mnohém odlišná od jiných evropských monarchií. Jako
teprve třináctiletý jinoch přijel Ladislav do
Čech a v říjnu roku 1453 byl v katedrále sv. Víta korunován českým králem. Výkonnou moc v Čechách stále držel v rukou zemský správce Jiřík z Poděbrad.
Pád Konstantinopole 1453 – Téhož
roku, když padla pravoslavná Konstantinopol do rukou muslimských nájezdníků,
byl Ladislav Pohrobek korunován českým
králem. Tímto rokem došlo k definitivnímu zániku Byzantské říše a byl to okamžik, kdy se Osmanská říše stala v Evropě velmocí a ovládala Balkán i východní
Středomoří.
Obléhání Bělehradu 1456 – K napadení Uher osmanskými Turky došlo za
pouhé tři roky po pádu Konstantinopole v červenci roku 1456. Sultán Mehmed II. oblehl Bělehrad, hájený uherským
vojevůdcem Jánosem Hunyadym, což trvalo téměř dva měsíce. Hunyady se svými Uhry nakonec 22. července stateč-

ným výpadem prorazil obležení a dobyl
turecký tábor. V táboře vítězného vojska
ale vypukla epidemie moru, které padl za
oběť i obránce Hunyady. Připomínkou
vítězné bitvy, která oddálila dobytí Uher
Turky o 70 let, je dodnes polední zvonění
v katolických kostelích na celém světě.
O rok později, po bitvě u Bělehradu
se Ladislav Pohrobek poprvé představil
jako samostatný vladař v Českém království. Z té doby, kdy městečku Přelouči
ještě vládli pánové z Miletínka, pochází
zmínka o zakladateli Jednoty bratrské
a významném představiteli této domácí
církve, známého pod jménem Tůma Přeloučský. Významného teologa a seniora
Jednoty bratrské poprvé nazvali „Přeloučský“ v roce 1467, když se stal bratrským
knězem. Z historických pramenů je známé, že do komunity v Kunvaldu přišel
z Přelouče. Za nejpravděpodobnější je
považována informace Jana Blahoslava, podle něhož byl bratr Tůma původně
„krejčím z Přelouče“, proto je nazýván Přeloučský.
Nový český vladař Ladislav se začátkem své vlády nijak neproslavil. Odkryl
svou skutečnou povahu, která byla méně sympatická, nežli jeho přívětivý nedospělý zevnějšek. Doplatil na to v Uhrách
oblíbený Ladislav Hunyady, starší syn Jana Hunyadyho slavného vojevůdce Uhrů,
jehož vlivu se Pohrobek obával. Hunyady
byl obviněn ze zrady, zákeřně zajat a následně popraven. Tato poprava vyvolala
v Uhrách takový odpor, že Pohrobek se
rozhodl odjet do Prahy, kde strávil poslední měsíce svého života. V Praze se měla
uskutečnit jeho svatba s francouzskou
princeznou Magdalenou, dcerou krále
Karla VII. Svatební veselí, které v Praze
propuklo v listopadu 1457, dávalo naději, že sen o království dvojího lidu, kde
by spolu bok po boku žili v míru a harmonii kališníci a katolíci dojde k naplnění, se proměnilo v tragédii. Ladislav rychle a záhadně onemocněl a 23. listopadu
1457 předčasně skonal.
Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče díl I.: Petr Vorel
Dějiny zemí Koruny české díl I.: Petr
Čornej
Pokračování v příštím vydání Roštu
Marcela Danihelková
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

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

Říjen v Jakub klubu
Školní zvonek se rozezněl a děti opět usedly do školních
lavic. Prázdniny plné zážitků utekly velmi rychle, začal nový
školní rok a žákům opět nastaly školní povinnosti. V Jakub
klubu jsme samozřejmě nezaháleli a věnovali se nácviku
školních dovedností. Děti opět pracují s výukovými tablety,
pomocí nichž se stává pro ně učení hrou. Jako každý rok mají děti přání mít hezké známky na vysvědčení a jsou plni elánu si přání splnit.
V průběhu měsíce září jsme batikovali trička, která se dětem moc povedla a měly z nich obrovskou radost. Vyráběli
jsme lapače snů a hráli skautské hry.
Dne 22. 9. 2016 se uskutečnil v klubu Den otevřených dveří. V tento den k nám mohl kdokoli zavítat a zhlédnout prostory Jakub klubu, informovat se o službách, které naše zařízení poskytuje, prohlédnout si fotografie činností, které děláme,
a vyzkoušet si zajímavé aktivity, například výrobu náušnic, balanční podložky, či si zaposilovat s naším novým sportovním
náčiním.
Měsíc říjen již bude věnován tématu preventivního programu, který nese název „Spojme svoje síly“. Téma má za cíl naučit se spolupracovat v různě vytvořených skupinkách, efektivně využívat verbální a neverbální komunikaci, podílet se
kolektivně na různých činnostech. Věříme, že si děti při aktivitách užijí i mnoho legrace.
Děti během září tvořily novou výzdobu a náš klub oblékly
do nového podzimního kabátu.
Mgr. Mirka Škávová,
vedoucí služby
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Hledáme dobrovolníky
a nabízíme zajímavé aktivity
Stále hledáme nové lidi, kteří mají jednu hodinu týdně pro
druhé. Nabízíme proškolení a podporu během dobrovolnické
činnosti, kontakty s dalšími dobrovolníky a mimopřeloučským
proplacení cestovného. Pokud si chcete o dobrovolnictví popovídat více, přijďte v pondělí 24. 10. 2016 do kanceláře na
Masarykově náměstí 48 v čase 9–12 a 13–18.
Zdenka Kumstýřová

PODPORA RODINY
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

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

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

TĚŠÍME SE NA VÁS
Informace na tel. 731 598 913–5

Výstupy z mapování bariér v Pøelouči
V spolupráci s krajskou pobočkou Národní rady zdravotně
postižených (NRZP) v Pardubicích a pardubickým sportovním spolkem Nezlomení jsme za podpory Pardubického kraje mapovali dostupnost restaurací, obchodů a dalších služeb
pro vozíčkáře, ale i maminky s kočárky. Nad výstupy jsme se
společně zamýšleli 21.9.2016 v Galerii a vinotéce U Kotýnků,
za NRZP předsedkyně Mgr. Radka Svatošová, za spolek Nezlomení Michal Hašto, za Pardubický kraj Ing. Roman Línek,
MBA a za Charitu Přelouč Zdenka Kumstýřová.
1) V centru města jsme navštívili celkem 14 provozoven.
Z toho 4 mají bezbariérový vstup a také bezbariérové WC:
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Restaurace U Soudku, Bakchus (vstup pouze pro mechanický vozík, elektrický se přes práh nedostane), Galerie a kinotéka U Kotýnků (rampa na požádání) a herna Chance.
Další čtyři restaurace mají přístupnou zahrádku, ale bez WC.
2) Celkem je v centru 59 obchodů a provozoven, z toho bezbariérový vstup má 14.
3) Dostupné jsou 3 bankomaty (spořitelna, pošta a Moneta),
další 2 ne (Kooperativa a Uni Credit Bank).
V Přelouči jsme objevili dvakrát použité logo vozíčkáře
a obě nesmyslně! Pobočka Uni Credit Bank – přestože je
tam schůdek a vozíčkář se dovnitř nedostane! Rampu k dispozici nemají. Pracovník banky sdělil, že to tam nalepila centrála, ať je kontaktujeme!!!
Triple bar u Tesca – mají na dveřích označení, i když mají u vchodu dva schody. Zezadu je vchod na zahrádku, ale
taky je tam jeden schod. Majitel nedokázal vysvětlit, proč
to označení na dveře dal.
4) Zkoumali jsme trasy našich dobrovolníků, po kterých vozí
obyvatele Domova u Fontány na procházky:
Směr k Agře / ulice Přemyslova, SBS – po obou stranách
hodně špatný chodník, s vozíkem nejde, pouze po silnici
a to za protestů řidičů.
Směr k rybníčku a pak dál po Smetanově ulici – u rybníčka si nelze sednout na lavičku, s vozíkem se k lavičkám
nedá dostat. Chodníky na Smetanově ulici jsou pro vozík
nesjízdné, opět se musí po silnici.
Směr Sluneční ulice, průmyslová zóna, Stavební podnik,
Zahradní centrum Lomič, kolem hřbitova přes Přemyslovu
ulici zpátky. Trasa je jenom pro odvážné, ke krásnému zahradnímu centru se téměř nedá dostat na vozíku. Špatný
stav chodníků, nájezdy zde nejsou téměř žádné.
5) Zkušenosti maminek s kočárky
Špatně dostupná místa jsou: vlakové nádraží, především
jak se dostat na 2. nástupiště. Dále AGRA.Vůbec se nedostanou do: Záložny, knihovny, Kooperativy, DDM, Sokolovny a na starou polikliniku. Jejich doporučení zastupitelům: věnovat pozornost nájezdům na chodníky, umístění
sloupů osvětlení a dopravních značek na chodníku s ohledem na průjezd kočárkem. Více cyklostezek po městě.
Výstupy budeme dále konzultovat a hledat řešení
společně se zástupci NRZP, vedením Města Přelouč i se
zastupiteli.
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Pravda a Láska
Milí občané, školní rok běží, konečně i pro vysokoškoláky,
kteří začínají poněkud později. Sám jsem čekal v roce 2001
na nástup do kněžského semináře v Dejvicích, když jsem dne
11. září nevěřícně „zíral“ na zprávy o útoku teroristů v New
Yorku. Musíme se stále vyrovnávat se špatnými zprávami, z médií, o válečných konfliktech, informacemi možná i schválně
tendenčně upravenými. Konkrétním problémům, proč se to
všechno děje: například na Ukrajině, v Sýrii i jinde mnohdy nerozumíme /někteří i ano/, a jsme nějak informováni. Kde je
v tom všem pravda? Je důležité studovat historii, a snažit se
poznávat konkrétní situace, okolnosti té které doby, k lepšímu
pochopení souvislostí.
Na konci září oslavujeme hlavního patrona
Čech, svatého Václava
a v říjnu výročí založení ČSR. Je pro nás důležité znát pozadí, znát
pravdu, ale také nezapomínat na lásku, ke
svým bližním, lásku
k Bohu. Bojíme se islamizace Evropy, proto se
bojme i Boha, myslím
na bázeň, lásku a úctu
k Bohu, ne strach z Boha, i lásku k vlasti! Důvěra v jeho ochranu
nám káže modlit se,
ale i bojovat, budovat a bránit sebe i druhé.

Panna Maria Rùžencová – 7. øíjen
Slavení této liturgické památky (původně P. Marie Vítězné)
ustanovil od roku 1572 papež Pius V. ve výroční den vítězství křesťanů v boji s Turky u Lepanta. Dne 7. 10. 1571 došlo
k rozhodující námořní bitvě mezi islámem a křesťanstvím.
Dějinný pohled na situaci říká, že Turci od počátku XV. stol.
vládli velké části Balkánu.
V r. 1453 se zmocnili Konstantinopole, kterou přejmenovali na Istanbul a chrám
Hagia Sofia změnili v mešitu. Počátkem 16. století si
Turci podrobili Přední východ a s podmaněním benátského Kypru, v r. 1571,
ovládala osmanská říše
celý východní středozemní
prostor. Muslimové, kteří
uchvacovali křesťanské země, se na křesťanech do-
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pouštěli ukrutností a mnohé odváděli do otroctví. Z podnětu
papeže Pia V. byla vytvořena protiturecká Liga, kterou 20. 5.
1571 spolu s ním podepsal španělský král a Benátská republika. Velitelem se stal španělský princ don Juan de Austria.
Turků byla početná převaha. Za této velmi vážné situace pomohla modlitba růžence, ke které všechny křesťany vyzval papež Pius V.
U řeckého pobřeží v ústí zálivu u Lepanta se na začátku
října střetly dvě flotily o počtu 500 lodí (křesťanských lodí bylo 111 benátských, 81 španělských, 12 papežských a 5 Maltézských rytířů) a asi 200 000 mužů. Ve vítězném boji zahynulo celkem na 40 000 mužů. Šlo o velmi významnou porážku
Turků. Památka, která se začala slavit, byla už r. 1573 přeložena na první říjnovou neděli. Na celou církev byla rozšířena v r. 1716 po vítězství nad Turky u Petrovaradina (v Jugoslávii). Při potvrzení svátku v r. 1883 papež Lev XIII. přidal
do litanií invokaci „Královno posvátného růžence.“ Slavení svátku je od r. 1913 ve výroční den vítězství u Lepanta.
www.catholica.cz

Polední zvonění
V Říjnu si připomínáme oblíbené jméno i v Čechách: Terezku od Ježíška 1. 10. / a Terezii z Avily 15. 10., učitelku církve;
svatého Františka, 4.10.; 12. 10. sv. Radima, bratra sv. Vojtěcha; Hedviku slezskou 16.10, a sv. Wolfganga 31. 10. / Jeho
zásluhou bylo povolení vzniku Arcibiskupství Pražského
v roce 973./
Jana Kapistránského, patrona vojenských kaplanů!,
23. 10. Italský františkán, vystudovaný právník, diplomat, známý i jako kazatel Brna a Moravy. Obléhání Bělehradu se odehrálo 4. – 22. 7. 1456. Osmanský sultán Mehmed II. oblehl
Bělehrad, hájený uherským vojevůdcem Janem Hunyadym.
Obléhání trvalo téměř dva měsíce. Hunyady 22. 7. statečným
výpadem prorazil obležení a dobyl turecký tábor. Hunyadyovým spojencem byl františkánský kněz Jan Kapistránský
/tehdy již 70ti-letý/, jehož kázání Uhrům dodávala odvahu.
V táboře vítězného vojska však vypukla epidemie moru, jíž
11. 8. padl za oběť Hunyady a po dvou měsících rovněž Jan
Kapistránský. Připomínkou vítězné bitvy je dodnes polední zvonění na katolických kostelích na celém světě. Tento
zvyk totiž zavedl papež Kalixt III. právě na připomínku osvobození Bělehradu.

Na závěr
V Přelouči jsme na začátku září slavili Farní den, na oběd
na faře přišlo kolem 40 lidí; Opět začala i výuka náboženství
na faře v pátek v 15:00. Poděkování patří Městu Přelouč
za poskytnutí finančního příspěvku 50.000 na dokončení opravy fasády kostela. Přeji všem dobré volby, v říjnu dostatek lásky a pravdy, a snažit se budovat pěkné vztahy a být hrdý na
svou vlast, svou víru.
Váš kněz P. Lubomír Pilka.
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Orel Pøelouč – oddíl florbalu
Přeloučský florbal se chystá již na svou čtvrtou sezonu v divizní soutěži. Poprvé do ní zasáhl v sezoně 2013/14 a od té doby její vody neopustil. Udržet tuto kvalitní soutěž bude hlavním
cílem mužského áčka i v letošní sezoně, která odstartovala již
poslední zářijový víkend (po uzávěrce tohoto čísla Roštu).
Vzhledem k neustále se zvyšující kvalitě v této lize nemohla
zahálet ani Přelouč. Z tohoto důvodu začala letní dřina již v květnu. Trenér Bulíček však s pár hráči spokojený nebyl. „Příprava na
sezonu 2016/17 začala klasicky povinnou letní přípravou, start
byl tentokrát 1. května. Hráči k tréninkovým jednotkám využívali přilehlých lesů, sportovních prostor „pod parkem“ a atletického oválu za gymnáziem. Není tak divu, že se při přeletech z jednotlivých cvičišť několik Orlů „poztrácelo“ a kvalitní letní přípravu
podstoupilo deset hráčů z šestnácti.“
Sestavu také oproti minulé sezoně rozšířily dvě hostující posily z taktéž divizní FBC Kutné Hory, které ihned zapadly do kádru a daly týmu další možnosti.
Od srpna začali hráči trénovat v hale nácvikem individuální
florbalové techniky. Jak jsou na tom hráči s fyzickou připraveností a technickou vyspělostí prověřilo na konci prázdnin 1. kolo
Poháru České Pojišťovny. Za zmínku stojí zvláště vydařené utkání proti Kutné Hoře. Pro dvojici letních posil, byl zápas proti svému mateřskému klubu velmi pikantní.
Předsezonní přípravy byly zakončeny 2. kolem poháru, ve kterém Orel narazil na těžký a individuálně lepší FBC Pitbulls Kolín.
„Prohra 1:3 nám ukázala, že umíme bránit, ale dopředu jsme
nebezpeční asi jako krabice s koťatama! Na tom ještě musíme
před startem sezony nutně zapracovat,“ zhodnotil závěr přípravy
trenér Bulíček.
22. a 23. října se pak můžeme v městské hale Za Fontánou
přesvědčit, zda se to mužskému áčku přeloučských florbalistů
podařilo či nikoliv.

Muži A-divize:
Sobota 22. října – 18:00 – FbC Innebandytos Hradec Králové
Neděle 23. října – 16:30 – Florbal Primátor Náchod

Pardubická liga mužů – neděle 23. října:
9:00
10:30
12:30
14:00

Orel Přelouč B – FbK Orlicko-Třebovsko
SK Spartak Slatiňany – FbC Skuteč B
FbK Orlicko-Třebovsko – SK Spartak Slatiňany
Orel Přelouč B – FbC Skuteč B

2. liga žen – sobota 29. října:
9:00
10:30
12:00
13:30
15:00

Orel Přelouč – FbC Sokol Předměřice
FBK Jičín B – Sokol Pardubice
IBK Hradec Králové B – FbC Sokol Předměřice
Orel Přelouč – FBK Jičín B
Sokol Pardubice – IBK Hradec Králové B

Liga mladších žákyň – neděle 30. října:
9:00
9:45
10:45
11:30
12:30
13:15

Orel Přelouč – IBK Hradec Králové
FBC Jablonné n/O – FbC Skuteč
Orel Přelouč – FBC Jablonné n/O
IBK Hradec Králové – FbC Skuteč
FBC Jablonné n/O – IBK Hradec Králové
Orel Přelouč – FbC Skuteč

Na závěr pak připomínáme, že i v říjnu je možné začít hrát
florbal ve všech věkových kategoriích dětí a mládeže. Stačí přijít
na trénink v úterý či čtvrtek mezi 16 a 19 hodinou do městské
haly Za Fontánou nebo zavolat na číslo 732 610 593.
Michal Pleskot a Mirek Kumstýř

Díky rytíøùm!

Mistrovský florbal v městské hale v øíjnu:
Pardubická liga elévů – sobota 15. října:
9:00
9:40
10:35
11:15
12:10
12:50
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Orel Přelouč – FBC Peaksport Litomyšl
Sokol Pardubice A – Sokol Pardubice B
Orel Přelouč – Sokol Pardubice A
FBC Peaksport Litomyšl – Sokol Pardubice B
Sokol Pardubice A – FBC Peaksport Litomyšl
Orel Přelouč – Sokol Pardubice B

Nedávno jsem potřeboval autem vyjet z vedlejší ulice na jednu rušnou hlavní silnici. Samozřejmě jsem měl na spěch. Protože se mi dlouho nedařilo najít dostatečnou mezeru v přijíždějícím dopravním proudu, začal jsem přemítat, zda riskovat prudkým
manévrem anebo se smířit s tím, že přijedu pozdě. Ve chvíli, kdy
už už vítězil v úvahách risk, jedno z vozidel zastavilo a jeho řidička mi s úsměvem pokynula, abych se zařadil. Možná mi zachránila život, možná zdraví, ale přinejmenším mne ušetřila nepříjemnostem. Nepsal bych asi tento článek, kdyby se mi nestala
včera podobná historka, tentokrát na kole, když jsem potřeboval přejet do levého odbočovacího pruhu. Nějaká „rytířka silnic“
vidoucí mé nejisté přibrzďování a otáčení hlavou zpomalila celý proud, abych mohl bezpečně odbočit. Často se dnes hovoří
o agresívních řidičích a pirátech silnic. Existují ale i rytíři silnic,
kterým je nutno děkovat a vyjádřit úctu. Podle dopravně-psychologických výzkumů převládají spíše rytířky nad rytíři. Snad díky
empatii, kterou mívají ženy vrozenou. Oč by bylo naše cestování bezpečnější a příjemnější, kdyby každý z nás alespoň jednou
denně učinil na silnici podobný rytířský skutek. A pánové nezůstávejme pozadu!
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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DOSAVADNÍ PODZIMNÍ VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI
+ PROGRAM NA ŘÍJEN
A-TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA)
neděle 4. 9.
HC JESTŘÁBI – TJ SNACK DOBŘANY
Branky: Hejhal, Mucha

4 : 2 (0:0, 2:2, 2:0)

sobota 10. 9.
HC JESTŘÁBI – JUNGLE FEVER KLADNO 6 : 4 (1:1, 3:2, 2:1)
Branky: J. Svoboda 2x, Vorba, D. Kazimír, P. Svoboda, Michetschläger

MINIPŘÍPRAVKA (PŘEBOR ČV)
Neděle 23. 10. 9–14 hodin na našem stadionu „Pod parkem“
turnaj – první „mini“ v historii klubu.

ROŠTÌNKY (PŘEBOR ČV)
Pátek 28. 10. 9–16 hodin na našem stadionu „Pod parkem“ závěrečný turnaj přeboru VČ (Roštěnky v elitní kategorii A).

neděle 18. 9.
HBC TYGŘI MLADÁ BOLESLAV – HC JESTŘÁBI
4 : 5 (1:1, 2:2, 1:2)
Branky: P. Svoboda 2x, Mucha, Hejhal, Příhoda
PROGRAM NA ŘÍJEN

- fáda -

ANKETA 2016 – 21. ročník
Anketa o nejsympatičtějšího překážkového jezdce, žokeje,
jezdkyni-amazonku českých překážkových dostihů 2016.
Vyhodnocení:

B-TÝM (2. NÁRODNÍ LIGA – VÝCHOD)
sobota 10. 9.
HBC JOKERIT CHRUDIM – HC JESTŘÁBI B 11 : 1 (5:0, 3:0, 3:1)
Branka: L.Vlk.
sobota 17. 9.
HBC BANDITI HRADEC KRÁLOVÉ – HC JESTŘÁBI B
Branky: Hudec 2x, Hejhal.
2 : 3 (0:2, 1:0, 1:1)

jezdec
Jakub Spáčil
žokej
Dušan Andrés
jezdkyně-amazonka Barbora Málková

TOP vítěz Ankety 2016

Dušan Andrés

Síň slávy (pět vítězství v anketě)

Barbora Málková

Součástí této České Ankety je Cena Swiss Turf Aarau za účast
a umístění jezdců, žokejů a trenérů na centrálním Švýcarském
závodišti Aarau. V zemi helvetského kříže v překážkových dostizích bodoval opět po pár letech Ondřej Velek.

PROGRAM NA ŘÍJEN

STARŠÍ ŽÁCI (MČR – VÝCHOD)
sobota 10. 9.
TJ SRŠNI SVITAVY – HC JESTŘÁBI
Branka: L. Vlk.

15 : 0 (4:0, 9:0, 2:0)

sobota 17. 9.
HC JESTŘÁBI – HBK BULLDOGS BRNO 2 : 5 (0:2, 2:2, 0:1)
Branky: Čára, Kubátová.
PROGRAM NA ŘÍJEN

Foto zprava: Josef Vaníček Jun., Veronika Řezáčová, převzala
cenu za zraněnou Barboru Málkovou, jezdec Jakub Spáčil, Pavel Bergman, žokej Dušan Andrés, Miroslav Hanuš (Dynamit),
asistentka, dále paní Jitka Hájková, Martin Korba
Předání ručně broušených skleněných pohárů a cen se uskuteční na Pardubickém závodišti před čtvrtou kvalifikací na Velkou Pardubickou.
Josef Vaníček Jun.

10 / 2016
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BASKETBALOVÝ TURNAJ MÌSTA PŘELOUČE – kat. žáci U15
Dne 3. 9. 2016 se uskutečnil jednodenní turnaj žáků U15,
pořádaný Basketbalovým klubem Přelouč.
Každá čtvrtina se hrála 8 minut hrubého času, který byl
přerušován při provádění trestného hodu a při využití oddechového času. Přestávka mezi čtvrtinami byla 2 minuty.
BK PŘELOUČ – SŠB PARDUBICE
77:4 (15:0, 37:2, 56:4)
Body a sestava: Krejzl Š. 23 (3/1), Barcal M.16, Zelenka J. 10,
Hejný J. 9 (1x3), Souček D. 9 (1/1), Šindelář M. 8 (2/0), Vamberský N. 2.
Faulující hráči: Krejzl Š. 4, Šindelář M. 1, Vamberský N. 2, Souček D. 1, Zelenka J. 2, Barcal M. 1.
Fauly: 11:7, TH: 6/2 : 7/2, Trojky: 1/0
BK PŘELOUČ – TJ Jiskra HAVLÍČKŮV BROD
78:33 (23:5, 37:15, 57:21)
Body a sestava: Krejzl Š. 26 (2/0), Hejný J. 13 (2/1), Zelenka J. 12,
Šindelář M. 11 (2/1), Vamberský N. 8, Souček D. 6, Barcal M. 2 (1/0),
Škarda D.
Faulující hráči: Krejzl Š. 4, Šindelář M. 2, Vamberský N. 2, Souček D. 2, Hejný J. 3
Fauly: 13:6, TH: 7/2 : 10/5, Trojky: -/-

Hráčům, rodičům, trenérům všech zúčastněných týmů děkujeme za účast. Poděkování též všem, kteří pomohli tento turnaj zorganizovat, především městu Přelouč, pod jehož záštitou
se turnaj konal.
Trenéři

Benešovická Amazonka
Dne 20. 8. 2016 v Benešovicích u Přelouče proběhl VII. ročník nohejbalového turnaje smíšených dvojic již s tradičním názvem „Benešovická Amazonka“, pořádaný pod patronací oddílu nohejbalu Orel Přelouč.

BK PŘELOUČ – TJ Sokol BC Darren CHRUDIM
33:15 (4:6, 16:11, 22:13)
Body a sestava: Krejzl Š. 10 (4/0), Škarda D. 6, Souček D. 5 (3/1),
Hejný J. 4, Zelenka J. 4, Šindelář M. 4 (2/2), Vamberský N.
Faulující hráči: Krejzl Š. 2, Zelenka J. 3, Vamberský N. 2, Souček D. 2, Hejný J. 2
Fauly: 11:7, TH: 9/3 : 12/4, Trojky: 0/1

Výsledky jednotlivých zápasů

Celkové umístění

Přejeme zraněnému Michalu Barcalovi brzké uzdravení.

36

Zúčastnilo se 5 týmů. Počasí účastníkům přálo a ve slunečném dni bojovali soutěžící družstva až dokonce. Své favority přijeli povzbudit také přátelé jednotlivých hráčů, kteří holdují nohejbalu. Kvalita hry a umění hráčů se neustále zlepšují, neboť
někteří hráči pravidelně trénují i v zimním období v sále Orlovny, a tím i boje o nejvyšší příčky byly opravdu náročné. První místo a putovní pohár si vybojovali Karolína Nováková a Dan Dvořák z Pardubic. Na druhé příčce se umístili Kristýna Bednářová
z Přelouče a Petr Jelínek z Pardubic a na třetím místě skončili Dagmar Danihelková z Přelouče a David Kovář z Pardubic.
Věcnými cenami a diplomem bylo odměněno všech 5 týmů.
Na závěr můžeme konstatovat, že se turnaj vydařil. Fanoušci s hráči byli spokojeni, i když žertovné kostýmy chyběly. Tak
doufáme, že v příštím turnaji opět budou, a že bude i více týmů.
Všichni se těšíme na VIII. ročník Benešovické Amazonky, který
se bude konat opět za rok koncem srpna.
ředitelka turnaje Marcela Svobodová
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Bohumír Čáp po téměř deseti letech opět mistrem Evropy v trucktrialu!

Celkové umístění pro rok 2016 EUROPA
TRUCK-TRIAL v kategorii II. je:

Mistøi Evropy v Truck Trialu 2016
míøí do Pøelouče a Skoranova

1. místo Racing Team Avia Future (CZ)
se 124-mi mistrovskými body
2. místo Gangs of Sud Est (F) 111 bodů
3. místo H&Co (F)
95 bodů

Píše se pátek 26. 8. 2016, kdy posádka Racing Team Avia Future (Bohumír Čáp – Přelouč, Kateřina Ventluková – Skoranov) jede na závěrečný
závod ze série EUROPA TRUCK-TRIAL
do německého města Langenaltheim.
Letošní sezóna pro ně byla velice
příznivá, i přes hrozivý pád ve městě
Limberg-Maissau (A). Po předposledním závodu v Sedlčanech se dostávají
do čela vítězné tabulky ve vysoké konkurenci v kategorii II. (23 týmů z celé
Evropy). Tato posádka jako jediná jezdí s vozidlem Avia. Ostatní konkurence
jezdí většinou s vozidly Mercedes-Benz
Unimog.
Po příjezdu na místo posádka absolvovala technické přejímky, večer trávili
odpočinkem a nabíráním sil do soutěžního víkendu.
Sobotní ráno začalo jako vždy rozpravou pro posádky a rozdělením do
soutěžních skupin. Racing Team Avia
Future bez větších problémů zdolávali skalnatý terén, bahnivé sekce a po
sobotním dni se opět vyšplhali na průběžné první místo.
Neděle pro posádku začala lehce
s nervozitou, jelikož si chtěli splnit sen
a museli začít bojovat o udržení prvního
místa. Sekce po sobotních závodech byly předělány, kdy přibylo více extrémních
branek. Bohumír Čáp a Kateřina Ventluková byli nuceni před polední pauzou
vynechat v jedné sekci velmi extrémní
bránu, kdy hrozilo velké nebezpečí převrácení vozidla ze strmého srázu a následné poškození závodního auta. I po
této ztrátě bodů se drží na přední příčce a pomalu se blíží do finále závodů.
Nervozita stoupá u poslední sekce.
Posádka projela sekci bez větších
ztrát bodů a čekalo se, jak si povede
francouzský tým, s kterým bojovala
o první místo v celkovém umístění
v mistrovství. Když francouzská posádka zlomila druhou tyčku v sekci,
z davu fanoušků Racing Teamu Avia
Future se ozvala obrovská radost,
jelikož všichni věděli, že si Bohumír Čáp a Kateřina Ventluková splnili sen!
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Celou sezónu se drželi na předních
příčkách a poslední 3 závody, které vyhráli, je posunuli na mistry Evropy pro
rok 2016. Třešničkou na dortu bylo při
večerním vyhlášení pro tuto posádku zaznění české hymny.
Bohumír Čáp se stal naposledy mistrem Evropy v roce 2007 s navigátorem
Radovanem Švandou.

„Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří nám fandili, podporovali
a pomáhali při závodech. Hlavně sponzorům, bez kterých bychom nemohli
absolvovat celou sérií závodů na mistrovství Evropy. Jsme hrdi, že můžeme
tímto způsobem reprezentovat Českou republiku a těšíme se na další
sezónu.“
PR

EUROPA TRUCK-TRIAL 2017. Bóďa a Katka - Racing Team Avia Future
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Zveme všechny malé badatele
a začínající paleontology,
kteří chtějí zažít dobrodružství
na

DOBRODRUŽSTVÍ
S DINOSAURY.
23. 10. 2016
od 14:00 hodin do 17:30 hodin
v budově
Kulturního a informačního centra
města Přelouče.
Hledáme malé badatele,
kteří nám pomohou polapit
uprchlého dinosaura,
který se pohybuje po Přelouči.
Bude zapotřebí každého,
kdo má odvahu na odpoledne plné
dobrodružství a zábavy!
Odchytit velkého dinosaura,
ale není vůbec snadné
a bude vás čekat mnoho překážek
a úsilí!

Máte na to?
Ale pozor! Hledáme pouze ty nejstatečnější badatele, počet míst
v expedici je tudíž omezen na
150 dětí a je nutná registrace.

Inzerce

Informace a registrace
na tel: 604 364 384 nebo
e-mailu: hanka@planetadinosauru.cz
Cena dobrodružství:
220 Kč / malý dobrodruh
www.planetadinosauru.cz
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HASIČI OBČANŮM
Pokuty od hasičù, aneb Když to nejde po dobrém
Přinášíme již osmý díl seriálu o tom, jak předcházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes téma:

Inzerce

Odstranili jste po požární kontrole všechny nedostatky?
I tak můžete dostat pokutu až půl milionu,
pokud zapomenete…
Požární kontroly se prováděly prakticky stejným způsobem
od roku 1985, kdy byl vydán „nový zákon“ o požární ochraně a který platí s mnoha novelizacemi dodnes.
Podstatnou změnu v provádění požárních kontrol však přinesl
nový kontrolní řád, tedy zákon o státní kontrole č. 255/2012 Sb.
účinný od roku 2014. Formálně se
upravil postup při provádění kontrol, ale co je důležitější, upravil se
i rozsah a obsah protokolu o kontrole. Ten je nyní podstatně stručnější oproti tomu, jak jsme znali dřívější „zápis“, ale hlavně nový „protokol“
neobsahuje opatření a lhůty k odstranění zjištěných nedostatků. Obsahové zjednodušení tak není pro
kontrolovaného přínosem, neboť se
nedozví, co přesně má udělat, jakým způsobem odstranit nedostatky
a v jaké lhůtě. Obsahuje pouze jednotný termín, do kdy se má kontrolnímu orgánu podat zpráva o odstranění nedostatků.
Protokol obsahuje pouze zjištěné skutečnosti a uvádí porušení právních předpisů. Protokol se rovněž
již neprojednává se statutárním zástupcem, ale kontrola je ukončena
doručením protokolu, byť třeba jen
do datové schránky.
Co se týče termínů a lhůt pro
zjednání nápravy, protokol o kontrole uvádí pouze jednu lhůtu, do kdy
se má kontrolnímu orgánu podat
tzv. zpráva o odstranění nedostatků.
Může tedy nastat případ, kdy kontrolovaná právnická osoba nebo podnikatel odstraní všechny nedostatky zjištěné u kontroly, ale zapomene
o tom podat zprávu kontrolnímu orgánu, tedy HZS kraje. Za nepodání
této zprávy lze uložit pokutu podle
§ 76 odstavec 1, písm. i) zákona o požární ochraně až 500 tisíc korun. Jak
je zřejmé z výše možné sankce není vhodné ani tuto „papírovou“ povinnost podceňovat a brát na lehkou
váhu.
mjr. Ing. Jan Novotný,
HZS Pardubického kraje

Inzerce
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