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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Rada města Přelouče
70. schůze rady města se konala
25. července
Radní schválili:
" žádost velitele PS Přelouč o povolení
výcviku jednotky HZS PaK, stanice Přelouč na vodní ploše písníků Lohenice-Mělice. Od července až do konce září
zde bude probíhat výcvik s motorovým
člunem, záchrana tonoucího apod.
" s účinností od 26. 7. 2005 nový organizační řád Městského úřadu v Přelouči
č. 2/05 se zpracovanými změnami činností k datu 25. 7. 2005
" výjimku na konání veřejné hudební produkce v Biliard clubu Rio, od 26. 7. 2005
do 31. 12. 2005 v čase od 22.00 hod.
do 02.00 hod.
" výjimku na konání veřejné hudební produkce v Music clubu Maddox od 26. 7.
2005 do 31. 12. 2005 vždy v pátek v čase od 22.00 hod. do 04.00 hod. a sobotu v čase od 22.00 hod. do 05.00 hod.
Radní také projednali a rozhodli, že
nejvhodnější nabídku na realizaci díla
„Městský kamerový dohlížecí systém Přelouč“ podala brněnská firma MAXPROGRES, s.r.o., Brno za nabídkovou cenu vč. DPH 1 327 371 Kč.
Právní oddělení předložilo radě města pravidelnou půlroční zprávu o stavu
pohledávek předaných k vymáhání. Neuhrazené pohledávky v oblasti dopravních přestupků, nájemného z pozemků,
živnostenských pokut, poplatků za psy,
svoz odpadu atd. činí do konce června
4 375 999 Kč.
V závěru jednání se radní ještě zabývali žádostí obce Rohovládova Bělá na
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přestupkové agendy. Žádost však
zamítli, protože obec není ve správním
obvodu města Přelouče.

71. schůze rady města se konala
15. srpna
První bod programu patřil firmě Green
- Therm Plzeň, která přítomným představila návrh projektu dodávky tepla pro
město Přelouč. Poté se radní seznámili
se zprávou o činnosti Charity Přelouč za
1. pololetí 2005 a se zápisem ze schůze
sociálně zdravotní komise, která zasedala 27. července.
V dubnu letošního roku rada města
odvolala z funkce ředitele ZŠ Smetanova Mgr. F. Jelínka s uvedením důvodu
porušení právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce. Mgr. Jelínek
podal proti rozhodnutí rady žalobu a soud
rozhodl o neplatnosti odvolání z funkce
ředitele školy. V úterý 16. srpna 2005 nabyl rozsudek Okresního soudu v Pardubicích právní moci (více „Nad vašimi dotazy“).

souhlas s návrhem Krajského úřadu. Uvedené učební obory nevznikly v našem
městě „uměle“, ale na základě přirozeného vývoje a potřeby zaměstnavatelů v našem městě a v blízkém okolí.
Radní také rozhodli, že nejvýhodnější nabídku na opravu komunikací v centrální části města podal uchazeč - NOVOSTAV, s.r.o., Hradec Králové s nejnižší
nabídkovou cenou 22 312 500,- Kč včetně DPH.
Kruhový objezd na Sokolovském náměstí bude zdobit ocelová plastika znaku města. Málokdo z návštěvníků však
zná historii Přelouče a její znak, proto
se radní rozhodli, že jeho původ objasní
příjezdovými informačními tabulemi. Na
nich bude vyobrazen černý rošt ve žlutém
poli. Tabule se rozmístí u silnic I. a II. třídy. U místních částí radní plánují nejen
změnu označení, ale také změnu dopravního značení. Současný stav totiž už neodpovídá platným předpisům.

Radní dále projednali a schválili:
" uzavření dodatku smlouvy mezi městem Přelouč a Hokejbalovým klubem
Jestřábi o výpůjčce areálu hokejbalového hřiště.
" veřejnou zakázku do výše 2 mil. Kč na
úpravy prostor dispečerského pracoviště městského dohlížecího systému v budově na Masarykově nám.
" smlouvu o umístění odchycených zvířat mezi městem Přelouč a MVDr. Vladimírem Tlučhořem CSc. - Veterinární
klinikou Pardubice.
Krajský úřad Pardubického kraje
v rámci optimalizace středního odborného školství navrhuje zrušit od 1. 7. 2006
v přeloučském učilišti výuku oborů autotechnik a autoklempíř. Ředitel učiliště
proto požádal o názor a stanovisko radu města. Radní vyslovili zásadní ne-

Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města Přelouče, které se konalo 29. června,
projednalo záměr dalšího využití budovy č.p. 192 (Diakonie),
plán odpadového hospodářství města, opatření III. rozpočtu
města Přelouče na rok 2005 a majetkové převody.
Zastupitelé vzali na vědomí pravidelné zprávy o činnosti rady města z období mezi XX. a XXI. zasedáním zastupitelstva,
zprávu o činnosti výboru finančního a majetkového, osadního
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Návrh řešení informačních tabulí města,
které budou rozmístěné u silnic I. a II. tř.

výboru Klenovka a Lohenice. Dále projednali a vzali na vědomí návrh plánu odpadového hospodářství města Přelouče. Bez
připomínek také schválili rozpočtové opatření III. rozpočtu města pro rok 2005.
Obsáhlá debata zastupitelů se točila především kolem ceny
za prodej „Divišovy vily“ (býv. městské muzeum). Vila je od roku
1992 pronajata za symbolickou korunu ročně Diakonii Českobratrské církve evangelické, která se v současné době zde
stará o 14 seniorů. V loňském roce se však ve vile začaly propadat stropy a zvětšování nebezpečných trhlin musely provizorně zamezit dřevěné podpěry. Město, které je vlastníkem objek-
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tu, nemá na opravu budovy finanční prostředky. Zastupitelé
proto rozhodli vilu odprodat s podmínkou, že služby tohoto typu, poskytované seniorům, zůstanou i nadále zachovány. Při
stanovování ceny se braly v úvahu také náklady, které zmíněná církev již do budovy investovala a předpokládaná finanční

zátěž na opravu statiky domu. Po téměř dvouhodinovém projednávání zastupitelé odsouhlasili vyhlášení záměru prodeje
budovy včetně pozemků za cenu minimálně 1 680 000,- Kč
za podmínky provozování sociálních služeb a stanovení předkupního práva pro město.

Stalo se

# 28. července jednala starostka a s vedoucí fin. odboru ing. Lejhancová s ředitelem Domova důchodů Přelouč a vedoucí pečovatelské služby o zajištění převodu pečovatelské služby
na město
# 1. srpna jednala starostka s řed. Charity Přelouč ing. Kumstýřovou o činnosti Charity v letošním roce a o problematice
pečovatelské služby, kterou vykonává Charita
# 3. srpna jednala na Krajském úřadě Pardubice starostka s radním Bc. Macelou o podmínkách a postupu převodu pečovatelské služby na město Přelouč
# 9. srpna starostka jednala na Ministerstvu vnitra - územním odboru Pardubice - o sporných ustanoveních obecně
závazných vyhlášek města, včetně způsobu a termínu jejich novel
# 15. srpna - předsedal místostarosta komisi na výběr vedoucího životního prostředí. Na tuto funkci byl vybrán ing. Tomáš Kašpar
# 22. srpna - předsedal místostarosta konkurzní komisi na výběr uchazeče referenta agendy správních poplatků a pohledávek
# 31. srpna se starostka zúčastnila jednání mikroregionu Podhůří Železných hor, konkrétně o zajištění financí pro město na opravu soch sv. Václava a Jana Dítěte, jejichž opravu
hodlá město zrealizovat ještě v letošním roce.

# 1. července jednala starostka s ředitelem Elektrárny Chvaletice ing. Kuželem o projektu změny dodávky tepla pro město Přelouč (Elektrárna nabízí městu možnost dodávky tepla)
# 3. července předávala starostka při příležitosti ukončení Celostátního žákovského turnaje v kopané putovní pohár vítěznému družstvu
# 8. července - místostarosta společně s tajemníkem jednali
se zástupcem památkového ústavu o štukatérských pracích
na velkém sále Občanské záložny
# 16. července starostka přijala na MĚÚ ministra p. Mgr. Radko Martínka, pracovního setkání se zúčastnilo i několik starostů z okolních obcí, diskutovány byly např. legislativní problémy obcí ve vztahu k ministerstvu, návrhy nových zákonů,
návrh regulace nájemného apod.
# 18. července - jednal místostarosta se zástupcem VČP o finančním příspěvku na akci Udílení dabingových cen
# 19. července se starostka zúčastnila spolu s dalšími pracovníky úřadu výběrového řízení na realizaci díla „Městský kamerový a dohlížecí systém“, nejvýhodnější nabídku podala a zakázku pro město bude realizovat f. MAXPROGRES, s.r.o. Brno
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Jak zruční byli předci v našem městě a jaká řemesla jim přinášela obživu?
To vše se nyní můžete dočíst v nově vydané společenské hře pro nejmenší - pexesu. Postavičky starých lidových řemesl-
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níků ztvárnil přeloučský kreslíř Ivo Štěpánek.
Za cenu 15 Kč si ji můžete zakoupit
v Městské knihovně, informačním centru INFAK a MěÚ dv. č.4.
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Sobota patří městským slavnostem
V sobotu 17. září se v našem městě konají městské slavnosti, na které jste všichni srdečně zváni. Pořadatelé se snažili
připravit program tak, aby si to své našel každý.

Program:
13.00 - 13.30 hod. - průvod městem
13.30 - 13.45 hod. - vystoupení mažoretek
ZUŠ Chlumec nad Cidl.
13.45 - 14.00 hod. - vyhodnocení dětských filmových masek
14.00 - 14.40 hod. - kouzelnícké duo klaunů HOPI a TOPI
14.40 - 15.30 hod. - Václav UPÍR Krejčí - herec, komik, bavič
15.30 - 16.30 hod. - Julián ZÁHOROVSKÝ - finalista
SuperStar 2004
koncert „Nastartuj raketu“
16.30 - 17.15 hod. - APPLES - čtyřčlenná dívčí beatová kapela
17.15 - 18.00 hod. - Petr REZEK s doprovodnou kapelou
18.00 - 19.30 hod. - dechový orchestr Ladislava KOSINY
se zpěváky Radkou DUŠKOVOU
a Josefem VRBICKÝM
Odpoledním pořadem bude provázet Zdeněk VRANOVSKÝ,
moderátor Rádia OK.

Soutěž pro děti:
O NEJLEPŠÍ FILMOVOU MASKU
Vytvořte postavy z vašich oblíbených filmů a přijgte ve
12.15 h. ke gymnáziu. Nejlepší masky čeká bohatá odměna.

Pomoc seniorům
Město Přelouč získalo finanční prostředky z Pardubického
kraje na zakoupení nouzových signalizačních zařízení.
Zařízení bude sloužit vymezené skupině osob z Přelouče
a integrovaných obcí (Lhota pod Přeloučí, Škudly, Mělice, Lohenice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka) a také z obce Břehy, se kterou byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o vykonávání úkolů
na úseku zajiš{ování místních záležitostí veřejného pořádku.
Signalizační zařízení bude přidělováno prostřednictvím komise sociálně zdravotní vybraným seniorům, kteří budou splňovat stanovené zdravotní a sociální podmínky.
Jedná se o zařízení, které je připojeno k pevné telefonní lince. Osoba bude mít u sebe „pager“, kterým se aktivuje nouzové
signalizační zařízení, vytočí se telefonní číslo na Městskou policii Přelouč, která se na dané místo v několika minutách dostaví. Dosah zařízení je cca 30-50 metrů od telefonního přístroje.
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V odpoledních hodinách přijedou do našeho města také
ti nejlepší čeští dabéři. V Občanské záložně se totiž už pojedenácté budou předávat Ceny Františka Filipovského. Odborná
porota, ve které zastupoval Město Přelouč ing. Václav Damborský, hodnotila 34 titulů v různých kategoriích.
Na hlavní cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský
herecký výkon byly nominovány:
Hana MACIUCHOVÁ za ztvárnění role spisovatelky (Diane
Keatonová) ve filmu Lepší pozdě nežli později, režie Jitka
Tošilová, vyrobilo AW studio Praha pro Warner Bros.
Martina MENŠÍKOVÁ za ztvárnění role Judy Garlandové (Judy Daviesová) ve filmu Já a mé přízraky, režie Mikuláš Pánek, vyrobila Česká televize.
Alena VRÁNOVÁ za ztvárnění role paní Delahuntyové (Maggie Smithová) ve filmu Můj dům v Umbrii, režie Libor Hruška, vyrobilo HBO ČR v produkci spol. Dubtracks.
Na Cenu Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon:
Vladislav BENEŠ za ztvárnění role Huffa (Hank Azaria) v seriálu Huff, režie Petr Pospíchal, vyrobilo HBO ČR v produkci spol. Dubtrack.
Vladimír DLOUHÝ za ztvárnění role Soamese (Damian Lewis)
v seriálu Sága rodu Forsytů, režie Michal Vostřez, vyrobila
Česká televize.
Václav POSTRÁNECKÝ za ztvárnění role Jojo Pytláka (Jacques
Villeret) ve filmu Zločin v ráji, režie Elmar Kloss, vyrobila
Česká televize.
Dokument o Přeloučských slavnostech a vyhlášení dabingových umělců budete mít možnost zhlédnout o týden
později v odpoledních hodinách v České televizi.

Cílem projektu je rychlá pomoc osobám, které se dostanou
do situace, kterou nezvládnou sami vyřešit (např. upadnutí).
Žádáme občany, kteří o zařízení mají zájem, aby si vyzvedli „Žádost o přidělení nouzového signalizačního zařízení“
u vedoucí sociálního odboru MěÚ Přelouč.

Zastupitelé města - klub ODS zvou občany k neformální diskusi. Se svými názory, návrhy, kritikou můžete přijít ve čtvrtek
15. září v 17.00 hodin do zasedací místnosti v I. patře Městského úřadu.

Přeloučský ROŠT
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S odpadem do sběrny
Likvidace staré ledničky je v ceně zakoupení nové. I toto
je dobré lákadlo pro potenciální zákazníky. Tento bonus už ale
není v nabídce barev, pneumatik, zářivek, výbojek apod., které jsou nebezpečným odpadem. Jeho odkládání na libovolné
prostranství je nebezpečné a postihovatelné. Stejně tak při odložení odpadu pouze před bránu sběrny se vystavujete riziku,
že budete pokutováni. Chceme proto připomenout, že v prostoru výkupny a sběrny ve Sportovní ulici (za pekárnou Jenta)
můžete bezplatně odložit velkoobjemový odpad, nebezpečný
odpad a kompostovatelný odpad, který pochází z domácností
a zahrad.
Odpad je přijímán celoročně (v průběhu provozní doby)
po předložení občanského průkazu na základě trvalého
pobytu v Přelouči a místních částech a to v následujících
časech:
Úterý
8.00 - 12.00
13.00 - 18.00
Středa
8.00 - 12.00
Čtvrtek
8.00 - 12.00
13.00 - 18.00
Pátek
8.00 - 12.00
Sobota
8.00 - 12.00

Nebezpečný odpad se odebírá vždy v prvním týdnu každého měsíce. V září to bude úterý až sobota od 6. do 10., v říjnu
od 4. do 8. atd. Odpad se přijímá pouze v uvedenou dobu a je
přísně zakázáno odkládat ho mimo určené místo.
A co si lze pod uvedenými druhy odpadu představit?
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum,
koberce, starý textil ap. a odpad, který pro svůj objem nelze uložit do popelnic nebo kontejnerů
Nebezpečný odpad: autobaterie, pneumatiky, oleje v původním obalu, barvy, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky, baterie), zářivky, výbojky, elektrotechnický odpad (lednice, televize, rádia), apod.
Kompostovatelný odpad: odpad ze zeleně, ze zahrad, apod.
(vyjma větví ze stromů)

Nový jízdní řád může pro Přelouč znamenat komplikace
Tak jako již několik let začne i v letošním roce v prosinci platit nový jízdní
řád. V letošním roce hrozí, že přinese některé změny, které by mohly poměrně
výrazně zkomplikovat dojíždění do Prahy a Hradce Králové. Za jízdní řády drážní dopravy již neodpovídají České dráhy ale objednatelé, kteří ztrátové vlaky
dotují a mohou si určit rozsah dopravy
na jednotlivých tratích i časové rozložení spojů. U osobních a spěšných vlaků
jsou tímto objednatelem kraje a u dálkových vlaků Ministerstvo dopravy ČR.
V několika následujících řádcích uvádím popis hlavních změn a problémů
v jízdním řádu. Popsány jsou tři přepravní releace, které občané Přelouče využívají nejčastěji.

bil zachování všech těchto spojů alespoň v úseku Přelouč-Pardubice.
Doprava na trati bude především v ranním čase méně pravidelná. Ideální stav,
z jízdního řádu 2003/2004, kdy vlaky
jezdily v hlavních přepravních časech
přesně po půl hodině a v tzv. dopravním
sedle po hodině byl narušen již v současně platném jízdním řádu. V příštím
roce však dojde k dalšímu znepravidelnění a přestože celkový počet vlaků bude zachován, pojedou spoje v některých
polohách těsně za sebou a poté bude
následovat delší časová proluka, než je
tomu v spoučasnosti.
Jedním z nemnoha vylepšení je vyšší nabídka v počtu spojů pro dojíždění na
osmou hodinu do Pardubic.

Přelouč-Pardubice

Přelouč-Praha

V návrhu jízdního řádu dochází k dílčím změnám a posunům u některých
vlaků.
Uveden není například spoj 5062
v 19:11 z Pardubic a v jízdním řádu chybí také spoje víkendové noční dopravy
Pardubice-Přelouč. Krajský úřad, který
jízdní řád s ČD připravuje, však po připomínkování těchto skutečností přislí-

Od nového roku přestane jezdit tradiční a dobře vytížený rychlík 700 s odjezdem v 6:52 z Přelouče a příjezdem
v 8:02 do Prahy hl.n. Místo něj jezdí jiné spoje, které však v Přelouči nestaví.
Zhruba padesát lidí (v pondělí ještě více), kteří z Přelouče vlak využívají především pro dojíždění do Prahy, tak bude
muset cestovat spěšným vlakem s jízd-
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ní dobou cca o 20 minut delší a cílovou
stanicí v Praze Holešovicích. Tam budou
začínat a končit i ostatní spěšné vlaky.
Tra{ na Masarykovo a hlavní nádraží totiž bude mít sníženou propustnost z důvodu výstavby tzv. „Nového spojení“ v Praze.
Dále nemá nově v Přelouči zastavovat R 703 Šohaj s odjezdem v 14:00 z Prahy a příjezdem v 15:03 do Přelouče. Náhradou je o 40 minut pomalejší osobní
vlak. Zrušen bude také první rannní rychlík v 5:33 do Olomouce a Ostravy. Za
vlak existuje náhrada s přestupem v Pardubicích.
Jediným zlepšením v dopravě z Prahy je nový rychlík po 18h z Prahy, který
v Přelouči zastaví krátce po 19. hodině.
Počet zastavujících rychlíků poklesl
i přesto, že starostka města Přelouče na
základě podkladů, které jsem pro město zpracoval, požadovala zastavit i některé další spoje. Dá se totiž očekávat, že
zájem o denní dojíždění do Prahy bude
dlouhodobě růst.
Ministerstvo dopravy, které zodpovídá za dálkovou dopravu však připomínky Přelouče zatím vůbec nebralo na vědomí. Na zastavení řady vlaků je přitom
v jízdní době dostatečná rezerva, takže by
ani nemuselo dojít k jejich zpomalení.

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice
Přelouč-Hradec Králové
K vůbec nějvětším zhoršením dojde
na třetí nejvyužívanější relaci z Přelouče
do Hradce Králové. Například ve směru
z Hradce Králové do Přelouče si budou
téměř všechny přípoje ujíždět o cca tři
minuty, takže bude nutno čekat zhruba
půl hodiny místo současných cca 10 minut. Jízdní doba se tak prodlouží ze sou-

časných průměrných 45 minut na více
než hodinu.
Nový jízdní řád znamená pro Přelouč
zhoršení dopravní obslužnosti a to i přesto, že občané našeho města využívají vlakovou dopravu daleko více, než je tomu
v jiných srovnatelných a často i větších
městech kraje. Bylo by dobré, kdyby se
podařilo návrh alespoň částečně přepra-

Léto na draka

!

covat tak, aby sloužil potřebám občanů
města. Je však již jen velmi málo času,
protože uzávěrka konečné verze jízdního řádu je stanovena na 9. 9. 2005.
Ing. Pavel Matouš
(autor se zabývá organizací
dopravy ve společnosti OREDO s.r.o.
v sousedním Královéhradeckém kraji)

Na pokutách za 8 měsíců
uděleno 300 000 Kč !
Zastupitelé města se rozhodli na podzim loňského roku zakoupit radarový měřič rychlosti a do konce července strážníci zaznamenali téměř 1200 přestupků! Pořizovací cena byla
480.000,- Kč. V současné době již bylo na pokutách uděleno
300.000,- Kč a za jeden kalendářní rok by se tak zařízení
mohlo téměř celé zaplatit.
Dle sdělení velitele Městské policie Přelouč si strážníci ale
i obyvatelé Přeloučska a místních částí velmi pochvalují dohled nad bezpečností silničního provozu v oblasti měření nejvyšší dovolené rychlosti v obci.

Takhle vypadali Lohenickomělické písníky v prázdninových
měsících.
Loňský chladnější začátek prázdnin uvítal sice málokdo, ale
druhá polovina prázdnin vše vynahradila. Letos tomu tak bohužel nebylo. Fakt, že výsledky měření kvality vody, která se na
objednávku města provádí, byla ve všech sledovaných ukazatelích vyhovující, nikoho nijak zvláš{ nezajímal (poslední informace z 8. srpna).
A drobní živnostníci, kteří si pronajali pozemky na hrázi
k prodeji rychlého občerstvení, hořekují - horší sezónu prý nepamatují.

Inzerce
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„Zařízení se snažíme využívat především v rámci prevence,
ale bohužel se toto u většiny řidičů míjí účinkem, proto přistupujeme i k represi. Měření tedy probíhá nejen jasně a zřetelně viditelně, ale také skrytě. Přestupků je poměrně velké
množství i přesto, že tolerance činí 20 %. Při nižší toleranci
bychom byli počtem přestupků natolik vytíženi, že bychom nemuseli dělat nic jiného.
V přestupcích nám velice často kolují řidiči-profesionálové, kteří si právě na celkovou situaci v dopravě stěžují. Ke
kuriozitám patří několik desítek řidičů, kteří překračují rychlost o více než 30 km/h v obci. Zadokumentovaný „rekord“pokud tak mohu výkon jednoho z řidičů uprostřed obce nazvat - činí plných 122 km/h !!!“ sdělil velitel městské policie
Bc. Petr Veselý.

9

Ohlédnutí

!
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Za účasti starostů obcí správního obvodu Přelouče se uskutečnilo pracovní setkání s Radko Martínkem, ministrem pro místní
rozvoj. Diskutovalo se o problematice venkova, rozpočtovém určení daní a cestovním ruchu.

K řádění vichřice s rychlostí orkánu by se dala přirovnat spouš{
u pomníku obětem fašismu. Vandalové zřejmě za účelem zábavy vytrhali okrasné květiny, které pak poházeli po pěšinách.
I tací jsou mezi námi...

Na modernizovaný železniční koridor navazuje rekonstrukce páteřní komunikace v městské části Na Dole. Do konce září by
mělo být vše hotovo.

Kruhový objezd už získává svou konečnou podobu.

I přes rozmary počasí probíhají stavební práce do pozdních odpoledních hodin.
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Jak pou{ovou atrakci očekávali Přeloučští příjezd obří přepravní kolony s rozměry 44 x 8,6 m. Přepravci lodě, která má za úkol
prohrábku dna řeky Labe, museli řešit průjezd z Týnce n. L. do Přelouče mnoha obtížnými úseky.

Průjezd Sokolovským náměstím nečinil přepravcům žádný
problém.

Odbočit vlevo na světelné křižovatce za Penny marketem byl
úkol již podstatně náročnější.

Beseda s autory knihy Dějiny města Přelouče III. se konala v areálu farního dvora za kostelem sv. Jakuba. Autoři knihy
PhDr. Hana Vincenciová a Mgr. Jan Tetřev popisují dějiny našeho města v období 1848-1918.

Letos již po 49 se zaplnilo naše město mladými sportovci, kteří přijeli bojovat o příčky nejvyšší.

Putovní pohár žákovského turnaje si už podruhé odvezli žáci
Mostu. Domácí tým FK Přelouč skončil dvanáctý.
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První kroky Zdeňka Čiháka - předsedy tělovýchovné organizace pardubického kraje - směřovali k F. Hollmanovi, který je
čestným předsedou svazu ledního hokeje okresu Pardubice.
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INFORMACE ÚŘADU PRÁCE
V PARDUBICÍCH
O PRACOVNÍ REHABILITACI

Příprava pro zaměstnání zahrnuje:
1) příprava na budoucí povolání
2) příprava k práci (trvá nejdéle 24 měsíců)
3) specializované rekvalifikační kurzy
Další informace můžete zjistit u svých zprostředkovatelek
nebo v kanceláři č. 7 v přízemí Úřadu práce v Pardubicích,
B. V. Kunětické 2011.

Cíl pracovní rehabilitace
$ získat a udržet si vhodné zaměstnání na otevřeném trhu práce
$ zlepšit dovednosti a získat zkušenosti související s vyhledáváním a udržením pracovního místa

Trh práce
na Přeloučsku

Cílové skupiny
Fyzické osoby se zdravotním postižením, kterým se poskytuje
zvýšená ochrana na trhu práce:
1) osoby s PID
2) osoby s ČID
3) osoby zdravotně znevýhodněné
(na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení lékaře zařazeny i osoby v léčebném procesu).
Pracovní rehabilitace je soustavná a cílená činnost zabezpečovaná úřady práce a poskytována zdravotně postiženým občanům při jejich začlenění a setrvání na trhu práce.
Zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na
volbu povolání, volbu zaměstnání, udržení a změnu zaměstnání, teoretickou a praktickou přípravu na povolání, umisoování do zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro
výkon zaměstnání.
Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce místně
příslušný podle bydliště osoby se zdravotním postižením,
a to na základě její žádosti. Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí úřad práce.

K 31. 7. 2005 evidoval Úřad práce v Přelouči celkem 1 105
uchazečů o zaměstnání a celková míra nezaměstnanosti činila v této oblasti 7,63 % (dle původní metodiky).
K obcím s nejvyšší mírou nezaměstnanosti patří např. Tetov (23,33 %), Vápno (22,81 %), Sovolusky (20,90 %), Urbanice (19,23 %) atd.
Úřad práce v Pardubicích evidoval k 31. 7. 2005 celkem
638 volných pracovních míst; na jedno volné pracovní místo
připadá v okrese Pardubice v průměru 9,1 uchazeče. Nejvíce
hlášených volných míst bylo z odvětví strojírenství (25,3 %), následuje stavebnictví (15,2 %) a služby (11,1 %). Celkem 66,3 %
volných míst bylo určeno pro dělnické profese a 33,7 % pro pozice technické a ostatní.
Ing. Eva Šopíková
ÚP Pardubice - detaš. prac. Přelouč

Inzerce
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Pro jednoho radosti, pro druhého starosti
V prázdninových měsících se na skalce u obce Spytovice
opět konalo pod širým nebem setkání převážně mladých lidí.
Tentokrát se nadšení příznivci nespokojili pouze s víkendem,
hudba hrála v průběhu celého týdne. Zvuk se rozléhal do širokého okolí, takže i ostatní občané si mohli doma pobrukovat
a kdo chtěl klid, ten měl prostě smůlu. Nevyspal se několik nocí za sebou.
V denním tisku se můžeme dočíst, že akce tohoto typu
by se do budoucna mohly dočkat jasných pravidel. Změnit
by se mohly například zákony o obcích nebo o shromaždování. Pořadatelům akcí podobných technopárty by pak už nestačil jen souhlas majitele pozemku, ale museli by splnit takové podmínky, jaké určí obec. Ale to je zatím vzdálená budoucnost.
A jak vidí tento problém starosta obce, kde se zmíněná
technopárty konala? Jaké nástroje může použít k zajištění klidu, zejména v nočních hodinách, na to jsme se zeptali Ing. Roberta Chutice, starosty obce Zdechovice.
Ve své funkci se setkávám s nadšenými příznivci nebo naopak odpůrci těchto setkání či srazů. Nechci dávat pořadatelům rady, ale spíše všem ostatním vysvětlit, o co se jedná a také
zdůraznit, že tyto akce se nepovolují, ale jen oznamují. Prakticky je proto jen nepatrná šance je ve specifických situacích,
daných zákonem, zakázat.
Probíhá to následovně: Najde se pořadatel, který chce uspořádat kulturní akci, třeba koncert. Najme si pozemek (pokud
mu jej dobří sousedé neprodali), objedná kapelu příslušného
ražení a dá ve známost (plakáty, internet, mobilní telefony nebo i jinak), že tehdy a tam to bude. Ze zákona o shromaž€ování má povinnost oznámit 5 dnů předem, že bude takovou
akci pořádat. Má také další povinnosti, např. zajistit příslušný
počet záchodů, bezvadné přístupové cesty pro pěší a motorizované apod. Nejlepším k tomu účelu zkolaudovaným zařízením by byl např. stadión. Ten je však drahý, těžko se tam dá
postavit třeba stan, bývá v zastavěném území - prostě se nehodí. Také by neměl být rušen noční klid, obvykle v době
22.00 - 6.00 hodin. Zákon o shromaž€ování nestanovuje pořadateli žádnou povinnost např. měření hluku u nejbližších
obydlích se zpětnou vazbou (jsi moc hlučný-stáhni to), myslivci nepožádají úřad III. stupně o vyslovení zákazu vstupu do
honitby formou veřejné vyhlášky, stavební úřad nezkontroluje,
zda zařízení, kde se akce koná, vyhovuje shromaž€ování většího počtu osob (pokud nejde vysloveně jen o louku, kde jinak
nic není), a tak hudba hraje, slunce svítí, modrá obloha se nade všemi přátelsky klene. Rytmická hudba vás přenese do jiného světa bez starostí, všichni jsou přátelé a je nám dobře.
Marketingově je to dobře zorganizovaný byznys. Proti tomu si
lze jen podat oficiální stížnost na Policii ČR. Pokud se jako
důvod uvede hluk, je třeba to také doložit. To se dá jen hlukovým měřením, které za slušné peníze (za jedno měření řádově tisíce korun) provede každá autorizovaná organizace,
např. Zdravotní ústav v Pardubicích. Měření se však musí objednat dlouhé týdny dopředu, v době, kdy ještě ani nevíte, že se
vůbec něco bude konat.
V těchto případech naše obec postupuje následovně - jakmile se dozvíme, že se nějaká akce chystá, kontaktujeme nejpr-
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ve pořadatele. Tomu sdělíme, zda jeho ohlášení je v pořádku
nebo není (to musíme udělat písemně na doručenku), a doplníme, co je ještě potřeba udělat, než s akcí začne. Než dopis dojde, akce proběhne a po úložné době dopis většinou
pošta vrátí jako nedoručitelný, třeba z Karlštejna. A je po …
Podobně to vypadá i při osobním doručení našeho sdělení. Stejné „úspěchy“ má i přestupková komise Městského úřadu ve
Chvaleticích, jinde je to podobné. Abych nezapomněl, ještě
mám já nebo velící důstojník policie jednu možnost, když se
shromáždění zvrtne v konání, které se dá spolehlivě označit
například jako rasově nesnášenlivé a s příslušnými projevy těchto nálad. Mohu tam v noci nebo nad ránem jít, vystoupit tváří v tvář výkonné aparatuře s mnoha a mnoha watty a sdělit
všem, že jejich shromáždění je nezákonné a že ho rozpouštím.
Po této větě mám chu{ si dát inzerát, něco ve smyslu „Hledá se
hrdina...“ Tak však končit nechci.
Svoboda je pěkná věc, ale asi s ní ještě zacházet neumíme. Legislativa je zastaralá, jako bychom se báli někoho, kdo
by nám mohl pohrozit, že omezujeme svobodu shromaž€ování a tak naopak nutíme trpět lidi nezúčastněné. To je však také omezování svobody a práv, že? A řekl bych, že jsou taky
dány zákonem a to tím nejvyšším tj. ústavou. Naši spoluobčané také „pomůžou“, když někdo má pozemek, kde by se
mohla podobná shromáždění konat. Nejprve ho pronajme, pak
prodá a je zase po „legraci“. Kdyby totiž takový pozemek, na
němž se má akce uskutečnit, byl obecní, nemusí obec vůbec
akci povolit. To je ovšem právo každého majitele pozemku, nejen obce. Ale mohli bychom alespoň něco udělat. Jenže poslanci si klid ve svém okolí tímto způsobem koupit nechtěli
a majitelé pozemků je rádi prodávají nebo alespoň pronajmou. Za bukem pak počítají koruny, zatímco já poslouchám
24 hodin denně několik dní za sebou v telefonu spros{árny nebo úpěnlivé prosby. Nejde o mě, jde o ty mladé, starší a staré, kteří se nevyspí nebo se bojí, o ty děti, které právě marodí
a o lidi vůbec.

Inzerce
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Nad vašimi dotazy
1. Přeloučský rošt vznikl jako nezávislé
a necenzurované regionální noviny,
kde bylo možné zveřejnit názory a připomínky čtenářů. Stávající Rada města Přelouče změnila před dvěma lety
pravidla pro jeho vydávání tak, že lze
zveřejnit pouze krátké dotazy. Proč rada odmítá tato svá pravidla změnit?
Bojí se kritiky své práce nebo si myslí,
že cenzura přeloučákům nevadí?
W. Brudný
(http://sweb.cz/brudnyw/uvod.html)
Přeloučský rošt je pravidelně vydáván
od roku 1992. Na základě připomínek
jednoho občana byla v roce 2000 vydána Radou města ve spolupráci se školskou a kulturní komisí města Pravidla pro
vydávání měsíčníku Přeloučský rošt.
Před dvěma lety, opět na základě opakujících se připomínek jednoho občana,
rada města Pravidla změnila. Podotýkám,
že Pravidla pro vydávání nejsou povinná,
nebo{ vydávání a obsahová náplň Roštu
nesmí být v rozporu s tiskovým zákonem.
V současné době navrhuje tazatel
spolu s jediným stěžovatelem, nespokojeným s Pravidly, změnu těchto Pravidel. Rada se návrhy na změnu pravidel,
navržených tazatelem, zabývala. Dospěla však k názoru, že vzhledem ke končícímu volebnímu období nechá stávající Pravidla beze změny s tím, že bude
plně v kompetenci nově zvolených zastupitelů města, zda Pravidla pro vydávání změní, nebo zruší. Ani eventuelní
změna Pravidel totiž nezaručuje, že s ní
budou stěžovatelé spokojeni.
Radní se kritiky rozhodně nebojí,
pravdivá a konstruktivní kritika je namístě. O tom, zda redakční rada Roštu
provádí cenzuru příspěvků a v jakém
rozsahu, nemám informace. Tato část dotazu by měla směřovat na redakční radu Roštu, která jediná rozhoduje o obsahové náplni Roštu.
Irena Burešová
starostka města
2. Soudním rozhodnutím, které určilo neplatnost odvolání ředitele ZŠ Jelínka
z funkce bylo potvrzeno nejen to, že
Rada města Přelouče jednala neuváženě a hrubě narušila chod školy,
ale také to, že její rozhodnutí bylo
v rozporu se zákonem. Jakou osobní
odpovědnost jednotliví členové rady

14

ze svého jednání vyvodí? Kdo zaplatí
zbytečně vynaložené soudní poplatky a finanční náklady vzniklé na ZŠ?
W. Brudný
(http://sweb.cz/brudnyw/uvod.html)
V uvedeném dotazu jsou bohužel
prezentovány nepravdivé informace, vyplývá to zřejmě z nedostatků informací
tazatele, proto se pokusím veřejnosti situaci vyjasnit. Z důvodu úbytků žáků se
pochopitelně snižuje i potřeba učitelů.
Je to problém celorepublikový a řeší ho
všechny základní školy. Na všech ostatních školách je uplatňován zcela logický a pochopitelný postup, kdy jsou jako
první v pořadí propouštěny nekvalifikované pracovní síly, které nemají pro výkon funkce předepsané vysokoškolské
vzdělání, dále následují pracovníci v důchodovém věku, kteří jsou po rozvázání
pracovního poměru hmotně zabezpečeni starobním důchodem. Je-li to nezbytně nutné, dochází i k propouštění kvalifikovaných pedagogů v produktivním
věku, kteří jsou bohužel ve většině případů právě v důsledku poklesu žáků,
odkázáni na Úřad práce. Na Základní
škole Smetanova bylo nutno z důvodu
úbytku žáků propustit jednoho pracovníka. Pan ředitel Jelínek zvolil přesně
opačný způsob při řešení tohoto citlivého problému - dal výpově€ z pracovního poměru kvalifikované pracovní síle
v produktivním věku. Tato pracovnice
školy se na Radu města Přelouče, která
vykonává vůči škole funkci zřizovatele,
obrátila se žádostí o prověření postupu
ředitele školy, se stejnou žádostí se na
radu obrátili i zástupci rodičů. Při prošetřování celé záležitosti vyšlo najevo, že
na škole dál z nepochopitelných důvodů
zůstává učitelka, která nemá předepsané vysokoškolské vzdělání, kterou pan
ředitel Jelínek na škole v rozporu s platnými zákony zaměstnává již 12 let, aniž
by byla schopna si za tuto dobu vzdělání doplnit (nepodařilo se jí totiž ani jednou vykonat přijímací zkoušky). Kromě
toho dále bylo zjištěno, že na škole zůstávají minimálně další dvě pracovnice
(manželka ředitele a manželka tazatele),
které by byly po propuštění z pracovního
poměru zabezpečeny starobním důchodem. Rada města vyjádřila s postupem
ředitele zásadní nesouhlas a ředitele Jelínka vyzvala k vysvětlení svého postu-

pu. Jeho vysvětlení však radu města nepřesvědčilo.
Rada města proto na své schůzi dne
11. 4. 2005 rozhodla - nikoliv protizákonně - ale v souladu s ustanovením
§ 102 zákona o obcích (rada plní vůči
škole funkci zřizovatele) a dále v souladu s ustanovením § 164 školského
zákona o odvolání ředitele Jelínka z jeho funkce při vědomí toho, že p. Mgr. Jelínek podá proti rozhodnutí rady města
žalobu k soudu. Rada se takto rozhodla
i přesto, že věděla, že odvolat z funkce
ředitele školy je věc velice složitá, nebo{ na straně ředitele stojí novela školského zákona, kterou byli ředitelé škol
výrazně zvýhodněni oproti jiným zaměstnancům.
Ředitelé škol mohou být totiž odvoláni pouze z důvodu závažného porušení právních povinností (přitom co je závažné zváží soud). Na nátlak rady města
předal ředitel Jelínek ještě před rozhodnutím rady města o jeho odvolání dne
8. 4. 2005 výpově€ z pracovního poměru i této nekvalifikované učitelce, aniž by
zrušil výpově€ pracovnici kvalifikované.
Závěrečný výrok soudu je otištěn níže.
Rada tímto svým rozhodnutím dala najevo jasný nesouhlas s personální politikou p. Mgr. Jelínka na této základní
škole, nebo{ je nejen necitlivá, pro školu finančně nevýhodná, nelogická, ale
především je v rozporu s dobrými mravy,
které by měl ředitel školy ctít především.
Chod školy nenarušila rada města, ale
p. ředitel Jelínek svým postupem. Soudní výlohy ve výši 7 350,- Kč budou uhrazeny z rozpočtu Městského úřadu Přelouč. Odpovědnost rady (nikoliv osobní)
jako celku je obrovská. Radní jsou voleni i proto, aby v rámci možností, daných
jim zákonem, hájili ty, na kterých byla
spáchána křivda, morální újma a kteří
jsou mnohdy vystaveni nátlaku zneužívání moci nadřízených s cílem osobního prospěchu.
Irena Burešová
starostka města
Citace rozhodnutí soudu
Odvolání žalobce z funkce ředitele
školy učiněné listinou ze dne 11. 4. 2005
sice splňuje formální náležitosti, nebo{
bylo učiněno písemně příslušným orgánem zřizovatele,doručeno žalobci do vlastních rukou a obsahovalo důvody odvolání, nicméně aby mohlo být posouzeno
jako platné, musí být prokázána reálná
existence těchto důvodů. V daném přípa-
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dě však vzbuzuje pochybnosti již sama
formulace důvodu odvolání kladoucí žalobci za vinu, že zamýšlel podstatně snížit odbornou a pedagogickou úroveň
vzdělávání a školských služeb, posunujících tak jednání žalobce do roviny úmyslu poškodit školu. Je otázkou, zda takový úmysl by za dané situace vůbec bylo
lze prokázat, když k rozhodnutím o výpovědích jako takovým byl nucen snižujícím se počtem žáků a ekonomickou
situací školy a podle citované inspekční
zprávy musel vybírat z týmu kvalitních
pracovníků. Avšak základním nedostatkem tohoto rozhodnutí o odvolání z funkce je dle názoru soudu to, že podstatou

důvodu odvolání označuje předání výpovědi z pracovního poměru pracovnici
splňující kvalifikační předpoklady, ačkoli nadále zůstala v pracovním poměru
dlouhodobě zaměstnávána jiná pracovnice bez potřebného vzdělání a kvalifikace. By{ zde tato pracovnice není výslovně
jmenována, mezi účastníky je nesporné,
že se jedná o Lenku Jarošovou, která byla jediným takovým pracovníkem školy.
Je otázkou, zda by při jejích pedagogických kvalitách vyplývajících z inspekční
zprávy došlo ke snížení úrovně vzdělávání školy zachováním jejího pracovního poměru, ale nelze přehlédnout, že ke
dni rozhodnutí o odvolání žalobce, tj.

Městská policie informuje
Jak jsem slíbil v předprázdninovém vydání Roštu, nejprve Vám v krátkosti prozradím několik statistických údajů. Ty se týkají jednak ulice Žižkova, kudy vede objízdná trasa po dobu výstavby kruhového objezdu a kde i přes zcela jasné dopravní
značení dopravní značkou B 4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů není řidiči právě nákladních automobilů tento zákaz respektován. Tomuto úseku je z naší strany
věnována maximální pozornost, i přesto však nedokážeme 100% průjezdu nákladních automobilů zabránit. To by zde museli kolegové stát 24 hodin denně. Bohužel
smutným paradoxem zůstává, že zákaz porušují řidiči profesionálové. Při plánovaném zavedení bodového systému by si tak po zbytek roku příliš nezajezdili.
Další statistické údaje se potom týkají zjištěných přestupků v dopravě - překračování nejvyšší dovolené rychlosti, odtahy motorových vozidel, udělené blokové pokuty a přestupky proti veřejnému pořádku.

!

k 11. 4. 2005 měla doručenou výpově€
i tato pracovnice, takže důvod k odvolání uvedený k datu rozhodnutí jednoznačně neodpovídal skutečnosti a toto
odvolání je tak nutno posoudit jako neplatné. Bez právního významu pro rozhodnutí ve věci pak je žalovaným tvrzené porušení povinností žalobcem ve
vztahu k nařízení vlády č. 251/1992 Sb.
a č. 330/2003 Sb. o odměňování zaměstnanců a ve vztahu k § 2 odst. 1, vyhl.
č. 139/1997 Sb. o podmínkách odborné
a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, nebo{ tato porušení
právních povinností jako důvod v odvolání ze dne 11.4. 2005 uvedena nebyla.

ce Vám podá Velitel MP Bc. Veselý nebo
zástupce velitele str. Urban.
V měsíci srpnu také probíhalo na dopravním hřišti za ZŠ Kladenská dopravní dopoledne pro děti, kde si zúčastnění
vyzkoušeli různé dopravní situace, jízdy
zručnosti, bylo jim zkontrolováno vybavení jejich jízdních kol a strážníci jim také dávali rady a doporučení, jak se chovat v silničním provozu. Strážníci také
dvakráte navštívili letní tábor INDIÁN ve
Zruči nad Sázavou, který byl pořádán pro
děti z Přelouče a okolí místním Domem
dětí a mládeže. Obě akce se setkaly s velmi kladným ohlasem.
Touto cestou tak děkuji str. Leoši SLAVÍKOVI, který se na přípravě obou akcí
nejen podílel, ale také se jich pravidelně účastnil.
A nyní již k událostem od 19. června
do 19. srpna 2005.

Od počátku roku byly uděleny blokové pokuty v hodnotě 140.000,- Kč.
Také musím sdělit, že byl zaznamenán rekordní přestupek, kde řidič uprostřed obce jel rychlostí 122 km/h !!!
V oblasti monitorování nejvyšší dovolené rychlosti jsme také spolupracovali
s kolegy z Policie České republiky (dále
jen PČR), kteří na blokových pokutách
vybrali téměř 30.000,- Kč.
Dále pro Vaši bezpečnost a ochranu
připomínám, že disponujeme pultem centrální ochrany. Zde může každý z terito-

9 / 2005

ria města Přelouč a integrovaných obcí
využít možnosti se na něj napojit. A to
nejen objekt, který má v úmyslu chránit,
ale i svou vlastní osobu, jako je tomu např. u obsluhy čerpacích stanic. V současné době je napojeno již více jak 75 objektů, z nichž většinu tvoří obchody, dílny a kanceláře. Stále více však narůstají
rodinné domy a soukromé byty. Jedná se
o službu pro místní občany a poplatky
jsou doslova symbolické. Bližší informa-

% 23. 6. v 21.45 hod. bylo na MP nahlášeno, že ve Lhotě se po silnice motá
totálně opilá žena, hlídka na místě
zjistila, že žena vystoupila z vlaku
a domnívala se, že je v jiném městě.
Byl u ní nalezen mobil na rodiče, kteří si pro ni přijeli a tak bylo zabráněno možnému neštěstí pro ni a některého z řidičů
% 24. 6. v 18.35 hod. nahlášen požár
před „Fortunou“, naštěstí to byl jenom
odpadkový koš, který hlídka uhasila
vodou
% 25. 6. v 22.10 hod. jsme vyjížděli k dopravní nehodě za mostem směrem na
Břehy, kde řidič osobního auta narazil do lampy veř. osvětlení, hlídka na
místě zajistila místo a odpojení el.
energiedo příjezdu PČR
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% 25. 6. v 8.45 hod. jsme zajiš{ovali stopy a svědky na sídlišti, kde v jednom
z domů přepadla stará paní přes zábradlí z 3. patra do suterénu, zraněnou odvezla záchranka a místo bylo
zajištěno do příjezdu PČR pro podezření ze spáchání trestného činu
% 29. 6. v 22.20 hod. telefonoval na služebnu MP občan, který si stěžoval na
hluk motoru letadla, které již několik nocí létá nad Přeloučí a okolními
obcemi, původně jsme se domnívali,
že se jedná o soukromé letadlo nebo
„rogalo“ ze Lhoty, dalším šetřením však
bylo zjištěno, že se jedná o vojenské
letadlo z Pardubic a lety byly uskutečněny v rámci vojenského cvičení
% 29. 6. v 22.35 hod. pomocí kamerového systému zjištěna skupina mladíků
na náměstí TGM, jak kopou míčem
do zaparkovaných aut a fasády školy,
hlídka na místě míč zabavila a jelikož
naštěstí nevznikla žádná škoda, mladíci vyvázli s důraznou domluvou
% 29. 6. v 23.50 hod. si opět další skupina mladíků nevšimla, že je sleduje
kamera a vesele si trhala a rozhazovala květiny z květináčů, tentokrát byla všem udělena bloková pokuta a museli nepořádek uklidit
% 30. 6. v 11.45 hod. výjezd k dopravní
nehodě u obce Štěpánov, kde řidiči za
jízdy praskla pneumatika a skončil
v příkopě, naštěstí bez zranění
% 30. 6. v 20.50 hod. jsme dostali oznámení, že na náměstí TGM byl napaden jeden z hráčů žákovského turnaje, hlídka na místě zajistila ošetření
mladíka, svědky a pomocí kamerového systému a místní znalosti byl zanedlouho zjištěn pachatel a celý případ byl předán PČR pro podezření ze
spáchání tr. činu
% 2. 7. v 12.10 hod. výjezd do Penny,
kde přistihli zloděje, vyřešeno blokově
% 3. 7. v 19.40 hod. hlídka zajiš{ovala
dvě hodiny řízení dopravy u dopravní nehody v ulicích Žižkova a Kladenská a odstranění vraků vozidel
% 4. 7. v 14.10 hod. nás informoval pozorný občan, že je otevřena garáž v ulici Kladenská majitel zapomněl zamknout, byl zjištěna jeho totožnost
a byl vyrozuměn
% 4. 7. v 20.30 hod. jsme pátrali po vozidle jehož řidič pod vlivem alkoholu
naboural do oplocení jedné z restaurací, v krátké době auto nalezeno
a předáno PČR
% 6. 7. v 3.30 hod. hlídka za pomocí donucovacích prostředků ukončila rvač-
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ku tří mužů u nadjezdu, nikdo nechtěl
podat trestní oznámení, jelikož se prali o přízeň dívky, a tak jim bylo pouze
domluveno
% 6. 7. v 12.20 hod. jsme přijali oznámení o přepadení starší paní v parku
pod TGM, hlídka ihned vyjela na místo, k ženě byl přivolán lékař a podle
popisu pachatele a pomocí kamerového systému byl zanedlouho společně s PČR zadržen v ul. Hradecká mladík tmavší pleti i s odcizenými věcmi
% 9. 7. od 23.45 hod. do 00.35 hod. jsme
vyjížděli celkem ke třem případům rušení nočního klidu, ve všech případech
si společnost ihned dala říct a ztišila se a přestupky byly řešeny pouze
domluvou
% 11. 7. v 16.00 hod. opět krádež v Penny, tentokrát se jednalo o nezletilé děti, byly předány rodičům

% 12. 7. v 19.30 hod. jsme řešili porušování občanského soužití v obci Štěpánov, kde bývalý druh ženy tuto napadl jak slovně, tak fyzicky, napadená
chtěla podat trestní oznámení, proto
si případ převzala PČR
% 14. 7. v 10.35 hod. jsme vyjížděli k dopravní nehodě za mostem přes Labe
na Břehy nehoda byla naštěstí bez
zranění, takže jsme pouze řídili dopravu
% 16. 7. v 10.55 hod. nahlásil pozorný
občan v podjezdu u Agry igelitovou
tašku s neznámým podezřelým obsahem, hlídka oznámení prověřila společně s hlídkou PČR a našla v tašce
staré boty, nebyly to ani boty značky
„PUMA“
% 18. 7. v 13.00 hod. nahlášena krádež
v Penny, zloděj neměl doklady a proto byl eskortován na služebnu PČR,
kde se zjistilo, že už byl za krádeže
trestán, případ si převzala PČR pro
podezření z trestného činu
% 19. 7. v 17.30 hod. opět krádež dvou

mladíků v Penny, tentokrát případ pro
přestupkovou komisi
% 23. 7. v 02.30 hod. jsme zklidňovali
vzájemné fyzické napadání manželské dvojice, celý případ byl řešen
domluvou oběma aktérům
% od 26. 7. jsme monitorovali okolí Přelouče, jelikož PČR měla důvodné podezření, že akce CzechTek by se mohla
uskutečnit v okolí Mělických písníků, kontrolovali jsme pohyb cizinců
a podezřelé chování na pozemcích
soukromníků, které by mohlo naznačovat přípravu na pořádání této akce,
naštěstí se našemu okolí tato akce
vyhnula
% 27. 7. v 22.35 hod. opět nahlášeno
narušování občanského soužití v jedné z rodin, tentokrát aktéři moc rozumní nebyli, proto bude případ dořešen u přestupkové komise
% 30. 7. v 02.35 hod. si majitel jednoho
z objektů vyzkoušel, jak je dobré mít
svoji provozovnu napojenou na pult
centralizované ochrany Městské policie, zloděj přeřízl zámek u vchodových vrat, ale dál se nedostal, nebo{
ho vyplašila siréna a hlídka MP, která byla na místě do 1 minuty
% 2. 8. v 12.05 hod. volala na služebnu
starší paní z ulice Žižkova, které se
zdáli podezřelí dva Romové, kteří obcházeli domy a nabízeli opravu deštníků u starších lidí, hlídka oba muže
zadržela v ulici Smetanova a na místo byla přivolána hlídka PČR, která si
případ převzala, ukázalo se že oba
muži mají za sebou bohatou kriminální minulost, a tak bylo zřejmě zabráněno možné trestné činnosti
% 3. 8. v 00.20 hod. byli hlídkou v ul.
Riegrova přistiženi mladíci, kteří se bavili porážením a vysypáváním popelnic, museli po sobě uklidit a přestupek byl vyřešen blokovou pokutou
% 8. 8. v 22.00 hod. hlídka přistihla v ul.
Račanská opět trojici mladíků, ti se
pro změnu bavili tím, že doprostřed
vozovky umístili betonovou lavičku,
před hlídkou se dali na útěk, ale jeden z nich byl dostižen a rád sdělil
jména svých kamarádů
% 8. 8. v 22.35 hod. si nás žádali do jedné z restaurací, kde jim cizí státní příslušníci (Francouzi), odcizili sošku čarodějnice, pachatelé byli zadrženi na
parkovišti u Penny, když se chystali
odjet, soška byla vrácena majiteli a případ si převzala PČR
% 9. 8. v 21.00 hod. jsme byli požádáni
operačním důstojníkem PČR o zásah
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proti muži, který se v opilosti snažil
skočit pod kola projíždějících automobilů pod hřbitovem, proti muži museli být použity donucovací prostředky,
byl předán hlídce PČR, se kterou putoval na záchytku
% 9. 8. v 22.10 hod. byla v ulici Kladenská nalezena odemčená garáž, byl vyrozuměn majitel, který ji zapomněl zamknout a byl rád, že se nic neztratilo
% 13. 8. v 20.45 hod. jsme na služebně
přijali telefonát od obsluhy z restaurace „Buňkov“, že tam mají hosta, který
vyvolal rvačku, po příjezdu se muž nechtěl podrobit kontrole totožnosti a napadl i zasahující strážníky, muselo být
použito donucovacích prostředků a výtržník byl předán hlídce PČR, je stíhán za trestné činy výtržnictví a útok
na veřejného činitele

% 14. 8. v 11.20 hod. jsme asistovali záchranné službě při ošetření starší ženy, která opilá spadla za schodů a ač
měla na hlavě ošklivou tržnou ránu,
odmítala se dát ošetřit
% 17. 8. v 06.15 hod. výjezd na nádraží
ČD, kde vlakem cestoval černý pasažér a odmítal opustit soupravu, byl
hlídkou vyveden, zjištěna totožnost
a předáno Českým drahám k vymáhání jízdného

!

Ještě připomínám naše telefonní čísla: 466 959 660, tísňová linka 156,
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
V příspěvku bylo použito materiálu
Ministerstva vnitra - oddělení prevence
kriminality, který upravil a zpracoval
str. Slavík Leoš, Dis.
Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

Inzerce

Inzerce
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Skauting - všestranná činnost
pro vaše děti
Výchova dětí navzájem v malých skupinkách, učení se prožitkem a praktickou
činností to jsou jen dvě z řady progresivních pedagogických metod, které zavádí nebo rozšiřuje moderní škola. Skauting je zná a aplikuje již téměř sto let.
Co skautská činnost může dát vašemu dítěti
„Skauting je velká hra. Na rozdíl od
jiných kroužků nezdokonalujeme jen jednu dovednost, ale snažíme se děti podchytit a působit na ně celkově“, říká Pavel Matouš, vedoucí skautů v Přelouči
a dodává: „Děti v družině hrají hry, jezdí na výlety, osvojují si různé dovednosti a zkouší různé věci. Řadu původně skautských programových aktivit již
před lety převzaly jiné organizace, ale
skauting není jen o tom.“
Část programu dětem připravují vedoucí, na většině se podílejí sami starší
členové. Děti vychovává spíše než zákon a slib příklad starších členů a třeba skutečnost, že ve skautské partě se
prostě neférové jednání, drogy, alkhohol
nebo spros{árny nenosí.
Skautská činnost zahrnuje každotýdenní schůzky, výlet nebo jinou víkendovou akci zhruba jednou měsíčně a letní nebo zimní tábor. Některé akce jsou

společné pro kluky i holky, schůzky a část
výletů je rozdělená.
„Na skautských akcích třídíme odpad,
děcka soutěží ve sbírání alobalu, oddíl
skautek v minulosti navštívil Ekocentrum
v České Třebové nebo stanici ochrany přírody Pasíčka.“, uvádí několik příkladů
Věra Andrlová, která se v osobním životě i ve skautingu přírodou zabývá.
Jak se stát skautem a co to stojí
Roční poplatek za členství ve skautu splatný po dvou měsících činnosti (na
odzkoušení) činí 400 Kč. Výlety, výpravy
a tábory stojí mezi 50-150 Kč/den (včetně ubytování, jídla, programu i cestovného). Schůzky jsou zdarma. Dítě by se
mělo zúčastnit alespoň letního tábora
a tří výletů během roku.
Přihlásit se můžete na náboru ve středu 7. 9. od 16 hodin v klubovně „Město“
v Pardubické ulici naproti hotelu Fontána. Nábor je společný pro všechny oddíly. Schůzky jsou potom v různých termínech (u většiny oddílů je možnost výběru).
Více informací a ochutnávku ze skautské činnosti můžete získat také na „Odpoledni her a soutěží“, které proběhne
v sobotu 3. 9. pod parkem od 15.00 do
17.30 hodin nebo na tel. č. 777 076 547.
Pavel Matouš

!

úroveň. Věříme,že to naše členy namotivuje k učení jazyků.“, prozradil Pavel
Matouš.
Nejstarší zamířili mapovat situaci
v Afghánistánu a Uzbekistánu
Největší expedicí v letošním roce, byla cesta do Uzbekistánu a Afghánistánu.
„Na cestu po střední Asii jsme se pečlivě
připravovali. Nakonec jsme vyjeli dva,
kteří máme nejvíce zkušeností se zhruba
dvacítkou jiných zahraničních expedic.“,
říká Pavel Matouš a dodává: „Šlo o poměrně náročnou cestu, ale výhodou bylo, že jsme sehraná dvojice a Jirka je
navíc lékař se zkušeností v několika humanitárních misích“.
Ostatním cestovatelům by přeloučští
skauti z nově navštívených zemí doporučili především Uzbekistán se spoustou
islámských památek a poměrně rozvinutou základní infrastrukturou. „Pro našince je obrovská exotika, když se prochází
po zachovalém středověkém městě, kde
nejsou prakticky žádní turisté.“
Naopak Afghánistán je jednoznačně
zemí pro zkušené cestovatele. „Afghánistán je země po třiceti letech války. Je sice plný lidí, kteří s nadšením vítají turisty, ale je to také země chudoby, bez
kanalizace, odvozu odpadků, veřejného
osvětlení atd. V noci je potom problém
kamkoli dojít.“, informuje Matouš a dodává: „Přestože komunikujeme pěti cizími jazyky, byl většinou problém najít někoho, kdo by kterýkoli z nich ovládal.“

Přeloučští skauti se vrátili z cest
Island, Německé Alpy, Uzbekistán, Afgánistán, Slovensko, Rumunsko,
CHKO Broumovsko, to jsou jen některé z cílů letošních výletů a expedic
přeloučských skautů.
Každý si vybere
„Cestování rozšiřuje obzory, učí skromnosti, toleranci a rozvíjí schopnost poradit si v každé situaci.“, říká Ing. Pavel
Matouš, vedoucí střediska Junáka v Přelouči. Proto je také cestování tradiční
součástí skautské činnosti.
S nejmladšími dětmi od sedmi let jezdí přeloučští skauti na výlety po blízkém
okolí. Oblíbené cíle jsou třeba Kladruby,
hrad Lichnice a okolní Železné hory vůbec. Vlčata a světlušky,jak se nejmladším
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skautům říká, jezdí také často do města,
kde na ně čeká plavání, prohlídka památek, hry nebo třeba návštěva ekocentra.
I nejmladších se týká čtrnáctidenní tábor.
Skauti a skautky od páté třídy potom
podnikají výpravy po celé České republice. V loňském roce to bylo například do
Teplických skal, na Králický Sněžník, s loděmi na Seč nebo do krajiny v okolí Lipnice nad Sázavou. „V příštím roce chceme zkusit projít s těmi nejstaršími hory
na Podkarpatské Rusi. Věříme že většinu
z nich zaujme tamní panenská příroda
a tradiční život lidí stejně jako okouzlila před deseti lety nás. Dále plánujeme
setkání s holandskými skauty. To však
bude otevřeno jen pro ty, kteří se do jeho
začátku zlepší v angličtině na potřebnou

Jste zváni
Pro ty z Vás, které podobné země zajímají mají přeloučští skauti dobrý tip. Diashow „EAST 2005“ - diaprojekce z měst
i hor v Afghánistánu a Uzbekistánu doprovázená stylovou hudbou a vyprávěním
zážitků proběhne v pondělí 5. 9. 2005 od
19 hodin v Kině Přelouč.
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Základní umělecká škola Přelouč
Tradiční zápis nových i stávajících
žáků ZUŠ Přelouč se koná ve čtvrtek
1. 9. 2005 v čase od 9.00 do 16.00 hodin v hlavní budově v ulici K.H. Máchy 325. Základní umělecká škola Přelouč nabízí vzdělávání v oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně
dramatickém. Ke studiu jsou přijímáni
žáci ve věku od 5 do 20 let (žáci ZŠ, SŠ,
UO a VOŠ).
V hudebním oboru je možno studovat hru na klavír, elektronické klávesy, varhany, akordeon, housle, kytaru, klarinet, trubku, saxofon, tubu, flétnu a bicí
nástroje. Některé z těchto nástrojů našim žákům bezplatně zapůjčujeme. Svoji dlouholetou tradici v naší škole má
i výuka sólového a sborového zpěvu.
Získané dovednosti mohou studenti uplatnit i v souborové hře - dechový orchestr, jazzový soubor, komorní
hra v libovolném složení vyučovaných nástrojů (např. klávesy, flétna, kytara, bicí).
Taneční zaměření představuje skupinovou výuku klasického, lidového i výrazového tance, jehož vyvrcholením je
nastudování pohádkového představení.
Výuka probíhá i na odloučených pracovištích v mateřských školách Přelouč a Břehy, pro přípravné studium

jsou pronajímány prostory na Gymnáziu Přelouč. Pro chlapce je stanovena
zvýhodněná sazba platby příspěvku
na školné.
Výtvarný obor umožňuje studovat
kresbu, malbu a modelování nejrůznějšími technikami. Škola má ve svém vybavení vlastní vypalovací pec. Práce našich
žáků jsou oceňovány v řadě celostátních
i mezinárodních soutěží. Nově bude uplatněna spolupráce výtvarného a dramatického oboru při realizaci výtvarného zpracování divadelní scény, masek a kostýmů
pro soubor ZUŠ-áci.
Studenti literárně dramatického
oboru pracují pod vedením zkušeného
pedagoga a herce. Pro letošní rok je připraveno nastudování divadelní hry Hobit podle Tolkienovy předlohy. Výtěžek
z uspořádaných představení využívají žáci společně se svými pedagogy při několikadenním poznávacím zájezdu. Žáci
LDO jsou velmi často angažováni společně s herci VčD Pardubice v nejrůznějších inscenacích.
Každoročně připravujeme žáky ke
studiu na vyšších odborných školách.
V roce 2004/2005 byli přijati žáci ke studiu na konzervatoři - obor klavír, vysoké
škole - obor zpěv, střední škole designu,

Znáte své město?

vysoké škole pedagogické - zamření hudební a výtvarná výchova.
ZUŠ Přelouč je právním subjektem
zařazeným do sítě škol. Našim vzdělávacím metodikem je MŠMT. Náklady spojené s výukou jsou hrazeny z prostředků
státního rozpočtu se spoluúčastí příspěvku na školné od našich žáků. Vzhledem
k dobrému hospodaření školy i pochopení ze strany zřizovatele - Města Přelouč, se nám daří udržovat ceny školného na nejnižší možné úrovni a vycházet
vstříc potřebám našich zákazníků.
Přijímání nových žáků je vzhledem
k uplatnění nároku na státní dotace
možné do 10. 10. 2005. Ke studiu výtvarného, tanečního i literárně dramatického oboru je možno výjimečně přijímat žáky i během školního roku.
Přihlášky ke studiu získáte spolu s podrobnějšími informacemi na adrese:
ZUŠ Přelouč, okres Pardubice
K.H. Máchy 325
535 01 Přelouč
telefon: 466 958 700, 466 958 709,
POZOR - NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
E-mail: zus@prl.czn.cz,
bednarova@zus-prelouc.cz.
Těšíme se na spolupráci i všechna
setkání s Vámi.
Jana Bednářová

Poznáte, v kterých
místech města
se nachází?

Výhercem soutěže z minulého čísla je paní B. Bláhová,
Tůmy Přeloučského, Přelouč. Gratulujeme! Výhru si prosím vyzvedněte na MěÚ dv.č. 4.
Správné odpovědi z minulého čísla:
1. Ozdobný „BALDACHÝN“ nad kazatelnou v katolickém
kostele sv. Jakuba na Masarykově náměstí
2. Vikářové okénka v boč. zdi městského kina
3. Půdní okna u rod. domu Fr. Filipovského
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. 466 958 107

Nové telefonní čísla
Od 1. srpna 2005 máme nové telefonní čísla u společnosti
T-Mobile:
Ing. Zdenka Kumstýřová
731 402 371
Hana Smutná
731 402 373
Rita Hudcová
731 402 374
Jarmila Housová
731 402 375
Radek Housa
731 402 376

Projekt Zdravé stárnutí
Přes prázdniny proběhlo 10 setkání v rámci bezplatného
kurzu ovládání počítače, který byl určen pro seniory. Jeho pokračováním mělo být zřízení internetové kavárny pro seniory. Bohužel se nám nepodařilo sehnat vhodné prostory pro
tuto činnost. Pokud máte nějaký tip, budeme rádi, když nám
jej sdělíte.
V září přijede významný host a bude to královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka. Přivítáme ho ve čtvrtek
29. září a od 16 hodin bude v kostele sv. Jakuba povídat na
téma: Stáří a kniha. Po přednášce se uskuteční neformální
posezení s hostem na faře.
Všichni jste srdečně zváni.
Zdenka Kumstýřová

3. historický tábor
Jakub klubu Přelouč
Již v pořadí třetí historický tábor na přání dětí probíhal v okolí Anenského údolí v malebném prostředí pod zříceninou hradu Potštejn. Krása, vztah a cit k přírodě byl dětem přibližován
jednotlivými výlety na hrady a zámky. Děti se seznamovaly
s historií České země i s konkrétním příběhem jednotlivých hradů a zámků.
Celý tábor byl veden v duchu dávného království. Nechyběly ani soutěže a sportovní hry. Malé děti byly ubytovány v chatkách a ti starší ve stanech. V průběhu tábora děti zhlédly velkolepé westernové vystoupení, rytířské slavnosti na hradě Potštejn
s několika divadelními vystoupeními a jízdu na indiánských
koních, kterou si i vyzkoušely. Také jsme navštívili poutní místo Homola, kde si děti vyšly 154 schodů. V polovině tábora nás
čekalo jedno milé překvapení. Při návštěvě farního kostela
sv. Vavřince v Potštejně k nám přišel kostelník a odevzdal nám
část kostýmu, kterou jsme zde zapomněli při poslední návštěvě před dvěma lety. To v nás zanechalo velký dojem a mnohokrát děkujeme.
Jarmila Housová

Hledáme nové dobrovolníky !!!
Hledáme nové lidi, ochotné ve svém volném čase pomáhat
druhým. Svoje znalosti a dovednosti můžete uplatnit při práci
s dětmi v nízkoprahovém centru Jakub klub, který už nějaký
ten rok funguje a snaží se nabídnout dětem ze sociálně slabších rodin smysluplné využití volného času. Klub sídlí v přeloučské Orlovně a je v provozu každé všední odpoledne kromě pátku.
Rádi bychom také přivítali všechny, kteří se nebojí práce
se seniory. Návštěvy, rozhovory, doprovody při procházkách, pomoc při domácích pracích - tím vším můžete být našim klientům i obyvatelům Domova důchodců prospěšní.
Možná byste měli nějaké dobré nápady na aktivizační programy pro seniory. Z naší dílny zatím vyšly pravidelné návštěvy
pardubického divadla, dojíždění na plavání do Lázní Bohdaneč,
počítačový kurz pro seniory, přednášky a besedy se zajímavými lidmi a výlety do blízkého okolí. Každý nový nápad a námět vítáme!

Inzerce

Nezáleží na tom jestli jste žena, či muž, ani na věku, vzdělání, politickém přesvědčení nebo náboženském vyznání, rozhoduje pouze dobrá vůle a chu{ pomáhat druhým, vždy{ každý
z nás umí něco, čím může ostatní potěšit.
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zavolejte nám na tel.
č. 731 402 374, probereme vše, co budete potřebovat.
Na všechny zájemce o dobrovolnou práci budeme čekat v pondělí 26.9. 2005 od 15.00 do 17.00 hodin v sídle
Charity, Masarykovo nám. 48 (římskokatolická fara).
Těším se na Vás!
Rita Hudcová, koordinátorka dobrovolníků
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
vojenství
IRELAND, Bernard
Souboj v Atlantiku.
Brno: Jota, 2005.

životopisy
STÝBLOVÁ, Valja
Lužanská mše: Vita brevis.
Praha: Šulc, 2005. - O Josefu Hlávkovi,
českém architektovi a podnikateli.

PRO MLÁDEŽ
ENQUIST, Per Olov
Tři jeskyně.
Praha: Albatros, 2004. - Dobrodružný
příběh.

BLANFORD, Edmund
Obě strany invaze.
Praha: Baronet, 2005.

PROKOP, Vladimír
Zdeněk Burian.
Praha: Gallery, 2005.

geologie
JAKEŠ, Petr
Vlny hrůzy: zemětřesení, sopky a tsunami.
Praha: Lidové noviny, 2005.

KAUTMAN, František
F. M. Dostojevskij: Věčný problém člověka.
Praha: Academia, 2004.

HERRMANN, Joachim
Která je to hvězda: objevte a pozorujte
hvězdy a planety.
Praha: Beta, 2005.

dopravní prostředky
KLUČINA, Petr
Lodě veslové a plachetní: historický obrazový atlas.
Praha: Paseka, 2005.

KRÁSNÁ LITERATURA
KOENIGSMARK, Alex
Příběh unavené manekýnky a další grotesky z dějin.
Praha: Mladá fronta, 2005.

NAUČNÁ LITERATURA

cestopisy
HALE, Christopher
Himmlerova křížová výprava: příběh o nacistické expedici do Tibetu z roku 1938.
Praha: Columbus, 2005.

AKUTAGAWA, Rjúnosuke
Tělo ženy a jiné povídky.
Praha: Mladá fronta, 2005.
COELHO, Paulo
Záhir. Praha: Argo, 2005.

Poděkování
Žáci 5.C ZŠ Smetanova nám udělali
velikou radost, protože namalovali naše
portréty. Můžete si je prohlédnout při návštěvě knihovny. Touto cestou bychom
jim chtěly moc poděkovat a popřát hodně úspěchů v dalším studiu.
Moc děkujeme za ochotu a spolupráci jejich pí učitelce V. Tužilové.
J.K.

Inzerce
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Anketa

ANKETA
DODRŽUJETE V DOBĚ DOVOLENÉ SVÉ ZVYKY…
Před začátkem prázdnin je to podobné jako po oslavě
Silvestra. Tak te€ se do toho obuju a denně půlhodinka cvičení - to dělám ostatně celý rok, přidáme angličtinu, výlety na
kole jsou mou pravidelnou drogou, o vycházkách nemluvě…
Vnoučka vezmu na krátký vandr, aby si zkusil spát pod širákem - nezkusil. Nějak to nevyšlo. Kupodivu ani to kolo. Pár
výletů jsme absolvovali, ale rozhodně to nebyl žádný systematický trénink.
A myslíte, že jsem denně cvičila - uhodli jste - asi třikrát za
prázdniny. No to je teda bilance.
Ale zato jsem vymalovala kuchyň a (promiňte mi ten výraz)
vykydala synovi pokojík, přestavěla nábytek a ten pocit uspokojení - skoro jako po hodině cvičení.
To bílení v kuchyni vypadalo asi takhle. Ráno mi slunce
opírající se do oken řeklo - fujtajbl… , a tak jsem popadla kýbl,
hadr a stěrku a vyblejskala okna - ne, že by předtím nebylo vidět, že stěny žádají nový kabát, ale te€ jsem byla v akci, takže
proč nepokračovat.
Tohle je zcela nový postup a vřele vám ho doporučuji. Myslíte si, že když máte čerstvě umytá okna, můžete si dovolit cákat kolem sebe štětkou? Nikoli. Tak čistě a opatrně možná
pracuje pouze profesionál. Jestli dodržuju o prázdninách své
zvyky? - já přímo stavím na hlavu zavedené postupy.
Když jsme byli se známými na týden na kolech, my holky
jsme navrhly, že bychom mohli všichni vyrazit na houby. Tak to
teda ne - prohlásil můj muž - chodit na houby, to jako by už bylo po prázdninách. Na houby se chodí v září.
Na houby se chodí, když rostou - oponovala jsem slabým
hláskem, abych nepopudila pána tvorstva. A zatímco si chlapi
otevřeli pivo a začali drnkat na kytary, vyrazily jsme s košíkem
do lesa. Výsledek - asi tak houba na kilometr. Večer lžíce smaženice na každého. Nic moc.
Druhý den se počasí netvářilo moc přívětivě, a tak jsme si
vyžebraly výlet do Tábora. Bylo potřeba couvnout s autem a ejhle.
Jeden obrovský pravák a o kousek vedle ještě dvojčata.
Můj muž zapomněl, že o prázdninách se houby nesbírají
a k večeři si docela pochutnával na zapečených těstovinách…
Když to tak shrnu, já své zvyky o dovolené moc nedodržuju. Ale od toho prázdniny přece jsou… Jak jste na tom vy?

!

Důchodce
Já už mám dovolenou pořád. Takže nemusím nic měnit.
Zapla{pámbu mě ze stereotypu dost často vyvedou vnoučata.
Zvláš{ te€ o prázdninách jsem si jich užil, ale už se nám to
krátí. Bude se mi stýskat...
Manželé D.
My dovolenou bereme jako cestu, protože už jsme v důchodu. Máme možnost vyjet mimo sezónu, ale i tak na dovolené
vybočíme z obvyklého stereotypu.
Paní 42 let
V podstatě neměním. Vstávám brzy, jako obvykle, abych
si den dovolené užila. Snažím se co nejméně pracovat, což je
asi jediná změna, které se proti svým zvyklostem dopustím.
Paní 36 let
Záleží na tom, zda opustím domov. Pokud ano, změním
své zvyklosti od základů,kromě hygienických rituálů. V tom se
liším od svého syna, který se těší, že změní právě tyto hygienické návyky a prohlašuje, že konečně bude žít jako člověk (patrně má na mysli neandrtálce).

VOLNÁ LINKA vystoupí ve Břehách,
kde pokřtí nové CD
V sobotu 1. 10. 2005, vystoupí na sále Restaurace na Křižovatce, ve Břehách skupina VOLNÁ LINKA, se svým novým
CD - KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ. Koncert zahájí ve 20.00 hodin host - skupina STRAIN GLAM z Jindřichova Hradce.
| zbytek večera bude patřit VOLNÉ LINCE, křtu CD a koncertu. Zazní vlastní skladby skupiny, které jsou tentokrát laděny od baladicko rockového směru, až po pořádný metalový
nářez. VOLNÁ LINKA poprvé své CD nevydává formou desky, ale svým fanouškům je dala k dispozici ke stažení na
svých webových stránkách.
VOLNÁ LINKA a APPA agentura, zve posluchače na vystoupení v rámci křtu za vstupné 20,- Kč. Zvuk a světla svěřila skupina po mnoha dobrýcch zkušenostech opět Liboru
Nalezinkovi.

Paní K - (maminka 2 školou povinných dětí)
Samozřejmě že ano. Zvolíme tempo a máme čas se věnovat dětem a navštívit příbuzné. Také máme víc času na sport
a koníčky.
Paní J., 39 let
Mám ráda sluníčko a koupání, takže odjíždím za teplem
a po tu dobu ze zvyků zachovávám pouze hygienické návyky.
Čas od času si vezmu jeden den dovolené, zůstanu v posteli,
obložím se časopisy a sušenkami a vydržím tak až do pozdních
odpoledních hodin.

Inzerce

Maminka na mateřské
Pokud se týká mateřské dovolené, tak to jsem některé
zvyky musela rovnou opustit. Ten mrňous si zařve a už jsem
v pozoru...

9 / 2005
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:
Adéla Strnadová
K. Čapka
Samanta Králová
Riegrova
Denisa Buková
Kladenská
Martina Miláčková
nám. 17. listopadu
Eliška Stárková
Milan Piskač
Lenka Vávrová
Adriana Vernerová
Jan Kalous
Ondřej Bahník

K. Čapka
Pardubická
Foersterova
Kosmonautů
Gagarinova
Tůmy Přeloučského

87 let

Smejkalová Libuše
ČSA

87 let

Foršt Jaroslav
Hradecká

90 let

Vrchotová Anna
Havlíčkova

90 let

Haladová Aloisie
Pionýrů

91 let

Poláková Anna
K. Čapka

92 let

Bělka Vladimír
Vratislavské nám.

93 let

Čurda Ludvík
17. listopad

94 let

STŘÍBRNÁ SVATBA:

JUBILANTI:
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Malá Eliška
nám. 17. listopadu

Hubáčková Hana
K. Čapka

75 let

Fuňk Bohumil
Klenovka

75 let

Moravec Miroslav
Na Krétě

75 let

Rašínová Věra
Smetanova

75 let

Tomková Eva
Žižkova

75 let

Zemanová Vlasta
Žižkova

75 let

Hudec Josef
Tyršova

80 let

Horáčková Ludmila
Hradecká

80 let

Hořák Jaroslav
Lohenice

80 let

Nejedlý Jaroslav
K. Čapka

80 let

Panchártek Vladimír
Čáslavská

80 let

Talichová Bohumila
Smetanova

80 let

Špaček Václav
Žižkova

80 let

Dobruská Věra
Libušina

86 let

Krejčík Vladimír a Libuše
Pánek Dobroslav a Drahomíra
Šavel Jan a Eva

Studentská
Veverkova
Příčná

ZLATÁ SVATBA:
Šimák Drahomír a Helena

Studentská

DIAMANTOVÁ SVATBA:
Josef a Marie Beranovi

Klenovka

V minulém čísle Roštu byla chybně uvedena
paní Tomková Eva, která oslavila 75. narozeniny.
Tímto se jí omlouváme.

SŇATKY:
6. 8.

Roman Janouch

+ Jiřina Suchánková

13. 8.

Lukáš Heřmanský + Hana Mojžíšová

13. 8.

Ondřej Pilař

20. 8.

Juraj Smolík

+ Lenka Šípková

20. 8.

Radim Verunáč

+ Petra Lorencová

27. 8.

Miroslav Klepal

+ Lucie Studená

27. 8.

Karel Chvojka

+ Eva Bírová

+ Linda Kubisková

Přeloučský ROŠT
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Kulturní služby města Přelouče
ZÁŘÍ 2005

www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz, www.365dni.cz/kino/prelouc, www.mestoprelouc.cz, www.preloucsko.cz

OD PÁTKU 2. 9. KINO PROMÍTÁ O HODINU DŘÍVE, V 17.30 NEBO VE 20.00 HODIN
2. září
pátek
17.30 hod.

95 minut
3. září
sobota
20.00 hod.

108 minut

SNOWBOARĎÁCI
ČR-rok co rok trávili Vánoce s rodiči a jejich otravnými rituály.
A den za dnem snili o svých vlastních nabušených Vánocích.
Ten den právě nastal. Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Mádl, Ester
Geislerová, Jiří Langmajer, Brano Polák, Lucie Vondráčková
55,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

HOREM PÁDEM
ČR-komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás rozesměje.
Vzájemně se prostupující tragikomické příběhy o osudovém
ztrácení a nalézání lásek, přátelství, rodin, rodičů a dětí navzájem. Hrají: P. Forman, E. Vášáryová, J. Tříska, I. Timková
60,- Kč mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

POZOR! Další film za 15 Kč
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
Film za hubičku!

4. září
neděle
17.30 hod.

100 minut
9. září
pátek
20.00 hod.

100 minut
10. září
sobota
20.00 hod.

128 minut
11. září
neděle
17.30 hod.

90 minut
16. září
pátek
20.00 hod.

97 minut
17. září
sobota
20.00 hod.

110 minut
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ČR/Německo/Slovensko-jsou to přátelé, ale hrají tvrdou hru!
Petr je mladý muž, který už by měl mít život pevně pod kontrolou. Stále se však ocitá ve víru absurdních situací, které
vytrvale hatí jeho milostný život i původně slibnou kariéru
leteckého dispečera. Jeden náhodný telefonát a trocha černé
magie nezadržitelně rozjíždějí kolotoč komických situací plných
absurdity každodenního „obyčejného šílenství“.
15,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

ROMÁN PRO ŽENY
Česká republika-film je natočen podle stejnojmenného bestselleru Michala Viewegha. Je jemně groteskním příběhem
dvou žen: Laury, která pracuje v redakci dámského týdeníku,
a její ovdovělé matky, tlumočnice a překladatelky Jany.
60,- Kč mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

TLUMOČNICE
Velká Británie-řetězec dramatických událostí se spustí ve
chvíli, kdy se tlumočnice Silvia Broom (Kidman) přizná, že
náhodou zaslechla rozhovor v neobvyklém dialektu, jehož
obsahem byla vražda afrického prezidenta.
50,- Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
Velká Británie/Irsko-láska má vždy poslední slovo... Dva rozvodoví právníci (Pierce Brosnan a Julianne Moore) již ve svých
případech zažili všechny konce lásky. Jakou šanci tedy může
mít ta jejich? Film natočil režisér Peter Howitt (Srdcová sedma).
50,- Kč
mládeži přístupný

18. září
neděle
17.30 hod.

127 minut
23. září
pátek
17.30 hod.

85 minut
24. září
sobota
20.00 hod.

126 minut
25. září
neděle
17.30 hod.

124 minut
30. září
pátek
20.00 hod.

90 minut
1. října
sobota
17.30 hod.

94 minut
2. října
neděle
17.30 hod.

Německo/Rakousko- komedie, drama, romantický, krimi. Jana,
Petera a Jule spojuje jejich vášeň - touha změnit svět. Jan a Peter
se stanou záhadnými aktivisty, kteří nenásilným způsobem upozorňují místní smetánku, že jejich dny hojnosti jsou sečteny.
60,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

KOUZELNÝ KOLOTOČ
Velká Británie/Francie-animovaná britská pohádka na motivy
populárního televizního seriálu. Malá Florence si bezstarostně
hraje v krásné zahradě s kolotočem, znenadání se však vinou
zlého kouzla ocitne uvězněná v tajemném ledovém vězení.
60,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

SIN CITY - MĚSTO HŘÍCHU
USA-Sin City - město hříchu je zamořeno kriminálníky, zkorumpovanými policisty a sexy ženami; někdo touží po pomstě,
někdo po spasení a další... po obojím. Hrají: Mickey Rourke,
Bruce Willis, B. Del Toro, C. Owen, E. Wood, J. King.
60,- Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

SAHARA
USA- zkušený badatel Dirk Pitt (Matthew McConaughey)
najde minci, k níž se váže historická legenda. To ještě netuší,
že se se svým parpákem Al Giordinem (Steve Zahn) vydá na
největší dobrodružství svého života.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

3:15 ZEMŘEŠ
USA-13. listopadu 1974 obdržela policie šílený telefonát, který
je zavedl do Ocean Avenue 112 v Amityville, Long Island.
Uvnitř rozlehlého domu se jim naskytla děsivá scéna - celá
rodina DeFeových byla zavražděna...
60,- Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

KORSICKÝ PŘÍPAD
Francie-hlavní postavou svižné komedie je pařížský soukromý
detektiv Jack Palmer. Má o sobě velmi uspokojivé mínění a úkol,
který dostane - totiž najít jakéhosi Ange Leoniho a doručit mu
zprávu o dědictví pokládá za čirou rutinu.
mládeži přístupný

KRUH 2

110 minut

USA-strach uzavírá kruh. Hlavní aktérka prvního Kruhu, novinářka Kellerová, opustí Seattle a přestěhuje se ve snaze zapomenout a začít nový život. Minulost se ale odbýt nedá,
zvlášp když v okolí dojde k úmrtím a na místě činu policisté
naleznou vždy videokazetu.
mládeži do 12let nevhodný

7. října
pátek
17.30 hod.

USA-válka! Republika se hroutí pod útoky vůdce separatistů.
mluveno česky
mládeži do 12let nevhodný

PROKLETÍ
USA-co tě nezabije, to tě posílí. Napadení vlkodlakem změní
životy několika mladých lidí. Prokletí jsou novým společným
dílem mistrů hororu režiséra Wese Cravena a scenáristy Kevina Williamsona (série Vřískot 1-3, Noční můra v Elm Street).
50,- Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

OBČANSKÁ VÝCHOVA

STAR WARS: EPIZODA III - POMSTA SITHŮ

VÁLKA POLICAJTŮ
Francie-Daniel Auteuil a Gérard Depardieu jako dva špičkoví
policisté, kteří neváhají překročit zákon a použít veškeré prostředky k dosažení svého cíle... Dále hrají: André Dussollier,
R.Zem, V.Golino, D.Duval, F.Renaud. Režie: Olivier Marchal.
50,- Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

20. září
úterý
20.00 hod.

PÍSNIČKY A POVÍDÁNÍ
Pořad Věry Martinové a Josefa Mladého.
Předprodej vstupenek zahájen 15. 8. 2005 v KSMP Přelouč.
Vstupné 180,- Kč.
Občanská Záložna
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100. výročí Chrámu Páně
Sboru Českobratrské církve evangelické v Přelouči
Místní sbor Českobratrské církve evangelické připravuje na
neděli dne 18. září 2005 slavnostní shromáždění u příležitosti stého výročí otevření Chrámu Páně (první bohoslužba se konala dne 16. května 1905). V 9 hodin bude slavnostní bohoslužba s farářem Mgr. Bohumilem Bašteckým a na odpoledne
je od 14 hodin připravena přednáška prof. dr. Milana Balabána a beseda s hosty. Širší veřejnost bude mít také možnost
o den dříve, tj. v sobotu dne 17. září 2005, využít „Dne otevřených dveří“ k prohlídce kostelního interiéru.
Lze říci, že i po stu letech se přeloučský sbor může pochlubit opravdu unikátním souborem staveb. Především novorenesanční stavba chrámu (podle historika Jana Tetřeva s tendencí secese) patří spolu s Kříženeckého palácem Občanské
záložny, Kourovou školní budovou na Masarykově náměstí
a věžemi obou katolických kostelů k nezaměnitelnému panoramatu našeho města.
Výročí poskytuje zároveň příležitost k ohlédnutí se nejen za
historií stavby chrámu, fary a sborového domu, ale i přeloučského sboru:
Uvádí se, že soustavná sborová práce v Přelouči započala v druhé polovině 19. století evangelizací.
Původně (v období po vyhlášení tolerančního patentu z roku 1781) se někteří potomci Českých bratří a podobojí hlásili
k reformované církvi ve Chvaleticích.
První evangelické služby Boží v Přelouči jsou datovány do
roku 1869 a vykonával je farář Josef Dobiáš z Bukovky (za policejní asistence). Přístřeší bohoslužbám poskytovali ve svých
domech dva významní spoluobčané - poštmistr Bestahovský
a sládek Sekerka. Brzy se ukázalo, že je třeba sbor osamostatnit, a postavit vlastní bohoslužební stánek.
Již v roce 1870 zakoupili místní evangelíci (velmi agilní byl
např. sklenář Alois Bulíček, st.) staré hospodářské stavení č.p. 86
(tzv. Krausovský domek) v nynější Českobratrské ulici, které upravili na faru, a na přilehlé velké zahradě postavili v průběhu
jara roku 1871 nákladem 900 zlatých jednoduchou modlitebnu - na půl cihly - o velikosti větší místnosti, která sloužila až do
roku 1904, kdy ustoupila stavbě kostela.
(Paralelně s tím bylo třeba zakoupit pozemek a na něm zřídit hřbitov.)
Do roku 1878 byla Přelouč kazatelskou stanicí, částečně vydržovanou anglickou „Evangelickou Kontinentální Společností“. Duchovní službu v této době vykonávali (nepravidelně) evangeličtí duchovní převážně z okolních tolerančních sborů: Ivan
Fleischer z Chvaletic, František Valenta, J. Procházka a František Dvořák.
Roku 1878 se Přelouč stala filiálním sborem církve chvaletické. Starali se o ni duchovní správcové: senior Julius Fleischer
z Chvaletic, Josef Dobiáš z Bukovky a senior Jan Janata z Chleb
u Týnce nad Sázavou. Od počátku 80. let 19. století zde začal
také působit přednosta železniční stanice ve výslužbě Antonín
Chlumský (1820-1905), pozdější pokladník a kurátor přelouč-
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ského sboru. Měl mnoho vlivných přátel v dráž€anském Gustav-Adolfském spolku (Gustav-Adolf-Werk e.V. je nevýdělečná
organizace německé evangelické církve pomáhající protestantským menšinám v mnoha zemích světa; byla založena roku
1832 v Lipsku), kteří duchovně i materiálně podporovali snahy o osamostatnění sboru. Pomohli s uhrazením dluhů sboru i s náklady na úpravu fary na byt pro prvního duchovního.
I jejich přičiněním byl nashromážděn dotační fond ve výši
4700 zlatých, který významnou měrou přispěl ke konečnému
rozhodnutí o osamostatnění sboru.
Dne 1. března 1887 byla evangelická reformovaná církev
v Přelouči prohlášena za samostatnou. Prvním duchovním
správcem se stal Lic.theol. Bohumil Karel Mareš (1851-1901),
vědecký a literární pracovník, který patřil v době svého působení k nejvýznamnějším osobnostem kulturního, společenského
a politického života tohoto města (blíže viz Rošt č.7-8/2005).
Patnáctileté společné působení faráře Mareše s kurátorem
Chlumským bylo pro místní sbor velkým přínosem. K jejich hlavním společným cílům patřila i výstavba nových církevních budov, nebo alespoň kostela. Prozatímní modlitebna byla rok od
roku zchátralejší a každý pokus o její opravu se jevil marnějším. Proto byly při každé příležitosti sbírány příspěvky do stavebního fondu. Sešlo se tak několik set zlatých, které však
nepostačovaly ani k pokrytí nákladů na projektovou přípravu
a zahájení kostelní stavby. Uvažovalo se i o rozdělení nákladů stavby mezi všechny členy sboru formou nucených splátek
zanesených do pozemkových knih. To však vedlo v případě
14 rodin (cca 10 % členstva) k vystoupení z církve. Celou situaci ještě zhoršil náhlý odchod faráře Mareše, který slovy
ThB. Josefa Závodského „v sešlé faře našel svou nemoc a smrt“
(14.listopadu 1901).
Druhým farářem byl zvolen František Klapuš (1873-1957)
z moravských Sudic u Boskovic, který předtím působil jako vikář ve Vanovicích a v Kloboukách u Brna (1898-1902). Úřad
v Přelouči nastoupil dne 3.června 1902. Ukázalo se, že to byla
velmi š{astná volba. Duchovní Klapuš během dvou let prosadil zásadu naprosté dobrovolnosti při financování nových sborových staveb a současně hned zmobilizoval sbor k nové činnosti. V krátké době se mu podařilo vyřešit i otázku dlouho
diskutované podoby nového kostela.Tři nejlepší odborníci v rámci církve byli požádáni o předložení návrhů - jednání však
ztroskotala (staršovstvo odmítlo klasické řešení s podélnou lodí a věží, tzv. „lokomotivu“). Neočekávané pomoci se však sboru a faráři Klapušovi dostalo od tehdy v Přelouči působícího
advokáta a literáta JUDr. Ladislava Quise (1846-1913), který
byl i výjimečným iniciátorem a organizátorem kulturního, společenského a politického života v našem městě. Ten získal pro
zamýšlenou stavbu chrámu významného architekta Ing. Rudolfa Kříženeckého (1861-1939), tehdy docenta pražské techniky
(roku 1904 byl však již jmenován mimořádným a v roce 1910
řádným profesorem pro obory Stavby budov k různým účelům
a Architektonika starověku). Nabídku nejenže neodmítl, ale navíc ještě prohlásil: „Jsem rád, že mohu dělat také i návrh evangelického kostela, vím, v jakém postavení je sbor, proto se vzdá-
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vám autorského honoráře, a postačí, když mi bude uhrazena
režie a cestovné.“ Slovo dodržel a přijal nakonec pouze 800 rakouských korun. Jaká byla jeho skutečná motivace se dnes již
asi nedovíme. Snad ojedinělá urbanisticko-architektonická příležitost dotvořit panoramatický profil městského centra, které
již neslo jeho rukopis. Přeloučské poměry a urbanistickou situaci znal z doby přípravy soutěžního návrhu, navazujících
prací na prováděcím projektu a autorského dohledu při stavbě budovy Občanské záložny (slavnostní otevření dne 25. srpna 1901) více než dobře. Její projekt musel pro omezení nákladů vícekrát přepracovávat, t.j. zmenšovat, a šetřit např. i na
výzdobě fasády - viz slepé věžní arkády bez původně navržených štukových Atlasů, prázdné niky atd. (Nespokojenost se
zmenšenými prostorami pro činnost místního Sokola vedla později k rozhodnutí postavit si vlastní budovu.)

!

a člen místního dobrovolného hasičského sboru (hasič - lezec)
sám vyzdvihl a vztyčil první tři svislé trámy konstrukce zakončení věže.
Vnější fasády zdobí lunety a sgrafita s biblickými citáty
(MY . KÁŽEME . KRISTA .. PTEJTE . SE . NA . PÍSMA .. NEMÁME
. ZDE . MÍSTA . ZŮSTÁVAJÍCÍHO .. PANE . ZŮSTAŇ . S . NÁMI)
a u fary bylo pamatováno i na sluneční hodiny. Na jejich provedení musely být povoláni italští odborníci.
(Rekonstrukce fasád byla prováděna až za faráře Mgr. Bohumila Bašteckého ve druhé polovině 70. let minulého století.)
Symbol kalichu a bible je umístěn v nice nad hlavním vchodem pod věží.

Pro pojetí budovy evangelického kostela nastal „hvězdný
okamžik“ - dle rodinné kroniky Klapušů - při jednom poobědním debatování faráře Klapuše, advokáta dr. Quise a architekta Ing. Kříženeckého. Odpolední poštou právě přišel balíček
z USA, obsahující příklady různých konkrétních řešení moderních presbyteriánských chrámů v Novém světě. František Klapuš si je vyžádal od svých přátel ze studií (Union Theological
Seminary of New York/McCormick Theological Seminary of
Chicago) a následující praktické činnosti - ordinován byl v Milwaukee (Wisconsin) dne 10. května 1896 a působil i v Minnesotě. Tento „katalog“ obsahoval cca 120 příkladů z nichž prý
u pořadového čísla 58 došlo u všech tří shora uvedených aktérů k „aha efektu“. Byl to pravděpodobně nový kostel v Clevelandu (Ohio), který přinesl rozhodující inspiraci pro celkové
architektonické řešení stavby. (To se však nepodařilo ověřit,
protože inspirační „katalog“ se nedochoval.)
O tom jak odpovědně Ing.Kříženecký k projektu přistoupil,
svědčí i jeho pozůstalost uložená v oddělení architektury a stavitelství Národního technického muzea v Praze (NTM). Přeloučského evangelického kostela spolu s farou se týká celkem 73 položek (situace, náčrtky, studie a skici, plány, úpravy terénu atd.).
Je jen škoda, že tyto fondy jsou následkem poškození při zaplavení karlínského archívu NTM v roce 2002 stále ještě ve
zmrazeném stavu a tedy badatelsky nepřístupné.
Kříženeckého projekt má čtvercový půdorys a je symetrický podle východo-západní diagonály. Ve východním vrcholu je
situována více než třicet metrů vysoká věž s hlavním vchodem. Vnitřní prostor je řešen jako půlkruhový lavicový amfiteátr s ústředním bodem stolu Páně (na vyvýšením místě)
a kazatelnou v západním vrcholu čtverce. (Tedy podle vzoru
amerických modliteben.) Půdorys má celkovou plochu 240 čtverečních metrů a byl původně dimenzován pro 225 sedících
a 200 stojících návštěvníků bohoslužeb. Chrámový prostor je
vzdušný, světlý, ze všech míst přehledný, má výbornou akustiku a projekt umožňoval od počátku i jeho zimní vytápění.
Stavbou chrámu i fary byl pověřen stavitel Jan Mareš z Jičína. Architektonický dohled delegoval ing. Kříženecký na svého asistenta O. Valcháře. V relativně krátké době (13 měsíců)
byly obě budovy dokončeny i přes náročnost, o které svědčí následující příhoda:
Tesaři dodavatele stavby odmítli z nezkušenosti a obav
z úrazu práce na dokončení věže. Situaci nakonec zachránil
člen sboru bratr Jindřich Pavlík (1868-1956). Povoláním tesař
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Starý evangelický kostel (foto daroval Jan Gallat)
Interiér chrámu v duchu strohých zásad reformované církve
postrádá jakoukoliv výzdobu; výkresová dokumentace schválená Okresním hejtmanstvím v Pardubicích dne 15. října 1903
však výzdobu stěn vnitřního prostoru předpokládá. Absence jakéhokoliv symbolu (včetně kříže) je neobvyklá a je důsledkem
rozhodnutí členstva sboru.
Od počátku byl kostel vybaven varhanami od firmy František Koberle - výrobce varhan - Lomnice nad Popelkou. Do
věže byly též zavěšeny tři zvony (Komenský, Hus a Tomáš),
které věnoval přeloučský měš{an, člen staršovstva a pozdější kurátor František Šimáček. (Jeho předchůdce Antonín Chlumský se ještě zúčastnil první bohoslužby a zemřel dne 14. června 1905.)
Výsledkem snažení tak byla ojedinělá sakrální stavba spojující eleganci, důmysl a uměřenou monumentálnost. Slavnost
spojenou s první bohoslužbou v novém chrámu dne 16. květ-
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na 1905 lze označit jako završení významného období sborové práce, které započalo osamostatněním sboru v roce 1887.
Radost nad dokončeným dílem byla veliká. Ale ty finanční
náklady! Obě stavby přišly téměř na 100 000 korun rakouských
(samotný kostel na cca 65 000 korun rakouských). Přesto, že
na stavbu přispěla každá rodina přeloučského sboru, mnoho
evangelických sborů (reformovaných i augšpurských) z Čech,
Moravy a Slezska, podpůrné Gustav-Adolfské spolky z domova i z Německa (a obdobné i ze Švýcarska), dokonce i křes{ané z Číny a v neposlední řadě město Přelouč a místní Občanská záložna, zbýval dluh skoro 20 000 korun.
Díky neutuchajícímu úsilí celého sboru, v čele s rodinou
faráře Klapuše, byl dluh v několika letech splacen. Sbor se tak
konečně mohl věnovat svému vlastnímu duchovnému poslání. Postupně dosáhl velikosti 1000 členů.

přínosů (kapacita jen asi 50 míst) a nákladů stavby (25-50 tisíc korun) se od záměru upustilo a sbor se vrátil k variantě
budoucí výstavby samostatného multifunkčního sborového
domu.
Když se objevily první příznaky stálé nemoci, odešel duchovní František Klapuš v roce 1932 na odpočinek do Myslibořic, kde zemřel dne 30. května 1958. Sbor spolu s farářem
ThB. Josefem Závodským jej vzpomněl na shromáždění uspořádaném na jeho pamě{ dne 11. ledna 1959. Je pro přeloučské
evangelíky dovršitelem díla, kterému dal pevný základ v polovině 19. století neúnavný farář Josef Dobiáš z Bukovky a na kterém František Klapuš pracoval celých třicet let. Byla tehdy uspořádána i výstavka dokumentů a památek spojených se stavbou
kostela - podobně jako v roce 1955 při příležitosti 50. výročí
dokončení Chrámu Páně.
V pořadí třetím farářem byl zvolen PhDr. Jan Amos Pellar
(1905-1982) z Krucenburgu (Křížová), který byl ordinován dne
22. července 1928 a dosud působil jako vikář a farář v Rovečné (1928-1932). Byl to muž opět neobyčejně vzdělaný (Praha,
Paříž, Aberdeen), silného charakteru a s charismatickou osobností. Přeloučského úřadu se ujal dne 16. prosince 1932.
Za jeho funkčního období (ve funkci kurátora působil
Stanislav Chvojka) byl soubor sborových staveb dokončen.
V návaznosti na farní dům byl roku 1938 vybudován prostorný a účelný sborový dům v tehdy moderním funkcionalistickém slohu. Autorem projektu byl žák profesora Josefa Gočára, architekt Dr. Ing. Jan Rejchl (1899-1985) z Hradce Králové
a sbor mu za jeho návrh vyplatil částku 3 000 korun. Provedení stavby bylo svěřeno přeloučskému staviteli Ing. Antonínovi Mahnovi. Stavební náklady nakonec dosáhly výše
181 768 korun.
Od svého otevření nese sborový dům jméno po T.G.M. - Masarykův dům. Velký sál v prvním patře má výbornou akustiku
a byl proto využíván i pro komorní koncerty místních i přespolních (často pražských) hudebníků. Byly konečně také získány prostory pro shromáždění a zájmovou činnost dětí a mládeže, biblické hodiny, Křes{anskou službu atd.
(V roce 1961 převzal sborový dům a hřbitov do své správy
přeloučský národní výbor. Masarykův dům byl po roce 1989
sboru navrácen, hřbitov doposud ne…)
Současně s výstavbou Masarykova domu byla realizována dlouho diskutovaná a připravovaná vestavba dvou galerií
v Chrámu Páně. Jeho kapacita se tak zvětšila cca o 100 míst.
Jan Amos Pellar se s přeloučským sborem rozloučil dne
31. srpna 1940 a odešel na farní úřad v Hradci Králové.
To však již nastaly nejen pro sbor těžké časy…

Za první světové války byly dne 29. srpna 1916 zvony Komenský a Hus sejmuty z věže a odvezeny do Pardubic na roztavení pro válečné účely. Zvon Hus byl zničen okamžitě, Komenský témuž osudu neušel později. Sboru tak zbyl jen nejmenší
zvon Tomáš s nápisem „Sione prozpěvuj“ a znakem v podobě
reliéfu bible. Za první republiky byly oba zabavené zvony nahrazeny novými.
(Bohužel je tentýž osud stihl i na počátku druhé světové
války. Zvony se doposud nepodařilo nahradit.)
V roce 1927 se zvažovala možnost přístavby přednáškového sálu k severozápadní stěně kostela. Po porovnání všech
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Na závěr uvádíme ještě přehled všech duchovních správců Sboru Českobratrské církve evangelické v Přelouči:
Bohumil Karel Mareš (06. 12. 1851 - 14. 11. 1901) 1887-1901
František Klapuš
(22. 05. 1873 - 30. 05. 1958) 1902-1932
Jan Amos Pellar
(14. 04. 1905 - 02. 02. 1982) 1932-1940
Miroslav Krejčí
(19. 12. 1906 - 19. 02. 1992) 1940-1943
Josef Závodský
(20. 03. 1903 - 15. 02. 1976) 1943-1972
Bohumil Baštecký (13. 11. 1943 - nyní fa.Hodonín) 1973-1988
Petr Mazur
(10. 06. 1955 - nyní mimo církev) 1988-1993
Daniel Matouš
(1963 - nyní fa. Mar. Lázně) 1996-2001
Hana Šusterová (roz. Kubíčková)
(1965) 2002 - dodnes

Přeloučský ROŠT
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Funkci kurátora zastávali:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přelouči
si v letošním roce připomene 100 let od otevření kostela.
Při této příležitosti Vás zve

Antonín Chlumský
1882 - 1905
František Šimáček
1905 - 1908
František Chvojka (z Bezděkova) 1908 - 1918
Stanislav Chvojka
1918 - 1950
Bohumil Čejka
1950 - 1964
Jindřich Pavlík
1964 - 1987
Pavel Taich
1987 - dodnes

v sobotu 17. září

od 9.00 do 17.00 h. k prohlídce kostela

Autor příspěvku se na tomto místě chce ještě zmínit o jednom „faux pas“ ve vztahu k autorství evangelického chrámu:
Nebylo jistě náhodou, že mimořádné architektonické řešení stavby evangelického Chrámu Páně v Přelouči bylo důvodem k jeho zařazení do trojjazyčné publikace pardubického
nakladatelství HELIOS s názvem „Pardubický kraj“ (2004). Je
jistě ke škodě této reprezentativní barevné publikaci, že v její textové části došlo k podstatné chybě. Jako autor projektu
tohoto chrámu je uveden arch. Jan Vejrych (1856-1926) místo
Ing. Rudolfa Kříženeckého. Takováto chyba by se zodpovědnému autorovi publikace, historikovi PhDr. Františku Šebkovi,
řediteli Východočeského muzea v Pardubicích stát neměla. Je
rovněž zarážející, že na písemné upozornění autora tohoto
příspěvku ze dne 4. října 2004 si vydavatelé ani autor publikace nenašli dosud čas na odpově€.
František Hollmann
(s využitím podkladů ČCE)

v neděli 18. září

od 9.00 h.

k bohoslužbě
- káže bratr farář Bohumil Baštecký

od 14.00 h.

odpolední shromáždění

Posvátné kameny v Bibli
- přednáší Prof. Th. Dr. Milan Balabán

Připomenutí historie kostela
- Pavel Taich, kurátor sboru

Pozdravy a vzpomínky hostů

Inzerce
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Pohledy do historie Přelouče

Dům čp. 226
Původně samostatný právovárečný dům, nalézající se na jižní straně náměstí, šestý od východu. V dřívější době od roku 1531 k němu patřil nedaleký dvůr
v ulici Tůmy Přeloučského. V době stanovení konskripčních čísel v roce 1770 mu bylo přiděleno konskripční
číslo 56. Zanedlouho však bylo provedena transakce mezi jeho držitelem Janem Kynterou a židovským
obchodníkem Abrahannem Frýdlantským. Na dům
(čp. 226) bylo z dřívějšího židovského domku na pražském předměstí z čp. 111 přeneseno obytné právo
jedné ze dvou zdejších židovských rodin. Nemovitost
byla formálně převedena do majetku města a Abrahanu Fýdlantskému a jeho potomkům postoupena do
dědičného pronájmu. Protože evidence židovských
domů byla tehdy vedena zvláš{ (římskými číslicemi),
bylo původní konskripční číslo čp.56 a dům nadále
veden jako konskripční číslo 11. Takto byl uveden
i při přečíslování domů v roce 1816, proto nenavazuje jeho číslo popisné na souvislou číselnou řadu jižní domovní fronty.
Jeho dalším majitelem byl židovský obchodník Jakub Wintornitz, který dům čp. 226 nejen zvelebil, ale
podstatně stavebně rozšířil. V této době, jeho přičině-

30

ním byly opraveny a přestavěny domy na jižní straně
náměstí. Stavba se týká hlavně podloubí.
Po roce 1846 koupil rohový dům čp. 226 židovský
obchodník Abraham Weis. Tento obchodník financoval v letech 1861 přeloučskou synagogu.
V roce 1903 byl dům prodán Karlu Novákovi, bývalému důlnímu na Kladně. Tento muž se stal v Přelouči zakladatelem České spořitelny a váženým občanem města. Zemřel v roce 1918 na cestě domů, když
se vracel z I. světové války. Za jeho hospodaření dostal dům čp. 226 krásnou pseudorenesanční fasádu,
kterou má dodnes.
Syn Karla Nováka - obchodník Jan Novák narozen
v roce 1905 vlastnil dům do roku 1949, tehdy skončila i jeho podnikatelská činnost v Přelouči. Od roku
1949-61 byl vězněn na Leopoldově, na Borech a v uranových dolech Bitín-byl vězněn 2 roky i za druhé světové války.V tomto roce uplynulo 100 let od jeho narození. Poznal i rub lidského jednání a myšlení, ale
jistě i to, že život je cenný a jedinečný i v bolestech
a trpkých vzpomínkách.
V roce 1989 byl dům opět vrácen rodině Novákových.
Marcela Danihelková
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NOVÁ HOKEJBALOVÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ
Hráči hokejbalového oddílu HC Jestřábi se připravují na novou sezónu, s minimálním cílem zopakovat úspěšnou loňskou
sezónu. Při příchodu nových hráčů do našeho týmu, však sahají ambice určitě výš.

So
So
So
So
So

15.10.
22.10.
29.10.
29.10.
5.11.

15:00
15:00
10:30
14:30
10:30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Petracolor Pardubice
Chlumec nad Cidlinou
1. HBC Svitavy
Kometa Polička
Loko Česká Třebová B

doma
doma
doma
doma
doma

NÁRODNÍ LIGA)
Piráti Hradec Králové
1. HBC Svitavy
Piráti Hradec Králové
1. HBC Svitavy
1. HBC Svitavy
Piráti Hradec Králové
Piráti Hradec Králové
1. HBC Svitavy
Piráti Hradec Králové
1. HBC Svitavy
1. HBC Svitavy
Piráti Hradec Králové

tam
tam
doma
doma
tam
tam
doma
doma
tam
tam
doma
doma

PODZIMNÍ ROZLOSOVÁNÍ NAŠICH TÝMŮ
A - TÝM (I. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)
Ne 11. 9. 14:00 hod.
Janev Tábor
So 17. 9. 14:00 hod.
Kert Park Praha
Ne 18. 9. 10:00 hod.
Snack Dobřany
Ne 25. 9. 14:00 hod.
Svítkov Pardubice
Ne
2.10. 14:00 hod.
Nová Včelnice
So
8.10. 14:00 hod.
Kovo Praha B
Ne
9.10. 10:00 hod.
Tygři Mladá Bpleslav
So 22.10. 14:00 hod.
CSKA Karlovy Vary
Ne 23.10. 10:00 hod.
Tatran Třemošná
Pá 28.10. 14:00 hod.
Loko. Česká Třebová
Ne
6.11. 13:00 hod.
Niosport Vlašim
So 12.11. 13:00 hod.
Kert Park Praha
Ne 13.11. 11:00 hod.
Snack Dobřany
Ne 20.11. 13:00 hod.
Niosport Vlašim
Ne 27.11. 13:00 hod.
Janev Tábor

doma
tam
tam
tam
doma
doma
doma
tam
tam
tam
tam
doma
doma
doma
tam

B - TÝM (II. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)
So 17. 9. 11:00 hod.
Loko. Česká Třebová B
Ne 25. 9. 11:00 hod.
Letohrad B
Ne 25. 9. 15:30 hod.
Piráti Hradec Králové B
So
1.10. 11:00 hod.
Ježci Heřmanův Městec
So
1.10. 15:00 hod.
Holcim Prachovice
So
8.10. 11:00 hod.
1. HBC Svitavy
So
8.10. 15:00 hod.
Kometa Polička
So 15.10. 11:00 hod.
Alfa Pardubice

tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
doma

STARŠÍ DOROST (I. ČESKÁ
So 10. 9. 11:30 hod.
Ne 18. 9. 11:30 hod.
Ne 25. 9. 11:30 hod.
Ne 25. 9. 14:30 hod.
Ne
2.10. 14:30 hod.
Ne
9.10. 13:00 hod.
So 22.10. 10:00 hod.
So 22.10. 13:00 hod.
Ne 30.10.
8:30 hod.
So
5.11. 13:00 hod.
So 12.11. 10:00 hod.
So 12.11. 15:00 hod.
STARŠÍ ŽÁCI (MČR)
Ne 11. 9. 8:00 a 11:00
Ne 18. 9. 10:00 a 13:00
Ne 25. 9. 10:00 a 13:00
St 28. 9. 10:00 a 13:00
Ne 2.10. 12:00 a 16:00
St 15.10. 9:00 a 13:00
Ne 23.10. 11:00 a 14:00
Ne 30.10. 10:00 a 13:00
St
5.11. 12:30 a 15:30
Ne 13.11. 13:00 a 16:00
Ne 20.11. 11:00 a 15:00

Alfa Pardubice
tam
Kometa Polička
tam
Alfa-Mušketýři Pardubice doma
Jokerit Chrudim
tam
Piráti Hradec Králové
doma
OEZ Letohrad
doma
HSK Náchod
tam
Loko. Česká Třebová
tam
1. HBC Svitavy
doma
Kometa Polička
doma
Alfa Pardubice
doma
Vladimír Novotný

Škola bojového umění MUSADO zahajuje školní rok 2005/2006. Cvičení bude organizováno takto:

Tradiční styl

Sebeobrana dospělých

Děti:
(tělocvična pod jídelnou Gymnázia Přelouč)
Pondělí: 16:00 - 17:00 - do 10 let a začátečníci
17:00 - 18:00 - 10 - 15 let a pokročilí
První trénink je 5. 9. 2005

Začátečníci:
(tělocvična ZŠ Chvaletice)
Středa: 17:45 - 19:00

Dospělí:
(tělocvična ZŠ Chvaletice)
Středa: 19:00 - 20:30
První trénink je 7. 9. 2005

Pokročilí:
(tělocvična pod jídelnou Gymnázia Přelouč)
Pondělí: 18:30 - 19:45
První trénink je 5. 9. 2005

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ.
Pro tradiční styl: 5. 9. a 12. 9. 2005 v 16.00 hodin v tělocvičně pod jídelnou a pak v průběhu školního roku na trénincích.
Pro sebeobranu: 7. 9. a 14. 9. 2005 v ZŠ Chvaletice v 18.00 hodin.

Kontakt: 777 976 763
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Tělocvičná jednota Sokol Přelouč
zve na

Cvičení v Sokolovně
ve školním roce 2005/2006
Rodiče a děti
Nejmladší žactvo
Mladší žákyně
Starší žákyně
Gymnastky
Aerobic
Florbal I
Florbal II
Florbal III
Step aerobic
Fitbally
Kondiční cvičení
Starší ženy
Věrná garda
Stolní tenis
Jóga

Út 15.00 - 16.00,
pro děti od 2 let
Út 16.00 - 17.00,
pro děti 4 - 7 let
Po, Čt 17.00 - 18.00
Po 18.00 - 19.00
Po, Čt 19.00 - 20.00
Čt 18.00 - 19.00
Út 17.00-18.00, Čt16.00-17.00,
chlapci od 7 let
Út 18.00 - 19.00,
chlapci od 13 let
Čt 20.00 - 21.00
Po 19.00 - 20.00, 20.00 - 21.00,
St 20.00 - 21.00
Po 18.00-19.00, St 19.00-20.00
Út, Čt 18.00 - 21.00
Po, Čt 19.00 - 20.00
Pá 19.00 - 20.00
Po, Čt 17.00 - 18.00, mládež
Po - Pá 18.00 - 21.00, dospělí
Po, St 16.45 - 17.45

Další informace o zapojení do oddílu basketbalu, aikijujutsu získáte 5. září 2005 na dni otevřených dveří.

SLETOVÁ ŠTAFETA
Česká obec sokolská oznamuje celé veřejnosti, že v červenci 2006 se bude v Praze po šesti letech konat
XIV. všesokolský slet.
Radostnou zprávu o zahájení nácviku sletových skladeb a sletových soutěží ve všech sokolských jednotách
roznese po celé naší vlasti, do všech sídel sokolských žup z Prahy z Tyršova domu „SLETOVÁ ŠTAFETA“.
Přeloučští sokolové budou samozřejmě účastníky štafety. Do Přelouče dorazí v sobotu 24. září 2005 asi
v 7.30 h. na náměstí T. G. Masaryka (Hradeckou ulicí) dále štafeta pozdraví sokolské jednoty ve Břehách,
Živanicích a v L. Bohdanči a bude pokračovat do sídla sokolské župy v Pardubicích.
Zveme mládež a veřejnost na tuto mimořádnou událost, která se naposled konala před 58 lety v roce 1947
před XI. všesokolským sletem v roce 1948.
Výbor Sokola Přelouč
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