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RADA MÌSTA PŘELOUČE
39. rada města se konala 11. 1.
2016 a radní na ní neodsouhlasili výstavbu vodovodní přípojky do areálu fotbalového hřiště v Mělicích. Přípojku požadoval osadní výbor v Mělicích, protože
v areálu u fotbalového hřiště v průběhu
roku pořádá několik kulturních a sportovních akcí pro občany, včetně soutěže
historických koňských hasičských stříkaček. Vzhledem k tomu, že náklady na
její výstavbu jsou vyšší, než se původně
předpokládalo, bylo vyjádření rady města v této záležitosti negativní.
Rada rovněž rozhodla, že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce I. a II. etapa podal nejvhodnější nabídku uchazeč AVE Kolín, s. r. o, za nabídkovou cenu 2.810.828 Kč včetně DPH
a schválila smlouvu o dílo s tímto uchazečem. Rekonstrukce veřejného osvětlení v městské části Klenovka je navržena
z důvodu nedostatečného osvětlení komunikací a chodníku. Projekt je z důvo-

du finanční náročnosti rozdělen na tři etapy. Toto zadávací řízení řešilo realizaci I.
a II. etapy. Navržena jsou svítidla s LED
technologií se vzdálenou správou s bezdrátovým přenosem dat.
Radní rovněž vzali na vědomí zápis
z jednání komise pro rozvoj města, konané 2. 12. 2015. Komise se zabývala projektem Regenerace panelového sídliště
U školy – I. etapa, který měli členové k dispozici v elektronické podobě v předstihu
před svým jednáním. K předloženému materiálu neměl žádný člen komise připomínky a komise tedy s navrženými úpravami vyjádřila souhlas.
40. Rada města Přelouče proběhla 25. 1. 2016. Radní na ní schválili
smlouvu o spolupráci, uzavřenou mezi
městem Přelouč a Regionální rozvojovou
agenturou Pardubického kraje za účelem
zpracování dokumentace žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 na

projekt přístavby mateřské školy Za Fontánou za cenu 66.550,- Kč včetně DPH.
Schváleno bylo také podání žádosti
o poskytnutí dotace z programu EFEKT
2016 na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Štěpánov. Vzhledem k tomu, že z důvodu nedosažení požadovaných úspor nebylo možné podat žádost
o poskytnutí dotace do tohoto programu
na rekonstrukci veřejného osvětlení v Klenovce, byla prověřena možnost podat tuto žádost na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Štěpánově, kde je veřejné osvětlení součástí podané žádosti o poskytnutí
příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci chodníků
v této místní části, ale jako neuznatelný
náklad žádosti. Financování akce ve Štěpánově ze dvou národních dotačních titulů je možné.
Rovněž byla schválena smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění a zadání stavby a autorský dozor projektanta
na 2. etapu regenerace sídliště U školy
v Přelouči se společností OPTIMA Vysoké
Mýto za cenu 203.280,- Kč včetně DPH.
mh
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Zpráva z úseku rozvoje a obnovy majetku
Tak jako v uplynulých letech i na začátku tohoto roku se vrátím k roku minulému a zhodnotím jej z pohledu toho,
co se v něm na úseku rozvoje a obnovy majetku podařilo vykonat. Rok 2015
v tomto směru nebyl tak hektický jako
dvě léta předcházející, přesto však o nějakém zahálení není možno hovořit.
Jako největší investiční akce roku byla plánována celková rekonstrukce fotbalového stadionu, to jest tribuny, fotbalového hřiště a atletické dráhy. Akce
s předpokládanou hodnotou přes dvacet
miliónů korun by se bez finanční spoluúčasti státu neobešla, ale i rozpočet města na ni pamatoval se značnou částkou.
Město se důkladně připravilo, včas vybralo zhotovitele prací, aby se všechno
v termínu stihlo, leč poskytovatel dotace
v podobě Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy zveřejnil své rozhodnutí
až v měsíci srpnu a přeloučský stadion
přišel zkrátka. Následné snahy o dílčí řešení ze strany města v podobě zahájení
alespoň rekonstrukce tribuny z vlastních
prostředků byly vzhledem k potížím s výběrovým řízením v podobě ústupu vybraných společností od realizace stále torpédovány a práce byly fakticky zahájeny až
v samém závěru roku.
Další akcí většího rozsahu, přecházející z roku 2014, bylo snížení energetické
náročnosti městského kina. Zde opravdu
město nemělo štěstí s výběrem zhotovitele a tato stavba byla všemi zúčastněnými
ze strany města, a to hlavně stavebním
dozorem, doslova protrpěna. Dokončena
byla v hodině dvanácté a uvedení všech
technologií do provozu bylo skutečným
hororem. Naštěstí vše dopadlo a milovníci filmového umění tak mohli po prázdninách začít holdovat své zálibě na nových sedačkách v pěkném moderním interiéru s dobrou akustikou a klimatizací.
Proinvestované finanční prostředky včet-

ně těch dotačních činily v tomto roce částku 8,235.000 Kč.
Na zadávací řízení na výběr zhotovitele úpravy cest v Městském parku u pomníku Jana Dítěte navázala realizační fáze.
Při té dostaly cesty v této části parku nový povrch ze zámkové dlažby a vyřešeny byly i po stránce bezpečnosti problematické svahové cesty do spodní části
parku. Akci završily v podzimních měsících výsadby keřů na svahových partiích
v upravované části parku. Celkové náklady této akce přesáhly částku 1,600 000 Kč.
V těsném souběhu s tímto zadávacím
řízením proběhlo i to na výběr zhotovitele propojení dešťové kanalizace v Jaselské ulici proti nové výrobní hale společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. Kořenům stromů
se podařilo stávající kanalizační potrubí
zcela ucpat a nastala doba, kdy docházelo po každém dešti k zaplavování komunikace a vznikaly problémy pro dopravu i zaměstnance výrobní společnosti.
Situaci se tehdy podařilo dočasně vyřešit
vyfrézováním potrubí pomocí speciálního kanalizačního robota, ale jednalo se
o opatření dočasné. S novým kanalizačním
potrubím, provedeným ve 2. čtvrtletí roku
nákladem 464.000 Kč, by problémy obdobné těm popisovaným neměly hrozit.
Značných finančních prostředků z rozpočtu města si vyžádala i IV. etapa regenerace panelového sídliště Obránců míru, týkající se jeho části mezi náměstím
17. listopadu a Palackého ulicí. S financováním město původně počítalo za pomoci státní dotace z programu regenerace panelových sídlišť, ten však začal být
utlumován a žádost města Přelouč podpořena nebyla. Rada města následně rozhodla, že s ohledem na značnou administrativu spojenou s přípravou akce bude
tato realizována pouze z prostředků města. Probíhala v průběhu 2. pololetí roku
a zdejší obyvatelé se tak dočkali za částku

přesahující 6,000.000 Kč opravených i nových chodníků a komunikace, zvýšení počtu tolik potřebných parkovacích stání,
nových přístřešků na kontejnery, nového veřejného osvětlení v LED provedení
a sportovního hřiště. Velkým kladem jistě
je i komunikační propojení do Palackého
ulice místo vyšlapaných blátivých pěšin.
Jako v minulých letech tak i v tomto
plynuly finanční prostředky do úprav školských budov, ať těch mateřských či pro
základní školství. V průběhu prázdnin byla provedena rekonstrukce střechy na
budově čp. 50, ve které má své učebny
pro první stupeň základní škola na Masarykově náměstí. Střešní krytina položená v průběhu rekonstrukce budovy
v letech 1995 až 1998 jako tehdejší novinka s deklarovanou životností minimálně 30 let se začala rozpadat a do budovy
zatékalo. Proto rekonstrukce, provedená nákladem 920.000 Kč, byla nezbytná. V této budově se žáci rovněž dočkali,
i když až ke konci roku, nákladem téměř
440.000 Kč nové klimatizace v učebnách
umístěných ve dvorní přístavbě. Jižní orientace z nich činila v letních měsících značně nepříjemné prostředí a vedení školy
o provedené řešení dlouho usilovalo. A do
třetice se v této budově dočkala nákladem 22.000 Kč opravy i okna v tělocvičně, neboť zde sportující veřejnost s nimi
vždy nenakládala tím optimálním způsobem. Konec školního roku a období prázdnin postihla stavební činnost i hlavní
budovu této školy v čp. 45. Zde probíhala oprava opadaných omítek na věži z hodinami a obnova fasádního nátěru celého
středového traktu budovy do Masarykova náměstí. Finanční náklady této akce
včetně obnovy hrotového systému pro
ochranu budovy proti holubům byly téměř 566.000 Kč.
Miroslav Manžel - vedoucí odboru
Pokračování příště

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

VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE
dne 23. února 2016 od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ
Vstup zdarma
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Ředitel Technických služeb města Přelouče vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

PRACOVNÍK ÚDRŽBY VO
řidič – elektrikář

platové zařazení: platová třída 6–7 (dle vzdělání a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších změn)

Předpoklady
Uchazeč musí být fyzická osoba, která je:
q starší 18 let
q občanem České republiky s trvalým pobytem na území ČR
q je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná
q min. vyučen v oboru elektro – silnoproud, min. § 6, vyhlášky
č. 50/1978 Sb.

Jiné požadavky a vlastnosti
Vyučení a praxe v oboru elektro a řidičský průkaz min. skupiny „C“ podmínkou, bydliště na území města, resp. místních částí výhodou. Dobrý zdravotní stav, fyzická kondice, pracovitost,
svědomitost a samostatnost. Předpoklad nástupu nejlépe od 1. 3.
2016, nejdéle k 1. 6. 2016.

Písemná přihláška musí obsahovat
Jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, místo trvalého bydliště a stručný životopis se zaměřením na stupeň a typ

Trh práce
na Pøeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 31. 12. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) 453 118 uchazečů o zaměstnání. To je o 21 754 více než v listopadu a o 88 796
méně než v prosinci 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 436 547 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob
vzrostl na 6,2 % (listopad 2015 – 5,9 %, prosinec 2014 – 7,5 %).
Meziročně se o více než 43 800 zvýšil počet volných pracovních
míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 102 545. To je nejvyšší prosincová hodnota od roku 2008.
V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za listopad,
nejnižší nezaměstnanost v EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil
Úřad práce ČR.
Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 12. 2015 6,2 %.

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 12/2015
K 31. 12. 2015 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 4 966 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 2 536 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo
pak připadali 2 uchazeči.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 4,3 %.

4

vzdělání, dosavadní zaměstnání a praxi, odborné znalosti a dovednosti v oboru elektro.

Termín pro podání přihlášky
Do středy 24. února 2016, do 14.30 hod.

Způsob podání přihlášky
Písemně nebo osobně v zalepené obálce s označením „Konkurz –
pracovník údržby VO“ na adresu: Technické služby města Přelouče, paní Zdena Levínská, Choceňská 1771, 535 01 Přelouč.

Termín výběrového řízení
Bezprostředně po ukončení příjmu přihlášek (předpoklad
25.–26. 2. 2016).
Bližší informace je možné získat u ředitele Technických služeb města Přelouče na tel. čísle 603 544 601 nebo na tel. číslech organizace 466 672 527,
464 608 930, příp. osobně v sídle organizace, Choceňská 1771, Přelouč.

Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Holice 4,3 %
Pardubice 4,0 %
Přelouč 5,5 %
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 prosinec 2015 byla
v obcích regionu Přeloučsko:
Holotín 10,5 % (4 UoZ), Chrtníky 10,2 % (6 UoZ), Stojice 10,0 %
(15 UoZ), Vápno 9,8 % (9 UoZ), Újezd u Přelouče 9,2 % (11 UoZ),
Strašov 9,0 % (20 UoZ), Přepychy 8,9 % (5 UoZ)
Kontakty: Ředitelka
950 144 407
Oddělení zprostředkování, evidence a podpor
v nezaměstnanosti: 950 144 401, 402, 403, 404, 405, 406
Oddělení nepojistných sociálních dávek:
hmotná nouze
950 144 520, 503
SSP
950 144 501, 502, 504
Příspěvek na péči
950 144 521, 723
Dávky OZP (průkazky)
950 144 506, 505
Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz
Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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38. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 2016
nabídne rozmanitou škálu koncertù, operních a baletních pøedstavení
Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro vstoupí v roce
2016 už do své 38. sezony. Zahajovací koncert je naplánován na
čtvrtek 3. března, kdy se v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích představí PKF – Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Marka Šedivého se sólistou, předním českým klavíristou, Ivo
Kahánkem. Na programu bude slavný Koncert b moll P. I. Čajkovského a Dvořákova Symfonie č. 8 „Anglická“.
Dalším zajímavým bodem rozmanitého programu festivalu
bude například v pondělí 21. března ve Východočeském divadle
v Pardubicích Prokofjevův balet Romeo a Julie podle Williama
Shakespeara v podání Moravského divadla v Olomouci s mezinárodním obsazením baletních sólistů.
V neděli 10. dubna, opět v Sukově síni Domu hudby, zazní program s názvem „To nejlepší z baroka“ s houslistou Pavlem Šporclem, varhaníkem Pavlem Svobodou a souborem Barocco Sempre
Giovane.
Večer slavných árií je na programu ve čtvrtek 28. dubna. V Sukově síni Domu hudby v Pardubicích vystoupí tenorista Štefan Margita se svými hosty za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice.

Pardubické hudební jaro ale není jen o těchto koncertech.
Mnohem více o nich naleznete na webových stránkách festivalu www.pardubickehudebnijaro.cz.

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen.
Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám,
mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou
obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných
i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rych-

lou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže
situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům
trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se
odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou
situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční
podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz.
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Vítání občánkù
Lednové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Aleš Horák

Nela Bludská
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Filip Štumr

Matěj Kobera

Richard Kurimai

Vít Káňa

Vilém Vilím
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Zdravím všechny spoluobčany v novém roce 2016 a dovolte mi popřát Vám hodně zdraví a štěstí.
Doufám, že Ježíšek byl štědrý, že jste si užili pohodové svátky a ve zdraví přežili silvestrovské, bujaré oslavy. Možná některým z vás, stejně tak jako i mě, nejde úplně pod nos chování
některých spoluobčanů (především naší omladiny) a vadilo vám
neustálé odpalování petard po celém městě.
Ale ruku na srdce, byli jsme lepší? Možná ano, možná ne,
možná to bylo tím, že jsme neměli k dispozici takové množství
„zábavné pyrotechniky“.
Já si také představuji vánoční čas bez neustálého hřmění a „výbuchů“, ale taková je asi doba.
Dovolte mi trochu teorie:
A přesto, že bych rád s touto problematikou
něco dělal, v podstatě není co. Zákon č. 206/2015
o pyrotechnických výrobcích neřeší omezení používání „petard“ časově ani prostorově. Jediné, co řeší, je zákaz prodeje dle věkové hranice. Dětem do
15-ti let nesmí distributor zpřístupnit pyrotechnický výrobek žádné kategorie. Kategorii F2 smí zpřístupnit osobě starší 18-ti let. Kategorii F3 osobám
starším 21-ti let, nebo osobě s odbornou způsobilostí pro zacházení s pyrotechnickými výrobky.
Na území našeho města je používání omezeno OZV č. 10/2015
takto:
Čl. 8

Pyrotechnické výrobky, pořádání ohňostrojů
Na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 2 této
obecně závazné vyhlášky je zakázáno v době nočního klidu používat pyrotechnické výrobky a pořádat ohňostroje.
Na závěr tohoto článku bych chtěl požádat všechny, kdo si
chtějí nějakou tu petardu odpálit, aby se chovali ohleduplně
k ostatním a před každým použitím takového výrobku si uvědomili, že svým jednáním mohou ohrozit na zdraví nejenom sebe,
ale i ostatní spoluobčany.
Tak tolik k problematice petard a teď pojďme k přehledu
událostí uplynulých dní.

Spálené maso

pachatelích nebyla ani stopa. Později oznamovatel nalezl „ztracený“ občanský průkaz v kapse ☺

Rodinná roztržka
Společně s hlídkou PČR jsme zasahovali u nahlášené rvačky. Na místě bylo zjištěno, že dva bratři měli mezi sebou „výměnu názorů“. Nikdo z nich nechtěl nic hlásit.

Černá skládka
Při pravidelné kontrole okolních obcí hlídka objevila „černou skládku“. Podle obsahu to vypadalo,
že někdo dělal generální úklid domácnosti a místo toho aby odpad roztřídil a odvezl tam, kam patří, vše naházel do pytlů a vyvezl na polní cestu. Pachateli takovéhoto jednání hrozí pokuta až 50 tisíc
korun.

Krádež peněženky
Dozorčí služba přijala telefonické oznámení
o krádeži peněženky v obchodním domě Billa. Jelikož se jednalo o podezření z trestného činu krádeže, celou věc dořeší PČR.

Odložený pejsek
4. 1. v 10:53 hodin jsme přijali telefonické oznámení, že
v obci Břehy u restaurace Cikánka je uvázaný pes. U psa byla
cedulka s nápisem
„vem si mě“.
Myslím, že by
takové jednání nemělo zůstat bez
potrestání a proto
vás žádám, pokud
někdo pejska pozná, oznamte to
na služebně MP
Přelouč, nebo zavolejte na tel. č. 466 959 660, 736 641 952.
Zároveň tímto děkuji nálezci, který si pejska ponechal
ve své péči.

Dozorčí služba městské policie přijala oznámení občana
o zápachu a kouři na chodbě bytového domu. Hlídka po příjezdu na místo prověřila chodbu domu a zjistila, že kouř vychází z jednoho bytu. Naštěstí se ukázalo, že šlo jen o připálené
maso na sporáku. Paní, která si připravovala „chutný“ pokrm,
usnula a maso se připálilo.

Hořící tráva
Dozorčí služba přijala telefonické oznámení o hořící trávě.
Na místě se již nacházeli hasiči, kteří začínající požár uhasili.

Inzerce

„Okradený občan“
Na služebnu městské policie se dostavil podnapilý muž, který uvedl, že byl asi před 10. minutami okraden. Sdělil, že ho pachatelé požádali o cigaretu a přitom mu odcizili občanský průkaz. Hlídka s oznamovatelem projela město, ale po údajných
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Jarmila Horníková
Věra Svobodová
Vlasta Tylerová
Božena Danielová
Vlastimil Škorec
Věra Drahokoupilová
Marie Procházková
Josef Beran
Josef Volejník
Eliška Špásová
Macháček Josef
Věra Špácová
Štefan Adamík
Vlasta Bajerová

95 let
95 let
92 let
92 let
90 let
88 let
87 let
87 let
86 let
86 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Jaroslav Rulc
Zdeněk Šarm
Zita Procházková
Božena Štajnerová
Vladislav Janda
Josef Mrňávek
Zdeněk Kubík

DIAMANTOVÁ SVATBA
Květoslava a Josef Hrdý

17. 12. 2015

STŘÍBRNÁ SVATBA
Kateřina a Lubomír Bogdánovi

Poděkování

Vzpomínka

Jménem staršovstva sboru
Českobratrské církve evangelické v Přelouči děkuji
městskému úřadu za finanční dotaci, která nám umožnila opravit část soklu kostela a průčelí kolem vchodových dveří.

Dne 19. února 2016
by se dožil 89 let
pan Miroslav Holý.
Byl dlouholetým
předsedou Českého
červeného kříže v Přelouči. Zemřel před 10 lety – 25. února 2006.
Vzpomínají manželka Věra,
dcera Anna a syn Mirek s rodinami

Miloš Hübner

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

11. 1. 2016

Vzpomínka
Dne 12. 2. tomu bude rok, co
odešla naše milovaná maminka,
paní Jana Pospíšilová a zároveň
5. 2. tomu bude 6 let, co odešel náš
milovaný tatínek, pan Miroslav
Pospíšil.
Děkuji všem, kteří je znali za
vzpomínku na ně. Moc vzpomínají dcery Mirka, Jana a vnoučata.
Paní Hofnerová

Městská knihovna v Pøelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
KRVAVÉ STOLETÍ: dvacet válek,
které změnily svět.
Praha: Vyšehrad, 2015.
HARDING, Stephen
Poslední bitva. Brno: Cpress, 2014.
VÁCHA, Dalibor
Bratrstvo: všední a dramatické dny
československých legií v Rusku
(1914–1918).
Praha: Epocha, 2015.
lékařství
JONÁŠ, Josef
Kde končí duše a začíná tělo.
Praha: Eminent, 2008.
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letectví
ČECH, Jan
Letadla, můj osud 1, 2.
Cheb: Svět křídel, 2015.

KRÁSNÁ LITERATURA
ALEKSIJEVIČ, Svjatlana A.
Doba z druhé ruky.
Příbram: Pistorius & Olšanská 2015.

sport
VOLNÁ, Kateřina
Mámo, táto, cvičte se mnou!
Olomouc: Agentura Rubico, 2015.

BROWN, Rita M.
Kéž bys byl tady. Praha: Motto, 2015.

VÁGNER, Jakub
Na stopě gigantům.
Líbeznice: Víkend, 2015.

GIRARD, Anne
Madame Picasso.
Praha: Metafora, 2015.

literatura
BALAŠTÍK, Miroslav
Literatura v čase lovců:
rozhovory se spisovateli 1995–2015.
Brno: Host, 2015.

PROUZA, Petr
Dřevěné ženy. Praha: Šulc-Švarc, 2015.

CUNNINGHAM, Michael
Sněhová královna. Praha: Odeon, 2015.

REJMER, M.
Bukurešť: prach a krev.
Praha: Máj, 2015.

Přeloučský ROŠT

Právní poradna
VONDRUŠKA, Vlastimil
Husitská epopej III. Brno: Moba, 2015.

w

Ztracený poklad

ZOLA, Emile
Štěstí Rougonů. Praha: Dobrovský, 2015.
POEZIE
NEJLEPŠÍ ČESKÉ BÁSNĚ. Brno: Host, 2015.
REGIONÁLNÍ PRÓZY
26: literární sborník. Pardubice: Středisko
východočeských spisovatelů, 2015.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
HRUBÍN, František
Dvakrát sedm pohádek.
Praha: Nakladatelství Trnka, 2015.
VEČERNÍČKŮV POHÁDKOVÝ ŠPALÍČEK.
Praha: Česká televize, 2015.

Knihovna Přelouč se od 11. 1. zapojila do hledání po záhadně zmizelém muzejníkovi doktoru V. Švábovi. Když byl viděn naposledy, tvrdil, že konečně ví, kde se nachází ztracený Přeloučský poklad. Týden po jeho zmizení se objevila první stopa, záhadné plakáty, navádějící nálezce k hledání téhož. Od té doby se pravidelně každé
pondělí objevují další stopy, provádějící po historických památkách Přelouče. Každá
nás o krok přibližuje doktoru Švábovi a pokladu. Doufáme, že se nám společně s vaší pomocí podaří je oba nedotčené najít! Stop bude celkem devět a provedou nás historií Přelouče od jejích počátků až po dobu téměř moderní. Čím více nás bude, tím
větší šanci máme! K lovu pokladu se můžete přidat kdykoliv, stačí zajít do Městské
knihovny! Dobrodružství máte na dosah, stačí mu otevřít dveře.
Děkujeme za spolupráci ZUŠ Přelouč, DDM, všem školám, Kulturním službám města Přelouče, kostelu sv. Jakuba i dalším! Vážíme si vaší podpory.
Akci organizují zážitkové tábory Fortescue a Městská knihovna Přelouč za podpory nadace O2 SmartUp.

KNEBLOVÁ, Hana
Česká přísloví. Liberec: Dialog, 2015.
FISCHEROVÁ, Daniela
Tetovaná teta. Praha: Meander, 2015.

POZVÁNÍ

REJ UPÍRŮ: soubor klasických povídek.
Praha: StudioTrnka, 2015.

s paní

- na co se můžou naši čtenáři těšit v měsíci březnu?

LENKOU GOTTHARDOVOU

Na pravou míru
V tomto článku se nebudu, na rozdíl od těch minulých, zaměřovat pouze na jednu oblast práva. Vyberu pár opakujících
se situací, se kterými se ve své praxi setkáváme.
„Jsem v podnájmu.“ Věřte, nebo ne, ale v podnájmu není
dnes skoro nikdo. Je třeba rozlišovat nájemní a podnájemní
vztah. Nájemce je ten, který si najímá věc od vlastníka a podnájemní vztah pak vzniká tak, když nájemce uzavře další nájemní smlouvu právě s podnájemcem. Vzniká tak řada – vlastník – nájemce – podnájemce. Platí, že podnájemní vztah lze
založit jen se souhlasem vlastníka. Na rozdíl od nájemce má
podnájemce podstatně méně práv.
„Vyhlásím osobní bankrot a zbavím se všech dluhů.“ Takové
tvrzení je správné pouze do určité míry. Osobní bankrot, resp.
úpadek, je stav, kdy má člověk tolik závazků u více věřitelů, že
je není schopen splácet řádně a včas. Vyhlášením osobního bankrotu se pak rozumí podání insolvenčního návrhu, kterým se
zahajuje insolvenční řízení. Pokud se budu držet pouze „osobního bankrotu“, pak je cílem takového člověka, aby mu soud povolil oddlužení. Proto, aby se člověk takzvaně zbavil všech závazků finančního charakteru, je ale třeba, aby za dalších 5 let
zaplatil minimálně 30 % ze svých závazků všem věřitelům, kteří se přihlásí během insolvenčního řízení. Nestačí tedy „vyhlásit bankrot“, ale též splnit podmínky oddlužení.
„Zdědil jsem byt/pozemek, tak můžu dát výpověď nájemci.“
To, že nabudete dědictví, neznamená, že jste pánem všeho.
Nájemce je v takovém případě chráněn téměř stejně, jako když
byl jeho pronajímatelem původní vlastník. Zásadně platí, že nový nabyvatel vstupuje do práva a povinností svého předchůdce, zdědí též i onen nájemní vztah.
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„Já všechny ty dopisy hned vyhazuju.“ Jednou z největších
hloupostí je nepřebírání pošty. Stanovit povinnost Vám může direktivně pouze stát a jedině na základě zákona. Právní předpis
také určuje, že o stanovení povinnosti musíte být informováni,
stejně tak o jejím projednání a možnosti opravného prostředku (odvolání aj.). Nepřebíráním pošty se vystavujete značnému
riziku zmeškání možnosti se bránit. Následek pak může být fatální. Práce úředníka, advokáta i exekutora na druhé straně totiž něco stojí. Kdo si nepřebírá poštu, nemá informace, kdo nemá informace, nemůže si pak stěžovat, jak dopadl.
„A kdy Vám to přišlo?“ „To nevím.“ Pokud je Vám doručen
dopis, ve kterém je stanovena lhůta pro vyjádření či je možný
jakýkoliv jiný úkon, je třeba si poznamenat datum, kdy jste takový dopis převzali. Zmeškání lhůty k reakci s sebou nese stejně jako nepřebírání pošty zásadní následky.
„Já jsem si myslel, že to zvládnu sám.“ Když si nejste jisti
tím, co děláte, obraťte se na odborníka. Platí to snad ve všech
odvětvích. Profesionál je tu od toho, aby Vám poradil a vysvětlil
možná rizika, která Vy bez něj zjistíte, až když je pozdě.
„Tu smlouvu jsem celou nečetl, a podepsal.“ Jak bylo uvedeno shora, povinnost může stanovit soud nebo jiný státní orgán, pokud k tomu má pravomoc danou mu zákonem. Stejně
tak na sebe můžete vzít povinnost Vy tehdy, pokud se svým
jednáním, tzn. svým osobním projevem vůle, zavážete smluvně k plnění jakékoliv povinnosti. Listiny je tedy dobré číst celé
a tehdy, když jejímu obsahu dobře nerozumíte, poradit se s odborníkem.
„Já jsem jenom ručitel.“ Ručení je jednou z možností, jak
zajistit plnění závazku dlužníka. Pokud byste měli někomu ručit, zvažte komu a za jakých podmínek. Ručitel je totiž povinen
plnit v případě, když dlužník řádně a včas věřiteli neplní.
Mgr. Jan Novák
www.advokatikh.cz/akchvaletice
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Základní škola Smetanova ul.
ZÁPIS

SPORTOVNÍ SOUTÌŽE
Nejúspěšnějším účastníkem našeho třináctičlenného týmu, který se zúčastnil Kolínské vánoční laťky, byl ten nejmladší - Jakub
Sekyrka z 6. A. Usmálo se na něj štěstí a skok 130 cm ho vynesl
na skvělé 2. místo. Stejný výkon v kategorii dívek 8. třídy znamenal 8. místo pro Dianu Žáčkovou. Uspět v konkurenci trénovaných
závodníků je pro starší žáky mnohem těžší, a proto i jejich umístění kolem desátého místa je úspěchem. Všem našim sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V pátek 15. ledna odpoledne bylo slyšet z budovy
1. stupně hudbu.
Náhodní kolemjdoucí se asi divili, co se ve škole
děje, ale rodiče
šestiletých dětí na
tento den již netrpělivě čekali. Přicházeli se svými
ratolestmi k zápisu do prvních tříd.
Řada z nich tu se
svými dětmi nebyla poprvé. Využili
možnosti seznámit se s vyučujícími a se školní budovou už při DNU
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ nebo VÝTVARNÝCH DÍLNIČKÁCH. Zájemců bylo hodně,
a tak si mohly
děti zkrátit nezáživné čekání plněním zábavných
úkolů, při kterých
jim pomáhali žáci oblečení do různých kostýmů. Při
vlastním zápise posoudily paní učitelky jejich školní zralost a připravenost pro školní práci. K zápisu přišlo celkem 74 dětí, z nichž
některé sice dostanou odklad, ale je jisté, že v září 2016 budou
opět otevřeny tři první třídy. Bude v nich místo i pro další zájemce, kteří se mohou zapsat dodatečně v kanceláři školy do 15. února. Na své prvňáčky se těší Mgr. M. Medunová, Mgr. V. Mňuková
a Mgr. D. Nový.

Jakub Sekyrka první zleva

OLYMPIÁDY
V prosinci a v lednu probíhala školní kola olympiád v českém
a anglickém jazyce, zeměpisu a dějepisu. Jejich vítězové nemají už
mnoho času na další přípravu, neboť okresní kola začnou hned
v prvním únorovém týdnu po jednodenních pololetních prázdninách.
Přejeme všem hodně štěstí.

PROJEKT „ROZUMÍME PENÌZŮM“
Žáci 2. stupně se každý rok v projektu „Rozumíme penězům“
zabývají vždy nějakým novým tématem, které rozvíjí jejich finanční
gramotnost. Šesťáci plánují rodinnou dovolenou, sedmáci výhodně nakupují a pronikají do problematiky reklamy a osmáci plánují
koupi bytu či domu. Deváťáci pracovali letos pod vedením odborníků společnosti Asis, která pod záštitou GE Money Bank připravila navíc i školení pro učitele a veřejnou přednášku pro rodiče. Jen
škoda, že rodiče tuto možnost dostatečně nevyužili. Výstupy z projektu jsou k vidění na nástěnce ve vstupní hale nové přístavby.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V prvním lednovém týdnu se někteří naši žáci dobrovolně
zúčastnili Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Přelouč. Jako vždy
v posledních letech se významnou měrou podíleli na zdárném průběhu této charitativní akce v Přelouči a okolních obcích.
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
Po zápisu dvě první tøídy
V pátek 15. ledna se úderem 14. hodiny naše škola otevřela pro všechny natěšené budoucí prvňáčky a jejich nejbližší. V přízemí budovy si mohli vyzkoušet spoustu
zábavných her a úkolů, se kterými jim pomáhaly žákyně 8. a 9. tříd. Vždyť právě hra
byla pro ně do této doby to nejlepší, co je
přirozeně rozvíjelo. Vytratilo se tak napětí
a samotné setkání s budoucími třídními
učitelkami proběhlo ve třídách v uvolněné
atmosféře. Malí předškoláci byli při zjišťování vědomostí a dovedností velmi šikovní. Výborně spolupracovali a na jednotlivé
úkoly se soustředili. Za odměnu za své
znalosti a také odvahu si odnesli výrobky
a dárky, které jim věnovala škola. Zapsáno
nejlepší chlapci z každé třídy se pak probojovali do finálového turnaje, který vyvrcholil 1. prosince. Nejvyrovnanějším střetnutím se ukázalo finále turnaje mladších
žákyň, kdy rozdíl mezi první a čtvrtou hráčkou byl 4 shozené kuželky. Šťastnou vítězkou se stala Barbora Jirásková z 6. A. Zkušenosti s pravidelným tréninkem uplatnila
Sabina Slámová z 8. A, která zvítězila mezi staršími dívkami. Rovněž finále chlapců
ovládli pravidelně hrající žáci Jonáš Novotný ze 7. B a David Sukdolák z 9. A. Velké
poděkování patří členům klubu SK kuželky, kteří se o nás perfektně starali a umožnili nám turnaj uspořádat.
Bc. M. Bulušek

bylo 55 dětí, do lavic zasedne 1. září přibližně 50 žáků.
Mgr. M. Černohlávková

Olympiáda v českém jazyce
V prosinci proběhlo školní kolo 42. ročníku Olympiády v českém jazyce. Této celostátní soutěže se zúčastnilo deset nejlepších
češtinářů z 8. a 9. tříd naší školy. S nelehkým zadáním se žáci a žákyně vypořádali
velmi dobře. První příčku obsadil Lukáš Hlaváček (8. A), pomyslné stříbro získala Radka Havlíčková (9. B) a o třetí místo se podělily se shodným počtem bodů Kristýna
Venclová (8. A) a Tereza Myslivcová (9. A).
Lukášovi a Radce, kteří postupují do okresního kola, gratulujeme a přejeme hodně
štěstí a úspěchu. Poděkování za aktivní
přístup a pochvala za výsledky patří všem
soutěžícím.
Mgr. P. Burešová

Kuželky
Základního kola školního turnaje v kuželkách se zúčastnilo 182 žáků ze všech tříd
druhého stupně. Dvě nejlepší dívky a dva
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ním malých různobarevných kousků látek
do geometrických tvarů. Všem se líbila výstava betlémů, která byla na malém prostoru, ale opravdu zaujala. Obdiv si u žáků
získal unikátní miniaturní Schauerův betlém, který byl nedávno opraven a zapůjčen
z Vysokého Mýta do Pardubic na vánoční
svátky. V pohybu by ho mohly děti spolu
s rodiči vidět o tradiční Štědrovečerní muzejní noci. Ale i na záznamu DVD ve zvětšeném provedení a v pohybu byl pro nás
velkým zážitkem. Velký zájem u všech vzbudila i Nová archeologická expozice. Žáci se rozdělili do dvojic, obdrželi pracovní
listy, ve vitrínách si pozorně prohlíželi typické předměty vyrobené z kamene, kostí,
mědi, bronzu, stříbra, jantaru a železa z doby pravěku a raného středověku. U každé
vitríny byl také tablet s podrobnými informacemi o nálezech. Zaujaly i modely pravěkých sídlišť, hrob skrčence ze starší doby bronzové a třeba i kroje Keltů, Germánů
a Slovanů, které bylo možno si prohlížet na
tabletech. Někoho bavila Hmatová stezka, jiného nahlédnutí do tajů archeologické práce. Důležité je, že každá dvojice zvládla vyplnit správně pracovní listy. A s chutí.
Exkurze se vydařila, obohatila o nové vědomosti a společné zážitky.
Mgr. M. Černohlávková

Projekt Výzva 57
CZ.1.07/1.1.00/57.02.11

V září 2015 jsme se zapojili do výše uvedeného projektu. Vybrali jsme si šablonu

Pardubický zámek nabízí
mnoho zážitkù
Poslední školní den kalendářního roku
2015 žáci V. B prožili na pardubickém zámku. V prostorách výstavy Kouzlení s patchworkem si vyrobili z mačkaných korálků
hvězdičku. Kdo měl zájem, prohlédl a vyfotografoval si výrobky, které vznikly sešívá„Rozvoj technických dovedností žáků na
druhém stupni základní školy“. Úkolem skupiny 15 žáků bylo vyrobit zadané výrobky
podle technického výkresu a zpracovat žákovské portfolio. Výstupem této aktivity bylo
vybavení školní dílny. Zakoupili jsme nové
pracovní stoly, židle, svěráky a veškeré drobné nářadí. Žáci budou nyní rozvíjet technické dovednosti v novém prostředí. Druhou šablonou byl „Rozvoj individuálních
ústních komunikačních dovedností žáků
v anglickém jazyce formou blended – leasingu“. Dvě skupiny žáků měly ve výuce zavedeny digitální kombinované interaktivní
výukové systémy, vedle toho mohli žáci
s programem pracovat i doma. Celý projekt byl ukončen 31. 12. 2015.
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Nový kalendářní rok v ZUŠce zpravidla
otvírá Tříkrálový koncert, který pořádáme
spolu s Charitou Přelouč. Tento koncert je
vyvrcholením tradiční Tříkrálové sbírky a takovým malým poděkováním nejen koledníkům, ale všem štědrým dárcům. Účinkující

si ověřili, jak náročné je předvést skladby,
nacvičené pěkně v teple, i v chladu lednového kostela. Za jejich velkou statečnost a krásné výkony jim samozřejmě děkujeme.

Několik fotek
z vánočních koncertù

Komu není dění ve výtvarném oboru lhostejné, tomu patøí tyto øádky
V čase, kdy jsou tyto řádky vytištěné, bude „velká sláva barokní“ v čase minulém.
26. leden byl totiž dnem, kdy se zúročila
pracovitost našich žáků. Jaké byly reakce
a atmosféra, povyprávím příště, neb to ještě nevím. Nyní, v podvečer 19. ledna, mohu
pouze prozradit, že se mi výstava jeví býti
slibnou. S několika málo pomocníky z řad
našich žáků jsme začali dnes špendlit vybraná díla na výstavní panely a bylo vidět,
že baroko je tematicky zajímavé. V tomto
pololetí jsme věnovali hodně času linorytu. Někdo dělal portrét Františka Antonína
Šporka – zakladatele Kuksu, jiní barokní
anděly. Z výpravy v Kuksu jsem společně
s fotícími žáky přivezl detailní záběry soch
Matyáše Bernarda Brauna – další z našich
inspiračních momentů. Kromě Kuksu nás
inspirovala barokní fasáda Domu U Jonáše z Pernštýnského náměstí v Pardubicích.
Tam nás zaujala VELKÁ RYBA. Jak ryba na
reliéfu v Pardubicích, tak ty naše, modelované z šamotové hlíny, mají znaky odkazující více k sumci, nežli k velrybě, víte, čím to
je? Zkuste si to najít v knize nebo na internetu. Já vám povím odpověď až v dalším
čísle Roštu.
Barokní tematika se dotkla nejen výtvarného, ale také literárně dramatického, hudebního i tanečního oboru. Posledně jmenovaný bude k vidění na školním plese
v Záložně. Těšit se můžete na nápadité paruky inspirované vlasovými kreacemi Marie Antoinetty.
Barokem se do třetice zabývala také paní učitelka Barbora Fialová na pobočce ve

Chvaleticích. Také ona předvedla své pedagogické směřování spolu s díly jejich žáků
na tradiční pololetní výstavě. Smutné bude
to, že paní učitelka nás i naše žáky touto
výstavou opouští a „naskakuje do jiného
vlaku“. V naší zušce působila deset dlouhých let. Zasloužila se o založení, rozvoj
a udržení výuky výtvarného oboru na pobočce ve Chvaleticích, o bezvadnou výuku
keramiky v Přelouči a několik výtečných
přehlídek s módní tematikou v rámci školních plesů. Osobně jí tímto děkuji za příjemnou spolupráci a přeji hezkou jízdu v „novém vlaku“. A vám všem, kteří máte rádi
výtvarný svět? Vám dodatečně přeji šťastný nový rok.
Jan Vojtíšek, vyučující VO ZUŠ

SETKÁNÍ S AUTOREM OPRÁSKŮ

a i když specifický
humor Jaze inspiruje
dotazy v podobném
stylu, objevovaly se
i otázky vážnější. Samozřejmě, lidé jsou
zvědaví i na autorovo
soukromí, ale takové
dotazy dokáže zodpovědět způsobem, kterým se elegantně vyhne zbytečným detailům.
Jaz je ke svým fanouškům velmi vstřícný a kromě podepisování knih a kalendářů
následovalo i velké focení a téměř všichni
využili vzácné příležitosti zapózovat si se
Zmikundem Lucemburským.
Setkání s autorem Oprásků přilákalo
mnoho lidí a početná účast potvrdila, že se
Češi o svou historii zajímají a pokud je jim
podávána vtipným způsobem, dokážou se
zasmát i dramatickým okamžikům.

Opráski sčeskí historje jsou mediální fenomén několika posledních let, který vyvolává bouřlivé emoce u svých příznivců, ale
ještě bouřlivější u svých odpůrců. Stripy,
které komentují jednotlivé události především českých dějin, jsou charakteristické
zejména specifickou deformací použitého
jazyka, pomocí níž vznikají často nečekané
souvislosti. Ve čtvrtek 21. ledna měli diváci
v ZUŠce možnost setkat se s Jazem, autorem Oprásků. Autor důsledně dodržuje své
inkognito, a proto vystupuje v papírové masce Zmikunda, toto pravidlo neporušil ani
tentokrát.
Beseda s Jazem není pro pasivní posluchače, autor Oprásků dává přednost dialogu s publikem a očekává, že se lidé budou
ptát. Někoho to může nepříjemně zaskočit,
ale publikum ZUŠ bylo připraveno a o otázky nebyla nouze. Týkaly se všech oblastí,
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VOLANT 2015 v číslech
Máme za sebou další rok působení a tak bychom vás rádi
seznámili s několika údaji týkajícími se naší činnosti.
V minulém roce navštívilo klub VOLANT 126 různých dětí.
Některé z aktivit, a to zejména sportovních (posilovna), využívali i dospělí, celkem 19 různých osob. Služeb informačního centra opakovaně využívalo 16 osob.
Klub pro děti a mládež byl otevřen 153 krát, průměrně jej
navštívilo 16 dětí denně. S dětmi jsme psali domácí úkoly a připravovali se do školy celkem 811 krát. Výtvarným a rukodělným aktivitám se jednotlivé děti věnovaly celkem 1199 krát,
sportovním činnostem 820 krát. Učíli jsme se také pečovat o domácnost a rodinu (úklid, vaření, atp.) – 332 krát a pracovním
činnostem – 210 krát.
Uspořádali jsme 23 akcí. Zúčastnili jsme se Pohádkové
cesty pořádané rodinným centrem Sluníčko, Dne dětí organizovaného Domem dětí a mládeže, ale také jsme pomáhali při
zajišťování programu při příležitosti oslav 100. narozenin Dětského domova Pardubice a zúčastnili jsme se také nadačního běhu pro dětský domov. Přidali jsme se do celostátní výtvarné a literární soutěže pro romské děti a mládež Romano Suno
a René Gunár se se svým obrazem umístil ve své kategorii na
3. místě. Proběhl již třetí ročník letního tábora v Semíně. Spolu s KLASEM, klubem aktivních seniorů, jsme uspořadali velikonoční výstavu, zrealizovali jsme tři výstavy v městské knihovně a mnoho jiných akcí.
Činnost centra zajišťovalo 8 dobrovolníků a jeden pracovník zaměstnaný na dohodu o provedení práce. Dobrovolníci
odvedli celkem 2424 hodin nezištné práce. Děkujeme zejména Františkovi Kubátovi, Olze Gabrhelové, Patrikovi Hepnarovi a Světlaně Pěchulové. Pomáhala ovšem také řada ochotných rodičů a osob blízkých a drobní dárci, kterým patří rovněž
nemalý dík.
Za finanční podporu děkujeme městu Přelouč, Pardubickému kraji a všem váženým dárcům a sponzorům.
Doufáme, že i letošní rok bude plný práce, zábavy a úspěšných dní.
Naše služby
Klub VOLANT
Po – Čt
13.30 – 17.30
Informační centrum
Po a St
13.30 – 17.00
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

2 / 2016

VOLANT, o.p.s., Pardubická 734, 535 01 Přelouč,
tel. 773 001 046, e-mail: volantops@seznam.cz,
www.volantops.cz
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Dùm dětí a mládeže Pøelouč
Sportovní kroužky
Sálový fotbal
Mladí futsalisté dochází do tělocvičny gymnázia a SOŠ každé úterý od 16 hod. Vzhledem k jejich věku jsou sportovci rozděleni do dvou skupin – pokročilí a začátečníci. Obě skupiny
provádí posilovací cviky, zdokonalují se v pohybu s míčem a učí
se vzájemné spolupráci při hře. Kroužek je stále otevřen novým
zájemcům. Lektor je Bohumil Německý.

11. 12. 2015 ZŠ Přelouč, Smetanova ul., II. stupeň
1. místo – Josef Lauryn, 7. B
2. místo – Lenka Křemenáková, 9. A
3. místo – Viktor Čapek, 7. A
Finálový turnaj za účasti nejlepších šachistů z přeloučských
škol se konal 16. 12. 2015 v DDM.
Výsledky finále:
1. místo – Miloš Šebestián, gymnázium a SOŠ Přelouč, kvarta
2. místo – Martin Německý, gymnázium a SOŠ Přelouč, kvarta
3. místo – Daniel Jech, ZŠ Přelouč, Smetanova ul., 5. A
Děkujeme všem účastníkům všech turnajů za kladný přístup k této „královské“ hře a zároveň patří velké poděkování
hlavnímu rozhodčímu Jiřímu Honovi.

Stolní tenis
Tradiční „zimní“ kroužek. Účastníci dochází do Sokolovny Přelouč, od 16.00 začátečníci a od 17.00 pokročilí. Tento zájmový útvar vznikl v roce 2009 a od té doby se nám snad podařilo zasvětit do základů hry několik desítek mladých sportovců.
Lektory jsou Pavel Hrdý ml. a Pavel Hrdý st.

Pøipravujeme:
Koncert skupiny VODFRK
Ve čtvrtek 17. 3. 2016 od 19.00 srdečně zveme všechny příznivce folkové a trampské hudby do Záložny v Přelouči. Skupina Vodfrk se Vám pokusí zpříjemnit končící zimu v pořadu
„Žízeň, touha a legrace“.

Pobyt pro rodiče s malými dětmi
V termínu 6. 6. – 12. 6. 2016 nabízíme týdenní pobyt pro
rodiče s malými dětmi v Harrachově. Bližší informace v DDM
u Blanky Leksové.

Šachový turnaj 2015
Tradiční přebor přeloučských škol „O pohár místostarosty
města Přelouč“ v šachu proběhl posledními, školními turnaji
s těmito výsledky:
9. 12. 2015 ZŠ Přelouč, Smetanova ul., I. stupeň
1. místo – Daniel Jech, 5. A
2. místo – Richard Hývl, 3. B
3. místo – Jakub Lauryn, 3. A
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Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752

Nebyl jsi ještě na žádném táboře?
Je pro tebe 14 dní hodně?!
Zkus s námi jet na týdenní tábor na téma:

HOTEL TRANSYLVÁNIE
Termín: 7. 7. – 13. 7. 2016

Termín: 11. 7. – 23. 7. 2016
Hlavní vedoucí: Blanka Leksová
Letos pojedeme opět do Hluboké u Skutče a zabydlíme se na
13 dní v táborové základně DOMINO. Základna se nachází na
okraji lesa, v krásném a zdravém prostředí Českomoravské vrchoviny, asi 8 km od Skutče. Nedaleko se nachází ojedinělá
přírodní zajímavost Toulovcovy maštale. Děti budou ubytovány
ve srubech s krytou teráskou. V areálu je zděná budova s kuchyní, jídelnou a klubovnou, ke hrám je také k dispozici velký dřevěný hangár. V menší zděné budově je sociální zařízení a sprchy
s teplou vodou. Strava bude zajištěna 5x denně.
Nejbližší koupání je vzdálené 2 km.
Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM
nejpozději do 31. 5. 2016.
Na začátku června obdržíte podrobný seznam věcí
a organizační pokyny.

cena tábora: 3 700,- Kč
Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2016 v DDM Přelouč
každý den od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá letní tábor

KRKONOŠE

Tábor je určen pro děvčata a kluky od 1. tř. ZŠ. Určitě přivítáme,
pokud s námi pojedou i „ostřílení“ táborníci. Strávíme krásný týden na horách, užijeme si spoustu legrace a zábavných her na
téma známého rodinného kresleného filmu. V chatě Akuma
v Rokytnici nad Jizerou jsou 2–4 lůžkové pokoje se sociálním
vybavením, strava je zajištěna 5x denně.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 1. února 2016, na požádání zašleme poštou.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte v DDM a finanční
úhradu proveďte v termínu: duben až květen 2016.
Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha –
doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600
Ge Money Bank Přelouč.
Cena tábora: 2 700,- Kč – v ceně je zahrnuta doprava,
strava, ubytování, vstupy, lanovky, pedagogický dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně
nebo na uvedených telefonních číslech.
Pozor!!! Kapacita tábora je omezena,
proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.
Hlavní vedoucí tábora: Jana Homolová,
telefon 466 672 003, 728 441 113.

Termín: 13. 7. – 22. 7. 2016
Pojedeme do horské chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou. Ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sprchovými kouty
a WC. V chatě je prostorná jídelna, společenská místnost. Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou
podávány formou švédského stolu. Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to vše ve
volné přírodě. Navštívíme Harrachov, Dvoračky, pramen Labe,
koupaliště v Jablonci nad Jizerou a další krásná místa.
Děti se mohou naučit základy hry na kytaru.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 1. února 2016, na požádání zašleme poštou.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte v DDM a finanční
úhradu proveďte v termínu: duben až květen 2016.
Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha –
doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600
Ge Money Bank Přelouč.

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá

Pøíměstský tábor 2016

Termín: 22. 8. – 26. 8. 2016
Čas: 9.00 – 16.00 hod.

Cena tábora: 3 800,- Kč – v ceně je zahrnuta doprava,
strava, ubytování, vstupy, lanovky, pedagogický dozor.

Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče a množstvím her.
Děti si s sebou nosí jídlo na celý den. Sportovní oblečení,
turistická obuv.
V případě špatného počasí aktivity v DDM.

Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně
nebo na uvedených telefonních číslech.

V ceně tábora jízdné a vstupy.
Přihlášky do 30. června 2016

Pozor! Kapacita tábora je omezena,
proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.

Vedoucí: Jana Homolová, Pavel Hrdý, Blanka Leksová
Cena: 500 Kč

Hlavní vedoucí tábora: Pavel Hrdý,
telefon 466 672 003, 739 246 119.

Bližší informace: 466 672 003, 739 246 119
e-mail: ddm@ddmprelouc.cz

2 / 2016
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Okénko z Domova u fontány
ROZŠÍŘILI JSME POMOC
I NA OKRUH PEČUJÍCÍCH RODIN
Od ledna 2016 Domov u fontány uvádí do provozu odlehčovací službu, jejímž cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek a načerpání nových sil. Péče o nemocného
člověka je velmi náročná, a je-li poskytována nepřetržitě, může dojít k psychickému i fyzickému vyčerpání.
„Touto službou reagujeme na časté dotazy a podněty ze stran
rodin, které pečují o svého blízkého doma, a není nikdo, kdo by
je v péči zastoupil. Nemají tak možnost odreagovat se nebo
jen získat trochu času pro sebe, aby si zařídili vše, co do této chvíle odkládali.“ sdělila ředitelka Domova Danuše Fomiczewová.
Odlehčovací službu bude možné v Domově u fontány využít pro krátkodobé pobyty v délce od jednoho týdne do tří měsíců, během kterých převezmou péči o seniora pracovníci Domova, a to v předem dohodnutém rozsahu.
„Věřím, že touto službou alespoň trochu přispějeme k tomu,
aby senioři mohli co nejdéle zůstat v péči svých blízkých a v prostředí, kde se cítí dobře.“ doplnila Danuše Fomiczewová.
Podrobnější informace o této službě naleznete na našich
stránkách www.domovufontany.cz.
Domov u fontány

O Domově u fontány se hovoøilo
i v budově Poslanecké sněmovny
Pod záštitou poslankyně Jany Golasowské ve spolupráci
s MPSV ČR a MZ ČR se 2. 12. 2015 v Praze v budově Poslanecké sněmovny konal seminář „Kvalita paliativní péče jako prevence eutanázie“, na kterém vystoupily známé osobnosti mající co
říci odborné veřejnosti právě v tématech péče o nevyléčitelně
nemocné, umírání a smrti. A tak jsme mohli slyšet příspěvek
známé lékařky, spisovatelky a zakladatelky hospicového hnutí
Marie Svatošové, nebo doktora Ladislava Kabelky z České společnosti paliativní medicíny, či doktora Roberta Huneše ředitele hospice v Prachaticích.
V druhém bloku semináře se svými praktickými poznatky
s uplatňováním konceptu paliativní péče v sociálních službách
vystoupila vedoucí úseku péče o klienta z Domova u fontány
Mgr. Marcela Veselá. Jsme jedno z mála zařízení, které se paliativní péči věnuje, důvodem je skutečnost, že veřejnost stále
ještě není připravena otevřeně hovořit o tabuizovaných tématech a cíleně směřovat péči tam, kde životní cesta člověka

16

končí. Lidé obecně mají za to, že nevyléčitelně nemocní jsou
umísťováni do hospiců a že se jedná převážně o onkologické
pacienty. Pojďme si však přiznat, že paliativní péči je třeba poskytovat všude tam, kde se člověk v konečné fázi nevyléčitelného onemocnění nachází. A jsou to právě domovy seniorů
a domovy se zvláštním režimem, kde žijí lidé s onemocněním
demence, či jinými nenádorovými onemocněními, kdy medicína již nezná cestu k vyléčení. Zde v pobytových sociálních službách vzniká prostor pro útěšnou péči, která zabezpečuje klienta i jeho příbuzného.
Domov u fontány

V Domově jsme oslavili
krásné 100. narozeniny
Jsou životní jubilea, která si zasluhují obdiv – 100. narozeniny mezi ně určitě patří. Toto krásné výročí oslavila také paní Vlasta Čapková, klientka Domova u fontány, která zde žije
již 12 let.
„Paní Čapkové
přeji, aby i v dalších letech nacházela ve svém životě radost a mohla
ji sdílet se svými
nejbližšími. Je krásné vidět, že i v tak
požehnaném věku
ji neopouští zájem
o život kolem – stále velmi ráda pečuje o květiny a těší se také
z návštěv pejsků, které k nám dochází v rámci canisterapie.“
sdělila ředitelka Domova Danuše Fomiczewová.
Paní Čapkové přijel k tomuto významnému jubileu popřát
také Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za
sociální věci a neziskový sektor. „Je mi velkou ctí, že jsem mohl
paní Čapkové přijet osobně popřát. Vítám příležitosti, při kterých
se mohu setkat s lidmi, kteří toho ve svém životě již spoustu zažili a přitom zůstávají skromní. Paní Čapková k nim bezesporu patří.“
Oslavy se zúčastnila také Petra Vrbatová, starostka obce Rokytno, ze které paní Čapková pochází, a také vedoucí oddělení
důchodového pojištění OSSZ Pardubice, Ilona Knížková. Klientka dostala od všech gratulantů krásné dárky, mezi kterými nechyběla např. květina nebo něco dobrého na zub.
Domov u fontány
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Pøelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

caritas

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Výtěžek Tříkrálové sbírky na Přeloučsku je neuvěřitelných
210 011 Kč! Je to o 60 tisíc korun více než loni. DĚKUJEME!!
Měsíce příprav zakončilo v úterý 11. ledna 2016 rozpečetění a následné počítání kasiček, se kterými ve dnech 2. – 9. ledna 2016 přicházeli do domácností v Přelouči a 40 dalších obcí Kašpar, Melichar a Baltazar. Počasí koledníkům přálo a užili
si i sníh. Celkem se na sbírce podílelo 80 skupinek koledníků
a desítky ochotných lidí, kteří nám pomohli sbírku zorganizovat
ve své obci. Sbírka skončila v neděli tradičním krásným Tříkrálovým koncertem žáků ZUŠ Přelouč.

16 hod., v našich prostorách, na adrese Přelouč, Českobratrská 84, nedaleko od Billy.
V roce 2015 jsme poskytli služby 58 klientům, převážně matkám samoživitelkám. Pomáhali jsme jim řešit např.: hledání bydlení, nedostatek financí na pořízení přijatelného bydlení, nezaměstnanost, výplata sociálních dávek – nejasnosti, neznalost
systému sociálních dávek, neshody v jednání s úředníky, problémy s výchovou dětí, partnerské problémy, návrhy na soudní
jednání – rozvod, péče o děti, zprostředkování kontaktu s dalšími pomáhajícími organizacemi, např. občanské poradny, vyhledávání vhodné lékařské péče, řešení zadluženosti, žádosti
o oddlužení a další. V rámci těchto našich služeb jsme poskytli
i materiální pomoc – oblečení, potraviny, nábytek.
Pokud Vás něco trápí a nevíte si rady, nebojte se na nás obrátit, nemusíte nám říkat své jméno, ani bydliště, služba je diskrétní, informace od Vás nikomu neposkytujeme, za návštěvu
u nás nic nezaplatíte, služby jsou zdarma. Rádi Vás u nás přivítáme, jsme tu pro rodiny s dětmi, které potřebují s něčím poradit, nebo pomoci, těšíme se na všechny.
Pokud potřebujete další informace, zavolejte na t. 731 598 914,
nebo napište na email levinska.charita@seznam.cz.
Rita Levinská, vedoucí služby

AKTIVITY V JAKUB KLUBU
Výtěžek Tříkrálové sbírky na Přeloučsku je neuvěřitelných
210 011 Kč! Je to o 60 tisíc korun více než loni. DĚKUJEME!!
Ráda bych vyzdvihla výtěžky v obcích Choltice téměř 20 000, Břehy přes 12 613 Kč, Semín přes 13 607 Kč, Rohovládová Bělá
12 078 Kč, Živanice 11 466 Kč, Strašov 9 483 Kč, Veselí 8 460 Kč
a Zdechovice 7 996 Kč. V Přelouči je výtěžek již třetí rok přes
30 tisíc.
Množství lidí, kteří přispěli ke krásnému výtěžku, je opravdu velké. Kromě koledníků to jsou ochotní lidi v jednotlivých
obcích, učitelé a ředitelé spolupracujících škol, řada dobrovolníků, rodiče koledníků, pracovníci Charity i jednotlivých obecních
úřadů, organizátoři v některých obcích. Patří jim všem VELKÝ
DÍK!
Nejvíc bych ale chtěla poděkovat samotným koledníkům z řad
žáků základních škol Přelouč, Řečany n. Labem, Semín, Choltice, Zdechovice, Živanice a studentům Gymnázia a SOŠ Přelouč, kteří věnovali svůj čas i v odpoledních hodinách a víkendech dobré věci. BYLI SKVĚLÍ.
Na závěr bych chtěla poděkovat pedagogům a žákům ZUŠ
Přelouč za krásný Tříkrálový koncert a těšíme se na již jubilejní
10. Tříkrálový koncert příští rok.
S poděkováním a přáním požehnaného roku 2016+K+M+B.
Zdenka Kumstýřová,
ředitelka a koordinátorka sbírky

V lednu jsme se zaměřili na ochranu osobních údajů. Hodně povídali o tom, co by děti neměly sdělovat během konverzací na sociálních sítích, nesdělovat přístupová hesla. Hovořili jsme
také o osobních dokladech. Děti si v klubu vytvořily občanské
průkazy, kartičky na autobus, pas, kreditní kartu… A tím jsme
vyzdobily naši nástěnku v klubu.
Děti využívají dárky, které našly pod stromečkem - hrají nové společenské hry a tančí na hudbu, která zní z nové aparatury. Každý měsíc se děti těší film na přání, u kterého mlsají čokoládové fondue. Od ledna opět vaříme dobroty, ze kterých pak
vznikne naše již druhá kuchařka Jakub klubu. V únoru začnou
děti trénovat školní přípravu na výukových tabletech. A opět vyrazíme na oblíbené kuželky. Stále se máme na co těšit ☺
Přes jarní prázdniny budeme mít otevřeno v čase 10.00-15.00.
Mirka Škávová, vedoucí klubu

Podpora rodiny –
poradna pro rodiny s dětmi
V letošním roce dál nabízíme služby bezplatné poradny
pro rodiny s dětmi. Jsme tu pro Vás každé pondělí od 10 do
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 731 730 376, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Stín a mráz vùkol nás…

Začne pùst

Milí občané našeho města Přelouč. Vánoce, sice na blátě
i Tichá noc štědrovečerní jsou za námi, ale přišla pak bohudíky i nadílka mrazu a sněhu. Slyšel jsem o jedné farnosti, kde
prý zpívají v kostele koledy až do Hromnic; podle starého kalendáře kdysi vánoční doba trvala až do Hromnic. Josef a Maria, chudí a zbožní rodiče přinesením Ježíška do Jeruzalémského chrámu plní svou povinnost, přinést za prvorozeného syna
a na očištění oběť. Ale Ježíš je v chrámě doma, především tam
i v bibli jej hledejme. Vždycky se budeme muset i my za své
děti obětovat. U křesťanů je křest začátkem duchovní cesty víry, a cesty oběti. O vánocích toho bylo pro mnohé z nás někdy
mnoho práce i to byla oběť. Do lednového Roštu jsem bohužel v tom předvánočním shonu nestihl termín, ani napsat, tak
prosím mi to promiňte. Děkujme ale za Vánoce, tak překrásný čas.

Na společnou modlitbu jsme se sešli u Evangelíků v pátek
22. ledna 2016 k modlitbám za Jednotu křesťanů. Něco kolem
30 lidí od katolíků, husitů, evangelíků a adventistů se spojilo
na modlitbách, které letos připravil tým věřících z Lotyšska. Téma: „Povolání hlásat mocné skutky Páně“ 1. list Petrův 2,9.
Pán Ježíš mocí Ducha svatého působil mezi lidmi a nyní mocně působí skrze víru opět. Jen víru mít, doufat a jít… Děkujeme
za přijetí letos ve sboru Českobratrské církve Evangelické a za
jejich pohoštění.
10. února začíná doba postní – popeleční středa je den přísného postu! Bez masa, jíst jen střídmě nebo jen chleba a vodu a bohoslužba. A přitom se člověk může radovat v Bohu.
Křesťanství nabízí půst, modlitbu a almužnu jako prostředky
duchovního boje, a na začátek doby postní, jako návod k prožití tohoto času do velikonoc. Kněz říká boží slovo a maže věřícího popelem: „Prach jsi a v prach se navrátíš.“ Genesis 3,19;
nebo: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Marek 1,15.

Rybu mám rád
Vracím se ještě do prosince s poděkováním za krásný adventní koncert sboru Cantoribus. I doba adventní má své „kouzlo“ a člověk se má soustředit, a poslouchat proroky, minulé
ale i ty současné. Proroctví, aby bylo pravé, se musí shodovat
s Boží naukou, a ověří se tak, že se naplní, uskuteční. V Ježíši Kristu se proroctví Izaijáše 7,14; Micheáše 5,1; a dalších naplňují. Tedy jestli chcete uvěřit, můžete si to i ověřit, Nový zákon je napsán z pohledu věřících v Krista, kteří sledují, jak se
starozákonní texty na Kristu naplnily.

Adventní duchovní obnovu 12. prosince nám na faře posloužil kněz, salesián Ondřej Matula, se zamyšlením nad duchovními obrazy Cesta ke světlu a zakončením společnou mší. Díky
i za světlo z Betléma skautům z Přelouče. Nazdar!
Dvousté výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby jsme si připomenuli na pěkném Vánočním koncertu sboru Ad Libitum pod vedením Jiřího Kupky hudební improvizací z této slavné mše: „Hej
mistře“ panem Václavem Uhlířem, a pak i na půlnoční se hrála „Rybovka“. Velké díky, i za varhanní novoroční koncert pana Karla Hinera, díky všem muzikantům i všem, kdo pro nás
prožívání vánoční atmosféry doma v kostele i ve městě připravily.
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Rozveselil smutné
Jednou docela nenadále zemřel jeden Ir a stanul před božským soudcem. Měl hrozný strach, protože v životě neudělal příliš mnoho dobrého. Před ním stála ještě dlouhá řada; všichni
museli skládat účty. Kristus
otevřel tlustou knihu a řekl
prvnímu: „Tady stojí: Měl jsem
hlad a tys’ mi dal najíst. Výborně! Můžeš vstoupit do
nebe.“ Druhému řekl: „Měl
jsem žízeň a dal jsi mi napít.“ Třetímu: „Byl jsem ve vězení a navštívil jsi mě.“ A tak dále.
U každého, který se dostal do nebe, zpytoval Ir svědomí a pokaždé se začal třást: nikomu nedal najíst ani napít, žádného
vězně ani nemocného nenavštívil.
Teď přišel na řadu on. Podíval se na Krista, který hledal ve své
knize, a třásl se strachy. Kristus však vzhlédl a řekl: „Moc toho
tady není. Ale něco jsi přece udělal: Byl jsem smutný a ty jsi
mi vyprávěl veselé historky. Byl jsem sklíčený a ty jsi mě rozesmál a dodal odvahy. Můžeš vstoupit do nebe.“
Podle knihy: Pierre Lefévre, Příběhy psané životem, kterou
vydalo nakladatelství Portál.
Svatý Rok Božího milosrdenství, ohlášený papežem nás může inspirovat ke konání dobra, neboť neštěstí, tragédií a zla stále je dost, ale záleží na tom, konat dobro, od každého z nás.
Přeji všem Požehnaný únor. Váš kněz Lubomír Pilka
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i její snaha na dohodě ohledně zastavení současné nedobré
situace na R36, kdy jsou to zejména starostové a občané Bohdanečska, kteří si stěžují na přílišný hluk a prach z kamionové
dopravy.
Součástí programu byla také prohlídky reprezentativních
prostor Senátu PČR.

Prosincové aktivity členů Klasu se týkaly hlavně
přípravy a instalace výstavy betlémů. K vidění byly ukázky papírových, keramických, vyšívaných, paličkovaných a z dalších materiálů zhotovených betlémů. Mnohé z nich vytvořili členové Klasu, ale i jejich známí
a přátelé. Instalovanou výstavu ve stísněných prostorách shlédlo kolem 450 návštěvníků.
V posledním předvánočním
týdnu jsme si vyjeli na výlet do
Prahy. Na programu byla návštěva podzemních prostor Betlémské kaple, kde se každoročně koná vánoční výstava. V „Tančícím
domě“ jsme si prohlédli výstavu
prací Bořka Šípka a výlet jsme
ukončili procházkou předvánoční Prahou.
5. ledna jsme zahájili nový
rok 2016 procházkou kolem Labe
a příjemným posezením v klubu. K návštěvě Senátu s prohlídkou Valdštejnského paláce nás na 25. ledna pozvala paní senátorka Horská. Na výlet do Senátu jsme kromě členů Klasu
pozvali i příbuzné a známé, takže jsme autobus zcela naplnili.
Kromě těchto dvou akcí ještě nutná členská schůze, na níž
proběhnou volby výboru a která nastíní program pro tento rok.
Kubátovi

Senioøi z Pøelouče na návštěvě Senátu
26. 1. 2016
Pondělní dopoledne strávili senioři z Klubu aktivní senior
a z Přeloučska v Senátu Parlamentu České republiky. Přijali pozvání senátorky za Pardubicko a Chlumecko Miluše Horské na
debatu nad problémy, které je tíží. Došlo jednak na dlouhodobá

Inzerce

témata, jako je kontroverzní stavba vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, nebo na rušení finančních úřadů, což se zcela konkrétně dotklo i Přelouče, ovšem řešil se také spolkový život
v Přelouči a aktivní možnosti zapojení seniorů ve společnosti.
Senátorka Miluše Horská seniory seznámila s agendou, kterou
se v současnosti aktivně zabývá. Kromě dlouhodobě sledovaných otázek sociálního bydlení a sociálního podnikání je to dnes
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Novoroční koncert v Kladrubech nad Labem
Dne 2. ledna 2016 vystoupil smíšený pěvecký
sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč se sbormistrem Petrem Vackem na Novoročním koncertu
v Kladrubech nad Labem. Koncert pořádal Obecní úřad ve spolupráci s Národním hřebčínem v Kladrubech nad
Labem. V nově opraveném kostele sv. Václava a Leopolda sbor provedl vánoční program. V chrámovém prostředí zazněly skladby
českých skladatelů. Úvodní píseň Mistra Jana Husa Jezu Kriste,
štědrý kněže, v úpravě Petra Vacka, připomněla loňské 600. výročí Husovy mučednické smrti. Poezii vánočího času navodil cyklus
koled v úpravě Antonína Tučapského. Truvérská mše Petra Ebena
a Ukvalské písně Leoše Janáčka byly vhodným doplněním programu. Mezi početnými posluchači byla i paní Mgr. Miluše Horská,
místopředsedkyně senátu.
Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč děkuje Obecnímu úřadu a Národnímu hřebčínu v Kladrubech nad Labem za pozvání a přípravu koncertu a věří v další spolupráci.

1921

2016

V letošním roce uplyne 95 let od založení pěveckého sboru
Josef Bohuslav Foerster.
Vzniku sboru předcházely historické události:
V roce 1862 proběhly v Praze a na Kunětické hoře dvě významné pěvecké akce. Pod jejich vlivem byl v Přelouči 6. ledna 1863 založen spolek Vojmír. Měl 40 členů, předsedou byl zvolen farář Jan
Čána a sbormistrem učitel František Vosyka. První vystoupení se
uskutečnilo 25. května 1863, přičemž výtěžek z akce byl věnován
na stavbu pomníku Jana Ámose Komenského v Brandýse nad Orlicí, který byl odhalen 5. září 1865, a na výrobu pamětní desky
Františka Rubeše ve Skutči, po němž dodnes nese název tamní
pěvecký sbor.
Významnou událostí byla účast spolku Vojmír na svěcení praporu pěveckého spolku Vlastislav v Heřmanově Městci 10. září
1865 a na slavnostním odhalení pamětní desky Mistru Janu Husovi v Husinci 6. září 1869.
V roce 1873 se pěvecký spolek Vojmír sloučil s nově vzniklým
sborem Občanské besedy a existoval dále jako Pěvecký odbor
Občanské besedy. V roce 1909 mu byla věnována skladatelem
Josefem Bohuslavem Foersterem skladba s biblickým námětem
Legenda.
25. dubna 1910 bylo založeno Pěvecké sdružení, které mělo
39 členů. Sbormistrem se stal Jan Hroch. Ještě téhož roku bylo
sdružení přijato za člena Východočeské pěvecké župy Fibichovy.
8. prosince 1910 došlo ke sloučení Pěveckého sdružení s Hudebním kroužkem a sbor vystupoval pod názvem Pěvecko-hudební sdružení Občanské besedy v Přelouči (PHS). Do jeho další
činnosti neblaze zasáhla 1. světová válka.
V roce 1920 zahajuje PHS svou činnost zásluhou JUDr. Josefa Fouska, který nastupuje jako sbormistr po Janu Hrochovi.
11. října 1921 přijalo Pěvecko- hudební sdružení Občanské
besedy v Přelouči nový název, a to sbor Josef Bohuslav Foerster.
Při příležitosti založení nového sboru mu skladatel Foerster věnoval krátkou skladbu s názvem Heslo (text napsal tehdejší člen
sboru Karel Ludvík) jako výraz souhlasu s tím, že sbor ponese je-
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Všem svým příznivcům přeje šťastný nový rok 2016
Josef Bohuslav Foerster Přelouč

ho jméno. Tato skladba je znělkou sboru. Pod novým názvem sbor
poprvé vystoupil 11. prosince 1921. Skladatel Foerster, který se
sborem udržoval přátelské styky, byl 8. října 1929 jmenován čestným členem sboru.
Od roku 1930 prodělával sbor krizi. Byl rozdělen na ženský
a mužský sbor, z nichž postupně každý omezil svou činnost. Úroveň sboru se zvýšila příchodem sbormistra Karla Schejbala, majitele místní hudební školy, který sbor vedl od roku 1941 do roku 1945.
V roce 1958 se do vedení vrátil Josef Fousek a po jeho onemocnění sbor vedl v letech 1959 až 2002 Stanislav Polanský, absolvent vojenské hudební školy, učitel a ředitel Lidové školy umění – nyní Základní umělecké školy v Přelouči. V letech 2002 až
2007 sbor řídil Jiří Kupka. V roce 2007 se vedení ujal mladý sbormistr a varhaník Petr Vacek, absolvent pardubické konzervatoře
a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Smíšený pěvecký sbor nese od roku 2007 název Josef Bohuslav Foerster Přelouč.
Jeho repertoár je pestrý, pravidelně rozšiřovaný, přičemž důraz je kladen na provozování skladeb českých autorů.
Tento pěvecký sbor tvoří svou tradicí neodmyslitelnou součást
kulturního života Přelouče i celého Pardubicka.
Poděkování patří panu Jiřímu Kupkovi, který se po odchodu
Stanislava Polanského ujal vedení sboru, aby sbor mohl pokračovat ve své činnosti.
Mgr. Drahoslava Jiroutová
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Osada Pøelúčie v prvním českém království za Vratislava II.
– 930 let od první písemné zmínky
Připomeňme si v letošním roce 2016
významné výročí existence našeho města, vlastně první písemnou zmínku roku
1086 a také počátky českého království
za Vratislava II., který je spojen s dokladem, neboli zakládací listinou benediktinského kláštera v Opatovicích. V této listině
je jako součást panovnické donace nově
založené církevní instituce jmenována
i osada Přelúčie.
Za prvopočátek historicky zaznamenaných dějin o existenci našeho města, kdy
malá vesnička Přelouč u Labe připadla
opatovickému klášteru, je pokládán rok
1086. Právě v letošním roce 2016 uplynulo 930 let od doby, kdy byl v polabské
nížině nově založen benediktinský klášter.
Počátky dějin Přelouče jsou úzce spojeny
s klášterem řádu benediktinů v Opatovicích a díky jeho zakládací listině má Přelouč jeden z nejstarších písemných záznamů na Pardubicku.
Zdejší osídlení má určitě mnohem starší středověkou tradici než je první písemný záznam. Již nelze zjistit, jak vypadala
osada Přelúčí koncem 11. století, kdy ji
získal klášter, ale doba ve které vládl Vratislav II., první český král – donátor osady
Přelúčie opatovickému klášteru, je zaznamenána. Události, uprostřed kterých ,středověká vesnička Přelouč‘ byla písemně
označena, si můžeme představit pomocí
‚Kroniky české‘, kterou sepsal první český
historik a literát Kosmas. Narodil se asi
r. 1045, zemřel r. 1125. Přežil osm přemyslovských vládců od Břetislava I. až po jeho vnuka Vladislava I. a dočkal se ještě
nástupu devátého, knížete Soběslava I.
Vratislav II., který vesničku Přelúčie
daroval klášteru, byl jeden z pěti synů
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Břetislava I. Vratislav v českých dějinách
upoutá pozornost každého, kdo se o historii zajímá. Jeho vláda spadá od roku
1061 až 1092 – šlo o velmi vypjatou dobu, kdy většina panovníků byla nucena
zaujmout postoj k ústřednímu dramatu
oněch let, k ostře vyhrocenému sporu
dvou vůdčích sil v křesťanském světě –
papežství a císařství. Evropa se rozdělila
na dva tábory. Také český panovník musel
volit. Stanul v protipapežské koalici, v táboře německého panovníka Jindřicha IV.
Stal se jeho nejužitečnějším spojencem.
Za prokázané cenné služby byl pak Vratislav II. jako první z českých knížat roku
1085 ověnčen nedědičným královským
diadémem.
Bylo by dobré si připomenout, jaké události se děly ve světě na konci
11. století, kdy Přelouč byla písemně zaznamenána jako malá vesnička uprostřed Evropy.
V letech 1073 až 1085 vyvrcholil konflikt mezi církevní a světskou mocí, za
pontifikátu papeže Řehoře VII. Zejména
v krvavém zápase s německým císařem
Jindřichem IV. (1056–1105) se prosazuje
názor vysokého kléru, že moc církve pochází od Boha a je proto nezávislá na
moci světské. Jindřich IV. byl v r. 1077 potupně pokořen. Ale roku 1084 zaútočil
vojensky na Řím a nechal zvolit nového
papeže Klementa III. V témže roce byl
Jindřich IV. korunován na císaře Svaté říše Římské.
Zápas v Evropě však bude pokračovat dál, i když se od východu blíží bouře!
Ze středoasijského Turkestánu se hnuli
Seldžukové – turecké jezdecké kmeny.
Strhávají cestou příbuzná společenství

a ženou se na západ i na jih. Roku 1055
dobývají seldžučtí Turci Bagdád. Roku
1065 napadají přes Arménii byzantskou
říši. Roku 1071 v bitvě u Manzikertu (na
Tureckém území) uštědřují Byzanci krutou
porážku. V témže roce zabírají Sýrii a Palestinu. Seldžucká říše, se v krátkém čase
proměňuje ve velmoc. R. 1077 je velmi
důležité datum, tehdy obsazují Seldžuci
Jeruzalém, „Svaté město“ s Kristovým hrobem. Ačkoliv nedávno, r. 1059, došlo k definitivnímu rozkolu mezi západní (katolickou) a východní (pravoslavnou) církví,
k tzv. schizmatu, ohrožená Byzanc se obrací na papeže s naléhavou žádostí o pomoc při zadržení turecké invaze v Malé
a Přední Asii. Papež Urban II. prosbu vítá
jako vhodnou záminku k posílení pozice
své církve. V roce 1095 mobilizuje křesťany do svaté války proti nevěřícím, vyzývá ke křižáckému tažení za osvobození Kristova hrobu. Jeruzalém islamizovaný
už před tureckou invazí od 7. století, bude roku 1099 dočasně dobyt křesťany…
Ocitáme se na počátku křížových výprav.
Jsme v době, kdy i na Pyrenejském poloostrově hoří osvobozenecký zápas Španělů s Maury, s muslimskými okupanty.
V čele stojí legendární Cid (+1099), Arabové vyklízejí pozice. Na severu poloostrova se sjednocují Kastilie a León. Roku 1085
Alfons VI. dobývá město Toledo. První fáze vrcholí osvobozením přibližně poloviny
poloostrova území obsazeného Araby.
Pokračování v příštím čísle Roštu
Literatura:
Dějiny města Přelouče – díl I. – Petr Vorel
Toulky českou minulostí – díl I. - Petr Hora
Marcela Danihelková
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Nová publikace Řečany nad Labem a Labětín –
kdysi a dnes
Jsme zvyklí na to, že oslavy počátků obcí bývají většinou vztahovány k první písemné zmínce. Ta se většinou nachází v historických listinách, v nichž jsou zaznamenány majetky šlechtických rodů nebo církevních institucí. Příkladem může být Přelouč,
u níž se první zmínka v problematické zakládací listině kláštera v Opatovicích vztahuje k roku 1086. Další možností je zmínka o obci v některé ze středověkých kronik a vztažení k určité
historické události. Zde můžeme připomenout Týnec nad Labem, v němž se podle Kosmovy kroniky roku 1110 uskutečnilo
politické jednání mezi knížetem Vladislavem I. a Otou II. Olomouckým. Z kroniky se také dozvídáme, že tohoto setkání se
účastnil i sám Kosmas, a to činí jeho zprávu velmi věrohodnou.
Řečany nad Labem, které v loňském roce oslavovaly 850 let
své existence, jsou však v tomto ohledu vcelku výjimečným případem. Také mají svou první zmínku (v listině z roku 1289), ale
jí předchází ještě jeden dokument starší, autentika z místního
románského kostela sv. Máří Magdalény, dnes bohužel známá
jen z novodobého opisu. Tato listina byla objevena roku 1737
v olověném pouzdře v oltáři tohoto kostela zdechovickým farářem Procházkou a jeho nástupcem (bohužel patrně s chybami)
byla přepsána. Autentika, tedy listina dokládající pravost ostatků uložených v chrámu, obsahuje i tak řadu pozoruhodných údajů, které nám umožňují dosti konkrétní představu o tom, co se
tu 14. listopadu roku 1165 odehrálo. František K. Rosůlek ve
svém textu Nejstarší chrám na Pardubicku, otištěném v periodiku Krajem Pernštýnův roku 1926, tuto představu proměňuje
v následující líčení:
„Než průvod sestupoval po skaličkách do Polabské nížiny,
přidružil se k němu župan čáslavský s některými zemany, i bratři cisterciáci z kláštera Sedleckého, kterýž byl později s vládykou řečanským zároveň patronem nového kostela. Vladislav I.,
král rytířský s nádechem dobrodružnosti, milovník lesku a slávy, zúčastnil se r. 1147 křížové výpravy do země Kananejské,
přijížděl skutečně s manželkou svou Juditou do Řečan, doprovázen četnými velmoži a dvořany i dvořankami z Čech a také z Bavor a Durynska, oděnými v drahých kožišinách, kmentu a brokátu… Po boku královských manželů jel Daniel II. (1148–1167),
jeden z nejslovutnějších biskupů pražských…“
(V tomto případě můžeme dokonce sledovat výjimečně i další cestu tohoto průvodu, a to díky další nalezené autentice, tentokrát v kostele sv. Jakuba v obci Jakub u Kutné Hory. Vladařský pár
i biskup Daniel II. se tu o pět dní později účastnili svěcení tohoto svou sochařskou výzdobou výjimečného románského chrámu.)
Oslavy 850. výročí této události vyvrcholily v Řečanech v předvečer první adventní neděle dne 28. listopadu 2015, a to křtem
knihy Řečany nad Labem a Labětín – kdysi a dnes. Kmotrou
publikace se stala spisovatelka Marcella Marboe-Hrabincová,
patronem přeloučský farář Lubomír Pilka. Zazněla vzletná slova, ale i některé základní informace o knize. Vznikala v neuvěřitelně krátké době tří měsíců. Bylo také připomenuto, že kniha
nemá ambice být prací historickou nebo ucelenou kronikou,
ale má být spíš zastavením v toku času a možností zavzpomínat na živé i již nežijící.
Záhy po zakoupení knihy jsem jí začal listovat a jako první
jsem přečetl pasáže o pravěku v této oblasti. Uvedly mě v lehké rozpaky. Bylo zde např. s vážností tvrzeno, že první zeměděl-
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ci žili v jakýchsi v zemi vyhrabaných jamách překrytých kůží
anebo že Slované přišli kolem roku 800 př. n. l. v závěru doby
bronzové. To jsou tvrzení už snad celé století překonaná. V tomto světle vyznívá před 50 lety vydaná publikace Jaroslava Skokana Historie polabských vesnic Trnávky, Řečan n/L, Labětína
moderněji.
Od té chvíle se ale dostavovaly už jen radostné čtenářské
zážitky. Úvodní kapitoly o spolkové činnosti v Řečanech mě potěšily jako důkaz o živé a činorodé obci. Pozornosti čtenáře doporučuji např. barvité líčení volby Dívky 1998 Řečan a okolí, pořádané SDH Řečany nad Labem. Z dalších pasáží mě zaujalo
i publikování informací o výzkumu řečanského kostela zájmovým kroužkem archeologické geofyziky roku 1987. Postupně se
dozvídáme mnohé o stavbách, osobnostech, zvycích, pověstech
i přírodě této oblasti. Narazíme na řadu zajímavostí. Dvě z nich
bych zde uvedl.

Řečany se stejně jako Přelouč ocitly roku 1845 na trati propojující tyto obce s největšími městy Čech a Moravy, s velkým
světem. Řečany byly významnou zastávkou na trati, a to díky
nedalekému hřebčínu v Kladrubech, což se ostatně odráželo
i v názvu stanice – až do 30. let 20. století nesla název Kladruby nad Labem. V časech monarchie tu výjimečně zastavovaly
i některé rychlíky, které přivážely významné hosty hřebčína, včetně toho nejvýznamnějšího – císaře Františka Josefa I. A odtud
se v knize odvíjí anekdotická příhoda: „Na nádraží … se natahovaly koberce různým členům panovnické dynastie od vlaku
až ke kočárům. Tehdy s těmito arciknížaty zastavoval rychlík,
o čemž přednosta byl vždy včas vyrozuměn. … Stalo se jednou, podle pamětníků, že jakýsi Hála, provazník ze Zdechovic,
byl v Praze a zmeškal osobní vlak. Proto požádal, aby mu zastavil rychlík v Řečanech, že výlohy rád nahradí. Skutečně jel.
Když dostali na kladrubském nádraží hlášení, že rychlík zastaví, ihned natahovali koberce ke kolejím. Divné jim bylo, že žádný
kočár z Kladrub dosud nepřijel. Ale vtom zastavil rychlík a z něho vystoupil jediný člověk – zdechovický Hála, prý v dřevácích.
Stálo ho to přes 200 zlatých a mrzutost úředníků. Smíchu o tom
bylo dost po celém kraji.“ (s. 138)
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Nedílnou součástí obce Řečany je i Labětín. Kniha připomíná významný nález z této obce – monoxyl, loď vytvořenou z jediného kmene stromu. Takové lodi byly vytvářeny dlouhá tisíciletí, doloženy je máme od mezolitu až po raný středověk. Určit
stáří labětínského monoxylu je těžké, ale předpokládá se, že
bude lodí mladšího data vzniku, až z raného středověku. K objevu došlo roku 1957 při těžbě písku na břehu Labe. Zaujalo
mě, že loď byla nalezena „… v místech, kde se děti koupávaly a používaly jeho obnaženou část pro skotačení v domnění,
že se jedná o větev mohutného dubu.“ (s.119) Připomeňme, že
nějaký čas byl monoxyl složen v prostorách technických služeb v Přelouči (dle ústního podání mého otce, údajně si v něm
v dětském věku hrával) a poté se stal součástí sbírek Východočeského muzea v Pardubicích, kde si ho můžeme i dnes prohlédnout v sálu pro dočasné výstavy.
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Pravým klenotem celé knihy jsou pak v závěru uvedené paměti Jana Marboe, tvořící jakousi protiváhu předchozím veskrze
pozitivním pasážím. Ukazují, jak složité byly dějiny 20. století,
a to i v samotných Řečanech nad Labem.
Na závěr nelze než konstatovat, že se jedná o knihu psanou
s láskou, obdivuhodně komplexní a doplněnou řadou kvalitních fotografií. V tomto směru navazuje na nejlepší tradice naší vlastivědné literatury. Zájemci o tuto knihu najdou potřebné
informace na oficiálních stránkách Řečan nad Labem.
M. Štěpánek

Inzerce

Inzerce
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Padesát let beatové hudby v Pøelouči –
shrnutí kulturního fenoménu
Město Přelouč mělo vždy štěstí na zdatné muzikanty. Ať již
hovoříme o Františku Filipovském starším, Miloslavovi Bervidovi
či Stanislavu Polanském. Vedle klasické a dechové hudby však
má v našem městě dlouhou historii i hudba jazzová (která se
objevila v období druhé světové války) a konečně i rock’n’roll,
beatová hudba, rock a jim podobné žánry. Nyní se zaměříme na
jedno kulaté výročí spjaté s tímto kulturním fenoménem a pokusíme se stručně shrnout zásadní momenty v jeho historii.

Rocková hudba (chcete-li big beat) do českých zemí pronikla na konci 50. let 20. století a stala se oblíbeným hudebním
žánrem mladé generace. Ne jinak tomu bylo i v Přelouči, kde se
tato hudba ve větší míře šířila od 60. let. Některým ale nestačilo
hudbu jen poslouchat a rozhodli se založit vlastní kapelu. Nejspíš
úplně první kapela tohoto žánru v Přelouči byli The Beatboys,
členům bylo kolem patnácti let a studovali na místní Střední
všeobecně vzdělávací škole. Zkoušet začali ke konci roku 1965
a v únoru 1966, tedy před rovnými padesáti lety, odehráli svůj
první koncert na plese přeloučské SVVŠ. The Beatboys hráli do
roku 1968, v repertoáru měli skladby českých i zahraničních
beatových kapel. Na přiložené fotografii jsou The Beatboys zachyceni při vystoupení roku 1966. V roce 1967 vznikla další přeloučská kapela – The Young Stars, později přejmenovaná na The
Stars. Ta měla podobný repertoár. Svůj první koncert odehrála
v listopadu 1967 u příležitosti výročí VŘSR v Záložně. Koncertovala do roku 1970. The Beatboys i The Stars se potýkali s ob-

dobnými problémy zejména technického rázu. Za všechny zde
zmiňme příklad aparatury. Ta samozřejmě nebyla k dispozici
a tak bylo třeba přijít s jiným řešením v podobě upravených radiopřijímačů Filharmonie, které zhruba v té době vyráběla Tesla Přelouč.
Nyní se pokusíme výběrově sumarizovat další vývoj na rockové scéně v Přelouči. Po celá 70. léta byla hlavní kapelou tohoto žánru The New Generation, později Generace. Pestřejší byla
v tomto směru léta osmdesátá. Na jednu stranu vzniká kolem
roku 1984 metalový Polymetal, který absolvoval povinné přehrávky (tato kapela existuje po různých personálních obměnách dodnes a drží tak primát v délce existence). Pravým opakem mu byly undergroundové kapely, nejdůležitější z nich byla Druhá verze,
která byla aktivní v druhé polovině 80. let. Pro doplnění je třeba
uvést, že v 80. letech na přeloučské scéně existovalo několik
dalších kapel různých žánrů.
Po převratu roku 1989 odpadla povinnost přehrávek a na
scéně se objevují nové mladé tváře. Ve stejném roce (1991)
vznikají kapely Crionic a Mortuary, které hrají také do dnešních
dnů. Další silná vlna mladých muzikantů přišla v druhé polovině
90. let a kolem roku 2005 se již etablovala další nová generace
hudebníků. Pozitivní jistě je, že lze na Přeloučsku nalézt i hudební kapelu složenou z muzikantů narozených kolem roku 2000.
Za uplynulých padesát let na přeloučské scéně vzniklo celkem
20–30 rockových hudebních kapel různých žánrů, ať již s vlastní či převzatou tvorbou.
Závěrem se na čtenáře obracíme s prosbou. Vzhledem k tomu, že uvedená problematika je dnes již vlastně také historií, má
zajisté opodstatnění její dokumentace. Nyní je důležité zmapovat
zejména 60. a 70. léta. Pokud vlastníte fotografie, plakáty či jiné dokumenty z tohoto období, nebo se chcete podělit o nějakou
osobní vzpomínku, obraťte se, prosím, na níže uvedený kontakt.
Fotografie a dokumenty je možné buď přímo věnovat do sbírek,
nebo z nich můžeme pořídit kopie.
Literatura, prameny, zdroje ilustrace:
SONDA, Pavel. Z historie východočeského rocku: 60. léta – příběhy beatových skupin. Hradec Králové: Jaroslav Hrůza, 2001. 199 s.
Vzpomínky pamětníků (Jaroslav Foršt, Stanislav Svoboda a další)
Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek, KICMP
731 200 821, muzeum@ksmp.cz
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Muzejní činnost Kulturního a informačního centra
města Pøelouče v roce 2015
Uplynulý rok byl po dvou desetiletích prvním, kdy se o muzejní sbírky města Přelouče a jejich prezentaci veřejnosti staral
zaměstnanec na plný úvazek. Povedlo se především uspořádat
celkem deset akcí pro širokou veřejnost – šest historických a archeologických přednášek, jedna přírodovědná přednáška, dvě výstavy a jedna komentovaná prohlídka. Tyto události se konaly až
na jednu výjimku v novém přednáškovém a novém výstavním sále, které se podařilo v loňském roce v prostorách Kulturního a informačního centra města Přelouče připravit. Všechny tyto akce
byly hojně navštívené. Obě dvě výstavy („Poslední dny druhé světové války v Přelouči“ a „Příroda Přeloučska“) navštívilo dohromady asi 900 návštěvníků a velkou účast zaznamenala i říjnová
komentovaná prohlídka přeloučských hřbitovů. Kromě programu
pro širokou veřejnost jsme však připravili akce též pro užší spektrum návštěvníků. Navázali jsme především kontakt se školami, pro které jsme připravili dvě varianty přednášek o historii města. Obě dvě výstavy navštívily školy základní a střední, na výstavu
„Přiroda Přeloučska“ dorazily dokonce i děti z mateřských škol.
Speciální akcí byla přednáška pro seniory přímo v Domově u Fontány či pro obyvatele obce Břehy. Proběhla též spolupráce s Domovem dětí a mládeže. Všechny uspořádané akce tedy navštívilo téměř 1400 zájemců. Děkujeme za Vaši účast!
Muzejní sbírky města Přelouče prezentoval jejich správce dokonce i na odborné konferenci „120 let výzkumu, dokumentace
a prezentace lidové architektury“, která se konala 12.–13. května
2015 v Kolíně. Přednesl zde příspěvek „Modely lidové architektury ze sbírek Městského muzea v Přelouči“.
Prováděli jsme však, podobně jako v minulých letech, též běžné interní aktivity. Zmiňme se stručně o několika z nich. Úspěšná
byla sbírkotvorná činnost – získali jsme do sbírek zhruba 2000
zajímavých exponátů, od fotografií a pohlednic, přes plakáty, diplomy a knihy až po předměty větších rozměrů. Unikátní akvizicí
jsou archeologické nálezy od dvou tzv. detektorářů, pana Petra
Šimáka a Jiřího Forchtnera (viz Přeloučský Rošt 06/2015). Své dary nám však věnovala i řada dalších občanů Přelouče a okolí,
není možné zde všechny vyjmenovat. Spektrum nových přírůstků tedy sahá od neolitu až po současnost. Všem dárcům tímto
velice děkujeme!
Nelze opomenout také práci pro badatele. Badatelnu navštívilo 37 badatelů z řad středoškolských a vysokoškolských studentů, odborníků a ostatních zájemců. Zodpověděli jsme též zhruba

70 badatelských dotazů. Z významnějších badatelů badatelnu
navštívili odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Regionálního muzea Vysoké Mýto, Východočeského muzea v Pardubicích, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a dokonce i Národního muzea.“
Naše předměty jsme zapůjčili na výstavy či odborná zkoumání Městskému muzeu Loreta v Chlumci nad Cidlinou, Východočeskému muzeu v Pardubicích, Art Klubu Přelouč či Archeologickému ústavu Akademie věd v Praze. Povedlo se nám několikrát
proniknout do médií (Pardubický deník, MF DNES, Pernštejn, Český rozhlas Pardubice).
Zvláštní prací byla příprava publikace „Město Přelouč: historie, památky, osobnosti“, která je určená především pro turisty, nové informace zde ale mohou najít i obyvatelé města. Publikace
obsahuje i mapu dvaceti osmi zajímavých míst a památek v našem městě. K dostání je již nyní v Kulturním a informačním centru města Přelouče.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání v roce 2016.
Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek, KICMP

Fotohádanka
První správná odpověď na naši lednovou fotohádanku přišla
do redakce už v pátek 8. ledna. Poslal jí pan Petr Hanuš a stal
se tak naším dalším výhercem.
„Na fotografii z roku 1926 je zobrazen hostinec U města Prahy, který se nacházel na západním konci někdejší Poděbradovy třídy, dnes Pražské ulice. Objekt sloužil jako hostinec zhruba
do poloviny 20. století a poté až do 90. let k jiným účelům. Asanován byl v 90. letech 20. století, dnes zde stojí dům čp. 14.“

Do únorového vydání jsme si pro vás opět připravili malý fotografický oříšek. Zajímalo by nás, jaký objekt je zachycen na fotografii a kde se nacházel. Doplnit můžete i informaci, co bylo
vybudováno na jeho místě v 50. letech a co se na tomto místě
nachází dnes.
Na Vaše odpovědi se jako obvykle těšíme na známé e-mailové adrese rost@mestoprelouc.cz.
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HASIČI OBČANŮM

Zajímavosti kolem nás

Pokuty od hasičù, aneb Když to nejde po dobrém

Do 24. 1. 2016 probíhala v pardubické Východočeské galerii
výstava olejů JINDŘICHA PRUCHY (1866–1914) – malíře Železných hor.
Jeho obrazy – oleje - jsou zajímavé, pěkné, cenné, ale vidět
jejich zveřejnění na výstavě nebylo dlouho možné. I přesto tvoří
stále příjemný doplněk našeho současného života jejich reprodukce – např. oleje „Ptáčnice“, „Jaro na Železných horách“, „Doubravka“ atd.

Od dnešního dne a dalších devět měsíců Vám nabídneme seriál o tom, jak předcházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči
za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes začínáme tématem:
Za požární dveře zajištěné klínkem
hrozí pokuta až 500 tisíc korun
V mnohých objektech se lze setkat se situací, kdy samouzavírací požární dveře, zejména na schodištích a v komunikačních
prostorách, nebo požární dveře mezi požárními úseky, jsou v otevřené poloze zajištěné proti samočinnému uzavření.
K tomuto účelu slouží zejména oblíbené dřevěné klínky, provázky, zarážky, ale též květináče, skříňky, botníky a podobně. Dokonce se hasiči při kontrolách setkávají i s dveřmi zajištěnými hasicím přístrojem!
Požární dveře však plní svůj účel pouze v případě, když jsou
zcela uzavřeny. Jakékoliv výše uvedené blokování v otevřené poloze je tedy nepřípustné a protizákonné. A to zejména tam, kde se
jedná o požární dveře do tzv. chráněných únikových cest.
Za toto porušení zákona o požární ochraně hrozí provozovateli objektu pokuta až 500 tisíc korun.
Blokování požárních dveří v otevřené poloze je možné pouze
schválenými způsoby – tedy tak, aby se dveře samočinně uzavřely
v případě požáru. Používají se např. elektromagnety, které za běžného provozu dveře drží otevřené a v případě požáru je uvolní na
základě signálu hlásiče kouře. Na trhu jsou též kompaktní systémy, kdy v jednom zařízení je jak samozavírač, tak detektor kouře.
Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá hasičský záchranný sbor kraje (kontakty pro více informací v Pardubickém
kaji: www.hzspa.cz).
mjr. Ing. Jan Novotný,
HZS Pardubického kraje

2 / 2016

Malíř Jindřich Prucha prožil část života na Železných horách
s rodiči a sestrou na samotě Župandě u Běstviny. Náměty pro své
obrazy si často vybíral i z tohoto kraje – v návaznosti a obdiv k dílu A. Slavíčka a Ant. Chittussiho. Zemřel v necelých 28 letech –
padl na haličské frontě v září 1914. Jeho dílo tvoří asi 200 obrazů, z toho 54 olejů bylo na výstavě v Pardubicích.
Výstavu olejů připravil a realizoval v Pardubicích PhDr. Michael
Zachař, kterému se podařilo úspěšně zveřejnit část Pruchova díla, které je součástí veřejných i soukromých sbírek. Tato práce byla jistě náročná, děkujeme za ni. Přinesla hodnotné i příjemné
poznatky návštěvníkům. Přejeme autorovi úspěchy a vše nejlepší do další práce.
Železné hory a kraje kolem nich jsou našemu městu Přelouči velmi blízké i autor výstavy, proto jsme se rozhodli zveřejnit
tuto informaci i po skončení výstavy – Jindřich Prucha - malíř Železných hor.
L. R.
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Kulináøské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Před pár dny
mne zastavila starší manželská dvojice
a rozpovídala se o receptech, které uveřejňuji v Roštu. Studují je prý velice pečlivě
a někdy si z nich berou i inspiraci. Postrádají však v nich recepty jídel, nebo svačin,
které by jim pomohly nakrmit jejich vnoučky, kteří čas od času tráví nějaký čas u nich.
Přemýšlel jsem o tom a uvědomil si, že je
to dosti těžké. Vycházím ze zkušeností, které mám z mnoha letních dětských táborů.
Naše děti jsou zkažené způsobem stravovacích návyků. Pro ně je ideál hamburger,
párek v rohlíku, hranolky… Když dostanou
něco jiného, tak se kroutí a nejí. A jak z toho ven? My důchodci máme jednu obrovskou výhodu proti rodičům našich vnoučat.
Máme totiž spoustu času a ten rodiče převážně nemají. Proto toho využijme a začněme vymýšlet různé fígle, které nám pomohou přesvědčit naše ratolesti ke konzumaci
toho, co jim připravíme. Největší odměnou
pro nás pak bude, když zůstanou vyprázdněné talíře. A ještě jedna důležitá připomínka. Jděte příkladem a jezte to také.
Několik nápadů pro vás:
Vajíčka – jsou nepřebernou studnicí
nápadů. Pomazánky z celých vajec, ze
žloutků, využijte želatinu na aspiky, použí-

vejte šunku i další kvalitní uzeninu, sterilovanou i čerstvou zeleninu, sýry, rybičky,
nebojte se česneku, křenu i koření (s mírou), hořčice, kečupu.
Ovoce – kompoty, saláty, zapékání, puding, šťávy.
Maso – pečené, vařené, dušené, polévky pomazánky, studené, obložené mísy.
To je jen zlomek nápadů, o kterých můžete přemýšlet, též dbejte na to, aby jídlo
na talíři vypadalo hezky. Jíme totiž také
očima.
Tak to by stačilo. Dejme si nějaký dobrý recept.
ZAPÉKANÁ KAPUSTA
S RÝŽÍ A MASEM
Kapustu mám rád pro její nezaměnitelnou
chuť a její dietetické vlastnosti. Každému
doporučuji její konzumaci.
Co budete potřebovat: 1/2 hlávky kapusty, rýži, vepřovou krkovičku (tolik, jako
kapusty), sádlo, strouhanku, kelímek sladké smetany (na šlehání), sůl, mletý pepř,
mletou sladkou papriku, velkou cibuli.
Postup: očištěnou kapustu pokrájejte na
širší nudličky a uvařte v osolené vodě téměř doměkka, slijte přes cedník a nechte

MOTOKROS

Na Silvestra 31.12 2015 pořádal přeloučský Cross klub již
24. ročník tradičního zimního motokrosu. Tento nenápadný sportovní oddíl, který vznikl krátce po převratném roku 89, působil na
městském pozemku vedle střelnice směr obec Klenovka. Poze-
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odkapat. Na sádle usmažte jemně pokrájenou cibuli, přidejte na malé kousky (hodně malé) pokrájené maso, zaprašte moukou, podlijte trochou vody, osolte, opepřete
a duste doměkka. Mezitím si uvařte rýži.
Zapékací nádobu vymažte tukem a vysypte strouhankou. Pak do ní střídavě vkládejte vrstvu kapusty, rýže a masa. Mírně
zalijte, smetanou a pokračujte ve vrstvení
do vypotřebování surovin. Nezáleží, kterou
vrstvou skončíte. Máte-li pečící misku, dávejte ji do předem vyhřáté trouby na 30 minut.
V remosce vám to bude trvat o něco déle.
KAPUSTOVÁ NÁDIVKA
S UZENÝM MASEM
Co budete potřebovat: 1/2 hlávky kapusty, pokrájené rohlíky namočené v mléce,
uzené maso (bůček), vajíčka, sůl, pepř,
několik stroužků česneku, sádlo na vymazání pečící nádoby, strouhanku.
Postup: kapustu pokrájejte na nudličky
a uvařte v mírně osolené vodě. Sceďte. Rohlíky vymačkejte, přidejte k nim vajíčka,
osolte, opepřete, rozetřený česnek, na malé kostičky pokrájené maso, uvařenou kapustu. Vše dobře promíchejte. Pečící nádobu vymastěte, vysypte strouhankou. Vložte
do ní rozmíchanou směs. Ve středně teplé
troubě pečte asi 30 minut. Nádivku můžete jíst jako hlavní jídlo.
Ke všem jídlům vám přeji dobrou chuť.
Pavel Culek

mek měl klub pronajatý od města Přelouče téměř 20 let a úspěšně zde pořádal závody terénních motocyklů.
Posun doby však přinesl tu skutečnost, že celý areál bývalého autoparku kasáren s přilehlými lesíky koupila firma SVOS
a vyznavači jízdy v terénu se museli poohlížet po novém působišti, kde by mohli ve své aktivní činnosti pokračovat. Na přechodnou dobu se uchytili na známé trati Tank power show za
bývalým vojenským AOZ.
Poté se, ale naskytla možnost pronájmu místa za bývalým
kravínem na výpadovce směr obec Benešovice. S podporou města vytvořili členové oddílu nový krásný motokrosový areál. Poslední práce a přípravy se protáhly až do vánočních svátků a dvacátý čtvrtý ročník přeloučského zimního motokrosu mohl začít.
Počet přihlášených a zájem byl od prvních zvěstí o otevření
nové tratě značný. Příchozí diváci museli parkovat auta již na
silnici od Jižního sídliště. Tréninky a jednotlivé rozjížďky šly ráz
na ráz. Zkušenosti pořadatelů byly zřejmé a závodníci si novou
trať velmi pochvalovali. Připomínky samozřejmě byly, ale to je
na nové syrové trati vždy. Skvělé bylo, že celé setkání závodníků
proběhlo bez úrazu a navíc naši domácí sportovci se umístili
v jednotlivých kategoriích třikrát na stupních vítězů.
Po té v odpoledních hodinách už jen rychlý úklid a rozjezd
všech účastníků na oslavy Nového roku. Tak opět za rok nashledanou!!!
http://www.foto-jirecek.cz/
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SOUPISKY PROBÍHAJÍCÍ PŘELOUČSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY 2015-16
HT CEPY
Libor Komůrka, Martin Beránek, Milan Beránek, Marek Smolík,
Miroslav Stránský, Radovan Pišta, Jiří Švihlík, Ondřej Waber, Petr
Novotný, Stanislav Korel, Lubomír Menc, Rudolf Raška, Pavel Brabec, Tomáš Schejbal, Patrick Maixner, Michal Drenko, Jan Mroviec,
Michal Jeřáb, Tomáš Matrka, David Burgr, Lukáš Vlasák, Martin
Černický, Marcel Filip, Lukáš Jurga
vedoucí týmu Arnošt Stárek, Jan Špic

KENYA
Jaromír Kraus, Jan Kraus, Petr Svoboda, Petr Šanda, Radim Adámek, Filip Mucha, Pavel Ročín, David Kazimír, Jan Stýblo, Petr Musil, Luboš Moravec, Radek Šolta, Aleš Mít, Ondřej Holub, Martin
Mejtský, Jan Příhoda, Petr Filip, David Pražan, Stanislav Teplý, Jakub Nebřenský, Jakub Svoboda, Zbyněk Hejhal, Jakub Schrbený,
Vladimír Novotný
vedoucí týmu Petr Šanda

BC MOTOR STARS JIH
Jan Cidlinský, Martin Šmíd, Luděk Tesák, Martin Sláma, Tomáš Hájek, Luboš Musil, Aleš Ulrych, Michal Plháček, Jan Fišer, Jan Čermák, Leoš Tamchyna, David Štefanský, Jan Šolta, Zdeněk Smolík,
Filip Oliva, Petr Mašek, Roman Stoklasa, Aleš Mátl, Tomáš Dvořáček, Jan Bacovský, David Večerník, Tomáš Hudec, Vojta Navrátil,
Václav Dvořák, Jiří Kadera
vedoucí týmu Rostislav Sukup, Roman Štefanský, Bronislav Stuchlík

DEVILS
Ladislav Homola, Radek Vokál, David Černický, Jan Svatuška, Martin Hlavsa, Jirka Naštický, Jan Strouhal, Tomáš Vorba, Michal Špaček, Slavomír Zdeněk, Vráťa Klička, Vladimír Hykš, Petr Ziegler, Aleš
Kouba, Jaroslav Matějovský, Bedřich Riesner, Štěpán Bořek, Filip
Nový, Aleš Danihelka, Filip Kaván, Martin Oberreiter
vedoucí týmu Ladislav Homola

ROCKETS
Jan Michálek, Jan Dušek, Michal Kobera, Tomáš Rosenberger, Martin Kohout, Marcel Slanina, Petr Smekal, Aleš Záruba, Ondřej Matoušek, Miroslav Dekereš, Tadeáš Rozsypal, Oliver Mach, Jan Bílý,
Roman Dubišar, Luděk Franc, Luboš Rozsypal, Tomáš Tajovský, Petr
Doležal, Miroslav Peřina, Filip Koch, Jindřich Kunc, Miroslav Pištora
vedoucí týmu Aleš Záruba

ČUNÍCI
Martin Kazimír, Michal Židlický, Radim Kubát, Radek Dostál, Dan
Reichman, Milan Kašík, Petr Nedělka, David Kubát, Ladislav Jezdinský, Zbyněk Čapek, Tomáš Smolík, Petr Novelinka, Jan Pecka,
Petr Špaček, Marek Novotný, Miloš Kamaryt, Aleš Bečka, Jiří Košťál, Tomáš Jirsa, Lukáš Novelinka, Daniel Černý, Jan Bílek, Daniel
Horáček, David Krejčík
vedoucí týmu Martin Kazimír

BEER STARS BŘEHY
Tomáš Vlk, Lukáš Vlk, Michal Drápalík, Martin Drápalík, Lukáš Drbohlav, Filip Paukert, Jiří Kalousek, Michaela Šafrová, Petr Sedmák,
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Miloš Panchártek, Jan Čížek, Jakub Horák, Jaroslav Pospíšil, Viktor
Kratochvíl, Petr Jirák, Jakub Tetřev, Tomáš Hackenberg, Pavel Malý,
Miloš Vojtíšek, Radek Bohm
vedoucí týmu Tomáš Vlk

CHLUPATEJ BOBR
Jan Zatloukal, Tomáš Grande, Radek Grande, Jiří Kuch, Martin Hloušek, Kamil Kautský, Aleš Jarolím, Zdeněk Hrbek, Michal Kaňuka,
Jan Barva, Martin Blažek, Jaroslav Wöhlhofner, Radek Hloušek,
Martin Hrubeš, Jan Wöhlhofner, Roman Vnouček, Miloslav Novotný, Josef Rambousek, Petr Veselý, Michael Moravec, Ladislav Chára, Jan Minář, Martin Chmelík, Jiří Bouška, Petr Haas
vedoucí týmu Jan Zatloukal

FAN CLUB JESTŘÁBI
Petr Kmoníček, Pavel Rob, Aneta Robová, Aleš Šejna, Tomáš Suchánek, Martin Vrabec, Martin Pánek, Jan Hanzlik, Jiří Sobl, Radek Gabriel, Roman Chyba, David Štainer, David Václavek, Petr Netušil,
René Živný, Michal Kohout, Jaroslav Linhart, Ondřej Hruban, Jan
Řezábek, Tomáš Kryštof, Petr Šimek, Petr Brykner, Josef Zdražil
vedoucí týmu Aneta Robová

TPS GAMBRINUS
Ondřej Čermák, Romana Cidlinská, František Walter, Michal Sisr,
Lukáš Tesař, Dominik Jirák, Petr Cincibuch, Sebastian Heřman, Lukáš Zítka, Pavel Doležal, Jan Švihálek, Pavel Beneš, Miroslav Myška,
Daniel Bouška, Karol Jankura, Ondřej Kadaník, Jakub Dvořák,
Tomáš Novotný, David Novotný, Michal Novotný, Jan Novotný, Michal Křemenák, Radim Hrubeš, Roman Bukač, Jan Drozd
vedoucí týmu Lubomír Poledne

HBC OPATOVICE NAD LABEM
Bronislav Bederka, David Kopa, David Novotný, Filip Kopa, Jakub
Veselský, Jan Pitor, Jiří Kazda, Luboš Sajkršmíd, Luboš Vrtáček, Martin Jindra ml., Martin Jindra st., Michal Motyčka, Michal Poledno,
Michal Průšek, Ondřej Knížek, Patrick Pataki, Patrick Brzek, Petr
Novotný, Petr Šafařík, Tomáš Kaša, Tomáš Novotný, Tomáš Sejkanič, Vojtěch Mlynář
vedoucí týmu Michal Poledno

TERMÍNY VRCHOLU JUBILEJNÍHO 30. ROČNÍKU:
SOBOTA 6. 2.
SOBOTA 13. 2.

SEMIFINÁLE
O 3. MÍSTO A FINÁLE
- fáda -

POZVÁNKA
V sobotu 27. 2. 2016 se na našem hokejbalovém stadionu
„Pod parkem“ uskuteční camp reprezentace ČR U14.
Camp začne v 9:00 hodin.
V odpoledních hodinách (12:00 – 19:00) pak proběhne
turnaj za účasti 2x ČR U14, ČR ženy a ČR U18 juniorky.
Vedení HC Jestřábi zve příznivce hokejbalu
na tuto zajímavou podívanou.
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ÚSPÌŠNÉ VYSTOUPENÍ NAŠICH HRÁČŮ
NA KRAJSKÝCH PŘEBORECH JEDNOTLIVCŮ
Ve dnech 9. a 10. ledna 2016 byly odehrány krajské přebory Pardubického kraje
jednotlivců na kuželnách v České Třebové
a Přelouči v kategoriích žáci, žákyně, dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, muži, ženy a seniorky.
V sobotu 9. ledna na přeloučské čtyřdráze proběhl přebor mužů v disciplině
120 hodů sdružených za účasti 28 hráčů.
Náš oddíl reprezentovali: Jan Jakube, Petr Hanuš a Petr Miláček. Naši zástupci se v silné konkurenci neztratili. Petr Miláček,
po výborném výkonu, obsadil třetí příčku a Jan Jakube skončil
na velmi pěkném šestém místě a oba si zajistili postup do semifinále ve Vrchlabí, kde se bude bojovat o postup na mistrovství ČR. Nedařilo se pouze Petru Hanušovi, který skončil na
23. příčce.
V České Třebové v sobotu 9. ledna byl odehrán přebor žen
a seniorek. V ženách náš oddíl neměl svého zástupce, ale v kategorii seniorek nás reprezentovala Ludmila Skutilová, která předvedla velmi dobrou hru a v celkovém pořadí obsadila druhou
příčku a vybojovala si postup na mistrovství ČR, které se uskuteční v dubnu na čtyřdráze v Poděbradech.
Neděle 10. ledna na přeloučské dráze patřila omladině. Nejdříve nastoupily žákyně, kde jsme měli želízko v ohni - Sabinu
Slámovou a ta nás nezklamala. Po solidním výkonu se stala
krajskou přebornicí a postoupila na mistrovství ČR, které bude
sehráno v Ivančicích.

V kategorii žáků nás reprezentoval Jonáš Novotný a příjemně nás všechny překvapil svým výkonem a stal se přeborníkem
kraje s účastí na mistrovství ČR v Kutné Hoře.
V odpoledním programu dorostenky a dorostenci bojovali
o tituly krajských přeborníků. V dorostencích za náš oddíl startovali David Sukdolák a Tomáš Sukdolák v disciplině 120 hodů
sdružených. Oba zabojovali a David Sukdolák přehrál všechny
své soupeře a stal se krajským přeborníkem s právem účasti
na mistrovství ČR ve Vrchlabí. Ani Tomáš Sukdolák nezklamal
a obsadil velmi pěknou třetí příčku.
V České Třebové v neděli 10. ledna proběhl přebor juniorek
a juniorů, kde náš oddíl neměl zastoupení.
Tyto krajské přebory jednotlivců skončily velmi úspěšně pro
naše reprezentanty. Zisk tří zlatých, jedné stříbrné a dvou bronzových medailí je jeden z nejlepších výsledků v historii přeloučských kuželek a to se ještě 5 našich zástupců v kategorii
seniorů pokusí tuto bilanci vylepšit v sobotu 31. ledna na kuželně v České Třebové.
(- ms -)

Støední škola chovu koní a jezdectví Kladruby n. Labem
Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na
Den otevřených dveří, který se koná v pátek 4. března
2016 a začíná v 10.30 na školní jízdárně ukázkou jezdeckého výcviku 1. ročníku na klisnách Národního hřebčína
Kladruby nad Labem. Dále bude od 11.00 do 14.00 hodin
otevřena naše škola a domov mládeže, kde vám učitelé a vychovatelé ukáží třídy, odborné učebny, pokoje a odpoví na
vaše dotazy. Těšíme se na vaši návštěvu.
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Malá realitní poradna
Vážení čtenáři Roštu,
pro únorové číslo jsem si pro vás připravila odpovědi na tyto
dotazy:
Dobrý den, kupujeme rodinný dům s pozemkem od přímého
majitele, kterému jsme složili zálohu. Kupní cenu budeme hradit z hypotečního úvěru. Banka nechala udělat odhad ceny
nemovitosti a odhadce uvedl, že se na pozemku nacházejí
stavby, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Banka
požaduje jejich zapsání, jinak nám hypoteční úvěr neposkytne. Je to opravdu nutné a jak máme postupovat?
Ano, pro vyřízení hypotečního úvěru je to opravdu nutné
a bude nutná také spolupráce prodávajícího. S tímto se setkáváme poměrně často, ale dokážeme to předvídat, protože
už při první obhlídce porovnáváme skutečný stav prodávané
nemovitosti s tím, co je zapsáno a zakresleno v katastru nemovitostí. Pokud zjistíme nesoulad, upozorníme na tuto skutečnost majitele (prodávajícího) a ten je samozřejmě srozuměn s tím, že se budou muset tzv. černé stavby zapsat do
katastru nemovitostí. Jedná se zejména o garáže, dílny a jiné provozní budovy. Ve většině případů toto pro majitele zajistíme my na základě písemné plné moci nám udělené.
Je nezbytná návštěva příslušného stavebního úřadu, provedení zaměření stavby a jakmile jsou všechny dokumenty pro katastr nemovitostí hotové, požádá se o zápis stav-

by. Vyřízení bude trvat minimálně jeden měsíc, ale počítejte
spíš déle.
Pro Vás je nyní důležité informovat majitele o nastalé situaci a domluvit se na dalším společném postupu. Doporučuji
vše smluvně ošetřit např. smlouvou o smlouvě budoucí kupní.
Dobrý den, kupujeme s manželem pozemek na vysněném místě a chceme si na něm postavit rodinný dům. Majitel tvrdí,
že je to možné, ale ničím nám to nedoložil. Neví ani, jsou li
zde nějaké inženýrské sítě.
Doporučuji Vám obrátit se na příslušný stavební odbor
nebo na odbor územního plánování. Zde je k dispozici územní plán, ve kterém je zakresleno, v jaké zóně se pozemek
z hlediska územního plánování nachází a v textové části územního plánu je přesně uvedeno, co zde může být postaveno,
jaké je přípustné využití pozemku a co zde není přípustné.
Zároveň zde mají k dispozici mapu inženýrských sítí a mají
přehled o plánovaných změnách, např. budování kanalizace, plynofikace a další. Problematika prodeje a koupě pozemků je velmi složitá. Pokud kupujete pozemek prostřednictvím realitní kanceláře, všechny podstatné a důležité údaje
Vám sdělí Váš realitní makléř.
Kamila Černíková
Vedoucí kontaktního místa
M&M reality Přelouč
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