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Vážení a milí čtenáři Přeloučského ROŠTU,
dovolte mi, pozdravit vás poprvé z našeho zpravodaje, který jsem převzala po paní Martině
Horáčkové od 1. 8. 2017.
V tuto chvíli jsem zcela na začátku a ráda bych nejen zachovala současný standard našeho
měsíčníku, ale rozšířila jej i o nové rubriky a články, které by vás mohly zajímat. A protože
je Přeloučský ROŠT především o vás, o našich občanech a čtenářích, ráda bych vás touto cestou požádala
o vaše postřehy, informace o zajímavých lidech, místech, událostech, o kterých by stálo za to napsat. Posílat
můžete i své fotografie, náměty a příspěvky, o které byste se s námi rádi podělili.
Kontaktovat mě můžete na telefonu 466 094 103 nebo na mailové adrese rost@mestoprelouc.cz,
marcela.grycova@mestoprelouc.cz. Uvítám i vaši osobní návštěvu v budově Městského úřadu, 3. patro.
S přáním pěkného dne Marcela Gryčová, šéfredaktorka Přeloučského ROŠTU

RADA MÌSTA PŘELOUČE
I během léta se scházela rada města
Přelouč. 82. Rada města Přelouč, konaná 29. 6. 2017 kromě jiného projednala a udělila výjimku z OZV č. 10/2015
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství Kulturnímu a informačnímu centru města
Přelouče pro promítání letního kina v prostorách parku za ZŠ Masarykovo náměstí v termínech 12. 7., 26. 7. a 9. 8. 2017
vždy od 22:00 do 24:00 hodin.
83. schůze rady města Přelouč
se uskutečnila 10. 7. 2017 a kromě jiného odsouhlasila požadavek příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45 zakoupit
interaktivní tabuli v celkové hodnotě
82.885 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace. Dále pak schválila
smlouvu č. VCE 08_17 mezi nadací ČEZ
a městem Přelouč o poskytnutí nadačního příspěvku 50.000 Kč na přípravu
a konání 23. ročníku Ceny Františka

Filipovského za dabing 2017. Vzala na
vědomí také návrh situačního řešení
rekonstrukce ulice Boženy Němcové
v Přelouči dle předložených projekčních
podkladů, vypracovaných společností
PRODIN, a. s. Pardubice. Také schválila
smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště
U Školy v Přelouči, 2. etapa“, s firmou
M-SILNICE a. s., Kusova 1697, Pardubice s nabídkovou cenou 8.099.992,- Kč
bez DPH a dobou plnění díla v počtu
12 týdnů. Stejně tak se schválil dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci
plochy před tribunou na fotbalovém hřišti v Přelouči se společností NOVOSTAV
KOMUNIKACE, a. s., Střelecká 672/14,
Hradec Králové za nabídkovou cenu
15.220 Kč bez DPH. Rada schválila
smlouvu o podmínkách provedení stavby, uzavřenou mezi Pardubickým kraje a městem Přelouč, na právo města
provést stavbu „Chodník Smetanova –
Obránců míru, Přelouč“.

ZASTUPITELSTVO MÌSTA
XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče se konalo 29. 6. 2017 a kromě jiného schválilo účetní závěrku
města Přelouče za rok 2016, zprávu o činnosti města, jeho
orgánů a zařízení v roce 2016, darovací smlouvu uzavřenou
mezi městem Přelouč a ČR – Hasičský sbor Pardubického kraje, na bezúplatný převod pozemku p. č. 749/10 v k.ú. Přelouč,
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Na 84. radě města Přelouč ze
dne 31. 7. 2017 se neodsouhlasila
realizace projektu sociálního bydlení
v nemovitosti u č. p. 449, K. H. Máchy,
Přelouč z důvodu, že město nebude
mít vlit na výběr osob umisťovaných
do sociálních bytů a žadatel Ing. Vladimír Valenta není oprávněným žadatelem o poskytnutí dotace. Naopak rada schválila smlouvu o právu provést
stavbu, uzavřenou mezi společností
SVOS spol. s r. o., a městem Přelouč, na
právo města provést stavbu „Splašková kanalizace Klenovka s převedením
odpadních vod do Přelouče“. Kromě jiného rada města rozhodla o zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy
v Přelouči“. Ekonomicky nejvýhodnější
nabídku podal účastník Dlažba Vysoké
Mýto, s. r. o., Husova 437, Litomyšlské
Předměstí, Vysoké Mýto s nabídkovou
cenou 12.945.456 Kč bez DPH. Na vědomí bere rada města mimo jiné také
žádost společenství pro dům č.p. 1554
ulice Boženy Němcové, Přelouč o navýšení parkovacích míst v rámci rekonstrukce této ulice.

rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2017 s tím,
že příjmy rozpočtu budou činit 166.910 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 193.629 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši
26.719 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých
letech. Schválila se i smlouva o postoupení pohledávky ve
výši 124.283,31 Kč z Fotbalového klubu Přelouč na město
Přelouč. Dále mimo jiné zastupitelstvo pověřilo pana Mgr. Lubora Pacáka k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření
manželství. Na zasedání se ale také zamítly některé žádosti
o odkupy částí pozemků v k.ú. Přelouč či Škudly.
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Ač horké letní dny vybízely spíše k odpočinku,
na stavebních akcích města se pilně pracovalo
n Ze dříve zahájených akcí pokračovala
přístavba nového pavilonu u mateřské školy v ulici Za Fontánou čp. 935.
n Se zahájením prázdnin se rozběhly
také práce na rekonstrukci sociálních
zařízení v budově základní školy ve
Školní ulici čp. 1510. Dosluhující rozvody zdravotní techniky, zařizovací
předměty, dveře, obklady stěn a dlažby podlah z doby výstavby budovy byly zrekonstruovány, nově bylo zřízeno
bezbariérové WC. Rovněž v budově této školy v Kladenské ulici čp. 845 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení a byly vyměněny poruchové záchody
za jiný typ s příslušnou úpravou zdiva
záchodových kabin a obkladů stěn.

ce, prováděnou společností Vodovody
a kanalizace Pardubice, a. s. Pro obyvatele těchto ulic došlo bohužel přechodnému ztížení přístupu k jejich
nemovitostem. Nepříjemnou skutečností při provádění prací bylo zjištění
o nedostatečné hloubce uložení plynovodního potrubí, které bude muset
být přeloženo. K tomu přibude rekonstrukce veřejného osvětlení, výstavba
metropolitní sítě a přeložka vrchního
vedení elektrické energie do země, kterou bude zajišťovat společnost ČEZ
Distribuce, a. s. Bohužel neplánovaná
přeložka plynovodu rekonstrukci komunikace ve Zborovské ulici značně
prodlouží dobu rekonstrukce komuni-

ku byl nahrazen novou betonovou
zámkovou dlažbou.
n V ulici Karla Čapka, v prostoru mezi bytovými domy čp. 1133 a čp. 1134, byla zahájena rekonstrukce parkoviště
a jeho příjezdové komunikace. Jejich
povrch byl již značně narušený a obnova byla více než potřebná.

Ul. Sladkovského

Zborovská ulice
n Začátkem července byla rovněž zahájena rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění a zdravotní techniky v Hasičském domě čp. 54 ve Zborovské
ulici. Veškeré tyto rozvody již byly za
hranicí své životnosti a hrozilo nebezpečí havárie s dopadem na činnost
zde sídlící zásahové jednotky dobrovolných hasičů.
n Ve Zborovské ulici a v navazujících ulicích Tomášova a Tylova byla zahájena
jejich rekonstrukce, která navázala
na rekonstrukci splaškové kanaliza-

kace, což zdejší obyvatelé a zde umístěné provozovny nepřivítají.
n Na Masarykově náměstí, v prostoru
okolo sochy svatého Jana Nepomuckého, proběhla rekonstrukce chodníků a nevzhledná, prastará betonová
dlažba byla nahrazena novou se zajímavě barevně řešeným povrchem.
n Ve Sladkovského ulici, v části od hospody „U Albíny“ po dům Církve adventistů sedmého dne, probíhá rekonstrukce chodníku. Původní, nerovný
a značně záplatovaný povrch chodní-

n V domě dětí a mládeže ve Veverkově
ulici čp. 752 proběhla celková rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění.
Stejně jako v Hasičském domě, tak
i zde byla kotelna i rozvody po budově za hranicí své životnosti a bylo jen
otázkou času, kdy přestanou sloužit.
n Ve sportovní hale v ulici Za Fontánou
čp. 1611 byla provedena dlouho odkládaná renovace palubkové podlahy. Ta
již byla na několika místech poškozena a obnova nátěru jejího povrchu již
byla nutností.
n V průběhu měsíce srpna bude zahájena rekonstrukce chodníku v Kladenské ulici podél areálu mateřské školy
a regenerace 2. etapy sídliště U školy, která se týká prostoru okolo domů
čp. 1362–1367 a parkoviště pod bývalou kotelnou.
n Celé léto se dokončovaly práce na sportovním stadionu.
Miroslav Manžel

Inzerce

9 / 2017
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Energetické úspory
v budovách města

Nekonečný problém
černých skládek

Město Přelouč se rozhodlo realizovat úspory energií ve vytipovaných objektech města dnes již osvědčeným způsobem – metodou
EPC, tzn. s garancí za dosažení úspor energií a s nimi souvisejících nákladů. Ve výběrovém řízení si za partnera zvolilo společnost
Amper Savings a ve spolupráci s ní ušetří během příštích deseti let
více než 6 milionů korun za energie a vodu. Projekt se realizuje
v šesti budovách přeloučských základních škol a ve sportovní hale.
Z úsporných opatření, které bude společnost Amper Savings implementovat, lze jmenovat rozšíření funkčnosti stávajících systémů
měření a regulace, instalace nových řídících systémů včetně individuální regulace vybraných místností, náhrada svítidel ve vybraných místnostech za nová se zdroji LED, úpravy strojoven vytápění,
instalace komponent zajišťujících úsporu vody a především služby energetického managementu. Cílem navržených řešení je trvalé zvýšení účinnosti při užití energií a vody, zajištění lepšího přehledu města o hospodaření s teplem, elektrickou energií a vodou
a zlepšení komfortu vnitřního prostředí pro žáky, učitele a další uživatele dotčených budov. Nespornou výhodou této metody pro město je i to, že finanční náklady související s realizací navržených úsporných opatření nehradí město jednorázově ze svého rozpočtu, ale bude
je splácet po dobu 10 let z prostředků ušetřených za energie.
Irena Burešová

Jak začít? O problému už toho bylo napsáno a řečeno tolik, že
už se mi ani nechce nic psát a nic říkat… protože, co nového k takovémuto chování některých občanů ještě napsat nebo říct? Prohlížím si fotografie a přemýšlím, co je to za člověka, který něco takového udělá… čte takovýto člověk vůbec Rošt a má potom význam
na tomto místě o problému něco psát? Apelovat na něho, aby se
nad svým chováním zamyslel? Nejspíš ne, on už vymyšleno má:
vždyť oni to technické služby uklidí, je to přece jejich práce! Jenže
prací technických služeb by nemělo být svážení odpadu odloženého mimo místa k tomu určená; čas, který musí věnovat této činnosti, potom musí zákonitě chybět jinde.

Kam s nefunkční záøivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou
zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či
úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný
odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se
prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se
přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme
používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy
kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček:
pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře v ulici Pardubické č.p. 1630. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro
naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme
z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli
použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky
nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších
aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
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Tak alespoň touto cestou apeluji na slušné občany, kteří jsou
svědky takovéhoto chování, aby nebyli lhostejní, a když sami z nějakého důvodu nechtějí zasáhnout, aby zavolali strážníky Městské
policie na číslo 736 641 952 nebo 466 959 660 (pokud ještě nemáte, uložte si je do mobilu, mohou se Vám hodit i z jiného důvodu)
a informovali je o takovémto dění a třeba i pořídili video nebo fotografie. Je to asi jediná možnost, jak takovému chování zabránit
a viníka potrestat. Z odloženého odpadu bývá těžké dopátrat jeho
vlastníka a ještě těžší mu potom dokázat, že odpad odložil. Ale být
chycený při činu už řešení má. K tomu nám pomáhá i mobilní kamera, kterou na nejproblematičtější stanoviště odpadu dle potřeby umísťuje městská policie. Doufám, že se díky pomoci všímavých
občanů a mobilní kamery podaří tento nešvar alespoň omezit, když
už ne zcela odstranit.
Helena Klápová, OŽP

Sběr použitých tonerù
a cartridgí
Naše město se zapojilo do ekologického programu na sběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Sběrný box pro předání k recyklaci je umístěn v budově městského
úřadu, a to ve čtvrtém poschodí před kanceláří Odboru životního
prostředí. Do sběrného boxu se tyto použité tonery a cartridge vkládají buď ve vzduchovém obalu, v igelitovém sáčku nebo jinak zabalené, aby nedošlo k jejich poškození. Myslete ekologicky a přineste použité cartridge a tonery do sběrného boxu. Nevhazujte je
prosím do komunálního odpadu; odevzdání zde je zdarma a použité cartridge a tonery budou dále využity.
OŽP
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Z rekonstrukce sportovního stadionu
se radují nejvíce fotbalisté, ale radost určitě pøinese
i našim školákùm a všem sportovcùm v Pøelouči
Psal se prosinec roku 2015 a na sportovním stadionu se
konečně odstartovala velká rekonstrukce fotbalového hřiště
a atletické dráhy. V rámci tohoto velkého projektu, na který jsme
získali dotace MŠMT ve výši 5 mil. Kč a celkové náklady dosahují výše 25,5 mil. Kč, se podařilo připravit především novou
plochu pro naše fotbalisty o rozloze 10 406 m2. Aby špičková
a hodně kvalitní plocha hřiště zůstala ve výborné kondici, bylo třeba vybudovat pod plochu celého hřiště drenáže pro odvod
dešťových vod, dále zajistit vsakovací objekt pro drenáže a nový
závlahový systém včetně vrtané studny. Nové střídačky jsou připravené celkem pro 2x12 hráčů. K dispozici je nová časomíra.
Určitě za zmínku stojí i nové zábradlí podél celého hřiště.
Druhou hlavní částí celé rekonstrukce byla atletická dráha,
která nám v Přelouči mnoho let chyběla. I my se již nyní můžeme pyšnit profesionálním atletickým oválem o délce 400 m, který má 4 dráhy. Pro trať 100 m je k dispozici nový výběhový úsek.
Na dráhu byl použit tartan, umělý sportovní pryžový povrch,
vhodný zejména na atletiku a sportovní a školní hřiště. Tento
povrch patří určitě mezi nejkvalitnější daného oboru. Zaručuje
vysokou UV stabilitu, mrazuvzdornost, životnost až desítky let.
Kromě fotbalového hřiště a atletické dráhy se zároveň podařilo opravit celé zázemí pro sportovce a návštěvníky areálu.

Do této části oprav patří určitě nová zateplená fasáda, střešní
krytina, tepelné izolace, okna, dveře, podhledy, obklady, dlažby,
elektroinstalace, ozvučení, ZTI, zámková dlažba. Hráči ocení nové vybavení kabin a sprch. K dispozici je kuchyně, místnost pro
občerstvení, klubovny a WC pro vozíčkáře. Pro naše diváky se
také opravila nosná konstrukce tribuny, nová podlaha tribuny
a připraveno je celkem 518 nových sedaček. V areálu sportoviště byl vybudován nový vodovod délky 220 metrů.
Jako bonus v rámci celé stavby uvítá všechny návštěvníky
opravená vstupní brána stadionu, což je již zásah skutečně nad
původně plánovaný rozsah oprav, ale díky za něj. Vstup na nové hřiště je tím ještě více slavnostnější. Na závěr ještě probíhá
i celková úprava okolního terénu a zeleně.

Píše se srpen 2017 a Město Přelouč a FK Přelouč srdečně zvou naše občany a širokou veřejnost na slavnostní
otevření nově zrekonstruovaného sportovního stadionu
dne 6. září 2017 od 16 hod. Možná bude prohlídka všech
prostor stadionu, připravený je turnaj přípravek malých
fotbalistů a další doprovodný program. Těšíme se na Vás.
Vlastimil Černý a Marcela Gryčová

Štít Občanské záložny
budou již brzy zdobit nové ozdobné vázy
Dne 15. a 16. srpna 2017 došlo k odstranění ozdobných
váz ze štítu Občanské záložny.
U těchto váz bylo zjištěno jejich poškození v takovém rozsahu, že hrozilo odpadávání jednotlivých kusů, a tím i ohrožení chodců u budovy. Ozdobné vázy byly osazeny na začátku
90. let v rámci rekonstrukce pláště budovy Občanské záložny. Po jejich sejmutí došlo k zjištění, že vázy již nelze opravit.
Proto v nejbližší době budou nahrazeny novými, neboť se
jedná o nemovitou kulturní památku a ráz budovy musí být
zachován.
Lubomír Novotný
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Nominace 23. ročníku udílení cen Františka Filipovského
CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO
za nejlepší ženský herecký výkon
v dabingu
uděluje Město Přelouč
Tereza Bebarová
seriál Vláda I. (Borgen)
role: Birgitte Nyborg Christensenová
(Sidse Babett Knudsen)
režie: Jiří Kodeš
Vyrobila Česká televize
Martina Hudečková
film Dítě Bridget Jonesové
(Bridget Jones's Baby)
role: Bridget Jonesová (Renée Zellweger)
režie: Eva Spoustová
Vyrobilo studio Virtual pro CinemArt
Sylva Talpová
film Soukromé očko (After All These Years)
role: Audrey (Wendie Malick)
režie: Daniel Dítě
Pro MAC TV spol. s r.o. (TV JOJ) vyrobila Brněnská soukromá televize

CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO
za nejlepší mužský herecký výkon
v dabingu
uděluje Město Přelouč
Zdeněk Maryška
film Richard III. (Richard III)
role: Richard III. (Ian McKellen)
režie: Jiří Brouzdal
Vyrobila Tvůrčí skupina Josefa Petráska pro
AMC Networks
Jiří Plachý
film Mládí (Youth)
role: Fred Ballinger (Michael Caine)
režie: Martin Těšitel
Vyrobilo studio Soundwave pro Bohemia MP
Jan Vlasák
film Mládí (Youth)
role: Mick Boyle (Harvey Keitel)
režie: Martin Těšitel
Vyrobilo studio Soundwave pro Bohemia MP

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY
za dětský herecký výkon v dabingu
do 15 let věku dítěte „KOUZELNÝ PRSTEN“
garantem je Ondřej Kepka
a prezidium Herecké asociace
Ondřej Balcar
film Room (Pokoj)
role: Jack (Jacob Tremblay)
režie: Martin Těšitel
Vyrobilo studio Soundwave pro Bohemia MP
Eliška Jirotková
film Heidi, děvčátko z hor (Heidi)
role: Heidi (Anuk Steffen)
režie: Karel Novák
Vyrobilo studio Soundwave pro Bohemia MP

6

Matěj Macháček
seriál Hlasiťákovi I. (The Loud House)
role: Lincoln
režie: Jiří Kvasnička
Vyrobila společnost SDI Media pro Nickeloden
(Viacom)

CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO
za nejlepší zvuk
dabovaného audiovizuálního díla
uděluje Asociace pracovníků se zvukem
film Já, kocour (Nine Lives)
Zvuk:
Jiří Götz
Mix zvuku: Peter Kučera – studio Opona
Vyrobila Tvůrčí skupina Josefa Petráska ve studiu Pro-Time pro Bioscop
film Mládí (Youth)
Zvuk:
Miloš Sommer
Vyrobilo studio Soundwave pro Bohemia MP
film Velký draft (Draft Day)
Zvuk:
Michal Zatloukal
Pro MAC TV (TV JOJ) vyrobila Brněnská soukromá televize

CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO
za překlad a úpravu
dabovaného audiovizuálního díla
uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů
za přispění Obce překladatelů
film Dítě Bridget Jonesové
(Bridget Jones's Baby)
Překlad:
Vojtěch Kostiha
Dialogy:
Eva Spoustová
Vyrobilo studio Virtual pro CinemArt
film Kniha džunglí (The Jungle Book)
Překlad:
Vojtěch Kostiha
Texty písní: Pavel Cmíral, Olga Walló
Dialogy:
Vladimír Žďánský
Producent české verze: Disney Character Voices
International, Inc.
Vyrobilo studio Virtual
film Vánoce u Cartwrightů
(Christmas at Cartwright's)
Překlad:
Milan Stejskal
Dialogy:
Luděk Koutný
Vyrobila Tvůrčí skupina Josefa Petráska ve studiu Pro-Time pro AMC Networks

CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO
za dabingové zpracování
audiovizuálního díla
uděluje Český filmový
a televizní svaz FITES, z.s.
film Až tam nezbyl žádný
(And Then There Were None)
Překlad:
Helena Rejžková
Dialogy:
Petra Jindrová
Zvuk:
Petr Kočík
Produkce: Markéta Stegbauerová
Režie: Petr Pospíchal
Vyrobila společnost SDI Media pro HBO

film Dítě Bridget Jonesové
(Bridget Jones's Baby)
Překlad:
Vojtěch Kostiha
Zvuk:
David Tomášek
Produkce:
Adéla Bláhová, Kateřina Jindrová Zítková, Klára Sedlmajerová
Dialogy a režie: Eva Spoustová
Vyrobilo studio Virtual pro CinemArt
film Prácička v Itálii (The Italian Job)
Překlad:
Veronika Kvapilová
Dramaturgie:
Petr Šaroch
Asistentka režie:
Hana Zapletalová
Mistr zvuku:
Petr Lenděl
Vedoucí produkce: Markéta Vyšínová
Vedoucí dramaturg: Alena Poledňáková
Vedoucí realizace: Pavel Fuchs
Dialogy a režie:
Michal Vostřez
Vyrobila Česká televize

CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO
za dabingové zpracování
televizních nebo filmových snímků
animované a dětské tvorby
uděluje Město Přelouč
film Dobrodružství ze Země Nezemě
(Peter & Wendy)
Překlad:
Iveta Kristek Pavlovičová
Dialogy:
Kristýna Skružná
Dramaturgie:
Lucie Musílková
Zvuk:
Tomáš Mourek
Produkce:
Pavla Draxlerová
Vedoucí výroby:
Jana Janoušková
Vedoucí dramaturg: Olga Potužáková
Šéfproducent:
Jaroslav Richtr
Režie:
Petr Pospíchal
Ve studiu Barrandov dabing vyrobila FTV Prima spol. s r.o
film Hledá se Dory (Finding Dory)
Překlad:
Vojtěch Kostiha
Produkce: Adéla Bláhová, Kateřina Jindrová
Zítková, Klára Sedlmajerová
Zvuk a střih zvuku: Guillermo Teillier
Zvukové efekty:
Petr Macháně
Dialogy a režie:
Jiří Sádek
Umělecký dohled: Maciej Eyman
Výsledný mix:
Shepperton International
Producent české verze: Disney Character Voices
International, Inc.
Vyrobilo studio Virtual
film Příběhy ze Země Oz: Dorotčin návrat
(Legends of Oz: Dorothy's Return)
Překlad:
Kateřina Procházková
Úprava:
Kateřina Mendlová Horáčková
Režie:
Pavla Horňáková
Hudební režie: Robert Jícha
(uveden jako Jakub Štěpán)
Zvuk:
Patrik Zelenský
Písňové texty: Lucia Budická
Produkce:
Peter Čížek
Spolupracoval: Branislav Mitka
Pro MAC TV spol. s r.o. (TV JOJ) vyrobila Brněnská soukromá televize
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CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO
za dabingové zpracování TV seriálu
uděluje FITES, z.s. (s podporou donátora)
seriál Bylo, nebylo I. (Once Upon a Time)
Překlad:
Martin Massaniec
Dialogy:
Zuzana Gilániková
Dramaturgie:
Marek Píša
Zvuk:
Daniel Němec
Produkce:
Tereza Houžvicová
Vedoucí výroby:
Marie Přívratská
Vedoucí dramaturg: Daniel Košťál

Šéfproducent: Jaroslav Richtr
Režie:
Lucie Petra Svobodová
Ve studiu Médea Promotion Dabing, člen skupiny Médea Group vyrobila FTV Prima spol. s r.o.
seriál Vinyl (Vinyl)
Překlad:
Jiří Kobělka
Zvuk:
Martin Václavík
Produkce:
Jana Trefná
Dialogy a režie: Janoš Vaculík
Pro HBO vyrobila společnost SDI Media

w

seriál Vláda I.
(Borgen)
Překlad:
Helena Březinová
Dramaturgie:
Jiří Flígl
Asistentka režie:
Eva Maxová
Mistr zvuku:
Zdeněk Dušek
Vedoucí produkce: Markéta Vyšínová
Vedoucí dramaturg: Alena Poledňáková
Vedoucí realizace: Pavel Fuchs
Dialogy a režie:
Jiří Kodeš
Vyrobila česká televize

František Filipovský pøeloučská osobnost
František Filipovský je jedním z našich nejosobitějších komiků
českého divadla a filmu. Do povědomí české kulturní obce se dostal nejen díky skvěle ztvárněným divadelním a filmovým rolím, ale
také jako rozhlasový interpret próz Karla Čapka a Karla Poláčka,
ale i jako vypravěč pohádek, moderátor a konferenciér. Nepříliš známá je také řada jeho vystoupení v pořadech uměleckého přednesu, kdy měli diváci neopakovatelnou možnost spatřit jeho cit pro
českou řeč a umění, s jakým spojoval recitaci s pohybem, mimikou a účelným gestem. Nezapomenutelné je i jeho působení
v dabingu, kde si automaticky Filipovského hlas spojujeme s filmovými postavami francouzského komika Louise de Funese.
Na velkého mistra hlavních i malých rolí Františka Filipovského vzpomínají všichni, ale tento rok především Přeloučáci.
Letos uplyne sto deset let od jeho narození v Přelouči 23. září 1907.
V domě č.p. 9 se v Přelouči narodil do rodiny skladatele a hudebníka Františka Filipovského staršího. Vystudoval gymnázium v Pardubicích. Již od raného mládí se zajímal o kulturu a kromě hudby
také o divadelnictví. Hrál na několik hudebních nástrojů a zpíval
i ve sboru. Jeho začátky určitě nebyly lehké, zvláště když začínal v Kleinově kočovné venkovské divadelní společnosti. Poté byl členem Voicebandu E. F. Buriana, hudebně recitačního souboru založeného roku 1927. Pokračoval v roce 1930 v Intimním divadle a od 1931 ve
smíchovské Aréně. Byl opakovaně členem Osvobozeného divadla
v letech 1932 až 1938. Nejprve na scéně u Nováků, později v Rokoku i pod názvem Spoutané divadlo a od roku 1935 opět U Nováků.
V roce 1939 působil U Nováků jako režisér v Divadle Járy Kohouta
a od roku 1940 pak jako šéf činohry v Moderním divadle na Žižkově, dříve Akropolis. Odtud přešel do angažmá k Jaroslavu Fošenovi
na scénu Švandova divadla na Smíchově, následovalo Nezávislé divadlo, které působilo na scéně pražské Alhambry. Později přešel do
Uranie v pražských Holešovicích. Od 1. 8. 1945 až do 31. 7. 1992 byl
členem Činohry Národního divadla, kde si zahrál desítky rolí, například ve hrách Misantrop, Hrátky s čertem, Maryša, Lucerna, Don Juan,
Cyrano z Bergeracu, Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka atd.

Působil v rozhlase a v televizi
V roce 1953 při zahajovacím vysílání Československé televize dne 1. května byl prvním českým hercem, který dostal možnost
vystoupení a živé improvizace na obrazovce. V televizi pak dlouhá
léta úspěšně vystupoval v řadě inscenací a filmů.
Nezapomenutelný hlas Františka Filipovského
František Filipovský si po celý svůj zajímavý život zachoval osobitý humor. Neproslavil se jen před kamerou, ale také před mikrofonem jako vynikající dabér, kde nezapomenutelně zazněl jeho hlas.
Na památku jeho jedinečnosti dabéra se v Přelouči každoročně uděluje Cena Františka Filipovského za dabing.
Marcela Danihelková

František Filipovský se nejvíce proslavil ve filmu
Ve filmových rolích se objevoval již od 30. let, nejprve jako komik a v rolích studentů. Hrál ve více než sto filmech. Trvale zůstal
v povědomí ve filmech Škola, základ života z roku 1938, Cesta do
hlubin študákovy duše z roku 1939. Z novějších filmů to byl Císařův pekař a pekařův císař, Dobrý voják švejk, Hrátky s čertem, 1956,
Dívka na koštěti 1972, Marečku, podejte mi pero 1976. V roce 1977
si zahrál roli dědy Lišky v komedii režiséra Václava Vorlíčka Což
takhle dát 1976. Jako pan Valerián se objevil v úspěšných filmech
„o básnících“ režiséra Dušana Kleina.
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CHOVATELSKÁ A ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
SVINČANY 2017

Září je pravidelný termín pro pořádání chovatelských a zahrádkářských
výstav, které mají ve Svinčanech velkou tradici. Ta letošní je v pořadí 36.
a uskuteční se 23.–24. září 2017.
Výstava bude v sobotu otevřena od 8 do 17 hod. a v neděli od 8 do 15 hod.
Pro milovníky chovatelství se připravuje okresní soutěžní výstava králíků
s expozicí zvířat mladých chovatelů. Dále výstava drůbeže, holubů, okrasného ptactva a akvarijních ryb. Připraven je také prodej chovných zvířat, chovatelských potřeb a vitamínových doplňků. K vidění bude ukázka výroby
chovatelských zařízení. Pro milovníky květin a zahrady je připravena výstava ovoce, zeleniny, květin, kaktusů, sukulentů, bonsají, zahrádkářských potřeb, dekoračních prvků do zahrady, zahradní a lesní techniky, včelařská expozice a ukázka starého zemědělského nářadí. Zakoupit si můžete také vše
pro pěstování jedlých a léčivých hub a další sortiment. Připravena bude i přehlídka ze sklizně zemědělských plodin. Na výstavě svoji prezentaci budou
mít také žáci ZŠ Choltice. Po celý průběh výstavy je zajištěno parkoviště,
občerstvení a stánkový prodej, včetně prodeje regionálních produktů. Výstava je obohacena o živou hudbu, vystoupení mažoretek, folklorních souborů, soutěže pro děti a projížďka na koních. Výstava bude zakončena v neděli odpoledne za zvuku mysliveckých trubačů slavnostním vyhodnocením
výstavy s předáním čestných cen a pohárů pro nejlepší vystavovatele.
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NOVINKY V MÌSTSKÉ KNIHOVNÌ
Městská knihovna v Pøelouči zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
Vojenství
BALCAR, Bohuslav
Z Normandie přes Ardeny až k nám: bojová cesta jednotek US Army, které osvobozovaly v roce 1945 ČSR: úplná historie.
Domažlice: Resonance, 2017.
ZOUZAL, Tomáš
Zabráno pro SS: zřízení výcvikového prostoru Böhmen v letech 2. světové války.
Praha: Naše vojsko, 2016.

Cestopisy. Průvodce
BONĚK, Jan
Praha esoterická. Pražská katedrála Matyáše z Arrasu a Petra Parléře.
Praha: Eminent, 2010.
KREJČOVÁ, Vendula
Objektiv objevuje svět.
Praha: Česká televize, 2017.
KRUŠINS'KA, Olena Anatolijivna
Zakarpatí: průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí. Praha: Academia, 2017.

Matematika
STEWART, Ian
Kabinet matematických kuriozit profesora Stewarta.
Praha: Dokořán: Argo, 2013.

Životopisy
BAUER, Jan
Ďábel Valdštejn: pozoruhodný osud vévody frýdlantského.
Řitka: Nakladatelství Čas, 2017.

Dopravní prostředky. Technika
PAVLŮSEK, Alois
Báječná léta s Jawou: 1929–2015.
Brno: CPress, 2016.

MERTLÍK, Vladimír
Habsburkové: nelehká samota trůnu.
Praha: Česká televize, 2017.

Umění
JANOCH, Petr
Fénixové českých zámků: příběhy neobyčejných lidí, kteří dokázali obnovit chátrající dědictví našich předků.
Praha: Fragment, 2017.
NOVÁK, Jan
Fenomén českého loutkářství: nejstarší
amatérské loutkářské soubory.
Praha: KANT, 2016.

EGGHARDT, Hanne
Muži Marie Terezie: její milovaní, její rádci a opory trůnu. Praha: Ikar, 2017.
KRÁSNÁ LITERATURA
GROEN, Hendrik
Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku.
Praha: XYZ, 2017.
SVÁTEK, Josef
Hrabě Špork: román z osmnáctého století. Jindřichův Hradec: Stefanos, 2017.

BALCI, Güner Yasemin
Arabboy: jak se žije arabským chlapcům
v Evropě, aneb, krátký život Rašída A.
Brno: Barrister & Principal, 2017.
KALFAR, Jaroslav
Kosmonaut z Čech. V Praze: Plus, 2017.
HARDING, Thomas
Dům u jezera: jeden dům, pět rodin a sto
let německé historie.
Trnová: Bourdon, 2017.
KING, Laurie R.
Holmesova učednice, aneb, Královna
v ohrožení. Praha: Argo, 2016.
ZWEIG, Stefan
Svědomí proti násilí: Castelliův zápas
s Kalvínem. Praha: Prostor, 2017.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PÁVKOVÁ, Bohdana
Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči.
Brno: Edika, 2014.
PEROUTKOVÁ, Ivana
Anička v zahradě. V Praze: Albatros, 2017.
LEONARD, M. G.
Podivuhodný nosorožík: příběh opravdového přátelství. Praha: Pikola, 2017.
GOES, Peter
Cesta časem: světové dějiny v obrazech.
Zlín: Kniha Zlin, 2017.
JK

Městská knihovna informuje…
Vážení vyučující, dovolte nám poděkovat za vaši přízeň v loňském školním roce.
Jenom díky vám a vašemu zájmu o naši práci jsme mohli
přivítat v knihovně na našich programech téměř všechny přeloučské děti školou povinné a řadu z nich i opakovaně.
Také ve školním roce 2017/2018 jsme připraveni společně
s vámi nabízet dětem a studentům aktivity, rozvíjející jejich čtenářskou a informační gramotnost, čtenářské dovednosti a kritické myšlení. Navíc jsme připraveni je pobavit, rozesmát, přinutit k zamyšlení a možná i trochu překvapit. Máme pro ně i pro
vás přichystané odborné a literární lekce, dramatické dílny i zajímavé soutěže.
Všechny podrobnosti k naší letošní nabídce si můžete najít
na našich webových stránkách v sekci informace pro vyučující, nebo vyzvednout v tištěné formě přímo v knihovně.
Za všechny své spolupracovnice se těším na další setkání
s vámi i s dětmi z mateřských, základních i středních škol z Přelouče a okolí.
Ladislava Hývlová
Městská knihovna Přelouč
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ZPRÁVY Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
PRÁZDNINOVÉ VÝPRAVY
ZA DOBRODRUŽSTVÍM
I o letošních prázdninách jsme pro děti připravili čtenářské
dílny plné zábavy i poučení. Během dvou letních měsíců s námi
dětští čtenáři strávili příjemné chvíle se sedmi úžasnými knihami.
Při prvním setkání se děti seznámily s knížkou KOČKOPES
KVÍDO (Miloš Kratochvíl). Při čtení namalovaly své vlastní vymyšlené křížené tvory a při hledací hře v parku určovaly rozdíly
mezi kočkami a psy.

Na druhé schůzce nazvané MALÝ DETEKTIV si adepti na soukromá očka procvičili postřeh, vymysleli několik detektivních příběhů a rozluštili mnoho kvízů a hádanek. Na důkaz toho, že si
počínají jako správní detektivové, si pak domů odnesli odznak
s nápisem JSEM NA STOPĚ.
Na začátku srpna na naše knihomily čekala čtenářská dílna
JIRKOVA ZÁZRAČNÁ MEDICÍNA (Roald Dahl). Z roztodivných ingrediencí děti pomohly Jirkovi vyrobit kouzelný lék pro zlou babičku, a protože byl opravdu ale opravdu přesladký, nakonec ho
i téměř všechen snědly.

Druhá srpnová výprava za dobrodružstvím byla věnována
knize JEZEVEC CHRUJDA DOBÝVÁ VESMÍR (Petr Stančík). Vesmírní cestovatelé vymysleli několik krátkých a vtipných příběhů
o jezevci Chrujdovi, nakreslili si a pojmenovali své vlastní rakety
a na všech 11 barevných planetách splnili nelehké úkoly.
Další čtenářská dílna nesla název ZLOČIN MEZI DINOSAURY
(Klára Smolíková). Děti absolvovaly dobrodružství plné kostí a překvapení. Nebyla nouze o záhady, ale všechny byly nakonec úspěšně vyřešeny.
Při předposledním prázdninovém setkání s knížkou ĎÁBELSKÁ ZUBAŘKA (David Walliams) děti zažily nečekané věci. Jen
doufejme, že si z napínavého dobrodružství odnesly pouze příjemný čtenářský zážitek, a ne strach ze zubní ordinace.

Říká se – nakonec to nejlepší – a tím je kniha LICHOŽROUTI. Srdečně zveme obdivovatele Hihlíka i dalších postaviček z oblíbené knížky Pavla Šruta. Přijďte si vyrobit ponožkové mazlíky,
které si odnesete domů na památku.
Již nyní pro Vás připravujeme další povedené akce a těšíme
se na Vás v našem upraveném dětském oddělení.
Eva Fundová

VELKÁ PRÁZDNINOVÁ HRA
DOBRODRUŽSTVÍ V ULICÍCH
O prázdninách jsme pro děti připravili hru s názvem Dobrodružství v ulicích,
jejímž posláním bylo upozornit na zajímavá místa v našem městě.
Herní plán, který si zájemci vyzvedli
přímo u výpůjčního pultu naší knihovny,
obsahoval 17 zastavení. Soutěžící zavítali např. k farnímu kostelu sv. Jakuba, k rodnému domu Františka Filipovského či k pomníku obětem fašismu a rasismu. Úkoly
na ně však čekaly i na dětském hřišti, na
hřbitově či na Slavíkových ostrovech. Na
čtyřech zastávkách mohli získat za splnění úkolu razítko – přímo v Městské knihovně Přelouč, na Městské policii, v knihkupectví AMIPA a v KICMP, kde si zároveň
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prohlédli i výstavu lega Co se vešlo do vitrínky. U sportovní haly zjišťovali, kdo ne-

smí vstoupit do areálu, na vlakovém nádraží, kolik stojí zlevněný knižní jízdní řád.
U DDM počítali, kolik se v oknech nachází papírových domečků, v parku hledali kamennou sochu. V okolí náměstí T. G. Masaryka museli objevit strom ginkgo biloba
a jako bonus přinést jeden list.
Ač bylo v podmínkách soutěže psáno,
že stačí splnit pouze 10 úkolů dle vlastního výběru a získat 3 razítka, většina
účastníků vrátila kompletně vyplněný hrací plán se 4 razítky a jako bonus přinesla
i listy jinanu dvoulaločného. Za odměnu
si pak výherci mohli vybrat cenu, a co jiného než pěknou knihu.
Děkujeme za spolupráci a pomoc
Městské policii, KICMP jmenovitě Matěji Peštovi, knihkupectví AMIPA a Technickým službám města Přelouče.
Eva Fundová
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS V ŘÍJNU

Inzerce
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ZVEME VÁS
Zveme vás v Pøelouči:
n Panelová výstava „Přeloučský rodák František Filipovský“. V prostorách Kulturního a informačního centra města
Přelouče na Masarykově náměstí můžete navštívit stálou panelovou výstavu. Můžete se zde seznámit s předky a rodinou
Františka Filipovského, dozvíte se více o jeho dětství, vzdělání, působení v přeloučských spolcích, o jeho počátcích v herectví i samotné kariéře herce. Texty jsou doplněny řadou
zajímavých a málo známých fotografií a dalších dokumentů.
Vstup na výstavu je zdarma.
n 26. 8. 2017 v 11.30 hodin startuje 10. ročník RALLY
ŽELEZNÉ HORY – Historická vozidla
n 6. září 2017 od 16 hodin Slavnostní otevření zrekonstruovaného sportovního stadionu
n 8. září 2017 začínají v Občanské záložně Taneční kurzy 2017
n Od 16. 9. do 15. 10. 2017 se uskuteční v Divišově vile výstava naivních obrázků pana Ivo Štěpánka. Po dvouleté
přestávce bude autor prezentovat především kresby z tohoto období.
n V sobotu 23. září od 10.00, 13.00 a 14.00 hodin se koná komentovaná prohlídka vodní elektrárny. Prohlídku
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pořádá Kulturní a informační centrum města Přelouče společně s Východočeskou galerií v Pardubicích a společností
ČEZ. Vzhledem k omezené kapacitě je třeba nahlásit svoji
účast předem na vybranou hodinu správci muzejních sbírek
na mail muzeum@ksmp.cz, telefon 731 697 085 či osobně.
V případě velkého zájmu je možné přidat další časy. Vstup
je zdarma.
n 26. září 2017 od 18 hodin se koná přednáška Mgr. Matěje Pešty na téma „Z dějin železnice v Přelouči“. Jste
srdečně zváni do sálu KICMP na Masarykově náměstí. Vstupné činí 40 Kč.

Zveme Vás na akce v okolí:
n 26. 8. 2017 od 14 hodin v Řečanech nad Labem na Den
otevřených dveří Komunitního domu pro seniory – prohlídka prostor a bohatý kulturní program
n 26. 8. 2017 od 13 hodin ve Chvaleticích před DK „Loučení s létem 2017“
n 9. 9. 2017 CHOLTICKÝ DEŠTNÍK na Zámku Choltice
n 9. 9. 2017 od 13 hodin „Svojšický podzim 2017“ v kulturním areálu SVOJŠICE.
n 23. 9. 2017 od 13 hodin Národní hřebčín Kladruby – Zábavné rodinné odpoledne
n 23.–24. 9. 2017 Chovatelská a zahrádkářská výstava
SVINČANY 2017
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
Holandsko, země tulipánù, sýrù
a větrných mlýnù
8. května 2017 jsme se vydali, my žáci 8.
a 9. ročníku, na cestu do Holandska. Po 11 hodinách cesty jsme dorazili do Naardenu, městečka,
které je místem posledního odpočinku J. A. Komenského. Poté jsme odjeli do hlavního města
Amsterdamu, kde jsme navštívili mimo jiné i brusírnu diamantů a projeli se vyhlídkovou lodí po
grachtech. Byl čas i na nakupování a tehdy jsme
si poprvé prověřili své jazykové znalosti. Druhý
den jsme navštívili Alkmaar, historické město
s nádhernými starobylými štíty budov. Ani návštěva skanzenu Enkhuizen nás nezklamala. S větrnými mlýny jsme se seznámili v Zaanseschans,
někteří z nás nahlédli i dovnitř. Třetí den nás
čekala historická rybářská vesnička Volendam
a návštěva sýrárny a výrobny dřeváků. Třešničkou na dortu byl květinový park Keukenhof. A ještě něco jsme si odnesli… V Holandsku si musíte dávat větší pozor na kola než na auta. Naše
poděkování patří paní učitelce M. Skálové, P. Chotěborské a K. Pokorné za zdárný průběh a organizaci zájezdu.
A. Lengerová, A. Kozumplíková,
D. Kuba žáci 8. B

Potom žáci navštívili výrobní haly, kde se mohli
podrobně seznámit s výrobou. Mnoho žáků zde
našlo své příbuzné nebo kamarády. Všichni si prohlédli zajímavé prostředí a moderní automatické
nebo poloautomatické linky. Mohli se zeptat na
vše, co je zajímalo. Podívali se i do skladu, odkud
se výrobky vyvážejí téměř do celého světa. Exkurze byla velmi poučná a zajímavá.
Mgr. M. Bulušek

Poděbrady
7. 6. 2017 (středa) jsme společně s 8. B vyrazili na výlet do Poděbrad. Nejprve jsme jeli vlakem do Kolína a tam jsme přestoupili na vlak
do Poděbrad. První věc, která mě osobně nejvíce
zaujala, bylo krásně upravené nádraží malbami
v lázeňském stylu. Hned za nádražím na nás
vykukoval pěkně upravený park a usmívající se
sluníčko. Pak jsme zamířili do filmového muzea – byla to vážně pokoukaná! Zde byla možnost vyfotit se s jakoukoli vaší oblíbenou filmovou postavou – každý toho využil. Také nám moc
milý pan ředitel tohoto muzea řekl různé zajímavosti, jak se například tyto postavičky vyrábějí.

Centrum øemesel a bylinné zahrady
Botanicus
Třetí třídy se letos v rámci třídního výletu podívaly do Centra řemesel Botanicus v Ostré n. L. Ve
středověké vesničce nás přivítali průvodci v dobových kostýmech, kteří nás nejdříve provedli.

V dílnách se děti seznámily s prací řemeslníků.
Měly možnost pozorovat práci dráteníků, knihtiskařů, výrobu mýdel, svíček, papíru, provazů, košíků či ražbu mincí. Všechna řemesla si mohly
vyzkoušet a zároveň se dovědět více o jejich historii. V hodovní síni nás čekala hojnost jídla a pití. V celém areálu jsme platili groši, které jsme
směnili v místní směnárně. Nakonec jsme si prohlédli i rozsáhlé bylinné zahrady, ze kterých pochází i sortiment přírodní kosmetiky, který lze
zakoupit v obchodě centra.
Mgr. V. Vašíčková

Exkurze do Kiekert cs.
Ve dnech 9. a 30. května 2017 navštívili žáci 8. tříd přeloučskou firmu KIEKERT cs., ve které
se vyrábějí centrální zámky do aut. Kiekert je německá firma, která má své pobočky po celém
světě. Jedna z největších je právě v Přelouči.
Nejprve se všichni v zasedací místnosti seznámili se vznikem firmy a jejím postupném vývoji.
Dozvěděli se, že měla původně asi 200 zaměstnanců, zatímco nyní již jich má zhruba 10x tolik.
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Po úchvatné prohlídce jsme měli ještě chviličku
času, a tak jsme si každý koupil buď zmrzlinu,
nebo pizzu. Za mě výborný. Když jsme dojedli
a pokochali se náměstím v Poděbradech, šli jsme
na parník, který s námi plul po řece Labi. Projížďka byla nádherná! Nejen, že jste tam měli suprový výhled do krásné přírody, ale mohli jsme si
zde dát i vynikající oběd. Po hodinové projížďce
nám paní učitelky daly hodinu a půl rozchod. Poté už jsme jen naskočili na vlak a hurá domů.
Myslím, že výlet stál opravdu za to a velké díky
paní učitelce Holické za naplánování tohoto výletu a za trpělivost s námi.
E. Vágnerová, 8. B

Tradičně netradiční sportování
Celé jedno dopoledne sportování si užili žáci prvního stupně naší základní školy. V průběhu
čtyř hodin museli splnit osm náročných sportovních disciplín. Největší zájem byl opět o překážkovou dráhu, kde museli prokázat nejen svou
rychlost, ale i obratnost. Pro všechny sportovce
bylo připraveno malé občerstvení, pro nejlepší
potom sladká odměna.
PaedDr. M. Souček

Čertovina, Vojtěchov
Trochu strachu, trochu kouzel, hodně pekelného smradu, pavučin a hlavně čerti – to nás
čekalo v Čertovině u Hlinska. Kromě prohlídky
pekla měli druháci úkol – vysvobodit jednu čertici, kterou zaklel samotný kníže pekel Lucifer!
Naštěstí vše dobře dopadlo, a tak jsme si po ná-

vštěvě pekelného podzemí mohli všichni pěkně
z výšky prohlédnout krajinu okolo Hlinska z rozhledny Vojtěchov. Byl to krásný výlet. ☺
Mgr. D. Staňková

Pasování
V závěru června proběhlo v oddací síni Záložny slavnostní pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského.
Mgr. M. Černohlávková

Školní exkurze 5. B a 4. A – Praha
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 se zúčastnili žáci 5. B
a 4. A dlouhodobě slibované exkurze do Prahy,
kde navštívili zoologickou zahradu a projeli se

po Vltavě lodí. Cesta rychlíkem a místní dopravou
utekla rychle a před devátou hodinou se už stálo před hlavním vchodem ZOO. Žáci postupně
navštívili v ZOO např.: pavilon tučňáků, vodní
svět a opičí ostrovy, pavilon kočkovitých šelem,
údolí slonů, africký dům, pavilon lachtanů, indonézskou džungli, pavilon goril. Žáci se potom
projeli místní lanovkou. Po přesunu na přístaviště nastoupili na hodinovou plavbu lodí. Žákům
se otevřel nevšední pohled na Prahu z řeky Vltavy. Zážitkem bylo i projíždění zdymadla. Na závěr si naši žáci ještě prošli Staroměstské náměstí. Žáci provětrali svoje peněženky nákupem
suvenýrů a občerstvení. Byla to zdařilá exkurze.
Mgr. V. Ostatek

Exkurze na hrad Kost
Žáci ze třídy IV. B ZŠ Masarykovo náměstí
jeli v pátek 2. 6. 2017 na exkurzi na hrad Kost.
Tento gotický středověký hrad patří mezi nejzachovalejší hrady České republiky. Nachází se
v srdci Českého ráje v blízkosti města Sobotka.
Děti se těšily na program „Království draka“. Je to
pohádka o království, které hlídá drak a o zlu, které bude potrestáno. Herci předváděli kaskadérské
kousky na koních i na zemi, obzvlášť se nám líbily šermířské souboje. Královna nám předvedla výcvik královského psa. Po programu jsme navštívili na nádvoří hradu středověkou dílnu mistra
kováře Miloty. Prohlédli jsme si kovářské nářadí,
zbroje, zbraně a setkali jsme se se samotným
mistrem kovářem. Na závěr nás čekal prohlídkový okruh „Rod Kinských v Čechách“. Prohlídka
nás zavedla do hradních paláců (Šelmberský, Vartemberský, Věžový). V rámci tohoto prohlídkového okruhu jsme navštívili všechna hradní nádvoří, kapli sv. Anny a černou kuchyni.
Exkurze se nám všem líbila, viděli jsme
spoustu zajímavých věcí a žáci získali mnoho
nových informací. Po celou dobu exkurze nás doprovázelo krásné slunečné počasí.
Mgr. D. Paráková
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Základní škola Smetanova ul.
Školní rok 2017/18 právě začíná
Pro naši školu je to již padesátý devátý
a přivedl do ní opět tři třídy prvňáčků. 75 žáčků provedou I. stupněm třídní učitelé Mgr. Dana Dostálová (1. A), Mgr. Martina Mrkvičková
(1. B) a Mgr. Michaela Pavlíková (1. C). Třídní
6. A se stala Mgr. Soňa Semerádová (M-Tv),
6. B Mgr. Jan Malý (Z-Ov). Poslední čtyři zmínění pedagogové jsou zároveň novými posilami pedagogického sboru. Dalšími novými
tvářemi naší školy jsou: Mgr. Olga Fritscherová (Aj-Nj), Mgr. Senta Neumanová (ČJ-D),
Mgr. Veronika Kelnerová s aprobací 1. stupeň
a Aneta Šimáková, Dis. – vychovatelka školní družiny.
Školu nadobro opustili čtyři „zasloužilí“ pedagogové: Mgr. Alena Malečková, Hana Neradová, Mgr. Dušan Nový a Mgr. Libuše Tichá.
Přejeme jim zasloužené „doživotní prázdniny“,
vždyť jim prošlo rukama obrovské množství
přeloučských dětí. Děkujeme jim za vše, čím
naši školu obohatili.
A co se nám v uplynulém školním roce povedlo? Samozřejmě dvě největší akce – Vánoční akademie v prosinci a Velikonoční jarmark v dubnu. Třeťáci strávili vydařený týden
v Orlických horách a páťáci tamtéž ještě navíc s výukou anglického jazyka. Čtyřicet žáků II. stupně poznávalo Londýn a další krásy Anglie, sedmáci týden lyžovali v Jizerských
horách. Některé třídy si vyzkoušely přespání
ve škole a zjistily, že noc strávená ve škole
bývá o dost zábavnější než ve škole strávený den.
Dvakrát za rok se konal sběr starého papíru, při němž jsme sebrali celkem 40 960 kg
a utržili za něj 90 000 Kč. Od listopadu do
dubna se sbírala pomerančová a citronová
kůra, které jsme usušili 338 kg v hodnotě
7 000 Kč. Zmíněné finance obdržel Klub rodičů a přátel školy a budou dále využity ve
prospěch našich žáků. Také bych chtěla poděkovat všem žákům i rodičům za sbírání
plastových víček. V 1. pololetí jsme je sbírali pro Denise ze Sopřeče, který trpí svalovou
atrofií, v 2. pololetí pak pro Elišku ze Svítkova, která má atypický Rettův syndrom. Celkem
jsme jich odevzdali asi 400 kg. Bohužel rodiče obou dětí od nás z důvodu komplikací
s odběratelem víčka odebírat již nebudou. Je
to škoda, protože mnohé děti si už navykly
třídit plasty tak, že víčka a uzávěry nosily do
školy. Již podruhé jsme se zapojili do prodeje žlutých kvítků v rámci „Dne proti rakovině“
a vybrali jsme 8 685 Kč. Je pro nás důležité
naučit děti nemyslet jen na sebe, ale rozvíjet
v nich sociální cítění, v dnešní době tolik zapomínané.
Během letních prázdnin došlo v celé budově v ul. Školní ke kompletní rekonstrukci
sociálních zařízení. Bylo vyměněno odpadní
i vodovodní potrubí, které bylo již v havarijním stavu, položeny nové dlažby a obklady.
Sociální zařízení konečně působí „moderním“
a příjemným dojmem, doufám, že to tak zůstane aspoň několik let, kdy na něm nezanechají
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své podpisy někteří naši žáci. Částečnou rekonstrukcí prošla také sociální zařízení v budově v ul. Kladenská. Za finanční podporu
těchto akcí děkujeme hlavně zřizovateli, jmenovitě panu Manželovi, který je připravil a zorganizoval.
Během roku jsme se připravovali i na příchod prvňáčků. Zorganizovali jsme pro ně a jejich rodiče dva Dny otevřených dveří a dvoje
dílničky, při kterých si něco vyrobili a přitom
měli příležitost seznámit se s prostředím školy a budoucími třídními učiteli. Při posledním
tvořivém setkání v červnu se už sešly budoucí kolektivy s třídními učiteli a bez rodičů. Doufáme, že se nám podařil nástup do školy těm
nejmenším co nejvíce zjednodušit.
Za „hladký“ průběh celého uplynulého školního roku patří poděkování všem zaměstnancům školy, všem žákům, rodičům i zřizovateli.
Se školním rokem 2017/18 se přehoupl
počet našich žáků přes 500, počet zaměstnanců se zvýšil na 45, školní družinu navštěvuje 150 žáků a škola sídlí ve třech plně obsazených budovách. Tato čísla napovídají, že
je téměř nemožné, aby celý následující školní rok proběhl bez sebemenších problémů
a komplikací. A tak si jen přejme, aby se nám
je společně se všemi rodiči i zřizovatelem podařilo vyřešit k co největší spokojenosti všech
zúčastněných a abychom v červnu končili s pocitem úspěchu a obohacení v každém z nás.
Magda Pacáková (ŘŠ)

Rozloučení s vycházejícími žáky
Poslední dny školní docházky si žáci naší jediné deváté třídy skutečně užívali. Všichni byli přijati na vybrané střední školy nebo
učiliště, byli přesvědčeni, že učit se už vůbec
nemusí, a tak se připravovali s radostí na své

radové, pro kterou tento školní rok byl rovněž
posledním.
Všem absolventům přejeme, aby základy,
které získali na naší škole, dokázali zúročit a aby
se jim start do nové životní etapy vydařil.

Koláček 2017
Na startu 6. ročníku cyklistického závodu
pro žáky I. stupně se sešlo 45 závodníků, kteří podle systému rozjížděk bojovali o postup
do malého a pak do velkého finále. Žáci 1.–

3. tříd jeli jeden okruh kolem hřiště za Benzinou, žáci 4.–5. tříd okruhy dva. Docházelo
k ostrým bojům, které se neobešly bez pádů,
ty však naštěstí skončily bez zranění. Gratulujeme vítězům a děkujeme sponzorům, panu
O. Horkému z Veselí a obchodu Velocentrum
Přelouč. Nejrychlejšími cyklisty se stali: Karolína Tůmová a Matyáš Horký (1. ročník),
Vanesa Vaňková a Roman Turek (2. ročník),
Andrea Stejskalová a Mikuláš Stehlík
(3. ročník), Magdalena Bydžovská a Filip Košťál (4. ročník), Nela Vácová a Petr Kubačák
(5. ročník).

Reprezentanti školy
V minulém školním roce byli za výborné
výsledky oceněni tito žáci: Petr Smetana (sportovní směr), Vítek Rozkošný (přírodovědně-technický směr), Eva Vrchotová (jazykový směr),
Barbora Kysilková (společenskovědní směr),
Veronika Burešová (nejlepší prvňáček) a Veronika Železná (nejlepší žákyně 5. ročníku). Nejen jim, ale všem žákům přejeme dobrý start
do nového školního roku.

rozloučení se školou. Slavnostní vyřazení proběhlo 28. 6. v místním kině. Žáci připravili pro
všechny přítomné bohatý program, ve kterém
s humorem vzpomínali na svá školní léta.
Nezapomněli poděkovat svým rodičům a vyučujícím a několika svým třídním učitelům,
zvláště té poslední třídní učitelce, paní H. Ne-
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Nabídka kroužkù, kurzù a aktivit DDM Pøelouč
na školní rok 2017/18
tel. 466 672 003, 739 633 508, e-mail: ddm@ddmprelouc.cz
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Spolupráce se Základními školami v Přelouči a Gymnáziem
a SOŠ Přelouč
Nabídku kroužků obdrží děti ve škole v září od svých třídních
učitelů.
Spolupráce se ZŠ Semín (aerobic, sportovní kroužek, dovedné ruce, práce na PC, rybáři…)
Upozornění ! Termíny kroužků jsou pouze orientační a mohou se změnit dle požadavků návštěvníků a také s ohledem na

9 / 2017
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efektivní využití pronajímaných prostor, zvláště u sportovních
kroužků.
Zápis do zájmových útvarů bude probíhat od 4. 9. 2017 v DDM
Přelouč, přihlášky je možno stáhnout z našich www stránek
a poslat na naši adresu, popř. oskenovanou e-mailem.
Zahajovací schůzky proběhnou poslední týden v září – přesné
termíny zveřejníme na našich www stránkách.
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Dùm dětí a mládeže Pøelouč
Pobytové tábory
Krkonoše I.

Turistický tábor s hlavní náplní poznávání krás Krkonoš proběhl v termínu 9. 7. –
15. 7. 2017. Společně se 30 dětmi jsme vyráželi na výlety do okolí chaty Družba v Rokytnici nad Jizerou. Vyvrcholením pobytu byla vycházka po hřebenech, navštívili jsme
pramen Labe, chatu Dvoračky, Labskou boudu a Vrbatovu boudu. Počasí bylo k nám
milostivé, i když trochu chladné. Hlavním
vedoucím byl Pavel Hrdý.

Letos jsme opět navštívili táborovou základnu Domino u Hluboké u Skutče. Tábor
se nachází na kraji lesa v krásném prostředí Českomoravské vrchoviny. Navzdory trochu
deštivému počasí jsme prožili, společně se
sto dětmi, krásných čtrnáct dní naplněných
hrami a zábavou. Tábor proběhl v termínu
16. 7. – 29. 7. 2017. Hlavní vedoucí byla
Blanka Leksová.
Poděkování
Všem pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkům, kteří se podíleli na zdárném
průběhu všech pobytových táborů děkujeme za odvedenou práci. Těmto lidem, kteří
na úkor svého volného času a někdy i dovolených pracují o prázdninách s dětmi,
patří obrovský dík.

Nabídka brigády v DDM:

Hledáme externí vedoucí
těchto zájmových kroužků
pro školní rok 2017/2018:
§ Angličtina pro 1.–3. třída ZŠ,
výuka zábavnou formou, pohybové hry apod.

§ Letecký modelář 3.–9. tř.,
výroba leteckých modelů ze dřeva a balzy
Nabízíme možnost vykonání pedagogické praxe pro studenty středních i vysokých škol,
vhodné pro maminky na mateřské dovolené,
důchodce a prostě pro všechny, kteří by chtěli
předat své dovednosti budoucím generacím.

Hotel Transylvánie II.

Strávili jsme krásný týden na horách
a užili si spoustu legrace a zábavných her
na téma známého rodinného kresleného
filmu. Tábor pro 29 dětí proběhl v termínu
15. 7. – 21. 7. 2017 na chatě Družba v Rokytnici na Jizerou. Hlavní vedoucí byla Jana Homolová.

Mořeplavci 2017
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Rozvrh hodin v sokolovně
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8. ROČNÍK O POHÁR LETNÍ POHODY (SOBOTA 1. 7. 2017)
SKUPINA – A

KONEČNÉ POŘADÍ

Kenya – HBC Lapidoušci
3 : 1 (1:1)
Paukrt, Kalousek, Mucha – Čermák
Bugs bunny – Polabinské Stíhačky
11 : 1 (5:0)
P. Pospíšil 4x, Král 3x, M. Pospíšil 2x, Zachar, R. Šír – Dušková
Polabinské Stíhačky – Kenya
2 : 6 (0:3)
Korelová, Korel – Paukrt, Hutla, Moravec, Drbohlav, Kubát, Horák
HBC Lapidoušci – Bugs bunny
1 : 6 (0:3)
Rejlová – R. Šír, P. Pospíšil, Král, M. Pospíšil, Ježek, Teplý
Kenya – Bugs bunny
2 : 4 (2:1)
Kubát, Kazimír – Ježek 2x, Zachar, P. Pospíšil
HBC Lapidoušci – Polabinské Stíhačky
2 : 1 (0:0)
Hudec 2x – Veselík

1. BUGS BUNNY – Marek Pospíšil, Michal Šupík, Petr Pospíšil, Martin Ježek, Tomáš Vlasák, Zdeněk Král, Radek Šír, Jan Šír, Marek Zachar, Jakub Semirád, Stanislav Teplý

1. Bugs bunny 9 b, 2. Kenya 6 b,
3. HBC Lapidoušci 3 b, 4. Polabinské Stíhačky 0 b

SKUPINA – B
HBC Kopeček zmrzliny 2013 – LaNo
6 : 1 (2:0)
Krejčík 3x, Jandát, Šimek, Bílek – Dostál
Fan Club Jestřábi – MHbL Myš Maš Team
1 : 5 (0:1)
Kade – Bohatý 2x, Šír, Svoboda, Dmytryszyn
MHbL Myš Maš Team – HBC Kopeček zmrzliny 2013 0 : 3 (0:0)
Sádovský, Bílek, Hrubý
LaNo – Fan Club Jestřábi
2 : 1 (2:1)
J. Novotný 2x – Příhoda
HBC Kopeček zmrzliny 2013 – Fan Club Jestřábi 4 : 0 (2:0)
Krejčík 3x, Černý
LaNo – MHbL Myš Maš Team
0 : 4 (0:3)
Svoboda 2x, Bohatý, Klíma
1. HBC Kopeček zmrliny 2013 9 b, 2. MHbL Myš Maš Team 6 b,
3. LaNo 3 b, 4. Fan Club Jestřábi 0b

O 7. MÍSTO
Polabinské Stíhačky – Fan Club Jestřábi
Veselik – Šurkala, Příhoda, Kade

2 : 1 (0:1)

SEMIFINÁLE
Bugs bunny – MHbL Myš Maš Team
P. Pospíšil 2x, J. Šír
HBC Kopeček zmrzliny 2013 – Kenya
Krejčík 2x, Jandát – Čížek

3. MhbL MYŠ MAŠ TEAM – Marek Mejzlík, Ondřej Pelikán, David
Novák, Dominik Svoboda, Marek Dmytryszyn, Vratislav Fišer, Ondřej
Šír, Štěpán Bohatý, Radim Smutný, Tomáš Hlavatý, Jaroslav Fejt, Šimon Habermann, Jakub Klíma, Matěj Halouzka
4. KENYA – Petr Šanda, Radim Kubát, Jakub Nebřenský, Lukáš Hutla, Filip Mucha, Luboš Moravec, David Kazimír, Jan Stýblo, Tomáš
Vlk, Jakub Horák, Jiří Kalousek, Filip Paukrt, Lukáš Drbohlav, Petr
Ziegler, Jan Kraus, Jan Čížek, Petr Sedmák
5. HBC LAPIDOUŠCI – Tomáš Hudec, Eliška Škodová, Jakub Kmoníček, Aleš Hubl, Petr Erben, Daniel Hanyš, Michal Plháček, Veronika Zapadlová, Michal Machač, Lucie Rejlová, Jan Čermák, Daniel
Václavek
6. LANO – Petr Kratochvíl, Josef Dudadík, Jindřich Kunc, Matyáš Mach,
Jan Novotný, Michal Novotný, Václav Dostál, Tomáš Kubík, Radek Bureš, Jan Pecka, Aleš Hübl, Veronika Lacioková, Tomáš Sejkanic
7. FAN CLUB JESTŘÁBI – Petr Kmoníček, Petr Netušil, Jan Řezábek,
Karolína Alinčová, Dominik Šurkala, Pavel Boháč, Ondřej Kade, Michal Motyčka, Tomáš Suchánek, Aneta Robová, Martin Pánek, Pavel
Hohenberger, David Václavek, Ondřej Čermák, Ondřej Hruban, Radek Mareš, Jan Příhoda, Zbyněk Čapek, Michal Kohout
8. POLABINSKÉ STÍHAČKY – Michal Křemenák, Daniel Kosař, Martin Vacek, Jakub Třináctý, Radim Podařil, Michal Veselík, Dominik Jirák, Stanislav Korel, Hana Lankašová, Hana Korelová, Iva Školoudová, Dominika Němcová, Zuzana Dušková, Jana Kubátová

1 : 3 (1:2)

O 5. MÍSTO
HBC Lapidoušci – LaNo
Hübl, Hudec – Bureš

2. HBC KOPEČEK ZMRZLINY 2013 – Tomáš Dvořáček, Tomáš Jiřík,
Michal Hrubý, Petr Škoda, Josef Krejčík, Daniel Černý, Petr Šimek,
Václav Jandát, Jakub Ježek, Petr Sádovský, Jan Bílek

Rozpis A-týmu
na záøí

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

O 3. MÍSTO
MHbL Myš Maš Team – Kenya
Smutný, Mejzlík – Kazimír

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

FINÁLE
Bugs bunny – HBC Kopeček zmrzliny 2013
J. Šír, Král – Krejčík

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

Nejlepší střelec: Josef Krejčík (HBC Kopeček zmrzliny) 9 gólů
Nejužitečnější hráč (kan. bodování): Josef Krejčík
(HBC Kopeček zmrzliny) 9+2=11 bodů
Cena Fair-play:
Luboš Moravec (Kenya)
Nejrychlejší gól turnaje: David Kazimír (Kenya) 0:08 min.
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Ve čtvrtek 28. 9. 2017 od 9 hodin
poøádáme turnaj krajských výběrù žen.
PŘIJÏTE SE PODÍVAT NA MISTRYNÌ SVÌTA
A NAŠE ŽENY VE VÝBÌRU PARDUBICE !!!!!!
Rozpis B-týmu, žáků, Minipřípravky a Mikropřípravky ještě nejsou k dispozici.
Sledujte www.hcjestrabi.cz.
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SKUPINA – A
Kenya – HBC Opatovice n/L
Stýblo, Kubát, Paukrt – F. Kopa
HBC Opatovice n/L – HBC Alpiq Kladno B
F. Kopa, Kaša, Ventura
HBC Alpiq Kladno B – Kenya
Moravec 3x, Kubát 2x

3 : 1 (0:0)
3 : 0 (1:0)
1 : 5 (1:2)

(SOBOTA 29. 7. 2017)

dýtek, Jaroslav Fukárek st., Josef Česák, Daniel Kovář, Jaroslav Fukárek ml.
2. KENYA
Jan Kraus, Petr Šanda, Petr Svoboda, Luboš Moravec, David Kazimír, David Pražan, Ondřej Holub, Radim Kubát, Tomáš Vlk, Jiří Kalousek, Filip Paukrt, Martin Drápalík, Petr Ziegler, Filip Mucha, Vladimír Zelinka, Jan Stýblo, Zbyněk Hejhal
3. HBC ALPIQ KLADNO B
Jaroslav Keimar, Ondřej Joch, Tomáš Král, Jiří Křapáček, Roman Pošta, Martin Tolkner, Tomáš Jelínek, Ondřej Klicpera, Stanislav Zajíc,
Miroslav Pecinovský, Marek Keller

1. Kenya 6 b, 2. HBC Opatovice n/L 3 b,
3. HBC Alpiq Kladno B 0 b

SKUPINA – B
Fan Club Jestřábi – HBC Lapidoušci
Weishaupt
HBC Lapidoušci – Neúnavný páky
Česák, Hoffman
Neúnavný páky – Fan Club Jestřábi
Vaníček, Šlehofer ml., Kodýtek

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

1. Neúnavný páky 6 b, 2. HBC Lapidoušci 2 b,
3. Fan Club Jestřábi 1 b

ČTVRTFINÁLE
HBC Alpiq Kladno B – HBC Lapidoušci
Král
Fan Club Jestřábi – HBC Opatovice n/L
Kunc, Förstl

w

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

4. HBC OPATOVICE NAD LABEM
Michal Motyčka, Filip Kopa, Jindřich Kunc, Tomáš Kaša, Petr Netušil, Vít Kopa, Filip Förstl, David Kopa, Tomáš Ventura, Petr Šafařík,
Dominik Šurkala
5. HBC LAPIDOUŠCI
Tomáš Hudec, Eliška Škodová, Veronika Zapadlová, Lucie Rejlová,
Petr Erben, Daniel Hanyš, Daniel Václavek, Martin Weishaupt, Lukáš Bernát, Jakub Kmoníček, Václav Pojar, Filip Balada, Miroslav
Dekereš, Michal Plháček, Tomáš Kroupa
6. FAN CLUB JESTŘÁBI
Pavel Hohenberger, Petr Kmoníček, Tomáš Dvořáček, Jan Řezábek,
Karolína Alinčová, Tomáš Suchánek, Aneta Robová, Martin Pánek,
Petr Cincibuch, Pavel Boháč, Zbyněk Čapek, David Václavek, Michal
Kohout, Jan Příhoda

SEMIFINÁLE
Kenya – HBC Alpiq Kladno B
Drápalík, Šanda, Kubát – Tolkner
Neúnavný páky – HBC Opatovice n/L
Sloup, Česák

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

O 5. MÍSTO
HBC Lapidoušci – Fan Club Jestřábi
Hudec 2x – Kmoníček

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

O 3. MÍSTO
HBC Alpiq Kladno B – HBC Opatovice n/L
Král 2x, Pecinovský 2x, Tolkner – Förstl

5 : 1 (3:0)

FINÁLE
Kenya – Neúnavný páky
3 : 5 (0:1)
Paukrt, Ziegler, Moravec – Hoffman 2x, Zelenka, Kovařík, Česák
Nejužitečnější hráč (kan. bodování): Radim Kubát (Kenya)
a Luboš Moravec (Kenya) 4+2=6 bodů
Nejlepší střelec:
Radim Kubát (Kenya)
a Luboš Moravec (Kenya) 4 góly
Nejlepší brankář:
Michal Motyčka (HBC Opatovice n/L)
Nejrychlejší gól turnaje: Tomáš Král
(HBC Alpiq Kladno B) 0:14 min.

KONEČNÉ POŘADÍ
1. NEÚNAVNÝ PÁKY
Václav Šlehofer st., Václav Šlehofer ml., Milan Hoffman, Zdeněk
Zelenka, Sebastian Vaníček, Petr Kůrka, Pavel Sloup, Miroslav Ko-
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Klimatizace v autě
Blíží se konec léta, tedy období, kdy více než jindy v roce používáme v autě klimatizaci. Pokud funguje a neobjevuje-li se ve
vozidle zatuchlý zápach, nepřemýšlíme o tom, že by potřebovala
nějakou údržbu či opravu. Přitom ale její zanedbaná údržba přináší neblahé důsledky na naše zdraví tvorbou plísní a bakterií,
snižuje účinnost chlazení, zvyšuje náklady na provoz a v neposlední řadě vyvolá nepříjemný zápach v kabině. Obecně se doporučuje dvakrát ročně systém vyčistit i desinfikovat a jednou ročně
nechat překontrolovat v odborném servisu. Čištění lze jednoduše provést se zakoupeným sprejem svépomocí v nákladech asi
300 Kč – což je přibližná cena chemického přípravku, který stříknete hadičkou přes vzduchové sání v motorovém prostoru a necháte nějakou dobu (dle návodu) působit. Jiným svépomocným způsobem je po nastartování motoru přepnout klimatizaci na vnitřní
recirkulaci vzduchu. Pak jen aktivovat speciální přípravek a nechat
jej účinkovat v uzavřené kabině asi dvacet minut. Během této doby se výpary přípravku rozšíří do vzduchotechniky, kde zlikvidují
škodlivé bakterie a plísně. Po skončení očisty je třeba vozidlo důkladně vyvětrat. Naproti tomu servisní kontrola bývá dražší (kolem 1000 Kč), ale technik případně doplní či vymění chladící medium, olej kompresoru, zkontroluje těsnost systému, vymění filtr.
Nezapomínejme tedy na dobrého pomocníka pro letní cestování
a dopřejme mu patřičnou pozornost, aby i v příští sezóně veder
zpříjemnil naši jízdu.
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista

UV dezinfekce na Mokošíně
opět v provozu
Úpravna vod Mokošín zásobující Přeloučsko pitnou vodou byla
první úpravnou pitné vody v ČR, která provozovala dezinfekci vody
pouze pomocí UV záření. UV záření jako finální stupeň dezinfekce
bylo na úpravně v trvalém provozu od roku 2000 a nahradilo dříve
používanou chloraci vody. Přeloučsko je zásobované velmi kvalitní vodou z podzemních zdrojů. V kombinaci s výrobou pitné vody
bez použití chloru spotřebitelé velmi ocenili její pach i chuť. Avšak
v září roku 2016 byl technický stav zařízení pro UV dezinfekci již
nezpůsobilý provozu a bohužel i neopravitelný. Proto musel být
provoz UV dezinfekce ukončen a nahrazen chlorací. I když voda
stále splňovala požadavky na kvalitu pitné vody danou vyhláškou
č. 252/2004 Sb., začaly se objevovat stížnosti na zápach vody. Vznik
zápachu vody lze vysvětlit následujícím způsobem. Biofilm (přisedlé
společenstvo mikroorganismů), který pokrývá stěny potrubí a dalších povrchů ve styku s vodou, byl adaptovaný na prostředí bez
chloru. Při opětovném dávkování chloru však došlo k jeho postupnému odumírání a reakci organické hmoty s chlorem za vzniku organochlorových sloučenin. Výše zmíněné procesy následně negativně ovlivnily pach dodávané vody.

Aktuální ceník MHD

Bezplatně se přepravují:
n děti do 6-ti let
n držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa
n snadno přenositelné věci, které lze umístit ve vozidle pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet
na klíně
n zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm
n zavazadla tyčového tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm
n zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 x 5 cm
n zvířata v boxu s nepropustným dnem nad 20 x 30 x 50 cm
n nákupní tašky na kolečkách
n dětské kočárky s dítětem
n vozíky pro invalidy, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
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S přihlédnutím k očekávané modernizaci úpravny vody Mokošín plánované na rok 2017 měla být chlorace vody pouze dočasným
řešením před instalací nové UV lampy. Bohužel výběr zhotovitele nabral neočekávané zpoždění a termín realizace se tím neustále odkládal. Vzhledem k rostoucímu počtu stížností uživatelů na pach
vody bylo ze strany společnosti VAK Pardubice přikročeno k urychlené instalaci nového UV zářiče ještě před samotnou modernizací
úpravny. UV dezinfekce je v provozu od 4. 8. 2017 a současně s tím
budou v průběhu srpna postupně snižovány i dávky chloru. Ve výsledné fázi bude chlorace vody ukončena. Za způsobené obtíže
se omlouváme.
Ing. Adam Fendrych
Technolog pitných vod
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
adam.fendrych@vakpce.cz

Přeloučský ROŠT
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Kulináøské okénko
Dobrý den, vážení čtenáři! Doufám,
že se s vámi opět shledávám po letních
měsících ve zdraví a pohodě. Dnešní moji nabídku receptů jste mně pomohli sestavit i vy svými nápady, které od vás získávám při občasných setkáních u nás
v Přelouči, za což děkuji. Nejdříve recepty od vás. Všechny jsou vzpomínkou na
léto a čas grilování.
Špekáčky na několik způsobů:
ŠPEKÁČKY S KEČUPEM V ALOBALU
Špekáčky podélně rozpulte, položte na
alobal, zalijte ostrým kečupem, obložte kolečky cibule, dobře zabalte a na sálavém
grilu 15 minut grilujte. Podávejte s bílým
pečivem.
ŠPEKÁČKY V PIVNÍ MARINÁDĚ
V misce 2 dcl piva rozšlehejte společně s hořčicí, kečupem a pepřem na marinádu, ve které namočte podélně rozkrájeném špekáčky. To vše uložte na několik
hodin do chladničky proležet. Okapané
špekáčky z obou stran ogrilujte.
ŠPEKÁČKY S PAPRIKAMI
A BRAMBOREM V ALOBALU
Brambory pečlivě omyjte, nakrájejte
i se slupkou na kolečka, rozložte po alobalu, který předem pokapejte olivovým

olejem, lehce posypte drceným kmínem
a osolte. Na ně položte na kolečka pokrájené špekáčky, vše zasypte na nudličky nakrájenou paprikou. Zabalte do
alobalu a na sálavém grilu 20 minut
grilujte.
ŠPEKÁČKY S NIVOU A SLANINOU
V ALOBALU
Na alobal rozložte plátky uzené slaniny. Na ně položte na kolečka pokrájené
špekáčky. Ty zasypte na jemno posekanou nivou, posypte mletou sladkou paprikou, pečlivě uzavřete v alobalu. Na sálavém grilu 20 minut grilujete. Podávejte
s vekou a červeným vínem.
ZÁLESÁCKÉ RAŽNIČÍ
Na jehlu střídavě napichujte nakrájené špekáčky, silnější kolečka cibule a slaniny. Potřete ochuceným olejem, solí, pepřem a paprikou. Grilujte ze všech stran
alespoň 15 minut.
Poznámka: autoři navrhovaných receptů doporučují – a já s nimi souhlasím – zbavit špekáčky před grilováním
slupky. Přikláním se k názoru „Co Čech,
to kuchař“. Těch receptů na grilovačku je
nepřeberné množství. Jen stačí zapojit
fantazii a nebát se.
Teď něco z jiného soudku.
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VEPŘOVÝ PAPRIKÁŠ
Co budete potřebovat: vepřové plecko
(může být i libový bůček), uzenou slaninu, velkou lžíci sádla, dvě větší cibule, několik stroužků česneku, mletou
červenou sladkou papriku, zelené a červené paprikové lusky, několik rajčat,
mouku na zahuštění (já používám polohrubou), kelímek zakysané smetany,
špetku cukru, citronovou šťávu, sůl,
pepř.
Postup: na tuku rozškvaříte drobně pokrájenou slaninu, přidáte na kolečka nakrájenou cibuli a za častého míchání
osmahněte. Přidejte na kostičky nakrájeném maso, rozetřený česnek, mletou papriku, na nudličky pokrájené paprikové
lusky, opepřete, osolte. Dobře promíchejte, mírně podlijte vodou, přikryjte pokličkou. Za občasného promíchání duste
alespoň 20 minut. Následně přidejte pokrájená rajčata, dle potřeby podlijte vodou a duste do změknutí masa. Na závěr
v rozšlehané smetaně rozkvedlejte mouku, vlijte do paprikáše a za častého promíchání krátce povařte. Po částečném vychladnutí dochuťte cukrem, citronovou
šťávou, solí, pepřem. Jako přílohu používám nejraději napůl rozlomené špagety.
Poznámka: když takový paprikáš uděláte v kotlíku nad ohněm, zjistíte, že jste
uvařili skoro něco jiného, ale stejně fantastického.
Ke všem jídlům vám přeji dobrou
chuť.
Pavel Culek

KURZY PRO RODINNÉ PEČOVATELE – ZDARMA
Společnost JHS – Centre o.p.s. získala dotaci ESF na konání kurzů zaměřených na pečování o blízké
osoby. Jedná se o bezplatné semináře doplněné ukázkami z praxe a odbornými stážemi.
V kurzech se naučíte: jak předejít proleženinám, jak zvedat a polohovat Vašeho blízkého, abyste si neublížili, jak pracovat s pomůckami, jak připravit a podávat stravu, jak komunikovat s osobami s onemocněním demence, jak fungují sociální služby, jaké jsou možnosti dávek apod. Lze se účastnit celého
kurzu tj. 5 setkání nebo si vybrat jen jednotlivé semináře. Délka jednoho semináře je cca 2,5 hod.
Na odbornost kurzů dohlíží pracovníci Domova u fontány z Přelouče, LDN Rybitví a další zkušení pracovníci.
Kurzy se budou konat v okrese Pardubice v období září 2017 – srpen 2018.
Informační schůzka o kurzech proběhne 19. 9. 2017 od 17:00–18:00 v Přelouči v Domově u fontány.
Srdečně Vás zveme.

Kontakt pro více informací a přihlášení do kurzu:
Pavlína Valentová, valentova@jhs-centre.cz, tel. 775 500 622
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI – červen
František Vítek
Ludmila Bořková
Jana Kubelková
Jindřich Kalousek

89 let
88 let
75 let
75 let

Christa Čepková
František Šafránek
Marie Hořejšová
Eva Korbelová
Zdenka Volejníková
Jana Novotná

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

JUBILANTI – červenec

Stříbrná svatba

Anna Kožená
Jaroslava Hejná
Marie Korečková
Zdeňka Kratochvílová
Vladimír Dušek
Milada Pavelková
Miroslav Brebera
Jaroslava Stráníková
Drahoslava Lédrová
Jindřich Plaček
Ota Bulis
Věra Kadlecová
Pavla Šimonová
Helena Breberová
Josef Krejčík
Vlasta Škrabálková
Jaroslav Prokop
Josef Merta

Marcela a Jan Hanauerovi

96 let
95 let
93 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let
89 let
89 let
86 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let

4. 7.

Zlatá svatba
Marie a Petr Boudyšovi
Hana a Josef Zummerovi

1. 7.
8. 7.

JUBILANTI – srpen
Marie Pospíšilová
Jiřina Kousalová
Jiří Sekerka
Miluše Deršáková
Marie Šobová
Jaroslav Valenta
Václav Klička
Bohumil Hudec
Jana Hudcová

93 let
92 let
91 let
86 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VÌKU OD ZÁŘÍ V PŘELOUČI
Městská knihovna v Přelouči připravila společně s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze pro seniory z Přelouče i z okolních obcí možnost vzdělávat se i ve třetí etapě života – v seniorském věku.
Ať už jste či nejste čtenáři naší knihovny, pokud máte zájem využít tuto
příležitost nového poznání, setkávání,
zábavy a navazování nových přátelství,
uvítáme Vás mezi studenty našeho nově vznikajícího střediska VU3V.
Studium je dobrovolné a lze ho
přerušit kdykoliv během semestru či
před novým semestrem, ať už jsou důvody zdravotní či osobní. A po čase se
lze znovu ke studiu vrátit, třeba v dalším kurzu. Nemusíte se obávat ani pocitu selhání při vyplňování testů po
přednáškách. Testy vyplňujete v pohodlí domova a máte neomezený počet
pokusů.
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Nabídka tematických okruhů studia
je opravdu široká a jistě si vždy před novým semestrem vybereme téma, které
nás bude zajímat. Setkávat se budeme
vždy jednou za 14 dnů.

Způsob studia si během září můžete bez přihlášení, nebo už jako přihlášení studenti, vyzkoušet v pátek 1. 9.
od 10.00 v přednáškovém sále KICMP
na Masarykově náměstí v Přelouči, pří-

padně v dalších termínech během září,
které se dozvíte v MěK Přelouč. Bude
se jednat o zkrácený, spíše informativní kurz a v říjnu zahájíme zimní semestr studia na téma, které si sami vyberete.
Po absolvování 6 půlročních semestrů studia Vás navíc čeká reálná promoce v aule pod vedením České zemědělské univerzity v Praze, kde na Vás
jistě budou právem pyšní všichni Vaši
blízcí.
Podrobnosti ke studiu můžete vyhledat na portálu www.e-senior.cz a přihlášky ke studiu jsou pro zájemce k dispozici v Městské knihovně Přelouč.
Těšíme se na Vás a věříme, že vše
společně zvládneme a užijeme si radost
z nových poznatků. Vždyť seniorský
věk je tím pravým časem k obohacení
sama sebe.
Pracovnice MěK Přelouč

Přeloučský ROŠT
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Fotohádanka
Správná odpověď na letní fotohádanku zněla:
„Na výřezu pohlednice z 20. let 20. století je zobrazeno zázemí oblíbené občanské plovárny na řece Labe. Nacházela se
zhruba 200 metrů východně od tzv. náplavky u cesty mezi dnešní ulicí Za Tratí a vodní elektrárnou. Později byla přesunuta do
míst tzv. Černíkovy plovárny směrem k obci Semín.“
Do zářijového vydání jsme zařadili další soutěžní úkol.
Opět se ptáme, co vidíme na fotografii?

Těšíme se na vaše odpovědi.
Zasílejte je na adresu: rost@mestoprelouc.cz. Velice děkujeme.

Obraz „Rodina Filipovských“ od Františka Emlera
Dne 23. září 2017 uplyne již 110 let
od narození Františka Filipovského, v současnosti obecně nejznámějšího přeloučského rodáka. O jeho životě je známo dostatečné množství informací, vyšly o něm
již nejméně čtyři publikace včetně jeho
známé autobiografie Šest dýmek Františka Filipovského, resp. Komik se vrací.
A přeci lze k jeho osobě přijít s novými
zjištěními. V přeloučských muzejních sbírkách se např. nachází obraz s názvem
„Rodina Filipovských“. V dnešním článku
si o něm řekneme více.
Autorem obrazu je jiný známý přeloučský rodák, František Emler (1912–
1992), který byl významným českým malířem 20. století. Absolvoval Akademii
výtvarných umění v Praze, studoval v Římě a Paříži. Svá díla tvořil v Polabí a na
Vysočině. S Filipovským se dobře znal,
v dětství a mládí bydleli ostatně nedaleko od sebe (Emler v pivovaru, který patřil
rodině a Filipovský v domě čp. 9 v dnešní Pražské ulici). Byl mezi nimi věkový
rozdíl jen pět let a po celý život spolu byli v kontaktu. Nejméně od 60. let 20. století patřili oba mezi vzácné hosty a byli
zváni na různé slavnosti ve svém rodném městě (později je doplnila ještě herečka Jiřina Petrovická).
Poměrně známá je příhoda z roku
1944, kdy trávil Filipovský svojí dovolenou v Přelouči. V červenci 1944 byl společně s Františkem Emlerem svědkem
pádu hořícího letounu americké armády
sestřeleného německým letadlem, které

dopadlo mezi Semín a Kladruby. Filipovský na tuto událost vzpomínal takto: „Při
jedné takové procházce spatřili jsme hořící letadlo, které letělo nízko nad našimi
hlavami. Po chvíli nedaleko nás s obtížemi přistálo. Zvědavost nám nedala, a tak
jsme tam pomáhali vylézt z jeho útrob dvěma americkým letcům. Utíkali do blízkého háje. Zřejmě se však sami přihlásili
úřadům, protože jsem je za několik dní
poznal v zajatecké eskortě na přeloučském nádraží.“

Možná méně se ví, že František Filipovský se oženil v roce 1937 s Matildou
(Hildou) Kvičinskou, která pracovala jako úřednice v Praze ulici V Jámě a oknem
viděla přímo na Osvobozené divadlo, kde
tehdy Filipovský působil. Svatba se konala po tříleté známosti, svědky byli herci
Voskovec a Werich. Měli celkem dvě děti, Pavlínu (1941) a Jana (1945). Jan Filipovský pracoval jako fotograf pro ČTK
(uvádí se, že zemřel předčasně). Pavlína
se v 60. letech 20. století proslavila jako

herečka a zpěvačka v divadle Semafor,
hrála i v divadle Rokoko a Apollo, působí též v televizi a rozhlase.
Obraz „Rodina Filipovských“ je datován rokem 1942, jedná se o olejomalbu
na plátně o rozměrech 40x32 cm, rám má
rozměry 58x50 cm. Zobrazuje rodinu Filipovských v přírodě ‒ mladý pár s malým
hrajícím si dítětem a kočárkem v poměrně abstraktní krajině zřejmě v jarním či letním období. Postavy jsou otočeny k pozorovali zády a vedle kočárku se nachází
zajímavě prohnutý strom. Oním hrajícím
dítětem je zřejmě Pavlína Filipovská narozená 28. května 1941 (F. Hollmann ve
svých vzpomínkách uvádí, že za druhé
světové války Filipovský dokonce odsunul
dočasně svojí manželku a dceru do Přelouče, jelikož byla v nejistém válečném
období mnohem bezpečnější než Praha).
V pozadí obrazu je vidět červená střecha
chalupy. Do muzejních sbírek byl zapsán
v únoru 1995, ale nacházel se v nich již
v roce 1988. Obraz věnoval sám autor.
Použitá literatura a prameny:
TVRZNÍK, Jiří. Šest dýmek Františka Filipovského. Praha: Novinář, 1981. 348 s.
HOLLMANN, František. Proč jsem byl pro Františka Filipovského ještě ve svých 61 letech
v r. 1982 stále „cucákem“, Přeloučský Rošt,
2010, č. 10, s. 5.
Městské muzeum v Přelouči, fond Slavín, složka František Emler

Mgr. Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek, KICMP
731 697 085, muzeum@ksmp.cz

VÝZVA
„Žádáme občany – pamětníky o informace k produkci akrobatických motocyklistů bratří
Šmídů v Přelouči, která měla proběhnout asi v letech 1965–1968 na někdejším Náměstí Rudé
armády. Uvítáme i případné fotografie. Informace sdělte správci muzejních sbírek. Děkujeme.“
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DUB THEODOR U SVINČAN
(Dokončení)
Dub Theodor II.
Bohuslav Novotný do periodika Pernštejn napsal následující slova: „Přestože to
v minulosti nebylo nikdy zvykem, vyšel letos na 1. máje v této obci (ve Svinčanech)
docela početný průvod s vlajkami a krojovanými hasiči. Jeho účelem ovšem nebyla oslava Svátku práce a cílem slavnostní tribuna s politickými řečníky. Směřoval
k torzu snad půl tisíciletí starého dubu
zvaného Theodor...“

né síle, stojící i naklánějící se umírající
stromy i ležící torza, jejichž do všech stran
trčící vyvrácené kořeny připomínají hlavu
Medúsy, barokně rozevláté memento mori. Některé padlé stromy jsou již jen pukajícími ohlazenými kmeny, jiné se proměnily v záplavu rezaté trouchniviny.
Chtěl bych nyní věnovat prostor alespoň vybraným částem půvabného textu
F. Vejražky Výlet do choltické obory, jenž
jsem nedávno objevil v časopisu Krajem

Jeden z památných dubů Choltické obory. K zemi padnul z 22. na 23. května tohoto roku

Bouřlivou nocí roku 1982 ve Svinčanech úcta k dubům neskončila. Uběhlo
15 let a v sousedství pozůstatků Theodora I. byl zasazen dub Theodor II. „Dne 1. 5.
t. r. (1997) se uskutečnila výsadba nového dubu Theodor – kousek od původního
dubu, jehož trosky stále ještě žijí, na hranicích katastru obce Svinčany a Choltice.
Akce se zúčastnilo poměrně hodně občanů z obou obcí, včetně starostů pana Josefa Blažka a Jana Málka.“ (Citace pochází z kroniky obce Svinčany.) Po proslovech
se účastníci slavnostního setkání přesunuli do svinčanského hostince Podskalí,
kde byly, řečeno slovy B. Novotného, „projednány otázky zajímající obě strany“.
Zajímavá je informace, že torzo původního dubu, na rozdíl od dnešních časů, bylo stále ještě živé. B. Novotný to ve svém
článku komentoval slovy: „Mohutný osamělý strom, přestože roste v údolí u potoka, byl cílem blesků při každé větší bouřce, takže z něho zbylo jen černé, ohořelé
torzo. Kupodivu stále žije a pahýly jeho
větví jako zázrakem obrůstají.“
Dvacetiletému nástupci památného
dubu se daří.

Za věkovitými duby v okolí Svinčan
Chceme-li se potěšit i dnes v okolí Svinčan pohledem na věkovité duby, vyplatí se
vystoupat do Choltické obory. Zde nalezneme duby v různých fázích jejich života, v pl-

28

daňky.“ „Jsou tam duby, které, panečku,
šest nás neobejme, změříme si je,“ navrhuje Jarka Lounek.
„Změříme si obvod celé obory, zeptáme se na rozlohu a historii, všimneme si
botanických zvláštností,“ – to zas pan učitel seznamuje žáky s programem vycházky.
A již jdou. Dva hoši, kteří oboru dobře
znají, byli vysláni jako měřiči obvodu, dvě
děvčátka, aby získala potřebných informací a dovolení velkostatku. … Za okamžik
je objala krásná příroda obory. Je tu velebné ticho, nikým a ničím nerušené. Dětská nitra podlehla kouzlu pohádkové krásy. Není třeba napomínání. Nikomu se
nechce do hovoru.
Mlčenliví obři přírody střeží ono velebné ticho. Tu ramenatí – tam s přeraženými pažemi, často vegetující holá těla obrů, vládnoucích tu po věky, jež jim sklonily
hlavy. Jen hlavy. Strom má život v kořeni
a sílu v kmeni a ty tu stojí jako dávní svědci hrůz, poroby i slávy. Kéž těmi svědky zůstanou i na staletí příští!“

Pernštýnův. Jedná se o text 80 let starý.
Mnoho se od té doby změnilo, stromy povyrostly a některé zanikly, v podstatě se ale
jedná o oboru takovou, jakou můžeme navštívit i dnes. Některé pasáže textu mohou
dnes působit naivně, což mu, dle mého
mínění, jen přidává na půvabu.

Dub u hospodářského dvora ve Svinčanech
má obvod kmene více než 5 metrů

Dub Theodor II. krášlí cestu z Choltic
do Svinčan už dvacet let

„Půjdeme na vycházku do obory!“ hlásí Helena rozhodnutí pana učitele.
„Půjdeme do obory!“ opakují téměř sborem chlapci a děvčata třetího ročníku měšťanské školy v Cholticích.
Oči jim září radostí. Těší se opravdu.
„V oboře je krásně,“ prohlašuje Jaromír,
který se zajímá o přírodu, „uvidíme také

Autor dále líčí dojmy z mohutného platanu, který je i v dnešních dobách nejznámějším stromem obory, připomíná tisové houští, jinan, krásu rybníků, eleganci
smrků. Nakonec v horní části obory dochází i k druhému setkání s duby:
„Nyní spatřili nový obraz, skvělé panorama: zákoutí s myslivnou v pozadí s červenokorými borovicemi, také již stařenami s hlubokými vráskami v objemných
tělech. Tři nebo čtyři duby, jedny z nejmohutnějších, doplňují tuto idylu, koupající
se v zlatém slunci podzimní pohody. Hoši
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obhlížejí myslivnu. Je celá dřevěná a zvláštního slohu. Plán byl přivezen otcem nynějšího majitele dra. L. Thuna z výstavy z Tyrol.
Pak měřili hoši duby. Teprve sedmi z nich
se podařilo, že jeden pohodlně objali. A takových tu je hodně přes sto. Jsou to ještě
zbytky pralesa. Mají své, stejně staré kamarády u Valů, Klenovky, Lepějovic a na
hrázi u Medenice.“
Na svinčanského Theodora autor tehdy
zapomněl.

Theodorùv mladší bratr
Kdo by se ale chtěl i dnes přímo ve
Svinčanech potěšit pohledem na mohutný
dub úctyhodného stáří, přijde si na své.

Jeden takový roste nedaleko hospodářského dvora. Má sice poškozenou korunu, ale
i pouhé tři do stran rostoucí větve mu dodávají nespornou monumentalitu. Podle
mých laických měření má tento strom ve
výšce 130 cm obvod 509 cm. Je tedy mladším Theodorovým souputníkem a svým
způsobem také jeho nástupcem.
Martin Štěpánek
Prameny, vybraná použitá literatura
a poděkování:
Pamětní kniha a obce Svinčan. Uložena na
Obecním úřadě ve Svinčanech.
Kronika městečka Choltice. SOA Pardubice.
Jan Němec a kol.: Navštivte památné stromy
v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. Praha 2003.
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Luděk Galuška: Slované – doteky předků. Brno
2004.
František K. Rosůlek: Pověsti a báje z Pardubicka. Praha 2013.
Pardubicko-Holicko-Přeloučsko, I. a III. díl. Pardubice 1909–1926.
Karel Hovorka: Školní úlohy Bohdana Jelínka.
In: Krajem Pernštýnův, roč. XV, 1934/1935.
Karel Hovorka: Z pamětí Josefa Tichého. In: Krajem Pernštýnův, roč. XII, 1931/1932.
B. Ráček: Církevní dějiny. Praha 1940.
Bohuslav Novotný: Theodor II. spojuje dnešek
s historií. In: Pernštejn, 19. 5. 1997.

Za cenné informace a zpřístupnění písemných i obrazových materiálů patří můj dík
p. Ladislavu Kočímu, kronikáři Svinčan.

Tomáš Garrigue Masaryk zemøel pøed 80 lety
…
Tu chvíli před půl čtvrtou ranní,
ten okamžik a konec umírání,
když smrt se dotkla vrásek čela
a ranní mlhou odcházela.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.
…
Dne 14. září si připomeneme 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka.
Zemřel v požehnaném věku 87 let. Uzavřel se tak beze zbytku
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naplněný život univerzitního profesora, politika a opakovaně voleného prezidenta ČSR, skončil se tak fascinující životní příběh,
na jehož počátku byl syn chudých rodičů a na konci charismatická zakladatelská osobnost naší novodobé státnosti. Při této
příležitosti bych rád v sérii podzimních a zimních článků připomněl několik souvislostí mezi touto výjimečnou osobností a Přeloučskem.
Dnešní příspěvek je spíš úvodem do celého tématu. Měl by
představit jedno (z mnohých) autentických svědectví o 14. září
roku 1937. Čerpám tentokrát z rodinných archívů, kde jsem narazil na útlý sešit nadepsaný slovy Kniha života. Jedná se o záznamy mé babičky Růženy Štěpánkové, které si vedla v 1. a 2. roč-
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níku měšťanské školy (ve školním roce 1937/38 a 1938/39).
I když babička je již téměř 70 let občankou Přelouče, v době
psaní Knihy života žila ještě ve své rodné Trhové Kamenici.
Nejedná se o soukromý deník ani tradiční památník, ale
o soubor zápisů iniciovaných školou, konkrétně paní učitelkou
Drechslerovou, která údajně původně působila v Kamenici, později v Přelouči. Některé stránky jsou věnovány osobním údajům,
jiné ročním obdobím a jejich svátkům, jedno téma je ale dominantní – smrt T. G. Masaryka.
Hned na čtvrtém listu Knihy života nacházíme záznam
o 14. září 1937. Na dalším listu je opsána báseň O. Fischera
s názvem – jak jinak – 14. září:
…

kteří padli v dáli. Dnes zvláště zdály se nám svátky zemřelých
smutné, protože naše republika utrpěla hluboké rány. Budeme
pracovití, aby se rány, jež naši republiku zasáhly, brzy zahojily.“ –
Rok 1939 však rozhodl jinak…
Krátký soubor zápisů s názvem Kniha života je dokladem
zániku Československé republiky, na jehož počátku byla svým
způsobem smrt jejího tvůrce. Tak to vnímali mnozí. Příkladem může být i na počátku citovaný Jaroslav Seifert. Jeho sbírka o tragické době německé okupace a druhé světové války Přilba hlíny
začíná symbolicky cyklem básní Osm dní o smrti T. G. Masaryka. Přečtěme si ještě kousek básně To kalné ráno z tohoto cyklu.
Byla napsána právě 14. září roku 1937. Úmrtí TGM je tu zobrazeno v ještě širších souvislostech – předznamenává konec mírových časů mezi světovými válkami.

On, rozjasňovatel, náš učitel.
Je vůkol temno. Velký oheň zhas.
Je v nitru jas. To hoříš, otče, v nás.
Šel v boží klid, kam velebeno mu jít.
A bílý prst nám káže: „Bdít!“

…
Evropo, Evropo, až zvony rozhoupají,
měla bys první být mezi těmi, kdož lkají.
Evropo hrozná nad meči a děly,
ve světle svící, jež se rozhořely.

Když je na dalším listu připomínáno 19. výročí vzniku ČSR,
je tu zároveň poznamenáno: „Poprve bez tatíčka Masaryka. Odešel, ale my nezapomeneme. Bude mezi námi věčně.“ Následují citáty. Na dvou stranách se paradoxně vedle sebe ocitly výroky
TGM a J. S. Machara, dřívějšího přítele, ale ve 30. letech kritika
a ideového odpůrce T. G. Masaryka. Ocitujme alespoň jeden výrok Masarykův: „… Pověz mi, co čítáš, a já ti povím, kdo jsi.“
Po zimě a vánočních svátcích se téma Masaryk vrací 7. března roku 1938, poprvé jsou připomínány narozeniny TGM bez
Masaryka. Poslední slova tohoto zápisu zní: „… budeme věčně
vzpomínati – v samostatné republice.“ Ta v tu chvíli má před sebou již jen měsíce krize a postupného zániku. Smutně v tomto
kontextu vyznívá poslední zápis z Dušiček roku 1938, tedy již
z doby po Mnichovu: „Vzpomínáme nejen na zemřelé, kteří jsou
pochováni na našem hřbitově, ale modlíme se za legionáře,

To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.
Rád bych jako dodatek ke svým článkům připojil krátká
svědectví současníků o osobnosti TGM. Mohla by nám po dlouhých letech připomenout, jaký by měl být hlavní představitel
našeho státu. Osobní tajemník TGM Antonín Schenk o Masarykovi napsal: „… Masaryk (se) nikdy nevyjadřoval o lidech
urážlivými, nebo dokonce hrubými slovy. „Nepěkný člověk“, „fantasta“ nebo „taková hloupost“ byly snad krajními odsudky, které jsem z jeho úst slyšel. A to jen u lidí, které mravně a politicky
odsuzoval, nebo u vyložených osobních nepřátel.“
(Pokračování příště)
Martin Štěpánek

Městečko Pøelouč za Fridricha Falckého
1619–1620
V českých zemích na počátku 17. století převažovala protestantská víra. To byl
nejsilnější problém a místo sváru vedoucí k povstání a válce proti panovníkovi.
Dalším bodem sporu byly stavovské svobody. Přesněji, jejich ztráta a přechod od
stavovského státu k absolutní monarchii.
Habsburkové se snažili centralizovat moc
a uchopit ji pevně do svých rukou. Doba
jim v tom byla nakloněna. Po třicetileté
válce zůstávaly velmocemi pouze ty státy, které absolutními monarchiemi byly.
Třicetiletá válka byl evropský ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou
církví a zastánci vyznání, která vznikla
po reformaci v 16. století tedy kalvinismem
a luteránstvím. Neméně důležitou příči-
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nou války byl také boj evropských zemí
o politickou nadvládu.
Vlastní válku započala revoluce stavů
v zemích Koruny české
proti panovníkovi
České stavovské povstání započalo
tzv. druhou pražskou defenestrací v květnu 1618. Nepříliš zdařilý pokus vypořádat se s nenáviděnou panovnickou správou znamenal počátek povstání, které na
dva roky zachvátilo především Čechy, ale
o rok později i Moravu, Slezsko a obojí
Lužici. V roce 1619 se připojil do řad protihabsburského povstání vypočítavý sedmihradský Gábor Bethlen, který si dělal
naděje na uherský trůn. Jeho vystoupení odvolalo z Čech dočasně oddíly gene-

rála Buquoye, který spěchal na pomoc
Vídni, tentokrát obležené uherskými vojsky spojenými s česko-moravsko-rakouskou armádou pod velením Kristiána
z Anhaltu, důvěrníka Fridricha Falckého.
Stavovská vojska nejevila žádnou bojovou náruživost z prostého důvodu – byla špatně placena. Rozhodující obrat ve
válce nastal, když se Ferdinandovi podařilo získat spojenectví Maxmiliána Bavorského a jím vedené říšské Katolické
ligy. Maxmiliánovo spojenectví nebylo
nezištné, v tajných úmluvách dostal od
Habsburka slib, že v případě vítězství
dostane kurfiřtský hlas po Fridrichovi
Falckém. Obdobnými cíli bylo motivováno i přistoupení Saska ke katolickému habsburskému bloku, tamní kurfiřt
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měl eminentní zájem na ovládnutí Lužic
a Slezska.
Veškeré síly vrženy proti Čechám
Nad českým odbojem se stahovala
temná mračna, aniž by si toho byli jeho
vůdčí aktéři plně vědomi. Gábor Bethelen sedmihradský adept na uherský trůn
vyžadoval za svou pomoc neúnosné sumy peněz, povstání v Horních Rakousích
bylo potlačeno, v Říši uzavřela Katolická
liga s protestantskou Unií příměří, a tak
bylo možné veškeré síly vrhnout proti
Čechám.
Průběh bitvy na Bílé hoře
To se nakonec také stalo. V polovině
září vtrhla sjednocená císařská a ligistická vojska do země u Nových Hradů a postupovala směrem k Budějovicím. Kristián z Anhaltu se urychleně stahoval přes
Moravu do Čech. Stavovský generál Mansfeld v západních Čechách zachovával
po tajné dohodě s císařskými klid zbraní.
Na Moravě zbyl ve svém odporu Ladislav
Velen ze Žerotína osamocen. Anthaltova vojska dospěla ke Praze s předstihem
a zaujala strategicky výhodné postavení
na návrší Bílé hory. Nedlouho za ním dorazila také císařsko-ligistická armáda. Katolické vedení bylo citelně oslabeno, když
byl generál Buguoy vážně zraněn v bitvě
u Rakovníka. Tedy síly nepřátel byly na
Bílé hoře téměř vyrovnány. Odhaduje se,
že na straně stavů stálo přibližně 20 000
mužů v lepších vojenských pozicích, katolický tábor shromáždil asi 28 000 mužů, kteří ale museli útočit na opevněné
postavení na návrší. Bitva na Bílé hoře,
svedená v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy, byla bitva třicetileté války.
V bitvě se střetly česká stavovská armáda a dvě armády katolické, armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského a armáda německé Katolické ligy.
Přibližně po dvou hodinách zdolaly stavovskou armádu, nepříliš disciplinovanou,
unavenou a špatně placenou. Bitva zpečetila osud českého stavovského povstání a na dalších 300 let ovlivnila osud českého státu.
Fridrich Falcký – zimní král
Zanedlouho po té, co se zpráva o porážce dostala na Pražský hrad, Fridrich
Falcký uprchl s celým dvorem ze země.
Pro své krátké a neúspěšné panování byl
nazván „zimním králem“. Byl sice kalvínista, čímž se poněkud odlišoval v té době
od majoritního českého proudu, ale mluvilo pro něho, že pocházel z dynastie
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Wittelsbachů, jednoho z nejvýznamnějších rodů, a byl vládce historicky velmi
významného území v říši. Po svém otci
zdědil dokonce vůdcovství v Protestantské unii. Ukázalo se, že většinu z výše popsaných výhod nedokázal využít a potvrdila se slova skeptiků, kteří ho již v roce
1619 označovali za“zimního krále“, když
musel opustit země Koruny české v prosinci roku 1620.

Přelouč ze svědectví písemných
pramenů v letech 1618–1620
Přelouč působí ve svědectví písemných
pramenů v letech 1618–1620 nezvykle
klidným dojmem. Přeloučští vedli svá hospodářství a prožívali své sousedské rozmíšky jakoby vzdáleni od světa velké politiky a od světa válečného hřmění. Jistě
se zájmem hltali všechny novinky, ale válka zatím ještě nechávala jejich město nepovšimnuto. Městskou radu zaměstnával
v té době místní sudič, kovář Matěj Rob,
který obvinil i přeloučského rychtáře Jana Voseckého, že mu před jeho dílnou
na hlavní ulici v místech dnešního domu
čp. 21 ukradl okované kolečko. Tuto a jiné kovářovy soudní pře z roku 1619 urovnával místní farář Jan Višetín, který přišel
do Přelouče z moravského Jevíčka až
v průběhu stavovského povstání. Byl knězem podobojí, neboť Přelouč byla v té době městem, kde se naprostá většina obyvatel hlásila k nekatolické víře. Politické
motivy stavovského povstání proto mohly
mít i příznivý ohlas, neboť opatření, která zavádělo stavovské direktorium, zbavovala Přelouč vleklých sporů ohledně
obsazení zdejší farnosti. Uvnitř města
však žádné konfesijní spory doloženy nejsou – město bylo v tomto směru vzácně
jednotné. V Přelouči byl rozsah městských
práv, daných císařskou listinou z roku
1580, přímo odvozen od práv města Par-
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dubic. Pro přijímání nových měšťanů byl
uplatňován podobný princip, jaký je doložen od roku 1598 přímo v Pardubicích.
Při přísaze věrnosti městské obci každý
ze sousedů zároveň potvrzoval, že bude
při bohoslužbě přijímat podobojí. Proto
na počátku 17. století i přeloučská městská obec tak razantně a úspěšně obhajovala své právo svobodné volby církevního správce. Na počátku stavovského
povstání nedošlo v Přelouči k útokům proti jinověrcům, jako například v Pardubicích, kde museli z města odejít minoritští
řeholníci i dosavadní duchovní správce.
První předzvěst budoucích běd
v Přelouči
První předzvěst budoucích běd dospěla do Přelouče až po Bílé hoře. Po zničení části stavovského vojska na bělohorské
pláni a po úprku krále Fridricha Falckého
ze země se rozpadlo vedení povstaleckého tábora. Válka ještě pokračovala a některé stavovské posádky ve velkých městech se stále ještě bránily vojskům císaře
Ferdinanda II. a Katolické ligy, ale na Pardubicku k žádným větším přímým vojenským střetům nedošlo. S nastupující zimou se však staly velkým nebezpečím pro
český venkov zbytky žoldnéřských vojsk,
které neměl kdo zaplatit. V této fázi války se jednalo především o početné oddíly polských žoldnéřů a kozáků, kteří byli po Bílé hoře propuštěni ze služeb bez
vyplacení slíbeného žoldu. Přelouč byla
sice obehnána věncem opevnění, do kterého se vjíždělo pouze branami, ale šlo
jen o masivnější palisádu, zbudovanou
na vrcholu zemního valu. Z obranného
hlediska takové opevnění nemělo vojenský význam. Proti většímu dobře vyzbrojenému vojenskému sboru neměla tehdy
Přelouč možnost efektivní obrany. Koncem listopadu 1620 se stala snadnou kořistí oddílu polských kozáků – Lisovčíků,
kteří Přelouč důkladně vydrancovali. Pobrali především dobytek a zásoby potravin. Jednalo se o část vojska, které poslal
polský král Zikmund III. na pomoc císaři Ferdinandu II. Po bělohorské bitvě se
vraceli do Polska od Prahy směrem k východu. Jejich pobyt v okolí Kolína je doložen 18. listopadu 1620. Předpokladem tedy je, že k Přelouči dorazili nedlouho poté.
Pokračování v příštím čísle Roštu
Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče II. – Petr Vorel
Dějiny Zemí Koruny české I. – Petr Čornej

Marcela Danihelková
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