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Příští číslo: Dubnové číslo Roštu vyjde v pátek 7. dubna 2017.
Uzávěrka příštího čísla je 22. března 2017.

Zprávy z radnice
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RADA MÌSTA PŘELOUČE
67. schůze rady města proběhla
6. 2. 2017. Schválila Plán odpadového
hospodářství města Přelouč na období
5 let jako opatření obce v samostatné působnosti.
Rada města rovněž rozhodla, že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky Oprava tribuny fotbalového stadionu

nejvhodnější nabídku podal uchazeč MATEX HK s.r.o. Hradec Králové s nabídkovou cenou 3.476.641,- Kč bez DPH. A rada města s tímto uchazečem schvaluje
příslušnou smlouvu o dílo na realizaci
této veřejné zakázky. Předmětem plnění
je oprava a rekonstrukce ocelové části tribuny navazující na nově zateplenou zdě-

ZASTUPITELSTVO MÌSTA
XIV. Zastupitelstvo města Přelouče, konané dne 16. 2. 2017,
vzalo na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze
dne 8. 1. 2017 a určilo novou členkou Osadního výboru Lohenice paní Soňu Štolpovou.
Dále zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu měst pro rok 2017 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit
160.162.000 Kč a výdaje 184.863.000,- Kč. Schodek rozpočtu ve
výši 24.701.000,- Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
Schválena byla zastupitelstvem i pravidla pro pacht zemědělských pozemků ve vlastnictví města Přelouč. Rovněž vyhlásilo záměr na propachtování souboru zemědělských pozemků
ve vlastnictví města Přelouč jedinému zájemci za roční pachtovné.
Zastupitelstvo rozhodlo poskytnout dotaci z rozpočtu města
na rok 2017 pro Charitu Přelouč ve výši 120.000,- Kč na úhra-

nou část kabin sportovního areálu. Jedná
se o ocelovou konstrukci hlediště, které
se nachází v pokročilém stádiu koroze.
Rozhodnuto bylo i o poskytnutí dotace
z rozpočtu města na rok 2017 ICE SPEEDWAY CLUBU Přelouč ve výši 5.000,- Kč na
výdaje související s pořádáním Mistrovství ČR dvojic na ledové ploché dráze –
písníky Mělice – elektrické energie, propagaci – plakáty, programy a na nákup
cen.
mh

du mzdových nákladů do 30% výše poskytnuté dotace, na nájem, elektřinu, plyn, internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi, 100.000,- Kč pro charitu Přelouč na
úhradu mzdových nákladů do 50 % poskytnuté výše dotace, na
pohonné hmoty, opravu aut, nájem, elektřinu, telefony pracovníků, pojištění. 320.000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč na provoz a údržbu budovy – úhradu spotřeby energií, plyn,
elektřina, vodné a stočné. 200.000,- Kč pro FK Přelouč na dopravu k utkáním, startovné na turnajích, údržbu hracích ploch,
nákup sportovního vybavení, energie – elektřina, plyn, vodné,
stočné a pronájem tělocvičen. 150.000,- Kč pro Rugby Club Přelouč na dopravu k zápasům, pronájem tělocvičen, sportovní
vybavení, rozhodčí, ubytování a stravování na soustředění.
120.000 pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 120.000,- Kč na startovné, cestovné, rozhodčí a energie – elektřina, vodné a stočné.
120.000,- Kč pro Orel jednotu Přelouč, oddíl florbalu na pronájem sportovní haly, cestovné, rozhodčí a startovné v soutěžích a 120.000,- Kč pro Basketbalový klub Přelouč na pronájem sportovní haly, rozhodčí, cestovní výdaje na zápasy.
mh

V Pøelouči vznikne nový dopravní terminál
Jeden z prvních sedmi nových připravovaných dopravních
terminálů v Pardubicko-Hradecké aglomeraci by měl již v příštím roce sloužit cestující veřejnosti vpřed železničním nádražím Přelouči. Právě tam mají připravený projekt, včetně pravomocného
stavebního povolení. Železniční, ale
i autobusoví cestující se dočkají celkové rekonstrukce, ale současně modernizace prostoru před výpravní budovou železniční stanice. Podle přeloučské
radnice stávající situace již řadu let nevyhovuje požadavkům na bezpečný
a moderní způsob dopravy. Projekt
nového terminálu počítá s vybudováním nové točny a zastávek pro městské i regionální autobusy, k dispozici
by měla být i nová stání pro jízdní kola, a navíc budou vybudována parkoviště typu Park+Ride a Kiss+Ride s kapacitou 67 míst. Přestupní terminál
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veřejné dopravy by měl být dokončený nejpozději v druhé polovině roku 2018.
(MAH)
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Vybrané obce region Přeloučsko -

Trh práce
na Pøeloučsku

Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán
ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce.

Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 31. 1. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 389 416
uchazečů o zaměstnání. To je o 8 043 více než v prosinci 2016
a o 77 987 méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší lednovou hodnotu od roku 2008, kdy ÚP ČR evidoval 364 544 nezaměstnaných. Z celkového počtu lidí bez práce bylo v uplynulém
měsíci 367 168 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných
osob vzrostl na 5,3 % (prosinec 2016 – 5,2 %, leden 2016 –
6,4 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v lednu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 135 536. V mezinárodním srovnání byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za prosinec 2016) míra
nezaměstnanosti v ČR nejnižší v EU.

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 1/2017
K 31. 1. 2017 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 4 133 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 5 705 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadalo 0,7 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 3,4 %.
Ve sledovaném měsíci zůstala nezaměstnanost na stejné
úrovni. Nejvíce uchazečů o zaměstnání bylo umístěno v odvětví obchod a služby, kde dochází k největší fluktuaci. Sezónnost
se v tomto okrese projevuje nejméně z celého Pardubického
kraje, a tudíž do evidence v lednu nepřišlo tolik uchazečů ze
sezónních odvětví, jako tomu bylo v ostatních okresech. K mírnému nárůstu došlo pouze u řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků hlavní stavební výroby.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc leden 2017
byla v obcích regionu Přeloučsko:
Holotín 10,5 %, Labské Chrčice 9,5 %, Litošice 8,5 %, Sovolusky 8,3 %, Újezd u Přelouče 8,3 %, Turkovice 8,2 %, Morašice
7,4 %, Strašov 7,4 %.

Kontakty:
ředitelka

950 144 407,
martina.malinska@pa.mpsv.cz,
zprostředkování zaměstnání
950 144 401,
NSD – hmotná nouze
950 144 520,
SSP
950 144 501/502/504,
příspěvek na péči
950 144 521,
dávky OZP (průkazky)
950 144 506.
Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz
JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti
Krajské pobočky v Pardubicích

Tok nezaměstnanosti

Nezaměstnanost
v regionech v okrese Pardubice:
Přelouč
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4,5 %

Pardubice

3,1 %

Holice

3,6 %
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Produkce domovního odpadu za rok 2016
Jako každý rok přinášíme přehled druhů a množství vámi sebraných využitelných složek domovního odpadu ať již formou sběrných nádob, prostřednictvím sběrných surovin nebo formou sběru žáků v základních školách a zároveň celkový přehled produkce
domovního odpadu. Domovní odpad zahrnuje tyto složky komunálních odpadů: využitelný, nebezpečný, objemný, směsný. V následující tabulce je uveden přehled množství vyprodukovaného domovního odpadu od občanů v období 2012–2016:

Pro doplnění výše uvedené informace uvádíme následující přehled jednotlivých druhů a množství využitelných složek domovního odpadu:

A v přepočtu v kg na 1 občana:

Další tabulka představuje výši finanční odměny, kterou město obdrželo za sběr papíru, plastu, kompozitních obalů, skla, železa,
textilu a za zpětný odběr elektrozařízení:

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že oproti roku 2015
došlo v roce 2016 k mírnému poklesu celkového množství domovního odpadu. K mírnému poklesu došlo i u produkce využitelného odpadu, což je dáno hlavně poklesem železa odevzdaného občany ve sběrnách a poklesem množství bioodpadu.
Produkce směsného odpadu má od roku 2015 klesající tendenci, což je z hlediska dalšího vývoje žádoucí. Stejně tak došlo
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k poklesu množství nebezpečného odpadu. Naopak k nárůstu došlo u využitelného objemného odpadu, u papíru a skla;
u plastu došlo naopak k mírnému poklesu; k poklesu množství došlo i u kompozitních obalů; tento pokles je způsoben
předáváním odpadu k využití na jiné koncové zařízení, které vykazuje váhového množství nikoliv procentuální, jak tomu bylo u předcházejícího koncového zařízení. Snižování množství

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
odevzdaného kovu od roku 2014 je důsledkem zpřísnění legislativy související s podmínkami vykupování této komodity.
V rámci zpětného odběru bylo občany ve sběrném dvoře odevzdáno 565 ks použitých velkých elektrozařízení.
U finanční odměny za sběr papíru, plastu, skla, kompozitních
obalů, textilu a za zpětný odběr elektrozařízení došlo v loňském
roce k navýšení.
Následující informace se stále opakují, ale z hlediska přístupu k problému nakládání s odpady je neustálé opakování na
místě. Snahou občanů by mělo být důsledně vytřídit a předat
k dalšímu využití co největší množství využitelného odpadu. Jedině tak bude snižováno množství odpadů ukládaných na skládku bez dalšího využití, neboť od částky za sběr a svoz směsného odpadu se odvíjí i maximální výše sazby místního poplatku
za odpad. Do popelnice nebo kontejneru na směsný odpad patří pouze odpad po důkladném vytřídění všech nebezpečných
složek (např. plechovky od barev, zbytky barev, oleje, léčiva), všech
využitelných složek (papír, plast, sklo, tetrapak, bio, kovy, textil,
obuv) a všeho použitého elektrozařízení (např. fény, varné konvice, toustovače, radiopřijímače, zářivky). Město Přelouč v tomto směru neustále zlepšuje podmínky pro to, aby občané mohli třídit s co nejmenším úsilím (v letošním roce zavedení svozu
plastu a tetrapaku od rodinných domů). Město bude dále podle potřeby zvyšovat hustotu sběrné sítě zřizováním nových stanovišť; v tomto směru přivítáme podněty občanů na konkrétní
lokality vhodné pro nová stanoviště nádob na tříděný odpad.

w

Na tomto místě musíme upozornit na problém, který potěšující není a který neustále přetrvává. Jedná se o odkládání odpadů na zem mimo nádoby na odpad, a to nejen odpadu využitelného v případě, kdy je kontejner plný, ale hlavně odpadu
objemného a směsného (záchodové mísy, matrace, koberce,
nábytek, igelitové tašky se směsným odpadem, apod.). Žádáme
proto občany v případě, že vidí neukázněného občana, který se
takto zbavuje svého odpadu, aby tohoto občana upozornili na
nezákonnost a hlavně neslušnost a bezohlednost jeho počínání, event. aby pořídil elektronický záznam tohoto počínání nebo
zavolal Městskou policii, neboť v případě, že budeme lhostejní,
tento problém bude nadále přetrvávat a nepořádek kolem kontejnerů bude dále narušovat vzhled města. Rovněž bychom chtěli upozornit občany v případě, že mají např. při nákupu nového
nábytku, větší množství objemnějších obalů, aby tyto odevzdali
přímo ve sběrném dvoře, neboť jednorázovým zaplněním kontejneru znemožní odložit odpad ostatním občanům, kteří pravidelně po menším množství kontejner plní, a dochází tak k odkládání
mimo nádoby, což opět způsobuje nepořádek na stanovištích.
Město Přelouč touto cestou jako každý rok děkuje všem občanům, kteří svým přístupem k problematice odpadů mají zásluhu na výše uvedených údajích, dále děkuje svozové společnosti za vstřícnou spolupráci, technickým službám za úklid
stanovišť, základním školám a sběrným surovinám za nezištnou pomoc při poskytování podkladů spojených s vykazováním
sebraného množství odpadu.

Proč se recyklují nefunkční úsporné záøivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale
víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše město. Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře v ulici Pardubická 1630, do malé
sběrné nádoby umístěné v budově městského úřadu v ulici
Československé armády 1665 nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich pro opětovné použití
získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro
součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny
zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.

3 / 2017

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2015 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky
hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozaøízení
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje
pro místní části města Přelouče svoz komunálního velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru.
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, koberce, apod., dále pneumatiky z osobních automobilů.
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od
barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky,
baterie), apod.

KLENOVKA – na parkovišti u školy
ŠTĚPÁNOV – u kontejnerů
TUPESY – točna u zastávky
ŠKUDLY – u požární nádrže
LHOTA – na návsi

* změna času oproti předchozím svozům; z důvodu zastávky
v obcích Mokošín, Brloh a Benešovice.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky,
apod.
Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího harmonogramu:
Termín svozu:

sobota 1. dubna 2017

STANOVIŠTĚ
LOHENICE – parkoviště u restaurace
MĚLICE – před obchodem

9.00 – 9.20
9.30 – 9.45
10.25 – 10.35 *
11.35 – 11.50 *
11.55 – 12.10 *

Svoz větví
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů
a keřů. Svoz se uskuteční pro:

HODINY

q místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota,
Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy)

8.00 – 8.15
8.25 – 8.40

v pondělí 20. března 2017
Větve je nutné na tento termín připravit před dům,
a to nejdříve víkend před svozem.
q město Přelouč

v pondělí 27. března 2017
Větve je nutné na tento termín připravit před dům,
a to nejdříve víkend před svozem.

Svoz bioodpadu
v hnědých plastových nádobách

Inzerce

Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že
svoz bioodpadu zajišťovaný pomocí hnědých plastových nádob
bude po zimní přestávce zahájen ve 14. týdnu, tedy ve středu
5. dubna 2017 a bude probíhat stejně jako v předchozích
letech v závislosti na dané lokalitě. Dále upozorňujeme občany, že pro sběr bioodpadu pomocí hnědých plastových nádob
můžou být k rodinnému domu na č.p. zapůjčeny max. 2 ks malých nádob (o objemu 120 l).
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky rozložitelný odpad ukládat celoročně. Připomínáme provozní dobu
sběrného dvora:
Pondělí
Středa
Pátek
Sobota
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13 – 17 hod.
10 – 15 hod.
13 – 17 hod.
8 – 12 hod.
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Ztracená obuv
V odpoledních hodinách byli strážníci přivoláni do obchodního domu Tesco. Na místě se nacházel muž, cizinec, který postrádal svoje boty. Jak se později ukázalo, dotyčný si obuv odložil do vozíku na prázdné krabice a šel si nakoupit. Když se
vrátil, vozík ani boty nikde nenašel. Kdo s obuví odešel domů, se bohužel nepodařilo zjistit.

Samomluva
Hlídka MP přijala
oznámení o muži, který sedí v místní herně
u automatu a mluví
sám se sebou. Obsluze
baru se toto jednání
zdálo podivné a tak přivolala strážníky. Ti provedli lustraci muže, jestli
není v pátrání. Tato domněnka se však nepotvrdila. Vidíte, zase jeden důkaz, že časté hry na výherních automatech nic dobrého nepřináší.

sdělili, že dotyčný u nich byl včera v noci a házel jim počítačové komponenty do schránky :-)
Na základě tohoto zjištění byl podnapilý muž odeslán domů.

Podnapilý agresor
Hlídka MP musela přivolat záchrannou službu
k silně podnapilému muži, který nebyl schopen pohybu ani komunikace. Naměřená hodnota alkoholu
3,29 promile nedávala jinou možnost, než opilce odvézt na protialkoholní záchytnou stanici v Pardubicích. Jelikož muž při převozu začal být agresivní, musel posádku záchranné služby doprovodit policista.

Udělalo se mu nevolno
Starší muž přišel do místního bufetu, kde se
mu udělalo nevolno. Přivolaná hlídka MP na místě zjistila, že personál zároveň zavolal na rychlou
záchrannou sužbu. Záchranáři muže naložili do
sanitky a odvezli do Pardubické nemocnice. Ukázalo se, že
muž prodělal infarkt. Strážníci odvezli věci, které zůstali v bufetu do místa jeho bydliště a vyrozuměli nejbližší příbuzné.

Ukradená peněženka
V pravé poledne se na služebně MP rozezněl telefon. Paní
na druhé straně linky oznámila krádež peněženky v obchodním
domě Penny. Uvedla, že měla v kapse peněženku. Když zjistila,
že tam není, ztropila „poplach“. Zaměstnanci marketu uzamkli
vchod a vyčkali příjezdu hlídky MP. Když strážníci přijeli na
místo, peněženka již byla u své právoplatné majitelky. Nalezla
se na podlaze u regálu. Jestli vypadla ženě z kapsy, nebo ji někdo „pomohl“ se neví. Oznamovatelka navíc hlídce sdělila, že
si není jistá, zda v peněžence měla nějakou hotovost a tím pádem nevznikla žádná škoda a věc byla odložena.

Rvačka na ubytovně
Správce ubytovny ohlásil na služebnu MP,
že se poprali dva ubytovaní. Hlídka na místě zjistila, že se dva muži „popasovali“ mezi
sebou. Důvodem zřejmě byla přítelkyně jednoho z nich.
Nikdo nic oznamovat nechtěl,
pouze jeden z aktérů požádal
hlídku o to, aby si mohl zavolat matce a domluvit se s ní na
dnešní přespání. Hlídka muži
vyhověla.

Úhyn vodního ptactva
Strážníci také několikrát vyjížděli na oznámení o úhynu vodního ptactva. Jelikož se nikdy nejednalo o hromadný úhyn, nebylo potřeba přivolat na místo Státní veterinární správu.
Ptactvo dle platné legislativy zlikvidovaly Technické služby
města Přelouče.

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

Opilý oznamovatel
Na služebnu MP Přelouč přišel muž a oznámil, že včera koupil od kamaráda mobilní telefon
a teď neví co s ním, jestli není
náhodou kradený. Hlídka kontaktovala kolegy z místního policejního obvodu, aby si ověřila, jestli telefon není hlášený
jako kradený. Toto se nepotvrdilo. Policisté navíc strážníkům

3 / 2017

Inzerce

7

Zprávy z radnice

w

Vítání občánkù
Únorové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Šimon Lebduška

Jakub Milý
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Matěj Pilný

Valérie Svobodová

Klára Dvořáková
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Jarmila Urbánková
Zdenko Černík
Marie Makešová
Josef Pirožek
Miloslav Holan
Věra Drahokoupilová
Marie Špačková
Eliška Špásová
Štefan Adamík

101 let
94 let
90 let
90 let
89 let
89 let
88 let
87 let
86 let

Dobrý den,
chtěla bych poprosit o možnost umístění poděkování v Přeloučském Roštu společnosti Komplexní domácí péče s.r.o.,
paní Anně Kulakovské a kolektivu sestřiček za profesionální a osobní přístup při mém ošetřování.
Děkuje Helena Filipová

Vzpomínka
Dne 20. 3. 2017
vzpomeneme smutného výročí,
kdy nás před 13 lety opustila
naše milovaná manželka,
maminka a babička,
paní MILUŠKA VLACHOVÁ z Přelouče
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a rodina Bydžovských

Smuteční vzpomínka
Dne 1. 3. 2017
si připomeneme smutné 5. výročí
od tragické smrti
pana LIBORA ŠKRHY.
S láskou a se smutkem v srdcích
vzpomíná celá jeho rodina.
Děkujeme za tichou vzpomínku…

3 / 2017

Jiřina Křemenáková
Jaroslava Studená
Věra Škorcová
Vladimír Růt
Lubomír Pacák
František Vlach
Jaroslav Rambousek
Blanka Černíková
Jana Musilová
Helena Babáková

86 let
86 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let

Jarní koncert
kapely Acoustic Band
v pøeloučském kině
Rok 2017 je pro přeloučskou kapelu
Acoustic Band již šestou sezónou, ve které se těší na koncertní setkání se všemi
příznivci. Při ohlédnutí za tou minulou sezónou nelze z kapelního pohledu opomenout především krásné vzpomínky z podzimního koncertu na náměstí v Přelouči v rámci 22. ročníku
udílení cen Františka Filipovského. Pro AB bylo opravdu ctí být
společně s Vámi součástí této úžasné věhlasné kulturní akce.
Začátkem jara by kapela AB ráda v Přelouči navázala pozvánkou na koncert, jež se uskuteční za podpory Kulturních služeb
města Přelouč v pátek dne 24. 3. 2017 v příjemném prostředí
místního kina. Na postu zpěvačky posílila kapelu přeloučanda
Leona Šenková, kterou určitě není třeba nějak zvlášť představovat ☺ a těšit se můžete také na řadu nově repertoárově zařazených unplugged rockových songů, jež v koncertním setu zazní poprvé. O kvalitní zvuk se postará Martin Burket (Burket
Audio). Všichni jste na tento jarní koncert i na další akce s kapelou AB srdečně zváni! (www.acousticband.cz)
Za kapelu Acoustic Band Aleš Doležal.
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KNIŽNÍ NOVINKY
V MÉSTSKÉ KNIHOVNÌ
NAUČNÁ LITERATURA
Politika
HÁJEK, Petr
Smrt ve věži: manuál k přežití
katastrofy.
V Praze: Daranus, 2016.
Druhá světová válka
KALTENEGGER, Roland
Nejlepší odstřelovač wehrmachtu Matthäus Hetzenauer.
Praha: Mladá fronta, 2016.
Sociologie
LORENZ, Konrad
Osm smrtelných hříchů.
Praha: LEDA, 2014.
Umění
TŘEŠTÍK, Michael
Max Schmitt na singlu: nutkavé psaní o obrazech a jiných
věcech. Praha: Gasset, 2016.
Životopisy
KOVAŘÍKOVÁ, Blanka
Herecké balady & romance.
Praha: Brána, 2016.
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KRÁSNÁ LITERATURA
HANIBAL, Jiří
Vášně a boje Polyxeny z Lobkovic. Praha: Knižní klub, 2015.
HURNÍK, Ilja
Muzikální Sherlock.
Praha: XYZ, 2017.
POEZIE
ZAJÍC, Jan „Verše“.
Praha: Olympia: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.
LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
FUNKE, Cornelia
Měsíční drak.
Brno: CPress, 2016.
NÁŠ TIP PRO SPOLEČNÉ ČTENÍ
RODIČŮ A DĚTÍ
SCHMITT, Petra Maria
Kam chodí kosmonauti na záchod? : pohádky pro zvědavé
děti. V Praze: Fragment, 2016.
J. K.

Přeloučský ROŠT
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Základní škola Smetanova ul.
Okénko
výchovného poradce
V rámci projektu Technohrátky navštívili vybraní žáci 2. stupně SPŠ potravinářství a služeb Pardubice. Formou
praktických činností se seznámili s obory pekař, kuchař, cukrář a prodavač. Svou
zručnost si vyzkoušeli při výrobě chlebíčků, rozeznávání druhů mouky, zdobení
dortů a balení zboží. V závěrečné vědomostní soutěži „Hej Ty, víš to!?“ získali naši žáci v konkurenci dalších 7 škol
první místo a pochutnali si na ovocném dortu.
V rámci volby povolání proběhla
exkurze ve firmě Elmet Přelouč. Žáci poznali kusovou i sériovou výrobu
v oborech elektrovýroba, kovovýroba,
ekologické vytápění a zdravotní a laboratorní technika. Děkujeme pracovníkům a našim průvodcům za velmi dobrou prezentaci firmy. Žáci teď mají
jasnější představu o tom, jak se vyrábějí zesilovače, ventilační zařízení, ozvučení pro autobusy a jak se pracuje na
CNC strojích.
Deset vybraných žáků z 8. a 9. ročníku se zúčastnilo akce Technohrátky,
kterou pořádalo SOŠ a SOU technické
Třemošnice. Žáci se formou soutěží, her
a praktických ukázek seznámili s obory
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obráběč kovů, nástrojař, mechanik seřizovač, strojní mechanik a truhlář. Vyzkoušeli si své dovednosti při frézování drážky, modelování klíčenky, měření
rozměrů, dělení materiálu a montáže
dřevěné stoličky.

kacích systémů. V průběhu prezentace
mohli nahlédnout do kanceláří, výrobních i skladovacích prostorů. Největší dojem na žáky udělala přítomnost v akustické místnosti, představení LED zámku
a testování kvality zámků bočních dve-

Žáci 9. ročníku se vypravili na exkurzi do firmy Kiekert Přelouč – největšího
závodu na výrobu automobilových zamy-

ří. Děkujeme pracovníkům a vedení Kiekertu za každoroční spolupráci při návštěvě firmy.

Přeloučský ROŠT
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Lyžaøský výcvik
na Severáku
O letošní lyžařský výcvik byl mezi
sedmáky opět velký zájem, a tak se na
starší spolužáky dostalo jen díky tomu,
že byli potřeba jako náhradníci za nemocné. Vhodný terén a ideální sníh
umožnil rychlé pokroky začátečníků,
takže všichni mohli brzy opustit cvičnou
loučku a trénovat oblouky v obtížnějším
terénu. Letos byly díky dostatku kvalitního sněhu v provozu všechny sjezdovky,
přálo slunečné počasí, fronty u vleků se
daly zvládnout, a tak si všichni výborně
zalyžovali. Pro ty nejzdatnější bylo odměnou večerní lyžování. Týden na chatě Slovance v Jizerských horách utekl velmi
rychle a bude se na něj dlouho vzpomínat.

Ohlédnutí
za únorovými akcemi
q plavecký výcvik v Pardubicích – 2.
a 3. ročník
q šachový turnaj pro I. i II. stupeň pořádaný DDM
q školní kolo recitační soutěže pro
I. stupeň
q návštěva Planetária v Hradci Králové – 5. a 8. ročník
q ekologický program Tonda Obal na
cestách
q preventivní program Semiramis pro
7. ročník

3 / 2017
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
Den otevøených dveøí
Ve čtvrtek 26. 1. pozvala ZŠ Masarykovo náměstí do své nové budovy budou-

cí prvňáčky, jejich blízké i všechny další
zájemce, aby si školu prohlédli a zároveň
se zúčastnili různých aktivit, které si pro ně

paní učitelky a páni učitelé připravili. Děti si tak mohly vyzkoušet své dovednosti
a vědomosti kreslířské, pracovní, matema-

tické apod. V několika „dílničkách“ se seznámily s keramickou pracovnou a velice
rády si také zasportovaly v naší krásné

tělocvičně. Věříme, že se náš program
všem líbil a příští rok se opět těšíme na
shledanou!
Mgr. I. Richterová

TONDA OBAL
Ve středu 25. ledna 2017 se u nás ve
škole uskutečnil blok přednášek na téma třídění odpadů. Žáci 6. až 8. tříd se
zábavnou a zajímavou formou seznámili s nutností a způsobem třídění odpadů,
jak funguje sběrný dvůr, skládka a spalovna a s recyklovanými výrobky především v České republice. Krátce se dozvěděli také o tom, jak tuto problematiku
řeší v ostatních evropských zemích. Tato putovní výstava navštěvuje základní
školy po celé republice již od roku 1997
a za téměř 20 let se jí zúčastnilo více jak
2 mil. dětí. Program je připraven ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu
a Pedagogickou fakultou UK. Děti se zaujetím sledovaly celou hodinu a ochotně
se zapojovaly do pracovních úkolů a činností, které si pro ně paní lektorka připravila. Každá hodina byla přizpůsobena
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věku dětí a byla inspirující a obohacující i pro učitele. Potěšující je též závěr, že
v České republice třídí odpady dvě třetiny obyvatel. Děkujeme za přínosný program, který přispěl k rozšíření a posílení
povědomí o důležitosti zachovat životní
prostředí nejen pro současnost, ale i pro
budoucnost, což bez třídění a zpracování odpadu co nejšetrnějším způsobem
pro přírodu nelze.
Mgr. A. Šmídlová

Pythagoriáda
Dne 30. 1. a 1. 2. se na ZŠ Masarykovo náměstí uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, která
je určena pro žáky pátých až osmých ročníků s odstupňovanou obtížností. Této
soutěže se celkem zúčastnilo 42 žáků.
Z patnácti zadaných úkolů, jich čtrnáct

správně vyřešil Martin Landsmann ze třídy 5. B a třináct Miroslav Kolomazník
ze třídy 5. A. Stali se úspěšnými řešiteli
a patří jim naše gratulace. Doufám, že
se jim stejně dobře bude dařit i do budoucna.
Mgr. M. Holická

1. února: LEDNÍ REVUE
Odměnou za pololetní vysvědčení byla pro děti 1. stupně návštěva představení ve velké hale pardubické Tipsport areny. Hokejisty tentokrát na ledě vystřídaly
děti z Krasobruslařského klubu Pardubice, které na motivy známých pohádkových
melodií nacvičily revue s názvem „Z pohádky do pohádky“. Od trpaslíků z filmu
Ať žijí duchové, přes Popelku, Červenou
Karkulku, až po postavy z Mrazíka, Lotranda a Zubejdy… výkony všech, i těch
nejmenších krasobruslařů, byly vynikající stejně tak jako kostýmy, choreografie, hudba…
Moc děkujeme za nádherný zážitek.
Mgr. D. Staňková

Řekni drogám. ..Ne!
Ve čtvrtek 9. 2. 2017 se v tělocvičně
školy konala beseda PhDr. Ivana Doudy
na téma drogy a problematika s nimi spojená. PhDr. I. Douda působí jako vedoucí psycholog střediska prevence a léčby
drogových závislostí Drop In o. p. s. a je
předním expertem na problematiku legálních a nelegálních drog. Má za sebou letitou praxi s lidmi závislými na drogách.
Beseda byla zaměřena nejen na preven-

w

ci zneužívání drog, zejména alkoholu, tabáku, marihuany, pervitinu…., ale žáci
byli také seznámeni se zákony a trestní
odpovědností.
Na závěr byl dán prostor pro dotazy.
Beseda byla velmi zajímavá a poutavá, informace přehledné a výstižné. Jak je
zpracujeme, je na každém z nás.
Mgr. M. Skálová

Správně se rozhodnout
Již několik týdnů, dokonce měsíců
nás trápí (v přeneseném významu) nerudovská otázka: „Kam s ním – s ní?“
Kam si máme dát přihlášku, kterou
školu si vybrat? Jsme totiž deváťáci. Rodiče radí, výchovní poradci informují, učitelé vysvětlují a doučují. Není jednoduché se rozhodnout. Hledáme informace
na internetu, v letácích, u starších spolužáků, která škola by byla nejlepší, nejvhodnější. Někteří z nás mají jasno, někteří jedinci úspěšně zvládli talentové
zkoušky. Někteří z nás dosud stále hledají a rozhodují se, kam jít studovat po
ukončení ZŠ.
Proto jsme začátkem února 2017 navštívili Úřad práce v Pardubicích, aby nám
jeho pracovnice pomohly a poradily s výběrem středních škol a odborných učilišť,
které by odpovídaly našim schopnostem,
dovednostem a zájmům.
Určitě mnozí z nás jejich dobře míněných rad využijí, ale stejně to zásadní
zůstává na nás samotných. Rozhodnout
se správně a zvládnout přijímací zkoušky.
Žáci 9. A, B

Nový román
Jany Klimečkové
Po dvou čtenářsky úspěšných románech
Chlebani a Přezrálé moruše právě vychází třetí román přeloučské autorky Kočárová cesta. Vypráví o osudech dcery
hajného zdechovického panství z českého venkova až ke dvoru císařovny Marie Terezie. Osudy hlavní hrdinky Markéty Janderové i vedlejších postav se
odehrávají na historickém pozadí té doby. Autorka se inspiruje životy reálných
lidí, které rozvíjí i pomocí autorské fantazie. Poutavě psaný příběh zcela jistě
čtenáře osloví. Na pultech knihkupectví
se má historický román Kočárová cesta
objevit začátkem tohoto měsíce.
Knize přejeme úspěch u čtenářů
a autorce mnoho další tvůrčí invence.
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
VÝTVARNÉ OHLÉDNUTÍ
Sotva se naši nejmladší žáci stačili porozhlédnout, přišel konec pololetí. Pro výtvarné oddělení čas, kdy široké veřejnosti
ukazujeme práci celého pololetí na velké školní výstavě. Datum této slávy jsme stanovili s paní učitelkou na úterý 24. ledna od 17 hodin. Na výstavě rozmístěné po chodbách školy,
v atelieru VO a v podkrovní učebně klavíru byly vystaveny práce zhruba osmdesáti žáků výtvarného oboru ve věku od šesti do
šestnácti let. K vidění opět byly jak práce plošné (kresba, malba,
grafika), tak práce prostorové – keramika, část výstavy je stále
ke zhlédnutí v prvním sále knihovny Přelouč.
Tematicky jsme rozvíjeli motiv ještěrky a slunce, trochu Franze Kafky a ohnivé kohouty. Zajímala nás práce s barvou, linkou,
tvarem, zkratkou, výřezem, plošností i plastickým tvarem.
V měsíci únoru se všem návštěvníkům představily též práce výtvarného oboru z naší pobočky ve Chvaleticích, tam si žáci užili zahájení výstavy ve čtvrtek 16. února od 17:00 v učebně výtvarného oboru v ZŠ Chvaletice.
Jedno velké překvapení, na kterém též pracujeme takřka
celé pololetí, bude v čase tisku tohoto Roštu odhaleno v rámci plesu školy, tak snad jste někdo viděl naši módní přehlídku
kosmického nádechu.
A co dál? Krom další práce v pilování našich dovedností
a chystání absolventských kolekcí na závěrečné výstavy se s našimi žáky v druhém pololetí vydáme na nějakou uměnovědnou
výpravu či exkurzi. Osobně mě dlouho láká návštěva továrny na
ruční papír ve Velkých Losinách, nebo exkurze do Litomyšle,
města renesance a současné architektury. Avšak svoji vzdělávací kvalitu mají také návštěvy v galerii U Jonáše v Pardubicích,
kde jsou k aktuálním výstavám k dispozici kvalitní lektorské
programy. Čas a naladění vyučujících a jejich žáků ukáže, kam
nakonec vyrazíme.
Všem žákům školy tímto přeji další radost z jejich koníčků
a zálib nejen v druhém pololetí.
Jan Vojtíšek, vyučující VO

SOUTÌŽE
Jak už bývá zvykem, koncem ledna se roztáčí kolotoč školních kol soutěží základních uměleckých škol, které vyhlašuje
MŠMT, únor je pak ve znamení kol okresních. Do uzávěrky tohoto čísla Roštu se konalo pouze v oboru „hra na klavír“. Pořadatelskou školou se stala ZUŠ Pardubice Lonkova a účastníků bylo tolik, že se soutěž musela rozložit do dvou dnů. Naše
škola získala historicky největší počet prvních míst i postupů
do krajského kola a v celkovém hodnocení škol se umístila na
druhém místě! Vítězství si vybojovali Adam Jelínek, Karolína Slámová, Veronika Rumlová (ze třídy Mgr. J. Baborákové), Natálie Pevná a Jorika Maňáková (ze třídy Mgr. M. Váňové), Lucie Březinová (ze třídy E. Zubarové) a David Tichý
(ze třídy Mgr. H. Sukové). Stříbro si odnesli Veronika Železná
a Klára Ježková (ze třídy Mgr. J. Baborákové), Hoang Phan
Anh a Barbora Nešetřilová (ze třídy Mgr. M. Váňové) a Klára Černá (ze třídy Mgr. V. Dědičové). Bronzoví pak byli naši
benjamínci Linda Šturmová (ze třídy Mgr. H. Sukové), Aneta Pospíchalová (ze třídy P. Lojínové), Veronika Burešová
a Anežka Tlapáková (ze třídy Mgr. J. Baborákové) a Denis
Tichý (ze třídy Mgr. V. Dědičové). Protože počet postupujících
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do krajského kola je velmi omezený, porota postupy neudělila
všem prvním místům. V krajském kole, které se bude konat ve
Vysoké Mýtě, budou naše barvy hájit Adam Jelínek, Karolína
Slámová, Lucie Březinová a Jorika Maňáková. Všem soutěžícím gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci a výborné
výkony, rodičovskému fanklubu za pomoc a podporu a učitelům za odvedenou práci.
Na soutěžích tohoto typu bývají udělovány i zvláštní ceny
a netýkají se pouze
soutěžících žáků. Cenu za vynikající pedagogickou práci získala Mgr. Jaroslava
Baboráková, naše
skvělá kolegyně, ve
které se obdivuhodná energie, nadšení
a nesmírná pracovitost snoubí se zkušeností a velkou profesionalitou. Gratulujeme!
O výsledcích dalších oborů – hry na
Jaruška a žáci
housle a na kytaru –
vás budeme informovat v dalších číslech Roštu. Zároveň vás
zveme na krajské kolo soutěže ZUŠ v oboru dechové orchestry,
kterou naše škola pořádá v sobotu 25. 3. od 9.00 v Záložně.
Petra Lojínová

ZVEME VÁS NA BŘEZNOVÉ AKCE ZUŠKY
2. 3.
10. 3.
16. 3.
20. 3.
24. 3.
25. 3.

Bubenický večírek, suterénní sál ZUŠ
Vystoupení mažoretek v Jindřichově Hradci
interní večírek, hudební sál ZUŠ
Promítání muzikálu My fair lady, hudební sál ZUŠ, 16:00
Vystoupení mažoretek v Kolíně
Krajské kolo soutěže ZUŠ v oboru dechové orchestry,
Záložna
30. 3. Dechový večírek
Podrobnější informace získáte na našich webových stránkách.
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Akce pro děti a mládež
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Dùm dětí a mládeže Pøelouč
Pravidelná činnost
Muzicírování s Rock Band 3

Hudební kroužek, ve kterém je využívána videohra Rock
Band 3 pro aktivní zapojení muzikantů do děje. Kroužek se
schází každý pátek od 15.00 v hlavním sále DDM. Velké poděkování za vedení kroužku patří lektorovi Mgr. Marku Vítovi.

15. 2. 2017 ZŠ Přelouč, Masarykovo nám., I. stupeň
I. místo – Martin Landsmann (5. B)
II. místo – Zdeněk Halík (5. B)
III. místo – Vojtěch Bezdíček (4. B)

17. 2. 2017 ZŠ Přelouč, Masarykovo nám., II. stupeň
I. místo – Ondřej Bahník (6. A)
II. místo – Josef Malík (9. B)
III. místo – Dominik Škarda (9. B)

Výtvarný klub
Jarní prázdniny
Na první tři dny jarních prázdnin připravujeme tyto akce:
Pondělí 6. 3. 2017 Dopoledne ve sportovní hale Přelouč
(florbal, sálový fotbal, vybíjená...)
Úterý 7. 3. 2017 Tongo Hradec Králové – návštěva zábavného centra
Středa 8. 3. 2017 Dopoledne v kuželně Přelouč

Změna místa pobytu letních táborù 2017

Zájmový útvar pro děti od čtyř let. Děti se pod skvělým vedením Barbory Hrdé učí základní výtvarné techniky. Kroužek probíhá každý pátek od 16.00 v DDM.

Šachový turnaj 2017

Tento rok jsme měli trávit dva letní pobytové tábory v penzionu Arnika v Jestřábí v Krkonoších. Bohužel nám pronajímatelka chaty v únoru!! oznámila, že bude v letních měsících prováděna rekonstrukce objektu, museli jsme tedy shánět nové
ubytování. Podařilo se nám nalézt penzion Družba s velmi kvalitním zázemím a atraktivnějším místem pobytu, bohužel za trochu vyšší cenu. Termíny táborů se nemění.
LT Krkonoše
9. 7. – 15. 7. 2017 (7 dní),
pobytový tábor penzion Družba v Krkonoších
LT Hotel
15. 7. – 21. 7. 2017 (7 dní),
Transylvánie II. pobytový tábor penzion Družba v Krkonoších

Výsledky školních turnajů:
8. 2. 2017 ZŠ Přelouč, Smetanova ul., I. stupeň
I. místo – Josef Lauryn (8. B)
II. místo – Viktor Čapek (8. A)
III. místo – Lukáš Křemenák (6. B)
10. 2. 2017 ZŠ Přelouč, Smetanova ul., II. stupeň
I. místo – Robert Hývl (4. B)
II. místo – Jakub Lauryn (4. A)
III. místo – Richard Hývl (4. B)
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Celý uplynulý měsíc se nesl ve znamení lásky. Tvořili jsme
všechno možné srdíčkové, věnovali jsme se tématu rodina.
Chystali jsme obrazy na výstavu do městské knihovny, rovněž
na téma Rodina. K vidění budou již tento měsíc. Vyráběli jsme
krmítka pro ptáčky, aby měli v zimních měsících na zahradě
co slupnout, opravovali jsme rozbité nářadí, věnovali jsme se
přípravě do školy, předškolní přípravě. Vařili a pekli jsme, hráli jsme si, sportovali. Největší akcí měsíce byl Valentýnský
ples. Děti dorazily společensky oblečené. Všichni se naučili základy latinsko amerických tanců bachatty a salsy a tančili jsme
celé odpoledne až do tmy. Všichni měli možnost napsat na
pozvánku ve tvaru srdce jméno toho, s kým by si rádi zatančili, každému se muselo přání splnit a nikdo nesměl nikoho
odmítnout, i když ze začátku to bylo hodně těžké. Děti se styděly, bránily, ale nakonec se překonaly a tančili všichni se všemi.
Byla pánská i dámská volenka, tanec s balónky, losování pohádkových postaviček, takže tancovali i kluci s klukama a holky s holkama, malí s velkými, bylo to zábavné☺. Naše hodná
dobrovolnice Ilona zajistila super tombolu a pizzu pro nejlepšího tanečníka a tanečnici plesu. Odpoledne jsme si opravdu
užili. Možná se Valentýnský ples stane tradicí...
No a tento měsíc se chystáme vyrazit do aquaparku trochu
si zaplavat, vyřádit se i zarelaxovat. A v městské knihovně si
budete moci prohlédnout již zmíněnou výstavu na téma RODINA.

Naše služby
Klub VOLANT
Informační centrum

Po – Čt
Po a St

13.30 – 17.30
13.30 – 17.00

VOLANT, o. p. s., Pardubická 734, Přelouč 535 01,
IČO: 28853318, tel. 773 001 046,
e-mail: volantops@seznam.cz, www.volantops.cz.
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Okénko z Domova u fontány
Rekonstrukce v Domově u fontány jde do finále
Domov u fontány již pět let postupně přestavuje a modernizuje všech osm oddělení, aby zajistil svým obyvatelům komfortnější bytové podmínky a svým zaměstnancům lepší zázemí.
V lednu 2017 započala závěrečná fáze, kterou bude završena
rekonstrukce všech oddělení.

„Tak konečně jdeme do finále!“ sdělila ředitelka Domova
paní Danuše Fomiczewová a dodala: „Po dlouhých pěti letech
jsme zahájili závěrečnou fázi rekonstrukce posledních dvou
oddělení. Již v průběhu léta se bude moci náš Domov opět plnohodnotně otevřít novým zájemcům a jak jim, tak i našim stávajícím klientům nabídne moderní zázemí, které lépe reflektuje
jejich aktuální potřeby.“
K celé rekonstrukci se vyjádřil také člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel
Šotola „Věděli jsme, že rekonstrukce všech osmi oddělení bude
časově, finančně i organizačně velice náročná, ale díky velmi dobré spolupráci s ředitelkou Domova paní Fomiczewovou jsme se
nakonec rozhodli ji podpořit. Přestavba všech osmi oddělení nakonec vyjde na 65 milionů včetně stavebních úprav posledních
dvou oddělení, které budou stát necelých 10 milionů. Na jejím
financování se významně podílel Pardubický kraj, který je zřizovatelem Domova u fontány, dále byla rekonstrukce financována z Operačního programu životního prostředí EU a ze Státního
fondu životního prostředí.“
Prostory k přestavbě byly stavební firmě předány 9. ledna
2017. Pokud půjde vše dle plánovaného harmonogramu a nevyskytnou se neočekávané problémy, měla by být rekonstrukce
posledních dvou oddělení dokončena nejpozději v srpnu 2017.

Pøíspěvek do Roštu
Žiji v Přelouči v DUF – domov u fontány již 10 roků. Narodil jsem se 15. ledna 1928. Je mi 89 roků, proto je to v podstatě 10leté jubileum. V této době za mnou
přišla paní ze Sboru pro občanské záležitosti v Přelouči a předala mi milé blahopřání ke spokojenému zdravému a šťastnému dalšímu životu. Za toto blahopřání
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Noví nájemníci by se tak mohli do zmodernizovaných prostor
stěhovat již v září.

Nejstarší obyvatelka Domova u fontány
oslavila 101 let!
Rok se s rokem sešel a v Domově u fontány mohli opět oslavit krásné životní jubileum klientky Jarmily Urbánkové, která se
letos dožila úctyhodných 101 let. Paní Urbánková je nejstarší obyvatelkou Domova, ale zároveň také nejstarší přeloučskou sokolkou.

„Jsem moc ráda, že jsme se mohli i letos sejít při tak krásné
příležitosti. Paní Urbánková žije v Domově u fontány od roku 2014
a každý z pracovníků si ji hned od začátku oblíbil pro její milý
úsměv a životní optimismus,“ sdělila ředitelka Domova u fontány Danuše Fomiczewová.
Ani letos si oslavu nenechala ujít řada vzácných hostů. Popřát přijela starostka Police nad Metují Ida Jenková spolu se
členkou zastupitelstva Věrou Kašíkovou, dále starostka města
Přelouč Irena Burešová. Paní Urbánková měla z každého obdrženého dárku radost a velice si pochutnala i na narozeninovém dortu, který ji darovala přeloučská cukrárna DUO.
„S Domovem u fontány spolupracujeme již od 90. let. Bylo nám proto ctí upéct dort k takovému významnému jubileu,“
uvedl spolumajitel cukrárny Jindřich Kravařík.
Paní Urbánková zanechala krásné vzpomínky v srdci mnoha přeloučských obyvatel, a to především díky své dlouholeté
profesi učitelky. Starostka Přelouče Irena Burešová byla také její studentkou a ráda vzpomíná na její spravedlivý a lidský přístup:
„Paní Urbánková byla jednou z těch učitelek, na které budete
rádi vzpomínat celý život. Uměla nás hodně naučit a věděli jsme,
že když by bylo potřeba, vždy nám ráda pomůže a poradí.“

děkuji. Považuji za správné, napsat o mém
životě v Přelouči.
Z počátku jsem nesl přijetí do domova v Přelouči, zřejmě jako naprostá většina starých osob psychicky nepříznivě.
Samotný domov tehdy nevypadal vábně.
Budova byla šedivá, okna se těžko otvírala, pokoje poměrně studené, málo vyhovující WC, zastaralé koupelny. Změny nastaly postupně, po nástupu stávající paní

ředitelky. Jako první bylo provedeno zateplení a nové fasády a okna. Budova přímo zkrásněla. Ani úpravy dle požadavků
protipožárních předpisů, nepůsobily nepříznivě, spíše vhodně splynuly. Prosklené prostorné verandy slouží pro klienty
zejména v letních měsících jako místa
společného pobytu nebo vyvážení pacientů i s postelemi. Do konce měsíce srpna
má být ukončena přestavba všech poko-
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jů tak, že vždy dva pokoje budou mít společnou místnost se sprchou a WC. Zlepšilo se stravování. Klienti mají možnost
výběru ze dvou jídel. Rozlehlý park, který
je součástí celého areálu je v současnosti využíván k organizování různých akcí
po dobu téměř celého roku. Odbývá se vítání jara, rej čarodějnic, her a sportovních
utkání vhodných pro vozíčkáře, vzpomínky na zesnulé o svátku dušiček, grilování a podobně. Také vchod do domova je
velmi vhodně upraven.
Ale i město Přelouč za těch deset let
velmi zkrásnělo. V centru města jsou téměř všechny objekty vkusně upraveny,
chodníky barevně vydlážděny a záhony
trvale udržovány. Nelze přehlédnout zejména novou městskou radnicí. Je v ní
umístěna sledovací policejní služebna,
která má možnost nahlédnout snad do
každého domku a dvora. Tak přispívá ke
sledovanosti eventuelních narušitelů veřejného pořádku a morálky. Občané uvítali zavedení městské dopravy. Jsem si jist,
že je nejlevnější v celé naší republice.

Přiznám se, že po počátečném stísněném a spíše pasivním stavu, jsem se rozhodl, že změním svůj život. Začal jsem
opět cvičit jako v aktivním věku a otužovat se. Přistoupil jsem na nabídku sociální pracovnice a počal psát příspěvky do
časopisu Fontánka, který měl v domově
premiéru. Sociální pracovnice uveřejnila
v přeloučském Roštu, v květnu v roce 2012
příspěvek pod názvem Šikovné ruce našich seniorů o mé účasti v celorepublikové soutěži v domovech pro seniory. Mimo
pravidelných příspěvků jsem se nabídl, že
budu uveřejňovat vždy jednu anekdotu.
Moji rubriku jsem nazval KVÍTKO Z ČERTOVY ZAHRÁDKY a doplnil veršem:
Dobře se bavte, srdečně smějte. Dobrou
vůli pospolu mějte. Na trable a bolesti, zapomeňte.
Připomínám přísloví Smích je zdravé koření. Potom teprve anekdota.
Napsal jsem i knížku, kterou jsem
nazval: Vesele i nevesele, co potkalo pisatele. Je k dispozici v městské knihovně v Přelouči.
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V domově se zúčastňuji celé řady aktivit. Žiji plným životem.
Domov u fontány, se stal mým druhým domovem. A město Přelouč, které
se neustále (jak vidím při mých procházkách) vylepšuje a to po všech stránkách,
mi rovněž přirostlo k srdci. Připojuji mé životní krédo:
Jak splašený kůň ty roky běží. Ať děláš, co děláš, zastavíš je stěží. A tak si
z toho nedělám dnes nic. Prostě rok uplynul, tak je mi o rok víc. Co si může dneska
člověk ještě přát, když mu číhá za rohem
devadesát. Trochu štěstí, více lásky, zdraví, ať ho ten jeho život, stále ještě baví.
A ty naše ženy, ať jsou ještě hezké. Všechny, zejména ty naše, české. Práci se již
dneska raděj vyhýbej, ale dobré pivečko,
to si občas dej. Doktorům se také raděj
vyhýbej, místo prášků, kapek, humor užívej. Se smíchem se žije mnohem, mnohem líp. Pamatuj si, je to pro život, ten
nejlepší typ.
Autor: Antonín Štěpánek

O činnosti jedné komise,
aneb co se skrývá pod zkratkou SPOZ
Jedna se o komisi Městského úřadu
Přelouč s názvem Sbor pro občanské záležitosti (dále jen SPOZ)

v komisi 9 členů. Ke stávajícím členkám
paní Divišové Bohumile, Machačové Libuši, Myšičkové Jitce, Šimonové Jaroslavě,

komise nemají oprávnění. Pokud jste tedy oslavili, či oslavíte v tomto roce výročí svatby a chcete se s námi všemi o tuto událost podělit, nahlašte to prosím
v pokladně nebo sekretariátu MěÚ. Podmínkou je, že jste byli oddáni na úřadě
v Přelouči a máte trvalé bydliště v Přelouči, či v místních částech (dotčené obce)
MěÚ Přelouč. Při této významné události obdržíte gratulaci a dárkový baliček.
U zlaté svatby a výše, může být bezplatně znovu vykonán i svatební obřad. Proto SPOZ volí tento způsob upozornění pro
občany.
Za SPOZ Myšičková Jitka a
Bystrianská Dana

Členové SPOZ rozesílají blahopřání
k 50., 60., 70. narozeninám. Při příležitosti
významných životních jubileí (nad 75 let)
osobně navštěvují naše občany, předávají jim dárkové balíčky a blahopřání. Na
lednové schůzi jsme se rozloučili s dlouholetými členkami -paní Marii Žáčkovou
a paní Marii Novákovou. Oběma Mariím
děkujeme za jejich práci a obětavou činnost v této komisi. Předsedou SPOZ je už
dokonce po několik desetiletí pan Jaroslav Jarolím. V současné době pracuje

Turynové Ludmile, Zieglerové Janě a Dostálové Daně byly nově do komise SPOZ
nově jmenovány paní Matoušová Miloslava a Bystrianská Dana.
Doufáme, že jubilantům dárkem, či
gratulací, uděláme radost a na druhé straně i my, členové SPOZ, jsme obohaceni
o milá setkaní se sympatickými lidmi, jejichž nadšení a elán je i ve vysokém věku velmi obdivuhodný.
U příležitosti výročí svatby je nutno
nahlédnout do matriky a k tomu členové

Výročí svatby podle let:
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25 let
30 let
35 let
40 let
45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let

Stříbrná svatba
Perlová svatba
Korálová svatba
Rubínová svatba
Safírová svatba
Zlatá svatba
Smaragdová svatba
Diamantová svatba
Kamenná svatba
Platinová svatba
Korunovační svatba
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Aktivity ve vzdělávací oblasti pokračují
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč“
(MAP), CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074
Místní akční skupina MAS Železnohorský region, z.s.
(MAS ŽR) nadále pokračuje v realizaci projektu „Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč“ (MAP ORP Přelouč).
V předchozích číslech Roštu jsme informovali o projektu (zaměření na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let, oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání), o jeho
cílech a o důležitých dosavadních výstupech projektu (analýza, strategie rozvoje – Strategický rámec MAP do r. 2023, vzdělávací aktivity). Činnosti v projektu probíhají dle nastaveného
harmonogramu. Co se týče klíčové aktivity projektu týkající se
vzdělávání – na konci ledna 2017 se uskutečnil další seminář v Hasičské zbrojnici v Heřmanově Městci – téma psychohygiena. Pro seminář se podařilo získat tyto odborníky:
PaedDr. Bc. Jiří Knoll - ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice a Ing. Taťána Holavová z CentrumProMne (http://www.centrumpromne.cz). Z reakcí všech zúčastněných vyplynulo, že toto téma je velmi „žhavé“ a je vítané i do
budoucna. O seminář byl opět velký zájem.

Další vzdělávací seminář se uskuteční 16. 3. 2017 v Cholticích. Tématem bude rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí
a žáků (MŠ, ZŠ), rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a popularizace matematiky a finanční
gramotnosti s pratickými ukázkami.
Průběžně jednají a plní své úkoly pracovní skupiny, dále
je plánováno jednání zastřešujícího orgánu – Řídícího výboru
MAP, kde dojde především k aktualizaci Strategického rámce MAP, řešit se budou také další související záležitosti v projektu (Akční plán, Evaluace projektu).
Od ledna 2017 vychází informační bulletin, který je určen
nejen ORP Přelouč, ale celému území MAS Železnohorský
region (MAS ŽR). Témata a autorské články pro bulletin jsou
koncipovány záměrně různou formou, jak odbornou, tak odlehčenou, aby byl vytvořen „mix“ k zamyšlení nad aktuálními
tématy z různých zorných úhlů a k celospolečenské diskuzi –
viz webové stránky MAS Železnohorský region.
Rádi uvítáme vaše postřehy a náměty k čemukoliv z této
vzdělávací oblasti (ale i také např. k dalším aktivitám a projektům, které MAS realizuje) - bližší informace viz MAS Železnohorský region http://zeleznohorsky-region.cz (Mgr. Jana Kuchyňková, tel. 720 953 766, kuchynkova.maszr@seznam.cz).

Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 725 156 016, e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz,
www.zeleznohorsky-region.cz
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Kulináøské okénko

Kulináøské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. V minulém
čísle jsem vám nabídl recepty s převahou
kuřecího masa. Dnes se dáme do masa
s převahou hovězího.
KRÉMOVÁ HOVĚZÍ POLÉVKA
Co budete potřebovat: kousek hovězího
na polévku, několik brambor, zeleninovou směs na polévku, kostku hovězího
bujonu, sůl, mletý pepř, na dochucení
Podravku (Kuchárek)
Postup: nejdříve si uvařte klasickou hovězí polévku bez brambor. Přes cedník si přeceďte čistý vývar. Do něj dejte na kostičky
nakrájené brambory a uvařte je do měkka.
Následně ručním mixérem uvařené brambory důkladně rozmíchejte. Do vývaru vraťte zpět zeleninu a pokrájené maso. Dle potřeby dochuťte a můžete podávat.
HOVĚZÍ VÝVAR S VAJÍČKEM
Co budete potřebovat: hovězí maso na
polévku, větší cibuli, několik stroužků
česneku, vajíčka na přípravu ztracených
vajec, menší ostřejší feferonku, sůl, mletý pepř, kostku masoxu.
Postup: nakrájené maso uvařte ve slané vodě s cibulí, česnekem, feferonkou a masoxem doměkka. Z vývaru odstraňte česnek, cibuli i feferonku. Dochuťte, přidejte
ztracená vejce. Vzhledem k ostřejší chuti
polévky podávejte s pečivem.

Poznámka: je lepší si připravit ztracená
vejce zvlášť, mimo vývar. Mohlo by se totiž stát, že se vám žloutek při přípravě
roztrhne a vy si zkazíte čirost vývaru. Pro
ty, kteří si nevědí rady s přípravou ztracených vajec, připomínám. Ve vyšší a užší nádobě uveďte osolenou vodu do varu. Následně vodu v nádobě roztočte, vytvořte vír
a do jeho středu opatrně vyklepněte vajíčko. Točící horká voda vše zařídí.
PEČENÉ KOTLETY S BRAMBOREM
Co budete potřebovat: vepřové kotlety několik velkých cibulí, plátky špeku, plátky uzeného bůčku, (anglické slaniny),
dva kelímky šlehačky, oloupané brambory, několik rajských jablíček, sůl, mletý pepř, olivový olej.
Postup: dno remosky (pekáčku) vyložte plátky špeku. Na něj rozložte na kolečka nakrájenou cibuli, na ni na kolečka nakrájené brambory, které posolte a opepřete. Na
to vše položte kotlety.
Poznámka: Nejlíp uděláte, když si kotlety
předem (několik hodin) mírně naklepete,
osolíte, popepříte, pokapete olivovým olejem a necháte na chladném místě odležet.
Následně kotlety pokryjte plátky uzeného
bůčku a na kolečka pokrájenými rajčaty.
Vše zalijte šlehačkou a zvolna pečte. V případě nutnosti můžete mírně podlít.

Klub aktivní senior (KLAS)
V lednu proběhla členská schůze Klas(u).
35 přítomných členů schválilo přijetí nových členů a zprávu o hospodaření s peněžními prostředky. Byl také nastíněn program na rok 2017. Na
naši členskou schůzi přišli pozvaní hosté, paní
starostka Burešová a i místostarosta p. Moravec. Kromě této oficiální části nám p. Marie Pozlerová ukázala možnosti, jak udržovat tělesnou schránku v lepší kondici doma, třeba jen s pomocí židle. Nakonec jsme formou hádanek promítali záběry z míst,
která jsme v posledních letech navštívili. Díky zapůjčení zasedací síně jsme se všichni mohli pohodlně posadit.
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RÝŽOVÉ PLACIČKY
Co budete potřebovat: mleté hovězí maso, uvařenou rýži, vajíčka, sůl, mletý
pepř, špetku pálivé papriky, na malé
kostičky nakrájený voňavý špek, 1 dcl
piva, strouhanku, olej na smažení.
Postup: mleté maso smíchejte s rýží přibližně v poměru 4:1, přidejte vajíčka, sůl,
pepř, papriku, špek, pivo. Vše důkladně
promíchejte. Navlhčenýma rukama dělejte menší placičky, které obalte ve strouhance a dávejte do rozpáleného oleje.
Smažte dozlatova.
Rada: já nejdříve osmažím jednu placičku,
abych zjistil zda-li je jedlá. Pak pokračuji.
Podávejte s bramborou kaší a přílohovou
zeleninou.
Ještě malý zákusek ke kafíčku
OVOCNÝ KOLÁČ
Co budete potřebovat: 2 hrnečky polohrubé mouky, 1 hrneček cukru, ½ hrnečku oleje, ½ hrnečku mléka, 2 vejce, 1 vanilkový cukr, ½ prášku do piva,
ovoce dle vlastního výběru, drobenku.
Postup: nejdříve utřeme vajíčka s cukrem,
přidáme vanilkový cukr, olej, mléko a na
závěr pozvolna vmícháme mouku s práškem do pečiva. Pekáč vyložte pečícím papírem, těsto na něj rozprostřete, pokryjte
ovocem, posypte drobenkou. Pečte ve středně teplé troubě (140 C).
Ke všem jídlům vám přeji dobrou chuť.
Pavel Culek

Při našem dalším setkání jsme se věnovali vytváření přáníček k různým příležitostem. Zkoušeli jsme rozmanité techniky
a využívali tak materiály dostupné všem, které často končí v odpadu. Mnohé zaujala např. enkaustika, tj. zdobení pomocí voskových pastelů a žehličky. Mnohé členky uvítaly tuto činnost jako námět pro výtvarné práce se svými vnoučaty.
Při naší další únorové schůzce zůstaneme ještě pod střechou
a budeme si připravovat trička na naše společné výlety. Díky panu Štěpánkovi máme pěkné logo a chceme ho aplikovat na světlý podklad tmavou barvou určenou pro textil.
V současné době máme 45 zapsaných členů, kteří platí 100 korunový členský příspěvek na rok. Na rok 2017 jsme naplánovali
výlety vlakem, na kole, pěšky i autobusem. Čeká nás např. Kolín,
Hradec Králové (Gočárův a Kotěrův okruh), Polička, Chrast, opět
Praha, ale také naše nejbližší okolí např. Rohovládova Bělá, Živanice nebo Kraskov.
Na červen připravujeme výstavu, na níž bychom chtěli prezentovat výtvory seniorů. Výstavu bychom uspořádali díky ochotě
manželů Kyselových v Divišově vile. Víme, že je celá řada šikovných rukou u řad obyvatel našeho města, kteří se věnují rukodělným činnostem. Kontaktujte nás prosím a ukažte, co umíte.
Kontakt na nás najdete na vývěsce našeho klubu v budově bývalého městského úřadu, popř. na telefonním čísle 608 062 957
(F. Kubát), nebo 602611733 (p. Bahníková).
Kubátovi
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Stalo se roku 1867 – 1. DÍL
Jedenáctidílný cyklus článků Válka
roku 1866 nás zavedl až na práh roku
1867, do doby očekávaných změn, které
vždy nutně nastávaly po prohraných válkách. V tomto smyslu zůstalo naše téma
otevřené. Odpověď na otázku, jak vše dopadlo, by měl nabídnout kratší cyklus příspěvků Stalo se roku 1867. Ten se ovšem
nebude zabývat jen událostmi přímo souvisejícími s předchozí prusko-rakouskou
válkou, podíváme se společně i na jiná témata, která se ve své době dotýkala života obyvatel Přelouče a okolních obcí.
V prodlouženém stínu války
Válka roku 1866 ještě dlouhá desetiletí zůstávala součástí historické paměti obyvatel Přeloučska. Svými mocnými
dojmy ji překryla až první světová válka.
Ještě v době první republiky byly uveřejňovány texty těch, kteří prusko-rakouskou
válku prožili v době svého dětství či mládí a nyní, již jako staří lidé, na ni zavzpomínali.
Zaměřme svou pozornost na vzpomínku Josefa Tichého, syna šafáře Horeckého dvora, kterou do tisku roku 1932
upravil Karel Hovorka. Je ilustrací toho,
jak válečné události poznamenaly hry dětí a jak se promítly do podoby školních výletů školního roku 1866/67.
„V milé paměti se zachovaly Tichému
různé hry s choltickými hochy. R. 1866 –
kdy válčilo Rakousko s Pruskem a Choltickem prošli vítězní Prusové – byla to
hra na vojáky; tenkráte je děti pěstovaly
všude. „I my v Cholticích nezůstali pozadu, a každé chvíle se shromáždivše, stat-

ně jsme cvičili a bojovali.“ Zvláště vzpomíná na válečnou výpravu u Vašáků na
zahradě, kdy Jan Vašák (po letech řídící
učitel v Lipolticích a Cholticích) vsedl jako jenerál na otcova koně – jenerál bez
koně zdál se hochům nedosti důstojný –
a vedl bojovníky. Jenže rozjev se po zahradě, uvázl ve větvích švestkových stromů,
jako kdysi Absolon, že bylo jej třeba vyprostit a útok zastavit.
Tak bylo vše válečným duchem proniklé toho r. 1866 viděti z toho, že i školní výlet pořádaný do třešňovky na Lepce
u Svinčan byl vojenského rázu. Tichý píše, že výlet byl „velkolepý“, pořádali jej
„jaksi na ulehčení a pobavení nás dětí
školních i dospělých po vystátých válečných hrůzách“. Za hudbou kráčelo „vojsko“ (hoši, kteří sehnali vojenské odznaky), děvčata ustrojená za markytánky,
za nimi ostatní děti a četní rodiče. Bylo
krásné nedělní odpoledne, „velkolepý“ výlet se vydařil.“
Světové události r. 1867
zaznamenané přeloučským kronikářem
Jaké události hýbaly tehdejším světem a mohly být probírány přeloučskými
měšťany v hostinci u piva či při jiných příležitostech? Odpověď nám nabízí městská kronika (Pamětní kniha královského
komorního města Přelouče), v níž jsou
vedle regionálních témat zaznamenány
i události světové, vždy však související
s habsburskou monarchií, českými zeměmi nebo i samotnou Přeloučí.
„Dne 1. dubna byla v Paříži otevřena
světová výstava. Z přeloučské hlavní ško-

ly zaslaly se tam výkresy a rukopisy žactva ze IV. třídy.“ Světové výstavy byly tehdy
poměrně čerstvou módou, jež měla svůj
počátek ve slavné londýnské výstavě roku 1851. Výstava roku 1867 dodala většího lesku Paříži, modernizované tehdy
z popudu císaře Napoleona III. Její skutečný světový ráz dokládá např. to, že velkým hitem se tu stalo japonské výtvarné
umění, které silně ovlivnilo následně vznikající tvorbu impresionistů. Jak obstály výkresy přeloučských žáků v této konkurenci? Světovost výstavy dokládá svými slovy
i přeloučský kronikář a učitel Ignác Mašek: „K výstavě pařížské sjelo se mnoho
evropských panovníků. Také turecký sultán Abdul-Aziz ji navštívil, na své zpáteční cestě zastavil se ve Vídni. Ponejprv
stýkal se s civilizací západní.“
Další poznámka v městské kronice
patří všeslovanské etnografické výstavě
v Moskvě. „Dne 3. května zase jest zahájena národopisná výstava v Moskvě,
při kteréž příležitosti byl sjezd čelnějších
vůdců národů slovanských a prohlášeno
bratrství Slovanů. Sjezdu toho zúčastnilo
se též množství výtečníků českých.“ Mezi tyto „výtečníky“ patřili např. František
Palacký, František Ladislav Rieger nebo
Karel Jaromír Erben. „Výstava zřízena spolkem „přátel přírodovědy“ skládajícím se
z učencův a autorit. Sestávala se ze tří
skupin: 1. oddíl představující plemena,
jež obývají říši ruskou a sousední země
slovanské. Druhý oddíl byl obecný etnografický; 3. oddíl antropologický.“ Cestě
českých politických a kulturních pracovníků se dostalo patetického názvu Pouť

Horecký dvůr v současné době.
Podle vzpomínek Josefa Tichého se za války roku 1866 jeho okolí hežilo Prusy jako mraveniště mravenci
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Akce pro děti a mládež
na Rus, protože nebyla vnímána jen jako pouhý zájezd na výstavu, ale jako hledání opor pro české snahy u představitelů jediné slovanské velmoci. Na počátku
cesty bylo v mnohých účastnících oživeno až nekritické slavjanofilství a rusofilství, na konci se dostavilo velké rozčarování. Symbolickou událostí byla audience
23 představitelů slovanských národů
u cara Alexandra II. v Carském Selu dne
26. května. Car pronesl několik bezvýznamných poznámek o tom, jak rád vidí
Čechy mezi Slovany, vzpomněl si také, že
se kdysi setkal s Palackým v Římě. Carevna litovala, že Slované neužívají již
jednotné písmo. O tom, že neměla na mysli latinku, netřeba pochybovat. Za jiných
okolností zazněly i otázky, kdy konečně
přijmou Češi ruštinu za svůj literární jazyk. 30. a 31. května zasedalo společně
18 ruských společností s představiteli slovanských národů. Jasně tu hovořil Rieger o dvou možných cestách slovanské
vzájemnosti. Je to „dráha úplné jednoty“
a druhou je „dráha rozmanitostí v harmonii“. Češi se ústy Riegra přihlásili k oné
druhé cestě. V tu chvíli bylo jasné, že
s Rusy nemůže být nalezena společná
řeč. Ti rusifikací Poláků v rámci svého

impéria podávali důkaz o preferování
cesty první.
Třetí poznámka se týká událostí v Mexiku. „Dne 19. června byl v Mexiku v městě Queretaro od republikánů zastřelen císař Maxmilián, arcivévoda rakouský, bratr
císaře Františka Josefa I. - S Maxmiliánem zahynuli i generálové Meja a Miramon. Přese všecko vynasnažení jeho, aby
upevnil v Mexiku vládu svou monarchistickou, ukázalo se, jak pravdivé jest přísloví „Vox populi, vox Dei!“, tj. „Hlas lidu,
hlas Boží!“ Ve druhém odstavci pak přeloučský kronikář stručně zrekapituloval
krátkou životní pouť Maxmiliána, který
byl ve své době výjimečnou osobností.
„Maxmilián narodil se roku 1832. Jevil
povždy náklonnost k vědám a uměním.
Mnoho cestoval. Byl generálním guvernérem v Lombardsku a Benátsku, výtečným velitelem rakouského námořního
loďstva.“ Od roku 1854 byl vrchním velitelem rakouského námořnictva. Na svých
plavbách navštívil Řecko, Palestinu, Egypt,
Španělsko nebo třeba Brazílii. Byl i autorem cestopisných textů. „Roku 1864 přijal
ponejvíce návodem císaře Napoleona III.
trůn mexický. Posléze však od celého světa opuštěn zahynul zradou.“
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Dualismus – vznik Rakouska-Uherska
Hlavní událostí roku 1867, jíž se dostává v městské kronice nejvíce pozornosti, je rakousko-uherské vyrovnání, jehož výsledkem je federalizace habsburské
monarchie na dvě části – Předlitavsko
s centrem ve Vídni a Zalitavsko s centrem
v Budapešti. Češi byli pochopitelně s takovou změnou krajně nespokojeni, vždyť
jeho zástupci se v předchozím roce podíleli na vytvoření projektu federalizace
na pět částí (rakouskou, uherskou, českou,
polskou v Haliči a chorvatskou).
„Státníci vídeňští, nedbajíce práv ostatních neuherských národů, vzali jen do ruky mapu Rakouska, a nalezši mezi Uhry
a Rakousy nepatrnou říčku Litavu …, rozdělili celou říši na Cislajtanii a Translajtanii: v jedné mají být pány Maďaři a v druhé Němci. Kromě toho pak Cislajtanii,
kamž vedle Němců a mnohých Slovanů
i naše Čechy připadly, určeno přispívati
na potřeby říšské 70 %, Translajtanii, totiž Maďarům a jiným národům, 30 %.“
(pokračování příště)
Martin Štěpánek
Poznámka: Seznam literatury bude uveden až na konci celého cyklu.

Pøespání světlušek v klubovně

Víkendová výprava skautù a skautek do Hlinska

V pátek 10. února si světlušky prodloužily schůzku a zůstaly v klubovně až do sobotního poledne. Nejdříve si musely vymyslet, co budou na přespání jíst, přičemž je limitoval rozpočet a minimálně jedno zeleninové a maximálně jedno sladké
jídlo. Poté se vydaly na nákup a daly se do vaření. V pátek večer se ještě stihly pobavit o tom, jak se k sobě chovají a kouknout na pohádku na dobrou noc. V sobotu si zahrály týmové
hry, uklidily klubovnu a vydaly se zpátky k rodičům.
Hana Chalupová

O víkendu 10.–12. února se vydaly oddíly starších kluků
skautů a starších holek skautek společně do Hlinska. Zde je
čekala pěkná klubovna a mnoho společného programu zaměřeného na spolupráci a „skautské“ znalosti. Mimo to si také zahráli hru po městě a starší skauti a skautky si vyzkoušeli připravit hodinový program pro mladší členy. Myslím si,
že se společná víkendovka opravdu vydařila a doufám, že
nebyla poslední.
Iva Mrvíková
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Pøelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com
PODÌKOVÁNÍ SKUPINÌ ADRENALIN ZE ZDECHOVIC

BŘEZEN V JAKUB KLUBU

Málokdy se stane, že někdo přijde do naší charity a řekne:
„Já Vám chci pomoct.“ Adam Marek ze skupiny Adrenalin přesně takhle přišel a nabídl nám výtěžek z jejich koncertu, který
pořádali ve Zdechovicích na Tři krále. MOC SI TOHO VÁŽÍME
A DĚKUJEME!

Celý únor jsme se věnovali tématu Internet bez hranic.
S dětmi jsme si vytvářeli svoje pravidla internetu, povídali jsme
si o pozitivech a negativech internetu. V ovládání počítačů jsou
celkem zdatní, proto jsme si také zasoutěžili v hledání na internetu.
Únor slaví svátek Valentýn. Tento svátek je v dnešní době
hodně oblíbený, a proto i děti chtěly vyrábět valentýnské dárečky. Potěšit chtěly zejména maminky, kterým s naší dobrovolnicí
Alčou vyráběly srdíčka. V klubu pracujeme na osobních cílech
našich dětí, věnujeme se i nadále podpoře školních dovedností,
pracujeme na silných stránkách dětí,
podporujeme zlepšování jejich dovednosti a učíme se novým věcem.
V březnu nás čeká jarní výzdoba klubu a pomalu začneme tvořit
i velikonoční dekorace. Během jarních
prázdnin vyrazíme na výlet. V březnu
se tematicky zaměříme na vztahy
mezi lidmi, přáteli, rodiči a začneme
i s přípravou oslav 15. let Jakub
klubu. V rámci programu DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM budeme opět péct
perníčky a prodávat je za dobrovol-

Boty, botky, botičky ...
I v letošním roce budeme provozovat šatník pro lidi v nepříznivé sociální situaci. Nájem a energie za prostory šatníku
uhradíme z výtěžku Tříkrálové sbírky. Díky dárcům jsme slušně
zásobeni oblečením, ale trvale chybí boty všech velikostí i druhů.
Pokud máte doma boty, které jsou ještě pěkné a nenosíte
je, prosíme, darujte je do šatníku. Všichni víme, jak rychle
roste dětská noha, děti během roku vystřídají několikery boty, vítáme i dámské a pánské obutí.
V loňském roce využilo služeb šatníku 54 zájemců, rodiny s dětmi, ale i jednotlivci. Někteří přicházejí opakovaně častěji, pro některé je využití takové pomoci velmi těžké, přijdou jednou a už je pak nevidíme. Naše dobrovolnice Lída dělá vše pro to,
aby se lidé v nouzi u nás cítili přijatí a odcházeli s pocitem, že jim
bylo pomoženo. Lído, děkujeme, co bychom si bez tebe počali!
Boty i oblečení můžete nechávat na našem sběrném místě
v galanterii paní Bryknerové, v Hradecké ulici, nebo dovést přímo
k nám na adresu Českobratrská 84, nedaleko od Billy, případně
zavolejte, přijedeme si, tel. 731 598 913–4.
Za všechny pracovnice Charity Přelouč, Rita Levinská
PODPORA RODINY
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
BEZPLATNÁ PORADNA KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 13 DO 16 HODIN
na adrese Přelouč, Českobratrská 84, nedaleko od Billy.
Přijďte si k nám pro pomoc a podporu
v oblastech výchovy dětí, šikany, problémy ve vztazích,
zadlužení, nezaměstnanost, potíže na úřadech,
výplata sociálních dávek a další...
TĚŠÍME SE NA VÁS
Informace na tel. 731 598 913-4, 733 610 510
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ný příspěvek u kostela na 4. neděli postní tj. 26. 3. Výtěžek
odešleme organizaci Papežské misijní dílo dětí ČR, konkrétně
na projekt pomoci dětem v Indii, který jsme v Jakub klubu společně vybrali. Za loňský rok jsme již odeslali přes 1900 Kč.
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

DOBROVOLNICKÉ CETNRUM
„Jedna hodina týdně pro druhé“
S příchodem jara hledáme ochotné lidi, kteří mají „jedno
hodinu týdně pro druhé“. Uplatnění v dobrovolnické činnosti
najde každý – můžete chodit předčítat knížky obyvatelům Domova u fontány, nebo chodit s nimi na procházky do krásné
zahrady v areálu domova, která bude na
jaře opět rozkvetlá.
Pokud se radši věnujete dětem, můžete se realizovat v Jakub klubu.
Kontaktujte nás a domluvíme se ☺
Zdenka Kumstýřová, koordinátorka
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Pøedvelikonoční pøíprava
Bratři a sestry, milí spoluobčané,
1. března 2017 začala postní doba, čas
přípravy na Velikonoce. Popeleční středa
je pro křesťany den „svatý“, protože je silný, je tvrdší jako jindy, je povinný půst.
Značí to tedy odepření si masa, jídla do
sytosti, nebo úplné odřeknutí si i TV, kouření…, z důvodů náboženských, z lásky
k Bohu, solidárně s ostatními věřícími, jako duchovní příprava. Patří sem též bohoslužba s obřadem, pomazání popelem na
znamení kajícnosti. V této 40 ti denní době adept křtu předstupuje před shromáždění a je veřejně přijat mezi čekatele křtu,

Doba postní trvá 40 dní, od popeleční středy, kromě šesti nedělí do středy svatého týdne. 40 dní a nocí pršelo v době
potopy; 40 dní čekal Noe, dokud nevyšel
z korábu; 40 let putují židé na poušti;
40 dní byl Mojžíš na hoře, než přijal Desatero; 40 let bylo Jozuovi, když byl poslán prozkoumat zemi zaslíbenou; 40 let
vládl Saul i David nad Izraelem; 40 let vládl
Šalomoun v Jeruzalémě… a Ježíš se postí
40 dní na poušti, před svým veřejným vystoupením, a ďábel ho pokoušel. 40 dní
se vzkříšený Ježíš zjevuje svým apoštolům. Jonáš volal: „obraťte se, neboť ještě
40 dní a Ninive bude vyvráceno“! Ještě
40 dní a budou opět Velikonoce. Přijměme postní dobu jako osobní výzvu k pokání. Obrázek: 8. zastavení přeloučské křížové cesty: Ježíš se k nim obrátil
a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou
neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi; Lukáš 23:28

Boží dar pokání
církev se nad ním modlí exorcismus a jsou
mu předávány postupně symboly víry:
kříž, modlitba otčenáš, vyznání víry, bible, a o velikonoční sobotě večer při vigilii je pokřtěn. Je to osobní a svobodné zasvěcení se Bohu, v rodině církve, kde je
přijat jako bratr, který uznává Boha jako
Pána nad sebou i Ježíše Krista, jako svého Spasitele.
Kniha Kazatel 3
1. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
2. Je čas rození i čas umírání, čas
sázet i čas trhat;
3. je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit
i čas budovat;
4. je čas plakat i čas smát se, čas
truchlit i čas poskakovat;
5. je čas kameny rozhazovat i čas
kameny sbírat, čas objímat i čas
objímání zanechat;
6. je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
7. je čas roztrhávat i čas sešívat, čas
mlčet i čas mluvit;
8. je čas milovat i čas nenávidět, čas
boje i čas pokoje.
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Před pár lety na
Charismatické
konferenci v Brně v přednášce: „Kdybys tak
znala Boží dar“
srov. Jan 4,10;
P. Tomáš Holub,
nynější plzeňský
biskup, s názvem: „Naše
úhybné manévry“ připomenul několik pěkných postřehů o nás lidech, kteří jsme
mistři v tom, jak se vyhnout pokání. Zapomněli jsme plakat nad svým hříchem,
a musíme prosit Boha, ať nás to opět
naučil.
V první části, kterou nazval „FÍGLE“
v šesti bodech ukazuje, jak dovedeme
uhýbat, místo toho, abychom přistoupili
ke konání pokání.
1. Upravujeme pro sebe všeobecná kritéria, která říkají, co je hřích, která pro
jiné platí, ale sebe si je upravíme…,
to, co jsme udělali, zase není tak špatné! Podívejme se na druhého, ten je
ještě horší…
2. Místo pokání utíkáme k aktivismu.
Hřích přebijeme konáním dobra, ale
bez vykonání pokání za hřích.

3. Naše zpovědi, naše omluvy jsou
povrchní, bez hloubky a bez skutečného obrácení,
4. Odvádíme pozornost na různá vznešená témata, řešíme náhle úplně něco
jiného. srov. Jan 4, 16-19;
5. Hněv na druhého, který mne napomene; „Achab řekl Elijášovi: „Přece jsi mě
našel, můj nepříteli?“ On řekl: „Našel,
protože ses zaprodal a dopouštíš se
toho, co je zlé v Hospodinových očích“
1. Královská 21,20; Anebo na sebe,
„Já blbec jsem se nechal nachytat“
že mě někdo odhalil. Naproti tomu
král David, když jej prorok napomenul,
se přiznal, konal pokání. A máme od
něj krásný kající Žalm 51.
6. Vymlouváme se a svalujeme vinu
na druhého… „To já ne, to Eva, to já
ne to had…“ Genesis 3, 12-13; to kolegové…, to parta… Já za to nemůžu!
Druhou část nazval „PASTI“, ve kterých se člověk ocitne, ale se vyhne pokání.
1. Sebe-trestání a sebepoškozování.
Máme pocit, že místo pokání a vyznání se musíme nejdříve pořádně potrestat a ničit se za to, co jsme udělali špatně! Jsem krutý vůči sobě, a možná
i k druhým. Možná i v případě anorexie.
2. Pláč Petrův a Jidášův po zradě a zapření Ježíše. Byl to pláč deprese, člověk pláče sám, mnohdy usedavě, ale
bez doteku Boha. Možná je vnímán
jako kajícník, ale není. A Jidáš nakonec skončí špatně.
3. Rovina sebelítosti. Není to pláč lítosti nad hříchem, ale nad sebou, já chudák, mně se nic nedaří. Pán Bůh mě
nemá rád… Když si koupím trpaslíka,
tak on mi vyroste. Jsem smolař, musím
to vydržet do konce života. A lidé tě
možná utěšují – Neplač!
Postní duchovní obnova se koná
na faře 25. 3. 2017 od 13:00. Přijede P. Partyka Boguslav. Srdečně vás
zveme!
Závěrem mi dovolte popřát vám požehnaný půst a březen. Ať slovo Ježíše:
„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Marek 1,15; i přednáška od Tomáše nám pomáhá objevit Fígle a Pasti,
které nám škodí k svobodnému životu.
Váš P. Lubomír Pilka.
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Sto let od posledního „pøeloučského kousku“
aneb o utopené rekviziční komisi
V nebi nastalo velké pozdvižení. Všechno se uklízí, zásoby se
schovávají, je z toho velký nepořádek. Najednou přichází Pán
Ježíš, zamračí se a praví: „Co to děláte?“ Svatý Petr odpoví: „No,
uklízíme!“ Pán Ježíš: „A k čemu to?“ Svatý Petr: „Pro Krista Pána,
vždyť přijede rekvizice z Přelouče!“
Tato poněkud morbidní anekdota, kterou zachytil semínský
učitel Josef Hanuš, kolovala v českých zemích v posledních letech
první světové války. Jedná se o jednu z posledních variací lidového humoru reagující na známý přeloučský „kousek“. Podrobnosti o tomto „kousku“ a jeho pozdější interpretace se dočtete
v prvním a třetím dílu Dějin města Přelouče. Nás dnes zajímá,
o jakou rekvizici z období první světové války šlo. Je na místě poznamenat, že přímo z Přelouče nebyla. Jejím úkolem bylo sehnat
od vesničanů na Přeloučsku především obilí pro potřeby armády.
Konkrétně tato komise však byla shovívavá, František Dlouhý ve
svém článku uvádí, že „hledala a nechtěla nalézti“. 20. března
1917 přišli její členové do Mělic, a druhý den ráno chtěli pokračovat směrem k Opočínku. Most přes řeku zde však tehdy ještě nestál, a tak bylo nutné využít převoz (loďku) na valský břeh.
21. března ráno však došlo k nehodě, a všech sedm členů
komise se v ledové vodě utopilo (do loďky vniklo trochu vody
a vojáci i s doprovodem v panice i s výstrojí naskákali do vody).
V komisi bylo pět vojínů (Josef Felkl, František Hanka, Václav
Kirchner, Emil Prouza, Jindřich Schmid), rolník Vincenc Jeřábek
z Rohovládové Bělé a učitel Josef Zelinka z Velin na Holicku.
Převoz neřídil převozník, ale sedmnáctiletý Jan Vojtíšek z domu čp. 4 v Mělicích, ve kterém komise přespala. Ten se jako jediný zachránil. Jeřábkovo tělo bylo vyloveno pátý den po nehodě pod Přeloučí, Zelinkovy ostatky nalezeny nebyly. Vojáci byli
nacházeni postupně (dva v Labi poblíž čtvrti Na Dole), jejich
těla se podařilo identifikovat. Dva byli pohřbeni 28. března, jeden
30. března, další 1. dubna a posledního nalezli až 5. června,
pohřben byl 10. června. Všechny Labe splavilo až pod Přelouč.
Odpočívají na přeloučském hřbitově. Jejich hrob dnes najdeme
v jeho nové římsko-katolické části (na fotografii stav v lednu 2017).
Později byl v místech neštěstí zřízen malý pomníček připomínající tuto tragickou událost. Dnes se nachází na mělické straně
mostu, který byl v místech někdejšího převozu vybudován v současné podobě v roce 1948. Pomníček je ale již poněkud překryt
nánosem zeminy (viz druhá fotografie z ledna 2017).

DLOUHÝ, František. Neštěstí u Mělic roku 1917. Krajem Pernýštýnův, 1926, roč. 6, s. 89-91.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl třetí, 1848-1918. Přelouč: Město Přelouč, 2004, s. 267.

Výzva
„Správce muzejních sbírek žádá občany o informace
o ing. V. Láskovi z Přelouče, který si roku 1934 zakoupil
osobní automobil Tatra 77.
Informace sdělte prosím na e-mail muzeum@ksmp.cz
či telefon 731 697 085.“
Matěj Pešta

Fotohádanka
Správná odpověď na naši únorovou fotohádanku zněla:
„Na fotografii z roku 1907 vidíme starý most přes řeku Labe.
Ve 20. letech 20. století byl ve stejných místech nahrazen mostem novým (současně zde byla vystavěna vodní elektrárna).“
Správnou odpověď nám poslali téměř ve stejný čas dva luštitelé: p. V. Malinská a p. V. Voženílek a vítězi únorové fotohádanky se tak stávají oba dva.
Do březnového vydání jsme pro vás připravili další zajímavou fotohádanku. Ptáme se vás, kde stával dům, který na fotografii vidíte a co se na tomto místě nachází dnes.
Na Vaše správné odpovědi se jako vždy těšíme na známé
adrese rost@mestoprelouc.cz

Použitá literatura a prameny:
Městský úřad Přelouč, Matrika zemřelých z let 1915-1950.
Státní okresní archiv Pardubice, Archiv města Přelouče, Kniha
pamětní, 1836-1926, s. 679.
DANIHELKOVÁ, Marcela, REJL; Jiří. Pomníček na pravém břehu
Labe. Přeloučský Rošt, 2010, roč. 20, č. 4, s. 18-20.
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Městečko Pøelouč za Ferdinanda I. Habsburského
druhá část
Češi bránili Vídeň v roce 1529
Křesťanská Evropa se vůči Tureckému nebezpečí nepostavila jednotně. Navíc dokonce některé země, jako např.
Francie, viděly v Turcích spojence proti
Habsburkům. Přitom pokud by padla Vídeň, znamenalo by to přímé nebezpečí
i pro české země. Ohrožení bylo již akutní, Vídeň byla obležena a turecké oddíly
podnikaly kořistné výpravy na Moravu.
Obránců bylo okamžitě zapotřebí a z tohoto důvodu z Čech k Vídni vyrazilo zhruba na 2500 vojáků. Ti byli zformováni do
čtyř praporců pod velením Viléma Zvířetického z Vartenberka, Peřiny z Malečína,
Petra Hada z Proseče a Jana z Hardeka.
Dále to byly dobrovolnické oddíly pod
vedením Melichara Krokovice, Jiřího
Němce a Kašpara z Říčan. Ferdinad I. se
rozhodl vrchním velením pověřit Mikuláše hraběte ze Salmu, kterému bylo
v té době 71 let. Jeho vojsko bylo bezmála 10x slabší než soupeřovo, přesto
vykonal maximum. Turci udělali další
chybu. Nezaútočili hned, ale začali plenit okolí. Poskytli tak obráncům přesvědčivý důkaz pro to, aby se za žádných
okolností nevzdali. Hrabě Salm využil
situace a znepříjemňoval Turkům život
protivýpady z hradeb.

státí, podle všeho, střední Evropu zachránilo. Rozčlenění na jednotlivé menší
monarchie s nekoordinovaným postupem, by vedlo k jejich postupnému pohlcování. Velitelé, kteří se významně podíleli na obraně před rozpínavostí islámu,
pocházeli i z českých a moravských zemí. Zbyněk Berka z Dubé byl v roce 1532
velitelem vojska čítajícího 20 000 vojáků.
V roce 1537 byl velitelem dalšího českého vojska nasazeného do bojů s Turky
Albrecht Šlik a Petr Rašín z Rýzmburku.
Volf z Krajku velel vojsku zemské hotovosti čítajícího 20 000 ozbrojenců vypraveného v roce 1543.

Použitá literatura:

Generální útok na Vídeň
přišel 14. 10. 1529
Turci nedokázali využít své početní
převahy. O míře osobního nasazení svědčí i to, že v boji na první linii přišel hrabě Salm, vrchní velitel o nohu. Vídeň se
s chabými silami a nedostatečnými opevněními zázračně dokázala ubránit. Donutila vyhladovělé Turky, představující
největší a zdánlivě nejskvělejší válečnou
sílu své doby, k potupnému návratu v čele se sultánem. Pro Turky se ústup změnil s přicházejícím sněžením v katastrofu.
Uhájením Vídně bylo na čas odvráceno
kritické nebezpečí pro střední Evropu, ale
Osmanská říše pro Evropu byla trvalou
hrozbou a to až do konce 17. století.
Však boje po roce 1541 pokračovaly s novou silou. V těchto střetnutích
obsadili Turci Budín, hlavní město Uher,
v r. 1554 Fiľakovo na Slovensku. Je na
místě zdůraznit, že sjednocení sil střední Evropy vytvořením habsburského sou-
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považovat listinu Jana z Pernštejna z roku 1539, kterou odpustil přeloučské obci
každoroční poplatek odváděný městskou
radou do panské pokladny. Krátce před
vydáním oné listiny roku 1538 koupil
vrchnostenský úředník parcelu na západní straně přeloučského náměstí, na
kterém vyrostl pernštejnský honosný renesanční dům. Na sklonku padesátých let
16. století se v Čechách vědělo, že Jaroslav z Pernštejna má velké finanční potíže. Finanční správu pardubického panství, nakonec převzala od roku 1558
stanovená komise, zastupující zájmy věřitelů Jaroslava z Pernštejna. Finanční
stabilitu pardubického panství teoreticky, náležejícímu Jaroslavovi z Pernštejna
již neobnovila. Někteří z věřitelů, měli dokonce vážný zájem o to, aby pardubický
pán nebyl schopen své dluhy splatit. Mezi ně patřil rytíř Suda z Řenec. O koupi
pardubického, panství se ale zajímal sám
panovník Ferdinand I., který ho koupil
pro svého syna, nástupce Maxmiliána.
Spory ohledně dluhů zemřelého Jaroslava z Pernštejna trvaly ještě několik let,
ale již od roku 1560 se Přelouč stala královským komorním městečkem a její
obyvatelé, byli přímo poddanými českého krále Ferdinanda I. Habsburského.

Každý Habsburk na českém trůně,
byl také českým králem zapojeným do
boje s tureckou hrozbou. České země
a jejich obyvatelstvo bylo silně angažováno po staletí trvající obraně Evropy
před tureckou islámskou vojenskou invazí. Po celé období tureckých válek,
české země významně přispívaly na udržování vojenské hranice a potřebných
vojenských oddílů formou daní.
Probíhající válečné období v Evropě
se naštěstí příliš nedotklo Přelouče, naopak již čtyřicátá léta 16. století přinesla rychlý hospodářský rozvoj. Obnova požárem zničeného městečka trvala celá
desetiletí. Až téměř v polovině 16. století
zmizely stopy po ničivém požáru, zastavěním posledního místa, které zůstávalo uvnitř hradeb po spáleništi. Za symbolické završení obnovy Přelouče, je možné

Dějiny města Přelouče díl I. – Petr Vorel
Dějiny zemí Koruny české díl I. – Petr
Čornej
Dějiny evropské civilizace díl I. - Petr
Čornej, Pavel Bělina
Pokračování v příštím čísle Roštu
Marcela Danihelková
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Ustanovený advokát – advokát zdarma
Mezi laickou veřejností putuje informace o tom, že soudy
ustanovují zločincům advokáta ex-offo, aby je obhajoval, málo kdo ale ví, že nejen v trestním řízení lze mít advokáta ustanoveného soudem.
Ve zmíněném trestním řízení takový proces nastane tehdy,
pokud zákon stanoví, že obviněný má pro určité trestné činy
obhájce, bez kterého řízení dál nelze vést. Platí totiž, že existuje výčet trestných činů, pro které mohou orgány činné v trestním řízení stíhat obviněné jen tehdy, pokud má obhájce – advokáta. Pokud si obviněný takového obhájce sám nevybere, ustanoví
mu jej soud. Takový obhájce je pak osobou ustanovenou obviněnému tzv. ex-offo. V případě, že je obviněný, posléze obžalovaný, uznán vinným, je jeho povinností zaplatit soudu náklady,
které měl soud s jeho obhájcem. Pokud je obžalovaný obžaloby zproštěn, pak neodsouzený žádné náklady nenese.
Vedle trestního řízení mohou před soudem probíhat řízení
civilní a jiná další. I zde platí možnost získat právního zástupce z řad advokátů a dokonce zdarma. Ve chvíli, kdy je jeden
účastníkem soudního sporu, přičemž nezáleží, jestli je na straně žalobce nebo žalovaného, může soud požádat, aby jej osvobodil od soudních poplatků a též mu ustanovil právního zástupce. Takový žadatel musí ale prokázat soudu, že není v jeho
možnostech zaplatit si advokáta vlastního na plnou moc. Soud
takovou žádost posoudí a rozhodne, jestli a do jaké míry (procentně) účastníku přiznává nárok na zástupce zdarma. Pokud
je soudem právní zástupce účastníku ustanoven, pak jeho práci platí soud v míře osvobození, standardně ve výši 100 % nebo 50 %, podle majetkových poměrů žadatele.

V případě, že účastník zastoupený ustanoveným advokátem ve sporu neuspěje, není zpravidla povinen platit náklady
soudu za ustanoveného advokáta, ovšem je povinen zásadně povinen zaplatit náklady protistrany (ve stručnosti, jsou
výjimky). V případě úspěchu náklady protistrany neplatí.
Výhodou je, že žádost o ustanovení právního zástupce z řad
advokátů lze podat jak na počátku řízení, tak i v jeho průběhu, či i pro účely odvolacího nebo dovolacího řízení.
Žádost o ustanovení zástupce se podává buď přímo u soudu, když s vyplněním by měla poradit soudní úřednice či prostřednictvím advokáta, který má formulář k dispozici. Platí,
že účastník si nemůže vybírat, jakého advokáta chce ustanovit, pokud žádost podává prostřednictvím soudu. Soud zástupce ustanovuje dle seznamu jednoho po druhém. V případě,
že je podána žádost advokátem, je vyšší pravděpodobnost, že
soud k ustanovení právě toho advokáta, který žádost sepsal,
neb takový advokát připojí k podání i prohlášení, že se s věcí
seznámil a že by klienta v této věci mohl zastoupit.
Závěrem lze ty doporučit nespoléhat se na to, že „to nějak
dopadne“, ale raději zkusit, jsou-li proto splněny podmínky,
požádat o ustanovení právního zástupce z řad advokátů. Vyplnění žádosti není komplikované, pomůže s ním i advokát,
který následně, ať je ustanovený či na plnou moc, pomůže klientovi zorientovat se v situaci a poradit mu, jaký způsob v jeho
směřování je nejvýhodnější.
Mgr. Jan Novák, advokát
www.advokatikh.cz/mgr-jan-novak

PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
31. ročník 2016–2017
První krok čtvrté desetiletky má za sebou „fenomén“ jménem Přeloučská liga
hokejbalová. Její ohlas a úcta sahá daleko za hranice našeho města.
Bohužel, po letech tuto ligu musely
opustit další dva týmy (Chlupatej bobr
a TPS Amipa). Věk hráčů se nedá zastavit, a mládí s hokejkami na volných prostranství už není vidět, jak tomu bývávalo dříve.
A z těch se rodila mužstva pro tuto
soutěž.
Takže devět týmů sehrálo mezi s sebou základní část každý s každým. A k tomu byl nastaven klíč k tzv. nadstavbové
části. Po těchto zápasech si týmy připravily pozici k závěrečným kláním.
1. místo Cepy, 2. místo Břehy. Tím si
zajistily přímý postup do semifinále. 3. Kenya, 4. Devils, 5. Rockets, 6. Motor se musely o semifinále porvat ve čtvrtfinále.
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Čuníci, Opatovice a Fan club Jestřábi
se připravily o medailový boj, sehrály mezi s sebou „turnájek“ o 7 až 9 místo.
V prvním čtvrtfinále nastoupili proti sobě finalisté z loňského roku Kenya
a Motor. Letošní ročník Motor nezastihl
v zářivé formě a podlehl 0:2 na zápasy.
Ve druhém čtvrtfinále zaskočily Rakety Devils také 2:0 na zápasy.
Semifinálové dvojice Cepy-Rockets
a Břehy-Kenya.
V prvním SF uspěly Cepy a vrátily se po
jednom „hluchém“ roce do bitvy o zlato.
Ve druhém SF se oba dva excelentní
zápasy zapsaly do už tak velké společnosti TOP utkání přeloučské ligy. Šťastnějším se stal obhájce titulu Kenya.
O 3.místo se břežský tým poté, vysloveně doklopýtal přes Rockets pro bronzovou medaili. Pro Rockets jen úcta, jakým způsobem sehrál letošní ročník.

Ve velkém finále se střetli dva poslední mistři. Cepy (2015) a Kenya (2016). Zápasy tomu tak odpovídaly a úrovní splnily své parametry. Divák si přišel na své
a musel vzdát hold staronovému králi
HT Cepy, který svého soka udolal ve třech
zápasech po výsledcích 2:1, 1:2 po samostatných nájezdech a 4:0.
Tradiční slavnostní předávání cen
pro účastníky proběhlo ve velkém sále
Občanské Záložny.

KONEČNÉ POŘADÍ 31. ROČNÍKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HT CEPY
KENYA
BEER STARS BŘEHY
ROCKETS
DEVILS
BC MOTOR STARS JIH
ČUNÍCI

Přeloučský ROŠT
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8. HBC OPATOVICE NAD LABEM
9. FAN CLUB JESTŘÁBI

1. Kaván
2. Brykner
3. Jan Kraus

SOUTĚŽ SLUŠNOSTI

GÓLMANI
Devils
Břehy
Kenya

95,05%
94,9%
94,87%

(POHÁR VLASTIMILA SOJKY in memoriam)

1. Čuníci

8 tr.m.

STATISTIKY ZÁKLADNÍ ČÁST
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
1. Moravec
Kenya
13 (9+4)
2. R. Kubát
Čuníci
13 (8+5)
3. Horák
Břehy
11 (8+3)

1. Moravec
2. Horák
R. Kubát

STŘELCI
Kenya
Břehy
Čuníci

STATISTIKY PLAY-OFF
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
1. Waber
Cepy
6 (2+4)
2. Kohoutek
Cepy
5 (4+1)
3. P. Svoboda Kenya
4 (4+0)
STŘELCI
1. Kohoutek
Cepy
P. Svoboda Kenya

9
8
1. Černický

GÓLMANI
Cepy

4

2. Mroviec
3. Smekal

Cepy
Rockets

w

93,88 %
88,41 %

SOUPISKA VÍTĚZNÉHO TÝMU HT CEPY
Libor Komůrka, Martin Beránek, Milan
Beránek, Marek Smolík, Miroslav Stránský, Radovan Pišta, Jiří Švihlík, Ondřej
Waber, Petr Novotný, Stanislav Korel, Lubomír Menc, Rudolf Raška, Tomáš Schejbal, Patrick Maixner, Michal Drenko, Jan
Mroviec, Michal Jeřáb, Tomáš Matrka, Lukáš Vlasák, Martin Černický, Marcel Filip,
Jan Turčány, Tomáš Minařík, Lukáš Kohoutek
vedoucí týmu Arnošt Stárek, Jan Špic

96,16 %

- fáda -
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Pod basketbalovými koši …
…výsledky jednotlivých družstev ze zápasů, které se
odehrály v průběhu měsíce ledna a února.

Muži A:
BK Wolves Radotín – BK Přelouč
96 : 64 (38:32)
Body: Konvalina 15, Pacák 13, Bulušek 10, Richtr 8, Sojka 7,
Truneček 6, Blažek 5
Sokol Vyšehrad – BK Přelouč
110 : 74 (61:29)
Body: Pacák 37, Sojka 15, Konvalina 9, Truneček 6, Blažek 4,
Šindelář 3
BK Přelouč – BK Lions Jindřichův Hradec
Body: Bulušek 12, Konvalina 12,
65 : 93 (39:53)
Richtr 12, Pacák 9, Zikmunda 9, Sojka 7, Šindelář 2,
Truneček 2
BK Přelouč – Sokol Písek
90 : 61 (46:35)
Body: Konvalina 23, Dašek 13, Pacák 11, Zikmunda 11,
Richtr 10, Blažek 8, Truneček 7, Bulušek 3, Sojka 3, Šindelář 1
BK Přelouč – Sokol Kutná Hora
85 : 72 (46:27)
Body: Konvalina 24, Pacák 21, Richtr 13, Bulušek 10, Zikmunda 7, Sojka 5, Truneček 5
Basket Poděbrady – BK Přelouč
60 : 72 (25:32)
Body: Sojka 19, Konvalina 19, Bulušek 17, Richtr 8, Pacák 7,
Zikmunda 2

Muži B:
BK Přelouč – BC Spartak Rychnov n. Kněžnou
Body: Marek 23, Dašek 16, Kmošek 9,
64 : 79 (29:38)
Škarda 5, Machek 4, Priessnitz 3, Vondráček 2, Šindelář 2
BK Přelouč – TJ SPŠ stavební Náchod
64 : 72 (26:40)
Body: Marek 22, Kmošek 15, Vondráček 8, Priessnitz 6, Škarda 6, Kautský 3, Machek 2, Dašek 2
BK Přelouč – TJ Jiskra Hořice
74 : 46 (47:21)
Body: Dašek 27, Vondráček 19, Škarda 16, Šindelář 4, Haas 3,
Tužil 3, Válek 2

Ženy:
BK Přelouč – Sokol ZVUS Hradec Králové
Body: Němečková 19, Žáková 15,
58 : 59 (25:27)
Nešetřilová 9, Fričová 8, Doležalová 5, Sedláčková 2
BK Přelouč – BSK TJ Jičín
70 : 62 (27:23)
Body: Němečková 21, Doležalová 14, Žáková 11, Nešetřilová 9,
Sedláčková 8, Bogdányová 4, Fričová 3
SK Týniště n. Orlicí – BK Přelouč
69 : 55 (42:28)
Body: Němečková 19, Nešetřilová 12, Žáková 12, Sedláčková 9,
Bogdányová 3
BK Přelouč – TJ Jiskra Hořice
54 : 57 (40:31)
Body: Žáková 16, Němečková 15, Nešetřilová 11, Doležalová 5,
Sedláčková 5, Bogdányová 2
TJ Jiskra Hořice – BK Přelouč
51 : 63 (26:23)
Body: Nešetřilová 21, Němečková 19, Žáková 11, Bogdányová 7, Doležalová 3, Sedláčková 2

Kadetky U 17:
BK Přelouč – SŠB Pardubice
55 : 47 (26:22)
Body: Šafránková 23, Štainerová 8, Písařová 6, Novotná L. 5,
Hejná A. 4, Žáčková 3, Smejkalová 2, Novotná K. 2, Nepovímová 2
BK Přelouč – SŠB Pardubice
104 : 45 (55:27)
Body: Šafránková 39, Písařová 18, Hejná A. 11, Štainerová 10,
Novotná L. 8, Petrová A. 6, Novotná K. 4, Nepovímová 4,
Žáčková 2, Petrová M. 2

Inzerce

Minižáci U 11:
Sokol Přelouč – Sokol Josefov
41 : 37 (21:22)
Body: Kysilka 12, Miláčková 8, Barcal 5, Vomlel 4, Uchytil 4,
Dobruský 4, Verunáč 2, Čapek 2
Sokol Přelouč – Sokol Josefov
49 : 43 (24:18)
Body: Miláčková 12, Kysilka 11, Barcal 10, Dobruský 9, Uchytil 3, Vomlel 2, Válek 2
Sokol Přelouč – Basketbal TJ Svitavy
33 : 70 (14:43)
Body: Semerád 8, Barcal 7, Le Quang Dat 7, Kysilka 6, Miláčková 2, Uchytil 2, Verunáč 1
Sokol Přelouč – Basketbal TJ Svitavy
36 : 67 (20:41)
Body: Barcal 12, Uchytil 8, Železná 6, Kysilka 6, Semerád 2,
Vomlel 2
4. 3. a 5. 3. sehrají poslední domácí druholigové zápasy
muži A – přijďte povzbudit !!!
D. Rambousková
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Orel Pøelouč – oddíl florbalu
Březen je časem jarních prázdnin pro všechny děti školou
povinné v Přelouči a okolí a je tedy vhodné stručně shrnout vývoj florbalové sezóny v jednotlivých mládežnických družstvech
našeho florbalového oddílu, a pozvat tak třeba i čtenáře Roštu
na nějaký ten mládežnický florbalový turnaj do městské haly Za
Fontánou. Začneme od těch nejmenších:

Přípravka (2008 a mladší)
Kluci a holky v přípravce trénující každé úterý a čtvrtek pod
dohledem trenérů Tomáše Jadrníčka a Radima Křinky a jezdí
ke svým zápasům po celém Pardubickém kraji. Tak, jako ve všech
nejmenších kategoriích až do mladších žáků a žákyň, se na jejich turnajích nepočítá skóre jednotlivých zápasů a hrají je na
malém hřišti systémem 3+1.
Vzhledem k tomu, že turnaje jsou otevřené i pro týmy mimo
strukturu České florbalové unie, počet a pořadí jednotlivých zápasů se dozvídáme vždy v týdnu před turnajem a zápasy jsou tak
velmi pestré a rozmanité. S o to větším úsilím a zaujetím se děcka pouštějí do hry a snaží se soupeřovi nasázet nějaké ty góly.
Samozřejmě, že nějaké bránění zajímá pouze tzv. rodilé obranáře, takže gólů padá jako máku a na obou stranách hřiště.
V zápasech má naše přípravka většinou mírně navrch, snad
pouze s výjimkou družstva Sokola Pardubice, s nímž jsou souboje velmi vyrovnané a bojovné tak, jak to v derby má být. Hlavní zásadou je ale to, aby florbal děti bavil a hrály je všechny
a ne jen ti nejlepší v jednotlivých týmech. A to se v tomto formátu skutečně daří.

Elévové a elévky (2006–2007)
Společný tým chlapců a dívek se účastní Pardubické ligy
elévů, tedy krajské soutěže. Formát hry a turnajů je stejný jako
v přípravkách, ale hraje se zároveň na 2 malých hřištích. To proto, aby se co nejvíce hráčů a hráček 1 družstva dostalo při zápase do hry. I zde je hlavním cílem radost z pohybu a účast na hře.
V této kategorii náš oddíl pořádá hodně turnajů doma, a protože obdobně je na tom i Sokol Pardubice, cestování po kraji
není až tak náročné, pouze 1x jsme se museli vypravit až do
Svitav a Litomyšle.
Kategorie slouží našemu oddílu zejména jako možnost již
si vyzkoušet celkem kvalitní soutěžní zápasy v plném nasazení a tempu, což s úspěchem používáme i pro nejstarší a nejšikovnější hráče přípravky, aby ve svém herním a sportovním vývoji zbytečně neustrnuli s těmi nejmenšími, kteří s florbalem
teprve začínají. Zároveň plně zapojujeme děvčata v našem oddíle, která jsou sice věkem o malinko starší, ale herně si s mladšími kamarády zahrají více, což samozřejmě soutěžní řády ČFbU
umožňují.

Mladší žáci a žákyně (2004–2005)
V této kategorii máme přihlášeny 2 družstva, a to zvlášť tým
kluků a zvlášť holek. Zapojili jsme se tak do programu rozvoje
dívčího florbalu v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, protože soutěž hrají zatím pouze 4 celky: Skuteč, Jablonné n/O a Hradec Králové, tedy dokonce takový tým není ani v Pardubicích.
Cílem projektu je umožnit dívkám hrát svou vlastní soutěž
a tak je motivovat a přivádět postupně skrze jednotlivé věkové
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kategorie až k ženskému florbalu, který má v pozdějším věku
přeci jenom určitá vlastní specifika.
Ve věku mladších žákyň tomu tak ale ještě není, a proto se
naše žákyně s úspěchem zapojují i do hry druhé družstva, kde
hrají družstva smíšená. Herní systém je zcela shodný se systémem v elévech.

Starší žáci a žákyně (2002–2003)
Společný tým této kategorie hraje Ligu starších žáků. Jedná
se o soutěž dvoukrajovou (Pardubický a Královéhradecký kraj),
protože v této kategorii byl kvůli velkým výkonnostním rozdílům
vytvořen tzv. košový systém.
Velmi zjednodušeně lze říci, že všechna družstva jsou podle výkonnosti v jednotlivých zápasech (kritériem jsou dosažené
body a výsledky) rozdělena do několika výkonnostních košů, kde
spolu tak hrají týmy víceméně vyrovnané zápasy. Samozřejmě,
že funguje postup těch lepších výš a naopak sestup těch horších
níže mezi jednotlivými koši. Zápasy jsou tak pro hráče a hráčky
mnohem zajímavější a více motivační.
Z uvedeného je zřejmé, že toto je první kategorie, kde se již
počítají a sledují výsledky jednotlivých zápasů a zároveň i vedou
individuální statistiky jednotlivých hráčů a hráček. Náš tým hraje většinu sezónu ve 3. koši z celkových 5 košů.

Dorost a juniorka (1999–2001)
Obě družstva se celou sezónu potýkají s nedostatečně širokým kádrem, tudíž výsledky nejsou nic moc. Přesto jsou obě
družstva schopna sehrát někdy (juniorka často) vyrovnaná a napínavá utkání se svými vrstevníky z celého Pardubického kraje,
a to zejména v domácí hale v Přelouči.
Mistrovský florbal v městské hale v lednu:
Pardubická přebor mužů – sobota 11. března:
9:00
FbC Titáni Pardubice – ŽSK Třemošnice B
10:30
HAGA Pardubice C – FBC Piráti Chrudim B
12:30
FBC Piráti Chrudim B – FbC Titáni Pardubice
14:00
ŽSK Třemošnice B – HAGA Pardubice C
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Liga starších žáků – neděle 12. března
turnaj košového systému za účasti domácího družstva
Program od 9:00 do 16:00 bude upřesněn na místě a na nástěnkách oddílu ve městě v týdnu před turnajem.
Pardubická liga mužů – neděle 19. března:
9:00
Orel Přelouč B – FBC Respect Heřmanův Městec
10:30
FbK Orlicko-Třebovsko – FBC Letohrad
12:30
FBC Letohrad – FBC Respect Heřmanův Městec
14:00
Orel Přelouč B – FbK Orlicko-Třebovsko
Na závěr pak připomínáme, že i v březnu 2017 je možné začít hrát florbal ve všech věkových kategoriích dětí a mládeže. Stačí přijít na trénink v úterý či čtvrtek mezi 16 a 19 hodinou do
městské haly Za Fontánou nebo zavolat na číslo 732 610 593.

Sokolové nezahálí
Všechny oddíly pokračují v činnosti, docházka cvičenců
v zimních měsících byla dobrá. Výbor tělovýchovné jednoty připravuje na březen valnou hromadu, kde se bude hodnotit uplynulý cvičební rok. Gymnastky pilně trénují na závody sokolské
všestrannosti, které se uskuteční v dubnu v Pardubicích. Nacvičují sestavy na koberci, na hrazdě, na kladince nebo lavičce,
trénují přeskok a šplh. Při župních závodech je čeká ještě plavání a atletické disciplíny, tj. běhy na krátké a střední vzdálenosti, skok daleký a hod kriketovým míčkem.

Mirek Kumstýř

Dostihy
Pardubice, Kolesa, Aarau. První závodiště v Pardubickém
kraji – závodiště Pardubice má letos vypsáno na deset dostihových mítinků. Z toho jsou čtyři kvalifikace na Velkou Pardubickou, první se uskuteční 27. května, druhá 24. června. Týž den
bude zahájena dostihová Anketa o nejsympatičtějšího jezdce
žokeje a jezdkyni amazonku Českých překážkových dostihů
2017. Třetí kvalifikační dostih je připraven na 19. srpna a čtvrtá kvalifikace je 9. září kdy se i uskuteční finálové vyhodnocení Dostihové Ankety 2017 (22. ročník).
Hlavní dostih Pardubického závodiště se uskuteční 8. října
a to 127. Velká Pardubická s Českou pojišťovnou, další zajímavostí je návrat letních dostihů na toto závodiště.
Druhé dostihové závodiště v Pardubickém kraji – uznávané
závodiště Kolesa letos vypsalo tři dostihové mítinky. Pravděpodobně jako první v republice uskuteční překážkové dostihy 8. dubna, kdy bude i vyhodnocen překážkový Koleský šampionát 2016.
V letním měsíci, 12. Srpna, se pravděpodobně uskuteční hlavní mítink tohoto závodiště, s překážkovým dostihem Memoriál
Michala Köhla (českého překážkového jezdce). Od loňského
listopadu je jeho pomníček umístěn na malém místním hřbitůvku u dostihové Koleské dráhy. Listopadový mítink a to 4. též pravděpodobně uzavře českou překážkovou sezónu 2017 a uzavře
i patnáctý ročník Koleského bodovaného překážkového šampionátu jezdců, žokejů, amazonek a trenérů. Koleské závodiště s technickými parametry se dostihy velice přibližuje Švýcarskému Aarau.
Centrální závodiště Aarau (cca 40km od Zürichu) letos má
čtyři dostihové mítinky, kdy jsou zde startované dostihy klusácké, rovinové a překážkové. Aarau má termíny mítinků 14. 5.,
28. 5., 27. 8. a 10. 9. se uskuteční Velká cena Švýcarska Steeplechase na 4200 m. V loňském roce zde úspěšně bodoval na
překážkových dostizích jezdec/žokej Ondřej Velek, kdy mu byla
udělena Cena Swiss Turf, Aarau CH/CZ . Tuto cenu pro něj převzala jeho maminka paní Velková na posledním dostihovém
mítinku v Kolesách 2016.

Inzerce

Josef Vaníček Jun.
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