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RADA MÌSTA PŘELOUČE
62. rada města proběhla 28. 11.
2016. Radní se na ní vrátili k projednání návrhu na způsob svozu komunálních odpadů v roce 2017. Souhlasili s ponecháním stávajícího systému
svozu beze změn a zároveň se zavedením svozu bioodpadu pomocí velkoobjemového kontejneru od zahrádkářů a chatové oblasti Březiňák v období
nádobového svozu dle předloženého
návrhu.
Dále rada města vzala na vědomí
nabídku Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje na zpracování Analýzy potřebnosti sociálního bydlení ve městě Přelouč a doporučila
zastupitelstvu města vydat souhlas
s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování tohoto dokumentu za cenu
196.625,- Kč
Národní knihovna České republiky
se na město obrátila s žádostí na zařazení stránek www.mestodabingu.cz

mezi výběrové české webové zdroje
určené k pravidelné a dlouhodobé archivaci s cílem jejich uchování pro
budoucí historické a výzkumné účely.
Archivace stránek je zcela bezplatná
a je realizována českým webovým archivem Národní knihovny České republiky. S podobnou žádostí se Národní
knihovna České republiky již v minulosti obrátila na město i u městských
webových stránek.
63. rada města proběhla 5. 12.
2016. Radní na ní schválili dodatek
č. 8 smlouvy s dopravcem ARRIVA Východní Čechy a.s na provozování městské autobusové dopravy v Přelouči.
Rada také souhlasí s cenovou nabídkou společností IKKO Hradec Králové s.r.o. Hradec Králové na vypracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí na veřejné části kanalizačních přípojek splaškové kanalizace

v místních částech Klenovka a Štěpánov ve výši 2.500 Kč/ projekt 1 kanalizační přípojky + 21% DPH.
Rada dále schválila podání žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu
zprostředkujícímu subjektu ITI (Magistrát města Pardubic) s vazbou na 50.
Výzvu ŘO IROP a s vazbou na 1. Výzvu
nositele ITI. Podstatou projektu je rekonstrukce, dostavba a modernizace
prostoru před budovou železniční stanice ČD. Stávající situace již řadu let
nevyhovuje požadavkům na bezpečný
a moderní způsob dopravy. Projekt obsahuje vybudování točny, vybudování
zastávek pro autobusy příměstské dopravy i MHD, rekonstrukci chodníků
a komunikací, vytvoření stání pro kola
s kapacitou 25 stojanů, rekonstrukci
a vybudování parkoviště, zřízení metropolitní sítě a instalaci kamerového
systému, instalaci zastávkových přístřešků a vegetační úpravy. Celkové výdaje projektu jsou cca 24,7 mil Kč, přibližně 20,3 mil. Kč bude podpora EU.
mh

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA PŘELOUČE
XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče se konalo dne 20. 12. 2016. Na svém
programu mělo především projednání zprávy o činnosti rady města v období mezi XII.
a XIII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výboru finančního, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice,
Mělice a Klenovka, rozpočtové opatření č. 7
rozpočtu města pro rok 2016, majetkové
převody, propachtování zemědělských pozemků ve vlastnictví města Přelouč a obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Projednán byl i rozpočet města Přelouče na rok 2017. Schválen byl jako vyrovnaný
s tím, že příjmy i výdaje činí 159 750 tis. Kč.
Zastupitelstvo rovněž uložilo radě města
vyhlásit výběrové řízení na zpracování dokumentu „Analýza potřebnosti sociálního
bydlení ve městě Přelouč“.
mh
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Město Přelouč
Městský úřad Přelouč,
Československé armády 1665, Přelouč
www.mestoprelouc.cz

Od 1. ledna 2017 do 30. června 2017 se hradí místní poplatek
za odpad na rok 2017 a místní poplatek za psa na rok 2017!
Místní poplatek za odpad za každou osobu s trvalým pobytem
na území města a místních částí

492,- Kč

Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba

492,- Kč

– nutná ohlašovací povinnost k evidenci – pokud nebude splněna ohlašovací povinnost vlastníkem nemovitosti, správce daně může uložit pokutu do
výše 500 000,00 Kč (§ 247a zákona 280/2009 Sb. – daňový řád)

Místní poplatek za odpad pro cizince s povoleným trvalým pobytem
nebo přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů
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492,- Kč

– nutná ohlašovací povinnost k evidenci

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu Přelouč
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002,
o úřednících územních samosprávných celků,
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

úředník/úřednice –
REFERENT STAVEBNÍHO ODBORU –
ÚZEMNÍ PLÁN
a

POZOR – při platbě vždy uvádět u KAŽDÉ osoby přidělený variabilní symbol – zjištění na Městském úřadě
v Přelouči (oddělení pohledávek a přestupků, pokladna)
Místní poplatek za psa na rok 2017
– doba splatnosti od 1. ledna 2017 do 30. června 2017
– u nově přihlášených psů v roce 2017 – doba splatnosti do 30 dnů od data poplatkové povinnosti

úředník/úřednice –
REFERENT AGENDY PŘESTUPKŮ
(občanské soužití a veřejný pořádek)
Podrobné informace najdete na
www.mestoprelouc.cz, na úřední desce
nebo na telefonu 466 094 105.

Rozšíøení zpùsobu sběru plastového odpadu
od rodinných domù v Pøelouči
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dě nádob na bioodpad s tím rozdílem,
že nádoby na plast budou sváženy celoročně s frekvencí 1x za 4 týdny. Z důvodu zavádění tohoto způsobu svozu

Foto: žlutá nádoba

S ohledem na zákonem o odpadech
stanovený termín zákazu ukládání směsného komunálního odpadu, recyklovatelného a využitelného odpadu na skládky (rok 2024) a zvyšování poplatku za
uložení na skládku, je třeba přijmout
a realizovat konkrétní opatření, která
sníží množství skládkovaných odpadů
(za jehož skládkování město platí), čehož
lze dosáhnout vytříděním co největšího
množství využitelného odpadu: bioodpadu, papíru, plastu, skla, tetrapaku, kovu,
textilu a použitého elektrozařízení (za
což město naopak finanční odměnu dostává). V návaznosti na tuto skutečnost
je třeba zkvalitnit nakládání s odpady
i v našem městě. Z tohoto důvodu Rada
města Přelouče na své schůzi schválila
předložený návrh spočívající v rozšíření třídění plastů formou svozu nádob od
rodinných domů. Vlastníkům rodinných
domů budou zdarma zapůjčeny k užívání žluté plastové nádoby na sběr plastů
a nápojových kartonů (v našem městě
se tyto komodity ukládají do jedné nádoby; k roztřídění dochází na třídičce).
Princip svozu bude stejný jako v přípa-

máme prozatím harmonogram na první
pololetí roku 2017; svozovým dnem žlutých nádob bude čtvrtek, konkrétně čtvrtek 2. 2., 2. 3., 30. 3., 27. 4., 25. 5. a 22. 6.
2017. Harmonogram svozu na druhé

pololetí bude stanoven po vyhodnocení
svozu v prvním pololetí a bude včas zveřejněn. K dispozici budou žluté nádoby
o objemu 240 l nebo v případě zájmu
i o objemu 120 l. Nádobu k rodinným
domům je možné si již v této době vyzvednout v areálu Technických služeb
města Přelouče; prosíme občany o shovívavost, kdyby v případě velkého zájmu, nebyly nádoby momentálně k dispozici. V případě zájmu o tuto žlutou
nádobu doporučujeme před vyzvednutím ověřit si telefonicky na 466 672 527
nebo 466 608 930 její dostupnost; děkujeme za pochopení.
Stávající sběrná síť žlutých kontejnerů bude zachována; po zavedení svozu
plastů od rodinných domů by tak nemělo docházet k přeplňování kontejnerů
a zároveň tento způsob povede ke zvýšení komfortu třídění. Doufáme, že se
zájmem využijete této možnosti stejně
jako v případě zavedení svozu bioodpadu pomocí hnědých nádob a že i žluté
nádoby se stanou samozřejmou součástí systému nakládání s komunálním
odpadem v našem městě.
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Změna pracovní doby
MěÚ Pøelouč
Platí od 2. ledna 2017
Pracovní doba pro veřejnost:
Pondělí, Středa:
m 8:00–11:30 12:30–17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek:
m 8:00–11:30 12:30–13:30

Pokladní hodiny:
Pondělí, Středa:
m 8:00–11:30 12:30–16:30
Úterý, Čtvrtek:
m 8:00–11:30 12:30–13:30
Pátek:
m 8:00–11:30 12:30–13:00

LED ve veøejném osvětlení –
technologie budoucnosti
V Přelouči byla zahájena v posledních letech s podporou vedení města a za využití příslušných dotačních titulů
postupná obnova sítě veřejného osvětlení. V rámci této aktivity je na základě zpracované Koncepce obnovy veřejného
osvětlení ve městě a místních částech upřednostňována LED
technologie.
Světelné diody LED (Light Emitting Diode) se v poslední době stále ve větší míře používají v nejrůznějších oblastech techniky, veřejné osvětlení v obcích a městech nevyjímaje. Za své rozšíření vděčí především rostoucímu měrnému
výkonu (světelné účinnosti). Současně se celosvětově investuje do hromadné výroby těchto prvků, čímž jejich cena neustále klesá.
Světelná dioda je elektronický prvek, který generuje světelné záření při průchodu polovodičem. Používá tedy jiný
princip než žárovky nebo výbojky a má mnoho vlastností,
kterými se od klasických zdrojů světla odlišuje.
Měrný výkon světelných diod se v současnosti pohybuje okolo 150 lm/W (lumenů z 1 watu) u nejlepších zdrojů,
a to za optimálních tepelných podmínek. Tato hodnota již
převyšuje měrné výkony zářivek a halogenidových výbojek
a ve veřejném osvětlení se prakticky vyrovná nejpoužívanějším vysokotlakým sodíkovým výbojkám. Měrný výkon bude
ještě nějakou dobu vlivem aplikace vědeckého výzkumu na-
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růstat. Technické maximum u bílých LED se předpokládá kolem 250 lm/W.
Doba života (životnosti) se u bílých výkonových světelných
diod reálně udává okolo 50.000 hodin. Přičemž v průběhu
této doby světelný tok klesá podobným způsobem, jako je tomu u klasických světelných zdrojů (sodíkové výbojky). Doba
životnosti ale silně závisí na dodržení max. provozní teploty.
Při vylepšení teplotních podmínek lze očekávat dobu života
až 100.000 provozních hodin. Srovnáme-li dobu života LED
s „klasickými“ výbojkami, pak světelné diody ve veřejném
osvětlení je začínají v tomto parametru převyšovat.
Světelné diody vyzařují v infračervené oblasti pouze minimální množství energie, a proto je lze používat i na osvětlování předmětů citlivých na teplo. Nicméně čipy výkonových
světelných diod používaných ve veřejném osvětlení teplo
generují a doba života je pak velmi úzce spojena s jejich
„uchlazením“.
Napájení LED je na rozdíl od většiny klasických zdrojů
nízké a navíc stejnosměrné. Tuto vlastnost lze chápat jako
konkurenční výhodu proti ostatním klasickým zdrojům a pro
úsporu el. energie lze využívat příkonové řady již od několika Watů, na rozdíl od min. příkonu výbojek (kolem 50 W).
Ve veřejném osvětlení se dostává do popředí i otázka možnosti automatického stmívání systémů v nočních hodinách
a tím dosažení i dalších úspor veřejných prostředků. Při použití LED technologie je možné intenzitu světla regulovat dynamicky autonomně, pulsně šířkovou modulací, kdy se elektronika rozšíří pouze o příslušné obvody.
Barva světla závisí na výběru teploty chromatičnosti modulů. Vzhledem k používaným technologiím výroby bílé barvy světla transformací světelného toku z kratších vlnových
délek se dosahují vyšší měrné výkony u LED s vysokou teplotou chromatičnosti.
Skládáním světelných diod do optických modulů (sestav)
lze dosáhnout téměř libovolného tvaru diagramu svítivosti.
Vzhledem k světelnému toku z poměrně malých plošek (čipů) může ale dojít, díky vysokému jasu v určitých směrech,
k efektu oslnění.
Efektivní příkon svítidel ve veřejném osvětlení se v současné době pohybuje na hranici 100 W. Tento limit je dán
mj. možnostmi chlazení použitých svítidel při normální teplotě okolí kolem 20 st. C.
Údržba svítidel ve veřejném osvětlení s LED technologií
je prakticky identická se současným stavem při údržbě výbojkových svítidel. Náklady klesají pouze v souvislosti s výměnami zdrojů. Vzhledem k této skutečnosti je vhodné při
obnově systémů veřejného osvětlení využívat svítidla s možností pouhé výměny samostatných identických, příp. výkonově vyšších LED modulů, jež jsou v současnosti ale pouze
výjimkou.
S využitím přednášky ze semináře Veřejné osvětlení v praxi
Ing. Tomáš Novák, odb. asistent fakulty elektrotechniky
Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava
Karel Šilhavý,
ředitel
Technické služby města Přelouče
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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

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 11/2016
K 30. 11. 2016 činil počet nezaměstnaných v okrese
Pardubice 3 874 osob. Na poptávkové straně trhu práce
bylo evidováno 5 067 volných pracovních míst, na jedno
volné pracovní místo pak připadalo 0,8 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 3,2 %.
Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Přelouč 3,9 %
Pardubice 3,0 %
Holice 2,9 %

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán
ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce.

ukončeném vzdělání. V případě, že jste pracovali, je nutno doložit potvrzení o ukončení pracovněprávního vztahu. Pokud
jste ukončili podnikání, vezměte sebou potvrzení z Okresní správy sociálního zabezpečení o účasti na důchodovém
pojištění, které vám vystaví na příslušné okresní správě.
Další informace naleznete na našem portálu MPSV, včetně formulářů žádostí, nebo se můžete informovat přímo na
kontaktním pracovišti v úředních hodinách osobně nebo telefonicky.
Úřední hodiny kontaktního pracoviště v Přelouči
pro příjem nových žádostí:
Pondělí
8–12 a 13–17
Úterý
8–11
Středa
8–12 a 13–17
Čtvrtek
8–11
Pátek
8–11

Oblastní inspektorát práce
pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj
Hlavním úkolem tohoto orgánu státní správy je kontrola
dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci.
Adresa:

Říční 1195, 501 01 Hradec Králové,
e-mail: hradec@suip.cz,
telefon: 950 179 800, 739 327 170

Poradenský den v Pardubicích je každou středu od
8:00–12:00 a 13:00–17:00 hod. na adrese Boženy VikovéKunětické 2011 (v budově Krajské pobočky ÚP ČR), kancelář č. 22, tel. 950 144 471 (pouze v den poradenství)

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc říjen 2016
byla v obcích regionu Přeloučsko:
Vápno 7,8 %, Morašice 7,4 %, Sovolusky 7,3 %, Hlavečník
6,7 %, Újezd u Přelouče 5,8 %, Malé Výkleky 5,7 %.

Praktické informace pro klienty
Pokud člověk přijde o práci, může požádat o zprostředkování zaměstnání na kontaktních pracovištích krajské pobočky ÚP, v jejímž územním obvodu má bydliště, a to pouze
na jednom z těchto kontaktních pracovišť. Žádost musí být
podána osobně. Fyzická osoba se zařadí do evidence dnem,
kdy osobně podá písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání a zároveň splní zákonem stanovené podmínky pro
zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání (dále UoZ). Požádá-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností,
nebo činností, které jsou považovány za náhradní doby zaměstnání, zařadí se do evidence UoZ ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.
Sebou si určitě vezměte platný průkaz totožnosti nebo
náhradní doklad, kterým prokážete totožnost a místo bydliště. Pokud jste absolvent, vezměte sebou doklad o nejvyšším
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Kontakty:
ředitelka

950 144 407,
martina.malinska@pa.mpsv.cz,
zprostředkování zaměstnání
950 144 401,
NSD – hmotná nouze
950 144 520,
SSP
950 144 501/502/504,
příspěvek na péči
950 144 521,
dávky OZP (průkazky)
950 144 506.
Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz
JUDr. Eva Šauerová
ředitelka odboru zaměstnanosti
Krajské pobočky v Pardubicích
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři přeloučského měsíčníku. Dovolte mi,
přivítat vás v novém roce 2017 a popřát vám hodně štěstí a zdraví. Doufám, že jste si v klidu a pohodě užili vánoční svátky. Někteří z vás možná zahlédli i to zlaté prasátko, já to štěstí neměl, vždyť jsem taky už od samého
„štědrého rána“ potajmu ujídal vánoční cukroví ☺.
Dosti vánočního rozjímaní, kvůli tomu tuto rubriku zajisté nečtete, tak pojďte k výběru těch nejzajímavějších
událostí, u kterých naši strážníci zasahovali koncem roku 2016.

Krádež mikiny a jízdního kola
Dozorčí MP přijal oznámení od ostrahy OD
Tesco, že zde neznámá žena odcizila mikinu
a utekla směrem k autobusovému nádraží. Přivolaní strážníci zahlédli na jízdním kole ženu,
která odpovídala popisu. Zastavili ji a zjistili, že
se opravdu jedná o pachatelku krádeže. Navíc se
ukázalo, že žena odcizila i jízdní kolo, na kterém se snažila ujet. Celou věc si k dořešení přebrala policie ČR.

Hledaná osoba
Hlídka MP vyjela na oznámení o dvou mladících, kteří
pobíhají na střeše panelového domu. Po příjezdu na místo
strážníci zjistili, že se jedná o nám známé mladíky. Tito už seděli před domem na lavičce. Jeden z nich se snažil něco před
hlídkou ukrývat. Na dotaz co to schovává, odpověděl, že se
jedná o mobilní telefon. Později se ukázalo, že jde o telefon,
který před pár dny odcizil v OD Tesco. Jelikož tento mladík byl
v pátrání, převzala si ho hlídka policie.

Žena zamčená na WC
Dozorčí MP Přelouč přijal telefonické oznámení z místní železniční stanice, že se na veřejném WC zamkla žena,
nechce otevřít a pláče. Přivolaná hlídka zjistila, že paní spolykala nějaké prášky, a proto byla přivolána zdravotnická
záchranná služba, která ženu odvezla do nemocnice v Pardubicích.

Opilý muž se dobýval do cizího domu

se u něj v domě svítí a včera ani nevyndal popelnici. Strážníci provedli na místě šetření, muž se nikde nenacházel
a ze sousedů nikdo nic nevěděl. Vše nakonec dobře dopadlo. Ukázalo se, že muž je v zahraničí a nechal si svítit kvůli zlodějům.
Je dobře, že se mezi námi nachází všímaví občané a vůbec nevadí, že v tomto případě nakonec o nic vážného nešlo. Ale z naší praxe víme, že již několikrát taková zdravá
všímavost a včasné upozornění zachránily lidský život.
Na závěr mi dovolte připomenout, že v ulicích Studentská, Kladenská a Prof. Pleskota je
nainstalován tento světelný signál:

Signál dvou vedle sebe umístěných
střídavě přerušovaných červených světel
Signál střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízením.
Tato dvě světla začnou blikat zpravidla tam, kde vyjíždějí
do ulice hasiči nebo sanitky.
Proto vás touto cestou žádám, abyste respektovali toto zařízení. Neuposlechnutím tohoto zařízení ztěžujete práci našim záchranářům a samozřejmě se vystavujete zákonnému
postihu. Městská policie bude tuto oblast pravidelně monitorovat a dohlížet nad dodržováním dopravních předpisů.

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

V nočních hodinách zasahovali strážníci proti opilému
muži, který se dobýval do cizího rodinného domu. Majitel domu měl obavy o svůj majetek, a proto přivolal na místo hlídku MP. Jelikož muž byl agresivní, museli strážníci proti němu
použít donucovací prostředky. Na místo byla posléze přivolána hlídka PČR, která muže převezla na protialkoholní záchytnou stanici.

Všímavý občan
Hlídka MP přijala oznámení od občana, že dlouho neviděli souseda. Mají obavy, aby se mu něco nestalo, jelikož
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI

Jiřina Pokorná

Marie Huňáčková
Božena Danielová
Drahomíra Pechová
Karel Ronge
František Knotek
Jitka Hendrychová
Jarmila Zemanová
Anna Pechmannová
Josef Zitta
Eva Hněvsová
Věra Špácová
Josef Volejník
Hana Moravcová

75 let

96 let
93 let
91 let
89 let
89 let
89 let
88 let
88 let
86 let
86 let
86 let
85 let
80 let

Městská knihovna v Pøelouči
nabízí nové tituly a zve k návštěvě
NAUČNÁ LITERATURA
Psychologie
RÖHR, Heinz-Peter
Závislé vztahy: léčba a uzdravení závislé poruchy osobnosti.
Praha: Portál, 2016.
Výchova
OTEVŘELOVÁ, Hana
Školní zralost a připravenost.
Praha: Portál, 2016.
Vojenství, druhá světová válka
DOLEŽALOVÁ, Jarmila
Osud jménem Ležáky.
Včelákov: Jarmila Doležalová –
Ronaldo, 2016.
Sport
BROADBENT, Rick
Vytrvalost: pozoruhodný život
a doba Emila Zátopka.
Praha: Slovart, 2016.
Cestopisy
ŠKVÁROVÁ, Věra
77 výletů po stopách Starých pověstí českých.
Praha: Euromedia Group, 2016.
Dějiny
JUSTOVÁ, Karolina
Tůma Přeloučský: muž znamenitý, který jiné převyšoval.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011.
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KRÁSNÁ LITERATURA
DVOŘÁK, Otomar
Země barbarů: román z doby
stěhování národů.
Brno: Moba, 2016.
BERÁKOVÁ, Zora
Nekorunovaná královna.
Praha: Motto, 2012.
BOUČKOVÁ, Tereza
Život je nádherný.
Praha: Odeon, 2016.
HARTL, Patrik
Okamžiky štěstí.
V Praze: Bourdon, 2016.
FORMÁNEK, Josef
Dvě slova jako klíč.
Praha: Gekko Publishing House, 2016.
LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
MILAN, Peter S.
Myšáci v akci
Praha: Pierot, 2016.
KROLUPPEROVÁ, Daniela
Jde sem lesem.
Praha: Portál, 2016.
HATFIELD, Ruth
Kniha bouří.
V Praze: Albatros, 2016.
JK.
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Osobní asistenti z organizace HEWER
pomáhají k soběstačnosti
Paní Jana již téměř třicet let bojuje
s roztroušenou sklerózou. Nemoc se bohužel neustále zhoršuje, Jana je však
nejen bojovnice, ale i manželka a máma
středoškoláka. Aby mohla rodina zůstat
pohromadě i přes to, že Jana většinu času tráví na lůžku, dochází do rodiny osobní asistentka, která jí pomůže s osobní
hygienou, polohováním, podáváním jídla
nebo spolu vyjedou do parku, když manžel ani syn nemohou. Manžel tak může
i nadále chodit do práce a být své ženě
oporou nejen po finanční stránce a má
při tom jistotu, že je o ni dobře postaráno.
Panu Pavlovi před několika lety zemřela jeho milovaná žena. Brzy poté ho
navíc postihla mozková příhoda, po které má znehybněnou levou polovinu těla
a má potíže. Bez opory chodítka by upadl
na zem. Za Pavlem každý den již pár let
dochází jeho osobní asistent, aby mu při-
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pravil jídlo, obstaral nákupy a domácnost.
Rádi spolu luští křížovky a v létě jezdí na
chatu k Pavlovým známým. Díky pomoci osobního asistenta tak pan Pavel může zůstat ve svém bytě a i když mu manželka stále chybí, necítí se tak osamělý.
Osobní asistenti neziskové organizace HEWER, z.s. pomáhají právě takovým
lidem, jako jsou Jana a Pavel, aby i přes
svá zdravotní omezení mohli co nejplnohodnotněji žít ve svém domácím prostředí. Klienty HEWERu jsou lidé všech věkových kategorií a různého znevýhodnění - dlouhodobě nemocní, senioři i lidé po
úraze. Ti všichni se na HEWER mohou
obrátit a využít registrované sociální služby osobní asistence. Jak říká Matěj Cháb,
tiskový mluvčí organizace: „Jako jedni
z mála poskytujeme služby nepřetržitě
24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a na místě, které si určí sám klient.

Napište nám či zavolejte, rádi pro Vás najdeme to nejlepší řešení.“
Osobní asistence je službou, která významně zkvalitňuje životy potřebných.
Asistenti jsou velkou oporou a někdy až
téměř součástí rodiny klienta. Nezbytným
předpokladem je zde oboustranná důvěra. „Výběru a vzdělávání asistentů věnujeme velkou péči, nejde přece jen o práci,
ale spíše o službu, doprovázení.“, dodává
Matěj Cháb.
V Pardubickém kraji asistenti organizace HEWER letos se svými klienty strávili celkem 18,5 tisíc hodin. Zjistěte, zda
nemohou pomoci i Vám a neváhejte se
obrátit na vedoucí střediska pro Pardubický kraj, Hanku Kačírkovou, e-mailem
na pardubicko@hewer.org či telefonicky na 736 505 556 (po–pá 8–14 hod).
Detailnější informace najdete na webových stránkách www.hewer.cz.
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Vítání občánkù
Prosincové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Nela Dubcová

Mia Voleská

10

Matěj Marek

Kristýna Vojáčková

Miriam Macková
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Základní škola Smetanova ul.
Opět nejlepší ve šplhu
2. 12. 2016 obhájili naši žáci prvenství mezi sedmi školami, které se utkávají tradičně před Vánocemi v této disciplíně v Řečanech
nad Labem.
O prvenství se zasloužili všichni, zejména ti na medailových pozicích. M. Forchtner a T. Vojtěchová na 3. místě, A. Jechová, P. Hubka, E. Fialková a J. Kysilková na 2. místě, L. Domniku, A. Stejskalová, K. Horká, K. Kotera a J. Charouzd na 1. místě. Blahopřejeme
a děkujeme všem za skvělou reprezentaci školy.

básně, koledy, scénky ani různé druhy tanců a hry na hudební nástroje. Každý žák dostal šanci ukázat svůj talent na prknech, která
znamenají svět. Písně Vánoce bílý a sborová Chumelí navodily na
závěr kouzelnou vánoční atmosféru. Tak zase za dva roky?

Daruj KAČKU na vánoční hračku
Touto sbírkou se žáci a učitelé naší školy zapojili do akce Daruj dárek, kterou organizuje Charita Přelouč, již po páté. Zakoupili
jsme velké auto Tatra a věříme, že někomu udělala pod stromečkem velkou radost a vykouzlila úsměv na jeho tváři. Děkujeme všem
dárcům a přejeme i jim radost v srdci.

Vánoční dílnička pro pøedškoláky
Na začátku prosince se přišli podívat do vánočně vyzdobené
školy děti a rodiče, kteří mohou starosti se školními povinnostmi
ještě na pár měsíců odložit. V klidu a pohodě se mohli seznámit
s prostředím školy. Na památku si odnesli vlastnoručně vyrobenou
vánoční dekoraci.

Vánoční akademie 2016
O vstupenky na 22. ročník vánoční akademie byl opět obrovský zájem, a proto bylo divákům dáno k dispozici i dopolední představení, které se tak stalo veřejnou generálkou. Program však díky důkladné přípravě běžel jako po drátku a nebyl o nic ochuzen.
Žáci nacvičili 32 vystoupení a opět nechybělo jedno číslo, kterým
překvapily paní učitelky. Vystupovaly už po třetí, a přesto je opět nikdo nepoznal. Každý divák si mohl přijít na své. Nechyběly písně,
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
Čertovský rej masek
kouzelnou má moc
a než se stromy všude rozzáří,
a v dětských očích štěstí zazáří,
tak čert, anděl a Mikuláš nás postraší.
Kouzlo Vánoc a tradic spojených s těmito svátky dorazilo i do školní družiny ZŠ Přelouč Masarykovo náměstí. V tomto čase si s dětmi povídáme, kreslíme, vystřihujeme, tvoříme a společně se těšíme na nejkrásnější svátky v roce, a než přijde Ježíšek, tak i k nám dorazil čert,
anděl a Mikuláš.

dili velký úspěch. Větší část mikulášské družiny se pod dohledem
zaměřila na starší žáky, „bylo to doslova peklo“. Dovolím si říct za
všechny: „Věříme, že budoucí deváťáci budou v naší tradici úspěšně
pokračovat. Moc jsme si to užili.“
Vosáhlová Barbora 9. A

Vánoční výlet
Vánoce jsou kouzelné svátky, a proto jsme se vydali do pohádky.
Za vánoční atmosférou se vydali žáci třetích tříd ZŠ Přelouč Masarykovo nám., a to 7. 12. 2016 na zámek Potštejn. Poprašek sněhu
a světélkující svícny v oknech umocnily krásu vánočně vyzdobeného
zámku, kde nás přivítali průvodci v dobových kostýmech s úžasně připraveným programem pro děti.
Čekala na nás tajemná a především pohádková cesta do Betléma,
díky které žáci pochopili tradici Vánoc a hlavně původ Ježíška. Po vyčerpávající pouti jsme se zahřáli a občerstvili horkým čajem a dobovými
datlovými sušenkami v zámecké cukrárně. Na závěr jsme navštívili vánoční výstavu a betlém, kde jsme si pod sváteční kometou něco přáli,
a přál si opravdu každý. A jak už bývá zvykem, nechyběla ani možnost
zakoupit si vánoční suvenýr ze zámku Potštejn. Vánoční výlet byl velice vydařený a žáci byli spokojení.
Mgr. M. Andresová

Oddělení číslo jedna pořádalo soutěžní rej masek čertů, andělů
a Mikulášů. Zúčastnily se téměř všechny děti. Protože masky byly krásné, tak byl odměněn sladkostí každý, kdo se snažil napodobit tuto slavnou trojici. Rej měl velký úspěch a už se těšíme na příští rok.
Mgr. M. Andresová

Mikuláš
Dne 5. 12. jsme se rozhodli jako každý rok postrašit naše mladší
spolužáky. Sešli jsme se a převlékli do svých strašidelných kostýmů
čertů a andělů. Samozřejmě ani Mikuláš nesměl chybět. A že jsme měli spolehlivé dva Mikuláše, kteří se s námi vydali na první i druhý stupeň. Na první stupeň šlo jen několik andělů a jeden čert, ale i tak skli-
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
ADVENTNÍ KONCERT
V období prosince probíhá velká řada večírků a koncertů,
ale některá – zejména kolektivní – vystoupení potřebují velký
prostor divadelního jeviště. Už tradičně pořádá ZUŠka ve spolupráci se SRPŠ slavnostní Adventní koncert, který se letos konal ve čtvrtek 1. 12. ve velkém sále přeloučské Záložny. Před
zaplněným hledištěm se představila většina souborů, které na

Žáci hornové třídy Radky Chmelařové se 26. a 27. 11. již tradičně zúčastnili akce MiniHorn, kterou pořádá ZUŠ Taussigova
v Praze. Během dvou dnů měli hodiny u významných lektorů –
Přemysl Vojta (Staatskapelle Berlín), Zděněk Divoký (Česká filharmonie) a Jana Švadlenková (SOČR), zahráli si komorní hru
s dalšími 40 zúčastněnými a vyzkoušeli si hru na tzv. invenční lesní roh. Vše úspěšně zakončili závěrečným koncertem.
Akce se jako vždy vydařila a již nyní se těšíme na další ročník.
Radka Chmelařová

Žáci dechového oddělení na koncertě
Žáci dechového oddělení 24. 11. navštívili koncert nové tvorby pro dechové orchestry. Koncert se konal ve zkušebně Ústřední hudby Armády České republiky. Ta pod vedením šéfdirigenta
Jaroslava Šípa zahrála novinky z per významných skladatelů
současné hudby jako například Vadima Petrova, Sylvie Bodorové, Josefa Vejvody atd.
vedení školy

škole působí, taneční čísla, komorní soubory různého složení,
mažoretky, kytarový orchestr a tři pěvecké sbory. Děkujeme všem

Mažoretky na soutěži v Brandýse n/L

žákům za profesionální přístup, bez kterého by se tak náročná
akce nedala zvládnout, a rodičům i dalším hostům za velkou
podporu z hlediště.
Petra Lojínová

Žáci hornové tøídy na kurzech v Praze
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V neděli 27. 11. se naše mažoretky pod vedením Jarmily
Pavlíčkové zúčastnily tanečního soutěžního festivalu v Brandýse nad Labem. Bylo to jejich první vystoupení v této soutěži
a napoprvé si vůbec nevedly špatně. Získaly totiž bronzové medaile a krásným výkonem zaujaly nejen porotu, ale i celé publikum. Naše mažoretky rozhodně nehodlají zahálet a už nyní se
připravují na další soutěže a festivaly. Na jaře budou mimo jiné vystupovat i se školním dechovým orchestrem a na festival
Polanského Přelouč společně připravují překvapení.
vedení školy
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ZUŠ Pøelouč a Charita Pøelouč
poøádají

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT

Neděle 15. 1. 2017 od 15 hodin
Kostel sv. Jakuba Pøelouč

Okénko z Domova u fontány
Děkujeme, že jste s námi!
Vážení přátelé Domova,
ráda bych Vám nejen jménem svým, ale i jménem našich obyvatel a zaměstnanců, poděkovala za přízeň, kterou jste nám projevili v uplynulém roce.
Podoby pomoci, které se nám dostává, jsou různé – někdo daruje finanční či hmotný dar, jiný zase kousek svého volného času. Za každou formu pomoci jsme vděční a věřte, že i díky Vám,
kteří nás podporujete, můžeme našim klientům poskytovat takovou úroveň služeb a péče, pro kterou je náš Domov vyhledávaný v blízkém i vzdálenějším okolí.
Ráda bych poděkovala za finanční podporu našemu zřizovateli Pardubickému kraji, dále obcím, sponzorům i dárcům z řad
právnických i fyzických osob. Vážíme si také spolupráce se všemi, kteří u nás zdarma nebo za symbolickou cenu vystupují a vy-
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tvářejí pro naše klienty zážitky, na které poté rádi vzpomínají.
V neposlední řadě patří velké poděkování našim dobrovolníkům
a canisterapeutům, kteří ve svém volnu navštěvují klienty, aby jim
zpestřili život u nás v Domově.
Stáří není vždy lehké, zejména tehdy, chybí-li zdraví a duševní pohoda. Tehdy se senioři neobejdou bez pomoci druhých. Jsem
proto ráda, že společně s Vámi
můžeme pomáhat těm, kteří to
potřebují.
Děkuji Vám, že máte srdce
na dlani a do nového roku přeji, aby Vám Vaše dobré skutky,
které děláte pro druhé, přinesly
do života spoustu radosti a spokojenosti.
PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA
ředitelka Domova u fontány
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
INFORMUJE
DNY O TEVŘENÝCH DVEŘÍ
A INF ORMAČNÍ ODPOLEDNE
GYMNÁZIUM

1. 2. 2017

Studenti našeho gymnázia v rámci zdokonalování komunikačních dovedností v angličtině diskutovali s vrstevníky z Belgie,
Thajska, Japonska a USA. Velkým přínosem bylo nejen samotné procvičení anglického jazyka, ale hlavně rozšíření obzorů
a povědomí o jiných kulturách, zvyklostech a tradicích z různých
koutů světa. Velký dík patří Lukášovi Vorlovi ze sexty, který setkání zprostředkoval.

15.00 – 18.00

q OSMILETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ

POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
79-41-K/81
79-41-K/81
SOŠ

Gymnázium – PRIMA
Gymnázium – KVINTA
11. 1. 2017

(pro žáky 5. tříd ZŠ)
(pro žáky 9. tříd ZŠ)
13.00 – 18.00

q ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ

POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
34-53-L/01

Reprodukční grafik, grafička pro média

q TŘÍLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ

POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S VÝUČNÍM LISTEM:
34-52-H/01
34-53-H/01
33-56-H/01
23-68-H/01
23-51-H/01

Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik, grafička
Truhlář
Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik
Strojní mechanik – zámečník

ARCHEOPARK VŠESTARY
Dne 25. listopadu byla prima gymnázia na zajímavé exkurzi.
Nejprve navštívila archeopark ve Všestarech. Zde si žáci mohli
nejprve prohlédnout vnitřní expozici, zachycující historii našeho území v pravěku a vývoj pravěkých technik, ve druhé části
pak ve venkovní části navštívili stavby, postavené podle vzoru
pravěkých obydlí. Zde byla i možnost vyzkoušet si některé pracovní činnosti v praxi, takže mohli například zkusit mlít obilí,
sekat kamennou sekyrkou nebo vyhladit pazourkovou čepel.
Následně si ještě v Hradci Králové prohlédli historické Velké
náměstí a vnitřní prostory gotické katedrály sv. Ducha.

SETKÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI STUDENTY
8. prosince se na naší škole opět konalo setkání se zahraničními studenty pod záštitou agentury AFS. (AFS je celosvětová nevládní dobrovolnická organizace, která nabízí příležitost
v oblasti mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném světě.)
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Další rok opět za námi
Ani nevíme jak, a už je tu nový kalendářní rok. Nové dny, nové
zážitky, nová setkání. A když se ohlédneme zpět, zjistíme, že jsme
ty uplynulé měsíce prožili opravdu naplno. Každičký den, týden
i měsíc byl v klubu doslova nabitý dětmi a činnostmi a bez nadsázky, rozhodně jsme neodpočívali. No trochu ano o prázdninách...☺.
Zažili jsme toho hodně a hlavně spolu. Odehrálo se mnoho akcí
tradičních i netradičních. Přivítali jsme mezi námi nejenom nové
děti, ale také dobrovolníky. A bylo nám všem spolu dobře, ne vždy
lehce, ale vždy veselo. Všichni jsme pilně pracovali na přípravě do
školy a věnovali jsme se nejrůznějším aktivitám. Ještě poslední měsíc roku jsme si stihli pořádně užít. 3. 12. jsme sestavili šestičlenný sportovní tým siláků z VOLANTU a zúčastnili jsme se 3. ročníku soutěže Silák Břehů, kterou organizují mnohonásobní mistři
republik, evropy i světa ve vzpírání a silovém trojboji pan Jozef Gabrhel, Petr Kutner a Jaroslav Tomanec. Tito ostřílení sportovci se
rozhodli, že budou vyhledávat nové talenty pro tuto silovou disciplínu. A našim klukům se opravdu dařilo. Jozef Lachman a Mark
Tsvetanov si odnesli medaile za druhé a třetí místo v kategorii
do 16 let. I já jsem si odnesla vítězství ☺ a Jozef Rác zvedl vilo
a v mrtvém tahu úctyhodných 120! A i nejmenší účastníci Jiří Cibula a Filip Paulus byli velice silní. Příští rok určitě tým rozšíříme
o kteří by si rádi otestovali své síly. Zúčastnit se mohou děti, mladí, dospělí i senioři. 5. 12. zavítal do klubu Mikuláš s andělem
a čerty. Zlobivcům dali čerti ještě jednu šanci a nikoho nám neunesli. 8. 12. jsme byli pozvaní do Kiekertu na tvořivé dílničky pořádané pro děti. Strávili jsme tam příjemné odpoledne, děti si
vytvořily krásné výrobky a měli jsme také možnost nahlédnout
do provozu jedné z linek. A byla to zajímavá podívaná. Mockrát
děkujeme za pozvání a hezký zážitek ☺. No a 20. prosince jsme se vánoční besídkou rozloučili s rokem
2016 a předse jenom si odpočinuli, abychom nasbírali
síly do dalších krásných dní.
V lednu se budeme pomalu rozbíhat, dohánět a vylepšovat známky na pololetní vysvědčení a plánovat
aktivity na celý rok.
Dobrovolníkům, rodičům, sponzorům a dárcům
děkujeme za podporu
a spolupráci v minulém roce a všem přejeme řadu pohodových,
klidných a úspěšných dní v roce 2017 ☺.

Naše služby
Klub VOLANT

– vzdělávací a volnočasové aktivity pro
děti a mládež
Informační centrum – poskytování informací zejména ze sociální oblasti – internet zdarma
Provázení pěstounů výkonem pěstounské péče

VOLANT, o. p. s., Pardubická 734, Přelouč 535 01,
IČO 288 53 318
tel. 773 001 046, e-mail: volantops@seznam.cz,
www.volantops.cz.
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Plamínci navštívili Muzeum loutkáøských kultur

Výprava vlčat a skautù do pohraničí

V sobotu 26. 11. si udělaly naše nejmladší děti, Plamínci, výlet do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Zde se setkaly

I přes nepřízeň počasí skauti s vlčaty vyrazili na společnou
výpravu do pohraničí. Na jednu noc byl naším domovem pěchotní srub T-S 20 Pláň. Vyzkoušeli jsme si přespání přímo v bunkru. Vaření na ohni i obranu bunkru proti agresorům.
Martin Pittner

s Hurvínkem a dalšími loutkami. Aby nenamáhaly jen hlavičky,
tak se procházkou přesunuly do cukrárny ve Slatiňanech. Odtud pak již vláčkem jely zase zpět do Přelouče. I když už bylo
chladno, tak jsme si s dětmi výlet moc užili.
Klára Sotonová

Mikulášská besídka v sokolovně
Mikuláš se svou družinou zavítal do sokolovny již v neděli 4. prosince, kde probíhala dětská besídka, která je zároveň
ukázkou činnosti jednotlivých oddílů. Moderátoři Petra a Aleš
nezapomněli připravit pro početné diváky soutěžní otázky o ceny. Nejdříve předvedly své cvičení maminky se svými roztomilými sněhuláčky, předškoláci tančili Pongo, žákyně jezdily na
vozíčkách a gymnastky se ukázaly ve třech vystoupeních podle věkových kategorií. Cvičily na kladině, koberci a malé gymnastky předvedly, jaký dovedou udělat cirkus v tělocvičně, když
skáčou do duchny. Všechny výkony cvičenců i mladých basketbalistů byly odměňovány hojným potleskem, stejně jako vtipné
vystoupení žen na trampolínkách. Na písničku Gumáky zkusi-
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ly skákat v gumákách a šlo
jim to výborně. Občerstvení
tradičně zajistila pekárna Jenta a ozvučení pan Drábek,
kterým děkujeme za stálou
přízeň. Mikuláš rozdal nakonec dárky. Druhá adventní
neděle se vydařila. Přejeme
všem cvičencům a příznivcům Sokola i čtenářům
Roštu mnoho štěstí a zdraví v novém roce.
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Popelnice z doby železné z Řečan nad Labem
V prvním letošním článku se podíváme do jedné z obcí Přeloučska, do Řečan
nad Labem. Právě zde byla na počátku
20. století objevena popelnice datovaná
do doby železné, konkrétně do její první
epochy, která je tradičně nazývaná halštatská (zhruba 750-450 let př. n.l.). Svůj
název má podle osady Hallstatt v Rakousku, kde se těžila sůl a odkud se vyvážela do celé Evropy. Novinkou této dě-

dnes nachází nedaleko starobylého románského kostela sv. Máří Magdaleny.
Po objevení byla nejprve v majetku Jana
Vincence Diviše (1848-1823), významné
přeloučské osobnosti. Diviš se zabýval
ve volném čase také archeologií, ačkoliv
v tomto oboru proslul méně, než jeho
bratr Václav Diviš, který je považován za
zakladatele archeologie na Pardubicku.
J. V. Diviš popelnici nejpozději kolem roku 1920 věnoval do sbírek přeloučského muzea.
Popelnice je kompletně dochovaná,
Vít Vokolek jí popisuje jako „amforovitou nádobu zdobenou rastrovými páskami, hlazeného a tuhovaného povrchu“. Vysoká je 18 cm, průměr výdutě
je 23 cm, hrdlo má o deset centimetrů
menší.

Literatura:
Skokan, Jaroslav. Historie polabských
vesnic Trnávky, Řečan nad Labem, Labětína. Řečany nad Labem: Osvětová beseda, 1965. 71 s.
Řečany nad Labem a Labětín kdysi a dnes.
Brno: F.R.Z. agency, 2015. 224 stran.
Vokolek, Vít. Východočeská halštatská
pohřebiště. Pardubice: Východočeské
muzeum, 1999. 336 s.
Příslušná inventární karta Městského
muzea v Přelouči
Mgr. Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek,
KICMP
+420 731 200 821
muzeum@ksmp.cz

jinné etapy je rozšíření znalosti zpracovávání a užívání železa. Pro východní Čechy, tedy i Přeloučsko, je v tomto období
typická slezskoplatěnická kultura, která
vděčí za svůj název vesnici Platěnice
nedaleko Pardubic. Halštatské pohřebiště je v našem okolí doloženo v Řečanech
nad Labem – a právě z něj pochází náš
dnešní předmět.
Převažujícím pohřebním ritem byla
v halšatském období kremace. Popel zesnulých se ukládal právě do nádob, kterým dali později archeologové označení
popelnice. Dnes bychom užili spíše slovo urna. Naše popelnice byla nalezená
v roce 1909 při stavebních pracech u domu čp. 9 v Řečanech nad Labem. Ten se

Fotohádanka

Správná odpověď na naši prosincovou fotohádanku zněla:
„Na fotografii, kterou pořídil zřejmě kronikář František
Prášil v roce 1974, vidíme stavbu domu čp. 263 na Václavském náměstí. Po dokončení sloužil jako prodejna potravin,
obchodním účelům slouží dodnes.“
Vítězem se v prosinci stal pan Petr Hanuš, kterému tímto
gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při dalším zasílání odpovědí na naše fotohádanky.
Do lednového vydání jsme si pro vás připravili fotografii pana Ladislava Vašáka z roku 1991. Ptáme se, kde se nacházel
tento dům? Prozradíme, že krátce po pořízení této fotografie byl
nahrazen současnou novostavbou.
Na správné odpovědi se již tradičně těšíme na známé adrese rost@mestoprelouc.cz.
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

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

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Bylo nám dopřáno poskytovat naše služby celý minulý rok,
moc si toho vážíme. Rádi bychom poděkovali všem rodinám,
které s námi spolupracovaly, měly odvahu pustit do svého soukromí cizí element, měly chuť něco ve svém životě změnit k lepšímu. Máme velkou radost, když se změny daří a rodiny jsou s naší pomoci spokojené.
Ve prospěch rodin spolupracujeme s nejrůznějšími organizacemi a institucemi. V loňském roce jich bylo více než 60. Dvěma z nich chceme poděkovat jmenovitě. Všem pracovnicím
OSPOD Přelouč a ředitelce ZŠ Masarykovo náměstí Mgr. Haně Konvalinkové. Tato spolupráce funguje výborně. Přináší výsledky v rodinách a našim pracovnicím dobrý pocit.
Upřímně také děkujeme všem našim příznivcům, podporovatelům, dárcům. Je jich opravdu hodně, vážíme si každého z nich.
Zvláštní poděkovaní adresujeme manželům Soně a Janovi, Vinotéka Dobré víno Cestrovi v Přelouči, jejich přízeň nás těší
už dlouhé roky, jejich sociální cítění je výjimečné.
Do nového roku 2017 přejeme všem lidem dobré vůle zdraví, štěstí, osobní spokojenost i pracovní úspěchy. Až se plní sny
a přání a jistí Vás pevné zázemí vlídného domova.
Za pracovnice služby Rita Levinská, vedoucí

Leden v Jakub klubu
Prosinec byl pro nás celkem náročný, protože se blížily Vánoce a my měli v plánu mnoho aktivit. Spoustu času jsme věnovali tvoření. Klub máme vyzdobený barevnými kulíšky a třpytivý-

mi hvězdičkami. Okna jsou zahalena do zimní tématiky, tedy sněhovými vločkami, zimní krajinou a dění na ulici sledují krásní
sněhuláci.
Vánoční čas nás opět inspiroval zapojit se do Papežského misijního díla a jeho projektu Děti pomáhají dětem. Děti vyráběly
drobné dárečky v podobě krásných barevných šišek a kulíšků,
které pravděpodobně zdobí vánoční stromečky těch, kteří si jej
za dobrovolný peníz koupili. Děti tak mohly věnovat získanou
částku dětem z chudé země, tentokrát ve výši 500 Kč.
Celý prosinec jsme měli aktivity zaměřené k preventivnímu
programu „Držme pospolu“. Vánoční čas je dobou setkávání s rodinou a přáteli, takže nám tyto činnosti krásně zapadaly do našeho konceptu. Pekli jsme vánoční cukroví a povídali si o vánočních
tradicích.
S naším dobrovolníkem jsme zdobili trička technikou savování, která měla obrovský úspěch (viz foto).
Do klubu k nám zavítal Mikuláš se svou družinou a obdaroval děti z našeho klubu a děti z družiny ZŠ Masarykovo náměstí sladkostmi. Poslední letošní den v klubu jsme strávili vánoční
besídkou. Děti našly pod stromečkem dárky od Ježíška. Měly tak
radost z nového vybavení v klubu a hraček.
Společně se setkáme v novém roce, těšit se můžou opět na
zajímavé aktivity, nová témata preventivních programů. Začínáme tématem „Internet bez hranic.“
Až budete číst tento článek, bude se psát rok 2017. My všichni z Jakub klubu vám přejeme, aby sedmička na konci byla pro
vás tou šťastnou.
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

PODPORA PRO PÌSTOUNY–
Ohlédnutí za dalším rokem poskytování této služby
Během roku 2016 jsme doprovázeli 8 pěstounských rodin. Hned
v únoru 2016 k nám přišla kontrola z Krajského úřadu v Pardubicích, která byla se způsobem poskytování doprovázení pěstounům velmi spokojena. To nás velmi potěšilo.
O velikonočních prázdninách jsme uspořádali pro děti výlet
do Hlinska, kde jsme navštívili místní betlém a výstavu IQ-parku.
Na začátku prázdnin jsme s dětmi odjeli na čtyřdenní pobyt do
Červeného Kostelce, během kterého jsme si prohlédli řadu českých památek: zámek Ratibořice, Babiččino údolí, zámek Náchod
a Obří akvárium. V červenci jsme ještě jeli s dětmi na jednodenní výlet do ZOO Praha. Děti v pěstounských rodinách, které doprovázíme, žijí se svými prarodiči, kteří už se většinou necítí na cestování, a proto některé děti byly s naší službou poprvé na zámku
či v zoologické zahradě.
V červnu jsme se přihlásili s ostatními neziskovými organizacemi k propagací pěstounské péče, která letos probíhá pod záštitou Pardubického kraje. Proto jsme se již podruhé v září aktivně zúčastnili pořádání akce „Škola k životu nestačí“ pro rodiny
s dětmi v Přelouči, kde jsme měli svůj stánek a propagovali jsme
pěstounskou péči.
Pracovní náplň sociální pracovnice služby PODPORA PRO
PĚSTOUNY není jen v pořádání výletů a propagačních akcí, ale
hlavně v doprovázení pěstounských rodin. Sociální pracovnice
během roku pravidelně do rodin dojížděla a sdílela s nimi jejich
každodenní radosti, starosti, ale i smutek. Bohužel v letošním roce došlo ve dvou rodinách ke smutným událostem, a tak se so-
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ciální pracovnice snažila být pro tyto rodiny oporou i v těchto
těžkých chvílích a dle svých možností jim pomoci.
Do nového roku přejeme všem pěstounským rodinám i čtenářům Roštu hodně zdraví, štěstí, lásky a jen samé pěkné společně prožité rodinné zážitky.
Mgr. Pavlína Křepská,
vedoucí služby PODPORA PRO PĚSTOUNY
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Jakub klubu. Část výtěžku půjde na zahraniční pomoc, například
pro projekty do Indie.
Slavnostní zahájení sbírky bude ve čtvrtek 5. ledna 2017
v 10.00 v kostele sv. Jakuba. Ke kostelu přiveze jednu skupinku
Tří králů kočár z Národního hřebčína z Kladrub n/L. Na zahájení jsme pozvali děti z mateřských škol. Slavnostní zakončení
bude v neděli 15. ledna 2017 tradičním benefičním koncer-

Dobrovolnické centrum Pøelouč
„Jedna hodina týdně pro druhé“
Naše organizace má u Ministerstva vnitra akreditované 2 dobrovolnické programy. Jeden je pro dobrovolníky „U nás“ a druhý
pro „Domov u fontány“. V programu „U nás“ máme uzavřenou
dohodu s 24 dobrovolníky z Přelouče, okolních obcí a dokonce
i z Pardubic. Někteří dobrovolníci pomáhají při jednorázových
akcích, někteří působí jednou týdně. Záleží na časových možnostech dobrovolníka, jsme vděčni za každou pomoc. V programu
„Dobrovolníci v DUF“ máme podepsanou dohodu s 28 dobrovolníky, z toho nových dobrovolníků, kteří se zapojili letos, bylo 8, z nich 3 maturanti přeloučského gymnázia. V pondělí 5. 12.

tem žáků ZUŠ Přelouč od 15.00 v kostele sv. Jakuba. Děkujeme žákům a pedagogům ZUŠ Přelouč za skvělou dlouholetou spolupráci!
Více informací o sbírce je na našem webu a na www.trikralovasbirka.cz, kde se budou zveřejňovat i aktuální výsledky sbírky
za jednotlivé regiony.
Děkujeme za Vaši štědrost a přijetí koledníků, kteří navštíví
Vaši domácnost. Ať Vás a Vaše domovy provází jejich požehnání
celý rok + K + M + B 2017.
Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

2016 při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků jsme uspořádali setkání s hostem – s hraběnkou Ursulou Czerninovou
z Maltézského řádu, která také hodně spolupracuje s dobrovolníky v Praze. Příjemného setkání se zúčastnilo 23 dobrovolníků.
Moc se vážíme pomoci všech dobrých lidí, kteří kousek svého vzácného času věnují pravidelně jiným. Děkuji všem dobrovolníkům a přeji hodně radosti v roce 2017, maturantům hodně
štěstí J. Čtenářům Roštu nabízíme možnost zapojit se do týmu
dobrovolníků, stačí najít jednu hodinu týdně a kontaktovat nás.
Nebo přijďte na setkání dobrovolníků, které máme v úterý 24. 1.
2017 U Kotýnků od 16.00–17.00. Hostem setkání bude ředitelka
Farní charity v Litomyšli Věrka Dvořáková, která navštívila v listopadu 2016 Indii a podělí se s námi o své zážitky. Vstup všem zájemcům je volný.
Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Přípravy na sbírku, která bude u nás probíhat od čtvrtku 5. ledna do středy 11. ledna 2017, vrcholí. Sbírku organizujeme kromě
Přelouče v dalších 44 obcích. Do příprav jsou zapojení desítky
pomocníků v jednotlivých obcích a školách. Moc děkujeme, bez
jejich pomoci bychom to nezvládli.
Výtěžek letošní sbírky použijeme na dofinancování našich
služeb, nákup potravin pro lidi v nouzi, úhradu nákladů na provoz charitního šatníků, vzdělávání dobrovolníků, přípravu nového projektu sociálně terapeutické dílny a na rekonstrukci prostor

1 / 2017

21

Historie

w

VÁLKA ROKU 1866 – 10. DÍL
Cesta Františka Josefa I.
po severním bojišti (2. část)
Vrcholem inspekční cesty císaře Františka Josefa I. po českých zemích byla návštěva bojiště u Hradce Králové, kde před
čtyřmi měsíci proběhla největší bitva našich dějin. Odtud císař odcestoval opět do
Pardubic a následně do Chrudimi. Jen pro
představu, jak vítala česká města svého
krále, uveďme heslovitě alespoň program
návštěvy Chrudimi: vystoupení ostrostřelců, slavnostní tabule, kulturní program v divadle – slavnostní projev sepsaný Aloisem
Gallatem a přednesený herečkou Terezií
Havelkovou, hymna, vybrané scény z opery Penězokazi, dále lampionový průvod,
slavnostní iluminace, druhý den (5. listopadu) prohlídka chrámu Nanebevstoupení Panny Marie a školy, následně odjezd
do Čáslavi.
S podobným programem se František
Josef I. setkával dnes a denně. V tom spočívala hlavní nesnáz jeho cesty – zahlédnul jen část skutečného dopadu války, mnohé bylo zjemněno a skryto za kulisami,
jež připravili loajální občané. Přeloučský
městský kronikář si povzdechnul: „K této
cestě císařově sluší podotknouti, že na
mnohých místech i tam, kde válka hrůzně zuřila a strašných způsobila spoust,
že všude hleděli tyto pravé obrazy olíčiti
nepřirozeným leskem a příjemnějšími učiniti oku J. Veličenstva. I ozývaly se mnohé
hlasy, že by se bylo lépe stalo a že by lepšího ponětí o následcích války byl musil
nabýti tento v Čechách neobyčejný host,
kdyby na místě branami slavnostními byl
býval král náš voděn jen ssutinami pobořených měst a vesnic, a na místě řad
družiček a slavnostně oděných zastupitelstev okresních a obecních, aby se bylo
nastavělo to množství válkou zžebračeného lidu.“
Přes Jihlavu a další moravská města
se pak rakouský císař a český král František Josef I. dne 9. listopadu vrátil do svého sídelního města Vídně.

Závěr roku 1866 v Pøelouči
Pomyslnou tečkou za válečným rokem
bylo zasedání obecního zastupitelstva dne
20. prosince. To mělo do značné míry charakter shrnutí a zhodnocení událostí válečného roku. Hlavní řeč pronesl přeloučský
starosta Josef Bestachovský. Ten především
konstatoval, že pruská okupace neměla
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katastrofální důsledky, a nalézal následující příčiny.

Detaily dvou známých přeloučských pomníků spjatých s osobností Jana Dítěte.
Pochází z konce 19. století, ale již roku
1866 na sebe Jan Dítě upozornil příkladným chováním za pruské okupace. 20. 12.
1866 ocenila městská rada jeho zásluhy povstáním v průběhu svého zasedání
K prvotnímu řešení svízelné situace přispěla ta náhoda, že při příchodu Prusů byl
v Přelouči dostatek chleba (napečeného
původně pro rakouskou armádu), a tak
mohlo být pruské vojsko nakrmeno. „...Té
náhodě sluší přičísti, že vyhladovělé vojsko
nedovolilo si pak dalšího násilí a jen od
jednotlivých obchodníků se rekvírovalo.“
Později se též dařilo problémy řešit
a starosta Přelouče v tomto bodě vyzdvihnul pomoc ostatních městských zastupitelů a úředníků, jmenovitě městského písaře Adolfa Dekera a městského správce
Jana Dítěte. Jejich hlavní snahou bylo, aby

ubytování vojska a rekvizice měly co nejmírnější dopad na město. „A že také toho
docíleno, jest důkazem to, že některá města vůkolní, kteráž neměla ani tolik stále
ubytovaného vojska, a přece až na několikrát sto tisíc zlatých škody si čítají; kdežto Přelouč i s rekvizicí p. Winternitze pouze 60 000 zl. škody čítá.“
Tyto škody byly dále podrobně probírány a do poloviny krejcaru přesně vyčísleny. Jedná se o onu už v minulém díle uvedenou částku 63 145 zlatých a 86 a půl
krejcaru.
Bylo rozhodnuto, že za 100 zlatých od
císaře Františka Josefa I. budou zakoupeny dlužní úpisy pro ústav chudých.
A nakonec si radní poděkovali. Povstáním bylo poděkováno správci Janu Dítěti,
na vybídnutí radního A. Sekerky bylo povstáním poděkováno i referujícímu „měšťanostovi“ Josefu Bestachovskému.
Zasedání pokračovalo dál již záležitostmi všedních dní. Jednalo se o pronajmutí špičky lesa u židovského hřbitova,
o pronájmu osvětlení města, vybudování
mostku z Benešovské ulice do uličky mezi č.p. 118 a 119, zvýšení služného městským babičkám z 9 zlatých 12 a půl krejcaru na 10 zlatých aj.
Vracel se mírový život. 9. prosince místní divadelní spolek sehrál představení Manžel bez ženy, 26. prosince byl pak vedle
zábavy uspořádané pěveckým spolkem sehrán kus Roztržití. „Na vánoční stromek
r. 1866 pro obdarování chudých školních
dítek sešlo se celkem 64 zl., a sice: 30 zl.
od divadelních ochotníků, 30 zl. od městské rady a 4 zl. od jednotlivců.“ (V celé této části byla citována městská kronika.)

Novoroční rozjímání r. 1867
Zkusme si představit, jaké mohlo být
novoroční rozjímání občana Přelouče před
150 lety. Jak vnímal rok 1866, který skončil před pár hodinami, a co si sliboval od
nového roku 1867?
Především si určitě oddechnul, v předchozím roce zažil nejistotu, strach, strádání, ztráty materiální, možná i zemřel někdo
blízký při epidemii cholery, představující
největší pohromu loňského roku.
Možná cítil i jakýsi pocit vytržení z dosavadního všedního chodu života provinčního městečka. Přes Přelouč prošly jednotky saské, rakouské i pruské armády.
Sice krátce, ale přesto v Přelouči pobýval
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pruský princ Bedřich Karel. Bylo v ní slyšet dunění jedné z největších bitev 19. století. Přelouč se ocitla uprostřed událostí,
které měnily svět.
Radní cítili, že obstáli v náročné zkoušce. Zažili zcela novou situaci, státní správa načas zmizela a zastupitelé museli
vzniklou situaci řešit pouze dle vlastního
uvážení. Vtipně tyto nezvyklé poměry glosoval ve své Okupační arabesce Meziaktí
Jan Neruda: „Praha je český národ, Praha
měla od 1. do 8. července týden plné svobody, národ mohl tedy zaznamenat jednou zase týden plné volnosti. Jedna moc
se měla o překot vystěhovat, druhá váhala přijít, obecní starší byli v každém ohledu pány, a nevypadalo to právě zle. „Prohlašme Prahu a vůkolí její na několik mil
honem za republiku a vyhlašme, že je
k oběma válčícím mosnostem neutrální,
pak nebudou smít Prusové Prahu obsadit
a zachráníme ji,“ radil jeden humorista.
Vděčný byl čas pro vtipy, sarkasmy a humoristy, jenže těch humoristů bylo celkem málo.“ V Přelouči bylo toto mezidobí o tři dny kratší, na rozdíl od Prahy byla
okupována již 5. července. Ale i tak byl
tento několikadenní pocit „svobody“ a následná úspěšná komunikace s pruskou
okupační mocí důležitou zcela novou zkušeností.
Po válce zůstala jistá pachuť. Císař
hovořil o nešťastné válce Němců s Němci, a přitom byla poničena česká a následně i moravská země a zemřeli mnozí vojáci českého původu i čeští civilisté.
Češi a Moravané nesli hlavní tíhu této
války, a přesto byli jakýmsi druhořadým
obyvatelstvem, které vídeňské listy vykreslovaly tak, že Prusové po přečtení očekávali v českých zemích národ barbarů
a primitivů.
Městský kronikář své zápisy o válce
r. 1866 ukončuje těmito slovy: „Válka ač
nedlouho trvající, ale záhubná tisícům
a na nejvíc obyvatelstvu českému se ukončila, a zbývá jen přání, aby vídeňští politikáři zahodili na vždy pod stůl svou posávádní, zvláště tu tradicionální německou
politiku, která národům rakouským tak
ohromných obětí na krvi a statcích již byla uložila. Bůh žehnej naší milené Čechii!“
A tu zaznívá ještě něco jiného – snad je
vše špatné k něčemu dobré a snad po
loajální oběti bude následovat odměna.
Příkladem mohla být předchozí prohraná
válka (r. 1859), po níž v monarchii skončil bachovský absolutismus a nastal ústavní život. Jaké pozitivní změny se dočkají
Češi roku 1867? Nechá se konečně František Josef I. korunovat českým králem,
dostojí tak českým tradicím, které zatím
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pošlapává? Dosáhnou české země autonomie? Nebo snad dojde k rozsáhlé federalizaci říše a obyvatelé české země budou o své zemi opět rozhodovat sami?
Vyhlídky to byly vcelku nadějné.
(Jak to nakonec dopadlo, bych chtěl
popsat v jarních číslech Roštu.)
(pokračování příště)
Martin Štěpánek
Prameny a vybraná použitá literatura
(1. část)
Pamětní kniha při faře královského komorního města Přelouče (1845–1896).
Farní úřad církve římskokatolické Přelouč,
sbírka rukopisů.
Pamětní kniha královského komorního
města Přelouče (1836–1926). SOA Pardubice, fond Archív města Přelouče.
Pamětní kniha (1857–1890). SOA Pardubice, fond Národní (obecná) škola Přelouč.
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Josef Nechvíle: Město Přelouč. Pardubice
1884.
Pardubicko-Holicko-Přeloučsko, díl III. Pardubice 1909–1926.
Jan Tetřev, Hana Vincenciová: Dějiny města Přelouče, díl III. Přelouč 2004.
František K. Rosůlek: Pověsti a báje z Pardubicka. Praha 2013.
Jiřího Hájka Kronika kladrubská, kniha třetí. Kladruby nad Labem 2013.
Horymír Žmolil, Josef Vomáčka: Týnec nad
Labem. Hostivice 2010.
Kolektiv autorů: Heřmanův Městec 1996.
Heřmanův Městec 1996.
Karel Kabeláč: Choltická kronika vypráví.
Choltice 1985.
Karel Hovorka: O pruské válce r. 1866 (V Cholticích). In: Krajem Pernštýnův, roč. VI, 1926.
David Richter: Chrudim v roce 1866. In:
Chrudimské vlastivědné listy, roč. 25, 2016.
Josef V. Scheybal: Senzace pěti století v kramářské písni. Hradec Králové 1990.
Jan Neruda: Co se v Praze všecko děje (Výbor z fejetonů Jana Nerudy). Praha 1985.
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Městečko Pøelouč za Ludvíka Jagellonského
V době smrti krále Ladislava Jagellonského roku 1516, bylo jeho synovi Ludvíkovi pouhých deset let. Podle toho se mu také přezdívalo „Ludvík Dítě“. Jeho otec jej
dokázal navzdory svojí vnitropolitické bezmocnosti, prosadit a nechat korunovat již
roku 1508 za uherského krále a o rok později také za krále českého. Stejně jako Vladislav pobýval Ludvík především v uherském Budíně, do Čech zavítal jen výjimečně.
Českou politickou scénu tehdy ovládaly spory mezi vlivnými skupinami panstva a rytířů. Největší vliv získaly skupiny, v jejichž
čele stáli nejvyšší purkrabí českého království Zdeněk Lev z Rožmitálu, který byl
de facto zástupcem krále v době jeho nepřítomnosti, a jeho soupeř nejvyšší hofmistr
Vilém II. z Pernštejna, držitel rozsáhlých
statků ve východních Čechách a na Moravě. Páni z Pernštejna přestavovali v té době
po získání panství Kunětická hora již roku
1490 a Pardubic roku 1491, ve východních
Čechách rozlehlé rodové dominium. Což
podstatně ovlivnilo v roce 1518 i městečko Přelouč a okolní vesnice.
Z někdejšího velkého samostatného
šlechtického panství se Přelouč rázem ocitla na periferii dominia, řízeného z pardubického zámku. Zpočátku to byly důsledky spíše negativní, neboť význam Přelouče
znatelně poklesl. Přelouč zůstávala na okraji vrchnostenského zájmu. Od centra pardubického panství byla oddělena i územně
a nebyly zde ani vhodné terénní podmínky
pro hlavní podnikatelskou aktivitu, kterou
bylo pro Pernštejny rybníkářství. Kdysi samostatné přeloučské panství, z něhož se
po roce 1518 stala jen jedna z rychet velkého pardubického dominia, bylo z větší
části obklopeno menšími statky okolní
šlechty. Přelouč proto nemohla dlouhodobě využívat výhod, které velké pardubické
panství poskytovalo například nedalekému Bohdanči, totiž velké odbytové zázemí pro měšťanské pivovarnictví.
Z té doby pochází jeden obsažný a pro
dějiny našeho města velmi významný pramen, pořízený v době přičleňování Přelouče k pernštejnskému dominiu v letech
1518–1519. Jedná se o přehled všech přeloučských domů a jejich majitelů se zaznamenáním peněžních plateb, naturálních
dávek a roboty, které byli přeloučští měšťané povinni každoročně odvádět své vrchnosti. Urbář evidoval celkem 98 rustikálních
usedlostí, které podléhaly feudální rentě,
byť některé z domů byly tehdy v majetku
osob šlechtického původu. Zhruba polo-
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vinu nemovitostí představovaly městské
domy řemeslníků bez polností či jen s minimální výměrou. Uliční systém měl v 16. století již dnešní podobu přeloučského městského jádra. Čtvrtinu tehdejšího městečka
tvořily velké selské dvory, rozložené na
předměstí „pražském“. Jednalo se o dnešní městskou část „Na Dole“ pod městem,
poblíž Labe stálo v roce 1518 deset domů
různorodého charakteru, dvory, rybářské
chalupy a sladovna. O vnitřním vývoji našeho města není z dvacátých a třicátých let
16. století příliš mnoho zpráv. Z tohoto období je známá tzv. Svatováclavská smlouva, uzavřená roku 1517. Uznávala v sou-

dní oblasti starší městské výsady. Všechny
trhy ve městech a městečkách náležejících
šlechtě, byly prohlášeny za svobodné, což
legalizovalo podnikatelskou činnost feudálů i jejich poddaných. Moc stavů a vlivných šlechtických skupin příliš v vzrostla
a král Ludvík mnohdy pouze bezradně přihlížel. Roku 1520 V Čechách hrozila občanská válka. Král přijel do země až o dva
roky později, tehdy se pokusil restaurovat
panovnickou moc reorganizací české komory. Snažil se přimět stavy, aby navrátily
rozchvácený královský majetek především
hrady a odňal jim správu královských financí. Propustil zemské úředníky včetně
Zdeňka Lva z Rožmitálu, který byl obviněn
ze zpronevěry zemských peněz, a dosadil
do úřadů nové lidi. Na dobu, kdy bude král
pobývat mimo zemi, byla ustanovena zemská vláda v čele s knížetem Karlem z Minstrberka, vnukem Jiřího z Poděbrad, jako
hejtmanem. Jakmile král opustil zemi, vrátilo se vše do starých kolejí a rozbroje vypukly znovu.
Stejně jako český stát zmítaly se také
Uhry za jagellonské vlády v naprosté anar-

chii. Úpadek uherského státu se projevil
nejen ve vnitropolitické slabosti, ale také
v ústupu z pozice středoevropské mocnosti, kterou zastával za vlády Matyáše Korvína. Velkým zahraničně politickým problémem, který v té době musel Ludvík řešit,
byly útoky osmanských Turků, kteří z Balkánu vážně ohrožovali střední Evropu.
Boj o střední Evropu začal v roce 1521,
prvním uherským tažením sultána Süleymana II. (1520–1566). Uherští magnáti, kteří tehdy Uhrám za nezletilého krále Ludvíka Jagellonského fakticky vládli si byli
natolik jistí situací, že neodpověděli na mírovou nabídku nového sultána a navíc
uvěznili jeho vyslance. Hrubě se přepočítali, neboť počátkem příštího roku Süleyman, ctižádostivý a pohaněný, vytáhl proti
Uhrám. V létě 1521 dobyl Sabač a Bělehrad,
tak zůstala země nechráněna před útoky
z jihu. Když se roku 1526 sešel uherský
sněm, zahájila již Süleymanova armáda,
mnohem větší než v roce 1521, tažení,
které mělo vést k rozpadu středověkého
uherského království.
Počátkem roku 1526 přišly do Uher
zvěsti o přípravách Turků na válku. Ludvík
se obrátil o pomoc na řadu evropských
vládců, na papeže, benátského dóžete,
anglického krále Jindřicha VIII. a také na
své příbuzné, polského krále Zikmunda I.
a rakouského arcivévodu Ferdinanda. Navzdory nebezpečí se mu jí dostalo pouze
ve velmi omezené míře. Uhry zůstaly v přípravách na válku s Turky osamocené. Ludvíkovi se nepodařilo postavit dostatečně
velkou armádu, jeho výzvy neuposlechla
ani uherská šlechta. Na pomoc přišly jenom pomocné oddíly z Čech a Moravy. Pomoc z rakouských zemí, kterou přislíbil arcivévoda Ferdinand, se nedostavila včas.
Navíc jagellonské vedení nemělo pro nastávající boj jasně stanovenou taktiku. Srážka křesťanského vojska s více než dvojnásobně početnou a výborně vycvičenou
armádou tureckého sultána Sülejmana I.
dopadla katastrofálně. Dne 29. srpna 1526
bylo uherské vojsko rozdrceno v bitvě
u Moháče. Ludvík se po prohrané bitvě na
útěku utopil v bažinách kolem Moháče.
Pokračování v příštím čísle Roštu
Marcela Danihelková
Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče díl I. – Petr Vorel
Dějiny evropské civilizace I. – Petr Čornej
Dějiny zemí Koruny české I. - Petr Čornej
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MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
A EXKURZE V NOVÉ HASIČSKÉ STANICI V PŘELOUČI
V sobotu 10. prosince se uskutečnila v Orlovně mikulášská besídka pro mladé hasiče a přátele sboru HS-ČHJ Přelouč. V letošním roce byla příprava besídky a programu především v rukou
starších žáků, kteří si pro své mladší kolegy připravili několik hasičských soutěží a disciplín. Každý z účastníků dostal svou unikátní kartičku, na kterou sbíral, po úspěšném absolvování disciplín,
obrázky hasičských značek. V rámci soutěží si děti zahrály hasičské pexeso, malovaly hasičské auto, zkoušely si šroubování nebo
soutěžily s hasičskými hadicemi. Po skončení soutěžení následovala oblíbená diskotéka, kterou přerušil až příchod čerta, anděla
a Mikuláše. Mikuláš spolu s andělem odměnil všechny hodné
účastníky a čert si ani tentokrát nikoho s sebou neodnesl. Celý
večer byl zakončen přespáním v Hasičském domě, kde si děti uži-

ly další hry a promítání záznamů s předešlých hasičských táborů a akcí.
Druhý den ráno byla pro členy sboru a děti z hasičského kroužku připravena exkurze v nové hasičské stanici v Přelouči. Po celou
dobu návštěvy se účastníkům věnoval velitel stanice npor. Ing. Michal Vašica, který seznámil své posluchače s vybavením, technikou a podobou celé budovy. Všichni přítomní tak měli možnost si
prohlédnout nynější moderní zázemí profesionálních hasičů. Nejmladší účastníci exkurze si navíc odnesli celou řadu hasičských
dárků, které jim byly věnovány za jejich šikovnost a znalosti během návštěvy. Ještě jednou příslušníkům děkujeme a přejeme co
nejméně výjezdů a vždy šťastný návrat.
kolektiv vedoucích

Poštovní známka s hradem Lichnice
Zřícenina hradu Lichnice leží sice na
území okresu Chrudim, ale za svůj hrad
ho jistě považují i mnozí v Přelouči. Dů-

kazem mohou být články o historii hradu
v loňském čísle Roštu. Pouto mezi Lichnicí a Přeloučí je dáno historicky a tato historie se odráží i v pověstech přeloučského
okolí. Jako příklad si uveďme pověst o rozsedlině Hluboký a vršku Vraždy nedaleko
Spytovic. Podle pověsti tu měl na návrší stát
hrad, který byl jedné bouřlivé noci napaden
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Lichnickými a mnozí jeho obyvatelé povražděni. „Touto rozsedlinou bloudí prý vždy
o půlnoci všichni popravení a hledají své
uťaté hlavy. Ty však ony ubohé duše nikdy
nenajdou, neboť Lichničtí je vzali s sebou
domů a předhodili je na pospas velkým
hradním psům,“ napsal F. K. Rosůlek ve
svých Pověstech a bájích z Pardubicka.
Hrad na Vraždách je sice výplodem lidské
fantazie, avšak pověst má i pravdivé jádro.
Je jím vzpomínka na loupeživé a násilné
počínání majitelů Lichnice, které vrcholilo
v době kolem počátku husitských válek.
Dnes je pro nás Lichnice spíše místem výletů za historií a přírodou posledních hřebenů Železných hor.
Právě tato dvě témata se stala námětem poštovní známky v hodnotě 16 Kč, která byla dána do oběhu 12. října roku 2016.
Autorem námětu je Adolf Absolon, rozkresbu známky a rytinu obálky prvního dne vytvořil Martin Srb. Mimořádnost této známky dokládá i její křest 21. října roku 2016
ve Vodních zdrojích v Chrudimi a následná výstava Jak vzniká poštovní známka
tamtéž.

Známka je především oslavou krás
CHKO Železné hory, od jejíhož vyhlášení
uplynulo loni přesně 25 let. Můžeme na ní
spatřit část hřebene Krkanky, přes Lovětínskou rokli zahlédneme návrší s dominantou hradu a v pozadí se rýsuje rovina
Čáslavska. Obálku prvního dne zdobí i vyobrazení tří nerostů (barytu, fluoritu a montroseitu) s výskytem v nedaleké Běstvině
a Prachovicích.

Podobný pohled na Lichnici
nabízí i tato historická pohlednice
Známek byl vydán milion kusů, a přesto se záhy rozšířila zvěst, že na poštách
v Chrudimi i v Pardubicích nejsou již k dostání. Zvláště v Chrudimi mohl sehrát roli
místní patriotismus, protože výjevy z Chrudimska jsou na známkách vzácností.
Martin Štěpánek
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Klavírista Matyáš Novák
s potěšením opět hrál v Divišově vile
ky a Lumíra Kyselových. Pan Lumír Kysela se podílí na jeho úspěšných studiích jako mecenáš umění již několik let. Rok 2016 by
měl být časem děkování a přání do dalších plodných let, podnikateli a majiteli firmy Elmetu, panu Lumírovi Kyselovi k prosincovému významnému životnímu jubileu. Přejeme upřímně a od
srdce stálé zdraví s Matyášem, jeho rodiči a se všemi lidmi, kteří chodí poslouchat hudbu a sledovat výstavy do domu, který se
těmito kulturními programy proslavil. Programy finančně podporované majitelem Divišovy vily, jsou zdarma k dispozici všem, kdo
v ní chtějí s dobrou vůlí vystoupit, vystavovat, a nebo si ji přejí
pouze navštívit. Děkujeme.
Marcela Danihelková
Hudba je éterická až astrální, dokáže vyvolat silné emoce, zejména když ji tvoří muzikant, kterým je Matyáš Novák. Na svém
oblíbeném klavíru značky PETROF v Divišově vile přednesl 2. prosince 2016, svůj rozsáhlý repertoár, bravurně nastudovaných skladeb. Dokázal opět všem přítomným, že se jako umělec ubírá správným směrem. Zazněly skladby, které Matyáš hraje již delší dobu,
ale i díla, která jsme slyšeli v jeho podání poprvé. S Matyášem bylo možné sdílet radost, kterou mu hudba přináší. Tóny jeho hudby
se rozezněly v nádherně vyzdobené Divišově vile krajkami, patchworkem a jinými úžasnými ručními pracemi. Připravily je ruce
šikovných tvůrců z Domu mládeže a dětí. Výstava v prostorách
barokní vily byla otevřena k životnímu jubileu paní Janě Homolové, je to poděkování za její skvělou práci ve výtvarném uměleckém oboru ručních prací.
O Matyášovi, rodáku z Hradce Králové bylo napsáno již několik článku v našem přeloučském Roštu. Že patří již od útlého
dětství k nadaným dětem, které umí svůj talent rozvíjet dlouhodobě a cílevědomě, je kulturní veřejnosti dobře známé.
Pro Matyáše je Divišova vila v Přelouči domovským působištěm, samozřejmě po Hradci Králové, kde se narodil. Dalo by se říci, že je to protipól jeho zahraničních koncertů v Německu, Rakousku, Polsku, Lucembursku, Španělsku. Rozšířil také řady českých
umělců, kteří koncertovali v asijských státech. Jeho koncertní turné pod záštitou PETROFu napříč čínskými provinciemi mělo velký úspěch. „V Číně jsem poznal spoustu báječných a krásných
míst. To, že jsem po celou dobu mohl hrát na skvělé nástroje značky PETROF, pro mě znamenalo mít s sebou na jevišti kousek domova, což je nádherný pocit“, řekl všem posluchačům v Divišově
vile o své cestě Matyáš Novák. Našel si v Číně čas i na vyučování dětí a trpělivě jim předával své dovednosti hry na piano. Matyášův velký talent, potvrdilo několik příslibů další spolupráce ze
strany čínských partnerů.
V Přelouči má stálé obdivovatele a příznivce vlastního, přitažlivě podaného umění a také příjemné osobnosti se smyslem pro
humor. Předává zkušenosti nejen z hudebního působení, ale i ze své slepičí farmy a železničních řádů, které s velkým zaujetím sledoval i na cestě v Číně. Nevšední povídání
nenechalo posluchače chladnými, a bylo Matyášovi oplaceno potleskem i vřelou atmosférou.
Vila Matyášovi přirostla k srdci již od prvních vystoupení před šesti lety především díky přívětivým a pohostinným majitelům Ivan-
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Kulináøské okénko

Kulináøské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Moje dnešní nabídka receptů bude opět jednoduchá. Jídla, která si z nich připravíte, částečně pomůžou vašemu zažívání snížit
stres, kterému bylo vystaveno v době minulých svátků.
ZELENINOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: mraženou zeleninu (vřele doporučuji Babiččinu směs),
lžíci másla, kostku zeleninového bujonu, sůl, mletý pepř, Podravku
Postup: na másle orestujte zeleninu, zalijte vodou, přidejte kostku bujonu a vařte do změknutí zeleniny. Dochuťte a můžete podávat.
Poznámka: také se vám zdá, že polévka
je chudá? Máte pravdu. Chce to ještě nějaký doplněk. Dávám návrh. Můžete si přidat domácí nudle, drobení, kapání, hrášek,
svítek i další přílohy, které vás napadnou.
Zastavím se u uvedených příloh.
Na nudle, drobení, kapání i hrášek potřebujete stejné suroviny. To je polohrubou
(hrubou) mouku, vajíčko, špetku soli, trochu vody (mléka)
Z těchto surovin si připravíte těsto. Na nudle a drobení tuhé, aby se dalo vyválet nebo strouhat. Na kapání hrášek řídké. Kapání přes hrubý cedník pasírujete přímo
do vařící polévky, hrášek do rozpáleného
oleje, kde ho nejdříve dozlatova usmažíte, než ho dáte do polévky.

Postup – v osolené vodě do poloměkka
uvařte kapustu, nechte vykapat a nasekejte ji na nudličky. Maso osolte, okořeňte, vmíchejte do něj nastrouhaný sýr. Vše
dobře promíchejte. Vymažte pečící nádobu, ideální je remoska, na její dno dejte vrstvu kapusty, pak mletého. Poslední
vrstva musí být kapusta. Vše zalijte smetanou. Pečte 30–40 minut. Jako přílohu
použijte vařené brambory.
ZAPÉKANÁ ZELENINA SE ŽAMPIONY
Co budete potřebovat: mraženou zeleninu (Babiččina směs), brambory vařené
ve slupce, kelímek smetany na šlehání,
vajíčko, několik žampionů, sůl, pepř,
Podravka, olej.
Postup – žampiony nakrájejte na plátky
a společně se zeleninou orestujte. Olou-

w

pané brambory nakrájejte na kolečka, promíchejte se zeleninou a žampiony. Osolte, opepřete, přidejte Podravku, vložte do
předem vymaštěné nádoby na pečení (Remoska), zalijte smetanou, ve které rozšlehejte vajíčko. Pečte 30–40 minut.
SALÁT Z LEDOVÉHO SALÁTU
Co budete potřebovat – hlavičku ledového salátu, měkký salám, cibuli, natvrdo uvařená vajíčka, mletý pepř, lžíci
olivového oleje, lžíci tatarské omáčky
(Hellmans), lžičku plnotučné hořčice.
Postup – ledový salát ostrým nožem nakrájejte na nudličky. Přidejte nasekané
vajíčko, drobně pokrájený salám a cibuli, tatarku, hořčici, pokapejte olejem, opepřete. Dobře promíchejte a dejte na hodinu na chladné místo odležet. Podávejte
k pečeným jídlům.
Ke všem jídlům vám přeji dobrou
chuť.
Pavel Culek

SVÍTEK JE O NĚCO PRACNĚJŠÍ
Co budete potřebovat? Hrubou mouku,
strouhanku v poměru 1?1, vajíčka, Podravku, sůl, na malé kostičky nakrájený voňavý špek (nemusí být), trochu
vody na případné zředění těsta, olej na
vymazání plechu.
Postup: našlehejte žloutky s Podravkou
a solí, postupně přidávejte mouku a strouhanku, vypracujte těsto, přidejte špek a lehce vmíchejte tuhý sníh z bílků. Pekáč vymažte olejem (sádlem) a rozložte na něj
těsto. V troubě zvolna dorůžova upečte.
Svítek má širší uplatnění. Nejen v polévce. Zkuste ho třeba na potírání pomazánkou, nebo přílohu ke guláši. Tak co: Vybrali jste, si co dáte do polévky:
ZAPEČENÁ KAPUSTA S MLETÝM MASEM
Co budete potřebovat – středně velkou
kapustu, mleté vepřové maso, kelímek
smetany na šlehání, Podravku, sůl, mletý pepř, sýr na strouhání, tuk na vymazání pečící nádoby.
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Na počátku
Bratři a sestry, milí spoluobčané, na
začátku ledna se díváme dopředu s očekáváním, co nám rok 2017 přinese. Ně-

kteří blízcí nás loni opustili a my je oplakáváme, ale musíme jít dál. Někdo si
dává ještě předsevzetí, jiný ztratil chuť, já
jsem neztratil chuť (měl jsem loni snahu jíst více ryby), ale hubnout je těžké
pro mnohé. Začátek bible praví: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se
duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo
světlo“. Genesis1,1-3. Co Bůh stvořil, o to
i pečuje, do prázdné temnoty dává světlo a naplňuje prostor přírodou a člověkem, a žádá spolupráci s duchem Božím,
pečovat o sebe a svět. Navzdory všemu
co bylo, co je, Bůh nás neopustil: „Hle, já
jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ Matouš 28,20, říká
Pán Ježíš, když se vrací k Otci. Boží milost na počátku Léta Páně 2017, v průběhu roku i na konci, Boží milost si vyprosme od Boha, ať nás provází a chrání.

Radost našich dětí,
radost z odpuštění
V našem kostele v neděli 4. 12. Mikuláš s andělem nadělovali dárky a přináše-

li radost. Když jsem poprvé viděl pohádku Anděl Páně 1., byl jsem chvíli „teologicky“ pohoršený z nesmyslu, že čert
s andělem spolu kamarádí. V Krédě –
Vyznání víry, vyznáváme: „Věřím v stvoření věcí viditelných a neviditelných“, tedy i duchovních bytostí – andělů, a v bibli je o andělech mnohokrát i zmínka,
o dobrých, ale i o Satanovi – žalobci, nebo řecky je to Ďábel – Diabolos, ten kdo
rozděluje. Na náboženství se učíme o existenci zla po zabití Ábela bratrem Kainem /Gen. 4,8/, ale Bůh pak dává dalšího
syna Adamovi a Evě, aby mohla pokračovat i cesta dobra. „Eva řekla: „Bůh mi
vložil do klína jiného potomka místo Ábela, kterého zabil Kain.“ Šétovi se narodil
syn; dal mu jméno Enóš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo“. /Gen. 4,
25-26/. Radost dětí z nadílky byla a bude vždy velká, ale strašení ubližuje. Zodpovědnost za ochranu našich rodin, zodpovědnost za víru dětí i sebe, prevence
a ochrana před zlem má smysl. Je smutné, když se prohřeší kněz, učitel, rodič, kdokoli, ale ti, kdo se do zla zapletli, nebo byli svedeni, budou souzeni, budou pykat,
nést následky. Ale to jsme my všichni liJežíš řekl: Vy se modlete takto:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
buď posvěceno tvé jméno. Přijď
tvé království. Staň se tvá vůle
jako v nebi, tak i na zemi. Náš
denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my
jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás
v pokušení, ale vysvoboď nás od
zlého. Matouš 6, 9-13;
di. Naši pýchu a sobectví pak zlý zneužije proti nám, my se hádáme, ubližujeme
si, urážíme jeden druhého, pomlouváme,
rozvádíme se… Toto jsou plody našeho
hříchu, nebo hříchu jiných, a pak prožíváme v rodinách, či mezi sebou mnoho
bolesti z rozdělení, rozvodu, nenávist
v srdci a následných nemocí, nemůžeme
spát, ani pořádně žít. Psychologa a psychiatra potřebujeme stejně, jako odpuštění. Ale Bůh dává naději, posílá Ježíše
na svět z Panny Marie jako vysvoboditele od zlého. V modlitbě Otčenáš prosíme,
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aby nás Bůh chránil od Zlého. Křesťan
si uvědomuje nebezpečí, musí se hlídat
a utíká se k pomoci a ochraně Ježíše, Panny Marie, ochráncem řidičů na cestách
je svatý Kryštof. Není sice všechno vina
ďábla, je to i naše lajdáckost, pokušení
světa a těla, naše slabost, křehkost, naše
hříšnost. Známý autor C. S. Lewis v knize „Rady zkušeného ďábla“ z roku 1942
popisuje, jak pokouší člověka, ze své vlastní zkušenosti. Služebně starší čert zaučuje mladého, jak to dělat, co zabírá
a co ne, poukazuje na taktiku zla a zároveň nám pomáhá rozlišovat. Coby kněz
s duchovní pravomocí smiřovat ve zpovědi s Bohem připomínám, že existuje

naděje, radost z odpuštění, smíření s Bohem, se sebou a bližním; že kajícnost přináší ovoce, konání dobra přináší radost.
V modlitbě Páně je před prosbou o ochranu od Zlého prosba o odpuštění, a pak
Matouš pokračuje: „Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí
vaše přestoupení. /Mt 6,14-15/.
Takže díky Mikuláši za nadílku, díky,
Pane Ježíši, Synu Boží za smíření s Bohem, lidmi a za odpuštění! Děkuji vám
všem za pomoc a podporu místní farnosti, za přátelství, díky za vše. Letos budeme slavit i výročí 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě v Portugalsku. Na její
přímluvu přeji všem požehnaný Nový rok
2017.
Váš kněz Lubomír Pilka.
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Kuželky
Většina občanů Přelouče ví, že v Nerudově ulici již skoro 10 let stojí nově vybudovaná kuželna. Mnozí si již byli hru
do kuželek vyzkoušet a děti ze základních škol tady mají pravidelně svoje turnaje. Málokdo je však obeznámen s tím,
kdy a kde se tato hra vzala a téměř nikdo netuší, že archeologové určili počátky této hry do doby asi 4 500 let před
Kristem, přičemž historikové považují za
prokázaný její vznik v oblasti Asie. První písemné zmínky o této hře lze nalézt
i v díle Homérově, tedy asi ve 12. století
př. n. l. Z tehdejšího Řecka se hra postupně dostávala přes Sicílii a Itálii až do
ostatních částí Evropy. Každému je zcela
jasné, že ke dnešním plastovým kuželkám
a koulím byla ještě dlouhá cesta. Ze začátku se koulelo nebo i házelo vzduchem
různými, spíše šišatými než kulatými, kameny a cílem byly dřevěné špalíky nebo
i stojící kameny. Dráhou byla jen plocha
urovnané a udusané hlíny, někde jemně
posypaná prosetým pískem a ohraničená kameny nebo kládami. Ze středověku
jsou už i písemné zmínky o kuželkách
v oblasti české kotliny, když se český historik Gelasius Dobner zmiňuje o tom, že
král Přemysl Otakar II. našim předkům tuto hru zakázal. Podobně i Karel IV. zakázal hru v kuželky a kostky o peníze. Naši
předkové totiž v této hře, podobně jako
ve vrhcábech, mnohdy prohrávali celé
majetky a navíc tím narušovali klid a pohodu svátečních dní jakož i Adventu a Velikonoc. Podobný zákaz veřejného provozování hry vydal i francouzský král Karel V.
svým dekretem z r. 1370. Kuželky však nebyly jen zatracovány, ale byly i doporučovány či dokonce oslavovány. Jan Ámos
Komenský doporučuje kuželky jako hru
„... velmi vhodnou pro pohyb těla a osvěžení ducha.“ Popis hry do kuželek je
možno najít i v dílech německých autorů.
V pozdější době se o hře zmiňuje i spisovatel Jindřich Šimon Baar a Jaroslav
Vrchlický v jedné ze svých básní. Velkého rozšíření se tato hra dočkala zejména od druhé poloviny 19. století, kdy začaly vznikat i zděné a vytápěné kuželny
s jednou dráhou, většinou jako příslušenství hostinců. Koncem 19. století se začínají prosazovat vícehodové discipliny, pořádají se soutěže na 100 i 200 hodů do
plných (každý hod se hraje do všech devíti kuželek) a hra tak získává sportovní
charakter. Nastává tedy doba, která si už
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vyžaduje organizaci a sjednocení pravidel. V roce 1885 tak vzniká v Drážďanech první sportovní organizace Deutcher
Kegelbund. Mezinárodní kuželkářská asociace International Bowling Associaton
byla ustavena ve Stockholmu v roce 1926.
Asociace československého sportu kuželkářského byla vyhlášena 11. ledna
1937 v Praze ve vinohradském Radiopaláci. V tomto roce se také uskutečnilo první Mistrovství ČSR v kategorii jednotlivců
na 100 hodů do plných. V následujícím roce se již soutěžilo o titul Mistr ČSR i v soutěži družstev. Ženy byly zpočátku pouze
jen divačkami, ale postupně se zapojovaly i do hry a tak bylo v roce 1953 vypsáno
i Mistrovství ČSR v kategorii žen.
V Přelouči se také nejprve hrály kuželky po hospodách, až v roce 1953 byl při
ZV ROH ÚAOZ založen kuželkářský kroužek. Jeho členové Paskota, Dobrý, Sykáček, Lipavský, Junek, Kropáček, Linhart
a Pikl však trénovali a hráli v Pardubicích a to až do roku 1957. V tomto roce
byla v Nerudově ulici dokončena výstavba asfaltové dvoudráhy, která byla otevřena mezistátním utkáním ČSR – NDR.
Členská základna se tak začala rozrůstat
a v šedesátých letech měl oddíl již dvě
družstva v krajských soutěžích. S narůstajícím počtem hráčů rostla pochopitelně
i jejich kvalita, což se projevilo zejména
v roce 1975, kdy družstvo dorostenců v sestavě Holý, Klička, Ryšavý, Sedlák s trenérem Lipavským vybojovalo na Mistrovství
ČSSR 2. místo! Výrazného úspěchu dosáhl
v roce 2004 Miroslav Skala, který na Mistrovství ČR seniorů vybojoval 1. místo a tím
i titul Mistr ČR! V začátku 21. století se na
kuželně již začaly projevovat vážné závady ve statice objektu a proto musel Městský úřad přistoupit k demolici. Bylo rozhodnuto o výstavbě nové čtyřdráhové kuželny,
s dráhami z umělohmotných desek, na
místě té původní. Nová kuželna byla dokončena v roce 2007, je vybavena moderním zařízením pro stavění a počítání poražených kuželek a je vhodná k pořádání
vrcholných vnitrostátních soutěží. V Pardubickém kraji jsou takové kuželny pouze v Přelouči a České Třebové.
Mnoho lidí často zaměňuje kuželky
klasické a bowling a tak si nyní pojďme
něco povědět o rozdílech mezi nimi. Klasické kuželky, kterých je 9 a můžeme je
vidět i na kuželně v Nerudově ulici, jsou
postaveny do čtverce, jehož jedna úhlopříčka leží v ose dráhy. Není to tedy žádný kosočtverec a vzdálenost středů krajních kuželek je 100 cm jak v ose dráhy,
tak i kolmo na tuto osu. Kuželky jsou vy-
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soké 40 cm a v nejširším místě, 9 cm nad
základnou, mají průměr 11 cm. Používané koule jsou hladké bez otvorů, mají předepsanou hmotnost 2818-2871 g a jsou
o průměru 160 mm. Žákovské koule jsou
o 10 mm menší a asi o 0,5 kg lehčí. Hráč
musí kouli vypustit z ruky tak, aby dopadla na desku, která je dlouhá 550 a široká 35 cm. Pokud je koule vypuštěna tak,
že dopadne mimo tuto desku, jedná se
o chybný hod a při druhém takovém pokusu nejsou hráči, tímto hodem sražené
kuželky, započítány. Soutěžní hry se hrají
na 120 nebo 100 hodů, přičemž hráč vystřídá čtyři (120 hodů) nebo dvě (100 hodů) dráhy. Na každé dráze hraje vždy polovinu hodů do plných, t.zn. že na každý
hod se postaví všech 9 kuželek a druhou
polovinu hodů hraje hráč dorážkovou,
při níž musí srazit všechny kuželky a teprve potom se mu znovu postaví 9 kuželek. V bowlingu je 10 kuželek, které jsou
o 2 cm menší, o totéž širší a jsou postaveny do rovnoramenného trojúhelníku.
Výška tohoto trojúhelníka je 80 cm a jeho vrchol leží v ose dráhy. Používané koule o průměru 23,5 cm mají většinou 3 otvory pro prsty a jejich hmotnost je různá.
Nejtěžší koule váží 7,255 kg. Čísla na
kouli znamenají sice také hmotnost, ale
v poundech, což je anglická váhová míra a 1 pound = 454 g. Je tedy zřejmé, že
porazit všechny kuželky na jeden hod je
v bowlingu mnohem snadnější než v klasických kuželkách. Hráči také nehrají najednou 100 hodů, ale pouze max. po 2 hodech a v jedné sérii nejvíce 21 hodů.
Mistrovství Pardubického kraje v kuželkách pro rok 2017 se budou konat z výše uvedeného důvodu pouze tedy v České Třebové a v Přelouči. Zájemci z řad
diváků se mohou přijít do Nerudovy ulice v sobotu 7. ledna podívat na hru žen
a seniorek a v neděli 8. ledna na nejlepší seniory našeho kraje. Poslední lednová sobota je potom vyhrazena pro soutěž juniorů a juniorek. Kdo by chtěl vidět,
jak probíhá takové utkání družstev, může si naplánovat návštěvu naší kuželny
na sobotu 4. února, kdy se zde v druholigovém zápase utká družstvo Sadské s Libercem. Začátky jsou vždy od 10 hodin.
Přeloučští kuželkáři se těší na vaši návštěvu!
Karel Janovský
Dne 20. 12. 2016
Použitá literatura:
O. Lauer, F. Macek, J. John Trenér
a trénink v kuželkách
Historie přeloučských kuželek.
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Pod basketbalovými koši …

Muži B:

Čtvrtečka 8, Dostál 6, Le Quang 6, Verunáč 4, Barcal 4,
Vomlel 2, Válek 2, Přemyslovský 2
SKB Česká Třebová – Sokol Přelouč
62 : 24 (24:11)
Body: Kysilka 6, Barcal 5, Verunáč 4, Vomlel 2, Miláčková 2,
Uchytil 2, Novotný 2, Le Quang 1
SKB Česká Třebová – Sokol Přelouč
57 : 21 (30:13)
Body: Barcal 7, Verunáč 6, Vomlel 2, Kysilka 2, Dobruský 2,
Semerád 2
SŠB Pardubice – Sokol Přelouč
78 : 30 (36:15)
Body: Barcal 6, Dobruský 6, Miláčková 5, Kysilka 4, Uchytil 3, Novotný 2, Čapek 2, Semerád 2
SŠB Pardubice – Sokol Přelouč
75 : 27 (46:9)
Body: Kysilka 12, Barcal 10, Uchytil 3, Novotný 2

BK Přelouč – Sokol Vysoké Mýto
95 : 61 (51:29)
Body: Marek 21, Dašek 15, Vondráček 14, Kmošek 11, Jechura 10, Tužil 9, Priessnitz 9, Machek 4, Kautský 2
BK Přelouč – Basketbal Svitavy
91 : 68 (39:35)
Body: Kmošek 20, Miřejovský 19, Marek 16, Vondráček 15,
Priessnitz 9, Tužil 5, Jechura 5, Machek 2

Naši minižáci se také představili na sokolské mikulášské
besídce – divákům předvedli herní činnosti – různé typy přihrávek na místě i v pohybu, driblink pravou i levou rukou,
dvojtakt a střelbu na koš. Ukázka byla odměněna velkým
potleskem!
D. Rambousková

Muži A:
Loko Trutnov – BK Přelouč
66 : 94 (38:41)
Body: Pacák 23, Zikmunda 22, Bulušek 15, Konvalina 10,
Richtr 8, Blažek 6, Sojka 5, Dašek 3, Šindelář 2
BK Vysoká n. Labem – BK Přelouč
62 : 79 (30:42)
Body: Blažek 15, Pacák 15, Bulušek 14, Zikmunda 11,
Konvalina 8, Truneček 7, Sojka 5, Richtr 4
Sokol Kutná Hora – BK Přelouč
79 : 71 (47:43)
Body: Konvalina 21, Pacák 15, Zikmunda 12, Blažek 11,
Bulušek 6, Richtr 6

Ženy:
BK Přelouč – TJ Týniště n. Orlicí
63 : 52 (31:25)
Body: Nešetřilová 33, Sedláčková 10, Doležalová 8, Němečková 8, Žáková K. 4

Kadetky U 17:
BK Žďár n. Sázavou – BK Přelouč
84 : 44 (47:18)
Body: Žáčková 15, Štainerová 8, Petrová M. 5, Písařová 5,
Novotná L. 3, Novotná K. 2, Staňková 2, Hejná 2, Nepovímová 2
BK Žďár n. Sázavou – BK Přelouč
105 : 46 (62:17)
Body: Novotná L. 15, Štainerová 8, Petrová M. 5, Petrová A. 5,
Písařová 4, Hejná 4, Žáčková 2, Novotná K. 2, Nepovímová 1

Inzerce

Žáci U 15:
Loko Trutnov – BK Přelouč
41 : 105 (19:57)
Body: Krejzl 25, Plaček 18, Kouba 14, Priessnitz 14, Zelenka 8, Šindelář 7, Souček 6, Barcal 5, Hejný 4, Holman 2, Vamberský 2
Loko Trutnov – BK Přelouč
53 : 96 (15:59)
Body: Krejzl 26, Plaček 14, Priessnitz 14, Kouba 13, Souček 8, Šindelář 8, Hejný 6, Vamberský 5, Holman 2
BK Přelouč – SŠB Pardubice
78 : 41 (39:11)
Body: Krejzl 24, Priessnitz 10, Souček 9, Kouba 8, Šindelář 8,
Vamberský 8, Hejný 6, Plaček 5
BK Přelouč – SŠB Pardubice
99 : 32 (49:12)
Body: Krejzl 35, Priessnitz 15, Šindelář 15, Kouba 14, Plaček 14, Souček 4, Hejný 2

Minižáci U 11:
Sokol Josefov – Sokol Přelouč
25 : 41 (11:16)
Body: Kysilka 11, Verunáč 7, Barcal 6, Vomlel 4, Válek 4, Dobruský 3, Přemyslovský 2, Le Quang 2, Semerád 2
Sokol Josefov – Sokol Přelouč
6 : 78 (4:45)
Body: Kysilka 15, Dobruský 10, Miláčková 10, Semerád 9,
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Orel Pøelouč – oddíl florbalu
Na začátku ledna, kdy končí krátká vánoční florbalová přestávka, seznámíme čtenáře Roštu místo přehledu výsledků se
zajímavým projektem, který se v podzimní části sezóny postupně rozeběhl. Vše podstatné je shrnuto v článku s názvem:
Sokol Pardubice rozšiřuje spolupráci. K Litomyšli se přidává Přelouč a Vysoké Mýto.
Pardubické portfolio regionálních klubů se rozrostlo o další dva členy. K Litomyšli, se kterou extraligový klub spolupracuje od loňské sezóny, se připojila na podzim i Přelouč a Vysoké Mýto.
„S florbalovým klubem v Litomyšli už spolupracujeme od
loňské sezony, takže tato spolupráce pokračuje dál a budeme
se jí společně snažit rozvíjet. Vysoké Mýto a Přelouč jsme oslovili z vlastní iniciativy vzhledem k tomu, že jsou to stabilní a dlouhodobě fungující kluby v našem regionu, které navíc poměrně
dobře pracují s mládeží,“ říká sportovní ředitel pardubického
klubu Martin Zozulák.
Sokol Pardubice se jako jeden z lídrů v celém regionu snaží o podporu jeho rozvoje a celkového zkvalitnění. Jedním z cílů nově navázaných spoluprací na klubové úrovni je výchova
hráčů pro elitní florbal. „Vzájemnou spoluprací bychom chtěli
docílit zkvalitnění výchovy regionálních talentů v obou klubech,
a tím i zkvalitnění regionálních soutěží. Naše partnerské kluby
budou mít možnost účastnit se klubových školení trenérů, ukázkových tréninků, budeme se vzájemně podporovat např. i formou mládežnických turnajů a dalších společných akcí. Důležité je pro nás určitě jakési sjednocení celého regionu a vnímání
našich klubů jako partnerů a ne jako soupeřů,“ dodává Zozulák.
V budoucnu tak bude docházet k podobným akcím, jakou
byla například návštěva pardubického šéftrenéra a několika
hráčů A týmu na mládežnickém tréninku nebo výjezdní utkání
juniorské G2 ligy v Litomyšli. Sdílením nabraných zkušeností
s partnerskými kluby by pardubický klub chtěl přispět k přiblížení se profesionálnímu pojetí florbalu a vybudovat úspěšnou
florbalovou oblast.
K tomu uvádí Miroslav Kumstýř, předseda klubu Orel Přelouč: „Za nabídku superligového týmu Pardubic ke spolupráci
za účelem rozvoje florbalu v našem regionu jsme velmi rádi.
Oceňuji férový a vstřícný přístup Sokola Pardubice a doufám,
že se spolupráci podaří rozeběhnout do konkrétních detailů
z původních plánů tak, že bude přínosem pro všechny zapojené kluby a napomůže k dalšímu rozvoji a popularizaci florbalu v kraji.
Vždyť je to báječná kolektivní hra, tak proč ji nezprostředkovat jak širokému okruhu kluků a holek jako vhodnou činnost
pro jejich volný čas, tak těm nejlepším z nich jako vrcholově
výkonnostní sport se vším, co k tomu patří. A to je i cíl našeho oddílu, s kterým do této spolupráce vstupujeme a těšíme
se na ni.“
Na závěr článku pak uvádíme, že nejviditelnějším výstupem
této spolupráce pro sportovní veřejnost bude hned zkraje roku
8. ledna od 16:00 výjezdní utkání extraligy G2 juniorů Sokola Pardubice v Městské hale v Přelouči. Zveme na něj tímto širokou sportovní veřejnost ve městě i Ty, kteří třeba florbal
naživo ještě nikdy neviděli, aby se přesvědčili o její kráse a třeba si ji i vyzkoušeli zahrát sami.
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Mistrovský florbal v městské hale v lednu:
Pardubická liga elévů (viz foto) – neděle 8. ledna:
10:30 Orel Přelouč – Sokol Pardubice B
11:10 Sokol Pardubice A – DDM Holice
12:05 Sokol Pardubice A – Sokol Pardubice B
12:45 Orel Přelouč – DDM Holice
13:40 Orel Přelouč – Sokol Pardubice A
14:20 DDM Holice – Sokol Pardubice B

!!! G2 extraliga juniorů – neděle 8. ledna !!!
16:00 Sokol Pardubice – BLACK ANGELS Praha
Mimořádná možnost vidět nejvyšší soutěž juniorů v Přelouči
za účasti extraligového týmu Pardubic.
Muži A - divize:
Sobota 14. ledna – 18:00 – Pacovští Honzíci
Neděle 15. ledna – 14:00 – 1. FbK Tábor
3. liga juniorů – sobota 21. ledna:
9:00 Orel Přelouč – SK Spartak Slatiňany
10:30 FbC Skuteč – FbK Svitavy
12:30 FbK Svitavy – SK Spartak Slatiňany
14:00 Orel Přelouč – FbC Skuteč
Liga mladších žákyň – neděle 22. ledna:
9:00 Orlice Přelouč – IBK Hradec Králové
9:45 Jablonné n/O – FbC Skuteč
10:45 Orlice Přelouč – Jablonné n/O
11:30 IBK Hradec Králové – FbC Skuteč
12:30 Jablonné n/O – IBK Hradec Králové
13:15 Orlice Přelouč – FbC Skuteč
2. liga žen – sobota 28. ledna:
9:00 Orlice Přelouč – FbC Sokol Předměřice
10:30 Sokol Pardubice – SK Spartak Slatiňany
12:00 HAGA Ladies Pardubice – FbC Sokol Předměřice
13:30 Orlice Přelouč – Sokol Pardubice
15:00 SK Spartak Slatiňany – HAGA Ladies Pardubice
Pardubická liga přípravek – neděle 29. ledna:
9:00 začátek turnaje za účasti Orla Přelouč
13:00 konec turnaje (rozpis zápasů na místě)
Na závěr pak připomínáme, že i od nového roku 2017 je možné začít hrát florbal ve všech věkových kategoriích dětí a mládeže. Stačí přijít na trénink v úterý či čtvrtek mezi 16 a 19 hodinou
do městské haly Za Fontánou nebo zavolat na číslo 732 610 593.
Michal Pleskot a Mirek Kumstýř
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Napsali nám

Vyhněte se úrazu, na silničním marasmu
V době, kdy píšu tento článek, se královna Zima v nížinách
na Přeloučsku, ještě plně neprojevila. Dá se ale předpokládat,
že své království brzy rozprostře i u nás v Polabí. K její oblibě
také patří, vytvořit na silnici sníh, námrazu, náledí, anebo třeba, ve „spolupráci“ se silničáři, neurčitelnou směsici čehokoliv,
lidově nazývanou marast. Přidáme-li k tomu ještě kratší dobu
denního světla, vyjde nám rovnice, kde výsledkem je výrazné zvýšení rizika vzniku dopravní nehody a nároků na výkon řidiče.
Paradoxně, dle bádání Centra dopravního výzkumu, jsou výsledky této pomyslné rovnice, řidiči podceňovány či zcela ignorovány. Proto jsem považoval za vhodné, připomenout zde několik rad, pro uvědomělé řidiče.
1. Pokud nutně nemusíte, raději nevyjíždějte,
2. zpomalte, jezděte plynule, předvídejte, udržujte větší odstup
od vozidel vpředu,
3. čtěte vozovku – sledujte, po čem jedete, co je před vámi,
čas od času si zkušebně zlehka přibrzděte a zhodnoťte
chování vozu v daném úseku silnice,
4. vyvarujte se zbrklých manévrů a zbytečného panického
brzdění,
5. volant ovládejte lehce, ve většině případů stačí malá, ale
rychlá, korekce,
6. když to nezatáčí, uberte plyn,
7. když ujíždí záď auta, vyšlápněte spojku a rychle natočte
volant ve směru, kam ujíždí zadní část vozu,

8. pokud je váš vůz vybaven ABS, nebojte se brzdit naplno,
snížení rychlosti vždy znamená při nárazu snížení následků nehody,
9. vždy se dívejte do směru, kterým chcete jet,
10. k brzdění na náledí můžete použít i ujetý sníh na krajnici.
Absenci zimních pneumatik či sněhových řetězů pokud
jsou třeba, považuji za nezodpovědný hazard, bez jakéhokoliv přínosu. Co je ABS, vysvětlím pro nedostatek místa v některém z dalších příspěvků. Zatím užívejte zimních radovánek
a cestujte opatrně.
(zdroj BESIP, CDV)
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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