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RADA MÌSTA PŘELOUČE
78. rada města se uskutečnila 29. 5.
2017. Radní na ni mimo jiné rozhodli, že
v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku v ul. Kladenská, Přelouč“ podal nejvhodnější nabídku dodavatel Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., s nabídkovou cenou bez DPH
1.320.656,00 Kč. Schválili smlouvu o dílo
na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči“ s firmou M-SILNICE a.s., Pardubice,
s nabídkovou cenou 6.272.154,00 Kč bez
DPH a dobou plnění díla v počtu 10 týdnů
a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností PRODIN a.s., Pardubice,
na vypracování projektové dokumentace
pro stavební povolení a realizaci stavby
na stavbu cyklostezky a s ní souvisejícího
veřejného osvětlení do místní části Klenovka, kterým se ze sjednaného rozsahu
prací vypouští objekt veřejného osvětlení a sjednaná cena se snižuje o částku
30.000 Kč bez DPH.
79. rada města proběhla 5. 6. 2017
a schválila Smlouvu o dílo č. 3/2017 uzavíranou mezi Městem Přelouč a NOVO-

STAV KOMUNIKACE a. s., Hradec Králové,
na zhotovení zámkové dlažby na hřišti
Přelouč za cenu 505 040 Kč včetně DPH.
80. rada města, konaná 12. 6. 2017
měla na svém programu mimo jiné řešení rekonstrukce chodníků v Hradecké
a Nádražní ulici v Přelouči dle předložené koordinační situace z projektové dokumentace vypracované společností VDI
Projekt s.r.o. Praha. Rozhodla rovněž
o tom, že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na rekonstrukci ÚT a ZTI
v objektu hasičské zbrojnice SDH Přelouč, Zborovská č.p. 54, podal uchazeč
Vlastimil Antoš, Choltice, s nabídkovou
cenou 627.530,00 Kč bez DPH. V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce parkoviště u č.p. 1489, Přelouč“ nejvhodnější nabídku podal dodavatel M-SILNICE a.s., Pardubice, s nabídkovou cenou 1.393.574,00 Kč bez DPH,
doba plnění díla 6 týdnů a v zadávacím
zařízení na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště U Školy
v Přelouči, 2. etapa“ podal ekonomicky
nejvýhodnější nabídku účastník M-SIL-

NICE a.s., Pardubice, s nabídkovou cenou
8.099.992,00 Kč bez DPH a dobou plnění díla v počtu 12 týdnů. Rozhodnutí rady
města odpovídá závěru hodnotící komise.
Schválena byla i smlouva o dílo na rekonstrukci chodníku na Masarykově náměstí
v Přelouči u sochy sv. Jana Nepomuckého se společností NOVOSTAV KOMUNIKACE a. s., Hradec Králové, za cenu
529.939,05 Kč s 21% DPH s tím, že potřebné financování bude zajištěno v rámci RO 3 k rozpočtu města Přelouč na rok
2017.
81. schůze rady města se uskutečnila 19.6.2017. Rozhodla o tom, že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku v ulici
Sladkovského, Přelouč“ podal nejvhodnější nabídku dodavatel Dlažba Vysoké
Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, s nabídkovou
cenou 579.694,00 Kč bez DPH. Radní rovněž souhlasili s převodem částky ve výši
103.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509
a s požadavkem příspěvkové organizace
Základní škola Přelouč, Smetanova 1509,
zakoupit herní prvky na školní zahradu
v hodnotě 123.240,- Kč. Jedná se o lanovou sestavu a houpačku.
mh

Zprávy z úseku rozvoje a obnovy majetku za rok 2016
pokračování
Také město Přelouč se připojilo k trendu úspor energií metodou EPC a nechalo
své objekty v tomto směru posoudit odbornou společností. Ta provedla jejich podrobnou prohlídku a zvážení možných
úsporných opatření, které by znamenaly
snížení výdajů na v nich spotřebovaný
plyn, elektřinu a vodu. Na základě toho
pak určila sedm objektů, u kterých lze objektivně úspor dosáhnout. Následně pak
pro město organizovala výběrové řízení na
zhotovitele, který by úsporná řešení realizoval a po dobu 10 let je sledoval a vyhodnocoval. Za tyto činnosti byla zaplacena částka 388.000 Kč, ze které bylo
200.000 Kč pokryto získanou dotací z programu úspor energií Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT 2016.
Značné finanční prostředky byly vynaloženy na výkupy pozemků, potřebných
pro připravované stavební záměry města.
Za přímé výkupy pro cyklostezku z Pře-
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louče do místní části Lhota bylo vynaloženo 484.000 Kč, za výkupy pro rekonstrukci Stantejského ulice 50.000 Kč, za
ostatní výkupy pak 1,230.000 Kč. Ty souvisely do značné míry s regenerací 3. etapy
sídliště U školy a s nutností odkupu i pozemků mimo vlastní cyklostezku z Přelouče do Lhoty.
V souvislosti s majetkem města byly také vynakládány finanční prostředky do jeho
údržby. Ta související
s dětskými hřišti a městským mobiliářem vyšla
na částku 321.000 Kč,
do areálu hokejbalového hřiště směřovalo 191.000 Kč, údržba
a opravy městského
majetku jinde neuvedené stály 143.000 Kč,

do dopravního značení bylo vloženo
54.000 Kč, údržba veřejné zeleně si vyžádala 31.000 Kč.
Za drobné projektové dokumentace
bylo uhrazeno 95.000 Kč, v souvislosti
s dotacemi bylo vynaloženo 316.000 Kč
za vypracovávání žádostí, administraci

Inzerce
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dotací a jejich vyhodnocování. Na splátkách za pořízení nového areálu technických služeb a výstavby nové budovy městského úřadu bylo zaplaceno 5,233.000 Kč.
Město poskytlo půjčku ve výši 7,000.000 Kč
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s, na výstavbu přivaděče splaškové kanalizace z místních částí Lhota
a Škudly do Přelouče.
Rovněž místní části se podílely na
vynakládaných finančních prostředcích,
i když různou měrou. Nejvíce jich získal
Štěpánov, kde byla za částku 8,002.000 Kč
provedena rekonstrukce chodníků podél
silnice č. III/32218, veřejného osvětlení
v takřka celé obci a postaven nový chodník v prostoru nad bývalou požární nádrží.
Kdo zde znal stav chodníků, jistě potřebu
této investice potvrdí. Zároveň s tím byla
za částku 127.000 Kč demolována a zasypána léta nefunkční požární nádrž. Zde
byly rovněž využity dotační prostředky, které se podařilo získat ve výši 3,794.000 Kč
ze Státního fondu dopravní infrastruktury a které tak pomohly snížit vynaložené
výdaje města. Druhý štafetový kolík ve
výdajích u místních částí pak drží Klenovka, kde byla za částku 2,837.000 Kč provedena rekonstrukce 1. a 2. etapy veřejného osvětlení a vypracována za částku
161.000 Kč projektová dokumentace pro
územní rozhodnutí na výstavbu splaškové kanalizace včetně jejího napojení
na stokovou síť v Přelouči. Můžeme k nim
zařadit i náklady na pořízení projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí na
cyklostezku mezi Přeloučí a Klenovkou,
která vyšla na částku 222.000 Kč. Výdaje
do dalších místních částí již byly skromnější. Pro místní část Lhota byla pořízena
za částku 129.000 Kč projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na chodníky podél silnice I/2
a upravena za částku 17.000 Kč projektová dokumentace veřejného osvětlení
u bývalých družstevních bytovek. V Tupesech byla vložena částka 119.000 Kč do
dalších úprav hasičské klubovny, jejíž
úpravy probíhají již několik let. V Lohenicích byla provedena za částku 64.000 Kč
oprava fasády obecního domu, za částku
35.000 Kč byla pořízena projektová dokumentace na výstavbu veřejného osvětlení
pro novou ulici rodinných domů a město
přispělo částkou 49.000 Kč na opravu povrchu účelové komunikace od bývalého
areálu zemědělského družstva k lesu, která byla z větší části pokryta finanční dotací od Krajského úřadu pro Svazek obcí
Podhůří Železných hor. Co se týká Mělic,
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ty byly v roce 2016 upozaděny, pokud nebudeme počítat s částkou 109.000 Kč za
vodorovné dopravní značení ve formě žluté čáry zakazující parkování v blízkosti
písníků. Tak jako každoročně byly pro
všechny místní části prováděny drobné
práce a opravy dle požadavků předsedů
jejich výborů či komisí.

w

Celková prostavěnost na investičních
akcích a údržbě majetku města za rok
2016 činila částku 47,482.000 Kč, bez
poskytnuté půjčky společnosti Vodovody
a kanalizace Pardubice, a. s., ve výši
7,000.000 Kč.
Manžel Miroslav,
vedoucí odboru

Spolek ENERGIE JINAK pod záštitou firem SUMO s.r.o., Sev.en EC, a.s. a MYKABO spol. s r.o. otevírá po prázdninách nový kroužek pro mladé vědce a kutily, kteří si v praxi vyzkouší zákony fyziky, mechaniky a především způsoby
klasické i alternativní výroby elektrické energie.
Kroužek bude probíhat v nových prostorách kavárny MYKABO a je určený pro
žáky základních škol.
Zveme Vás ke dni otevřených dveří ve čtvrtek 17. 8. 2017 v době 14.00–18.00 hod.
v kavárně Mykabo Přelouč.
Seznámíte se s lektorem, vybavením učebny a programem.
Vstupné zdarma.
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Další červené kontejnery ve městě
V červnu bylo v našem městě ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL
rozmístěno ke stávajícím třem dalších de-

set červených stacionárních kontejnerů
na použité elektrozařízení pocházející
z domácností, a to na stávající stanoviště tříděného odpadu v ulicích: Edvarda Beneše bytové domy, Jiráskova vedle prodejny COOP, Pražská za prodejnou AMIPA,

Foersterova poblíž sportovní haly, Studentská u trafostanice, Pardubická u parkoviště proti Sportu, Jana Dítěte u bytových domů, Hálkova poblíž světelné křižovatky,
Riegrova u bytového domu a Palackého
u mostku. Pro informaci a připomenutí
uvádíme, co patří do červeného kontejneru: mobilní telefony, vysílačky, navigace;
přehrávače mp3, diskmany, rádia; notebooky, klávesnice, myši; baterie a nabíječky, kalkulačky, budíky; elektronické hračky,
auta na vysílačku, roboti; menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače,
mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí
strojky; žehličky, ruční vysavače; další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů; rovněž zde můžete odložit baterie.
Naopak nepatří sem osvětlovací zařízení,
zářivky, úsporné žárovky. Nové stacionární kontejnery usnadní občanům odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu
jejich bydliště. Věříme proto, že budou maximálně využívány a použité elektrozařízení nebude končit v nádobách na směsný komunální odpad. Spotřebiče obsahují
nebezpečné látky jako například rtuť, olo-

vo nebo kadmium; ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale
vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály

ke znovuvyužití. Víte, že ze starého elektra lze vytěžit 80 % dále použitelných
surovin?
OŽP

Krajské finále Sportovních her mateøských škol –
Pardubice 2017
13. června 2017 pořádal Dům dětí
a mládeže ALFA Pardubice – op DELTA
Krajské finále Sportovních her mateřských
škol. Sportovní hry se konaly v Pardubi-
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cích na stadionu Hvězda v duchu olympijských tradic, fair play, výchovy ke zdravé výživě a odborné metodiky spojené
se zdravým pohybem předškoláků. Sou-

těže se zúčastnilo 12 mateřských škol.
Družstva složená z pěti dívek a pěti chlapců absolvovala pět disciplín. Běh na 50 metrů s předáním štafety, hod do dálky tenisovým míčkem, štafetová překážková
chůze zručnosti na 50 metrů s míčkem
v kelímku, skok v pytli na 20 metrů štafetově a pětiskok – pět skoků z podřepu
za sebou.
Za Přelouč se zúčastnila Mateřská
škola Přelouč, Kladenská 1332. Naše děti soutěžily s velkým nadšením a umístily se na překrásném druhém medailovém
místě. Děti byly nadšeny z poháru a odvezly si mnoho sportovních i kulturních
zážitků. Shlédly i divadelní pohádku.
Za reprezentaci patří dík všem účastníkům sportovních her, ředitelce MŠ Haně
Novotné a učitelkám MŠ Romaně Veselé a Pavle Drahošové, které děti na soutěž
připravily.
Alena Hanušová
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
POLICIE – vývoj na území dnešní ČR
a Rakouska
1. Období Habsburské monarchie
v období 1526–1918 – pokračování
Ve druhé polovině 18. století byla Vídeň, v rámci reformy,
rozdělena na čtyři čtvrti a předměstí na dva obvody. Každému
tomuto obvodu veleli dva vrchní komisaři (Oberkommissäre).
Pod jejich velením bylo několik nižších komisařů, kteří byli jmenováni z řad měšťanstva, ti dohlíželi na obyvatele několika domů. Mezi jejich úkoly patřilo například provádět dozor v krčmách,
přispívat k udržení pořádku a dávat pozor na tajné schůze.
Nižší komisaři dostávali stálý plat, který nebyl nijak vysoký, ale
hlavní výhodou této funkce bylo to, že nemuseli platit živnostenskou daň. Tato výhoda jim byla ale roku 1755 vzata. Tím ztratila tato funkce nižšího komisaře na své přitažlivosti. Jak vidíme, už historie nám dává zdárný příklad
toho, jak se lakota ve státní správě nevyplácí.
Rok 1776 přináší další policejní reformu. Vídeňská Rumorwarche byla zrušena a na její místo
nastupuje nově založená policejní stráž (Polizei-Wache). Vzorem nové policejní struktury ve Vídni
se stala Paříž. Obvody byly rozděleny na 12 okresů, každému z nich velel policejní dozorce. Jejich
nadřízeným byl vrchní policejní dozorce. Každý dozorce měl ve svém okrese pod svým velením opět
několik nižších komisařů ( těm byli opět přiznány
výše popsané úlevy). Již v této době musel každý
policejní důstojník ovládat právní předpisy.
Další významná policejní reforma byla provedena roku 1782,
byl jí pověřen dolnorakouský místodržitel hrabě Pergen. Původní
bezpečnostní komise byla zrušena a policie byla rozdělena na
dvě složky, uniformovanou a neuniformovanou. Policie byla podřízena policejnímu řediteli (Polizei-Oberdirektor).
Dalším reformním krokem bylo zřízení roku 1785 policejního ředitelství v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě, Budapešti, Sibini,
Lvově a Milánu. Roku 1786 svěřilo císařské nařízení výkonnou
policejní moc magistrátům. Vrchní dozor však ponechalo policejním ředitelstvím. Vídně se toto opatření ovšem netýkalo. V roce 1793 bylo opět obnoveno centrální řízení policie.
V dalším pokračování si povíme o výkonu policejní správy
v Praze a Brně.

Výpis některých událostí MP Pøelouč
Schovával se v taxíku
V nočních hodinách zavolal na služebnu MP taxikář a žádal
o pomoc s pasažérem, který nechce vystoupit z jeho taxíku. Hlídka na místě zjistila, že mladík nechce opustit taxík, protože má
strach z toho, že ho další mladíci chtějí zbít. Strážníci uklidnili
všechny aktéry roztržky. Ti se pokojně rozešli domů.

Rvačka v pizzerii
Majitel pizzerie oznámil na služebnu městské policie, že se
v provozovně porvali nějací cizinci. Hlídka vyjela na místo, zde
se nacházel zraněný muž. Dle svědků ho měli zmlátit jeho kama-
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rádi. Přivolaná záchranná služba muže ošetřila a celou událost
si k dořešení převzala policie.

Zachráněné srnče
Zaměstnanci místní pekárny zavolali hlídku městské policie, že mají
v areálu srnče. Strážníci srnče v rukavicích odchytli a dali za plot pozemku, tam si ho „vyzvedla“ jeho matka srnka ☺

Ustlali si na lavičce u rušné křižovatky
Službu konající dozorčí
si povšiml dvou mladíků, jak
v objetí leží na lavičce u světelné křižovatky. Vyslaná hlídka na místě zjistila, že se mladíci vraceli z večírku a zmohla
je únava, tak si
na chvilku zdřímnuli. Po probuzení se rozešli k domovům.

Hořící dům
Jednotky IZS
v nočních hodinách zasahovali
u hořícího domu
v ulici Tůmy Přeloučského. Příčinu požáru šetření policie ČR.

Z nudy zapalovali trávu
Dva nezletilci zapalovali z nudy
trávu v obci Škudly. Tohoto jednání si
všiml místní občan a zavolal hlídku
městské policie. Strážníci na místě
provedli kontrolu mladíků a přivolali
na místo hasiče. Informace o události byla předána odboru sociálně právní ochrany dětí při MěÚ v Přelouči.

Usnul na předzahrádce baru
V podvečerních hodinách zastavil
u jednoho z místních barů taxík. Z vozidla vystoupil muž a sedl si na lavičku
před barem, kde usnul. Na místo byla přivolána hlídka MP Přelouč. Muže se strážníkům po krátké době podařilo vzbudit. Ten se zprvu nemohl zorientovat, netušil, kde se
nachází. Po několika minutách se vzpamatoval a odešel domů.

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
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Trh práce
na Pøeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 31. 5. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 308 521
uchazečů o zaměstnání. To je o 18 678 méně než v dubnu
a o 86 268 méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší květnovou hodnotu od roku 2008, kdy ÚP ČR evidoval 302 507 nezaměstnaných. Z celkového počtu lidí bez práce bylo v uplynulém
měsíci 284 866 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných
osob klesl na 4,1 % (duben 2017 – 4,4 %, květen 2016 – 5,4 %).
Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst.
Zaměstnavatelé jich v květnu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR
174 043, téměř 18 tis. z nich pak na DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za duben 2017) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 5/2017
K 31. 5. 2017 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 3 204 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 7 509 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo
pak připadalo 0,4 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 2,6 %.
Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Přelouč 3,1 %
Pardubice 2,4 %
Holice 2,3 %

Malé letní osvěžení

Vybrané obce region Přeloučsko –

³ Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž raduje
se z toho, co má.
Démokritos

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

³ Nejvíce potřebuje člověk k svému štěstí jiného člověka.
Holbach
³ Je lépe se opotřebovat, než zrezivět.

Diderot

³ Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou
paměť.
Schopenhauer
³ Největší věc na světě je vědět, jak být sám sebou.
Montaigne
³ Když někdo mlčí, ještě to nemusí znamenat, že nemá co říci.
České přísloví
³ Smysl života se změnil ve smysl žít snadno.
Jonas Ridderstrale
³ Slovo má lehkost větru a sílu hromu.
³ Ze života se nikdo nedostane živý.
³ Stáří je práce na plný úvazek.
³ S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky.
³ Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.

Kontakty:
ředitelka

Čínské přísloví
Jim Morrison
I. Bergman
B. Němcová
Jiří Žáček

³ Život není o tom, co si přejeme, ale o tom, co vydržíme.
N. n.
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Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc duben 2017 byla
v obcích regionu Přeloučsko:
Morašice 10,4 % (5), Sovolusky 7,5 % (8), Urbanice 6,5 % (3),
Hlavečník 5,6 % (12), Brloh 5,4 % (9).

zprostředkování zaměstnání
NSD – hmotná nouze
SSP
příspěvek na péči
dávky OZP /průkazky/

950144407,
martina.malinska@pa.mpsv.cz,
950144401,
950144520,
950144501/502/504,
950144521,
950144506

Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz
JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti
Krajské pobočky v Pardubicích
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Aktuální informace
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Bratr Miroslav Brebera slaví 8. července své neuvěřitelné
90. narozeniny. Posledních deset let uběhlo jako mávnutím kouzelného proutku. Nikdo by si nevšiml, že osobnost, která k přeloučskému Sokolu neodmyslitelně patří, je o deset let starší.
Pravda, v poslední době chodí s hůlčičkou, … ale stále svižně.
Bratr Mirek začal cvičit v Přelouči jako žák v roce 1932. Po
válce v roce 1946 složil sokolský slib a stal se řádným členem
jednoty. Od té doby až do dnešních dnů věnuje mimořádné
úsilí a většinu svého času rozvoji místní sokolské jednoty a sokolstva jako celku.
Když mu bylo 19 let, složil cvičitelské zkoušky a byl také
zvolen místonáčelníkem jednoty, která měla tenkrát 456 dospělých členů. Vedl žákovské oddíly a organizoval sokolské tábory v Krkonoších. Žákovským oddílům se věnoval i v době jednotné tělovýchovy a byl předsedou ZTV TJ Slovan Přelouč. Díky
jeho iniciativě celý odbor prosazoval obnovu ČOS. V době normalizace byl za své úsilí při obnovování Sokola politicky diskriminován a musel se vzdát všech funkcí v tělovýchově.
V roce 1990 se zúčastnil prvního porevolučního sjezdu ČOS
v Praze a po návratu zahájil práce na obnovu sokolské jednoty v Přelouči. Jako předseda MěNV v Přelouči se zasloužil nejen
o obnovení jednoty k 1. 1. 1991, ale i o převzetí sokolovny a sokolského majetku.
Od roku 1991 je členem předsednictva Sokolské župy Východočeské-Pippichovy v Pardubicích a do roku 2003 působil
ve Výboru ČOS. V mateřské jednotě zastával od začátku funkci
místostarosty, do dnešních dnů zodpovídá za ekonomiku, věnuje se historii a propagaci jednoty. Jako člen redakční rady se
zasloužil o vydání tří almanachů k výročím založení jednoty
a inicioval výstavu 110 let Sokola Přelouč v rámci Národních
dnů sportu a kultury v r. 2000. Na státní svátky pokládá s delegací Sokola věnec k památníkům a přednese projev zaměřený
na význam sokolského hnutí při vzniku ČSR v roce 1918 a odboje ve II. světové válce. Je stále aktivní při cvičení Věrné gardy,
zúčastnil se všech porevolučních sletů jako její cvičenec.
Od r. 2003 je nositelem bronzové medaile ČOS, v roce 2007
mu byla udělena medaile stříbrná a k jeho 90. narozeninám by
si za své celoživotní propojení se sokolským děním zasloužil
i medaili zlatou.
Bratře Mirku, sokolové, kteří Tě znají, obdivují Tvou
houževnatost, skromnost a vitalitu a přejí Ti, aby ses ve
zdraví dožil stovky.
Za výbor TJ Sokol J. Lelková

Blahopøání k narozeninám

Inzerce

8. července se v dobrém zdraví dožívá 90 let pan Miroslav
Brebera.
Narodil se v Přelouči a zde také prožil celý svůj život.
Za prací jezdil do Pardubic – nejprve do Semtína a později
pracoval na generálním ředitelství Unichem. V Přelouči však byl
vždy aktním občanem. Po roce 1989, v únoru 1990 se stal prvním nekomunistickým starostou města Přelouče.
Od mládí až do současnosti je jeho velkou láskou Sokol.
Byl vždy aktivním členem a také činovníkem. I dnes ještě vykonává funkci hospodáře.
A tak mu přejeme mnoho zdraví, sil, chuti do práce v Sokole a hodně radosti kolem sebe.
Za rodinu a přátele Ivana Součková
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Zprávy z radnice

w

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

Ema MAYEROVÁ

Martin a Michaela KALTOUNOVI

Tobiáš PANCHÁRTEK
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Zprávy z radnice
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Vítání občánkù
Červnové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.
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Dominik PROROK

Ester MÁŠOVÁ

Viktorie KOSTENKOVÁ

Emilly HANUŠOVÁ
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Společenská kronika
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Jaroslav Kasal
Jiřina Dostálová
Hedvika Vilímová
Antonín Jansa
Irena Pokorná
Miroslav Černý
Marie Schovancová
Josef Drahokoupil
Josef Kalhous
Věra Vacková
Zdeněk Jelínek
Zdeňka Žejdlíková
Miroslav Švanda

91 let
90 let
90 let
89 let
86 let
86 let
86 let
86 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Odešel
František Hollmann
V neděli 11. června 2017 zemřel
ve věku nedožitých 96 let pan František Hollmann. Narodil se 24. září 1921 v Přelouči, kde navštěvoval
obecnou školu. Vystudoval střední
školu v Pardubicích, následně se
ještě rekvalifikoval na oblast ekonomiky (abiturientský kurz absolvoval na Obchodní akademii v Pardubicích v letech 1940/1941). V pracovním životě působil jako ekonom,
především v oblasti stavebnictví
v Pardubicích, pracoval zde ve vedoucích pozicích na úseku účetnické evidence, plánování, financování či kontroly.
V Přelouči se zapsal hlavně jako velký patriot a vlastivědný
pracovník. Zajímal se o regionální historii a od října 1992 až do
léta 2016 publikoval v městském zpravodaji Přeloučský Rošt
více jak dvě stě článků. Jeho texty byly zaměřeny zejména na přeloučskou historii 20. století a přeloučské osobnosti, často jeho
vrstevníky a známé. O významu jeho vzpomínek svědčí i fakt,
že jich využili i autoři třetího a čtvrtého dílu Dějin města Přelouče z let 2004 a 2007. Dále publikoval zhruba padesát článků ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka, jehož byl dlouholetým
členem. Byl v kontaktu s pražským Klubem rodáků a přátel
města Přelouče a užíval často svůj organizační talent. Byl také
aktivní v oblasti sportu, hlavně v přeloučské kopané (především
ale sportovním funkcionářem v Pardubicích a hlavně v Praze).
Za tyto své zásluhy v kulturním, společenském a sportovním
životě našeho města byl u příležitosti svých devadesátých narozenin jmenován roku 2011 Osobností města Přelouče.
M. Pešta
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Jiří Křemenák
Ladislav Veselý
Josef Václavek
Helena Koubková
Jana Voženílková
Jana Lacioková

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Zlatá svatba
Jan a Zdeňka Nedělkovi

3. 6.

Stříbrná svatba
Irena a Jiří Malý
manželé Hillarovi

6. 6.

Vzpomínka
Dne 24. 7. 2017 vzpomeneme smutné výročí, co nás před rokem opustila naše milovaná manželka, maminka a babička –
paní OLGA ZEMANOVÁ.
Děkujeme všem,
co ji znali za vzpomínku na ni.
Manžel s rodinou

Změna
pøestupkového zákona
Od 1. 7. 2017 nabývá účinnosti nový zákon řešící přestupky, resp. zákony dva. Ten první nahrazuje zákon o přestupcích
platící s některými změnami už od roku 1990. Snahou zákonodárce bylo mimo jiné zjednodušit a zefektivnit proces vyřízení
přestupku, míněno tím zrychlit řízení a zajistit lepší vymahatelnost sankce a dále zpřehlednit seznam přestupků hlavně tím,
že většina z nich byla přesunuta do jiných, speciálních zákonů.
Výsledkem je zatím ale to, že kvůli některým přestupkům, které
se „nevešly“ jinam, vznikl ještě další zákon čítající zbytkovou skupinu přestupků a dále to, že byly stanoveny vyšší odborné požadavky na úředníky, kteří agendu vyřizují, zejména právní
vzdělání nebo zvláštní zkouška odborné způsobilosti. Zjednodušeně řečeno, očekává se, že odborně zdatnější úředníci, vyřídí přestupek rychleji a uniknout sankci bude nemožné. Vy, co
jste spáchali přestupek do července, budete řešeni podle starého zákona, popř. dle úpravy, která je pro Vás příznivější. Nakonec až praxe otestuje, zda se zákon (y) povedl, či nikoliv. Každopádně všem přeji, aby se jakémukoliv přestupku vyvarovali
a nemuseli být prostředkem těchto praktických testů.
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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Kultura
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NOVINKY V MÌSTSKÉ KNIHOVNÌ
NAUČNÁ LITERATURA
VOJENSTVÍ
FRY, Helen P.
Churchillův tajný voják: neobyčejný příběh
statečnosti člena britského přepadového
komanda.
Líbeznice: Víkend, 2017.
Filozofie
HALÍK, Tomáš
Svět bez Boha: ateismus jako druh náboženské zkušenosti.
Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2017.
Psychologie
JUNG, Carl Gustav
Rozhovory s C.G. Jungem.
Praha: Portál, 2015.
THORPE, Scott
Mysli jako Einstein.
Praha: Dobrovský, 2016.
TOMAN, Ivo
Sebedůvěra, sebevědomí a jak je zvýšíte.
Praha: TAXUS International, 2016.
Příroda
REEVES, Hubert
Jak jsem svým vnoučatům vyprávěl o vesmíru.
Praha: Dokořán, 2016.
Lékařství
TICHÝ, Miroslav
Funkční diagnostika pohybového aparátu.
V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017.
ŽÁČKOVÁ, Hana
Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita:
zápory i klady ADHD v dospělosti.
Praha: Grada, 2017.
Literatura, lingvistika
BEHÚN, Dalibor
Pište správně česky.
Brno: Zoner Press, 2015.
HANŠPACHOVÁ, Jana
Praktická angličtina pro děti: aby se rychle rozmluvily.
Praha: Portál, 2015.
Cestopisy, průvodce
KLEMPÍŘOVÁ, Alena
Grónsko: ostrov splněné touhy.
Velké Přílepy: Olympia, 2016.
MALÁ, Marie
Sušicko pohledem Marie Malé: toulky Šumavou.
Líbeznice: Víkend, 2017.
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TESAŘOVÁ, Jana
Toulky Krkonošemi: horskou pěšinou po
méně známých, ale o to zajímavějších
koutech Krkonoš.
Líbeznice: Víkend, 2017.
Dějiny
BAHENSKÁ, Marie
Habsburkové: 1740-1918: vznikání občanské společnosti.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016.
BÍLEK, Jiří
Marie Terezie: cudná císařovna s hroznou
pověstí.
Líbeznice: Víkend, 2017.
Životopisy
DRAHOŠ, Jiří
Věda života: rozhovory s profesorem Jiřím
Drahošem.
Praha: Academia, 2017.
HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel
Korespondence.
Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2016.
KOMENSKÝ, Jan Amos
Komenského vlastní životopis: autobiografie Komenského pro období 1628-1658.
Petrovice: ProfiSales,
2017.

MANKELL, Henning
Italské boty.
Brno: Host, 2017.
MURAKAMI, Haruki
Spisovatel jako povolání.
Praha: Odeon, 2017.
NGUYEN, Viet Thanh
Sympatizant. Brno: Jota, 2017.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MÍKOVÁ, Marka
A smutek utek.
V Praze: Cesta domů, 2016.
STEKLAČ, Vojtěch
Boříkovy ohníčkové lapálie.
V Praze: Albatros, 2017.
LEISTENSCHNEIDER, Ulrike
Láska je jako nosorožec.
Líbeznice: Víkend, 2017.

NÁŠ TIP 😊
BASS, Eduard
Koráb pohádek.
Brno: Masarykova univerzita, 2016.
JK.

SULLIVAN, Rosemary
Stalinova dcera: výjimečný a bouřlivý život
Světlany Allilujevové.
Praha: Motto, 2017.
WANATOWICZOVÁ,
Krystyn
Miloš Havel: český filmový magnát.
Praha: Knihovna Václava Havla, 2017.
KRÁSNÁ LITERATURA
JARCHOVSKÝ, Petr
Zahradnictví.
V Praze: Paseka, 2017.
BRADBURY, Ray
Ilustrovaný muž.
V Praze: Plus, 2017.
ERSKINE, Barbara
Spáčův hrad.
Praha: Brána, 2017.
GUENASSIA, Jean-Michel
Nezmar.
Praha: Argo, 2016.
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Pøeloučské školství
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Základní škola Smetanova ul.
Poznávací zájezd do Anglie
Čtyřicet žáků II. stupně se ve dnech
22.–27. 5. zúčastnilo poznávacího zájezdu do Anglie. Program byl velmi pestrý
a zajímavý. Milá průvodkyně Vendy jim
ukázala nejznámější památky Londýna
a okolí, např. nejstarší středověkou univerzitu v Oxfordu, kde se natáčely záběry
k filmu Harry Potter, městečko Salisbury
s jeho katedrálou, tajemné seskupení kamenů Stonehenge, Greenwich a mnoho
dalších míst. Skvělým zážitkem byla jízda lodí po řece Temži, atrakce London Eye
s 4D projekcí, návštěva Muzea voskových
figurín Madame Tussauds, jízda londýnským taxi i metrem. Přálo jim i počasí,
takže výlet neměl chybu. A že se vrátili unaveni, vůbec nevadilo. To množství
úžasných zážitků stálo za to. Ubytování
v anglických rodinách jim umožnilo poznat nejen atmosféru anglických domovů, ale hlavně si vyzkoušet angličtinu
v praxi.

rosti a oddychly si, až když je přivezly v pořádku domů.

Reprezentanti školy
Město Přelouč uděluje nejlepším žákům titul Reprezentant školy za výborné
výsledky v uplynulém školním roce. Letos ho převzali Petr Smetana (sportovní
směr), Vítek Rozkošný (přírodovědně-technický směr), Eva Vrchotová (jazykový směr) a Barbora Kysilková (společensko-vědní směr). Nejlepší žákyní 5. ročníku se stala Veronika Železná a jako
nejlepší prvňáček byla odměněna Veronika Burešová.

Škola v pøírodě
zaměøená na výuku AJ
Kdo si prohlédne fotografie z pobytu žáků 5. ročníku v Deštném v Orlických horách, napadne ho, že se dětem ani
nechtělo jet domů. Vůbec nevadilo, že se
dopoledne musely učit. Naopak výuka
angličtiny v prostředí horské chaty nebo
venku je náramně bavila. Počasí jim přálo, a tak mohly být uskutečněny všechny naplánované aktivity. Nechyběly hry
v lese, turistika, opékání na ohni, odpoledne s bublifukem, ukázka zdravovědy
ani večerní diskotéka. K tomu všemu výborné jídlo a milá obsluha. Za školu v přírodě by si děti zasloužily jedničku a paní
učitelky A. Malečková, I. Kryštofová, M. Bičíková a V. Knížková pochvalu a poděkování.

Vědecko-technický jarmark
Dne 8. 6. se 18 žáků II. stupně zúčastnilo s panem učitelem L. Hejným Vědecko-technického jarmarku v Pardubicích.
V programu plném zábavy a poučení se
seznámili na demonstračních stanovištích s prací policie a hasičů, vyrobili si
ozdobný papír, vyzkoušeli si laserovou
prolézačku a pohráli si s roboty. V praktických dílnách získali informace o lidské
kostře a správné životosprávě, dozvěděli
se, jak fungují domácí přístroje nebo dalekohled. Další zajímavosti jim byly nabídnuty i z oblasti chemie, biologie, fyziky
a matematiky. Klukům se líbila výstava
zbraní a děvčatům megabubliny.

Poděkování
Příslušníci městské policie jsou v naší škole jako doma, neboť pravidelně besedují s žáky všech ročníků o různých tématech týkajících se práva a bezpečnosti
v reálném životě. Za tuto systematickou
práci jim patří náš velký dík a uznání.

Ohlédnutí za červnovými akcemi
§ Den plný her a zábavy na I. stupni v rámci Dne dětí
§ Přírodovědná soutěž – účast 12 žáků
v okresním kole
§ Pasování na čtenáře – 1. ročník
§ „Než užiješ alkohol, užij mozek“ – beseda pro 7. ročník
§ Pobyt v přírodě zaměřený na pohyb a turistiku – 3. ročník v Deštném v Orlických h.
§ Seznámení se školou – pro předškoláky
§ Rozloučení s žáky 9. ročníku
§ Pohádky ovčí babičky představení pro
1. ročník ve VČD
§ Koláček – 6. ročník cyklistické soutěže
§ Sportovní den pro II. stupeň
§ Výlety a exkurze
§ Liga škol – účast basketbalového týmu
I. stupně

Děti se chovaly velmi pěkně a náročný program zvládly na jedničku. Velkou
pochvalu a poděkování si zaslouží nejen
děti, ale i paní učitelky H. Fišerová, B. Prokopová a J. Lacinová, které je měly na sta-
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
SOUz Chvaletice
Ve středu 17. 5. navštívili žáci ze sedmých
a osmých tříd SOU zemědělské ve Chvaleticích. Hoši si na vlastní kůži vyzkoušeli práci
v různých odborných dílnách. Materiál si orýsovali, odvrtali, vystřihli nůžkami na plech,

nout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. Do drogového prostředí je uvedl krátký film,
během něho odpovídali v testu na otázky. Stali se také svědky dopravní nehody, navštívili
páchnoucí prostředí narkomanů a zkusili si
policejní výslech. Součástí projektu je vyplnění anonymních dotazníků, které mají za cíl zmapovat dosavadní zkušenosti žáků s návykovými látkami.
Mgr. J. Špačková

Červen byl ve znamení exkurzí
a výletù
I. B navštívila v Městské galerii Vysoké
Mýto interaktivní expozici RADEK PILAŘ DĚTEM aneb Rumcajs slaví padesátiny!

Pøírodovědná soutěž
Ve středu 7.června se 15 žáků naší školy, kteří se umístili na předních příčkách ve
školních kolech přírodovědné soutěže, vydalo na další kolo soutěže do pardubického
DDM DELTA.
… v neposlední řadě měli možnost zkusit
práci v kovárně. Vlastníma rukama, za mírné
pomoci mistrů odborného výcviku, vytvořili
velmi zdařilé růže ukované v kovářské výhni.
Plni dojmů a nových zkušeností si odnesli své
výtvory domů.
Mgr. L. Horychová

Výuka v Legiovlaku
V úterý 23. května jsme strávili dvě příjemné vyučovací hodiny na přeloučském nádraží.
Proč? Navštívili jsme totiž expozici Legiovlaku.
Na vlastní oči jsme si mohli prohlédnout,
jak to bylo za 1. světové války s československými legionáři. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o tom, jak bojovali na ruské frontě,
jak se obtížně přepravovali z Ruska po Transsibiřské magistrále do nově vzniklého Československa.
Prohlédli jsme jejich těplušky, velitelský,
zdravotnický, poštovní vagón. Viděli jsme, jak
si vařili čaj v samovarech, jaké měli zbraně,
uniformy. Četli jsme dopisy vojáků. Dokonce
jsme si mohli sáhnout i na kulomet.
Dozvěděli jsme se také, proč se jedna z ulic
blízko naší školy jmenuje Zborovská – na památku bitvy u Zborova, kde se naši legionáři
vyznamenali.
Žáci 5. A

Protidrogový vlak
Žáci 9. A si udělali exkurzi do Prahy s cílem navštívit protidrogový vlak. Jedná se o interaktivní projekt, který ukazuje nebezpečí drog.
Vlak tvoří celkem šest vagonů. V nich žáci procházejí příběhem o tom, jak snadné je propad-

Ve velké konkurenci 352 nejlepších přírodovědců našeho okresu se 7 žáků umístilo na
oceňovaných deseti příčkách soutěže v jednotlivých kategoriích od 3. do 9.ročníků:
Eliška Veseláková
– 2. místo (9. roč.)
Valentýna Hyhlíková – 3. místo (3. roč.)
Anna Říhová
– 3. místo (5. roč.)
Tereza Kaderová
– 5. místo (7. roč.)
Eliška Havlíčková
– 6. místo (8. roč.)
Klára Tomášková
– 9. místo (7. roč.)
Simona Lampárková – 10. místo (9. roč.)
Gratulujeme všem oceněným dětem k úspěchu a děkujeme kolegům DDM DELTA Pardubice za výbornou organizaci a přípravu přírodovědné soutěže.
Mgr. A. Školníková

Výlet 1. A
Děti z 1. A ZŠ Masarykovo náměstí se vydaly na turistický výšlap k rybníku Buňkov. Cestou plnilypřírodovědné úkoly. V cíli si opekly
buřtíky a zasportovaly si. Při zpáteční cestě se
zastavily na krátké exkurzi v přeloučské vodní elektrárně. Počasí přálo, výlet se vydařil.
Mgr. I. Richterová

Malí školáci se prošli po lese Řáholci jako panelovém bludišti, kde se potkávali s postavami loupežníka Rumcajse, Manky a Cipíska. Také se dozvěděli spoustu informací
o Radku Pilaři, který postavičky nakreslil podle
literární předlohy Václava Čtvrtka. Pod vedením
paní lektorky složili čepici, aby nezapomněli,
že Radek Pilař je spoluautorem nestárnoucí
znělky Večerníčka. A pak už se pustili do výtvarného tvoření.
Dopoledne strávené na výstavě bylo nejen
hravé, ale i poučné a kreativní.
Mgr. M. Černohlávková

Výsledky pěvecké soutěže
Pardubického kraje –
PARDUBICKÝ SKŘIVAN
1. kategorie dívky
1. místo
Barbora Fernižáková
2. místo
Barbora Kaderová
3. místo
Lucie Kubisková
1. kategorie chlapci
2. místo
Denis Tichý
2. kategorie dívky
1. místo
Ema Chalupníková
2. místo
Alice Rálišová
2. kategorie chlapci
1. místo
Adam Scheiber
3. kategorie dívky
2. místo
Barbora Jirásková
a Tereza Kaderová
Mgr. V. Pokorná

Krásné letní dny plné klidu a pohody!
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Den dětí
I letos jsme pomohli svojí
troškou přeloučskému Dni dětí.
Na disciplínách se podíleli především naši mladší skauti a skautky (už i 11letí). Sami si disciplíny vymysleli a zrealizovali je pro
ostatní děti. Myslíme si, že odvedli skvělou práci. Disciplíny První pomoc, Souboj, Závod na koloběžce, Opičí dráha, Babylon,
Plechovky, Kuželky a Slackline
bavily a kouzlily úsměvy na dětských tvářích. Díky za to!
Lukáš Spurný

Skauti z Dvojky o víkendu 10.–11. 6. vyrazili na sjezd řeky
Sázavy. Za oba dva dny spluli více jak 30 km. Navštívili zámek
v Kácově v Ratajích a hrad Český Šternberk, kde se jim moc
líbilo. Vyšlo naštěstí nádherné počasí, byl dostatek vody ke
sjezdu a nikdo se nechtěně nemusel koupat. Věřím, že na vodu
brzy zase vyrazíme.
Martin Pittner

Pohádková cesta
Na Pohádkové cestě určené pro přeloučské nejmenší jste
mohli potkat opravdové indiánské tee-pee a v něm několik zpívajících indiánů. Nebyla to delegace původních severoameric-

Vlčácký raft
15 odvážných vlčáků - „vodáků“ se za krásné první červnové soboty vydalo na cestu z Přelouče do Řečan po Labi. Hrčáky,
vodní bitva a vybíjená, první zkušenosti s vodou a pádlováním,
krásná příroda a poznávání známých míst z jiné perspektivy. Bylo to všechno super, a tak třeba někdy příště: „ahóóóój“.

kých obyvatel, ale naši skauti a skautky, kteří zde pro potěchu
svou i kolemjdoucích bledých tváří hráli na kytaru, bubnovali
a zpívali písně.
Petr Kalousek

Letní tábor

Lukáš Spurný

Letos jsme vrátili na naše loňské tábořiště, které nám tak
nějak přirostlo k srdci. Díky malebnéa relativně neznámékrajině Rychlebských hor má náš tábor skutečný přírodní ráz. Není
to nádherné, na 14 dní opustit ruch civilizace i výdobytky moderní doby, starosti hodit za hlavu a budit se zpěvem ptáků? (Ospalci se budí hrou na kytaru.)

Skauti na Sázavě

Proto ty, milý čtenáři, který právě čteš tyto řádky, nehledej
nás v Přelouči, ale zamávej nám směrem na severovýchod. My
ti máváme také.
Petr Kalousek
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Okénko z Domova u fontány
Domov u fontány bude mít
komunitní bylinkovou zahradu
V prvním ročníku programu Lepší svět, obchodního řetězce
GLOBUS, byl náš projekt Komunitní bylinková zahrada vybrán,
jako jeden z mnoha uchazečů do nejužšího výběru.

Nakonec jsme se umístili na 3. místě a získali částku 50 000 Kč.
Náš projekt je zaměřen na podporu a terapii smyslového
vnímání našich klientů (zrak, čich, hmat).
Máme tedy možnost realizovattento projekt jako oázu klidu
a vůněv našem velkém parku. Vybudováním této zahrady dojde

Klub aktivní senior (KLAS)

k dalšímu rozšíření aktivit
pro klienty, ale i propojení našeho Domova s veřejností, protože bude přístupna všem, kteří o její
návštěvu či prohlídku projeví zájem.
Tento projekt bude mít
i přidanou hodnotu pro
školy, školky a další zájemce, kteří zde naleznou
pohodu a klid a děti ze
škol informace o bylinách
a k čemu se užívají.
Tato komunitní zahrada neznamená, jen nový prostor pro
setkávání mládí se stářím, bude propojovat život venku s životem uvnitř Domova, rozšíří trávení volného času našich obyvatel o další aktivity.
V neposlední řadě
je to další prostor pro
bourání mýtů o nedůstojném a smutném
konci života v sociálních zařízeních. A je to také, mimo výše
uvedené, velká příležitost nacházet ochotné a vstřícné lidi pro
dobrovolnickou činnost.
Ilustrační foto:https://cz.pinterest.com

ného úsilí členů Klas(u) by bylo nemožné uspořádat tuto výstavu. Dík patří také Městskému úřadu Přelouč za finanční podporu. Všem, kteří se podíleli na úspěšné akci, děkuje výbor Klas(u).
Kubátová Anna

Zprávy z KLASu
Polovinu měsíce června zaměstnávala velkou
část členů výstava Šikovné ruce seniorů. 9. června
proběhla vernisáž na které vystoupili žáci Základní školy a Praktické školy Svítání z Pardubic. Spolu se svými učiteli předvedli
v etnických kostýmech několik skladeb na lidové a etnické rytmy. Svou spontaneitou dokázali nakazit asi 60 přítomných návštěvníků. Při tomto slavnostním otevření výstavy si s dětmi
zahrála nejen ředitelka školy, paní senátorka Miluše Horská,
účinkování v kapele přijala i naše paní starostka Irena Burešová. Bohaté pohoštění připravily členky KLASu, při obsluze přítomných jsme se neobešli bez výrazné pomoci rodiny Kyselovy.
Po celý týden se střídaly dvojice členek Klasu, aby provedly návštěvníky prostory Divišovy vily, kde jsme rozmístili exponáty
32 vystavujících seniorů. Díky zápisům v návštěvní knize jsme
mohli konstatovat, že práce zaujaly, hodnocení vyznívalo v superlativech. Celkově navštívilo výstavu asi 200 návštěvníků. Část
z vybraného dobrovolného vstupného věnujeme „Svítání“, část
použijeme jako odměnu pro členy Klas(u) při výletu do Prahy.
Zaplatíme částku objednané průvodkyni. Paní Kratochvílová nás
provede Nerudovou ulicí, Malostranským náměstím a Kampou.
Nakonec chci poděkovat rodině Kyselových za poskytnutí
prostorů a veškerou pomoc při instalaci i vernisáži. Bez společ-
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Pøelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

Prázdniny v Jakub klubu
Poslední měsíc letošního školního roku jsme věnovali vylepšování známek na vysvědčení. Hodně jsme tvořili, malovali obrázky, vybarvovali mandaly, hráli společenské hry. Při těchto
činnostech jsme rozvíjeli dovednosti dětí. V klubu máme nové
dobrovolníky, kteří nám pomáhají při práci s dětmi, věnují jim
svůj čas. Pomáhají s vařením, školními dovednostmi a zábavnými aktivitami.
Proběhlo tvoření triček ubrouskovou technikou, které mělo
velký úspěch. Se školním rokem jsme se rozloučili opékáním
buřtů na zahradě.
Letní prázdniny jsou tu! Přišel čas odpočinku, relaxace a zábavy pro děti. Na toto období se děti těší snad nejvíce. Proto i my
v Jakub klubu se budeme věnovat zejména zábavě. Cílem bude načerpat novou sílu na září, získat nové zážitky a najít nové přátele.
V průběhu prázdnin se děti mohou těšit na výlety za zábavou i za zvířátky. Čeká nás také práce v klubu, protože je třeba
provézt řádný úklid. Během letních prázdnin se bude intenzivně pracovat na vylepšení naší zahrady, kde bude postavena
krásná pergola.
Od září nás čeká mnoho nového. Ale o tom až příště…
Otevírací doba o letních prázdninách bude PO-ČT od
11:00 – 15:00. Těšíme se na vás!
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí Jakub klubu

A víte, co všechno pro pěstouny zajišťujeme? Kromě sociálního poradenství je to vzdělávání podle jejich potřeb, výlety pro
děti v pěstounské péči, aby si pěstouni mohli odpočinout. V případě potřeby pěstounské rodiny, zkontaktujeme s odborníkem
na potřebnou oblast. A další činnosti dle zákona 359/1999 Sb.
Pokud vás pěstounství zajímá, rádi vám poskytneme další informace. Více informaci je na i na našem webu www.prelouc.charita.cz
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, vedoucí služby

Dobrovolnické centrum
Pøelouč
Na prázdniny hledáme nové dobrovolníky do Domova u fontány! Stačí, když si najdete chvilku na čtení knížky nebo jen na
povídání. Přijďte zpříjemnit dny obyvatelům domova ☺
Pokud si troufnete na procházky s vozíčkem, pracovníci domova vás zaškolí, jak se s ním bezpečně pohybovat. U rybníčka
se teď sedí a povídá moc příjemně.

Pergola pro děti na orelské zahradě
Díky finanční podpoře firmy Sev.en EC, a.s. Chvaletice v rámci loňské Burzy filantropie budeme mít pro děti z Jakub klubu
na zahradě krásnou dřevěnou pergolu. Další potřebnou částku
přidala společnost innogy Energie, pobočka Pardubice a to díky
jejich pracovnici, která působí v Jakub klubu jako dobrovolnice.
Moc děkujeme a zveme 20. září na 1. ZAHRADNÍ SLAVNOST
POD PERGOLOU za účasti donátorů a zástupce Pardubického
kraje Ing. Pavla Šotoly, který Burzu filantropie každoročně organizuje. (Více na www.burzafilantropie.cz.)

Vše potřebné Vám ráda sdělím na telefonu 731 402 371 nebo si domluvíme schůzku.
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

Inzerce
Služby pro pěstouny
Jednou z našich služeb je i Podpora pro pěstouny. V květnu
proběhla právě v této službě inspekce. Potěšilo nás, že inspektorky hodnotily nastavení našich služeb pro pěstouny velmi
pozitivně.
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DUB THEODOR U SVINČAN
(Pokračování)
Theodor hrabě Thun-Hohenstein se výrazně podílel na hospodářském rozvoji svého panství i českých zemí. Byl předsedou
Včelařského spolku chrudimského a místopředsedou Hospodářského klubu českého.
Jeho aktivitami byly zasaženy přímo i Choltice. Choltický kronikář se podivoval: „Zajisté z našich milých předchůdců nikdo
nebyl by si pomyslil, že po čase v Cholticích továrnu na cukr
míti budeme; ba ani nám to na mysl nikdy nepřišlo, že by někdy
Choltice honositi se mohly svým cukrem, a hle: Návrhem věhlasného pana Komersa, hospodářského rady atd., vystavěl pan
hrabě Theodor z Thunů a Hohensteinů nynější cukrovarnu.“
23. března roku 1868 byl položen základní kámen cukrovaru
a již v listopadu téhož roku byla nová budova vysvěcena Antonínem Konopáčem, „děkanem ve Svinčanech a střídníkem
v Chrudimsku“. To se stalo za „přítomnosti mnoha sezvaných
urozených šlechticů a obecenstva“. Hned po slavnosti svěcení
byly „půštěny ... veškeré stroje“ a provoz byl zahájen.
Cukrovar si vyžádal vybudování jistého zázemí. Nedaleko
cukrovaru byl vypuštěn Medenický rybník, aby na jeho dně vzniklo nové pole, na němž byla pěstována cukrová řepa. Pro dovoz
řepy byly – z části v trase starších cest – budovány silnice. „Aby
dovážení řepy k továrně lehčejší bylo, nechal majitel továrny
stavěti silnic, a sice jednu od továrny na Městec a druhou ze
silnice okresní, která vede od Choltic do Přelouče polem k silnici, která vede k Bezděkovu; tímto způsobem spojil opětně tyto
dvě silnice mezi sebou, když odkoupil pan hrabě kus pole...“
Pěstování cukrovky místy změnilo podobu krajiny a ne všichni tyto změny uvítali. Karel Hovorka v textu Z pamětí Josefa Tichého píše: „Na jaře a v době letní bylo kolem dvora Horeckého jako v ráji. Dvůr obklopoval ohromný sad ovocný směrem
k Štěpánovu a Lodenici, a když stromy kvetly, bylo tam jako v pohádce. Když pak sadaři shromažďovali letní a podzimní ovoce
na hromady, přicházeli z okolí návštěvníci, aby se pokochali pohledem na kráse různých a vzácných druhů ovoce... Bohužel, že
sady byly as v letech 1875-80 zrušeny vinou nového ředitele panství, který s různými novotami ničil často věc užitečnou i krášlící krajinu. Stromoví stínilo v polích. Obětovalo se cukrovce.“
V krajině jsou tyto aktivity patrné dodnes. Cukrovar sloužil
svému účelu přesně sto let, v tom se podobal svému přeloučskému protějšku. Další osudy jsou však rozdílné. Přeloučský cukrovar byl srovnán se zemí, budova choltického cukrovaru po přestavbě začala sloužit firmě Cyklos a tak je tomu dodnes. Od
cukrovaru/Cyklosu jedeme dnes na Přelouč po nad terénem
lehce vyvýšené silnici, která i v dnešní době připomíná okraj
zaniklého Medenického rybníka, a dorazíme ke křížení silnic
ve tvaru trojúhelníku. Jak bylo výše popsáno, jedná se právě
o onu Theodorem Thunem dotvořenou křižovatku. Za Theodora Thuna byly budovány silnice i v jiných místech, jedna z nich
vede podél obory od sv. Antonína do centra obce.
Tehdejším silnicím však chybělo zpevnění dnes běžným
asfaltovým povrchem. 29. prosince roku 1872 líčil choltický kronikář divy tehdejší zimy: „Houby dosud v lesích, ano i jahody
rostou a na trhy je do Prahy posílají. Stromy na některých místech
květou, nejvíce jabloně. Kolem Prahy vysázené kaštany květou
již potřetí letos.“ Líčení tehdejší podivuhodné zimy je uzavřeno
slovy: „Dosud nebyla žádná zima, sníh již, totiž poprašek, napa-

7–8 / 2017

dal podvakráte, ale vždy při teplém sluníčku roztál a hodně
hodně mnoho bláta zanechal na památku. Nejhůře mají se silnice, neboť tak mnoho dovozů projíždí tudy, a tím silnice nesmírně trpí.“
Vedle budovy cukrovaru se za Theodora Thuna stala další
dominantou Choltic hrobka Thunů-Hohensteinů. „V měsíci
květnu započata na obecním místě za hřbitovem stavěti hrobka
Thunů Hohensteinských, která vedením pana Šťovíčka, výpomocného u p. Schmoranze ze Slatiňan, do 20. prosince 1872
dokonána byla. Po obou stranách nachází se dva domky hlídače hřbitova a márnice. Tím způsobem nabyl hřbitov a městečko vůbec příjemnějšího vzezření.“ Roku 1873 byla stavba hrobky dokončena, 12. prosince téhož roku vysvěcena a o rok později,
když zemřela hraběnka Terezie Thunová, začala sloužit svému
účelu. Tehdy, v prosinci roku 1874, byly do nové hrobky přeneseny i ostatky ostatních Thunů ze starší hrobky na choltickém hřbitově (dnešní centrální kříž). Neuplynulo mnoho času a nová hrobka se stala místem posledního odpočinku i Theodora Thuna. Ten
zemřel dne 9. 12. roku 1881 v Ouchy ve Švýcarsku, ale pohřben
byl v Cholticích.

Dobová fotografie zachycuje torzo dubu zvaného Theodor,
zničeného bouří roku 1982

Zpět k dubu Theodorovi – obrazy, které ho zdobily
Připomněli jsme si záslužné činy Theodora Thuna, jehož jméno do budoucna měl připomínat vzrostlý dub u Svinčan. Nikde
jsem nenalezl zmínku o tom, že by pojmenování dubu proběhlo formou jistého oficiálního aktu, lze se domnívat, že to byl jakýsi spontánní projev vděčnosti. Jméno Theodor se prostě vžilo.
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V rozsáhlé práci Pardubicko, Holicko, Přeloučsko najdeme
zajímavou informaci z počátku 20. století o ozdobení dubu
„obrázkem téhož svatého na dřevě malovaným“. Svatý Theodor
byl osobností, která procházela evropským kontinentem a významně se podílela v 7. století na konstituování středověké
Evropy. Byl mnichem řeckého původu z Malé Asie. Ve svých 65 letech byl jmenován arcibiskupem v Canterbury a následně nastolil řád a jednotu v anglosaské církvi. Zemřel v 87 letech roku
690. (Církevní dějiny znají i jiné významné muže tohoto jména – mučedníka Theodora Tirona z dob těsně před vydáním
Ediktu milánského, který roku 313 v Římské říši legalizoval křesťanství, mladíka Theodora z Antiochie, mučeného roku 363 z příkazu císaře Juliána Apostaty, či konstantinopolského opata
Theodora, stavícího se počátkem 9. století proti obrazoborectví.
Všichni patří do okruhu východního křesťanství.)

„Dne 18. prosince roku 1868 strhl se před poledním as půl
jedenácté hodině tak silný vítr, že nejen střechy s domů padaly,
stromy se vyvracely, ale i celé domy v mnohých místech se sesuly. U nás nikomu se dům nesesul, zato ale na mnohých místech střechy docela shodil, mnoho tisíc tašek se střechy srážel,
zvláště veliké spousty nadělal na stromech. Stromy o samotě
zřídka nalezeny byly vyvrácený, zato ale v lesích, tam zuřil co
nejdivočeji; počítá se jen v panských lesích, že přes 2000 kmenů ze země zcela vyvrátil. I část střechy na nové továrně odkryl.
Štěstí ještě, že tento vichr jen do půl druhé hodiny z poledne
trval. V novinách jsme se dočtli, že téhož času více lodí na moři
se rozskotalo; tento vichr byl taktéž i o jiných dílech světa v ten
samý čas.“
Avšak i čas dubu zvaného Theodor se naplnil. Stalo se tak
na počátku června o necelých 114 let později (roku 1982).
Dejme tentokrát slovo svinčanské kronice:

Jiný pohled na místo zničeného dubu zvaného Theodor
Na nepatrných zbytcích zničeného dubu
jsou ještě dnes stopy ohně
Fotografie z pokročilejšího 20. století (dochovaná v archivu
Obecního úřadu ve Svinčanech) zachycuje již jinou obrazovou
výzdobu dubu. Je jí reprodukce či kopie Madony svatovítské, jedné z nejpůvabnějších madon krásného slohu konce 14. století. Tento obraz zmizel údajně v souvislosti s počátky folkových
festivalů ve Svojšicích.
Tendence zdobit věkovité stromy obrazy s náboženskými
výjevy není v tomto případě výjimečná – podobné projevy máme v minulosti dokumentované v Choltické oboře (P. Marie) či
u Starých Čívic (sv. Antonín). Někdy nacházíme drobný obrázek
zavěšený i na stromech nepříliš vzrostlých, jak je tomu u Ledce (P. Marie) či u Lepějovic (motivy kříže).

Nepøíznivé povětøí
Dub Theodor přečkal mnohou nepřízeň počasí. Jedno takové ohrožení (právě v dobách hraběte Theodora Thuna) zaznamenal choltický kronikář:
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„Ledoví muži 12., 13., 14. května se vyznamenali v dobrém
slova smyslu. Bylo krásně, ve stínu až 27°. Pěkně bylo i další
dny. Rozkvetly jabloně a sad JZD byl pohádkový. Jen déšť stále chyběl. Teprve 27. přišla bouřka s pořádným lijákem, který
trochu ochladil dusné počasí. Začala senoseč. A byla ideální.
Seno vůbec nezmoklo a sklízelo se krásně zelené, voňavé. Celý květen byla stálá vedra. 1. června jsem naměřil na přímém
slunci 50 °C, ve stínu 30 °C. Stále potřebnější déšť přišel až
6. června s pořádnou bouřkou. V noci sjel blesk do staletého dubu Theodor při cestě ze Svinčan k Antonínu. Mohutný kmen byl
rozseknut jako ohromnou sekerou a začal hořet. Marná byla
snaha našich požárníků. Oheň se nepodařilo uhasit. Z mohutného stromu, který už už patřil k panoramě obce, zbyly jen ohořelé větve a rozeklaný pahýl.“
Jak je patrné z dobových fotografií, ještě na konci 20. století zůstávalo na místě poměrně velké torzo stromu, dnes už na
místě zůstávají jen nepatrné zbytky se stopami ničivého ohně.
(Dokončení příště)
Martin Štěpánek
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Počátky automobilismu a historie čerpacích stanic
v Pøelouči
Pokud vážený čtenář očekává, že se dozví, kdy přesně
projel Přeloučí první automobil či motocykl, bude nejspíše
zklamán. Zřejmě to totiž není možné archivně doložit. Zápis
z přeloučské kroniky z roku 1927 uvádí pouze, že „počátkem
XX. století vzmáhala se jízda automobily a motocykly“. Nicméně obecně lze počátky automobilismu v Přelouči klást po-

dobně jako v celých Čechách do období kolem roku 1900.
První automobil byl na našem území vyroben roku 1898
v Kopřivnici, roku 1904 se konala první automobilová výstava v Praze, Laurin a Klement v Mladé Boleslavi zahájili
výrobu těchto stojů roku 1905 a automobilka Praga byla založena v roce 1909.

Roku 1905 již Přeloučí projíždělo automobilů více, proto
byli přeloučští školáci poučeni, jak se mají v blízkosti těchto
dopravních prostředků chovat. Rychlost jízdy totiž tehdy ještě nebyla zákonem stanovena. Město to tedy od roku 1905 řešilo umísťováním tabulek zakazujících rychlou jízdu, od roku
1911 jich již bylo více – především u všech vjezdů do měst.
Pro představu uvádíme, že např. v Praze byla rychlost z počátku omezena na 15 km/h, na volných silnicích se jezdilo běžně
45 km/h, ale kolem školní mládeže se smělo jet jen rychlostí
6 km/h. V přeloučských muzejních sbírkách máme dnes též
předměty, které se váží k počátkům motorismu. Jedná se o dva
štítky z karoserií, jeden štítek nese nápis „Glässer Karoserie
Dresden“ (německá firma vyrábějící především kabriolety), druhý (který zde uvádíme na fotografii) pochází z vozidla značky
Praga. Oba nalezl a v roce 2015 do sbírek odevzdal pan Jiří
Forchtner.
Nárůst počtu majitelů automobilů (osobních i nákladních)
byl v Přelouči postupný a probíhal podobně jako v jiných
místech na našem území. Za první republiky bylo přeloučských
vlastníků zřejmě jen kolem deseti, pamětníci vzpomínají např.
na zubaře Škodného, stavitele Slavíka, průmyslníky Chvojku
a Ruta či autodopravce Pleskota. Roku 1957 bylo v Přelouči
podle autorů čtvrtého dílu Dějin města Přelouče registrováno
100 automobilů a 500 motocyklů.
S historií automobilismu souvisí samozřejmě i benzinové
čerpací stanice. První u nás vznikly právě před devadesáti lety, v létě roku 1927. A byly rovnou tři najednou. Všechny nechala zřídit pražská firma Vacuum Oil Company. Jedna se nacházela u domu (autodílny) čp. 238 pana Václava Linharta
na dnešním Sokolovském náměstí, druhá prakticky hned naproti přes ulici – před domem čp. 99 pana Františka Zachaře
ve Střelově ulici. Tyto dvě stanice byly povoleny živnostensko-
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politickou komisí v květnu 1927 a v srpnu téhož roku byly
uvedeny do provozu. Třetí stanice byla dokončena v září 1927,
nacházela se u zdi domu čp. 335 směrem do Václavského náměstí, o provoz se starala zprvu rodina Píšova z domu čp. 311.
Později zřejmě vzniklo ještě několik menších stanic, situace
není z archivních dokladů zcela přehledná. Zajímavostí je,
že např. roku 1929 byl v jednání nápad na postavení čerpací
stanice přímo u budovy Občanské záložny, ale nebylo nic realizováno. Lze říci, že ve 30. letech byl v Přelouči stanic dokonce nadbytek.
Dnes se může mladší generaci zdát zvláštní, proč byla jedna ze stanic situována právě na Pernštýnské náměstí, do lokality dodnes známé nikoliv náhodou pod označením „u staré
benziny“. Je proto na místě připomenout, že hlavní průtah městem vedl od středověku až do 60. let 20. století přes Masarykovo, Pernštýnské a Václavské náměstí, stanice byla tedy
přímo v místě provozu. V souvislosti se stoupajícím provozem
na silnicích přišly samozřejmě nápady na přeložení hlavní trasy z centra města. První návrh na vybudování obchvatu města
projednával národní výbor roku 1953, ale nakonec byl problém vyřešen až v 60. letech 20. století. Právě tehdy začaly být
postupně vykupovány a asanovány domu stojící v cestě přeložce silnice II/322 na trase Sokolovské náměstí-Purkyňovo
náměstí. Hlavní práce probíhaly roku 1964. Zjednodušeně řešeno, největší demolice se uskutečnily v okolí někdejšího Purkyňova náměstí, kde vznikla roku 1966 dnešní světelná křižovatka u výjezdu na Pardubice.
Benzina u Zachařů skončila koncem 40. let, stanici u Píšů (kterou nejméně na konci 40. let provozovala firma bratři
Sigmundové) v podobném období. Linhartova firma byla začleněna do Komunálního podniku, a tak zde benzinová sta-

nice ještě nějakou dobu vydržela. Podle vzpomínek pamětníků byla v provozu údajně ještě v roce 1953. Stanici u Píšů ale už krátce nato nahradila nová moderní benzina, stalo se tak určitě na přelomu 40. a 50. let 20. století. Byla jediná
v celém tehdejším přeloučském okrese. V provozu byla zhruba
dvacet let (objekt se dochoval fyzicky až do přelomu let
2009/ /2010 a dlouho sloužil jako autobusová zastávka). Na
přelomu 60. a 70. let jí nahradila nová stanice u hlavní silnice, získala čp. 1523 (v roce 1997 byla rekonstruována). Tzv.
horní benzina čp. 1517 získala stavební povolení roku 1995
a v provozu je od roku 1996.
Použitá literatura a prameny:
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Druhý život Františka Filipovského
Termínem „druhý život“ se v historické vědě obvykle označuje období po
úmrtí osobnosti, která však svým způsobem „žije“ ve svém dochovaném díle
a vzpomínkách. Je nesporné, že druhý
život lze nalézt i v případě nejznámějšího přeloučského rodáka, Františka Filipovského (1907-1993). Na širokou veřejnost má dopad hlavně dochované dílo –
jeho filmy se často reprízují v televizi.
Jaký je však druhý život Filipovského
v Přelouči, kterou jako host často rád
navštěvoval (naposledy zde byl oficiálně
v září roku 1991)?
Když František Filipovský 26. října
1993 zemřel, jeho rodné město se jeho
památku rozhodlo uctít. Od roku 1994
pořádá pravidelně vždy třetí víkend v září (tj. v době kolem 23. září – výročí Filipovského narození) městské slavnosti
a předávání cen za dabing, se kterým
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je Filipovský nejvíce spojován. U příležitosti „nultého ročníku“ v září roku 1994
mu byla odhalena na jeho rodném domě
pamětní deska, která se nachází vedle
starší pamětní desky jeho otce. Na tyto
slavnosti se často vrací jeho dcera Pavlína Filipovská, ať už jako moderátorka,
či host předávání cen. V roce 1994 obdržel Filipovský Cenu za celoživotní mistrovství v dabingu in memoriam (ještě
za svého života se stal v roce 1987 čestným občanem města, čímž byl navždy
zapsán do elitního seznamu významných osobností). Předávání cen za dabing se uchytilo a stalo se významnou
kulturní a společenskou akcí nejen pro
Přelouč, ale i Pardubický kraj.
V plánu jsou ale i další připomínky
odkazu Františka Filipovského. V rámci
chystané obnovy přeloučského muzea
se počítá s tím, že jednou ze stálých ex-

pozic v nových prostorách „v podloubí“
na Masarykově náměstí bude i expozice Františka Filipovského, která by mohla
přilákat do našeho města řadu turistů.
Než se tak stane, přichystalo Kulturní
a informační centrum města Přelouče
prozatím menší stálou panelovou výstavu o Filipovském, která by měla být
otevřena dle plánu od července 2017
v chodbě v prvním patře domu čp. 26
Masarykově náměstí. Návštěvník se zde
seznámí (nejen) s různými více či méně známými životními osudy Františka
Filipovského. Rozšířenou verzi výstavy
chystáme na podzim 2017 do výstavního sálu KICMP, kde budou k vidění i zajímavé exponáty.
Františka Filipovského se chystá velice důstojně připomenout ve spolupráci s městem Přelouč i přeloučský KLUB
UMĚNÍ - ART CLUB, z.s. Již téměř tři ro-

Přeloučský ROŠT

Fotohádanka
ky má připravený zajímavý návrh pomníku Františka Filipovského, který prezentuje na svých akcích. Autorem návrhu je
přeloučský výtvarný umělec Josef Dvořáček. V rámci přípravy realizace pomníku natočí Klub umění videozáznamy
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umístění pomníku na různých místech
v Přelouči a ty pak budou prezentovány při předávání Cen za dabing 16. září 2017. Zde se bude k těmto návrhům
moci vyjádřit i široká veřejnost.
Matěj Pešta, Luděk Schejbal

Miroslav Brebera devadesátníkem
Dne 8. července 2017 oslaví pan Miroslav Brebera z Přelouče devadesáté narozeniny. Známý je jako dlouholetý člen přeloučského Sokola (působil v něm od dětství, v roce 1968 inicioval snahu o obnovu jeho činnosti, po roce 1989 se v něm
plně realizoval a aktivní je dodnes). Po sametové revoluci byl v roce 1990 posledním předsedou městského národního výboru, ve své funkci úspěšně překlenul přechodné období do vzniku městského úřadu. I v dalších letech se angažoval ve veřejném životě. Podílel se např. na realizaci pomníku obětí druhé světové války
a pomníku vzniku Československé republiky, u nichž má i v současnosti pravidelně při výročích projevy. Město Přelouč blahopřeje panu Breberovi k tomuto významnému životnímu jubileu.
M. Pešta

Fotohádanka
Správná odpověď na naši červnovou fotohádanku zněla:
„Na fotografii J. V. Diviše z doby před rokem 1909 vidíme bývalou sladovnu čp. 31 v Hradecké ulici. Tento objekt, jehož
historie sahá snad až do 16. století, byl zbořen na přelomu
let 1928 a 1929 a nahrazen současnou stavbou se stejným
číslem popisným.“
Správná odpověď nám tentokrát nedošla žádná.
Do červnového vydání jsme si pro vás připravili další soutěžní úkol. Opět se ptáme, co vidíme na fotografii?

Na Vaše odpovědi se jako obvykle těšíme na známé adrese: rost@mestoprelouc.cz
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Městečko Pøelouč za Matyáše Habsburského
vláda 1611–1619 (tøetí část)
V roce 1606 byl Matyáš tajně jmenován rodinnými příslušníky hlavou rodu a postupně se začal angažovat na
územích svého staršího bratra Rudolfa II. V roce 1608 za slib náboženské
a politické svobody získal podporu stavů a převzal tak vládu nad Rakouskem,
Uhrami a Moravou. Rudolfovi zůstaly
věrné Čechy, také Slezsko a obě Lužice. Téhož roku byl sepsán kompromisní libeňský mír mezi oběma bratry, tato
smlouva určovala sféru jejich vlivu. Roku 1611 se Rudolf pokusil o převrat
vpádem pasovských ve kterém neuspěl.
Matyáše požádaly české stavy o vojenskou pomoc se ještě téhož roku ho
ustanovily českým králem. Po smrti svého bratra v roce 1612 usedl na císařský trůn Říše. Naděje, že bude Matyáš
lepším panovníkem než jeho bratr, se
ukázaly jako liché. Především podpořil
katolickou stranu a přenesl své sídlo
z Prahy do Vídně, čímž Praha přestala
být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Matyášovo manželství
s Annou Tyrolskou bylo bezdětné, a proto bylo následnictví na základě tzv.
Oňatovy smlouvy (jméno nese podle
španělského vyslance ve Vídni) určeno Ferdinandovi II. ze štýrské větve
Habsburků.
Ferdinand Štýrský budoucí český král
V roce 1617, ještě za Matyášova života, přijal český sněm včetně většiny
nekatolíků Ferdinanda Štýrského za
budoucího českého krále pod jménem
Ferdinand II. Čeští stavové, věděli o jeho protireformačním tažení v Korutanech a Štýrsku, přesto Ferdinanda zvolili. Postačil jim příslib respektování
Rudolfova Majestátu, který zaručoval
náboženské svobody šlechty a měšťanů. Jak se brzy ukázalo, svůj slib absolutistický vládce Ferdinand II. nehodlal
dodržet. Vzhledem k vysokému počtu
protestantů a to i mezi šlechtou, se nový král stal brzy nepopulárním. K vypuknutí bouře mezi znesvářenými konfesijními tábory v Evropě stačil v roce
1618 jen krůček. Ohniskem budoucího
konfliktu se měly stát Čechy. Po sněmu
roku 1617 vypověděla katolická strana
otevřené nepřátelství. Na panství bene-
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diktýnů v Broumově byl uzavřen evangelický kostel a na arcibiskupském statku v Hrobech byl nekatolický chrám
dokonce rozbořen. Došlo tak k hrubému porušení zásad Majestátu. Matyáš
nemínil couvnout, zachoval se rovněž
rázně a zakázal konání dalšího sjezdu
plánovaného na květen. Tento zákaz
přilil oleje do ohně. 21. května 1618 se
v pražském Karolinu shromáždilo nebývalé množství nekatolické šlechty.
Zúčastnění se domluvili na rázné akci
proti místodržitelům a do svých plánů
zasvětili širší okruh osob.

Čeští vzbouřenci nenalezli oporu –
protestantská Unie zklamala
Z české strany byl zastánce důrazného katolického odporu, hlavně Zdeněk Vojtěch z Lobkovic a oporu nalezl
pochopitelně ve Ferdinandovi Štýrském.
Razantní odveta byla podle jejich přesvědčení jedinou cestou, jak zamezit
rozšíření „rebelie“, a to tím spíše, že čeští vzbouřenci nenalezli bezprostřední
odezvu v evropském nekatolickém táboře. Říšská protestantská Unie zklamala, Anglie se nechtěla nechat do konfliktu vůbec vtáhnout, poslala do Čech
jen několik vojáků a Nizozemí přispělo pouze finanční pomocí. Císař Matyáš byl vývojem událostí zaskočen
a nebyl si jist, jak má postupovat. Tušil nastávající kolizi v Čechách, ale již
neměl v rukou žádnou faktickou moc.
Vše se projevilo záhy po jeho smrti
20. března 1619 a to již v srpnu téhož
roku. Generální sněm Koruny české Ferdinanda odmítl uznat a zvolil Fridricha
Falckého.
Zprávy o ustavení stavovského direktoria roku 1618 měli přeloučští měšťané z první ruky

Pražskou defenestrací 23. května
1618 začala třicetiletá válka
23. května 1618 se vypravila delegace stavů pod vedením Jindřicha Matyáše Thurna do místodržitelské kanceláře na Pražský hrad. Vystoupení
opozičníků mělo charakter rychlého
improvizovaného soudu. Svrhli přítomné místodržitelé Jaroslava Bořitu z Martinic, Viléma Slavatu a písaře Fabricia
z oken do hradního příkopu. Tato defenestrace v pořadí už třetí pražská byla demonstrativním skutkem, který měl
symbolizovat bezvýhradný rozchod
s habsburskou vládou. K odboji, jímž
vlastně začala třicetiletá válka, se pod
tlakem šlechty připojili Nové, později
i Staré Město pražské. 24. května pokračovalo zasedání sjezdu, kde byla
královská moc svržena a sjezd zvolil zemskou vládu třiceti direktorů.

Zprávy o aktuálním politickém dění v centru země v době vypuknutí stavovského povstání i následného ustavení stavovského direktoria v roce 1618
mohli mít přeloučští měšťané takřka
z první ruky. Novinky ze světa vysoké
politiky se tehdy šířily mezi lid obecný
hlavně ústním podáním. Protože Přelouč ležela na důležitých silnicích, dozvídali se čerstvé zprávy o situaci v pražském centru dění poměrně brzy.
Pardubické panství včetně Přelouče,
bylo roku 1619 konfiskováno ve prospěch stavovské vlády
Politického života se na straně protestantských stavů účastnili také někteří šlechtici, jejichž sídelní zámky a tvrze
se nalézaly nedaleko Přelouče. Z nich
měl k samotné Přelouči nejblíže člen
stavovského direktoria, svojšický soused Štěpán Gerštorf z Gerštorfu. Po zprávách o pražských událostech začala
přicházet první opatření, která se města přímo dotýkala. Přelouč byla v roce
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Historie
1618 již přesně sto let součástí velkého panství jehož správní centrum se
nalézalo v nedalekých Pardubicích. Od
roku 1560 tvořilo pardubické panství
přímou součást majetku českého panovníka. Hned na počátku českého povstání převzala vláda direktorů kontrolu nad panovnickým majetkem a tedy
i nad pardubickým panstvím, které bylo územně největším a nejvýnosnějším
komorním panstvím v zemích Koruny
české. Oficiálně bylo pardubické panství včetně Přelouče po smrti císaře Matyáše rozhodnutím zemského sněmu
v červenci 1619 konfiskováno ve prospěch stavovské vlády. Bez dostatečných finančních prostředků by bylo
české povstání od samého počátku
odsouzeno k neúspěchu, protože síla
a ochota k boji byla v případě žoldnéřského vojska podmíněna dostatečným
a pravidelně vypláceným žoldem.
Počátek třicetileté války se města
Přelouče podstatně nedotkl
Počátek třicetileté války se vnitřního života města Přelouče ani jeho podoby nijak podstatně nedotkl. Až do
smrti císaře Matyáše mělo české stavovské povstání, nehledě na samu defenestraci, spíše diplomatickou podobu
a formované stavovské vojsko plnilo nátlakovou roli. Skutečná vojenská ta-
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žení a bitevní vřavy let 1619-1620
probíhaly mimo oblast Přeloučska.
Válka přeloučským měšťanům v této
první fázi zatím nepřinášela velké hmotné škody, neboť pardubické panství se
nalézalo v bezpečné oblasti a dodávky
proviantu a krmiva pro armádní účely byly příslušným měšťanům placeny.
A tak zatímco stavovská vojska pod
vedením Matyáše Thurna v roce 1619
táhla na Vídeň, aby přinutila následní-
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ka trůnu Ferdinanda Štýrského k ústupkům a k potvrzení stavovských a náboženských svobod, město Přelouč žilo svými vlastními starostmi.
Pokračování v příštím čísle Roštu
Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče II. – Petr Vorel
Dějiny zemí Koruny české I. – Petr
Čornej
Marcela Danihelková

Inzerce
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Vidí nás naše děti správně?
Zrak patří k nejcennějším lidským smyslovým orgánům,
zprostředkovává 70 – 90 % informací o světě kolem nás. Pomocí zraku dítě poznává prostředí, orientuje se v něm a tento
důležitý smysl umožňuje i samostatný pohyb. Dostává-li dítě
méně zrakových podnětů, dotýká se to zákonitě jeho vývoje.
Vidění, neboli zrakové vnímání, je výsledkem spolupráce celého zrakového analyzátoru na všech jeho stupních, tj. oka,
zrakové dráhy i mozkových zrakových center. Tato komplexní funkce se vyvíjí během prvních měsíců a let života dítěte.
Pro normální vidění je důležitý správný vývoj zraku obou očí.
Pokud dítě nemůže z jakéhokoli důvodu oči správně používat, zrak se nevyvíjí správně a může se dokonce i horšit. Systém vývoje vidění má svá kritická období a z velké části je
dokončen ve 3 letech. Právě proto včasné odhalení některé
z příčin poruch vývoje vidění v tomto věku dává dítěti naději
na správnou a hlavně účinnou léčbu i vzhledem k tomu, že
předškolní věk je období, kdy lze nejlépe následnou péčí napravit či dokonce zcela odstranit některé vady např. tupozrakost a šilhavost.

školy Za Fontánou v Přelouči). Za to patří dík nejen ředitelkám jednotlivých mateřských škol za vstřícnost ve
spolupráci, ale i všem zaměstnankyním školek, které se
na vyšetření aktivně podílely. Skríninkové vyšetření je
podporováno pardubickým Lions Clubem, jehož cílem je
pomoc slabozrakým, nevidomým a hendikepovaným
dětem.
Jsme si jisti, že úspěšné zavedení skríninkového vyšetření zraku vede k včasnému záchytu očních vad s úspěšnou
následnou léčbou.
Vladimír Němec

Z těchto důvodů je do jednotných preventivních prohlídek
u lékaře ve 3 letech zařazeno vyšetření zraku. Bohužel toto
vyšetření naráží v tomto věku často na nespolupráci dítěte
a tím je výsledek vyšetření nejistý. Zavedení skríninkového
vyšetření pomocí přístroje Plusoptix ve 3 letech, které je prováděno v mateřských školách, pomůže odhalit až 8 % dětí,
které vyžadují specializovanou péči očního lékaře, na rozdíl
od 2 % dětí zachycených běžným vyšetřením v ambulanci.
Skríninkové vyšetření, které nepotřebuje aktivní spolupráci
dítěte a dává i přesnější výsledky, bylo zavedeno zpočátku
v mateřských školách v Pardubicích a postupně se zavádělo i do okolních oblastí např. na Přeloučsko. Výhodami skríninkového vyšetření přímo v mateřských školkách jsou: přirozené prostředí dítěte, nepotřebnost aktivní spolupráce, vyšetření
všech dětí v jednom místě, okamžitý tištěný výsledek vyšetření, kde v případě odchylného nálezu jsou uvedeny i kontakty na nejbližší oční lékaře v okolí bydliště. Tento způsob vyšetření v neposlední řadě šetří rodičům čas i peníze za
dojezd na vyšetření do Pardubic.
V oblasti Přeloučska se podařilo zavést skríninkové
vyšetření do všech mateřských školek (kromě mateřské
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Výstava „Šikovné ruce seniorù“ v pøeloučské Divišově vile
Zatímco se v evropské kultuře uctívá mládí a krása, patrně podle řecké tradice, v Asii si váží moudrosti stáří, což
pramení pravděpodobně z tradice Čínské. Optimismus a přístup k příznivému vnímání světa vede k dlouhověkosti. Je to
záležitost psychologická a souvisí s pozitivním náhledem na
život a na stárnutí. Důležitou součástí příjemného stárnutí je
především aktivita a činnost. Tyto prospěšné ukazatele měla
za úkol představit výstava, kterou uspořádal Klub aktivní senior. Úkolem výstavy bylo ukázat veřejnosti co všechno dovedou šikovné ruce a pozitivní mysl starších lidí v našem městě a okolí.

Když se řekne slovo „vernisáž“, můžeme si představit slavnostní otevření určité výstavy, která bývá zpravidla doplněna nějakým dalším uměleckým programem a úvodními slovy. Ano,
takováto vernisáž proběhla 9. 6. 2017 v zahradě Divišovy vily
na zahájení výstavy Šikovné ruce seniorů v Přelouči za krásného a teplého dne. Slova paní učitelky Hany Kubátové připomněla činnost pořádanou členy KLASU. Na náklady spojené
s výstavou výrobků seniorů přispělo i město Přelouč a rodina
Kyselových. Rodina opět otevřela svůj dům - Divišovu vilu včetně pohoštění pro všechny přítomné, na němž mají zásluhu členové KLASU. Všem patří poděkování. Působivý zvuk bubínků,

Keramický obrázek

Řezbářské práce

Výstava Šikovné ruce seniorů, která začínala vernisáží
v pátek 9. 6. 2017 v 16.00 na zahradě Divišovy vily určitě přispěla k uznání a obdivu pro starší občany. Sešli se lidé, kteří
přišli obdivovat více než dvě stovky ručně vyráběných děl, které by se mnohdy mohly označit za práci profesionálů. Spousta
obrazů, obrázků zpracovaných všemi dostupnými technikami včetně výšivek. Figurky z papíru, z látky, keramiky, panenky, nechyběla ani paličkovaná krajka a s různými náměty.
Všem se líbili rozmanité modely utkané a pletené dle módy,
jak na figurínách, tak i na panenkách. Nebo celé figurální
scény, jako např. betlémy, knihy pohádek. Bylo toho tolik v Divišově vile na schodišti a v hale. Všichni chodili kolem dokola
naaranžovaných exponátů a pořizovali si fotografie. Chválu
sklidila i zasklená vitrína s elegantně instalovanými pracemi
nádherně broušeného skla a umělecké řezby ze dřeva, které na výstavu dodali muži. Připojili tak své rukodělné výrobky k typicky ženským výrobkům zpracované technikami jako
je háčkování, vyšívání a již zapomenutými technikami, které
sahají dokonce až do středověku. Všechny práce vyžadují
velkou přesnost a zejména trpělivost. Každý si zaslouží uznání a obdiv.
Smyslem celé výstavy bylo představit aktivitu ve volném
čase starší generace a nenechat si ujít příjemný pocit, kdy se
může každý vystavovatel pochlubit originálním výrobkem opatřeným svým jménem a zároveň na vlastní oči vidět, co umí
a čím se těší jiní vrstevníci.

flétny a klarinetu opravdu skvěle doplnil svým uměleckým programem vernisáž výstavy. Především pozvedl náladu a vytvořil
radostnou atmosféru. Kdo měl takový vliv na city všech přítomných, když všichni tleskali do taktu podmanivého rytmu?
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Muzikoterapeutický soubor Mlima Jua (Džua)
má asi 15 členů a působí ve škole SVÍTÁNÍ
Hraje především improvizace na lidové písně a etnickou
hudbu. Soubor vede Zdeněk Melichar spolu s Martinou Mikyskovou a Františkem Pavlíkem. V současné době je Mlima
Jua často doprovázena absolventy školy, především vynikajícím hráčem na klavír a klarinet Pavlem Diblíkem, bubeníky Markem Stýblem a Davidem Faltýnkem, nebo showmanem Honzou Antochem.
Soubor Mlima Jua je ze školy Svítání, která je z Pardubic.
Začala fungovat v roce 1992. Od jejího založení je její ředitelkou Mgr. Miluše Horská. Posláním školy je poskytovat dětem,
mládeži i dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení
do běžného života na základě individuálních potřeb. Svou návštěvou na odpoledním programu v Divišově vile, vyjádřily paní ředitelka Mgr. Miluše Horská s paní starostkou Bc. Irenou
Burešovou obdiv všem přítomným. S účinkujícím souborem
Mlima Jua si zabubnovaly na jejich úžasné bubínky.
Marcela Danihelková
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Kulináøské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Tak už to
přišlo, máme tu prázdniny. Je před námi
období relaxace, houbaření, turistiky…
Zkrátka volno, více pohybu v přírodě, plnění si přání, na které jste se těšili celý rok.
Utečeme z kuchyní a vyměníme oheň
z elektrického proudu nebo plynu za oheň
praskajícího dřeva. To už je ke grilování,
u kterého dnes zůstaneme. Doufám, že
nebudu nosit dříví do lesa, když vám připomenu několik důležitých rad. Mám na
mysli hlavně grily na dřevěné uhlí, nebo na
kvalitní palivové dříví (dub, buk, brikety).
Základem úspěchu grilování je včasné a dostatečné rozpálení grilu. Proto
oheň zakládáme v časovém předstihu
před vlastním grilováním. K zapálení používáme výhradně tuhý nebo kapalný
podpalovač, k tomuto účelu vyrobený.
Zapomeňte na benzin nebo petrolej! Máte-li dostatek sálajícího materiálu, můžete zažít.
K obracení používejte výhradně uchopovací kleště, žádnou vidličku. Každé píchnutí do masa znamená ztrátu šťávy, která
navíc teče do žhavého a páchne. Okapávání stejně nemůžete zabránit. Doporučuji mít u sebe pet lahev naplněnou octovou vodou. Do jejího uzávěru udělejte
menší dírku. V případě nutnosti na čadící místo trochu stříkněte. Stejně tak ji
použijte v případě, že se vám gril příliš
rozhoří. Není totiž nic horšího, než spálené maso na povrchu a uvnitř syrové.
Mějte vždy na paměti, že práce kvapná
málo platná. Konzumace takového masa – hlavně u dětí – vám může přivodit
různé zažívací problémy a zkažený den.
Také mějte na paměti bezpečnost vaši a vašeho okolí.
Přestávám mentorovat a nabídnu něco ke grilování. Úmyslně vynechám maso
a dám k úvaze něco jiného. Ochutnejte:

krojte napůl a opatrně vyloupejte. Do
vzniklých mističek, dobře vymaštěných,
dejte opět, co uznáte za vhodné.
Nezapomeňte na hermelín, nivu, nebo různé masové pomazánky.
Samostatnou kapitolou jsou houby.
Nejjednodušší na přípravu je bedla jedlá,
respektive její velký klobouk. Ten stačí
jen mírně omastit a solit a je to. Já dávám
přednost trochu náročnější přípravě. Ne-

zůstanu jen u oleje a soli. Přidám si ještě sojovou omáčku a citronovou šťávu.
Proti některým ale klobouky oloupu.
K různým nápadům na grilovačku má
svoje nezastupitelné místo alobal. Nelze
ho vynechat u mnoha receptů. Obrovskou
výhodu má v tom, že nepřijdete o drahocennou šťávu, o kterou přicházíme při
normálním grilování.
Vážení čtenáři. Přeji vám krásné prožití prázdninových dnů a hodně dobrých
jídel, která si vymyslíte při grilování ve volné přírodě. My se opět potkáme v září.
Pavel Culek

PAPRIKA SE SÝREM
Jak na to? Paprikové lusky rozpulte,
potřete olejem. Do mističek bez jader dejte nastrouhaný sýr s míchaný s trochou
smetany a pepře. Grilujte slupkou dolů.
Nebo PAPRIKA PLNĚNÁ SLANINOU
A SÝREM
Sýr smíchejte s kostičkami slaniny,
přidejte špetku pepře a česneku. Postup
je stejný jako u předcházející nabídky.
Mohl bych pokračovat v dalších možnostech. To ale už nechám na vaší fantazii.
Něco podobného si vyzkoušejte s cibulí. Musíte si hlavně vybrat větší. Tu roz-
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19. ROČNÍK OLD BOYS CUP 17
SOBOTA 17. 6.
SKUPINA – A
Batman Starý Kolín – Cepy
Pa.Vobořil
Šedivec OWLS – Batman Starý Kolín
Váňa
Cepy – Šedivec OWLS
Novotný, Švihlík, Borovec

KONEČNÉ POŘADÍ
1 : 0 (0:0)
1 : 0 (1:0)
3 : 0 (3:0)

1. Cepy 3b, 2. Batman Starý Kolín 3b, 3. Šedivec OWLS 3b

SKUPINA – B
Fan Club Jestřábi – Pirates 1988
Veselý, Štainer – Novák 2x, Bečka
Pirates 1988 – Ču-Mot
Sokol 2x, Novák – Příhoda
Ču-Mot – Fan Club Jestřábi
Slanina, Šmíd, Jezdinský

2 : 3 s.n. (1:1)
3 : 1 (1:0)
3 : 0 (2:0)

1. Pirates 1988 5b, 2. Ču-Mot 3b, 3. Fan Club Jestřábi 1b

ČTVRTFINÁLE
Šedivec OWLS – Ču-Mot
Dostál, Příhoda
Fan Club Jestřábi – Batman Starý Kolín
Živný 2x

0 : 2 (0:2)
2 : 0 (1:0)

SEMIFINÁLE
Cepy – Ču-Mot
Novotný – Jezdinský 2x
Pirates 1988 – Fan Club Jestřábi
Kuta 2x, Novák

2. PIRATES 1988
Petr Vlášek, Miroslav Moravec, Michal Dunda, Petr Dunda, Lukáš
Fišer, Aleš Bečka, Pavel Kuta, Petr Hofman, Petr Novák, Ondřej
Chudý, Daniel Nutil, Radek Sokol
3. CEPY
Miroslav Stránský, Tomáš Schejbal, Jiří Švihlík, Petr Novotný, David Vostřák, Ivan Moravec, Roman Borovec
4. FAN CLUB JESTŘÁBI
Petr Kmoníček, Tomáš Suchánek, Jan Hanzlík, Jiří Sobl, Jaroslav
Linhart, René Živný, Eda Kraus, Pavel Veselý, Vlastimil Subrt, Josef Zdražil, Michal Křemenák, Aneta Robová, David Štainer
5. BATMAN STARÝ KOLÍN
Karel Šejna, Martin Hloušek, Jaromír Miškovský, Pavel Vobořil,
Petr Vobořil, Kamil Kautský, Jiří Jelínek, Luboš Železný, David Novotný, Josef Rambousek, Petr Kvasnička, Petr Veselý
6. ŠEDIVEC OWLS
Michal Fedák, Milan Váňa, Jan Czerlinski, David Pravec, David
Fedák, Hana Lankašová, David Michal, Jan Šimonka, Jiří Obermajer, Michal Čumpl, Petr Konstantin, Jana Bitnarová

1 : 2 (1:0)
3 : 0 (1:0)

O 5. MÍSTO
Šedivec OWLS – Batman Starý Kolín

1. ČU-MOT
David Krejčík, Petr Sedmák, Radek Dostál, Petr Nedělka, Luboš
Fialka, Jiří Myška, Jan Příhoda, Daniel Čapek, Ladislav Jezdinský,
Marek Novotný, Roman Štefanský, Martin Šmíd, Zbyněk Čapek,
Tomáš Hájek, Marcel Slanina, Jan Hausel, Bohuslav Kubát

0 : 5 kontumačně

VEDENÍ HC JESTŘÁBI PŘEJE VŠEM HRÁČŮM
A HRÁČKÁM HOKEJBALU A JEJICH NEJBLIŽŠÍM,
DÁLE FANYNKÁM A FANOUŠKŮM A VŠEM,
KTEŘÍ POMÁHAJÍ KLUBU,
POHODOVÉ VYŽITÍ VOLNÝCH DOVOLENKOVÝCH
A PRÁZDNINOVÝCH DNŮ
- fáda -

O 3. MÍSTO
Cepy – Fan Club Jestřábi
Novotný 2x, Švihlík

3 : 0 (2:0)

FINÁLE
Ču-Mot – Pirates 1988
Hájek, Příhoda, Kubát

Nejlepší střelec:

3 : 0 (1:0)

Petr Novotný (Cepy)
a Petr Novák (Pirates 1988) 4góly

Nejužitečnější hráč (kan.bodování):
Petr Novák (Pirates 1988)
4 + 2 = 6 bodů
Nejlepší brankář:

Josef Zdražil (Fan club Jestřábi)

Nejrychlejší gól turnaje: Petr Novotný (Cepy) 0:42min
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HASIČSKÉ ZÁVODY
V JANKOVICÍCH
V sobotu 10. června byly uspořádány hasičské závody v nedaleké obci – Jankovice. Soutěžní disciplínou byl požární útok
dle pravidel požárního sportu. Mezi přihlášenými závodníky byla k vidění jako družstva dětí, tak i družstva dospělých. Soutěžilo se celkem v těchto kategoriích: přípravka, mladší žáci, starší žáci, muži a ženy. Přeloučský hasičský sbor měl zastoupení
téměř ve všech startovních kategorií. Celé závody byly pro přeloučské hasiče úspěšné, což dokládají dosažené výsledky:
Kategorie přípravky: Za svou ukázku požárního útoku si všichni nejmenší hasiči zasloužili čestné medaile.
Kategorie mladších žáků: Družstvo A se umístilo na 3. místě,
družstvo B vybojovalo 2. místo.
Kategorie mužů: Družstvo mužů získalo 3. místo.
Kategorie žen: Družstvo žen obsadilo místo 1.

ního útoku dle pravidel požárního sportu. Pro dospělé účastníky byly připraveny úkoly dva. Všechna družstva musela provést
jak standardní požární útok dle pravidel požárního sportu, tak
i netradiční požární útok, který je v Přelouči vždy oblíbenou součástí závodů. Letos měli závodnícipři startu sací koš a proudnice potopené v kádi, hadice srovnané libovolně v kotouči na platě
a savice na startovní čáře. Celý útok tedy záležel na koordinaci
a spolupráci všech účastníků. Tato netradiční část proběhla zcela bez komplikací a všichni si ji patřičně užili.
Výsledky závodů přeloučských družstev:
Kategorie přípravky: Družstvo A bylo na 1. místě a družstvo B
na místě 2.
Kategorie mladších žáků: Družstvo A obsadilo 4. místo, družstvo B vybojovalo 5. místo
Kategorie mužů: Družstvo mužů se umístilo na 1. místě.
Kategorie žen: Družstvo A získalo 1. místo a družstvo B obsadilo místo 2.

Závody byly doprovázeny krásným slunným počasím a všem
účastníků se na akci líbilo, a tak se jistě budou v příštím roce
účastnit opět.

HASIČSKÉ ZÁVODY
V PŘELOUČI
V sobotu 3. 6. 2017 uspořádali přeloučští dobrovolní hasiči
oblíbené závody v požárním útoku. Soutěž proběhla ve dvou samostatných částích. Nejprve soupeřily dětské kategorie o putovní pohár ředitele TEPOSTOPU, spol. s. r. o. a poté družstva mužů
a žen bojovala o putovní pohár starostky města Přelouče.
Dětská družstva zápolila v kategoriích: přípravka, mladší žáci a starší žáci. Jejich úkolem bylo provedení klasického požár-

Kromě skvělých sportovních výkonů a podívané na požární
sport, zde bylo pro diváky a soutěžící připraveno bohaté občerstvení a pro děti, jako každoročně, připraven velký skákací hrad.
Celé závody se letos velmi podařily. Už nyní se můžeme těšit
na příští rok a na další skvělé zážitky a sportovní úspěchy.

Velký úspěch na funkcionáøském poli
a v kategorii fair-play pro pøeloučský florbal
Florbalová sezóna 2016/17 je sice
již definitivně za námi, ale oddíl florbalu Orla Přelouč však nezahálí ani přes
léto. Jen co uplynulá sezona skončila,
už se vše připravuje na sezonu následující. Nejenže mužskému A-týmu a družstvu žen již začala fyzická příprava, ale
oddíl navíc zaznamenal skvělý výsledek
mimo hřiště i na diplomatickém poli.
Podařilo se mu totiž uspět ve dvou
náročných výběrových řízeních pod taktovkou České florbalové Unie (nově Českého florbalu). Díky tomu se realizační
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tým klubu rozrostl o dva další funkcionáře, a sice šéftrenéra mládeže a manažera oddílu. Jedná se o první funkce
v klubu, které jsou již placené, a to dokonce na plný úvazek (právě díky grantu
Českého florbalu), což znamená historicky první krok k částečné profesionalizaci přeloučského florbalu.
O jak velký úspěch jde, dokumentuje
fakt, že v Pardubickém a Královéhradeckém regionu je Orel Přelouč jediný oddíl
po extraligovém Sokolu Pardubice, kterému se podařilo získat obě placené funk-

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
cionářské pozice. Jedná se tedy o významný posun klubu vpřed, o kterém se před
pár lety v oddílu nikomu ani nesnilo.
Tyto dvě funkce, věnující se plně přeloučskému florbalu, přinesou hlavně další a výrazné zkvalitnění metodiky a práce s dětmi v mládežnických družstvech
včetně výrazné spolupráce s rodiči, jejichž
dokonalá informovanost o chodu klubu
a sportovním vývoji jejich ratolestí bude
prioritou oddílu v následujících sezónách.
Dále dojde ke sjednocení a podstatnému
rozvinutí koncepce práce s dětmi na několik sezon dopředu a otevřenému působení oddílu směrem k okolním sportovním klubům a institucím.
Oddílu se v neposlední řadě také otevírá možnost nahlédnout do know-how
takových týmů, jako jsou extraligoví Tatran Střešovice či Technology Mladá Boleslav, což pro náš oddíl znamená neocenitelné zkušenosti v rozvoji oddílu

a zejména jeho práce s dětmi všech věkových kategorií.
O další klubový úspěch se pak zasloužily právě mládežnické oddíly, konkrétně
junioři a dorostenci. Obě družstva totiž
zvítězila v projektu Fair Play v Pardubickém a Královéhradeckém kraji pořádaným Českým florbalem, ve kterém se vyhlašují nejméně vylučované týmy ve své
věkové kategorii v daném regionu. Jde
o zcela mimořádný počin, protože v jeho
dosavadní historii se ještě nestalo, aby
stejný oddíl zvítězil ve dvou kategoriích
najednou. Pro klub to znamená velmi příjemné ocenění svého úsilí, jelikož si na
těchto hodnotách vždy ve své historii hodně zakládal.
Na závěr pak upozorňujeme zejména
děti a jejich rodiče, že celé září budou
probíhat bezplatné náborové tréninky
pro nové Orly a Orlice v Městské sportovní hale v ulici Za Fontánou, na které
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stačí přijít dle následujícího rozpisu vždy
v úterý a čtvrtek:
přípravky (ročník narození 2009 a mladší):
17:00 – 18:30 hod.
elévové a elévky (2007–2008):
16:00 – 17:30 hod.
mladší žáci a žákyně (2005–2006):
16:00 – 17:30 hod.
starší žáci a žákyně (2003–2004):
17:30 – 19:00 hod.
dorost (2001–2002):
17:30 – 19:00 hod.
juniorka (1999–2000):
17:30 – 19:00 hod.
Vlastní florbalová hůl není nezbytností, vybavení včetně brankářské výstroje
můžeme zapůjčit. Pro více informací pište na e-mail kumstyr@atlas.cz nebo volejte na číslo 732 610 593.
Všem florbalovým příznivcům přejeme
krásné léto a po prázdninách zase s florbalem na viděnou.
Michal Pleskot

Zprávy z Pardubického kraje
Na Králicko se v červnu vrátí pára.
Historické vlaky vyrazí každou sobotu
Na železniční trať Česká Třebová – Hanušovice se přes léto
vrátí historické vlakové soupravy, jejichž jízdy nalákaly v minulých dvou letech tisíce cestujících. Ti se stejně jako v minulosti
mohou svézt třemi typy lokomotiv, z nichž dvě jsou parní a jedna motorová. Pravidelný sobotní provoz začíná 17. června a potrvá do 30. září.
„V minulém roce jsme vzhledem k omezení provozu na trati do Hanušovic zvolili mírně upravenou variantu začínající
v České Třebové a končící v Červeném Potoce v blízkosti pěchotního srubu K-S 8. Pro letošní rok budeme znovu zajíždět až do
Hanušovic v sousedním Olomouckém kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že cestující mají díky projektu Pardubického kraje a Českých drah možnost zavzpomínat na časy minulé
a svézt se parním vlakem nebo historickou motorovou soupravou. V oblasti pod Králickým Sněžníkem se zároveň nachází
mnoho historických, ale také přírodních památek. „Cílem již třetího ročníku této akce je především další zatraktivnění turistické oblasti, kde se nachází nejen Králický Sněžník, dominanta
našeho kraje, ale také tvrz Bouda, Vojenské muzeum Králíky,
středisko na Dolní Moravě nebo pěchotní srub K-S 14,“ vyjmenoval hejtman některé ze zajímavostí. „Zájem cestujících dokazuje, že podobná turistická atrakce má v našem kraji své
uplatnění, jelikož láká nejen milovníky železnice, kterých je
v regionu s bohatou dopravní tradicí celá řada. Na své si přijdou při výletech na Králicko také rodiny s dětmi,“ řekl hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický.
Historické vlaky pojedou každou sobotu od 17. června až
do 30. září. V provozu budou celkem tři lokomotivy. „Hned třikrát
se cestující budou moci svézt parní lokomotivou 464.008 Bulík,
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která byla vyrobena v roce 1935. V běžné soboty se pak budou
objevovat dvě lokomotivy, jedna parní a druhá motorová. V prvním případě se jedná o lokomotivu 423.009 Velký Bejček z roku 1922, ve druhém o motorovou soupravu M286.0 Krokodýl
vyrobenou v 60. letech,“ vysvětlil hejtman.
Ceník jízdného se v historických vlacích řídí platným tarifem Českých drah, který je navýšen o jednorázový příspěvek na
obnovu a údržbu historických lokomotiv v hodnotě 15 korun.
Více informací včetně podrobného jízdního řádu a zajímavých
míst najdete na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/
/historicke-vlaky.

Smlouvy pro dobrovolné hasiče
za více jak deset milionù podepsány!
Smlouvy starostům obcí o poskytnutí dotací na pořízení hasičských automobilů předal na konci května v Trpišově u Slatiňan hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Podepsány
byly také smlouvy pro zástupce ostatních složek integrovaného záchranného systému. Hejtman informoval také o připravovaném dotačním titulu na pořádání různých akcí spojených
s hasiči či ostatními spolky v oblasti požární ochrany.
„Dnešním dnem jsme potvrdili finanční podporu jednotek
dobrovolných hasičů obcí v rámci dvou dotačních titulů. Prvním
je krajský příspěvek ke státní dotaci pro 20 obcí na pořízení nového dopravního automobilu v celkové hodnotě šest milionů korun, přičemž maximální dotace kraje na jednoho žadatele činí
300 tisíc korun. Druhým je krajský dotační titul, v rámci kterého v letošním roce rozdělujeme 6,5 milionu korun. V prvním kole zastupitelstvo schválilo dotace v objemu 4,5 milionu korun
pro více jak stovku obcí na pořízení cisternových vozů, dopravních automobilů, ale také dalšího technického vybavení jako
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dýchací přístroje, kalová a ponorná čerpadla či elektrocentrály,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Smlouvu potvrzující krajský příspěvek převzali také zástupci ostatních složek integrovaného záchranného systému. Po
30 tisících získá každý ze čtyř oblastních spolků Českého červeného kříže, 100 tisíc korun obdrží Vodní záchranná služba na
Seči a na Pastvinách. Stejná částka je z krajského rozpočtu připravena pro Horskou službu ČR. Finanční podporu od kraje získá také Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje,
RESCUE Pardubice, 201. Pardubice, Patriot – Klub vojáků v záloze Pardubického kraje a SiriusRescue Pardubice. Celkově získají ostatní složky IZS částku přesahující půl milionu korun.
Hejtman Martin Netolický seznámil starosty s nově připravovaným dotačním titulem. Ten bude sloužit pro podporu hasičům,
obcím a dalším složkám, které pořádají různé akce jako požární soutěže, vzdělávací a výchovné aktivity, publikační činnost či
různé výroční akce. „Chceme celý systém zpřehlednit, protože
do současné doby chodily jednotlivé žádosti průběžně a bylo
velmi obtížné porovnat jejich parametry. Žádosti bude posuzovat výbor zastupitelstva pro IZS, který má k hasičským jednotkám a spolkům nejblíže,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím,
že záštity jednotlivých členů krajské rady budou po ukotvení
nového dotačního titulu pouze formálního charakteru.

Pardubický kraj má svých tøicet tøi MLSù
Medovinu, cheesecaky, dobrý chléb nebo přírodní sýr. Tyto
a další chutné výrobky přihlásili soutěžící do XI. ročníku soutěže o nejkvalitnější potravinářské výrobky. Produkty výherců se
tak od středy 31. května, kdy se uskutečnilo na pardubickém
zámku slavnostní vyhlášení, mohou pyšnit značkou MLS Pardubického kraje.
„Do soutěže se letos přihlásilo celkem 25 výrobců a posouzeno bylo 89 výrobků. Především chci poděkovat všem soutěžícím, kteří vyrábí čerstvé, kvalitní a chutné regionální produkty. Rozhodování nebylo jednoduché a musím říci, že všechny
výrobky byly pastvou pro chuť i pro oko,“ komentoval letošní
MLS Pardubického kraje radní zodpovědný za životní prostředí,
zemědělství a venkov Václav Kroutil.
Potravinářskou soutěž pořádá Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje AGROVENKOV
s podporou Pardubického kraje. MLS Pardubického kraje 2017
organizátoři vyhlásili opět ve čtyřech kategoriích, a to mlýnské
a pekárenské a cukrářské výrobky, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky a výrobky z medu a ostatní.
Ocenění producenti budou mít možnost se zúčastnit regionálních ochutnávkových akcí, jako je Prima Fresh Festival 17.
a 18. června nebo Krajských dožínek 24. září. Kromě toho nebudou chybět ani 2. září na dostihovém závodišti v Pardubicích. Zde u příležitosti konání výstavy Koně v akci spotřebitelé vyberou svůj nejlepší výrobek.
Výsledky:
I. Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky
Selský žitný chléb, Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
Perníkové květy – pomeranč, JaJa Pardubice s.r.o.
Kvasový bochník cibulový, Rustikální bageta s rozmarýnou,
Mgr. Tomáš Kroulík - Naše DOBRÁ pekárna
Cheesecake slaný karamel, Jana Novotná
Dortík od Janošů - Irská káva, Kokosový dortík - Perník Janoš,
Pavel Janoš
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II. Mléko a mléčné výrobky
Uzený kravský sýr se šunkou, Marie Černilová
Bio kefír, BIO & CEEPORT s.r.o.
Lipinské mléko, Milan Víšek
Selský sýr s příchutí zahrádka, Zemědělské družstvo Rosice
u Chrasti
Tvaroh 250g, Jehnědáček-kávový 150g, Jana Svatošová, Mléčná
farma Jehnědí
III. Maso a masné výrobky
Flank steak, Vračovická lahůdková klobáska, Josef Morávek
Řeznictví a uzenářství
SloupnickýČagan, Řeznictví Sloupnice s.r.o.
Klobása s pepřem, MASOEKO s.r.o.
Staročeské hovězí, Jatka Lanškroun s.r.o.
Rosický špekáček, Paštika s telecím masem, Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
Klabajka, Klášterecké masné pochoutky,a.s.
Vepřové maso ve skle, UZENINY KOŘÍNEK s.r.o.
Alpská klobása, Hovězí pršut, Masokombinát Polička, a.s.
Jitrnice, Játrový sýr, Vladimír Švanda - řeznictví
IV. Výrobky z medu a ostatní
Medovina s propolisem, Včelařství Babákov s.r.o.
Zlatá medovina, Medovinka s.r.o.
Džem Hrušky + vanilka, Sirup Rebarbora, Marmeládka - Michaela Naumecová
Rychtář Grunt, Pivovar Rychtář,a.s.
Jsem pecka – šípek, Jsem pecka – jahoda, Jana Baboráková

O titul Vesnice roku bojuje v kraji 27 obcí
Již od roku 1995 obce v České republice soutěží, která z nich
se stane Vesnicí roku. V letošním třiadvacátém ročníku bude
o tento titul bojovat celkem 213 obcí. Nejpočetnější zastoupení má Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi.
Měsíc květen a červen je ve znamení hodnocení krajských
kol. V Pardubickém kraji se hodnocení uskuteční od 12. června
do 22. června. Celostátní kolo je naplánováno na začátek září.
Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2017 bude vyhlášen 16. září
na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
„Komise je v tuto chvíli ustanovená, naším úkolem je do procesu výběru nezasahovat. Zcela jistě je potřeba poděkovat všem
obcím, které se v našem kraji do soutěže přihlásily. Oceňuji, že
se chtějí angažovat v propagaci venkova Pardubického kraje,“
sdělil radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.
Porota hodnotí přihlášené obce v oblastech, jako je společenský život, aktivity občanů, podnikání, přírodní prvky a zeleň
v obci, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, péče o veřejná prostranství, péče o krajinu a další. Cílem celé soutěže je povzbudit obyvatele obcí, aby se aktivně
účastnili na rozvoji svého domova, ale i upozornit veřejnost na
význam venkova.
Obce v soutěži, kterou vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí a Ministerstvo zemědělství, mohou získat hned několik ocenění. Zlatá stuha je nejvyšší ocenění, které získá vesnice, jež se nejlépe
a nejvyváženěji prezentuje ve všech hodnocených oblastech.
Modrou stuhou porota oceňuje vesnice za společenský život
a Bílou stuhou za činnost mládeže. Obec oceněná Zelenou
stuhou nejlépe pečuje o zeleň a životní prostředí, Oranžovou
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stuhu porota uděluje za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Možnost je získat také Cenu naděje pro živý venkov za
místní spolkový život a občanskou společnost v obcích nebo
Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova.
Nejmenší soutěžící obcí v letošním ročníku jsou Kačlehy
z Jihočeského kraje s 86 obyvateli. Naopak největší přihlášenou obcí je Lom z Ústeckého kraje, který má 3 770 obyvatel.
Nejméně soutěživých obcí mají v Moravskoslezském kraji. Zde
se jich do Vesnice roku 2017 přihlásilo pouze osm.

Zima je ještě daleko, olympijské pøípravy
však jedou v Pardubickém kraji naplno
V plném proudu jsou přípravy Her VIII. zimní olympiády dětí
a mládeže (ZODM 2018), které bude na přelomu ledna a února příštího roku hostit Pardubický kraj. Školáci z celé republiky
se pod patronací jednotlivých krajů v šesti dnech utkají o 117
sad medailí v 11 sportovních disciplínách. Pro mladé sportovce a jejich doprovod už je zajištěno ubytování i stravování, finalizují také jednání o pronájmu sportovišť.
„Na olympiádu se jakožto pořadatel velice těšíme a organizační výbor přistupuje k přípravám s velkou důkladností. Nemůžeme ovlivnit, jestli se závodníkům bude dařit po sportovní
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stránce, ale uděláme všechno proto, aby pro ně olympiáda v Pardubickém kraji byla celoživotním zážitkem,“ řekl předseda organizačního výboru Her a krajský radní pro sport René Živný.
Jeho tým má napilno, ačkoliv samotná olympiáda startuje
až za necelých osm měsíců. „Už jsme vyřešili ubytování a stravování pro všechny účastníky, což je dohromady takřka 2000 lidí.
Nyní finalizujeme jednání s provozovateli sportovních areálů
a zimních stadionů. V některých případech je to složitější proces, protože se snažíme, aby olympiáda byla z hlediska financí
co nejméně nákladná,“ informoval Živný po pravidelné schůzce se zástupci Českého olympijského výboru, který je autorem
celého projektu.
Již dříve bylo představeno logo ZODM 2018 a také její maskot, kterým bude klokan. Živou předlohou pro něj je vzácná albínka klokana rudokrkého, která se narodila v Letohradě. A právě
tam bude také 16. června slavnostně pokřtěna a pojmenována, jejím kmotrem se stane známý herec a režisér Jiří Mádl.
Olympiáda dětí a mládeže České republiky (ODM) je republiková soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru
opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy. Více
informací na www.olympic.cz/odm.

Oslava ženství i s tanečníky ze Svítání
Celorepublikové finále soutěže Žena regionu zaštítila v Senátu jeho 1. místopředsedkyně Miluše Horská.
Pardubický kraj reprezentovaly novinářky Markéta Kutilová a Lenka Klicperová.
Pardubice/Polička/Praha - Byl to večer, který se stal skutečnou oslavou ženství. Se vším, co k tomu patří. Celostátní finále
8. ročníku soutěže Žena regionu přineslo spoustu silných příběhů oceněných dam.
„Žijí své plnohodnotné životy, dělí se o svou energii, lásku
i přízeň mužů. Jsou pozitivními vzory, které v dnešní společnosti
nechybí, ale mnohdy je bohužel nechceme vidět,“ konstatovala Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu, pod jejíž záštitou se akce v reprezentativních prostorách horní komory českého parlamentu konala. „Bylo mi ctí tuto soutěž podpořit,“ uvedla
Miluše Horská, jež je zároveň ředitelkou pardubické Základní
školy a Praktické školy Svítání.
Právě její hendikepovaní žáci a klienti, konkrétně Taneční
soubor Amare, pak dojali publikum neobyčejně emotivní choreografií S Mozartem v zahradě. Ta je šitá přímo na míru tanečnici na vozíku Míše Procházkové. Tu má „na svědomí“ vedoucí
souboru, zástupkyně ředitelky školy Svítání Markéta Hujerová.
„Moc jsme si to v Senátu užily. Byl to krásný večer plný silných
příběhů neobyčejných žen,“ podotkla Markéta Hujerová, která
ocenila i práci vítězky letošního ročníku Ženy regionu v Pardubickém kraji Markéty Kutilové.
Mladá novinářka z Poličky a humanitární pracovnice působící v zemích třetího světa zavítala na slavnostní vyhlášení výsledků v Senátu v doprovodu své kolegyně Lenky Klicperové.
Ta v hlasování za Pardubický kraj skončila těsně za ní na dru-
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hém místě. „Moc příjemně jsme se tu pobavily. Senátorka Miluše Horská nás i vzhledem k našemu oblečení nazvala Duem
Black And White, což nám přišlo výstižné a vtipné,“ shodly se
obě odvážné dámy. „Měly jsme soutěžit jako Lenka Kutilová nebo Markéta Klicperová, aby náš vzájemný souboj dával smysl,“
vtipkovaly. „My jsme v tom souboji byly nevinně. Samy jsme se
nenominovaly,“ dodaly se smíchem novinářky působící v Sýrii,
Iráku a dalších zemích, které sužují ozbrojené konflikty.
„Tuhle práci bych nikdy nedělala bez Lenky Klicperové. Vzájemně se podporujeme. Ženská síla nás spojuje. Jsme tandem,
který spolu dokáže mnohem víc, než kdyby každá jela sama na
sebe,“ prohlásila Markéta Kutilová. „Ve dvou se to lépe táhne,“
ujistila Lenka Klicperová, která ocenila i vystoupení dětí ze školy Svítání.
„Byla jsem skoro dojatá, což se mi nestává moc často. Děti
ze Svítání mi přišly fantastické. Musí pro ně hodně znamenat,
že se dostaly až na takovou reprezentativní akci do Senátu,“
uznale pokyvovala hlavou pardubická rodačka.
„Vybavily se mi děti v Sýrii, které přišly o nohy. Najednou jsem
si uvědomila ten kontrast. Zatímco syrské děti nemají protézy,
maximálně berle a musí žít v nuzných podmínkách, ty ze Svítání mají úžasnou podporu a kolem sebe tolik báječných lidí,
díky nimž může mladá dívka na vozíku dokonce tančit! Není
to samozřejmost. Musíme být za to vděční,“ uzavřela Markéta
Kutilová.
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