


I v průběhu letních prázdnin se na
svých zasedáních pravidelně scházela
rada města. Rozhodla např. o tom, že nej-
 vhodnější nabídku v zadávacím řízení
veřejné zakázky Regenerace panelové-
ho sídliště Přelouč – I. Etapa podala fir-
ma COLAS CZ, a.s. Praha s nabídkovou
cenou 6.450.000,- Kč. Další etapa rege -
nerace panelového sídliště postupuje
Stu dentskou ulicí. V současné době se
obnovují parkovací stání po pravé stra-
 ně. Poté bude následovat strana levá,
kde se zruší podélná stání a parkovat se
bude také kolmo, což přinese více, to lik
potřebných, parkovacích stání pro místní
obyvatele. Akce by měla být dokončena
ještě před Vánoci.

Dále rada souhlasila s pořízením pou -
žitého nákladního vozidla LIAZ 150.261
pro potřeby Technických služeb města Pře-
 louče v pořizovací ceně do 500.000,- Kč
včetně DPH z investičního fondu orga -
nizace. 

Schválila rovněž smlouvu o dílo na
realizaci veřejné zakázky „Chodníky v uli-
 cích Hradecká a Stantejského Přelouč“
se společností AVE Kolín s.r.o. za nabíd -
kovou cenu 313.974,- Kč bez DPH. 

Souhlasila i s podáním žádosti o po-
 skytnutí příspěvku pro naplňování pro-
gramů zaměřených ke zvýšení bezpeč-
nosti dopravy a jejího zpřístupňování
s omezenou schopností pohybu a orien  -
tace z rozpočtu SFDI pro rok 2017 na re-
 konstrukci chodníku v Kladenské ulici
mezi ulicemi Smetanovou a Školní po-
dél areálu mateřské školy. 

Dále rada rozhodla o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města na rok 2016 ve
vý ši 20.000,- Kč Náboženské obci církve
československé husitské v Přelouči na re-
 konstrukci sborové místnosti a 3.500,- Kč
Basketbalovému klubu Přelouč na pro-
nájem sportovní haly na dobu konání Prv-
 ního basketbalového turnaje 3. 9. 2016.

mh

X. zasedání Zastupitelstva města Pře  -
louče se konalo 28. 6. 2016. Projedna -
lo např. zadání změny č. 1 Územ ního
plánu Přelouč, či studii Městského par-
ku v Přelouči. Návrh studie městského
parku bude dopracován s variantou prů-
 jezdu komunikace pro motorová vozid -
la, vodním prvkem a pouze s páteřní sí-
tí komunikací pro pěší. 

Schváleno bylo i rozpočtové opa-
tření č. 3, rozpočtu města pro rok 2016
s tím, že příjmy rozpočtu budou činit
160.907 tis. Kč a výdaje 177.860 tis. Kč.
Schodek ve výši 16.953.000,- Kč bude
po kryt financemi uspořenými v minu -
lých letech. 

Zastupitelstvo také zamítlo žádost
Charity Přelouč o zřízení 3 městských by-
 tů v č. p. 812 z důvodů neúměrných ná-
 kladů na tuto investici.  

mh
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Upozorňujeme občany našeho města, že ve středu 28. 9.
2016, ve státní svátek, bude sběrný dvůr otevřený, a to
v normální provozní době, tedy od 10 do 15 hodin. Občané
mohou využít této možnosti.

Beze změny bude probíhat i pravidelný středeční svoz
směs ného odpadu a bioodpadu. 

Vážení rodiče novorozenců,

dne 1. 7. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o ob cích,
která umožňuje orgánům obce (tedy i samosprávě) zí-
skávat údaje ze základního registru obyvatel. Do bu-
doucna tedy nebude nutné, aby se rodiče, kteří se chtě-
jí zúčastnit slavnostního vítání nových občánků města,
museli sami přihlásit a vyplnit formulář s osobními úda-
 ji. Toto, byť drobné, odstranění byrokracie samozřejmě
vítáme. Všechny děti narozené po 30. 6. 2016 budou pro-
 střednictvím rodičů, z nichž alespoň jeden má trvalé byd-
 liště na katastru města Přelouče (včetně místních částí
Lohenice, Mělice, Klenovka, Lhota, Škudly, Štěpánov, Tu-
 pesy), písemně pozváni na slavnostní přivítání do živo-
 ta a budeme velice rádi, když naše pozvání přijmete.

Na naše společné setkání se těší
Irena Burešová, starostka.

Řada z nás musela v poslední do bě
doma řešit, co s úspornou zářiv kou,
která po letech přestala svítit. Vy-
slou žilé lineární či úsporné zářivky
a výbojky totiž nepatří do popelni-
ce na směsný odpad, kde z nich při
roz bití mohou unikat nebezpečné
látky.

V minulosti to bylo snadné, klasic-
 ká wolframová žárovka se prostě vy-
ho dila do popelnice na komunální od-
 pad a z obchodu se přinesla nová. Od
září 2012 se ale klasické wolframové
žárov ky přestaly v Evropské unii prodá-
 vat, a tak postupně všichni začínáme
používat ekonomicky a ekologicky še-
trnější světelné zdroje. Tedy kompaktní
a lineární zářivky či LED žárovky. Má to
ale jeden háček: pokud taková úspor-

ka dosvítí, nesmí skončit v běžném ko-
 ši a nepatří ani do tříděného skla. 

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou
zá řivky (trubicové i kompaktní úspor-
né) v malém množství obsahují. Při
špatném či neodborném zacházení
a ve vyšších koncentracích může rtuť
ohrozit lidské zdraví a životní prostře -
dí. Nej jednodušší je vzít starou zářiv -
ku a ode vzdat ji v obchodě při nákupu
té nové. 

Další možnost, jak správně naložit
s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve
sběrném dvoře v ulici Pardubické 1630
nebo v budově městského úřadu v uli-
 ci Československé armády 1665. Ob-
sluha sběrného dvora od Vás úsporku
zdarma převezme a uloží ji do speciál -
ní sběrné nádoby, aby se nerozbila.
Zpět ný odběr zářivek pro naše město

zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který nejen přispívá na náklady pro-
vo zu sběrného místa, ale navíc plně
hradí veškeré náklady na přepravu
a recy klaci. Díky EKOLAMPu ušetříme
z obec ního rozpočtu část prostředků,
které by chom jinak museli použít na
ekologickou likvidaci nebezpečného
odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se správ-
 nou likvidací úsporné zářivky nám vy-
nahradí až o 80 % nižší spotřeba elek-
trické energie a vědomí, že společně
přispíváme k ochraně životního pro-
středí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkční -
mi světelnými zdroji a dalších aktivi-
 tách společnosti EKOLAMP dočtete na
www.ekolamp.cz.
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Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 7/2016

K 31. 7. 2016 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardu -
bice 4 342 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evido -
váno 4 927 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadalo 0,9 uchazeče. V průběhu července došlo
v okrese Pardubice k nárůstu počtu nezaměstnaných o 246 osob,
tj. o 6 %, meziročně byl zaznamenán pokles, který činil 10,9 %.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně vzro-
 stl o 0,2 procentního bodu. Volná místa jsou nabízena zejména
v odvětví obchod a služby, elektrotechnika, stavebnictví, strojí-
 renství, potravinářský průmysl, doprava a skladování.  

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 3,7 %.
Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:

Přelouč   4,7 % Pardubice   3,5 % Holice   3,2 %

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 červenec 2016 byla v ob-
 cích regionu Přeloučsko:
Morašice 9,5 % (5 UoZ), Urbanice 8,5 % (4 UoZ), Chýšť 7,4 %
(11 UoZ), Brloh 7,1 % (11 UoZ), Strašov 7,0 % (16 UoZ), Malé
Výkleky 6,8 % (6 UoZ), Vápno 6,7 % (7 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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Senátorka Miluše Horská o své činnosti v Senátu a o tom,
proč znovu kandiduje.

Paní Horská, jste senátorkou a vedle toho i ředitelkou zá-
 kladní a speciální školy Svítání v Pardubicích. Co Vás na
obou těchto funkcích baví?

Obojí mě naplňuje. Ve Svítání propojujeme světy dětí se
zdra votním postižením a jejich zdravých kamarádů. Děti se zde
učí přijímat své rozdílné schopnosti a vzájemně se podporo-
vat. Ostatně i jako senátorka propojuji lidi. Mám tu možnost
nejen pojmenovat a řešit problémy, ale i otevírat dveře na vý-
 znamná místa, ministerstva atd. Snažím se postupovat tak, že
si nejprve vyslechnu různé názory, a pak jednám. Iniciovala
jsem desítky kulatých stolů, řadu veřejných slyšení a dalších
akcí. Ostatně o problémech diskutuji i s lidmi zde v Přelouči.

Můžete být konkrétní?
Uvedu pár příkladů z tohoto roku. Začnu u nejmladších:

v březnu jsem pořádala soutěž „Se senátorkou Horskou do
Bruselu“. Mladí lidé měli navrhnout nějaký konkrétní projekt,
který by pomohl vylepšit jejich okolí. A dva studenti přelouč-
ského gymnázia přišli s perfektním projektem „Znečištěná Pře-
 louč – boj s odpadky“. Komise, v níž jsem též seděla, jejich
projekt vybrala, a tak jeli do Bruselu. Pro seniory jsem uspořá -
dala cestu do Senátu, vedli jsme zde velmi podnětnou disku -
zi. Stejně tak za nimi jezdím i sem do Přelouče. V Senátu jsem

uvítala také žáky zdejší ZUŠ a jejich dechový soubor. Je to-
 ho víc, jsem zde často, je tady řada angažovaných lidí v čele
s paní starostkou, které vždy ráda vidím a stejně ráda podpo -
ruji. Pomohla jsem také vedení města při získání dotace na
rekonstrukci sportovního areálu.

Na podzim obhajujete svůj senátorský mandát, proč jste
se tak rozhodla? 

Usiluji o řadu změn, zejména v oblasti vzdělávání a sociál-
 ního systému. Ty však není možné prosadit během jednoho
senátorského volebního období. Navrhla jsem 10 novel záko-
 nů, z toho 2 teď čekají na projednání v Poslanecké sněmovně.
Mám rozdělanou práci a ráda bych ji dokončila. Chci pokra -
čovat, být nadále nezávislá kandidátka, nesvázaná žádnými
stranickými sekretariáty, a také chci v politice zůstat stejně ak-
 tivní. Jsem připravena své senátorské křeslo obhájit a nadále
hájit zájmy lidí na Pardubicku a Přeloučsku.
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Naslouchám, diskutuji a øeším problémy

Miluše Horská je senátorka za Pardubicko, Přeloučsko
a Chlumecko, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a zá-
 roveň ředitelka základní a praktické školy Svítání v Par-
dubicích. Je aktivní v neziskovém sektoru a v politice se
zaměřuje na vzdělávání, sociální politiku a podporu nezi-
 s kového sektoru. 
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Ujela z místa dopravní nehody
Neznámý řidič

naboural zaparko-
 vaný osobní auto-
mobil u čerpací sta-
 nice a z místa ne-
hody odjel. Druhý
den přišel tuto sku-
 tečnost oznámit na
služebnu MP Pře-
louč majitel poško-
 zeného automobilu.

Strážníci na základě zhlédnutí kamerového systé -
mu města dohledali podezřelé vozidlo na parko-
 višti u Penny marketu. Majitelka vozidla se k činu
přiznala. Údajně spěchala domů k dětem. Celou
událost dále řeší Policie ČR. 

Koupání ve fontáně
Strážníci po dlouhé době řešili nedovolené kou-

 pání ve fontáně na Pernštýnském náměstí. Sku-
pinka návštěvníků hlídce sdělila, že se vrátili po
dlouhé době z Anglie a o zákazu koupání v tom-
to zařízení nevěděli.

Ilustrační foto 

„Uvězněný“ na hřbitově
Ve večerních hodinách zavolal na služebnu MP Přelouč

muž, že se nemůže dostat ze hřbitova, brána je zavřená. Do-
zorčí zavolal na místo hlídku MP. Přivolaní strážníci bránu
odemkli a muže „propustili domů“.

Vznícená sláma
Mezi obcemi Štěpánov a Jedousov se na valníku vznítila

sláma. Na místě zasahovali složky IZS. Z důvodu neprůjezd -

nosti vozovky by la dopra va v místě nehody dočas -
ně odkloněna.

Prodejce „levnější“ elektřiny
Hlídka MP Přelouč přijala oznámení

občanky města, že ji neznámý muž nabí -
 zel u domu levnější energii. Muže stráž-
 níci dohledali a přestupek, kterého se
muž dopustil tím, že porušil nařízení ob-
 ce o zákazu podomního prodeje, vyřídi -
li na místě.

Netvrdím, že všichni prodejci jsou nepoctiví, ale vždy
hrozí nebezpečí „koupě“ nevýhodného zboží či služeb.
V horším případě ani nemusí jít o prodejce, ale o podvod -
níky, kteří se pod různou záminkou vetřou do bytu a zde
něco odcizí. Známe i případy, kdy dojde k násilí.

Městská policie před takovými podvodníky varuje ve-
řejnost, zejména pak starší občany, kteří jsou snadnou
kořistí. Ve vlastním zájmu takto nabízené zboží neku-
pujte a okamžitě věc oznamte na linku městské policie
(156, 466 959 660) nebo Policie ČR (158). 

Ještě připomínám telefonní čísla 
na Městskou policii Přelouč:

tísňová linka 156 – ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952

e-mail: mp@mestoprelouc.cz – neoznamovat akutní zá-
le žitosti, které se musí řešit okamžitě

za městskou policii Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč
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Pozvánka na 22. ročník Udílení cen Františka Filipovského
za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu

17. září 2016 proběhne v Přelouči již 22. ročník Udílení cen
Františka Filipovského. 

V letošním roce byli nominováni:

Cena Františka Fillipovského za nejlepší ženský herecký výkon
v dabingu – cenu uděluje město Přelouč

Naďa Konvalinková, Hana Igonda Ševčíková, Jana Štvrtecká

Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký vý-
kon v dabingu – uděluje město Přelouč

Vladislav Beneš, Filip Jančík, Petr Pelzer 

Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování audio vi-
 zuálního díla – uděluje Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

CARLOS, PES BASKERVILLSKÝ, PROJEKT MINULOST 

Cena Františka Filipovského za překlad a úpravu dabovaného
audiovizuálního díla – uděluje Jednota tlumočníků a překlada -
telů za přispění Obce překladatelů 

PES BASKERVILLSKÝ, SIMPSONOVI XXVI, VENUŠE V KOŽICHU

Cena Františka Filipovského za nejlepší zvuk dabovaného au-
diovizuálního díla – uděluje Asociace pracovníků se zvukem

Petr Kočík (PES BASKERVILLSKÝ) , Eliška Bejčková (Projekt
minulost), Zdeněk Dušek (VERDI)

Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování televiz -
ních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby – udě-
 luje město Přelouč

V HLAVĚ, DOMOV PRO SMYŠLENÉ KAMARÁDY (ep. 1 až 8),
ZÁZRAČNÉ KOUZLO

Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování TV se-
riálu – uděluje Český filmový a televizní svaz FITES s podporou
donátora

Bez nominace – odborná porota došla k závěru, že žádný
z přihlášených pořadů nepostoupí do nominace.

Zvláštní cena poroty za dětský herecký výkon v dabingu do 15 let
dítěte
Kouzelný prsten – garantem je Ondřej Kepka a Prezidium Herec -
ké asociace

Viktorie Hrachovcová, Jan Köhler, Matěj Převrátil 

Uděleny budou tradičně i:

Cena Františka Filipovského za celoživotní dabingovou tvorbu

Cena Františka Filipovského za celoživotní herecké mistrovství
v dabingu

Cena diváku za nejlepší výkon nebo dílo v dabingu v letošním
roce z technických důvodů udělena nebude
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Hlinsko – Bojíte se večer chodit nedo-
statečně osvětlenými zákoutími Vaší ob-
 ce? Jste v daném městě poprvé a neví-
te, kde najít lékárnu či kde zaparkovat
svůj vůz? Hledáte marně ve veřejném
prostoru volné připojení k internetu ne-
 bo potřebujete nutně telefonovat, avšak
vybila se Vám baterie mobilního telefo -
nu? Tam, kde vsadili na inteligentní tech-
 nologické systémy, se s takovou situací
takřka nesetkáte. O tom, že program
Smart Region může být dostupný také
sdružením menších obcí a podnikate-
lů kdekoli na území České republiky, se
přesvědčili 28. června 2016 v prostorách
školicího centra společnosti SAVE s.r.o.
v Hlinsku zástupci místních akčních sku-
 pin Pardubického kraje. Program chyt-
rých měst a chytrého regionu předsta-
vil ETIK – Energeticko-technický inovační
klastr. 

Za dva roky své existence se vypra -
coval do role silného partnera. Pardu-
bický kraj s jeho pomocí úspěšně řeší
energetické úspory budov jím zřizova-
ných organizací. „Byli jsme prvním kra-
jem v České republice, který se rozhodl
v energetice využít projekty EPC (Energy
Performance Contracting), jejichž smy -
slem je dosáhnout co nejvyšších úspor
s nejlepším poměrem investice/úspo-
ra. V letech 2007 až 2012 jsme do mo-
der nizace energetiky investovali téměř
250 milionů korun. Nedávno jsme se
společností Siemens podepsali smlou-
vu na zajištění energetických úspor
v dal ších 17 objektech kraje. Energetic -
ké služby pro budovy a objekty v ma-
jetku Pardubického kraje jsou přitom

poskytovány se zaručeným výsledkem.
Dalším z úspěšných projektů byl elektro -
nický sběr dat ve vybraných lokalitách
kraje, který byl realizován se společnos -
tí ATOS Česká republika pod vedením
obchodního ředitele této společnosti Ji-
řího Sticha,“ vysvětluje krajská radní
Lud mila Navrátilová, zodpovědná za in-
 ves tice a majetek. Program je podle ní
uskutečnitelný také v malých regionech
našeho kraje. „Místní akční skupiny jsou
ideálním partnerem, který spolupracuje
se všemi subjekty v regionu a občany,
tedy i s obcemi a podnikateli, a může tak
přesně definovat potřeby daného mís-
ta, vytvářet zásobníky projektů vhod-
ných k realizaci a následně myšlenky
s využitím dotačních titulů a poraden-
ství ze strany klastru realizovat. S nad-
sázkou lze říci, že program může řešit
energetickou bezpečnost firem, ale i to,
o kolik méně bude babička platit za
plyn. Úsilí je třeba věnovat také doprav -
ním systémům včetně dopravní obsluž -
nosti, odpadového hospodářství i pře-
nášení výsledků vědy a výzkumu do
praxe,“ dodává. Nezapomíná přitom zdů-
 raznit nezbytnost centrálního uložení
dat a jejich ochrany před zneužitím,
tzv. kybernetickou bezpečnost. 

S inovačními technologiemi sezná-
mili přítomné zástupci několika společ -
ností či vzdělávacích institucí, které jsou
členy klastru nebo s ním úzce spolupra -
cují – ATOS, Siemens s.r.o., Artechnic
Shréder, O2 IT Services, Naviga 4, Uni-
verzity Pardubice a Vyšší odborné ško-
ly stavební a střední školy stavební Vy-
soké Mýto. Strategie klastru se zamlouvá

také výkonné ředitelce Asociace ener-
getických manažerů Zuzaně Šolcové.
„Všichni zúčastnění vidí roli klastru ve
vzniku otevřené platformy pro inovativ -
ní řešení již na úrovni malých regionů.
Může jít o inteligentní řešení dopravy,
veřejného osvětlení, elektronizaci odpa-
 dového hospodářství, zajištění spoleh-
livé energie a účasti na energetickém
trhu či kybernetickou bezpečnost,“ říká
nově zvolený výkonný ředitel ETIK Petr
Lukáš. „Zvýšit kvalitu života nemusí
jen úspory energií, ale třeba také inteli  -
gentní systém parkování, který ušetří čas
a peníze, multifunkční modulární slou-
py, které občanům zajistí pocit většího
bezpečí nebo elektronizace odpadového
hospodářství měst vedoucí k úsporám,
vyšším příjmům z prodeje druhot ných
surovin a zlepšování životního pro stře-
dí,“ dodává.

Podle předsedkyně Krajského sdru-
žení Národní sítě MAS ČR Pardubické-
ho kraje Olgy Ondráčkové nejsou tzv.
„masky“ pouze tím, kdo přerozděluje do-
 tační prostředky, ale především regio -
nál ním partnerem a sjednotitelem pro-
jektových záměrů jednotlivých členů.
V jednotě vidí sílu, ve sdílení informací
vyšší efektivitu a smysl projektů. „Člen-
stvím v ETIK, ve kterém vidíme silného
partnera i dobrého rádce, se můžeme
z vlastní iniciativy stát součástí klastru
a můžeme pomoci řešit některé problé -
my v regionech místních akčních sku-
pin“, uzavřela význam setkání zástupky -
ně místních akčních skupin. 

Ivan Hudeček
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VÝZVA PRO ČTENÁŘE MĚSTSKÉ KNIHOVNY PŘELOUČ

Vážení čtenáři!

V Městské knihovně Přelouč probíhá v současné době 
revize knižního fondu.

Pokud máte doma knihy, vypůjčené v knihovně před datem 1. 7. 2016,
přineste prosím tyto tituly při své příští návštěvě do knihovny, 

abychom je mohly zrevidovat.
Pokud je ještě nemáte přečtené, zase Vám je hned vrátíme 

a můžete je v klidu dočíst.
Děkujeme předem za pochopení a spolupráci a těšíme se na Vás.

Vaše knihovnice Městské knihovny v Přelouči

Týden knihoven 
2016

ČTENÁŘSKÁ RETRO BURZA KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘELOUČ

3. – 6. 10. 2016

Příjem knih k prodeji od 26. 9. 2016
Pro čtenáře i jiné milovníky knih nabízíme možnost prodat knihy,
které již nepotřebují a udělat si radost nákupem jiných titulů,

po kterých možná už dlouho pátrají.
Zájemce o prodej knih prosíme, aby zároveň s knihami přinesli
i seznam prodávaných titulů. Ceny si určí každý prodávající sám.
Po skončení burzy si mohou prodejci peníze za prodané knihy

společně s neprodanými tituly vyzvednout 
v knihovně od 10. 10. 2016.

TÝDEN KNIHOVEN 2016
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘELOUČ

3. – 7. 10. 2016
celý týden probíhá 

Čtenářská retro burza knih

pondělí 3. 10.
JERONÝM PRAŽSKÝ – 600 let od upálení

zahájení výstavy prací Marcely Danihelkové
v čítárně MěK Přelouč

úterý 4. 10.
Čtenářský klub pro malé čtenáře

14.00 – 15.30
Literární podvečer pro čtenáře všeho věku

18.00 – 21.00
MěK Přelouč

čtvrtek 6. 10.
VELKÉ ŘÍŠE KOČOVNÍKŮ

PaedDr. Milan Škoda
Setkání s historikem a autorem zajímavé naučné knihy

přednáškový sál KICMP
16.00 – 17.30

pátek 7. 10.
LOVCI POKLADŮ

zábavný program pro dětské čtenáře
15.00 – 18.00
MěK Přelouč

V dětském oddělení knihovny v úterý a ve čtvrtek 
zábavné soutěže a hry.

Celý týden amnestie poplatků pro upomínkáře a nové čtenáře.
Týden knihoven 2016
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ

LITERÁRNÍ PODVEČER
pro hravé milovníky krásné literatury všeho věku

(prosíme o nahlášení Vaší účasti předem)

úterý 4. 10. 2016 od 18.00 do 21.00 hod.

v povídání s regionální autorkou Zdenou Pšeničkovou
v hravá literární dílna
v seznámení s knižními novinkami
v informace o zajímavých titulech pro čtenářskou inspiraci

VSTUPNÉ… stručná informace pro ostatní účastníky o Vaší
oblíbené knize, kterou můžete doplnit krátkou ukázkou.

Týden knihoven 2016
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ
Vás zve na zajímavé setkání

VELKÉ ŘÍŠE KOČOVNÍKŮ
(dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie)

PaedDr. MILAN ŠKODA (autor stejnojmenné knihy)

čtvrtek 6. 10. 2016 od 16.00 hod.

přednáškový sál
Kulturního a informačního centra města Přelouč (1. patro)

Masarykovo náměstí Přelouč

vstup zdarma



Školní rok 2016/17 právě začíná
Pro naši školu je to již padesátý osmý

a přivedl do ní stejně jako v uplynulých dvou
letech tři třídy prvňáčků. 66 žáčků provedou
I. stupněm třídní učitelé Mgr. Dušan Nový
(1. A), Mgr. Věra Mňuková (1. B) a Mgr. Mar-
 tina Medunová (1. C). Třídní 6. A se stala
Mgr. Eva Waldhansová, 6. B Mgr. Helena
Fi šerová. Novými posilami pedagogického
sbo ru jsou od tohoto školního roku Mgr. Ve-
 ronika Knížková s aprobací 1. stupeň se za-
 měřením na Aj a Mgr. Markéta Bičíková
s aprobací Nj – Aj. Školu nadobro opouští
Mgr. Eva Horáková. Přejeme jí zasloužené
„doživotní prázdniny“ a děkujeme za vše,
čím naši školu obohatila.

Pro velký zájem o umístění dětí ve škol-
ní družině jsme žádali Krajský úřad Par-
dubice o navýšení její kapacity o dalších
30 žáků, tedy na konečných 150. Žádosti
bylo vyhověno, a tak jsme od 1. 9. otevře-
li páté oddělení. Škola se tedy rozroste na
20 tříd + 5 oddělení školní družiny. 

A co se nám v uplynulém šk. roce po-
vedlo? Byly zakoupeny další tři interaktiv-
ní tabule, takže jsou touto technikou vy-
baveny všechny třídy I. stupně. Kompletní
rekonstrukcí prošly šatny budovy v ul. Škol-
 ní, kde byly staré „klece“ nahrazeny indivi -
duálními skříňkami, a kancelář školy pro
finanční a mzdovou účetní. Z vchodové stra-
 ny budovy I. stupně byl v obou směrech roz-
 šířen chodník podél oken do šaten, aby mo -
hli rodiče pohodlně pozorovat své ratolesti
nacházející se v šatně. Sklepní chodba v té-
 že budově, kde nás trápí stále přítomná vlh-
 kost špatně odizolované staré budovy, by-
 la opatřena novými sanačními omítkami
s obložením a dlažbou. Tímto zásahem by
se měl zase na pár let problém vyřešit. Ve
všech budovách školy došlo ke kompletní
výměně toalet. Za poslední dvě akce děku -
jeme hlavně zřizovateli, který je zafinanco -
val, jmenovitě panu Manželovi, který je při-
 pravil a zorganizoval.

Z povedených akcí většího rozsahu bych
určitě připomenula Adventní dílny, kterých
se zúčastnilo téměř 250 dětí se svými rodi -
či i prarodiči, dále dvoudenní projekty „Vo-
da“ pro I. stupeň a „Rozumíme penězům“ pro
II. stupeň. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili
poznávacích zájezdů do Vídně a polské
Osvě timi a jeden červnový týden pilovali
ang lický jazyk s rodilým mluvčím Domeni-
 cem Molinarim z Connecticutu.

Celý rok jsme se věnovali předškolákům.
Dvakrát jsme pro ně a jejich rodiče připra -
vili Dny otevřených dveří a třikrát dílničky,
při kterých si něco vyrobili a přitom měli opa-
 kovaně příležitost seznámit se s prostředím
školy a budoucími třídními učiteli. Při posled -
ním tvořivém setkání v červnu se už sešly

budoucí kolektivy s třídními učiteli a bez ro-
 dičů. Doufáme, že se nám podařilo nástup
do školy těm nejmenším co nejvíce zjedno -
dušit. A pozor, zápis pro šk. rok 2017/18 se
bude konat až v dubnu 2017! V tomto smě-
 ru došlo ke změně školské legislativy, změ-
 na není v kompetenci školy.

Za poděkování žákům i rodičům stojí cha-
 ritativní akce, které během roku proběhly.
Adopce na dálku – za 5 000 Kč ročně umož-
 ňujeme studium jedné indické dívce. „Da-
ruj kačku na vánoční hračku“ – za jednu
korunu od každého žáka či zaměstnance
jsme zakoupili na doporučení Charity Pře-
louč vláček pro dvouletého chlapce. Poprvé
jsme se zapojili do akce „Den proti rako-
vině“, prodejem žlutých kvítků se vybralo
8 639 Kč. Již několik let sbíráme plastová
víčka pro Denise Vojtíška ze Sopřeče.

Za „hladký“ průběh celého uplynulého
šk. roku patří poděkování všem zaměstnan -
cům školy, všem žákům, rodičům i zřizova-
 teli. A je před námi další šk. rok. Přejme si,
aby proběhl alespoň tak jako ten předchá -
zející a zanechal v každém z nás pocit úspě-
 chu a obohacení.

Magda Pacáková (ŘŠ)

Rozloučeni s vycházejícími žáky
V červnu to vypadalo, jako by deváťáci

vů bec nechtěli opustit naši školu. Na přípra -
vu rozloučení měli stále dost času. Když

jim ale došlo, že v září do jejich lavic za-
sed nou jejich mladší spolužáci, horečně
zača li sestavovat program slavnostního vy-
 řazení. Uskutečnilo se 27. 6. v nově zrekon -
struovaném kině. Žáci využili kvalitního
technického zázemí a kromě živě hrané vtip-
 né scénky a pohybového vystoupení při-
pravili k promítnutí prezentace sestavené
z fotografií tříd a dokonce natočili video

s motivy filmu Obecná škola. Nezapomně  li
poděkovat svým rodičům a všem vyučují cím,
hlavně svým třídním učitelkám, Mgr. J. Lel-
kové a H. Neradové. Na závěr si společně za-
 zpívali píseň Loučení, při které ukápla i ně-
 jaká ta slza.

Všem 38 absolventům přejeme, aby zá-
 klady, které získali na naší škole, dokázali
zúročit a aby se jim start do nové životní
etapy vydařil.

Koláček 2016
Na startu 5. ročníku cyklistického zá-

 vodu se sešlo 22. 6. na oválu za Benzinou
57 závodníků z I. stupně. Docházelo k lítým
bojům již o postup i ve finálových jízdách.
Všechny doprovodné pády skončily naštěs -
tí bez zranění nebo vyřazení ze závodu.
Gratulujeme vítězům a děkujeme sponzo-
rům, panu O. Horkému z Veselí a obchodu
Velocentrum Přelouč. Nejrychlejšími cyklis -

ty se stali: Roman Turek a Iva Chybová
(1. roč.), Matěj Šíf a Natálie Kudláčko-
vá (2. roč.), Jakub Lauryn a Ella Fialko-
vá (3. roč.), Lukáš Hrobař a Nela Vácová
(4. roč.), Adam Stradiot a Veronika Hru-
bešová (5. roč.) 

Sportovní den
Ve scénáři sportovního dne se letos obje -

vily dvě novinky, americký fotbal a vodác-
ký minikurz. Žákyně 7. ročníku si užily za
krásného počasí jízdy na pramici i v kaja-
ku po Labi u místní loděnice. Věnoval se
jim pan M. Přinesdomů, který nabízí všem
přeloučským dětem možnost přihlásit se
do vodáckého kroužku.
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Naši zlatí zpěváčci!
Ve čtvrtek 16. 6. odjela skupinka šesti ví-

 tězů školního kola pěvecké soutěže zkusit
své štěstí, poměřit svůj talent a zúročit čas
věnovaný přípravě na okresní soutěž ve
zpěvu – PERNÍKOVÝ SLAVÍK (pro chlapce)
a PERNÍKOVÝ SKŘIVAN (pro dívky). Všem se
vystoupení velmi podařilo, všichni se výteč -
ně umístili ve svých kategoriích a přivezli
5 prvních míst a 1 druhé místo!

Barbora Kaderová – 1. místo v kategorii
SKŘIVAN 1A

Adam Scheiber – 1. místo v kategorii SLA-
VÍK 1A

Samuela Lemberková – 1. místo v katego -
rii SKŘIVAN 2A

Tereza Kaderová – 2. místo v kategorii SKŘI-
 V AN 2A

Alice Rálišová – 1. místo v kategorii SKŘI-
VAN 2B (děti studující v ZUŠ)

David Tichý – 1. místo v kategorii SLAVÍK 2B,
získal i zvláštní cenu za mimořádně hu-
 dební projev a vlastní doprovod

Všem blahopřejeme a děkujeme za vy-
nikající reprezentaci naší školy!

Mgr. V. Pokorná

Proč bychom se báli 
na Prachovské skály?

Některé děti poprvé opustily své rodiče,
aby se společně vydaly se svými spolužá-
ky na pobyt v přírodě. Celý týden si v čer -
vnu užívaly sportování, soutěží, her, vychá -
zek i poznávání. O jejich bříška se staral
šikovný pan kuchař s výbornými ovocnými
knedlíky a v lese na ně čekalo spoustu bo-
růvek. Nedaleké zřícenině hradu Pařez ni-
kdo neodolal a pořádně ji prozkoumal. Nád-
 herná příroda a samotné Prachovské skály
přímo lákaly na vycházky a slézání skal.
Všichni žáci III. A a IV. A našlapali mnoho
kilometrů a domů si odvezli nejen diplom
zdatného turisty, ale i plno krásných vzpo-
mínek. Mgr. V. Šorfová 

Na Prachovské skály
proč bychom se báli,
vždyť je tam tak krásně
a my píšem básně...

Do Prachovských skal jedeme,
autobusem se svezeme. (Ema)

Do lesa se podíváme
a na mamky vzpomínáme.       (Terka)

Na skalách si budem hrát,
pojď se s námi usmívat. (Adam)

Příroda tam krásná byla
a borůvčí taky,
dělali jsme náhrdelník
pro sebe a mamky taky. (Katka)

Ze sportu
V závěru školního roku žáci získali tře-

tí místo a bronzovou medaili po hezkých
výkonech v atletickém čtyřboji družstev
v Pardubicích (60 m – skok vysoký/dale-
ký – hod míčkem/vrh koulí – 800 m) děvča -
ta ze 7.–9. tříd: Adéla Mrkvičková (9,1 s –
150 cm – nový osobní rekord a rekord
školy, velmi nadějné byly i pokusy na
155 cm! (20,95 m – 3:14,4 min), Adéla Ko-
 zumplíková (9,0 s – 411 cm – nový osob-
 ní rekord – 37,72 m – 3:20,4 min), Míša
Štainerová (8,9 s – 140 cm – nový osob-
ní rekord – 7,13 m – 3:04,1 min) a Adria -
na Frydrychová (8,9 s – 401 cm – 6,10 m –
2:57,3 min).

Výběr žáků z 8.–9. tříd: Jaroslav Jelínek,
Václav Zikán, Pavel Pšenička, Radim Va-
 la, Pavel Havlíček, Luboš Petržilka, Ma-
těj Norek, Jiří Boudyš, Dominik Škarda,
Radek Lomič, Martin Tichý se zúčastnil
softballového turnaje v Pardubicích. První
zápas se ZŠ Polabiny 2 kluci vyhráli 14:8.
Ve druhém prohráli s budoucím vítězem
celé soutěže ZŠ Benešova jen těsně 11:13.
Ve třetím remizovali se ZŠ Polabiny 3 –
13:13 a v posledním bohužel prohráli se
ZŠ Polabiny 1 – skóre 1:14. Celkově po vel-
 kém boji ve všech utkáních získali hezkou
bronzovou medaili.

Děkujeme za reprezentaci školy, všem
žákům gratulujeme a přejeme hodně dal-
 ších nejen sportovních úspěchů!!!

Mgr. A. Šmídlová

Rozloučení s deváťáky
V úterý 28. 6. se v Záložně opět sešli žá-

 ci 9. tříd, aby se rozloučili se svými učiteli

a spolužáky. Pilně se na tento den připra-
vovali. Vybírali hudbu na nástup, písničky
na rozloučenou. Atmosféra byla velmi pří-
jemná a všichni se již těšili na prázdniny.

Děti dětem
Děti z DDM v Přelouči si připravily krás-

né představení pro své mladší kamarády…

Divadlo v angličtině
Koncem školního roku si žáci 9. tříd zpe-

 střili výuku angličtiny návštěvou pardubic -
kého Domu hudby. Představení LORD OF
THE FLIES hráli studenti brněnského gym-
názia. A co o tom napsali samotní žáci?

Obdivujeme žáky z brněnského gymná -
zia za odvahu vystoupit před námi...

Herci mluvili výborně anglicky a všich-
ni jsme jim rozuměli...

...hráli jako profesionální herci... takto
zahrát bych to asi nedovedl...

Bylo to moc hezky zahrané...
Na divadle se mi velmi líbila angličtina

herců.
Bylo to příjemné zpestření výuky anglic -

kého jazyka...

Těšíme se na další rok a nové předsta-
vení. Mgr. L. Machová
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Dechové interpretační kurzy 2016
Začátkem prázdnin se v naší škole již počtvrté konaly De-

chové interpretační kurzy. Na letošním ročníku studovalo 20 žá-
 ků naší školy a dalších 25 z celé České republiky. O narůsta  -
jící oblibě této akce svědčí především to, že všechna místa pro
účastníky se naplnila během jednoho týdne od zveřejnění při-
hlášek. Lektory byli letos flétnistka Lenka Kozderková (profesor -
ka Mezinárodní konzervatoře v Praze), Svatopluk Zaal (1. trum-
 petista Pražské komorní filharmonie), Lukáš Moťka (trombonista
České filharmonie), Jindřich Kolář (hornista České filharmonie)
a Tomáš Kolář (hornista Symfonického orchestru Karlovy Vary).
Na úvodním koncertě se představilo Žesťové kvinteto Komorní
filharmonie Pardubice s programem k poctě Karla IV. Slavnost -
ního zahájení se ujala místopředsedkyně Senátu Miluše Hor-
ská. Kurzy tradičně vyvrcholily závěrečným koncertem všech
účastníků. Radka Chmelařová

Dechový orchestr na světové konferenci
Během druhého červencového víkendu se v Praze konala

světová konference dechových orchestrů WASBE 2016. Náš de-
 chový orchestr měl tu čest na této akci vystoupit po boku špič-
ko vých orchestrů z celého světa. V sále České národní banky
orchestr předvedl koncert složený převážně z děl českých sou-

dobých skladatelů a premiérově v jeho podání zazněl také Dan-
 zon no. 2 od mexického skladatele Artura Maraqueze. Sólistou
koncertu byl trombonista Martin Chmelař (člen Hudby hradní
stráže a Policie ČR), který s orchestrem zahrál Preludium a cho-
 rál Václava Nelhybela. Pro náš orchestr bylo nejen velkým zá-
žitkem zahrát si v krásném sále ČNB, ale vystoupení na této ve-
 lice prestižní akci přineslo orchestru také mnoho zahraničních
kontaktů. Michal Chmelař

Mezinárodní spolupráce dechového orchestru
Od 7. 7. do 12. 7. náš dechový orchestr hostil jeden z před-

ních maďarských mládežnických orchestrů The Symphonic band

Private school Mako. Maďarský orchestr byl stejně jako náš or -
chestr jedním z účinkujících na mezinárodní konferenci WASBE
v Praze. Během svého pobytu u nás koncertovali mimo Prahy ta-
 ké v Kutné Hoře a vyvrcholením jejich pobytu byl společný kon-
 cert na přeloučském náměstí společně s námi. Příští rok v srpnu
navštíví na oplátku náš orchestr maďarské města Makó a Sze-
ged, kde zahraje na prestižních festivalech koncertní dechové
hudby. vedení školy

Narozeniny kapely Buï fit
Kapela Buď fit oslavila 21. 6. koncertem v autokempu Buň-

 kov ve Břehách své desáté narozeniny. Koncert se konal v rám-

 ci jejich tradičního soustředění. Společně s kapelou si znovu
zahráli i někteří bývalí členové kapely, kteří se do Břehů při-
je li podívat. Kapela Buď fit za dobu své existence dosáhla řa-
dy velmi pěkných úspěchů. Mezi největší se jistě řadí vítězství
v ústředním kole soutěže základních uměleckých škol, ale ta-
ké účinkování na různých festivalech a koncertech v našem
regionu. Přejeme „Buďfitu“ spoustu dalších skvělých koncertů.

vedení školy

Žáci naší školy v Americe
V americkém stá-

 tě Michigan se kaž-
 dý rok v létě koná
obrov ská hudebně-
vzdělávací akce „Blue
Lake Fine Arts Camp“.
Na několik stovek
mladých hudebníků
z celého světa se zde
každoročně sjíždí, aby
pod vedením vynikajících dirigentů a profe sorů z amerických
univerzit společně hráli v různých hudebních uskupeních –
od symfonických dechových orchestrů po big bandy.

V letošním létě se této akce zúčastnili i dva žáci naší školy.
Martin Horák (klarinet) a Josef Šimek (trombon), kteří v Ame-
rice přeloučskou ZUŠ velmi dobře reprezentovali. Byli oba vy-
bráni, aby hráli v těch nejlepších hudebních tělesech. Martin
Horák si zahrál první klarinet v hlavním dechovém orchestru
a Josef Šimek hrál bastrombon v nejlepším táborovém big ban-
 du. Do těchto souborů byli vybráni na základě konkurzu, který
proběhl na začátku akce.

Oba dva naši muzikanti si z Ameriky kromě spousty zážit -
ků přivezli také mnoho nových zkušeností, které uplatní nejen
v našem školním orchestru. Michal Chmelař
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Prázdniny ve VOLANTU 
Léto je pomalu za námi, opět nám začaly školní povinnos -

ti a je před námi dalších deset měsíců plných společného učení,
práce, ale i zábavy. Léto jsme si pořádně užili. V červenci jsme
vyrazili na pár výletů, do Mirakula v Milovicích, do nedalekých
Břehů, do Semína na tábor. Letos byla účast rekordní, sešlo se
nás skoro 30. Kempování se vydařilo. Počasí bylo příjemné, ani
teplo ani zima. Překvapila nás jenom jedna noční bouřka, ale
nikdo neodplaval, takže to dobře dopadlo. Užili jsme si spoustu
zábavy. Tábor jsme rozdělili na dvě skupiny, které vzájemně po
celý týden soupeřily a jejichž členové museli spolupracovat. Za  -
hráli jsme si například hru na šerify, šipkovanou, přetahovanou
lanem, zápasy v písku, volejbal, přehazovanou, soutěž s trička -
 mi, stříleli jsme ze vzduchovky a mnohé jiné. Koupali jsme se
a užívali si příjemné chvíle. Pravidelně každé ráno byla „oblí -
 bená“ rozcvička, nezapomnělo se na úklid stanů, společně jsme
vařili, uklízeli, chodili na dřevo, pro vodu, zkrátka starali se o chod
tábora. Poslední den jsme zakončili diskotékou a stezkou od-
vahy, která byla letos rozhodně nejlepší. Děkujeme všem dobro  -
volníkům a ochotným rodičům, kteří nám s realizací tábora po-
 mohli a doufáme, že přes rok nasbírají síly, abychom se mo hli
opět v červenci sejít, a to již po páté ☺. V srpnu se v klubu ma-
 lo valo, uklízelo, chystalo na nový školní rok a také jsme uží-
va  li volno. 

Tento měsíc se chystáme s prodejním stánkem na slavnos -
 ti Františka Filipovského a pořádáme Den otevřených dveří,
na který jsou všichni srdečně zváni 26. 9.

Stále uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče s pěs-
 tou ny, kteří se rozhodli, ať už na přechodnou či dlouhou dobu,
pečo vat o děti, které to potřebují. Více informací o pěstounské
péči získáte na tel. 773 001 046.  

Naše služby 
Klub VOLANT Po – Čt 13.30 – 17.30
Informační centrum Po a St 13.30 – 17.00
Dohody o výkonu pěstounské péče tel. 773 001 046

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

tel. 773 001 046

Kromě tradičního tábora v Rokytnici
nad Jizerou v trvání 10-ti dnů, který po-
řádáme již několik let, jsme zkusili na-
bíd nout týdenní tábor pod názvem Ho-
 tel Transylvánie. Oba tábory v krásném
horském prostředí proběhly v červenci

bez větších problémů. Počasí nám, s vy-
datnou pomocí vládce hor Krakonoše,
opět přálo. O celkový počet 60 dětí se na
obou táborech staralo 8 vedoucích, za
což jim patří velké díky. 

Nabízíme
Placenou brigádu pro školní rok 2016/

/2017 na pozici externí vedoucí pro zá-
 jmový útvar Moderní tance. Možnost zí-
 skání pedagogické praxe pro studenty
středních i vysokých škol. Bližší informa -
ce v DDM.

9 / 2016 13

                                                                                       Akce pro děti a mládež    w

Letní pobytové tábory Krkonoše

Dùm dětí a mládeže Pøelouč 
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Nabídka kroužkù, kurzù a aktivit DDM Pøelouč 
na školní rok 2016/17

tel. 466 672 003, 739 633 508, e-mail.: ddm@ddmprelouc.cz
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Spolupráce se Základními školami v Přelouči a Gymnáziem
a SOŠ Přelouč 
Nabídku kroužků obdrží děti ve škole v zá ří od svých třídních
učitelů.
Spolupráce se ZŠ Semín (aerobic, spor tovní kroužek, doved -
né ruce, práce na PC, rybáři…)
Upozornění! Termíny kroužků jsou pou ze orientační a mohou
se změnit dle po žadavků návštěvníků a také s ohledem na efek-

 tivní využití pronajímaných prostor, zvláště u sportovních krou -
žků. Aktualizovanou nabídku kroužků zveřejníme v první záři-
 jový týden na www.ddmprelouc.cz.
Zápis do zájmových útvarů bude probíhat od 1. 9. 2016 v DDM
Přelouč, přihlášky je možno stáhnout z našich www stránek a po -
slat na naši adresu, popř. oskenovanou e-mailem.
Zahajovací schůzky proběhnou poslední týden v září – přesné
termíny zveřejníme na našich www stránkách.
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Zprávy z Klas(u)
První půlrok činnosti Klas(u) jsme ukonči -

li červnovou výstavou s názvem Poklady z půd,
ze skříní a sklepů, kterou shlédlo asi 250 ná -
vštěvníků. Výstava se konala v předsálí Zálož -

ny. Dík patří Městskému.úřadu, že umožnil konání této akce.
Poslední týden patřil výletu do Prahy. 28 členů Klasu se účast -
nilo projížďky lodí po Vltavě a absolvovalo komentovanou pro-
 cházku zahradami Pražského hradu. Po dvouměsíční pře-
stávce se opět sejdeme 10.9. V rámci akce Evropské kulturní
dědictví navštívíme Nové Město nad Metují s věhlasným ná-
městím, zámkem a jeho půvabnou zahradou. Druhá zářijová
akce bude věnována výšlapu na místo, kde se v plenéru na-
chází Braunův betlém. Zajedeme i do Dvora Králové. Dou fej-
 me, že nám i na podzim bude přát počasí, ale členové Klas(u)

vyznávají heslo: „Není špatné počasí, jde jen o nevhodné ob-
lečení.“

Kubátovi
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JUBILANTI
Marie Urbánková 98 let
Marie Kvochová 96 let
Vlasta Moravcová 95 let
Anna Kožená 95 let
Jaroslava Hejná 94 let
Jiří Sekerka 90 let
Zdeňka Kratochvílová 90 let
Miroslav Brebera 89 let
Vladimír Dušek 89 let
Jaroslava Stráníková 89 let
Jiří Růt 88 let
František Vítek 88 let
Jindřich Plaček 88 let
Josef Drahokoupil 87 let
Věra Rašínová 86 let
Miluše Deršáková 85 let
Miroslav Černý 85 let

Bohuslava Šimková 85 let
Vlasta Midlochová 85 let
Ota Bulis 85 let
Drahomila Frödeová 80 let
Ladislav Hrdý 80 let
Antonie Linhartová 80 let
Vladimír Nepokoj 80 let
Marie Boudyšová 80 let
Jiřina Valešová 80 let
Ladislav Jirák 75 let
Anna Škurková 75 let 
Eva Měcháčková 75 let
Božena Hotovcová 75 let
Zdenka Pšeničková 75 let

Stříbrná svatba
Vidermann Jaroslav a Růžena 28. 6.
Pavlík Josef a Marie 20. 7. 

PŘELOUČÁCI

Manželé Marie a Josef FEJLOVI oslavili dne 30. 7. 2016 
krásné výročí Zlaté svatby

Rádi bychom Vám při této příležitosti poděkovali za vše, co jste pro nás až doposud
udělali. Dali nám nejen život, lásku, pevné rodinné základy a postarali se o naši bu-
doucnost. Byli nám oporou i při výchově našich dětí – svých šesti vnoučat. Po pade-
sáti letech manželství dobře víte, že život je občas tvrdý jako cihla zlata, ale zároveň
plný báječných okamžiků, proto přejeme do dalších společných let hodně síly, lásky,
zdraví, štěstí a radosti. Za všechny přeje Marcela a Petr, děti s rodinami.

Vzpomínka
14. září - před 10 lety
nás navždy opustila

paní 
Marie PLAČKOVÁ 

ze Štěpánova. 

Vzpomínají manžel Jindřich 
a dcery s rodinami

Klub aktivní senior (KLAS)
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Pořádání chovatelských a zahrádkářských výstav má ve Svin-
 čanech velkou tradici. Ta letošní je v pořadí 35. a uskuteční se
17.–18. září 2016.

Pro milovníky chovatelství se připravuje okresní soutěžní vý-
 stava drůbeže s expozicí zvířat mladých chovatelů. Dále výsta-
 va králíků, holubů, okrasného ptactva, akvarijních ryb a ukázko -
vé expozice morčat a nutrií. Připraven je také prodej chovných

zvířat, chovatelských potřeb a vitamínových doplňků. K vidění
bude ukázka výroby chovatelských zařízení. Pro milovníky květin
a zahrady je připravena prodejní výstava kaktusů, sukulentů,
rostlin, zahrádkářských potřeb, dekoračních prvků do zahrady,
zahradní a lesní techniky. Zakoupit si můžete také vše pro pěs-
 tování jedlých a léčivých hub. Připravena bude i přehlídka ze
sklizně zemědělských plodin s ukázkou pekařských výrobků.
Na výstavě svoji prezentaci budou mít také žáci ZŠ Choltice. Po
celý průběh výstavy je zajištěno parkoviště, občerstvení a stán-
kový prodej, včetně prodeje regionálních produktů. Výstava je
obohacena o kulturní program, který bude začínat v sobotu od-
 poledne vystoupením hudební skupiny. Výstava bude zakonče-
 na v neděli odpoledne za zvuku mysliveckých trubačů slavnost -
ním vyhodnocením výstavy s předáním čestných cen a pohárů
pro nejlepší vystavovatele a základní organizace.

9 / 2016 19
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VÝSTAVA  
SVINČANY 2016



Problém č. 1 začal v roce 2015. Vli-
vem celorepublikového velmi suchého
období se rybník Krasnický nenahnal
(nenapustil vodou) na plný stav. Do ryb-
níka byl vysazen váčkový plůdek kapra.
Voda se v průběhu léta z rybníka velmi
citelně ztrácela. K tomu je potřeba ob-
jektivně dodat, že i přes celorepubliko-
vá upozorňování na zákaz odběru vody
z volné přírody, byla v rybníce trvale
umístěna ponorná čerpadla, která byla
funkční pro zavlažování zahrad a tráv-
níků okolních chat a stavení. Při počí-
najících stížností na stav rybníka bylo

provedeno místní šetření s pracovníky
vodohospodářského oddělení Městského
úřadu v Přelouči. Kontroloval se přítok –
kvantita a kvalita i nepovolené odběry vo-
 dy z rybníka, které rozhodně dané situaci
vůbec nepomohly. Z důvodu velmi nízké -
ho stavu vody v rybníce se nepřistoupi-
lo k výlovu a vypuštění rybníka a to i za ri-
 zika velmi pravděpodobného úhynu celé
obsádky – při velmi nízké hladině v ryb-
níce se zhoršují životní podmínky pro ry-
by, hrozí kyslíkové deficity nebo v zimě
může dojít k promrznutí celého sloupce
vody aj.). Krasnický rybník se přes zimu

nahnal na úroveň maximální hladiny,
která je dána přelivovou hranou bezpeč -
nostního přepadu.

V období pozdního jara letošního ro-
ku nastal problém č. 2. Došlo k situaci,
že „rybník vyrostl z vody“. To znamená, že
vodní hladinu pokryly vodní rostliny (sto -
lístek klasnatý). V současné době se vo-
da v rybníce opět ztrácí, chybí 25 cm slou -
pce vody z úrovně max. hladiny rybníka
Krasnického. Do rybníka neteče žádný pří -
tok. Ovšem ponorná čerpadla chatařů či
starousedlíků jsou opět plně funkční. 

Závěr:
ČRS, z. s., MO Přelouč plánuje na pod-

 zim rybník zlovit a obsádku ryb přesadit.
Nahánění rybníka proběhne přes zimní
období. Organizace přeloučských rybářů
si je vědoma opakujícím se nedostatkem
přítokové vody (i nedostatkem srážko-
vých úhrnů), tudíž se bude v rybníce reali -
zovat pouze odchov násady kaprovitých
ryb. Souhrnně se rybník nasadí v jarním
období plůdkem a zloví se násada na
podzim téhož roku. Přes zimu se bude
rybník nahánět. Veškeré rybničně hos-
podářské činnosti budou odvislé od
kvality a kvantity přítoku.

ČRS, z. s., MO Přelouč pokládá za ne-
 adekvátní nařčení, že špatně hospodaří
na rybníce Krasnickém. Pečujeme kromě
Krasnického rybníka o dalších 17 rybní ků
o výměře čítající 80 ha. Výsledky rybnič-
ního hospodářství jsou pozitivní a vždy
zjevné. 

Nechceme polemizovat nad neopráv -
něnými odběry vody z rybníka či otázkou
kam vypouští chataři či starousedlíci od-
padní či splaškové vody, které velmi reál -
ně přispívají k zarůstání rybníka přísunem
živin (fosfor, dusík), nebo destrukcí příto -
kové struhy volně se pasoucím hovězím
dobytkem z nedaleké farmy. Současný
pohled na rybník Krasnický nás rozhod -
ně netěší, rozhodně není v naší strategii
mít rybník zarostlý. Naší prioritou je na-
vrátit rybník do původní podoby, avšak
dešti stále neumíme poručit, jak se asi
domnívají někteří chataři z Krasnic ne-
bo její starousedlíci.

Za rybniční hospodářství ČRS, z. s.,
MO Přelouč

Ing. Karel Němec
Rybářský hospodář ČRS, z. s.,
MO Přelouč
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Krasnický rybník již není rybníkem
Po celá desetiletí byl dominantou ob-

 ce Krasnice chovný rybník. Zde se pře de-
 vším v létě odehrávalo veškeré dění.
Míst ní malíř a výtvarník měl před svojí
re kreační chalupou krásné, dřevěné mo-
 lo a písčitý vstup do rybníka. U mola se
během dne vykoupalo mnoho rekreantů,
chatařů a především dětí z nedalekého
letního tábora. Rybník byl i příjemným
okolím pomníku ruských partyzánů, kde
se každý rok konaly upomínkové akce. To
vše bohužel dnes není pravda. Během
posledních dvou let přešel přeloučský ry-
 bářský svaz, který má rybník v pronájmu,
na nový postup výlovů. Rybník vypustili
v březnu a provedli výlov. Bohužel nedo-
 mysleli, co bude následovat. V roce 2014
se vrátilo množství vody do původního

sta vu až v říjnu, v roce 2015 se to nepo -
dařilo do konce roku vůbec. Do rybníku,
který byl celý rok bez vody, se vysemeni-
 lo vše, co v bahně uvízlo. To mělo za ná-
sledek, že v obci Krasnice již není rybník,
ale něco, co se dá spíše nazvat mokřinou.
V této mokřině těžko plavou, zde usídle -
né lysky černé. Nedávno se myslivci ze
sou sední obce při nácviku aportu téměř
utopil lovecký pes. Mokřina se stala se-
meništěm komárů a dalšího nepříjemné-
 ho hmyzu.

Místní občané, chataři a vedoucí dět-
 ského letního tábora se ptají přeloučské -
 ho rybářského svazu, zda plánují nějakou
nápravu, aby vrátili rybník do původní-
ho stavu?

J. H.

Stav rybníku v roce 2013

Stav rybníku v roce 2016, do vody by doslova psa nevyhnal. 
Ale je možné, že rybářský svaz má smlouvu s filmovým studiem Barrandov 

a budou zde natáčet novou verzi filmu Král Šumavy

Vyjádøení Českého rybáøského svazu, z. s., místní organizace Pøelouč



Milí Přeloučáci, návštěvníci a milovníci Krkonoš, 
Správa KRNAP Vrchlabí, jejíž jsem zaměstnankyní, připravu-

 je projekt „Paměti národa“. Jeho cílem je zdokumentovat po-
mocí konkrétních vzpomínek spojení lidí s horami. 

Při zamyšlení, na koho se obrátit, kde požádat o zavzpomí -
nání a následné zaznamenání zážitků spojených s Krkonoše-
 mi, mě ihned napadla Přelouč a její obyvatelé, kteří byli a jsou
vděčnými a častými návštěvníky našich hor. Někteří tam vlast-
ní chalupy a někteří (jsme) tam prožili krásné letní tábory a ly-
žař ské výcviky, někdo se možná podílel na zalesňování hor,

a je spousta jiných důvodů, proč do Krkonoš stále jezdíte. Rá-
da bych Vás, kteří máte nějaký „krkonošský“ zážitek či vzpomín -
ku, ať pěkný a příjemný, nebo i takový, na který se moc hezky
nevzpomíná, požádala o příspěvek do připravovaného projek -
tu. Vždyť spousta prožitků by bylo škoda zapomenout a nepo -
dělit se o ně s ostatními. 

Pokud si najdete chvilku času na vzpomínky, zazname-
nej te je stručně písemně a pošlete mi je, prosím, na adresu:
ivanaveverkova@seznam.cz, nebo je odevzdejte do redakce Roš-
 tu, nebo přímo p. Ivě Hebké (Maršálkové). 

Za vzpomínkový příspěvek a Váš čas mnohokrát děkuji. 
Při Vaší návštěvě hor, tedy hlavně Harrachova a okolí, se

s Vámi ráda potkám. Ivana Veverková (Kuršová), 
Harrachov v Krkonoších

Pøeloučská cukrárna DUO získala celostátní cenu Ï
za podporu Domova u fontány

Letos se konal již 16. ročník ceny Ď, která umožňuje orga -
nizacím i jednotlivcům poděkovat svým mecenášům a dobro-
dincům za jejich pomoc a podporu. Tento projekt pořádá od
roku 2001 Richard Langer ve spolupráci s Národním divadlem.

Domov u fontány využil této příležitosti, aby na cenu Ď no-
minoval své tři významné dodavatele, kteří jsou vždy ochotni da-
 rovat své kvalitní výrobky či suroviny na významné akce Do-
mova. Jsou jimi paní Hana Prokešová a Ing. Jindřich Kravařík
za cukrárnu DUO KP, pan Miloslav Vitera za NÁKUP A PRODEJ
OVOCE – ZELENINY a pan Ladislav Francouz za Řeznictví – uze-
 nářství Francouz.

V průběhu dubna a května probíhala krajská kola, která vy-
 vrcholila 24. června 2016 udílením celostátních cen Ď na Nové
scéně Národního divadla. Stalo se tradicí, že u předávání této
ceny je přítomný kromě představitelů Národního divadla i kar-
dinál Dominik Duka, který vždy osobně poděkuje všem přítom -
ným za dobré skutky, které pro ostatní dělají.

Celostátní cena Ď se udílí v 16 kategoriích. Velice nás po-
tě šilo, že v kategorii Domovy pro seniory obdržela cenu Ď pře-
louč ská cukrárna DUO KP, kterou kolegium vybralo z celkem
28 no minací. Cenu převzal od dramaturga ČRo Dvojka Marka

Mi lunoviče Ing. Jindřich Kravařík. Domov u fontány nominoval
Cukrárnu DUO za dlouholetou spolupráci a ochotu darovat na-
 rozeninové dorty klientům Domova u fontány k jejich význam -
ným životním jubileím. 

V dnešní uspěchané době nám akce tohoto typu pomáha jí
zastavit se a vyjádřit svoji vděčnost těm, kteří nám v našem
poslání pomáhají. Je potřeba mít na paměti, že konání dobrých
skutků není povinnost ani samozřejmost. Jde o svobodné roz-
hodnutí každého z nás. Proto velice děkujeme všem, kteří se
rozhodli pomáhat právě nám.
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Z redakční pošty

Okénko z Domova u fontány



Pokud navštívíte Městské muzeum
a galerii v Lomnici nad Popelkou, máte
možnost zde shlédnout povedenou expo -
zici lomnických sucharů, typického sladké-
 ho produktu tohoto města. Zajímavos tí
je, že lze nalézt jistou spojitost lomnic-
kých sucharů s Přeloučí. V expozici je to-
 tiž zmínka o jistém Jeníčkovi Kotrbatém
z Přelouče.

Za první republiky působilo v našem
městě široké spektrum živnostníků, mezi
nimi i cukráři. Jedním z nich byl Jan Ko-
trbatý (1905), rodák z Příbrami, který se
do Přelouče přestěhoval zřejmě v roce
1934 krátce po svatbě s Boženou Merto-
 vou (1902). Zprvu žili v někdejší Tesán-
kově ulici (někdy také zvané Tesánkova
třída, jedná se o dnešní Hradeckou ulici)
v domě čp. 38. Krátce provozoval cukrár -
nu i v současné Pražské ulici. Od 24. říj-
na 1934 měl Kotrbatý povolenou výrobu
a prodej cukrovinek cukrovinek v domě
čp. 156 v Hradecké ulici. Jan Kotrbatý byl
aktivní též v různých místních spolcích,
např. v Sokolu. 

Pro doplnění uveďme jeho další osu-
 dy. Od roku 1945 byl prvním náměstkem
národního výboru, ale po únoru 1948 byl
jako lidovec z důvodu svého politického
přesvědčení odejit. V sokolské jednotě, kde
organizoval též zábavy, vykonával ještě
v roce 1950 funkci místostarosty k neli-
 bosti vedení města, proto brzy skončil
i v této funkci. Svojí cukrárnu držel Kotr-
 batý ještě v roce 1956, tehdy však už byl

jeho podnik znárodněn a Kotrbatý zde pů  -
sobil pouze jako správce. Ke konci svého
pracovního života prodával dle pamětní -
ků v trafice na Václavském náměstí.

Vraťme se však k lomnickým sucha-
rům. Na začátku června 1937 se manže -
lům Kotrbatým narodil synek Jan. Právě
v té době chystal lomnický cukrář Anto-

nín Jína nový reklamní obal pro své su-
chary a vznikla myšlenka vyobrazit na
něm roztomilé malé dítě. Jan Kotrbatý se

o tom díky své profesi dozvěděl. Přesné
okolnosti nejsou známy, víme však, že se
mu podařilo prosadit, aby jedním z mo-
delů, podle kterého výsledný obal vznikl,
byl i jeho zhruba půlroční syn. Druhým
dítětem byl Venoušek Svoboda z jiného
města. Děti byly nejprve vyfotografovány
a podle fotografií pak byly vytvořeny „re-
klamní poradnou“ Václava Poštolky z Pra-
 hy jejich stylizované portréty. Výsledkem
byl pěkný reklamní obal zobrazující mat-
 ku držící dítě v kojeneckém období na
váze. Vhodnost sucharů pro vývoj dítěte
podtrhuje text „Dětem to nejlepší“. Je prav-
 děpodobné, že vzniklo a bylo užíváno ví-
 ce variant tohoto reklamního obalu. Lom -
nické suchary byly samozřejmě ke koupi
i v cukrárně pana Kotrbatého. 

Syn Jan Kotrbatý v Přelouči v dospě-
losti již nežil. Před několika lety však
na vštívil novou expozici lomnických su-
charů v lomnickém muzeu – při této pří-
ležitosti sdělil pracovníkům muzea zde
uvedené zajímavé informace.

Literatura, prameny, zdroj ilustrace: 
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny měs-

 ta Přelouče: díl čtvrtý, 1918–1989. Přelouč:
Město Přelouč, 2007. 365 s.

Státní okresní archiv Pardubice, Archiv města
Přelouče, fond Matrika cizích příslušníků

Vzpomínky pamětníků (Josef Michálek, Miro-
 slav Brebera)

Městské muzeum a galerie Lomnice nad Po-
pelkou 

Městské muzeum v Přelouči, fond Tisky, sign.
T 496

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

Správná odpověď na naši červnovou
fotohádanku zněla:

„Výřez z fotografie, kterou pořídil pře-
 loučský kronikář František Prášil dne
1. 8. 1972, zobrazuje výstavbu panelo-
 vého domu čp. 91 v dnešní Pardubické
ulici.“

Do zářijového vydání jsme si pro vás
připravili další historický snímek. Uhod-
nete, jaká stavba je zobrazena na výře-
zu pohlednice z doby kolem roku 1908
a kde je umístěna?

Na Vaše odpovědi se jako obvykle tě-
 šíme na známé adrese rost@mestopre-
louc.cz.
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První prázdninová sobota opět po roce patřila dětem a při-
 pravené, staré i nové hry a soutěže si patřičně užily. Po rozdě le-

 ní cen si každý soutěžící opekl špekáček a závěr dne patřil všem
zúčastněným při pouťovém posezením s hudbou.

V měsíci září roku 2016 pro Vás chystáme hned tři akce.
První z nich proběhne hned v sobotu 3. září od 15.00. Komen -
tovaná prohlídka „Občanskou záložnou od sklepa až po půdu“
je uspořádána ke 115. výročí slavnostního otevření budovy
25. srp na 1901. Prohlídku vede M. Pešta. Jak název napovídá,
budete mít možnost nahlédnout do jinak běžně nepřístupných
ale i dobře známých prostor dominanty našeho města (sklepe -
ní, jídelna, knihovna, banka, divadelní sál, půda, věž a další)
a porovnat jejich současný stav s historickými fotografiemi. Sraz
je v 15.00 před budovou Občanské záložny (Masarykovo ná-
měs tí čp. 44) a vstupné je zdarma.

Od pondělí 12. září pak bude otevřena nová výstava, tento-
 krát s názvem „Nové archeologické objevy na Přeloučsku“. Na
výstavě (připravené ve spolupráci s Východočeským muzeem
v Pardubicích) bude možné shlédnout zajímavé archeologické
nálezy učiněné přeloučskými detektoráři („hledači“) v posled-
ních letech a to z širokého časového spektra (od neolitu až po
20. století). Na panelech se budete moci seznámit s vývoje osíd-
 lení Přeloučska od paleolitu až po raný středověk. Výstava ote-
vře ná ve výstavním sále Kulturního a informačního centra měs-
 ta Přelouče v čp. 26 na Masarykově náměstí bude k disposici
až do 19. prosince dle provozní doby KICMP, v úterý vždy do
18.00. V sobotu 17. září bude v rámci městských slavností ote-
vřena od 13.00 do 17.00. Vstupné je zdarma.

Poslední akce proběhne v úterý 27. září od 18.00. Přednáška
M. Pešty „115 let budovy Občanské záložny v Přelouči“ naváže
na prohlídku záložny a seznámí posluchače s historií výstav-
by budovy a vývojem jejího využití. Promítány budou zajímavé
historické pohlednice a fotografie. Vstupné činí 40 Kč.

Těšíme se naviděnou.
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Den po bitvě u Hradce Králové
Hořkou pravdu o výsledku bitvy přinesl následující den, kdy

i přes Přelouč prošly některé nečetné ustupující jednotky rakou -
ské a saské armády. Napětí narůstalo dál, někteří se domnívali,
že u Pardubic bude svedena další bitva. A i kdyby k ní nedo -
šlo, bylo jasné, že záhy město obsadí pruská armáda. Uprch-
líci o ní šířili znepokojující zvěsti. Někteří obyvatelé zakopávali
a zazdívali své cennosti. Jiní se rozhodli pro útěk, a to včetně
mnohých státních úředníků. Karel Hovorka popsal úprk v ne-
dalekých Cholticích a okolí následovně: 

Paulův dvůr, dnes známější pod názvem Emlerův pivovar. Za
sedmileté války se zde údajně ubytoval pruský král Fridrich II.
Za války roku 1866 se zde skrýval státní úředník Jiří ze Stradiotů

„Co mohli, pobrali na vozy; peřiny, nábytek, nádobí, šaty; za
vůz uvázali dobytek a ujeli. Chudí lidé vezli věci na trakaři a ji-
 ní nesli rance na zádech. Leckde zůstalo stavení prázdné. Všich-
 ni spěchali, jako by jim byli Prušáci v patách. Strach má vel-
ké oči.

Až k smíchu byl leckde ten bezhlavý útěk. Pekař Rajmund
se čtyřmi bochníky chleba na zádech utíkal, i boty zahodil cestou,
aby mohl lépe jít bos. Soused Bouček se vydal na cestu s boch-
 níkem chleba a hrncem mléka; ale rozmyslil si útěk, zalezl za
městečkem do panské pšenice, kde zůstal schován, dokud jídla
nesnědl. Veselský chalupník Málek se vypravil na útěk s celou
svou rodinou zrovna tak, jako když jezdil na posvícení do Chrt -
ník k přátelům. Ve voze zapřažené krávy, na voze naložené pra-

 se, za vozem uvázaná koza. (Brával s sebou všechen svůj do-
bytek, protože doma neměl by jej kdo krmit. Býval Málek na
posvícení hostem celý týden.) Na útěku před Prušáky přibral na
vůz ještě peřiny a jídlo. Vzadu na rozvoře v šátku přivázán se
houpal krajáč ssedlého mléka, a jak vůz cestou hrkal, mléko
kropilo silnici. 

V Heřmanově Městci mnoho lidí se schovalo u Konopáče do
lesa. Ranců peřin tam zanesli a jiných věcí z domova. I dobytek
schovali do houští před Prušáky. V noci, když tábor uprchlíků
ztichl, rozlehla se lesem rána. Někdo vystřelil; snad sama je-
jich stráž. Shon a zmatek byl prý takový, že nelze vypovědět.“ 

Pøíchod Prusù
Pamětnice Bahníková z Živanic poznamenala lakonicky

o Prusech: „Chovali se slušně a ukázněně.“ Jenže to nikdo do-
pře du nevěděl.

Při pruském tažení českou zemí nebyla nouze o dramatic ké
chvíle, kdy i civilistům šlo vskutku o život. Jednu z nejtragičtěj -
ších zkušeností s Prusy mělo město Trutnov, místo jediné poráž -
ky Prusů na severním bojišti. 27. 6. tu přímo ve městě nebo jeho
blízkém okolí zahynulo 5 civilistů. Mezi nimi byl i místní no-
torik, který byl Prusy obviněn z toho, že na ně střílel, a byl po-
té popraven. Pruská strana vytvořila mýtus o „trutnovské zra-
dě“, kterým se snažila odůvodnit svou porážku. Podlí trutnovští
měšťané měli nalákat pruské vojáky do města a zde je necha li
vykrvácet pod palbou rakouských vojáků, ukrytých v domech.
Sami se měli aktivně podílet na utrpení pruských vojáků tím,
že jim údajně lili na hlavy vřelou vodu. To vše byl pustý výmysl,
ale i tak bylo na jeho základě odvlečeno na pruské území 19 oby-
 vatel Trutnova a jeho okolí, kteří byli vězněni v pevnosti Hlohov,
a to až do poloviny září roku 1866, kdy už byly boje dávno ukon-
 čeny.

V Pardubicích, přes něž se valilo poražené vojsko od Hrad-
ce Králové, rakouští pionýři za posledními vojáky zničili dřevě -
ný most přes Labe. (Stalo se tak 4. 7. po páté hodině). Ve městě
mnozí měšťané pak prožívali hrůzu z toho, že Prusové budou
odplatou za tento čin ve městě drancovat. Pruské jednotky při-
šly dalšího dne, zčásti se přes Labe přebrodily, zčásti přešly po
dvou pontonových mostech, stál tu stále i most železniční. Hrůz-
 né očekávání se nenaplnilo, i když v dalších dnech následo-
vala řada násilných vniknutí a loupeží. Záhy také bylo Prusy
pardubickým radním poručeno, aby nechali v následujících
dnech postavit na své náklady most nový.

V Chrudimi došlo dokonce téhož dne (5. 7.) k šarvátce mezi
pruským a rakouským jezdectvem. Sedm pruských dragounů
tehdy proniklo do města, aby tu dojednali podmínky rekvizic.
Za hlavním chrudimským chrámem na náměstí se však tehdy
nacházela ještě desetičlenná hlídka rakouských husarů. Ti na
Prusy vystřelili a tato střelba měla tragické následky – zblou-
dilá střela usmrtila koželužského tovaryše Josefa Matyáše. V ná-
 sledující potyčce pak zemřeli i čtyři vojáci, po dvou na obou
stranách.

V porovnání s těmito událostmi bylo obsazení Přelouče po-
měrně poklidné. Most přes Labe tu zůstal stát. Josef Nechvíle
ve svém spisku o dějinách Přelouče uvádí, že mnozí do tohoto
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mostu a jeho neporušené existence vkládali velké naděje, pro-
tože říkali: „Dokud není most přes Labe spálen, ač nikým ne-
há jen, dotud není nebezpečí žádné.“ V Přelouči zároveň nebyl
žád ný rakouský voják, který by měl v úmyslu střílet na Prusy.
J. Nechvíle dále uvádí: „Po bitvě u Hradce Králové vojsko rakou -
ské v Přelouči se neukázalo. Zato ale nastal všeobecný strach,
když 5. července o hodině 10. ráno zavzněl křik: „Prušáci jsou tu!““

V městské kronice se dochoval záznam o dvojím kontaktu
s Prusy hned prvního dne.

První se týká státního úředníka Jiřího ze Stradiotů. Tito úřed-
 níci si obecně (až na výjimky) vysloužili roku 1866 posměch
a opovržení, neboť hromadně před příchodem Prusů opouštěli
svá místa a přestali tak plnit své povinnosti. Státní správa se
zhroutila a řešení problémů se tak museli zcela ujmout zástup -
ci obcí. Přesto se zdá, že osudy Jiřího ze Stradiotů jsou měst-
ským kronikářem vykresleny až příliš zaujatě. Můžeme se po-
zastavit nad jistou nelogičností celého líčení – dotyčný úředník
je zde vykreslen jako zbabělec, přesto se ráno 5. července vydal
opačným směrem než narůstající dav uprchlíků z města, vstříc
pruské armádě. „Však ještě někdo neutekl, ale vyznamenal se
obzvláštní komickou srdnatostí. C. k. hlava okresu, p. Jiří ze Stra-
 diotů vyjel si 5. července, v den příchodu Prušáků, s příležitos-
 tí p. Plojhara za Výrov, chtěje se přesvědčit, zdali Prusové oprav-
 du se blíží k Přelouči a jestli by bylo nutno před nimi utíkati. Tu
však v lese výrovském byl najednou pruským vojskem zastaven
a třesa se strachem na celém těle, zapřel svůj stav a vydával
se za měšťana přeloučského, načež byl pod stráží pruskou ve-
den nazpět. U Přelouče dovedl těmto upláchnout a utíkal po
lukách domů (bydlel ve „dvoře Paulově“) a hledal v největším
chvatu nějakého úkrytu; brzy byl pod postelí, brzo v záchodě,
pak na půdě a jinde. Potom si vypůjčil učitelský dekret od sta-
rého učitele p. Horáka a --- zastával sklepníka u sládka Fuch-
se, jenž bydlel též v Paulově dvoře. – Ve svém strachu neměl
p. okresní času, aby si na svůj okres vzpomněl, a nebylo o něm
více slechu. Ostatně by ani nedovedl v ničem prospěti v tom
čase válečném: vždyť ani v časech pokojných nedovedl úřad
svůj náležitě zastávati.“

Protikladem je pak první kontakt mezi pruským vojskem,
dokonce prý přímo jeho velitelem – generálem Mansteinem,
a představitelem městské samosprávy Sekerkou. Jedná se o prv-
 ní příklad zmužilosti a udatenství přeloučských radních. Když
se pruská armáda přiblížila od Břehů k Přelouči, když už pro-
šla stromořadím na pole pana Mušky, kde se rozložila k odpo -
činku, vyhledal jejího velitele radní Sekerka a prosil ho, „aby co
možno, bylo město naše chráněno.“ Na to odvětil Manstein: „My
nepřišli, abychom se bili s Vámi, my jen bojujem s rakouským
vojskem. Ostatně, řekněte mi, pročpak Váš císař se plete ustavič -
ně do našich německých záležitostí?“ – Dále pak připojil: „Po-
starejte se jen, aby naše vojsko mělo všude přístupu, pak Vám
ručím za to, že se vyhnete mnohým nepříjemnostem.““ 

Do města vjeli nejprve pruští dragouni s napřaženými kara -
binami a tradiční otázkou, zda se tu nachází rakouské vojsko.
Poté byly u východů z města rozestaveny hlídky, které zame-
zily odchodu případným dalším uprchlíkům.

Začala dvouměsíční pruská okupace města, která přinesla
jeho obyvatelům mnoho útrap. O nich se dozvíme více příště. 

(pokračování příště)
Martin Štěpánek

Poznámka: Seznam literatury bude uveden až na konci celého cyklu.
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Takřka v zapomnění se ocitlo dějin -
né období Albrechta II. Habsburského,
manžela jediné dcery a dědičky císaře
a krále Zikmunda Lucemburského. Ne-
celé dva roky vládl v Čechách od pro-
since 1437 až do své smrti v říjnu roku
1439. Nápadně vysoký blondýn s velký-
 ma očima, o němž současníci říkali, že
budí hrůzu, nepatřil v dějinách habs-
bur ského rodu k nadaným nebo výji-
meč ným postavám, spíše naopak. Byl to
průměrný vladař nevalného vzdělání
a intelektu, který všechny své nedostat -
ky dokázal skrývat za ctižádostivostí
a pří močarostí, kterou uchvátil o mnoho
let staršího Zikmunda, jenž si v Albrech -
tovi cílevědomě vychovával nástupce.
Když Zikmund Lucemburský v prosin-
ci 1437 zemřel ve zdech znojemského
hradu, musel si Albrecht dědictví po
něm vybojovat sám. Snadné to rozhod -
ně ne bylo. Více než ohledy politické hrá-
 ly hlavní roli důvody konfesijně národ-
nostní. V Čechách například Albrechta
odmítali hlavně proto, že neuměl česky
a netajil se odporem ke kališnickému
vyznání. V Uhrách mu bylo zase vytý-
káno, že kromě neznalosti maďarštiny
nedisponuje ani velitelskými schopnost -
mi, které by ho opravňovaly vést boj
s Osmanskou říší. Přesto katolická šlech-
 ta Albrechta v prosinci 1437 zvolila pa-
novníkem Českého království. 

V témže roce 1437, kdy bylo rozhod -
nuto o nové vládě v Čechách, došlo ke
změně majitele přeloučského panství.
Již v květnu téhož roku získal doku-
ment na přeloučskou državu Diviš Bo-
řek z Miletínka od krále Zikmunda Lu-
cemburského. Tato listina obsahuje první
podrobnější výčet tehdejší Přelouče a ves-
 nic, které k ní náležely: městečko Pře-
louč, celé vesnice Lhota Veliká, Škud-
ly, Kozašice, Jankovice, Mokošín, Malá
Lhota, dále po jedné usedlosti v Bene-
šovicích a Labětíně. Diviš Bořek z Mile -
tínka, významný představitel pohusit-
ské válečné aristokracie si svého nově
nabytého majetku užil necelý jeden rok,
zemřel již v lednu roku 1438. Přelouč-
skou zástavu v tomtéž rozsahu získal
jeho bratr Jetřich Bořek z Miletínka,
který ji držel ještě v době revize majet-
kové držby v Čechách roku 1454. V ně-
kolika písemných pramenech je zmíně -

ný Divišův bratr označován jako „pan
Jetřich z Přelúče“. Užití predikátu „z Pře-
 lúče“ namísto rodového „z Miletínka“
napovídá, že pan Jetřich v posledních
letech života skutečně na Přelouči trva-
 leji pobýval. Okolní drobná šlechta jej
znala jako „pána z Přelouče“, pravděpo -
dobně si v Přelouči vytvořil základní sí-
delní zázemí. Existenci nějakého opev-
něného sídla přímo v Přelouči v polovině
15. století podporuje jeden písemný pra-
 men. Při popisu pozemků v nejstarším

přeloučském urbáři z let 1518–1519 je
záznam o majiteli pozemku, který je
povinen platit úrok „z hradiště za pivo -
varem, jeho soused pak „z kusu hradiš -
tě za kostelem“. Těžko říci, zda za pánů
z Miletínka Jetřicha a Soběslava mezi
lety 1437 až 1463 zhruba v prostoru
západního traktu dnešní budovy „staré“
školy stával nějaký hrad. Toto přemítá-
ní o přeloučském „hradu“ z doby pana
Jetřicha je zatím možné brát jako úva-
hu, do které by více světla přinesl jen ar-
 cheologický průzkum.

Vraťme se v historických pramenech
znovu k Albrechtovi. V letech 1438–
1439 byl již nejen zvoleným a koruno-
vaným králem uherským, ale také při-
jal korunu římského krále. Do učebnic
dějepisu vstoupil jako Albrecht II. Prak-
ticky přes noc se stal nejmocnějším mu-
 žem Evropy a jako první vladař v ději-
nách kontinentu spojil vládu v Čechách,
Uhrách, Rakousku i Svaté říši římské.

Nikdo tehdy nemohl tušit, že tento mo-
censký vzestup nakonec Habsburkům
s malými přestávkami a obměnami vy-
drží až do roku 1918. Jak by se dále vy-
 víjela Albrechtova vláda, to nikdo z his-
to riků netuší. Mír a klid v Albrechtových
zemích nenastal. Ukázalo se to hned po
jeho usednutí na český trůn. Zvolila jej
katolická šlechta. Husitská šlechta jej
naopak odmítla a byla jej ochotna při-
jmout pouze za podmínky, že uzná Ji-
hlavská kompaktáta a zaručí stavům
majetkové a politické změny, ke kterým
během husitských válek v zemi došlo.
To bylo pro Albrechta nepřijatelné, a pro-
 to opozice nabídla českou korunu pol-
skému princi Kazimírovi. V Čechách opět
vypukla občanská válka. Sám Albrecht
osobně vytáhl proti odbojnému Táboru,
ale stejně jako v roce 1420, tak i nyní
musel odtáhnout s nepořízenou. Polské -
mu vpádu do Slezska Albrecht nezabrá -
nil, ale podařilo se mu s Poláky uzavřít
dočasné příměří. K dalšímu boji již ne-
došlo, protože v červnu 1439 Albrecht
opustil Čechy a vydal se do Uher, aby
zahájil dlouho připravované tažení pro-
 ti Turkům. To skončilo neúspěšně a při
zpáteční cestě onemocněl úplavicí. Ne-
moci ve svém stanu v Langendorfu po-
blíž Ostřihomi podlehl. Zanechal po so-
 bě nejen řadu nastřádaných problémů
téměř v každé zemi, které vládl, ale pře -
devším těhotnou choť Alžbětu. Po čty-
řech měsících od jeho smrti se narodil
syn Ladislav, zvaný Pohrobek. Ten se na-
 krátko stal otcovým nástupcem v Če-
chách, Uhrách i Rakousku. Habsburská
mezihra tak vlastně pokračovala i v dal-
 ších letech. 

Také vláda pánů z Miletínka nad
měs tečkem Přeloučí pokračovala v dal-
ších letech. Po smrti Jetřicha z Miletínka
v roce 1456 převzal přeloučskou zásta -
vu jeho synovec Soběslav z Miletínka,
pán na Kunětické hoře.

Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče díl I.: Petr Vorel
Dějiny zemí Koruny české díl I.: Petr
Čornej
Husitství: Jiří Motyčka                    

Pokračování v příštím čísle Roštu

Marcela Danihelková
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Vznik průmyslu v každém městě měl vždy dalekosáhlé
dů sledky nejen pro ekonomický, ale i politický, společenský
a kul turní život, ovlivnil růst města, životní úroveň, měnil
i menta litu jeho obyvatel. Se vznikem proletariátu se měni-
la i třídní struktura, z bývalých měšťanů se stávala buržoazie.
Průmysl vyvolal potřebu odborného vzdělání, podnítil vznik
nových spolků, organizací a institucí. Stejně tomu bylo i v Pře-
 louči. 

Zemědělský charakter Přeloučska podmínil a umožnil pře -
devším vznik průmyslu potravinářského. Pravovárečné měš-
ťanstvo založilo v Přelouči dokonce dva pivovary, ve kterých
se nejprve vařilo pivo pšeničné, později pivo z ječmene. Jistou
specifikou města byl vznik pivovarnického cechu, který byl od
roku 1709 začleněn do cechu pekařského. V roce 1860 zakou -
pili právovárečníci Pavlův dvůr a tam také přemístili pivovar,
který byl dosud na náměstí. Výroba se v plném rozsahu rozje-
 la však až v roce 1870. 

Ve východní části města si v roce 1881 vybudoval další pi-
 vovar Antonín Sekerka. 

Struktura potravinářského průmyslu byla rozšířena od ro-
 ku 1867 o cukrovar, který zahájil výrobu o rok později. Vývoj
závodu byl ohrožen během první světové války, kdy byl ne-
dostatek pracovních sil. V roce 1916 bylo cukrovaru přiděle -
no 85 válečných zajatců. 

Poblíž nádraží vznikla sušárna čekanky, postavená v ro-
ce 1893, přeměněná na výrobu kávových náhražek (1902).
Roku 1923 tu vznikla továrna na čokoládu Ego. V roce 1918
byla založena továrna na polévkové koření Jenta. 

Se zemědělstvím souvisela také výroba samočinných na-
pajedel pro dobytek. Zakladatel F. Chvojka zahájil tak výrobu
prostředků pro mechanizaci práce v zemědělství. Po znárod -
nění byl podnik v roce 1948 připojen k národnímu podniku
Sigma, v roce 1951 k podniku Kovoslužba, v roce 1954 praco -
val pod názvem Ústřední sklad stájové mechanizace. Po reor-
 ganizaci v roce 1958 byl součástí Agrotechny. Později se ustá -
lil vývoj pod názvem Agra. 

V roce 1910 byl v Přelouči založen ještě podnik na výro-
bu nábytku z ohýbaného dřeva – Fagus. 

V roce 1858 přenesl František Koudelka z Vídně do Pře-
louče perleťářskou výrobu, která tu na několik let nalezla
příznivé podmínky, později podlehla cizí konkurenci. V Pře-
louči pracovalo 7 větších a kolem 20 menších perleťářských
dílen a podniků. 

Nové podněty pro industrializace Přelouče vytvořila po
ro ce 1918 Československá republika, její armáda potřebo  -
vala vlastní spojovací techniku. Důstojníci kutnohorské po-
sádky dali podnět ke vzniku akciové společnosti v prosinci
1920. Ta se ustavila a začala pracovat v Přelouči, v roce 1921
měla jen 15 zaměstnanců, ale v roce 1924 tu již pracovalo
150 osob. 

Nejdříve se vyráběly telefonní a telegrafní přístroje pro ar-
 mádu, záhy se přešlo na výrobu pro civilní sektor. V roce 1927
koupila přeloučský závod německá firma Siemens-Halske. To-
 várna dostala nový název – Radiotechna. Koncern organizo -
val výrobu tak, aby v některých důležitých součástkách by-

la závislá na výrobě v Německu, což ohrožovalo vojenskou
schopnost našeho státu. 

V roce 1922 zřídily Chlumecké strojírny v Přelouči poboč -
ku pod názvem Železoprůmysl, ale podnik neprosperoval a byl
v roce 1928 koupen Autozbojovkou a přeměněn na auto-
 opravnu. 

V roce 1921 vznikla v Přelouči továrnička na umělé krmi -
vo Topič a Nebuželský. V roce 1918 vznikl další malý podnik,
Adamova povidlárna. V letech 1924-1927 byla v Přelouči po-
stavena hydroelektrárna s výkonem 2500 KWA. 

V roce 1830 měla Přelouč 1276 obyvatel, v roce 1900 3457,
v roce 1930 4178 a v roce 1969 již 6700. Růst města byl be-
 zesporu ovlivněn vznikem a rozvojem průmyslu. V soudním
okrese Přelouč (jedná se především o město Přelouč) bylo v ro-
 ce 1921 zaměstnáno 1667 dělníků a 512 učňů včetně ře me -
sl nických dílen. V roce 1930 již 2264 dělníků a 420 učňů. A tak
i dosud zemědělské Přeloučsko přispělo k dlouhodobé ten-
denci 19. a 20. století, kdy Pardubicko se proměňuje z oblas -
ti agrární na významný průmyslový region. K tomu ovšem při-
 spěl i proces industrializace v Sezemicích a v Holicích. 

Doc. Dr. Jiří Frajdl, CSc – Zprávy KPP č. 5, 6/1988
Vlastivědná abeceda Dr. Pavla Theina

(Zapůjčitel František Hollmann)
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Akce Škola k životu nestačí!
Ve spolupráci s přeloučskými skauty pořádáme v sobotu 10. 9.

2016 opět akci ŠKOLA K ŽIVOTU NESTAČÍ. Přizvali jsme další pře-
loučské organizace, které pracují s dětmi (např. Orel Přelouč, TJ So-
kol, Cookie Monsters frisbee tým, DDM, RC Sluníčko, Oddíl veslo-
vání, Rugby Přelouč a za nás Jakub klub, Dobrovolnické centrum
a Podpora pro pěstouny) a společně připravíme příjemné odpoled-
ne pro děti i rodiče plné her a soutěží, skauti zvou tradičně do la-
nového centra ☺. Začátek je v 14.00, budeme na Masarykově ná-
městí, za školou i pod parkem. O kulturní zážitek se postará kapela
Buď fit a Leona Šenková. A pro nejmenší máme i skákací hrad. 

Akce PŘELOUČ – BEZBARIÉROVÁ?! 
Akce pod záštitou vicehejtmana Ing. Romana Línka, MBA

Víte, kolik máme v Přelouči obchodů, hospod a restaurací? A ko-
 lik z nich je bezbariérových? 50 %? 20 %? 10 %?!

V hodnocení bezbariérovosti města, které hodnotilo přístup na
úřa dy a k lékařům, jsme dopadli velice dobře. Ale člověk běžně na -
vštěvuje více obchody, restaurace, kulturní a sportovní akce než úřa-
 dy a lékaře. Proto jsme se rozhodli, ve spolupráci s Národní radou osob
se zdravotním postižením (NRZP), pardubickým sportovním klu bem
Nezlomení a firmou Kury zmapovat situaci v našem městě. Do Pře-
louče jezdí pravidelně do Autoškoly Peml několik desítek vozíčkářů
z celé ČR, proto nás zajímá, jaké služby mohou využít nejen oni, ale
i občané našeho města, kteří jsou dočasně nebo trvale upoutání na in-
 validní vozík. Kromě přístupu pro vozíčkáře budeme zjišťovat i mož-
nosti návštěvy restaurací seniorů s holemi, maminek se speciálním
kočárkem pro dítě se zdravotním postižením. 

Mapování bude probíhat ve dnech 1.–10. 9. 2016. Možnost jíz-
dy na vozíku a zkoušky bariérovosti centra Přelouče bude možné
na akci 10. 9. 2016 od 14.00 na Masarykově náměstí.

Prezentace výstupů bude na setkání ve středu 21. 9. 2016
v Galerii a vinotéce u Kotýnků v čase 16.00–17.30. Diskuze se
zúčastní Ing. Roman Línek, 1. náměstek hejtmana, který nám přiblí -
ží nedávno schválený Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro oso-
by se zdravotním postižením na období 2016–2018, dále Mgr. Rad-
 ka Svatošová, krajská koordinátorka NRZP pro Pardubický kraj
a Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, zastupitelka. Vstup je volný, srdeč -
ně vás zveme, občerstvení zajistíme. Akci finančně podpořil Pardu-
 bický kraj.                    Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, ředitelka

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY CHARITY PŘELOUČ PRO DĚTI
Na začátku prázdnin jsme uspořádali pro děti ze služby PODPO -

RA PRO PĚSTOUNY a Jakub klubu výchovně rekreační tábor. Uby-
továni jsme byli v chatkách v Revíru a kempu BRODSKÝ v Červe-
ném Kostelci. Zde jsme měli zároveň zajištěnou i celodenní stravu.
Děti během pobytu nasbíraly spoustu zážitků, viděly mnoho krásných
míst: Babiččino údolí, zámek v Ratibořicích, zámek v Náchodě ne-
bo Obří akvárium v Hradci Králové. Užily si spoustu soutěží, hledání
pokladu, a protože nám přálo počasí, využili jsme i rybník v kempu
k vodním radovánkám. Děti odjížděly plny nových zážitků, o kterých
mohly doma vyprávět.

V pátek 22. 7. jsme se vydali vlakem na výlet do ZOO Praha. Vi-
dě li jsme žirafy, klokany, ledního medvěda, slony a spoustu dalších
zvířat. Děti si velmi užily velké dětské hřiště v ZOO. Dle reakcí sou-
díme, že děti měly z výletu radost. Bylo nám sděleno: „Výlet byl nej-
lepší na světě.“ ☺ Touto cestou bychom rádi poděkovali všem
dárcům, kteří nám přispěli drobnými dary či finanční částkou
na uspořádané prázdninové akce.

ZÁŘÍ V JAKUB KLUBU
Během prázdnin jsme měli připraveno mnoho aktivit. S ohledem

na menší počet dětí v klubu jsme se rozhodli, že některé aktivity
budeme opakovat, aby si je užilo více dětí. Proto se děti mohou tě-
šit na aktivity spojené s přežitím dne v přírodě, batikování triček, vý-
robou lapačů snů aj. Od září nás čekají povinnosti spojené se ško-
lou a opět běžné aktivity klubu spojené se sportem a zábavou. 

Dne 22. 9. 2016 proběhne v našem zařízení Den otevřených
dveří od 9:00 do 11:00 pro veřejnost, od 12:00 do 17:00 pro dě-
 ti a veřejnost, kam bychom Vás rádi pozvali. K nahlédnutí budou
prostory Jakub klubu, pro děti připravené soutěže a všichni si bu-
dou moci vyzkoušet třeba výrobu náušnic, pletených náramků, ba-
lanční podložky nebo tvoření origamů. Všichni jste srdečně zváni.

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí Jakub klubu 

PODPORA PRO PĚSTOUNY
V sobotu 10. 9. 2016 se na Masarykově náměstí v Přelouči usku-

 teční akce pro rodiny s dětmi, kde bude mít svoje stanoviště i služ-
ba PODPORA PRO PĚSTOUNY. Pokud budete mít zájem, budete se
moci dozvědět více informací o pěstounské péči.

Mgr. Pavlína Křepská, vedoucí služby 

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY PRO SENIORY
Od září začne opět každou středu v čase 9.00–11.00 v Jakub klu-

 bu počítačový klub pro seniory s p. Pultrem. Začínáme 14. 9. 2016.
Stejně začíná i německá konverzace, která bude každou středu v ča-
 se 14.00–15.00 na faře za kostelem sv. Jakuba. Relaxační cvičení
pro seniorky s Irenkou Staňkovou začne až v říjnu, probíhá každý
čtvrtek v Jakub klubu 17.00–18.00.

Materiální pomoc Charity Přelouč 
Materiální pomoc v naší organizaci zajišťují převážně pracovnice

služby Podpora rodiny. Potravinovou pomoc čerpáme z více zdrojů.
Národní potravinová sbírka se koná vždy jednou ročně v mě-

síci listopadu. Všechny pracovnice charity se jí účastní ve svém vol-
ném čase. V loňském roce proběhla sbírka v Tescu Přelouč. Darova -
né potraviny jsme uložili v našich pronajatých prostorách a postupně
je vydáváme rodinám s dětmi i lidem bez domova. Z převážné čás-
ti už byly potraviny vyčerpány, např. mléko, olej, těstoviny, dětská vý-
živa, masové konzervy a další jsme opakovaně dokupovali z prostřed -
ků Tříkrálové sbírky. 

Dalším zdrojem pomoci je program Ministerstva práce a sociál-
 ních věcí. Ten je financovaný z Fondu evropské pomoci nejchud -
ším osobám (FEAD - Fund for European Aid to the most Deprived).
Česká republika má v programovém období 2014+ možnost z to-
hoto fondu získat až 23,3 milionů EUR. Lidé v nouzi dostávají zdar-
ma od června 2016 potraviny a další základní potřeby. Vydání ta-
kového balíčku je vázáno na doporučení sociální pracovnice obce,
případně úřadu práce nebo neziskové organizace, která se žadate-
 lem pracuje a zná jeho situaci. Pomoc z tohoto programu vydává-
me běžně, s pomocí výborně fungující spolupráce se sociálním od-
borem města Přelouče.

O charitním šatníku jsme již informovali vícekrát. Se zaháje-
ním školního roku prosíme dárce především o věnování školních po-
 můcek a dětského oblečení i obutí vhodného do školy a na hodiny
tělesné výchovy. Rádi také zprostředkujeme darování jakého-
koliv nábytku. Naše prostory nám nedovolují nábytek skladovat, ale
pokud se na nás obrátíte, zkontaktujeme vhodného příjemce pro váš
dar. Děkujeme všem, kteří přispívají do materiální pomoci naší
organizace. Rita Levinská, vedoucí služby Podpora rodiny
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Mladí – nenechte se odradit
Milí občané, čas prázdnin skončil a je

tu pro někoho opět čas studia. Zvláště se
to týká našich dětí, mládeže,
ale dnes je možnost studia pro
dospělé například i teologii,
tuto možnost přinesla změna

totalitního režimu, především díky mnoha
obětem, který trpěli a zahynuli, byli okrade -
ni o svobodu, důstojnost i majetek v komu -
nistických žalářích. Pozorujeme ve světě tu-
 to touhu po změně ve společnostech, touhu
po svobodě. Na setkání mládeže v Krako-
vě s papežem se účastnilo cca 6 tisíc mla-
dých lidí z České republiky. I od nás z farnos -
ti jsme měli zástupkyni, Martinu i s jejím
kamarádem, možná časem i manželem. Pa-
 pež přijel povzbudit mladé lidi i věřící, kte-
rých přišlo 2,5 miliónu. Toto setkání nebylo
jen přísně střeženo policií, armádou, a byly
obnoveny kontroly i na hranicích, (také dí-
ky setkání NATO), ale i médii, a především
světem lidí věřících. Papežovo „Nenechte se
odradit“ a „Mějte odvahu být silnější než ZLO“
zaznívá v situaci, kdy ve Francii zavraždili
starého kněze Jacquesa Hamela. „Když tě
Ježíš žádá, aby směl vstoupit do tvého do-
mu, jak to chtěl po Zachejovi, oslovuje tě
jménem. Nás všechny volá jménem a tvoje
jméno je pro něho cenné“, …promluvil pa-
pež k mladým lidem a takto Ježíš volá k so-
 bě i NÁS. Obrázek loga Světového setkání,
obrázek k KCHO-Brno 2013 téma o Zachejov.

„Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl
vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, ne-
 boť dnes musím zůstat v tvém domě.“ On
rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo
to uviděli, reptali: „On je hostem u hříšného
člověka!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu:
„Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým,
a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu
to čtyřnásobně.“

Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do
tohoto domu; vždyť je to také syn Abraha-
mův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal
a spasil, co zahynulo.“ Lukáš 19:5-10; 

O prázdninách jsem se účastnil i já du-
 chovní akce, semináře o rozlišování duchů
s františkánským knězem Eliasem Vellou
z Malty, který již 20 let jezdí do ČR i na Slo-
vensko. Povzbuzuje lidi ve víře, a rád se
účastní duchovních akcí, letos přijede na pod-
 zim do Třebíče, byl také již jako host i na
Charismatické konferenci v Brně. Letošního
setkání Charismatické konference v Brně
se účastnilo cca 6-7tisíc lidí, na jeden den
jsem zajel také spolu s pár přáteli. Motto:
„Před jeho tváří budeme žít“ z Ozeáše
6,2. Dobré prostředí, dobrá kapela, dobrá ká-
 zání, to jsou vždy lákadla přijít se vzdělá-

vat, modlit se a sdílet společenství víry. Dí-
ky Bohu, že i v Čechách jsou moudří a zod-
 povědní věřící za svou víru, aby ji předávali
dál. Ani my se nenechme odradit, je to po-
kušení od ďábla, abys už nechodil na mši,
aby ses nemodlil, abys pohrdal církví, abys
nežil s Kristem, život spolu s pomocí Pan-
ny Marie. Znechucení, nepokoj, přílišná čin-
 nost, zahlcení světskými věcmi, negativní
myšlenky, strach z budoucnosti, neodpuště -
ní, hřích, toto všechno /i jiné/ tě obírá o po-
koj Kristův. Ježíš ti dává svůj pokoj a radost.
Nenechte se od Krista odradit!

Papež: Jásáme nad gólem, 
ale Pána oslavujeme chladně
Modlitba chval nám dává plodnost. Řekl

dnes papež František při ranní mši v kapli
Domu sv. Marty. Papež komentoval radost-
ný tanec Davidův před Hospodinem, líčený
v prvním liturgickém čtení (2 Sam 6,12b-
15.17-19), a zdůraznil, že pokud se uzavře -
me do formálnosti, stane se naše modlitba
chladnou a sterilní. „»David tančil ze všech
sil před Hospodinem« - tento projev Davi-
dovy radosti z druhé knihy Samuelovy ko-
mentoval papež František. „Celý Boží lid sla-
 vil, vysvětloval papež, protože Archa Úmlu vy
se vracela domů. Modlitba chval přiměla
Da vida odložit svoji usedlost a tančit před
Pánem ze všech sil. Právě toto je modlitba
chvály,“ řekl dále papež a zmínil, že si při
četbě tohoto úryvku ihned vybavil Sáru, kte-
 rá po té, co porodila Izáka, řekla: „Bůh mi
dopřál, že se mohu smát“ (Gn 21,6). „Tato
stařena – poznamenal dále – jako mladý Da-
 vid rovněž tančila radostí. Nám je snadné
chápat prosebnou i děkovnou modlitbu k Pá-
 nu. A podobně i modlitbu adorace není tak
obtížné pochopit. Modlitbu chval však ne-
cháváme stranou, nepřipadá nám tak spon-
 tánní.“

„»Ale, Otče, to je pro ty z charismatické
obnovy, ale ne pro všechny křesťany!« - Ni-
 koli, modlitba chval je křesťanská modlitba
pro nás všechny! Při mši každý den, když
zpíváme Svatý, svatý. To je modlitba chval:
chválíme Boha za jeho velikost, protože je
velký! A říkáme Mu krásné věci, protože se
nám líbí, že je takový. »Já toho ale, Otče, ne-
 jsem schopen...« – A jsi schopen volat, když

tvůj tým vstřelí gól? A nejsi schopen zpívat
chvály Pánu? Vyjít trochu ze svojí vážnos-
ti a zazpívat? - Chválit Boha je zcela nezišt -
né! Neprosíme, neděkujeme: chválíme!“ Mu  -
sí me se modlit „celým srdcem“ – pokračoval:
„Je to akt spravedlnosti, protože On je veli-
 ký! Je naším Bohem! David byl šťastný, pro-
to že se vracela Hospodinova archa, a jeho
tělo se modlilo tancem. 

„Můžeme si položit krásnou otázku: Ja-
 ká je moje modlitba chval? Umím chválit Pá-
 na? Umím chválit Pána, anebo konám mod-
 litbu Gloria či Sanktus jenom ústy a nikoli
srdcem? Co mi zde říká David, který tancu-
 je? A Sára, která tancuje radostí?“

„Radost chval – pokračoval – nás vede
k radosti slavení, rodinné slavnosti, ale když
se David vrátil do paláce, Saulova dcera
Mikal mu to vyčetla a ptala se jej, zda se
nestydí tančit takto přede všemi, když je
král. A »ve svém srdci Davidem pohrdla«
(2 Sam 6,16): „Ptám se, kolikrát jen v srdci
pohrdneme dobrými lidmi, kteří chválí Pá-
na, jak je napadne, spontánně, protože ne-
jsou učení a nedrží se formálních projevů?
Pohrdání?! A Bible praví, že Mikal se kvů-
li tomu stala po zbytek života neplodnou!
Co znamená toto Boží Slovo? Že radost,
modlitba chval nás činí plodnými! Sára tan-
 čila v oné velkolepé chvíli svojí plodnosti
v devadesáti letech! Plodnost nám dává chvá-
 la, nezištná chvála Pána. Muž a žena, kteří
chválí Pána modlitbou a kteří se radují, když
zpívají Sanctus při mši a radují se z toho,
že jej zpívají, takoví jsou plodní.“

„Ti, kdo se uzavřou do formálnosti chlad-
 né, odměřené modlitby,“ dodal ještě papež,
„mohou skončit podobně jako Mikal: ve ste-
 rilitě své formálnosti,“ a povzbudil dále, aby-
 chom si „představili Davida tančícího ze všech
sil před Pánem a pomysleli na to, jak je mod-
 litba chvály krásná. Prospěje nám, bude-
me-li si opakovat slova Žalmu (23,7-8) kte-
rý jsme se dnes modlili: „Zdvihněte brány
své klenby, zvyšte se prastaré vchody, ať
vejde král slávy. Kdo je ten král slávy? Sil-
ný a mocný Hospodin“ 

Modlitba chval se v první sobotu koná
i v našem kostele po mši. Papež má prav-
du, o fotbal je větší zájem, ale při chválách
zůstává větší radost v srdci. V září se koná
Svatováclavská Pouť ve staré Boleslavi, opět
krásná duchovní akce i s kulturním progra -
mem. My chystáme na začátek října před-
nášku s historikem Dr. Tomášem Petráčkem
přednášku o P. Josefu Toufarovi – zavraždě-
 ném číhošťském knězi, zatím termín v 17:00,
1. října 2016 v kostele. Jste srdečně zváni. 

Přeji požehnané září 2016, 
Váš P. Lubomír Pilka. 
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Sešel se rok z rokem a KLUB UMĚNÍ –
ART CLUB z.s. opět pořádá a to již po šes -
té SOCHAŘSKÝ WORKSCHOP, (dále jen
SW). Tentokrát je celá akce rozdělena do
dvou částí a to na samotný SW, který se
bude konat od 13. 9. do 15. 9. 2016 v pro-
 storách Atelieru Klubu Umění a doprovod -
né dny, které proběhnou v prostorách par-
 ku za Občanskou Zá ložnou v Přelouči,
v termínu 16. 9. a 17. 9. 2016.

Tohoto SW se zúčastní nejen zkušení
výtvarníci, sochaři a umělci, ale je zvána
a vítána i široká veřejnost, včetně základ -
ních a odborných škol našeho regionu.
Jen z řad školáků a studentů, se v loň-
ském roce zúčastnilo více než 600 dětí,
kteří se vzdělávali pod vedením zkuše-
 ných lektorů.

Součástí SW bude v rámci doprovod -
ných dnů opět série koncertů a to ve
dnech 16. 9. a 17. 9. 2016. V rámci těch-
to koncertů, chceme opět dáti prostor han-
 dicapovaným a regionálním umělcům,
jako např. MONICE MAŠKOVÉ a soubo-
ru KLÍČENKY, kteří vystoupí v pátek 16. 9.
od 19 hodin. V sobotu 17. 9. kdy se zá-

roveň v Přelouči koná festival Františka
Filipovského začíná program za Občan-
skou záložnou již v odpoledních hodi-
nách, kde v 15 hodin vystoupí seskupe-
ní PECKA A DALIBORRR..., kteří budou
míti i večerní vystoupení, poté zahraje
poetický písničkář TONDA HRDÝ s dopro -
vodem, dále JAM DAN SESSION a jako
třešinka na dortu vystoupí ve 22 hodin
legenda Českého Jazzu Jana Koubková,
se svým triem a projektem SMRT ABSUR -
DIZMU!

Na sobotu 17. 9. připravujeme v pro-
storách školní jídelny Občanské Záložny
předvedení dvou památníků, které Klub
Umění pro Přelouč realizuje a to Franti-
ška Filipovského, který má příští rok 110 let
výročí narození a Antonína Švehly u kte-
rého příští rok uplyne 80 let od odhalení
jeho pomníku v Přelouči. Prezentovat se
budou nejen pomníky obou dvou osob-
ností, ale také podrobná legenda a jejich
historie v podobě psaného slova, busty
a obrazy.

Součástí této akce bude opět tombo -
la, do níž věnují členové KLUBU UMĚNÍ

ART-CLUBU cca 10 výtvarných děl a vý-
těžek půjde jako každoročně na podpo -
ru onkologicky nemocných dětí Dětské
kliniky Fakultní Nemocnice v Hradci Krá-
 lové. Oživením akce bude také dražba ob-
 ra zů, které vytvořili nemocné děti v rám-
ci své hospitalizace a výtěžek této draž by
bude opět věnován Dětské klinice.

Pro návštěvníky je také připraveno ob-
 čerstvení v bufetu u Zlaté Hlavy, který
bude otevřen již v pátek a sobotu 2. 9. –
3. 9. a 9. 9. – 10. 9., kde se bude mimo ji-
 né točit SVIJANSKÝ MÁZ 11 za příznivých
20,- Kč a pivní výtěžek, bude opět věno -
ván Dětské Klinice. V rámci těchto dvou
pátků a sobot před samotným konáním
SW čeká na návštěvníky překvapení a pro-
 to přijďte... a dozvíte se.

Naším cílem je nejen pomoci handi-
 capovaným a nemocným, ale umožnit ko-
 mukoli vstoupit do světa umění a tvůrčí -
ho ducha bez překážek a i proto je tato
akce benefiční, bez vstupného a to pro
všechny co se chtějí vzdělávat a pozná-
vat, proto buďte všichni vítáni. 

S pozdravem
Za KLUB UMĚNÍ – 
ART-CLUB z.s. 
Manažer projektu
Luděk Schejbal

Program Doprovodných dnù 
SOCHAŘSKÉHO WORKSCHOPU, 

které se konají vedle Občanské Záložny v Pøelouči

2. 9. otevřeno od 16. hodin – bufet u Zlaté Hlavy, 
reprodukovaná hudba

3. 9. otevřeno od 13. hodin – bufet u Zlaté Hlavy, 
reprodukovaná hudba – překvapení

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9. 9. otevřeno od 16. hodin – bufet u Zlaté Hlavy, 
reprodukovaná hudba

10. 9. otevřeno od 13. hodin – bufet u Zlaté Hlavy, 
reprodukovaná hudba – překvapení

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16. 9. otevřeno od 16. hodin – bufet u Zlaté Hlavy, 
reprodukovaná hudba

19:00 – pěvecký a hudební soubor KLÍČENKY
20:30 – koncert MONIKY MAŠKOVÉ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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S moderním on-line světem se modernizuje a zefektivňuje
i přístup justice k jednoduchým podáním pojícím se s žalobou
o zaplacení peněžité částky. V tomto článku stručně popisuji, jak
takové podání vytvořit za stranu žalobce a jak se jeho výsled ku
bránit žalovaný.

Elektronický platební rozkaz je institutem soukromého prá-
 va, jehož prostřednictvím lze u občanskoprávního soudu uplat-
 nit právo na zaplacení částky do jednoho milionu korun. Elek -
tro nický platební rozkaz nahrazuje standardní žalobu, resp. je
její elektronickou verzí podávanou elektronickou cestou. Pro je-
 ho podání je třeba speciální formulář, který je k nalezení na we-
 bu www.justice.cz v odkaze „ePodatelna“. Formulář je návodný
a zvládne ho vyplnit každý. Stačí uvést, jakému soudu směřuje
(tradičně dle bydliště nebo sídla žalovaného – jsou výjimky), kdo
je žalobce, kdo žalovaný. Dále je třeba popsat důvod podání ža-
 loby – tedy tvrdit rozhodné skutečnosti (popsat důvod podání ža-
 loby) a následně vyčíslit dlužnou žalovanou částku s tím, že lze
vyplnit i výši úroků z prodlení.

Na závěr návrhu na vydání elektronického platebního roz-
ka zu je třeba připojit přílohy, které osvědčí tvrzené skutečnosti.
Návrh je pak třeba odeslat elektronicky buď prostřednictvím
da tové schránky či e-mailem s tím, že v tomto druhém přípa -
dě je třeba takový návrh podepsat zaručeným elektronickým
podpisem.

Výhod této formy žalobního návrhu je celá řada. Předně je
to jeho celkem snadné vyplnění prostřednictvím návodných řád-
 ků. K jeho podání není třeba vynakládat náklady na poštov-
né, je třeba pouze zaplatit soudní poplatek, který se stanoví ve
výši 4 %, tedy o procento méně, než při klasickém písemném fy-
 zickém podání poštou či na podatelně soudu.

Podání prostřednictvím elektronického platebního rozkazu
pak standardně nevyřizuje soudce, ale vyšší soudní úřední, kte-
 rý takových podání zpracuje denně hned několik a vyřídí tak
nárok žalobce rychleji, než soudce, který by v dané věci nařizo-
 val jednání a činil další procesní úkony.

Pokud je návrh podán se všemi náležitostmi, soud vydá elek -
tronický platební rozkaz, který doručí stranám. Žalovanému sta-
 noví, aby splnil povinnost mu rozkazem uloženou, tedy aby za-
 platil určenou částku nebo aby do 15 dní podal takzvaný odpor
u soudu, který takový platební rozkaz vydal. Pro odpor nejsou
dány žádné speciální náležitosti. Stačí tedy napsat: „Podávám
odpor proti platebnímu rozkazu ze dne XY, který vydal soud XY,
pod spisovou značkou XY.“ Ale pozor, mnohdy soud současně
s možností podání odporu vyzývá žalované, aby, pokud s tvrze-
 ními v platebním rozkazu nesouhlasí, kromě podání odporu, ta-
 ké uvedl, proč s obsahem rozkazu nesouhlasí a doložil k takovým
svým tvrzením i důkazy, k čemuž stanoví lhůtu 30 dní. Nespl-

nění této povinnosti může být ze strany soudu později posou -
zeno jako neunesení povinnosti žalobce bránit se (neunesení
důkazní břemene), na základě čehož může soud opětovně ná-
vr hu žalobce vyhovět.

V případě, že žalovaný podá proti rozkazu odpor a navrh-
 ne pro svá tvrzení důkazy, pak soud zpravidla nařídí jednání,
při kte rém provede dokazování, na základě kterého spor roz-
hodne. Stejně tak může soud, je-li dána souhlasná vůle stran,
schválit jejich smírnou dohodu obsahují úpravu vzájemných
práv a povinností.

Konečně je třeba uvést, že se zásadně nedoporučuje po-
dávat bezdůvodně odpor, který způsobí zrušení platebního roz-
kazu a aktivuje další procesní úkony soudu a žalobce. Tím totiž
dochází ke zvyšování nákladů, které případně musí žalovaný,
neuspěje-li s obranou, žalobci zaplatit.

Mgr. Jan Novák
www.advokatikh.cz/akchvaletice

17. 9. otevřeno od 13. hodin – bufet u Zlaté Hlavy, 
reprodukovaná hudba
15:00 – koncert seskupení PECKA a DALIBORRR...
16:30 – koncert poetického písničkáře TONDY HRDÉHO

s doprovodem
17:30 – JAM DAN SESSION aneb přidej se kdo můžeš!!!
19:00 – představení benefičního kalendáře BEAUTY 

IN FLOUR

20:00 – vyhlášení tomboly 
DĚTSKÁ KLINIKA FN HK

21:00 – koncert seskupení PECKA a DALIBORRR... 
+ HOSTÉ

22:00 – koncert JANA KOUBKOVÁ TRIO 
– SMRT ABSURDIZMU!

23:30 – JAM DAN SESSION aneb přidej se kdo můžeš!!!
.... nebo ses už přidal?
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Elektronický platební rozkaz – jak ho napsat a jak se mu bránit

Inzerce



Pokuty od hasičù,
aneb Když to nejde po dobrém

Přinášíme již sedmý díl seriálu o tom,
jak předcházet pokutám, které Vám mo-
hou udělit hasiči za nedodržení pravidel,
norem a zákonů. Dnes téma: 

Požárně bezpečnostní řešení stavby –
kolaudací to nekončí. 

Může to být drahý omyl. 

Kdo není v požární ochraně úplným
no váčkem, ten ví, že součástí každého
projektu stavby je takzvaná „požární zprá-
 va“. V minulosti se též používal název
„technická zpráva požární ochrany“ a ny-
 ní od roku 2001 je správný termín „požár -
ně bezpečnostní řešení“ (zkráceně „PBŘ“).

Podle PBŘ se stavba postaví tak, aby
vyhovovala normám a předpisům a po -
dle tohoto PBŘ se také stavba uvádí do
provozu, tedy tzv. kolauduje. Přitom se
zkoumá, zda byly dodrženy podmínky ob-
 sažené v PBŘ. Nezřídka je tento proces
zdlouhavý, obtížný a náročný na dokla-
dování, prokazování a úřadování a vše-
obecné „papírování“. A když je vše v po-

řádku, HZS vydá souhlasné stanovisko
a obdobně i další dotčené orgány, staveb -
ní úřad vydá kolaudační souhlas (dříve
„kolaudační rozhodnutí“), a je vyhráno. Fi-
 nis coronat opus a vše je zapomenuto.

Projekt a doklady se uklidí a rozběh -
ne se provoz a užívání stavby. Přitom se
stane, že i požárně bezpečnostní řešení
skončí neznámo kde ve spisech, protože
nikdo ho již nikdo nikdy nebude potře-
bovat. VELKÝ A DRAHÝ OMYL! Požárně
bezpečnostní řešení je pro požární bez-
pečnost každé budovy něco jako občan -
ský průkaz, jako zdravotní dokumentace
pro člověka, jako technický průkaz pro
auto. Nikdy nesmí být ztraceno, zničeno,
neznámo kam založeno, nevratně půjče -
no atp. Nyní si uveďme několik důvodů,
proč je tomu tak:
a) PBŘ definuje, pro jaký účel je objekt

schválen z hlediska požární bezpeč-
nosti. Užívání stavby v rozporu s pro-
jektem a jeho určením je porušením
stavebního zákona.

b) PBŘ stanoví, kde mají být požárně bez-
 pečnostní zařízení. Pokud se u těchto
zařízení neprovádí kontroly, jde o po-

rušení zákona o požární ochraně. Pře-
 hled těchto zařízení musí být přílohou
požárního řádu.

c) PBŘ určuje kolik a jakých má být v ob  -
jektu hasicích přístrojů. Bez PBŘ mů-
 že být vybavení hasicími přístroji ne-
dostatečné.

d) PBŘ posuzuje druhy únikových cest
a směry úniku. Bez těchto údajů hrozí,
že nebudou vytvořeny podmínky pro
bezpečnou evakuaci osob. 

e) PBŘ navrhuje zdroje požární vody. Bez
informací o zdrojích vody pro hašení ne-
 musí být účinný případný požární zásah.

d) PBŘ vymezuje příjezdové cesty a ná-
stupní plochy pro požární techniku.
O důležitosti nástupních ploch se ne-
ní třeba zmiňovat. Když hasiči ani k bu-
 dově nepřijedou, je snad ještě horší,
než když nemají vodu.

e) PBŘ obsahuje často i provozní podmín -
ky (např. způsob uložení hořlavých lá-
 tek, zamykání dveří, ponechání volných
prostorů, stanovení maximálního poč-
 tu osob, stanovení lhůt kontrol po-
žárně bezpečnostních zařízení atd).
Pokud tyto podmínky nejsou provozo -
vateli neznámé, může tím porušovat
celou řadu dalších „požárních“ povin -
ností a ani o tom nemusí vědět. Ani
zde však neznalost neomlouvá. 

V hotelu Renospond ve Zderazi u Skutče se ve dnech 6. 8.
až 13. 8. uskutečnilo mezinárodní hasičské soustředění mla-
dých hasičů České hasičské jednoty z Přelouče a ukrajinských
dětí ze Zakarpatské oblasti. Soustředění proběhlo pod záštitou
hejtmana Martina Netolického, jednalo se o pilotní projekt v rám-
 ci spolupráce Pardubického kraje se Zakarpatskou oblastí.

Celkem 40 dětí z Přelouče a 10 dětí z Ukrajiny prožilo týden
v krásném prostředí a příjemném zázemí hotelu. Celé soustře -
dění se neslo v duchu „Hasičské hry bez hranic“. Mimo nácvi ků

v hasičských dovednostech a disciplínách, měli vedoucí pro děti
připravený bohatý doprovodný program v podobě různých sou-
 těží a her. Děti v průběhu soustředění navštívily Záchrannou
stanici zvířat PASÍČKA a absolvovaly projekt „Brána do pravěku
s mladými hasiči“, a to pod záštitou radního Pardubického kra-
 je Václava Kroutila. 

Celé hasičské soustředění se vydařilo dle plánu a všem zú -
častněným se velmi líbilo, a to především díky navázání nových
přátelských vztahů, které jistě pouze tímto týdnem neskončí. 
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Hasičské soustøedění – Zderaz



Houbařská sezóna je v plném proudu. Vzhledem k tomu, že
naše město není obklopeno hlubokými lesy, vyrážejí mnozí na
houby autem. To, pak nechají odstavené na lesní cestě, v mís-
tě napojení této cesty na silnici anebo přímo na silnici. Někdy
je umístěna na „prvním stromu“ značka zákaz vjezdu, a tak ti-
to houbaři – motoristé bláhově zaparkují ještě před značkou
v domnění, že nic neporušují. Značka však nemusí být vůbec

umístěna, platí tzv. obecná úprava zákona, která zmíněné ko-
nání nedovoluje. Zákaz jízdy či odstavení motorového vozid -
la plyne jednak ze zákona o silničním provozu a dále z les-
ního zákona. Za porušení dotčených ustanovení hrozí pokuta
až do výše 5 000 Kč dle zákona lesního popř. od 1 500 do
2 500 Kč dle zákona o silničním provozu. Jestliže byste na sběr
hub vyrazili kolmo, vězte, že je v lese zakázáno jezdit na ko-
le mimo lesní cesty a vyznačené trasy. Dávejte tedy pozor, aby
Vás vlastnoručně nasbírané hříbky, nepřišly až příliš draze.

Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista

Dobrý den vážení čtenáři. Tak máme
za sebou prázdniny. Jsme odpočatí a sna  -
žíme se vrátit do zaběhnutých kolejí běž  -
ného života. Takový je ale život. Já vám
dnes navrhnu recepty, které vám ještě při-
 pomenu čas prázdnin a dovolených. Bu-
 dou to dvě houbové polévky a něco faj-
nového na gril. 

HOUBOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: čerstvé houby,
vel kou lžíci sádla, cibuli, hladkou mou-
 ku na jíšku, vajíčko, špetku drcené -
ho kmínu, sůl, pepř, zeleninový vývar
z kostky.
Postup: drobně pokrájenou cibuli zpěňte
na sádle, přidejte pokrájené houby, okmí-
 nujte, přisolte a poduste. Zasypte moukou
a krátce osmažte. Za stálého míchání po-
 stupně zalévejte vývarem. Přiveďte k va-
ru, přidejte rozšlehané vejce, krátce po-
vař te. Dochuťte solí, pepřem, případně
Podravkou. Kdo by chtěl, může si přidat
na kostičky pokrájen vařené brambory. 

HOUBOVÁ DRŠŤKOVÁ
Co budete potřebovat: tvrdší hřibovité
houby, sádlo, cibuli, pár stroužků čes-
 neku, mletou sladkou i pálivou papri -
ku, hladkou mouku, sůl, pepř, majo rán-
 ku, hovězí bujon z kostky. 

Postup: na sádle osmahněte jemně po-
krá jenou cibuli a rozetřený česnek, zasyp -
te moukou a osmažte. Přidejte papri ky,
špetku pepře, nařeďte vývarem, krátce po-
 vařte. Následně přidejte pokrájené hou-
 by. (pokud možno jenom hlavičky). Dále
lžičku drcené majoránky, vařte do změk-
 nutí hub. Na závěr si každý dochutí tím,
co uzná za vhodné. 
Když doma grilujeme, upřednostňuji mle-
 tá masa. U nich totiž bývá malá pravdě -
podobnost, že je neukoušete. Můžete si
dále z jedné velké porce mletého masa vy-
 tvořit několik samostatných menších por-
 cí, které si ochutíte dle vaší fantazie. To
samé je s tvarováním. Můžou to být pla-
cičky, bochánky, šištičky, obalené na špej-
 lích… Z mletých mas dávám přednost
mletému vepřovému, které si doma sám
umelu, nebo u dobrého řezníka, který vám
před vašima očima namele to, co si vy-
berete. A ještě jedna zkušenost. Vždy je
dobré připravené maso na grilování ne-
chat 1–2 hodiny odpočinout v chladničce.

Neodpustím si a nabídnu vám jeden
recept, který mne nikdy nezklamal. 

VEPŘOVÉ PLACIČKY SE SMETANOU
A SÝREM
Co budete potřebovat: libovější mleté ve-

 přové maso, 0,5 dcl smetany na šlehá-
 ní, vajíčko, sýr na strouhání, sůl, mletý
pepř, špetku mletého nového koření,
trochu kari, olej na potírání. 
Postup: všechny uvedené ingredience pro-
 míchejte s mletým masem, nechte odpo -
činout. Následně ještě jednou promíchej -
te, ochutnejte. Určitě nic nezkazíte, přidáte-li
1–2 lžičky sojové omáčky. Vypracujte pla-
 cičky a pokládejte na rozehřátý gril. Ne-
grilujte zprudka. Občas potírejte olejem.
Za deset minut jsou hotové. Doporučuji
současně s grilováním placiček si ugrilo -
vat paprikové lusky, které rozpůlíte a od-
straníte semínka.

Závěrem ještě jedna mňamka na grilu.

KUŘECÍ KŘIDÉLKA NA MEDU
Co budete potřebovat: kuřecí křidélka
a marinádu. Tu si připravíte následov -
ně: asi v jednom dcl vody si rozpustí-
te 3 lžíce medu, přidáte několik lžic
olivového oleje, lžičku koření Gurmán,
lžičku sladké papriky, špetku mleté-
ho nového koření, menší lžičku soli. 
Postup: marinádu dobře promíchejte
a kři délka v ní namočte. Dejte přes noc
do chlad ničky. Je třeba je několikrát oto-
 čit, aby se marináda dostala všude. Při
grilo vání křidélka potírejte zbylou mari-
 nádou. 

Ke všem jídlům vám přeji dobrou chuť. 
Pavel Culek 

A proč vlastně ztracené PBŘ může vy-
 jít draho? Nejméně ze dvou důvodů:
1) Zpětné vypracování nového PBŘ k tře-

 ba jen 5 nebo 10 let staré stavbě je
úkol velmi náročný na čas a odbornost
zpracovatele, neboť normy se často mě-
 ní a zpětně se dopátrat platné legis-
lativy k danému časovému období je

nadmíru obtížné. Takové obnovení PBŘ
pak bývá několikanásobně dražší, než
kolik stálo v původním projektu.

2) Tím druhým a prozaičtějším důvo-
 dem je to, že se jedná o dokumenta-
ci, která má být podle zákona o po-
 žární ochra ně vedena, a kdo ji nemá,
hrozí mu pokuta od orgánu státního

požárního dozoru až do výše 250 ti-
 síc korun. 
Poučení na závěr – PBŘ neodkládat

na neznámé místo, neztrácet, vždy chrá-
nit před ztracením, zničením, před po-
vodní i před požárem…! 

mjr. Ing. Jan Novotný, 
HZS Pardubického kraje
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Kulináøské okénko

Lesní cesty



SKUPINA – A KEN ELI FC KZ B S P
KENYA X 6:0 7:0 0:1 6 13:1 2
ELI TÝM 0:6 X 3:2 0:3 3 3:11 3
FAN CLUB 0:7 2:3 X 1:8 0 3:18 4
KOPEČEK ZMRZ 1:0 3:0 8:1 X 9 12:1 1

KENYA – ELI TÝM 6 : 0
Svoboda 2x, Kubát, Teplý, L. Vlk, Příhoda
FAN CLUB – KOPEČEK ZMRZLINY 1 : 8
Boháč – Bacovský 3x, Krejčík 2x, Ježek, J. Svoboda, Jandát
KOPEČEK ZMRZLINY – KENYA 1 : 0
Ježek
ELI TÝM – FAN CLUB 3 : 2
Kopečný 2x, Voženílek – Homola, Řezábek
KENYA – FAN CLUB 7 : 0
Kubát 3x, Teplý 2x, Příhoda, Svoboda
ELI TÝM – KOPEČEK ZMRZLINY 0 : 3
Bacovský 2x, Jandát

SKUPINA – B La OP CVR DOB B S P
LaNo X 2:0 4:1 0:4 6 6:5 2
OPATOVICE n/L 0:2 X 2:1 sn 0:2 2 2:5 3
LEV CVRČOVICE 1:4 1:2 sn X 0:9 1 2:15 4
DOBŘANY SNACK 4:0 2:0 9:0 X 9 15:0 1

LaNo – OPATOVICE 2 : 0
M.Novotný, Majovský
CVRČOVICE – DOBŘANY 0 : 9
Pitthard 2x, V. Šlehofer ml. 2x, D. Kovařík 2x, V. Šlehofer st., Marek, Česák
DOBŘANY – LaNo 4 : 0
V. Šlehofer st., V. Šlehofer ml., Česák, Zelenka
OPATOVICE – CVRČOVICE 2 : 1 s.n.
Veselský, Kopa – Škodak
LaNo – CVRČOVICE 4 : 1
Stránský, Tajovský, J. Novotný, Förstl – Kudrik
OPATOVICE – DOBŘANY 0 : 2
Pitthard, Česák

O 7. MÍSTO FAN CLUB – CVRČOVICE 1 : 2 s.n.
Homola – Buzek, Dědek

O 5. MÍSTO ELI TÝM – OPATOVICE 2 : 0
Kopečný, Hanyš

SEMIFINÁLE KOPEČEK ZMRZLINY – LaNo 4 : 0 
Svoboda 2x, Krejčík 2x
KENYA – DOBŘANY 2 : 1 s.n.
Kubát, Příhoda

O 3. MÍSTO LaNo – DOBŘANY 1 : 2 s.n.
Kunc – V.Šlehofer ml., Marek

FINÁLE KENYA – KOPEČEK ZMRZLINY 1 : 2
Teplý – Svoboda, Bacovský 

KONEČNÉ POŘADÍ
1. HBC KOPEČEK ZMRZLINY 2013 5. ELI TÝM
2. KENYA 6. HBC OPATOVICE n/L
3. TJ DOBŘANY SNACK 7. HCB LEV CVRČOVICE
4. LaNo 8. FAN CLUB

Nejužitečnější hráč Radim KUBÁT (Kenya)
Nejlepší střelec Jan BACOVSKÝ (HBC Kopeček zmrzliny 2013)
Nejlepší brankář Tomáš DVOŘÁČEK (HBC Kopeček zmrzliny 2013)

SOUPISKY TÝMŮ

HBC KOPEČEK ZMRZLINY 2013
Tomáš Dvořáček, Tomáš Jiřík, Martin Veselý, Jan Bílek, Jakub Ježek, Jan Ba-
 covský, Václav Jandát, Josef Krejčík, Jan Fišer, Petr Sádovský, Jakub Svobo -
da, Daniel Černý

KENYA
Petr Svoboda, Petr Šanda, Luboš Moravec, Jan Příhoda, David Kazimír, Ra-
dim Kubát, Aleš Mít, Jakub Nebřenský, Stanislav Teplý, Tomáš Vlk, Lukáš Vlk,
Jan Čížek, Jakub Horák, Tomáš Hackenberg, Jiří Kalousek, Jaroslav Pospíšil,
Jan Kraus, Petr Sedmák, Jan Stýblo 

TJ DOBŘANY SNACK
Marek Hájek, Václav Šlehofer st., Václav Šlehofer ml., Daniel Kovařík, Josef
Česák, Martin Pitthard, Jan Kovařík, Zdeněk Zelenka, Jan Marek, Milan Hoff-
 man

LaNo
Petr Smekal, Veronika Lacioková, Jan Novotný, Michal Novotný, Jiří Marek, Jin-
 dřich Kunc, Tomáš Kubík, Milan Machač, Petr Novotný, Filip Förstl, Tomáš
Tajovský, Miroslav Stránský, Roman Krejčí, Patrick Maixner, Tomáš Schejbal

ELI TÝM
Eliška Škodová, Tomáš Hudec, Veronika Hudcová, Kateřina Kandrová, Ve-
ronika Zapadlová, Petr Erben, Lucie Rejlová, Aleš Hübl, Lukáš Bernát, Dan
Hanyš, Ivana Farkašová, Marek Voženílek, Marek Březina, Jakub Kopečný

HBC OPATOVICE n/L
Tomáš Novotný, David Novotný, Michal Poledno, Patrick Pataki, Filip Grego -
ra, David Kopa, Vojtěch Mlynář, Lukáš Málek, Tomáš Sevkanič, Jiří Kazda, Ja-
 kub Veselský, Petr Češka 

HCB LEV CVRČOVICE
Michal Kučera, Jan Buzek, Jakub Kučera, Jiří Schram, Zdeněk Dědek, Milan
Schnaubelt, Ladislav Bendl, Michal Buzek, Josef Beran, Jan Kundrik, Lukáš
Pleskot, Josef Škodak, Martin Kubec, František Schnaubelt 

FAN CLUB
Petr Kmoníček, Jakub Kmoníček, Pavel Boháč, Aleš Šejna, Tomáš Suchánek,
Jan Hanzlík, Martin Pánek, Petr Netušil, Michal Kohout, Pavel Hohenberger,
Michal Motyčka, David Štainer, Lukáš Zítka, Šimon Pilek, Aneta Robová, Do-
 minik Šurkala, Ladislav Homola, Jan Řezábek, Pavel Rob

ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI 2016–17 
A-TÝM – 1. NHbL
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TURNAJ O POHÁR LETNÍ POHODY 2016  sobota 30. 7.



NÁBOR DO ODDÍLU KARATE
PŘELOUČ

Nábor do oddílu karate proběhne ve
středu 14. září 2016 v 17.00 h. v tělo -
cvičně internátu bývalého učiliště (u vý-
jezdu na Pardubice, hned vedle kasáren).
Nábor je určen pro muže, ženy, dorosten -
ce, děti, zkrátka všechny, kterým dochá-
zí, že se o jejich bezpečnost nikdo sta-
rat nebude, pro všechny, kdo si chtějí
zlepšit kondici, motoriku, postřeh a na-
učit se věřit svým schopnostem.

Koncem měsíce července proběhlo již
tradiční soustředění oddílu v Českém ráji.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
padesáti účastníkům všeho věku za zvlád-
 nutí Igorových kondičních cvičení, které
dokáží oddělit „mamínky“ od normálních
lidí, za podané slušné fyzické výkony, dě-
 tem i dospělým za ukázkovou kázeň, děv-
 čatům za zvládnutí kurzu přežití v čes -
kých podmínkách včetně manipulace se
zbraní, což dělá problémy i chlapům.

Rád pracuji s lidmi, kteří pochopili, že
je to jen na nich, jestli si dokáží poradit
při ohrožení života, třeba jen tím, že včas
zareagují a uhnou před náklaďákem vjíž-
 dějícím do lidí, či nějakou další tragédií,
která může v budoucnu nastat i u nás.

Souček Lubomír
facebook - skupina Karate Přelouč

tel. 606 125 988
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Bojové sporty na Pøeloučsku

V SOKOLOVNÌ SE CVIČÍ UŽ OD ZÁŘÍ  5. záøí – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ



V příjemném víceúčelovém spor-
tov ním areálu, dobře zakomponova-
ném do místní krajiny Vasury Kolesa,
se 23. čer vence 2016 uskutečnil první
hlavní mítink roku tohoto závodiště. By-
 lo připraveno na devět dostihů (usku-

tečnilo se osm) se smíšeným provozem,
roviny/překážky.

Před překážkovým prologem pěti do-
 stihů byly předány ceny/ručně brouše-
 né skleněné poháry, loňským překážko -
vým šampionům.

Poháry převzaly (sezóna 2015) jez-
 dec Kratochvíl, žokej Sovka, jezdkyně
amazonka Řezáčová, za „nepřítomné-
ho“ trenéra Váňu st. převzala pohár pa-
 ní Bartošová.

Po prvním kole Koleského překáž-
kového šampionátu součastně bodů
mají jezdci Ferhanov a Odložil. V žo-
 kejích boduje vítězně Marcel Novák
a o bod míň Váňa ml. 3, kategorii jezd-

O víkendu 15. 7. – 17. 7. 2016 se sjeli jezdci na historic -
kých motocyklech do areálu Tank Poweru, kde se uskuteč-
nil 2. ročník akce Classic Enduro Přelouč. Jednalo o setkání
terénních motocyklů do roku výroby 1993. Akce byla za-
měřená na prezentaci vývoje motoristického sportu v Pře-
louči. Byla zde instalována malá výstava fotografií, která
mapovala vývoj od Dukly Přelouč přes Svazarm Přelouč až
po současný Cross Club Přelouč. Při společném focení se se-
 šly 3 generace závodníků, kteří od roku 1953 až do součas -
nosti provozovaly tento sport. Svojí přítomností nás potěšil
pan Jiří Jasanský, který v Dukle začínal. Později se zúčastnil
několika Šestidenních, ve kterých 4x vyhrál soutěž o Stříbr -
nou vázu.

V pátek po příjezdu jezdců se v místní roubence disku -
tovalo, promítaly se filmy a řešily se problémy týkající se mo-
 tocyklového sportu. Na sobotní dopoledne byla připravena

trať na jízdu pravidelnosti, do které odstartovalo 37 jezd-
 ců. Do rozbahněného terénu vyrazil i nejstarší účastník
Jan Mátl z Rajhradic u Brna, kterému je již 74 let. Vítězem
se stal Luboš Vařeka, který dosáhl na 3 měřených kolech
pouhých 2 trestných bodů. V odpoledních hodinách se je-
 ly 30-minutové rozjížďky ve třech kategoriích, rozdělených
podle stáří strojů a jezdců. V nejstarší kategorii zvítězil
domácí Jaromír Kraus, třetí místo obsadil Norbert Borský.
V nejmladší kategorii zvítězil polský jezdec Marcin Nikiel,
který byl zároveň vyhlášen nejvzdálenějším účastníkem
setkání. 

Závěrem bych chtěl poděkovat městu Přelouč a Pardubic -
kému kraji za finanční podporu této akce, společnosti ZeHa
Studio za poskytnutí areálu a zajištění občerstvení a ubyto-
 vání pro vzdálené účastníky a pozvat diváky a závodníky na
další plánovaný ročník.
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2. ročník Classic Enduro Pøelouč

První Kolesa



Opět po roce se přeloučský Orel zúčastnil v polovině
srpna největšího florbalového turnaje na světě – pražského
Czech Openu. Tento otevřený mezinárodní turnaj se koná
pravidelně již od roku 1993 v prázdninové Praze, což sebou
nese nejen sportovní, ale i společenské a kulturní zážitky
pro zúčastněné hráče a hráčky. A že jich letos bylo požeh -
naně – turnaje se zúčastnilo rekordních 272 týmů, což je
tisíce aktivních florbalistů a florbalistek celkem z 19 zemí
Evropy!

Tentokrát se k mužskému výběru Orla Přelouč přidalo po
několikaleté pauze i družstvo žen. Poměřit si síly s českými
i zahraničními týmy z nejvyspělejších florbalových zemí ja-
ko je Švédsko, Finsko nebo Švýcarsko, znamenalo pro oba
celky dobrou prověrku před nezadržitelně se blížícím star-
tem nové sezóny.

Mužům vstup do turnaje vyšel na jedničku. Nejprve si
hladce poradil s ukrajinským Ravens 4:1 a poté se švýcar -
ským celkem Lions Meilen 5:1. Ženám se už tolik nevedlo.
Prohry 4:0 a 7:0 bez jediné vstřelené branky mluví za vše.
Není tak divu, že se večerní společný ,,rozbor“ obou týmů
u piva trochu protáhl. 

To mělo za následek, že poslední zápas ve skupině muži
projeli 0:4, naopak ženy při prohře 2:7 vstřelili alespoň prv-
ní dvě branky v turnaji. Resumé po základních skupinách
tedy znělo: muži druzí ve skupině, ženy poslední, čtvrté. Ale
jelikož do play off postupovaly všechny týmy, mohly se i Orli-
 ce těšit na vyřazovací boje.

V něm na ně čekal tým ze Slovinska. Těsná prohra 1:2
však znamenala konec a rozloučení s turnajem již v prvním
kole play off. 

To mužské družstvo Orla bylo po druhém místě ve sku-
pině nasazeno rovnou do druhého kola. Ale tam ho bohu-
žel předvedlo svoje nejhorší vystoupení v celém turnaji. Ne-
disciplinovaný výkon zejména v obranné fázi znamenal
prohru 0:5. Postupem do druhého kola play-off alespoň vy-
rovnalo svůj historicky nejlepší výsledek.

Na závěr originální zhodnocení nejproduktivnějšího hrá-
 če týmu Martina Šetiny: „Po třech letech jsem měl možnost
si zase zahrát na Czech Open. Zda to byl úspěch, nebo ne,
se dá těžko posoudit. Když bych to měl celkově shrnout, tak
dávám 8 bodů z 10 za to, že jsem nedělal první večer velkou
ostudu po Praze! (usmívá se) Ještě by stál za zmínku můj
hattrick, ale to by vypadalo, jako že machruju.“

Sestava Orel Přelouč: Kot – Verunáč, Janata, Reinert, –
Pozler, Jezdinský, Kurka, Šetina, Polívka, Knížek.

Sestava Orlice Přelouč: Prokšová – Bílá, Filipcová, Joh-
no vá, A. Nováková – Bačkovská, Baťhová, Fiedlerová, Kři-

 ván ko vá, D. Nováková, Solilová, Štěpánková, Taichová, Vo-
kounová.

Pro všechny zájemce o florbal pak před začátkem no-
 vé sezóny připomínáme, že v září probíhá nábor do všech
mládežnických kategorií (detaily viz dále). Začít hrát pra-
videlně florbal je jednoduché – přijď v září na trénink pří-
slušné věkové kategorie dle tohoto rozpisu v Městské spor-
tovní hale v ulici Za Fontánou a hned se můžeš zapojit:

1. Přípravky – kluci i holky (roč. nar. 2008–2009) – 
úterý a čtvrtek 16:00–17:30 hod.

2. Elévové a elévky (roč. nar. 2006–2007) – 
úterý a čtvrtek 16:00–17:30 hod.

3. Mladší žáci a žákyně (roč. nar. 2004–2005) – 
úterý a čtvrtek 16:00–17:30 hod.

4. Starší žáci a žákyně (roč. nar. 2002–2003) – 
úterý a čtvrtek 17:30–19:00 hod.

5. Dorostenci a dorostenkyně (roč. nar. 2000–2001) –
úterý a čtvrtek 17:30–19:00 hod.

6. Junioři a juniorky (roč. nar. 1998–1999) – 
úterý a čtvrtek 17:30–19:00 hod.

Pokud nemáš florbalové vybavení, nevadí – můžeme
zapůjčit, a to včetně kompletního brankářského. 

Tréninky povedou dospělí licencovaní trenéři a tre-
nérky s mnohaletými zkušenostmi z trénování a vedení
dětských a mládežnických týmů chlapců i dívek. 

Bližší podrobnosti na telefonu 732 610 593 u předse-
dy oddílu, nebo na nástěnkách ve městě či přímo v hale
před tréninkem.

Michal Pleskot a Mirek Kumstýř
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Orel Pøelouč – oddíl florbalu

 kyň svůj post drží Barbora Málková
a loňský obhájce Váňa st. opět i letos
vítězně boduje, hned v závěsu za ním
je trenér Radek Žalud. Loňská překáž -

ková šampiónka Veronika Řezáčová
své první body nezískala, protože v do-
 stihu, kterém startovala (byl devátý, prou-
 těné překážky) byl tento dostih zrušen

po star tu a neobnoven. Druhý Koleský
mítink je 13. srpna 2016 se smíšeným
provozem roviny a překážky.

Josef Vaníček ml.
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