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RADA MĚSTA PŘELOUČE
84. schůze Rady města Přelouče se
konala 7. 10. 2013. Radní si na ni vyslechli zprávu o monitoringu svozu odpadu za 1. pololetí 2013. Neustále se opakují v menší míře stejné nedostatky typu
nezabrzděných kontejnerů, výskytu rozbitého skla kolem kontejnerů nebo neurovnaných kontejnerů, situace se však viditelně zlepšila. Radní byli rovněž seznámeni s nabídkou společnosti EKO-KOM a.s.
na zakoupení sady tří barevných tašek
na třídění odpadu pro domácnosti za
cenu 40 Kč - modré na papír, zelené na
sklo a žluté na plast. Tímto nákupem by
se mělo podpořit třídění odpadů již u samotného vzniku odpadů. Těm, kteří již
třídí se práce ulehčí a zpříjemní. Domácnosti, které dosud netřídí, může tato možnost k třídění dopomoci.
Schválen byl radními dodatek č. 2
ke smlouvě se stavební společností Obnova památek Kutná Hora na opravu fasády a výměnu oken v budově základní
školy v Kladenské ulici, kterým se zvyšuje sjednaná cena o částku 79.383,- Kč.
Jednalo se o opravu a doplnění keramických soklíků u podlah v chodbách

budovy a osazení žaluzií v jedné z učeben, zatmelení oken z venkovní strany
a úpravu a oplechování venkovních parapetů oken v podzemním podlaží, kde
by jinak docházelo k zatékání do budovy.
Projednán byl rovněž zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze
dne 11. 9. 2013. Jedním z bodů byla žádost p. Jana Křemenáka na umístění dopravního zařízení - odrazového zrcadla
v ul. Račanská naproti vyústění veřejně
přístupné účelové komunikace vedoucí
od bytových domů č. p. 1261-1263. Rada s tímto umístěním nesouhlasí. Nesouhlasí ani s požadavkem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje na realizaci vodorovného dopravního
značení v ul. Studentská. V daném místě je dostatečný prostor pro výjezd sanitních vozů.
Rada dále souhlasila s uzavřením
smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností uzavřenou mezi městem
a Svazem měst a obcí ČR.

85. Rada města Přelouče proběhla 21. 10. 2013. Důležitým bodem byla
úprava jízdního řádu linky MHD v Přelouči od 15. 12. 2013 s následujícími
změnami: zrušení zastávky Přelouč - autobusové nádraží všemi spoji mimo spoje,
které jedou z/do Lohenic, Mělic a Klenovky. Zrušení ranního spoje v úseku
Přelouč, Jaselská-Přelouč, Lohenice a zrušení části spoje č. 11 v úseku Přelouč,
Lohenice-Přelouč, železniční stanice, zaveden nový okružní ranní pár spojů přes
sídliště, centrum a Masarykovo nám., odjezd ze zastávky Přelouč, Jaselská v 6.46,
příjezd Přelouč, železniční stanice v 7.04,
prodloužení odpoledních spojů do/z zastávky Přelouč, Pardubická (původně končil spoj v zast. Přelouč, železniční stanice), prodloužení párů spojů č. 40 a 45
v cca 16 hodin do zast. Přelouč, Štěpánov, zrušení obsluhování dvou zastávek
u spoje č. 5 vedeného v 6.15 ze zast. Přelouč, Jaselská do Lipin, zrušení části spoje č. 58 v úseku Přelouč, železniční stanice - Přelouč, Klenovka a párového spoje
č. 57 ve stejném úseku a zrušení spoje
č. 59 v sobotu a neděli, zrušení spoje
č. 64 v neděli. Zavedení dvou nových párů spoj v neděli - Přelouč, železniční stanice do Přelouč, Lipiny a zpět s odjezdem
v 17.15 a 19.15.
mh
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
26. 9. 2013 proběhlo v zasedací místnosti Městského
úřadu Přelouč již XXII. zasedání zastupitelstva Města Přelouče.
Důležitým bodem jednání byla nabídka spol. ČEZ Energo s.r.o.
Ta zaslala nabídku na provozování soustavy CZT v Přelouči.
Vzhledem k tomu, že dlouhodobě přetrvávají problémy s cenou
tepla ve městě a spol. Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., která dodávky tepla a teplé vody pro město zajišguje považuje situaci
nadále za neudržitelnou, bylo nutné se touto nabídkou zabývat.
V současné době Tepelné zdroje zajišgují obsluhu 14 kotelen
a každá kotelna má pro svůj okruh odběratelů samostatnou
kalkulaci, tedy 14 různých cen za 1 GJ. Rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší cenou za 1 GJ je značný - cca 150,- Kč. Nejvyšší
cenu platí odběratelé, kteří jsou napojeni na kotelnu K13 v ulici Studentské, kde také začalo zhruba před 2 roky odpojování
některých bytových domů od centrálního zásobování teplem.
Nejvyšší cena na této kotelně je také proto, že v roce 2000 zde
byla investována velká částka na modernizaci původní kotelny. Snahou města je ochránit ty odběratele, kteří se z mnoha
důvodů nechtějí nebo nemohou od centrálního zásobování
teplem odpojit. Díky odpojování domů od CZT dochází u těch,
kteří v systému zůstanou, k nárůstu ceny za dodávky tepla.
Tuto skutečnost nemohou Tepelné zdroje ani město nijak ovlivnit. Společnost Tepelné zdroje si nechala zpracovat projekt
částečné modernizace systému kotelny K10 a K13. Tato investice by stála cca 12 mil. Kč a stejně by snížení cen odběratelům
nepřinesla. Společnost ČEZ Energo, s.r.o. přichází s nabídkou
možnosti modernizace systému výstavbou kogenerační jednotky. Na jednání předsedů vlastníků dotčených bytových jednotek, zástupců společností ČEZ Energo a představitelů města
dne 24. září 2013 byli všichni přítomní s touto nabídkou seznámeni. Zastupitelstvo města poté vzalo nabídku na vědomí, souhlasilo s realizací odkupu nemovitého a movitého majetku spol. Tepelné zdroje a se zahájením kroků, vedoucích ke
zrušení spol. Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. ke dni 31. 12. 2013.
Dále zastupitelé souhlasili s odprodejem budovy č. p. 57
(objekt bývalé MŠ ve Lhotě) paní Ivaně Panáčkové za cenu
1.100.000,- Kč a s odprodejem nemovitostí v areálu bývalých
kasáren. Na zveřejněný záměr přišla jedna nabídka - společnost BISS, s.r.o. nabídka splnila podmínky zveřejněného záměru
a majetkový výbor ji doporučil odprodat za cenu 9.000.000,- Kč.
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stavby rodinných domů v souladu s platným regulačním plánem pro danou lokalitu. Na lokalitu Višňovka v Klenovce byl
v roce 2008 zpracován regulační plán, který vymezil na pozemku celkem 16 stavebních parcel. Vzhledem k tomu, že město nemá finanční prostředky na vybudování potřebné infrastruktury, navrhuje se jednotný prodej celé části uvedeného
pozemku za předpokladu, že nový nabyvatel vybuduje nezbytnou infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů.
Důležitým bodem jednání bylo také schválení přijetí nabídky společnosti SVOS s.r.o. na úplatné nabytí nemovitostí
v areálu této společnosti v Choceňské ulici. Převod nemovitostí bude realizován ve dvou krocích:
1. Prodej výrobní haly a s ní souvisejících pozemků za cenu
19.500.000,- Kč.
2. Prodej administrativní budovy a s ní souvisejících pozemků za cenu 5 500 000,- Kč. Prodej administrativní budovy
bude realizován později z toho důvodu, že společnost SVOS
má v budově hlášené sídlo firmy, což je potřeba změnit před
tím, než dojde k převodu do vlastnictví města. Vlastní kupní
smlouva bude uzavřena do 30. 12. 2013.
Zastupitelstvo dále na návrh starostky pověřilo s účinností
od 1. 10. 2013 řízením Městské policie Přelouč strážníka Bc. Radka Hrdého. Stávající velitel Městské Policie Mgr. Martin Karabec požádal v červenci letošního roku o možnost ukončení
pracovního poměru ke dni 30. 9. 2013 dohodou z rodinných
důvodů a získání pracovního místa v novém bydlišti.
Zastupitelstvo města rovněž schválilo a vydalo OZV č. 3/2013
o městské policii.
mh

Ohňostroj - změna
V předstihu upozorňujeme občany, že tradiční novoroční
ohňostroj se bude konat 1. ledna 2014 v 18.00 na náměstí
T. G. Masaryka.

Schválen byl zastupitelstvem rovněž návrh rozpočtových
opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2013 a rozpočtový výhled
Města Přelouče na období 2014-2015.
Zastupitelstvo města dále vzalo na vědomí informaci o stavu výkupu pozemků pro cyklostezku Přelouč-Lhota a alternativě možné směny pozemků města za dosud nevykoupené pozemky. V předpokládané trase cyklostezky vlevo od silnice ve
směru Přelouč - Lhota je v současné době ve vlastnictví města 15 z celkového počtu 33 pozemků. V 6 případech by byla
teoreticky možná směna pozemků. Město by potom vlastnilo
22 z 33 pozemků. U ostatních pozemků nesouhlasí vlastníci
s prodejem.

Inzerce

Zastupitelé také schválili odkoupení pozemků p. p. č. 16/3
v k.ú. Klenovka za cenu 200,- Kč/m2 (Višňovka) za účelem vý-
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Podzimní svoz v Přelouči a místních částech
Svoz větví
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů
a keřů. Svoz se uskuteční pro:

Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího harmonogramu:
Termín svozu:

sobota 23. LISTOPADU 2013

- město Přelouč
v pondělí 11. LISTOPADU 2013
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

- místní části města Přelouče

(Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy)

v pondělí 18. LISTOPADU 2013
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu,
Svoz bioodpadu
zpětný odběr elektrozařízení v hnědých plastových nádobách
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje
pro místní části města Přelouče svoz komunálního velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru.
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, koberce, apod., dále pneumatiky.
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od
barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky, baterie), apod.
Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice,
televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky, apod.

Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí,
že svoz bioodpadu zajiš[ovaný pomocí hnědých plastových
nádob bude prováděn do konce 47. týdne; poslední svoz tedy bude uskutečněn v týdnu od 18. do 22. listopadu 2013
v závislosti na dané lokalitě.
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické bude možné biologicky rozložitelný odpad ukládat i nadále. Připomínáme provozní
dobu sběrného dvora:
Pondělí
13 - 17 hod.
Středa
10 - 15 hod.
Pátek
13 - 17 hod.
Sobota
08 - 12 hod.

Jak na zářivky nejen ve školách
Ekologická výchova ve školách je investicí do našich
dětí, která by se měla projevit v lepší péči o naše životní
prostředí ze strany budoucích generací. Dozví se školáci
v rámci této výchovy i to, jak naložit s nefunkční zářivkou?
Současné základní školy věnují velkou pozornost otázkám
ochrany životního prostředí a učí naše děti, jak šetřit přírodní
zdroje či jak pečovat o krajinu. K dětem se tak dostane nepřeberné množství nových informací a zajímavých poznatků. Je
ale vůbec možné se v tom všem dnes jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady - sbírá se vše od papíru, plastů, zátek až po lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit s nefunkční zářivkou?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od
roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Ten
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také zřídil na svých webových stránkách www.ekolamp.cz speciální sekci pro děti a mládež, která se i prostřednictvím jednoduchých textů a her snaží tuto nezáživnou, ale společensky
potřebnou problematiku srozumitelně vyložit.
Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit přirozenou formou speciální problematiku zářivek do komplexní mozaiky ekologické výchovy. Zářivky na jedné straně šetří elektrickou energii, ale jelikož obsahují rtug, je jejich zpětný odběr
organizován odděleně skrze sběrné dvory, obchody, mobilní
svozy apod. Při recyklaci je navíc kolem 95 % materiálu z nefunkčních zářivek opět použito ve výrobě. Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz; zábavnou formou pro děti také na http://www.zarivkovi.cz/, http://www.ekolampov.cz/.
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Inzerce

Trh práce
na Přeloučsku

K 30. 9. 2013 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 6 580 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo
evidováno 975 volných míst, na jedno místo pak připadalo
6,7 uchazečů.
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu činil 5,7 %.

Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 30. září 2013 bylo bez práce celkem 557 058 lidí. To je
o 5 327 nezaměstnaných více než ke konci předchozího měsíce a o 63 873 osob více než ve stejném období loňského roku.
Z celkového počtu lidí bez práce bylo 542 438 dosažitelných
uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání).
Podíl nezaměstnaných žen byl 7,8 % a mužů 7,4 %.
Informace:

Informace: www.portal.mpsv.cz
Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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Upozornění pro prodejce alkoholu
na změnu živnostenského zákona
Od 17. října 2013 je prodej kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin možný pouze na základě koncese
pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Přelouči upozorňuje, že dne 17. 10. 2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona č. 309/2013 Sb., kterou se v příloze č. 3 Koncesované živnosti u předmětu podnikání „Výroba
a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín,
ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných
pěstitelským pálením)“ doplňují slova „a prodej kvasného
lihu, konzumního lihu a lihovin“.
Stávající podnikatelé, kteří byli
k 17. 10. 2013 oprávněni prodávat
kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny (např. v rámci oboru živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nebo v rámci živnosti
řemeslné „Hostinská činnost“), mohou v této činnosti pokračovat po
dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 309/2013 Sb., tj. do
17. 4. 2014. Pokud podnikatelé v této lhůtě živnostenský úřad požádají
o koncesi pro prodej kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin, mohou
v prodeji kvasného lihu, konzumního
lihu nebo lihovin na základě stávajícího oprávnění pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným
uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh
nebo lihoviny zaniká. Smyslem této
právní úpravy je získat přehled o prodejcích uvedené komodity.
K žádosti o koncesi v rozsahu
„Prodej kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin“ podnikatel nic nedokládá, nebog živnost v tomto rozsahu
nevyžaduje splnění zvláštní podmínky
provozování živnosti.
Přijetí žádosti podnikatele, který
byl k 17. 10. 2013 oprávněn prodávat
kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, nepodléhá správnímu poplatku.
Po uplynutí šestiměsíční lhůty, tj. od
18. 4. 2014, bude podání žádosti o koncesi stávajícím prodejcem zpoplatněno
částkou ve výši 500,-- Kč.
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Žádost o koncesi lze podat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě. Žadatel nemusí předem nic vyplňovat, žádost vyplní elektronicky pracovník živnostenského úřadu do
jednotného registračního formuláře. Povinnost mít pro prodej
alkoholu koncesi v rozsahu „Prodej kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin“ se vztahuje na velké množství stávajících prodejců (pohostinská zařízení, samoobsluhy, cukrárny, kavárny, velkoobchod s alkoholem atd.). O tuto koncesi musí od 17. 10.
2013 žádat také každý začínající podnikatel, pokud bude chtít
v rámci své podnikatelské činnosti prodávat lihoviny.
Za lihovinu je považován alkoholický nápoj určený k lidské spotřebě o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových
jednotek, tedy kromě piva a vína.

Inzerce
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,
po nějaké době si vás dovoluji opět oslovit na téma psi. Minulé články se týkaly nalezených štěňat, co dělat v případě
ztráty čtyřnohého mazlíčka či nálezu volně pobíhajícího psa
a v neposlední řadě se článek týkal znečišgování veřejného
prostranství psími výkaly.
Dnes bych se chtěla zamyslet nad tématem čipování psů.
Toto trvalé označování psů doposud není
v Přelouči povinné. Zastupitelstvo obce má
možnost o povinnosti
označování psů identifikačním čipem rozhodnout podle zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů a to vydáním obecně závazné vyhlášky,
ve které se stanoví povinnost trvalého označování psů.
Útulky povinné čipování velmi podporují s poukazem na jednodušší vyhledávání zaběhnutých
čtyřnohých kamarádů. Při samotné aplikaci čipu
se jedná o přechodnou či mírnou jednorázovou
bolest a celoživotní označení.
Dle zkušeností s nalezenými psy mohu zodpovědně říci, že pokud je pejsek čipován a číselný kód uvedeného identifikačního čipu je správně
zanesen do internetového registru, je majitel-chovatel dohledán téměř okamžitě. Tento moderní způsob označení svého mazlíčka zaručí v případě zaběhnutí, jeho návrat
a v žádném případě se nejedná pouze o tzv. velká plemena.
V poslední době se Městské policii Přelouč podařilo takto
identifikovat dva nalezence a po této zkušenosti, zkoušíme
vyhledávání čipu u každého nalezence a to i u kříženců, kteří bývají označeni již z městských útulků.
Zamyslete se chovatelé pejsků, zda by taková investice nebyla přínosem i pro vás. Zvýšení šance na nalezení svého miláčka. Osobně si myslím, že samotné zavedení čipu sice pejska mírně zabolí, ale na druhou stranu není horšího pohledu
než na smutného nalezence, který vyhlíží „svého“ pána a nedočká se a pokud se nepodaří takového psa umístit do nové
rodiny a je odvezen do útulku mezi ostatní opuštěné psy, jak
to asi na něj působí psychicky?

Skateboardy na parkovišti
V odpoledních hodinách hlídka MP řešila mladistvé, kteří
si spletli parkoviště se skateboardovým hřištěm a proháněli
svá kolečka mezi zaparkovanými vozidly. Mládeži bylo vysvětleno, že takové chování není přípustné a byli odsud vykázáni.

Toulavý pes
V ranních hodinách přivedla občanka města na služebnu
MP psa, který se volně pohyboval po náměstí. Jednalo se o notorického útěkáře a strážníkům dobře známého bernského salašnického psa, který je veden u MP mezi nalezenci. Majitel byl
vyrozuměn a tuláka si vyzvedl.

Opilý řidič
V podvečerních hodinách byla městská policie anonymně
informována o muži, který údajně popíjel alkohol v místní restauraci a poté odjel vozidlem. Tento řidič byl hlídkou zastaven,
ztotožněn a vyzván k dechové zkoušce s pozitivním výsledkem
alkoholu v dechu. Pro své nezodpovědné a protiprávní jednání byl předán OO PČR Přelouč.

Zraněná žena
V odpoledních hodinách upozornil občan hlídku MP na osobu, která se povalovala před místní
restaurací. Po příjezdu hlídky zde seděla na chodníku s nohama ve vozovce značně opilá žena,
která měla krvácející ránu na hlavě. Žena obtížně
komunikovala a nic si nepamatovala. Na místo
byla přivolána zdravotnická záchranná služba a po
ošetření lékař rozhodl o převozu zraněné ženy na
chirurgii do Krajské nemocnice v Pardubicích.

Neosvětlení cyklisté
Jelikož se opět zkracují dny a prodlužují noci a ještě spousta cyklistů riskuje svou jízdu bez řádného osvětlení, jsou pravidelně kontrolováni a většinou pokutováni za své nezodpovědné chování hlídkou městské policie. Spousta z nich se již
poučila a na místo placení pokuty, raději zainvestovala do zakoupení osvětlení svého bicyklu.
tísňová linka:
tel.:
fax:
mobilní telefon:
e-mail:

156 - ne z mobilních telefonů
466 959 660
466 094 104
736 641 952
mp@mestoprelouc.cz

za městskou policii

Bc. Radek Hrdý, velitel MP Přelouč a
Tamara Rongeová, strážnice MP

Některé události uplynulých dní
Hledané dítě
V dopoledních hodinách přijal dozorčí MP oznámení vystrašeného otce, že se ztratil jeho 3letý syn, kterého měla hlídat
babička. Dítě odešlo pouze v ponožkách. Hlídka okamžitě prohledávala dům i jeho okolí. Chlapec byl mezitím doveden všímavým občanem na MěÚ a tak byl otec vyrozuměn a synek mu
později předán.
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UPOZORNĚNÍ — VIDEOKRONIKA
Upozorňujeme všechny zájemce o promítání přeloučské videokroniky v Občanské záložně, že Večery s přeloučskou videokronikou
budou opět probíhat od ledna 2014 ve velkém sále Občanské záložny
v tradičních podvečerních hodinách. Přesné datum a čas bude včas
oznámeno prostřednictvím Přeloučského Roštu a Kulturního zpravodaje.
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Listopadová výročí
a významné události na Přeloučsku
1. 11. 1879 se v Přelouči narodil JUDr. Rudolf Politzer, právník (víceprezident zemské školní rady), zasloužil se o rozvoj
českého školství.
1. 11. 1888 se konala ustavující valná hromada Přeloučského Sokola, do jeho čela byl postaven JUDr. Čeněk Zadina.
1. 11. 1992 vyhlásil Okresní úřad v Pardubicích choltickou
zámeckou oboru za přírodní rezervaci.
3. 11. 1860 sehráli přeloučští divadelní ochotníci hru „Matka a dcera“.
3. 11. 1889 bylo zahájeno vyučování na Hospodářské pokračovací škole v Rohovládové Bělé.
3. 11. 1961 zemřel v Pardubicích břežský rodák Vincenc
Šetina, katolický duchovní, v letech 1934 až 1951 působil
jako arciděkan v Pardubících, v 50. letech byl internován
s katolickými duchovními v Želivě. Pochován byl na Svatém
poli v Přelouči.
4. 11. 1883 se narodil v Přelouči Karel František Ludvík,
sazeč, polygraf, malíř, fotograf a cestovatel. V letech 1924-1934 působil v Addis Abebě v Etiopii, kde měl tiskárnu.
Většina jeho sbírek byla zničena za okupace, část sbírek je
uložena v Městském muzeu.
5. 11. 1991 zemřel v anglickém Oxfordu přeloučský rodák
prof. PhDr. Stanislav Velinský, pedagog-propagátor moderních pedagogických směrů u nás. Působil na několika univerzitách v USA, později v Oxfordu. Autor významných spisů pedagogických.
6. 11. 1841 se narodil v Cholticích Josef Nechvíle, farář - regionální historik, vydal první monografii o našem městě
„Město Přelouč“.
6. 11. 2006 zemřel v Přelouči místní oblíbený divadelní
ochotník Václav Železný, přeloučský rodák (r. 1920).
7. 11. 1998 byly ve chvaletickém přístavu pokřtěny dvě lodě, Poděbrady a Lovosice (pro německé rejdařství Wessels).
7. 11. 2004 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 7. 2.
1916, MUDr. Karel Cholinský, významný internista, působící od roku 1972 v Institutu klinické experimentální medicíny v Praze-Krči. Publikoval v odborných časopisech, přednášel a popularizoval nové poznatky v medicíně v rozhlase.
8. 11. 1917 se narodil v Cholticích Ing. Vladimír Hrubeš,
své dětství prožil v Přelouči, kam byl jeho otec v roce 1919
jako odborný učitel a později ředitel měšganské školy přeložen. Od roku 1951působil v Praze, kde později převzal
po prof. RNDr. V. Pleskotovi funkci předsedy Klubu rodáků
a přátel města Přelouče v Praze. Dne 7. 11. 1997 mu bylo
uděleno čestné občanství města Přelouče za zásluhy pro toto město. Zemřel 16. 1. 2005 v Praze.
9. 11. 1952 zemřel zakladatel radiotechnického závodu firmy Zenit v Přelouči (později Telefunken, Radiotechna, Tesla), bývalý středoškolský profesor Ing. J. V. Myslík - Hyršovský. Tento přeloučský rodák se narodil 1. 6. 1879.
10. 11. 1946 bylo přeloučské „Kino invalidů“ přejmenováno
na „Kino Jas“.
10. 11. 1987 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 4. 12.
1916), akademický malíř Miroslav Brotánek. Působil jako
profesor na Střední odborné škole výtvarné, náměty z krajinomalby čerpal z rodného Polabí.
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11. 11. 1900 se narodil v Přelouči prof. Dr. Ing. Josef Čermák, profesor ČVUT v Praze, vědecký pracovník působil
m. j. v Indii, Číně a Korei.
12. 11. 1889 byla předána do vlastnictví města „Knihovna
města Přelouče“. V roce 1939 byla přejmenována na „Městskou knihovnu JUDr. Ladislava Quise“.
12. 11. 1980 zemřel v Brně valský rodák (nar. 3. 4. 1909) Jaroslav Štork - Žofka, bývalý čsl. reprezentant a olympionik
v atletice. Na OH v roce 1936 v Berlíně dosáhl 4. místa v chůzi na 50 km.
13. 11. 1958 byl položen základní kámen ke stavbě nové
školy v Přelouči.
14. 11. 1862 se narodil akademický malíř František Brunner-Dvořák. Studoval v Praze a ve Vídni, studijní cesty
v Německu, Itálii a USA. Jedenáct let žil ve Francii, v roce
1909 uspořádal soubornou výstavu v Přelouči. Zemřel dne
7. 6. 1927 v Praze.
14. 11. 1901 zemřel v Přelouči Bohumil Mareš, Lic. theol.,
první duchovní správce českobratrské církve evangelické
v Přelouči. Autor literárních děl, např. J. A. Komenský, Listy
Husovy, Dějiny církve křesganské aj. Byl rodákem Nového
Města na Moravě a to 6. 12. 1851.
14. 11. 1918 byl v Přelouči zřízen cejchovní úřad.
14. 11. 1993 byl po tříleté opravě znovu vysvěcen králové-
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hradeckým biskupem Otčenáškem 700 let starý kostel v Lipolticích.
16. 11. 1896 se narodil v Přelouči bývalý spoluzakladatel
sportovního klubu AFK Přelouč Antonín Decker, významná
osobnost východočeského sportu. Zemřel 3. 6. 1963.
16. 11. 1907 zemřel v Přelouči PhDr. Eugen Muška, pedagog-gymnaziální profesor, autor publikací v oboru zeměpisu a vlastivědy. Zemřel 7. 6. 1876 ve Světlé nad Sázavou.
16. 11. 1939 byla v Masarykově domě v Přelouči otevřena
první mateřská škola.
17. 11. 1907 se narodil v Přelouči prof. RNDr. Václav Pleskot, matematik, profesor na Jaderné a fyzikální fakultě ČVUT
v Praze. Zemřel 5. 10. 1982 v Praze.
19. 11. 1997 byla ve Chvaleticích uvedena do provozu městská biologická čistírna odpadních vod.
23. 11. 1868 byl slavnostně uveden do provozu cukrovar
v Přelouči.
24. 11. 1782 se konaly v Trnávce první služby Boží věřících
vyznání evangelického augšpurského v soukromém objektu občana Jana Hrubeše v č.p.4.
24. 11. 1994 vyplula do Hamburku z loděnice ve Chvaleticích zde vyrobená námořní lo| „Preussen“.

!

25. 11. 1906 přednášel v budově Občanské záložny v Přelouči T. G. Masaryk o významu Karla Havlíčka Borovského.
28. 11. 1918 byli jmenováni čestnými občany města Přelouče T. G. Masaryk, Gustav Habrman, Václav Klofáč, Antonín
Rašín a František Staněk.
29. 11. 1842 se narodil v Přelouči Jan Slavík, matematik
a filosof, organizátor českého středního školství na Moravě, gymnaziální ředitel a od roku 1891 zemský školní inspektor na Moravě. Autor četných filozofických spisů. Zemřel 2. 8. 1906 v Praze. 29. 11. 1924 se narodil v Lohenicích
Miroslav Štruml, dlouholetý funkcionář přeloučského Sokola. Zemřel 19. 3. 2004 v Rybitví.
29. 11. 2012 zemřel v Praze po krátké nemoci ve věku 65 let
(nar. 2. 5. 1940) břežský rodák a absolvent přeloučského
gymnasia, známý vědecký pracovník - geolog a geochemik, PhDr. Petr Jakeš, Csc. Pracoval na Přírodovědné fakultě UK v Praze, byl vědeckým pracovníkem na univerzitách
v Houstonu (USA), Kjótu (Japonsko) a v Paříži. Obdržel též
ocenění NASA za práci na programu Apollo v roce 1974.
Prameny:
F. H.
- Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo - r. 2003
- Aktualizovaný záznamník autora

Osudy přeloučského pomníku Antonína Švehly
(slavnostní odhalení, taktické odstranění, záhadné zmizení)
Slavnostní odhalení Švehlova pomníku v Přelouči se uskutečnilo v neděli dne
13. června 1937, tedy v době politicky již
poněkud nestabilní, ale asi proto s nevídaným zájmem široké veřejnosti. Slavnost se stala manifestačním srazem nejen všech zemědělců z Přeloučska, ale
i všech místních a okresních organizací.
Dříve než přistoupím k popisu průběhu vlastní slavnosti, pokusíme se o odpově| na otázku, proč právě v Přelouči
došlo k myšlence postavit tomuto vůdci
zemědělského lidu a velkému státníkovi tento krásný bronzový pomník? Vždyg
toto město nemělo do té doby žádnou
tradici s výstavbou nějakých pomníků,
nemělo ani, jak bylo obvyklé, památník
obětem z první světové války, ani sochu
prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka,
ale jen sochu sv. Jana Nepomuckého
z roku 1704 na morovém sloupu na náměstí či pískovcovou sochu sv. Václava,
zhotovenou v r. 1860 pražským sochařem Františkem Hergesselem, stojící nyní na Václavském náměstí v Přelouči, dále bustu zakladatele městského parku Jana Dítěte, odhalenou v městských sadech
v r. 1894, případně památník před chrámem církve českobratrské evangelické,
vlastně balvan, přivezený sem z „Obřích
postelí“ od Zdechovic jako připomínka
500. výročí narození Mistra Jana Husa
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a pohřbení 125 přeloučských husitů zaživa v kutnohorských šachtách v r. 1421.
Odpově| na tuto otázku je jednoznačná: bylo to spontánní přání všech zemědělců celého Přeloučska za zásluhy Antonína Švehly v čele všech řepařů v boji
proti cukrovarnickému kartelu.

Přibližme si trochu blíže osobnost Antonína Švehly. Narodil se dne 15. 4. 1873
v Praze - Hostivaři, kde jeho otec vlastnil
statek. Právě toto rodinné prostředí formovalo charakter mladého Švehly. Po
absolvování nižšího gymnázia v Praze

navštěvoval odbornou zemědělskou školu v České Lípě, kterou úspěšně dokončil. Na práci v zemědělství se podílel již
od dětství. Do veřejného života vstoupil
již v r. 1893, kdy v Hostivaři založil Tělocvičnou jednotu Sokol, kde byl sám
13 roků cvičitelem a 25 let zastával funkci jejího starosty. Díky své nezměrné pracovitosti a cílevědomosti se propracovával velmi rychle kupředu. V roce 1902 byl
zvolen do výboru Sdružení českých zemědělců a zároveň se stal i jeho místopředsedou. Dařilo se mu určovat základní
metody práce v praktické politice agrární
strany. Usiloval o výrazné rozšíření členské základny strany, kterou do té doby
tvořili převážně jen velcí a střední sedláci. V duchu hesla „Venkov jedna rodina“
prosazoval zapojení veškerého zemědělského venkovského obyvatelstva do
agrární politiky. Ve snaze ovlivnit sociální politiku zemědělského dělnictva, které patřilo nesporně k sociálně nejslabším
skupinám tehdejší společnosti, pronikl
i do předsednictva Úrazové pojišgovny
dělnické pro Království české. Když převzal v roce 1900 po otcově smrti vedení
rodného statku, byl již široce angažován
ve veřejném a politickém životě a tak chod
hospodářství nesla převážně jeho manželka. Z jejich šgastného manželství pocházely dvě děti: syn Antonín, který vy-
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studoval práva a dcera Helena, později
provdána za agrárního poslance - v letech 1934-1938 též ministra vnitra v čs.
vládě - Josefa Černého.
Svou autoritu posílil v rolnických kruzích zápasem za zájmy pěstitelů řepy
proti diktátu nízkých výkupních cen cukrovarnického kartelu. V roce 1909 byl
zvolen předsedou agrární strany, jejímž
faktickým vůdcem byl již dlouho před
smrtí jejích zakladatele a prvního předsedy Stanislava Kubra. Švehla, u kterého se nadprůměrná inteligence pojila
s obrovskou pracovitostí, prokázal mimořádné politické schopnosti. Vždy dokázal
správně odhadnou situaci a prozíravě
určit pro agrární stranu nejvhodnější politickou linii. Jeho zásluhou se agrárníci
stali početnou, dobře organizovanou, disciplinovanou a také nejvlivnější českou
politickou stranou. Sám Zdeněk Nejedlý
výstižně napsal, že Švehla byl pro agrárníky více než jen předsedou strany. Byl
„jejich vůdce, jejich duch svatý, jejich
všechno“. Pro vážnou srdeční chorobu
musel však svoje aktivity dočasně omezit, ale jakmile to jeho zdravotní stav dovolil, vrátil se s plnou vervou ke své práci. V době vypuknutí 1. světové války
ustoupil z veřejné politické scény do po-

zadí. Přitom však udržoval kontakty s dalšími předáky české politiky a dokonce
jim umožňoval scházet se k poradám
v sekretariátu agrární strany. Setkal se
i s T. G. Masarykem před jeho odjezdem
do zahraničí a byl proto ve styku i s tzv.
Mafií. V tiskárně agrárního tiskařského
družstva se tiskl s jeho vědomím ilegální list Mafie „Hlasatel“. Rovněž „Manifest
českých spisovatelů“ ze dne 17. 5. 1917
byl s jeho souhlasem publikován v agrárním listu „Večer“. Později se rovněž
podílel na oficiálním vyhlášení samostatnosti čsl. státu. Byl jedním z pěti „mužů
28. října“ (Vavro Šrobár, Alois Rašín, František Soukup, Antonín Švehla a Jiří Stříbrný). Právem lze prohlásit, že na podzim roku 1918 byl jednoznačně nejmocnějším
mužem v české politice. Všeobecně se
předpokládalo, že Švehla projeví v čs. vládě zájem o funkci ministra zemědělství,
avšak on sám prosadil 14. 11. 1918 své
jmenování do funkce ministra vnitra. Jeho vztah k prezidentovi T. G. Masarykovi byl založen na vzájemném respektu
a úctě, později přerostl ve skutečné přátelství. Velkou zájmovou oblastí A. Švehly byla pozemková reforma se záměrem
oslabení šlechtických velkostatků, převážně německých a ma|arských. Orien-

taci agrární strany na širší vrstvy venkovského obyvatelstva potvrdil její sjezd
v dubnu 1919, který přijal nový název - Republikánská strana československého venkova - a to za předsednictví právě
A. Švehly. V říjnu 1922 se Švehla postavil do čela vlády všenárodní koalice, ve
kteréžto funkci setrval do roku 1929 (se
zdravotní přestávkou v roce 1926). V roce 1927 odmítl úvahy o kandidatuře na
úřad prezidenta republiky a naopak podpořil opětovné zvolení T. G. Masaryka.
Bohužel, intenzivní politická činnost se
negativně odrazila na jeho zdravotním
stavu a v roce 1928 ho srdeční choroba
přechodně vyřadila z politického života.
Po volbách v roce 1929 byl vystřídán ve
funkci ministerského předsedy dalším
předákem agrární strany - Východočechem Františkem Udržalem. Když se již
zdálo, že se bude moci vrátit k aktivní
práci, zemřel náhle 12. 12. 1933 doma
v Hostivaři. Tolik tedy k životu a osobnosti Antonína Švehly.
Vragme se však zpět k myšlence postavení pomníku Antonínu Švehlovi v Přelouči. Důvody pro realizaci tohoto záměru nám přiblížil ve Východočeském
Republikánu čís. 24 ze dne 11. 6. 1937
jeden z vedoucích činitelů agrární poli-
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Aktuální informace
tiky na Přeloučsku pan Václav Linhart,
statkář z Přelouče: „Antonín Švehla měl
k našemu východočeskému kraji, také
k Přelouči velmi přátelský vztah. V prvé
řadě mu šlo o našeho řepaře a vedle toho též o cukrovarnictví. A právě přeloučský cukrovar neušel pozornosti. A. Švehly, který tak poznal i samotnou Přelouč.
V začátcích tvoření agrární stran jsem
znával Švehlu ze schůzi v Praze a to ještě za předsednictví Karla Práška. Když se
však stal předsedou Ústřední jednoty řepařů, byl nám pozván na schůzi řepařů
do Přelouče. Tenkráte navštívil naše město poprvé. Na této schůzi byl pozoruhodným Švehlův výrok, který byl zároveň i jeho přáním: „Kéž bychom měli, my řepaři,
alespoň jeden vlastní cukrovarnický komín, aby s námi cukrovarníci nenakládali jako s otroky.“ Vždyg se v té době
řepaři mnohdy báli jezdit se řepou do
cukrovaru, protože bylo s nimi jednáno
jako by tam vozili nějakou kradenou věc.
Byly to tehdy těžké doby. A tehdy jsme

Antonína Švehlu prvně poznali, jak se
dokázal bít za osvobození řepařů. Se
Švehlou jsem se stýkal i ve válečných
letech. Často jsme s ním sedávali společně s naším poslancem Františkem
Udržalem v nádražní restauraci v Praze. Tehdy náš cukrovar měl málo řepy
a jednalo se o její zvýšení pro cukrovar.
Zakoupil jsem jednu peněžní akcii, abych
mohl uplatnit svoji myšlenku, že větší
množství řepy je možno opatřit porolničením cukrovaru. Uchýlil jsem se tehdy
o radu k našemu poslanci Františku Udržalovi a ten mne poslal přímo ke Švehlovi. Nikdy nezapomenu, jak se Švehla
vyjádřil, smím-li či ne do správní rady přeloučského cukrovaru, když jsem dodal,
že mým úmyslem je porolničení tohoto
důležitého podniku. Švehla řekl energicky: „Jdi tam a na nic se neohlížej!“ Šel
jsem tam a za vzácné pomoci tehdejšího předsedy cukrovaru Ing. Hampla se
nám podařilo cukrovar dokonale porolničit. Švehla, který tehdy naši práci bed-

Dabing 2014 Přelouč
Devatenáctý ročník předávání cen za
dabing 2013 je za námi a s nadějí očekáváme ročník 20. Jubilejní. Pro Přelouč
je den, kdy se předávají ceny „kulturní
poutí“, na kterou se vzhledem k rozmanitosti akcí většinově těšíme. Bývá to jeden z vrcholů kultury ve městě.
Úroveň vítězů jednotlivých kategorií
dabingu, které vybírá herecká akademie,
je vždy vysoce hodnocena. Samotný průběh předávání těchto ocenění v Záložně, podle ohlasu v médiích, má ale stále
menší celostátních sledovanost. A když
se předávání cen za „Dabing“ sejde s vyhlašováním ceny „Neviditelný herec“, akcí pořádanou Českým rozhlasem, tak si
např. na internetu nezasvěcený čitatel
lehce plete pojmy a akce (Dabující herec je neviditelný herec). Také televizní
záznam ze slavnostního předávání se
dostal na kanál ČT art., který neměl celostátní pokrytí, apod.
Každé kulturní představení, mnohokrát opakované ve stejné režii a ve stejných kulisách, ztrácí svoje kouzlo a tím
i na pozornosti. Nemáme mnoho příležitostí zviditelnit Přelouč jako významné
místo v celostátním měřítku. I žákovský
turnaj v kopané neudržel svoji úroveň
a sledovanost. To ale způsobila ekono-
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mická situace mládežnického sportu, kterou město nemůže ovlivnit. V případě provedení předávání cen za dabing je ovšem
město Přelouč jeho hlavním strůjcem. Zatím. Prestiž předávání cen by totiž mohla
silně poškodit sílící fronta proti dabingu,
argumentující výukou cizích jazyků, která může celou tuto uměleckou kategorii
výrazně oslabit.
Někteří hospodáři města namítnou,
že zvýšit atraktivitu předávání cen v Záložně by přineslo zvýšení nákladů na jeho pořádání. Pravděpodobně ano, ale:
- rozpočet lze nejen navýšit, ale i optimalizovat. Například přesunem mezi
jednotlivými položkami výdajů. Z těch
pro diváka neviditelných, na tu, která
se odehrává na jevišti Záložny, a která
jediná může zatraktivnit celou akci
- Dabing 2014 bude 20. jubilejní. To jistě zaznamenají i sponzoři (a přidají)
Času na změnu průběhu večera při
předávání cen mnoho není. A další velké jubileum bude za deset let. Pouze kosmetické úpravy mnoho neovlivní!
V den předávání cen za dabing se na
kultuře v Přelouči angažuje nejen město, ale i soukromé iniciativy. Akce pořádané v Zahradním atelieru Josef jsou
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livě sledoval a nám i radil, měl z porolničení tohoto východočeského podniku
velkou radost.
Pokračování příště
František Hollmann
Použité prameny:
1. Depozitář Městského muzea v Přelouči:
- Východočeský Republikán, číslo 24
ze de 11. 6. 1937
- Program slavnosti odhalení Švehlova
pomníku na neděli dne 13. 6. 1937
- Projev Václava Linharta u příležitosti odhalení pomníku Antonína Švehly - fotosnímek pomníku Antonína
Švehly
2. Publikace: Politická elita meziválečného Československa 1918-1938 (KDO
BYL KDO), Praha 1998, Antonín Švehla
3. Bučánek Alois, akademický sochař,
narozen 6. 9. 1897 (Ottův slovník naučný - Dodatky).
Zprávy Klubu přátel Pardubicka - XXXVI. Ročník 2001, str. 173-179

sledovány se zájmem a očekáváním. Usilují nejen o pobavení a poučení, mají navíc bohulibý záměr v podobě prospěšné
sponzorské akce.
Když se uvážlivě experimentuje, což
se Zahradnímu ateliéru zřejmě daří, nemusí se kulturní akce jen prosedět, ale
má ambici navodit u publika spontánní
prožitek. To se stalo i v případě, kdy ateliér pozval na „kulturní poug“ dva umělce vážné hudby. Houslistu a operní pěvkyně. Když se ti dva postavili na pódium,
ani oni nezastírali překvapení a předeslali, že jsou zvyklí hrát v koncertních
síních a kostelech, ale že se za součinnosti publika pokusí tuto nesrovnalost
překonat. Nakonec publikum nemínilo
účinkující propustit a ti museli přidávat
stále další melodie. Na závěr došlo k dohodě. Umělci přidají, nejznámější část
z biblické opery Nabucco od Verdiho, ale
se zpěvem se přidá i publikum. A byl to
pro většinu z nás skvělý zážitek.
Bez hledání nových nápadů a promyšlených experimentů, bude každá opakující se kulturní akce ztrácet úroveň
a přitažlivost. Měli bychom maximálně
zhodnotit vynakládané hodnoty na kulturu a spojit je s pozitivní propagací města. Obzvláště při tak významné akci, jako
bude jubilejní předávání cen za dabing
2014 v Přelouči.
jan.bezdicek@centrum.cz
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„Foerster“ na Svatováclavském festivalu
ve Ždáru nad Sázavou
Pěvecký sbor J. B. Foerster se letos zúčastnil „Svatováclavského festivalu duchovní hudby s cenou Jiřího Koláře“. V pořadí 7. ročník
tohoto setkání sborů se konal 28. září ve Ž|áru nad Sázavou a pravidelně ho pořádá
tamní pěvecký sbor FONS. Hlavním porotcem těchto festivalů
je čestný předseda Unie českých pěveckých sborů profesor Jiří Kolář.
Festival probíhal od 10 hodin po celý den. Všem pěti zúčastněným sborům byl k dispozici celý areál zámku Kinských - zámecká škola poskytla zázemí sborům, bazilika Nanebevzetí
Panny Marie krásnou akustiku během hlavního koncertu festivalu, který probíhal v odpoledních hodinách, a bývalý cisterciácký klášter nabízel výjimečnou expozici Muzea knihy.
Původně gotické památky byly přestavěny v duchu barokní gotiky podle návrhů Jana Blažeje Santiniho Aichla, stejně
jako nedaleký chrám Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je od roku 1994 památkou UNESCO. Právě v tomto vrcholném díle baroka, jehož společná prohlídka byla součástí dopoledního programu, měly sbory možnost vychutnat si ve hře
slunečních paprsků, které pronikaly dovnitř promyšlenými výklenky a vitrážemi, vynikající akustiku neobvyklé stavby krátkým neformálním koncertem.
Po hlavním festivalovém koncertu, na kterém sbory přednesly své skladby, následovalo hodnocení a předávání cen.

J. B. Foerster pod vedením Petra Vacka získal zvláštní cenu za
mimořádné provedení skladby „Svatý Václave“ v úpravě O. A. Tichého.
Festival byl zakončen společnou skladbou španělského skladatele Javiera Busta „Ave Maria“, kterou řídil profesor Jiří Kolář.
Závěrečné společenské setkání všech účastníků poskytlo
ještě dostatek prostoru pro vzájemné sdělení dojmů a navázání přátelských kontaktů.
Odvezli jsme si nevšední zážitky z krásných prostor se
skvělou akustikou, které byly umocněny slunečným počasím
a oceněním naší práce.
D. Jiroutová

Adventní varhanní koncert ve Sboru Tůmy Přeloučského
V sobotu 30. listopadu v 17 hodin se v přeloučském Sboru
Tůmy Přeloučského uskuteční Adventní varhanní koncert pardubického varhaníka a sbormistra pěveckého sboru J. B. Foerster Přelouč Petra Vacka a barytonisty a sbormistra pardubického sboru Cantus Amici Jana Jiráčka.
Na úvod zazní Pastorela C dur českého skladatele Františka Xavera Brixiho, tehdejšího kapelníka Chrámu sv. Víta na
Pražském hradě, radostná skladba imitující lidové nástroje. Po-
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té bude následovat vokální dílo Johanna Sebastiana Bacha - duchovní árie Bist du bei mir s doprovodem varhan, která je
mimořádně lyrickou Bachovou skladbou.
Johann Jacob Froberger je spojovacím mostem mezi hudbou raného a vrcholného baroka. Je to německý skladatel a virtuóz na klávesové nástroje a pro klávesovou barokní tvorbu je
nesmírně důležitým autorem i přesto, že se dožil nevysokého
věku. Ustanovil především části barokní suity a navázal na Girolama Frescobaldiho, italského barokního autora instrumentálních skladeb, u něhož studoval. Zazní čtvrtá a pátá toccata
z jeho cyklu toccat, pátá je určená k pozdvihování - alla Levatione.
Jakuba Jana Rybu není třeba českému posluchači představovat. Je známý svou Českou mší vánoční, hudebně-teoretickými spisy a vokální tvorbou, kterou bude reprezentovat
píseň Z růže vzkvetla lilie. Ryba je řazen do tzv. předsmetanovského období, je českým vesnickým kantorem s vlasteneckým a raně obrozeneckým cítěním. Tato píseň, kterou i sám
otextoval, je toho dokladem.
Bachovy Neumaisterovy chorály mají mimořádně zajímavou historii. Byly totiž objeveny v Americe na univerzitě v Yale
roku 1983. Jsou dílem mladého Bacha a sestaveny byly jeho
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Žili mezi námi
žákem Johannem Gottfriedem Neumaisterem. Zazní tři vybrané kusy: O Lamm Gottes entschuldig, Wir Christenleut a Ach
Herr, mich Armen Sünder.
Jan Křtitel Kuchař, pražský přítel a pomocník Mozartův, je
jediný představitel hudebního rokoka u nás. Jako varhaník
působil ve Strahovském klášteře, kde měl k dispozici dvoje
varhany. Z opisů se dochovalo mj. deset varhanních skladeb.
Zazní Fantazie d moll a Pastorela D dur, tématicky vánoční
kompozice.
Biblické písně Antonína Dvořáka jsou neodmyslitelnou součástí repertoáru všech světových zpěváků a patří k vrcholným
dílům Dvořáka. Vznikly během jeho tříletého pobytu v Americe
jako reakce na duševní rozpoložení z úmrtí Petra Iljiče Čajkovského, Charlese Gounoda a posléze i Dvořákova otce. Jako
textový podklad použil kralický překlad bible, konkrétně Davidovu Knihu žalmů. Letošní rok mimo jiné slavíme 400. výročí
posledního vydání Kralické bible z roku 1613. Zazní dvě poslední písně: č. 9. Pozdvihuji očí svých k horám a č. 10. Zpívejte
Hospodinu píseň novou.
Všichni jste srdečně zváni na tento, již takřka tradiční, adventní varhanní koncert. Vstupné je dobrovolné. Na závěr mi
dovolte Vám popřát požehnané Vánoce s šgastný Nový rok 2014.
Petr Vacek

!

UPOZORNĚNÍ
Sraz rodáků Přelouče v Praze
Odjezd autobusem 6. 12. 2013 do Národního domu v Praze
na sraz rodáků Přelouče bude z Masarykova náměstí ve 13.30.

JUDr. Ladislav Quis - významná osobnost města Přelouče
pokračování
Během svého pobytu v Přelouči věnoval mnoho času a píle přednáškové
činnosti, kdy jako předseda Politického
spolku pořádal v místním sále Staré besedy (později Klub kultury) přednášky,
a to politické, sociologické i národohospodářské). Touto obětavou činností přispěl Quis ke zvýšení kulturní úrovně našich spoluobčanů. Svoji hlavní prioritu
však spatřoval ve dvou nosných úkolech - vybudovat zde městskou veřejnou
knihovnu a přispět k založení musejního spolku a později i městského musea.
Podnět ke zřízení městské knihovny nebyl však ani pro Dr. Ladislava Quise úkol
nikterak malý. Spoléhal však jako člen
ředitelství Občanské záložny na pomoc
ušlechtilého a mocného činitele, a to jak
v Občanské záložně, tak i v městském
důchodu, kterým nebyl nikdo jiný než
městský správce Jan Dítě. A nezklamal
se. Ten totiž povolil pravidelné měsíční
dotace na zakoupení knih. A tyto vybíral
Quis v Topičově knihkupectví v Praze,
a to, jak po stránce literární, tak i odborné. Na jeho návrh byla knihovna převzata do městského vlastnictví, a to zápisem
ze dne 12. 2. 1889. A právě za tyto nesmírné zásluhy o místní knihovnu podala později - po básníkově smrti - knihovní rada návrh na přejmenování knihovny
na „Městskou knihovnu Dr. Ladislava
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Quise v Přelouči“. Obecní zastupitelstvo
vyslovilo s tímto návrhem souhlas ve své
schůzi dne 19. 5. 1939. Součástí knihovny byla i veřejná čítárna a příruční knihovna.
Pokud se týče shromaž|ování výstavních exponátů, vyplynul tento úkol ze
součinnosti při organizačním zajišgování Národopisné výstavy českoslovanské,
která se později uskutečnila v r. 1895
v Praze. K tomuto účelu byly zřizovány
v jednotlivých soudních okresech v Čechách v časovém předstihu krajinné výstavní odbory. A nejinak tomu bylo i u nás
v Přelouči, kde místní odbor zahájil svoji činnost již dne 7. 5. 1892, a to právě za
předsednictví JUDr. Ladislava Quise. Ten
byl později (28. 3. 1893) zvolen předsedou výboru pro uspořádání Národopisné výstavky v Přelouči. Ta se pak uskutečnila s velkým úspěchem dne 23. 7.
1893. Její zakončení pak vyvrcholilo velkou lidovou slavností na náměstí v Přelouči. Četné exponáty byly pak zapůjčeny
na Národopisnou výstavu českoslovanskou v r. 1895 do Prahy. Úspěch Národopisné výstavky v Přelouči přispěl k založení Musejního spolku a později i městského musea (v roce 1902). Lze právem
prohlásit, že Dr. Ladislav Quis se svojí
všestrannou veřejnou činností výrazně
zasloužil o povznesení kulturní úrovně

četných občanů města i blízkého okolí.
Z dalších aktivit si jen namátkou připomeneme jeho autorství vzletného „Provolání“ pro ustavující valnou hromadu
Tělocvičné jednoty Sokol Přelouč dne
1. 11. 1888, případně jeho významný projev při úmrtí jeho blízkého spolupracovníka - městského správce Jana Dítěte
v r. 1892 (iniciátor vybudování nové záloženské budovy a zakladatel městského parku).
Pokračování příště
František Hollmann
Prameny:
Ottův slovník naučný (str. 1.085-1.086)
Josef Ledr: Dějiny města Přelouče nad
Labem
Fr. Pulec: Novočeské písemnictví v přehledných otázkách k maturitě (r. 1931)
Dr. Staněk: Dějiny literatury české (r. 1935)
Václav Mysliveček: Městská knihovna
JUDr. Lad. Quise v Přelouči (1939)
Ing. Jan V. Diviš: Věstník musejního spolku v Přelouči (r. 1923)
Lad. Quis: Vzpomínky ze staré Prahy,
básně „Z ruchu“ - r. 1887, Epigramy
(r. 1897)
Zveřejněno týmž autorem ve Zprávách
KPP č. 3-4/1996

13

Co nemůžeme vidět...

!

Počátky Tělocvičné jednoty Sokol v Přelouči:
figurky sokolských cvičenců
Počátky Tělocvičné jednoty Sokol Přelouč sahají do roku
1886. Tehdy probíhala první nezávazná cvičení na dvoře Sekyrkova pivovaru. Tato cvičení neměla dlouhého trvání, ale stala se důležitým katalyzátorem dalšího vývoje. Zásadní události
nastaly až v září 1888. Dne 12. září tohoto roku se uskutečnila první schůze v sále „Staré Besedy“. I díky „vzletnému provolání“ JUDr. Ladislava Quise proběhla dne 1. listopadu 1888
ustavující valná hromada. V této době měl Sokol 68 členů.
Starostou byl JUDr. Čeněk Zadina, náměstkem starosty František Šimáček a náčelníkem Vladimír Sekerka. První cvičení se
uskutečnilo 20. listopadu téhož roku. Jednota v prvních letech
bojovala s řadou těžkostí. Neměla místnost ke cvičení, scházelo vybavení a odborní cvičitelé. Pomohla TJS Kolín, kde získali první přeloučští cvičitelé zkušenosti. Již v červenci 1889
se ale účastní župního sletu v Žiželicích u Chlumce nad Cidlinou a v roce 1891 i Všesokolského II. sletu. Sokolové v této
době cvičí v tělocvičně školní budovy na náměstí a společenské akce pořádá ve „Staré Besedě“. Až v roce 1901 získali vlastní tělocvičnu v nově postavené Občanské záložně.
Více se o dalších osudech TJS Přelouč dozvíte na výstavě
„Lví silou, vzletem sokolím! 125 let Sokola v Přelouči“, kterou
můžete navštívit až do 13. listopadu 2013. Výstava se nachází v domě čp. 26 na Masarykově náměstí v prvním patře. Otevřena je vždy v pondělí od 9.00 do 17.00 a ve středu od 9.00 do
16.00.
Počátky TJS Přelouč na výstavě symbolicky zastupují také
figurky sokolských cvičenců, dřevěné hračky, které muzeu věnoval nedlouho před první světovou válkou zemský poslanec
Karel Adámek z Hlinska, který se stal v téže době také čestným občanem našeho města. Jako lokalita je tedy v přírůstkové knize uváděno Hlinecko. Jsou součástí souboru, který čítá

Pozdravy od čtenářů
Velmi nás těší Váš zájem o Přeloučský Rošt a pozdravem
od Vás - čtenářů se vždy velmi rádi chlubíme. Ag už přijde od
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čtyřiadvacet vyřezávaných i soustružených hraček domácí výroby, spadají tedy do lidové tvorby. Nás z tohoto souboru zajímá devět vyřezávaných figurek, které představují tři sokolské
cvičence, tři cvičenky a tři cvičence z řad dorostu. Muži a dorost drží v rukou tyče. Muži mají černé boty a kalhoty, světlý
nátělník a černou čepici. Jejich obličeje zdobí kníry. Ženy mají
černý cvičební úbor. Dorost je oblečen podobně jako muži, na
rozdíl od nich má ale krátké bílé kalhoty a červený nátělník.
Ruce všech cvičenců jsou pohyblivé, k tělu jsou připevněny
hřebíčky. Hračky jsou vysoké zhruba deset centimetrů.

Použitá literaratura:
Almanach Tělocvičné jednoty Sokol Přelouč 1888 - 1998. Přelouč:
Město Přelouč, 1998. 43 s.
Příslušná evidenční karta Městského muzea v Přelouči
Bc. Matěj Pešta,
správce depozitáře městského muzea
+420 731 200 821, matejpesta@email.cz

našich krajanů až z australského Brisbane (jako poděkování
za článek o cestovateli A.Topičovi - Rošt duben/2013), nebo
od přeloučských čtenářů. Fotografii s podzimním pozdravem
poslala p. I. Kohoutková.
Moc děkujeme.
Redakce Přeloučského Roštu
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Vladimíra Paoourová
Jaroslava Klapková
František Husák
Miluše Zahradníková
Libuše Bečičková
Růžena Lešková
Miroslav Prousek
Jarmila Macháčková
Jiřina Hykšová
Miroslav Šimek
Karel Chaloupský
Věra Strouhalová
Václav Knížek
Zdeněk Vančura
Marie Matoušová

93
92
89
88
87
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Věra Popovičová
Josef Tuček
Zdeněk Zeman
Stanislav Matoušek

80
75
75
75

let
let
let
let

ZLATÁ SVATBA
Josef a Jana Burešovi
Josef a Jana Doležalovi

13. 9.
12.10.

STŘÍBRNÁ SVATBA
Milan a Olga Platilovi
Pavel a Marie Žejdlíkovi
Jaroslav a Zdeňka Křemenákovi

29. 7.
8. 10.
8. 10.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
filozofie ducha
STEPHENSON, Bret
Co dělá z chlapců muže: duchovní přechodové rituály ve věku nevšímavosti.
Praha: DharmaGaia, 2012.
společenské chování
ŠPAČEK, Ladislav
Business etiketa a komunikace.
Praha: L. Špaček, 2013.

fyzika
COX, Brian
Proč platí E=mc2 a proč by nás to mělo
zajímat. Praha: Dokořán, 2013.
vojenská technika
ŠUMAN-HREBLAY, Marián
Vojenská vozidla: české a slovenské bojové, obrněné, obojživelné a speciální automobily i motocykly od r. 1906.
Brno: Cpress, 2013.

DĚKUJEME ZA VÝSTAVU !
V Městské knihovně v Přelouči se často konají menší nebo větší výstavy výtvarníků
od předškolního až po důchodový věk. Rády nabízíme naše prostory k prezentacím, nebo
tematickým projektům. Jednou z nejvěrnějších spolupracovnic je paní Marcela Danihelková. Každý rok během Týdne knihoven, tedy začátkem října, připravuje a vystavuje v naší
čítárně své kresby, zaměřené na architekturu a historii Přelouče nebo okolí.
Letošní říjen nebyl výjimkou. Výstava Horní Ředice u Holic se u našich čtenářů i občanů města setkala s překvapivě velkým ohlasem. I když už skončila, velmi za ni autorce
děkujeme a těšíme se na další spolupráci, která se tentokrát bude týkat erbů a šlechtických rodů, žijících kdysi v Přelouči.
Pracovnice Městské knihovny v Přelouči
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cestopisy
HOŠŤÁLEK, Petr
Nepálem na Enfieldech.
České Budějovice: Růže, 2012.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ
VÁS ZVE NA
VZDĚLÁVACÍ CESTOPISNOU
PŘEDNÁŠKU

DUCH
SEVEROZÁPADU USA
Ing. Vladimír Kotland
úterý 19. listopadu 2013
od 17.30 hod.
čítárna Městské knihovny v Přelouči
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Vítání občánků
Zářijové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Jan Doležal

Jiří Hrabinec

Jan Hrabinec

Kristýna Kloučková

Lukáš Priessnitz

Matyáš Vančura

Michaela Slaninová

Miroslav Tyc

Natálie Šnytrová

Sára Turková
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Pozvánka na Výstavu obrazů Josefa Dvořáčka
v Lázních Bohdaneč
Pro milovníky obrazů a všeho, co se kolem
Ateliéru Josef děje, mám
skvělou zprávičku. Od
3. 11. 2013 do 15. 12.
2013 se bude konat v Léčebných lázních Bohdaneč výstava
obrazů a další tvorby Josefa Dvořáčka. Pro ty z vás, kteří ještě jeho tvorbu
příliš neznají, něco málo o autorovi.
Pan Josef Dvořáček se narodil v Pardubicích v roce 1955. Umění naplno propadl již v mládí, kdy již jako student bral
hodiny u pana profesora Malínka a navštěvoval ateliér Jaroslava Šmidry. Když
ho osud zavál na sever Čech, podstoupil další průpravu u Vladimíra a Ilji Šavelových. Již v těchto mladých letech začal sklízet první úspěchy na mnoha výstavách a soutěžích, kde se jeho obrazy
umisgovaly na prvních místech. Jeho díla,
plná fantazie a snílství, můžete nalézt
v galeriích v Berlíně i ve Spojených státech. Mnoho jeho obrazů je nyní v soukromých sbírkách nejen v Česku, ale i v zahraničí.
Svá díla vystavoval a vystavuje po celé republice ( Praha, Louny, Duchcov, Ústí
nad Labem, Česká Třebová, Pardubice,
Kuks …).
Pod značkou Atelier Josef však nenaleznete pouze jeho obrazy. Velice rád
kolem sebe shlukuje umělce i nadšence
z Přeloučska i okolí, které se snaží též
podporovat v jejich tvorbě. Ag už jsou to

malíři, sochaři, spisovatelé či muzikanti, všichni vědí, že dveře Ateliéru Josef
v Přelouči jsou pro ně stále otevřeny. Za
účelem podpory umění na Přeloučsku
spatřila před devíti lety světlo světa také
Zahradní galerie. Zahradní galerie se vždy
koná v měsící září a v příštím roce se bude konat již její desátý ročník. Je to taková oslava umění v pravém slova smyslu.

Příležitost ukázat co umí zde vždy najdou
muzikanti, malíři, sochaři, spisovatelé i fotografové. Dvůr Ateliéru Josef i přilehlá
ulice Štítného se v tento den naplní pře-

Inzerce
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loučáky a milovníky umění až k prasknutí, zákoutí jsou plná diskutujících umělců,
kteří si navzájem hodnotí svá i vystavená díla a po celý den zde slyšíte tu nejkvalitnější muziku různých žánrů od vážné hudby až po cimbálovku. V minulých
ročnících na prknech Zahradní galerie
stálo nejedno zvučné jméno - Pepa Nos,
Jaroslav Svěcený, Jan Budař, Komorní duo
Jana Heryánová - Ryklová František Lamač, The Kingsize Boogimen, bluesové
duo Charlie Slavík & St. Johnny, …
K Zahradní galerii se před třemi roky přidal další produkt z dílny Ateliéru
Josef a tím je Sochařský workshop, který
pan Dvořáček pořádá za pomoci a hlavně pod odborným vedením pražské akademické sochařky Blanky Proksové. Je to
týdenní zářijové setkání všech zájemců
o sochání, na kterém se seznámí s tímto uměním a získají zde první průpravu
v tomto tvoření. Na závěr kurzu si každý z účastníků odnese svůj první sádrový portrét, vytvořený podle živého modelu,
což některé z nich poznamená natolik,
že se sochařině poté věnují i nadále. Také pan Josef Dvořáček sochařině postupně propadl a díky tomu zde budete moci
vidět i něco málo z jeho sochařské tvorby.
Z výše uvedeného je patrné, že Josefa Dvořáčka nenaplňuje pouze tvorba samotná, ale má velké uspokojení i z toho, když může předávat své zkušenosti
dál, podporovat další umělce a propagovat město Přelouč jako městečko, kde se
kultuře daří a kde kultura vzkvétá. Snaží se o to, aby v očích všech nebylo město Přelouč pouze město, kde se kdysi
narodil pan František Filipovský, ale že
Přelouč je město, kde i nyní žije a tvoří
spousta talentovaných lidí, jejichž tvorbu též na svých výstavách velmi rád často představuje. Ostatně stejným směrem
jde i snaha rodiny Kyselových, kteří se
ve své Divišově vile snaží též propagovat umělce, kteří tvořili a tvoří v okolí
Přelouče. Díky této snaze jak Ateliéru Josef, tak i manželů Kyselových najednou
zjišgujete, kolik zvučných jmen a kvalitních věcí je s naším městem spojeno.
A kdo ví, kolik talentovaných lidí je v našem městě ještě utajeno, schováno a neobjeveno…
Pokud i vy tvoříte, nebo jste poznamení nějakým způsobem touhou něco
tvořit či získat cenné rady při vašich za-
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čátcích, stačí jen zavolat na telefonní
číslo 602 402 125, nebo zaklepat na dveře Ateliéru Josef a určitě budete vítáni.
Všichni budete samozřejmě vítáni i na
vernisáži výše zmíněné výstavy v Lázních

Bohdaneč, která se bude konat 9. 11.
2013 v lázeňské kavárně v 15 hodin.
Přij|te strávit příjemné odpoledne a zaposlouchat se do krásné hudby v podání Marušky Ptákové, která bude dopro-

vázet tuto vernisáž. Na vaši návštěvu se
těší Ateliér Josef.
Za Ateliér Josef
Ivana Černíková
atelier-josef.blogspot.cz

TESLA - srdeční záležitost Přeloučáků
Historie I.
Historie elektro a elektronické výroby v Přelouči
Nápad založit společnost, která by vyráběla nedostatkový
vojenský sortiment se zrodila v hlavách několika vojenských
důstojníků, z nichž jeden pocházel z Přelouče. Základ zrození nového odvětví se datuje po 1. světové válce, když jeden ze
zakladatelů prosadil založení akciové společnosti s datem založení 15. 12. 1920 a zřízení závodu v rodné Přelouči.

Počáteční výrobu začali v roce 1921 v pronajatých prostorách masných krámů, výrobky vývojově připravené ve vlastních
konstrukčních kancelářích umístěných postupně v různých domech po Přelouči. Zároveň se zahájením výroby jednala společnost s městem o zakoupení pozemků na výstavbu provozů a po úspěšném jednání a kupní smlouvě 1921 zahajuje
výstavbu přízemní provozovny na pozemku u dráhy a úspěšně dokončuje v průběhu roku 1923 budovu a zahajuje výrobu
širokého sortimentu vojenského materiálu včetně prvního radiopřijímače pod názvem firmy Radiozávody.

Po počátečním úspěchu došlo k úpadku a krachu firmy.
Nový majitelé přebírají v roce 1925 firmu i s novým názvem
Radio Zenit. Běžně se již vyrábějí krystalky, ale i lampové resp.
vícelampové rozhlasové přijímače.
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Počátky a průběh světové hospodářské krize způsobily
i problémy v hospodaření Radio Zenit a umožnily vstup na československý trh německému mamutímu koncernu Siemens-Halske, jenže mimo jiné kupuje v roce 1927 přeloučský Radio
Zenit se 49% akcií a 51% Moravská a Agrární banka a přejmenovává se na RADIOTECHNU. Pod tímto názvem RADIOTECHNA probíhaly různé změny ag technické - stěhování výroby do Prahy a zpět, změny výroby, politická, válečná léta, kdy
se zásadně měnil i sortiment výroby.

Skončením války přišla RADIOTECHNA pod národní správu. Tento stav trval necelý rok a byl vytvořen národní podnik
TESLA. V průběhu let docházelo k různým organizačním změnám, kdy po 1948 byla TESLA závodem, později v roce 1953
národním podnikem, v průběhu 3. pětiletky opět závodem. V roce 1964 končí výroba radiopřijímačů a plně se rozjíždí výroba
magnetofonů, zahájená v roce 1963 a rozšiřuje výrobu plošných spojů. V roce 1980 se mění TESLA na koncernový podnik,
v roce 1989 je opět státním podnikem. 1. srpna 1992 Tesla zaniká prodejem. Privatizací vzniká firma AGU s.r.o. Rokem 1993
1. července přebírá dílčí prostory již bývalé TESLY a po AGU
nově vzniklá česko - německá firma Kiekert CS s.r.o., která prošla r. 2008 a 2013 určitými změnami a svou náplní výroby - již
odlišnou od původního sortimentu výroby - ukončila dlouhou
historii výroby radiové a záznamové spotřební a speciální techniky, včetně výroby plošných spojů. Historie ukázala, jak kvalitní ve skutečnosti byly výrobky TESLA s porovnáním konkurenčních zahraničních technologií.
Příště: Historie II. Tesla Přelouč, 1945 - 1964 - výroba radiopřijímačů.
Petr Schejbal
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Základní škola Smetanova ul.
Sebnitz 2013
Skupina 14 žáků strávila druhý říjnový týden v německém
Sebnitzu. Toto městečko leží nedaleko naší hranice v blízkosti Národního parku Saské Švýcarsko. Každý den se tu žáci setkávali
s němčinou, ag to bylo při výuce s německou lektorkou nebo při
poznávání místního prostředí. Za krásného počasí se vypravili na
výlet do Dráž|an a na skalní vyhlídku Bastei. Den odjezdu využili ještě k návštěvě Saurierparku v Kleinwelce.
Všichni si po náročném týdnu, který byl doplněn sportovními
aktivitami, museli o víkendu hlavně odpočinout, aby se s chutí vrátili do školy.

Na návštěvě v ředitelně
Prvňáčci se ve škole rychle rozkoukali. Začátkem října si přišli
prohlédnout také budovu druhého stupně, kde se učí jejich starší
spolužáci. Nejvíce se jim ale líbilo v ředitelně. Paní ředitelce předvedli, co už se ve škole naučili, a za odměnu si odnesli odznaky
s logem školy.

U žáků se vystoupení T. Řeháka setkalo s velkým ohlasem
a mnozí z nich, jak sami říkali, se nad těmito vážnými věcmi
opravdu zamysleli.
Mgr. J. Lacinová

Poznáváme se navzájem
Tradiční ročníkový projekt pro žáky 6. tříd
proběhl 25. září a byl zaměřen na vytvoření
a upevnění pozitivních vztahů v novém kolektivu. Při vycházce k semínskému akvaduktu si
mohly děti popovídat o sobě a svých zálibách.
Hlavně však byl pro ně připraven pestrý program
plný her a soutěží, při kterých předvedli svou šikovnost i tělesnou zdatnost a zároveň se nenásilnou, hravou formou učili spolupracovat a vzá-

jemně komunikovat. K úspěchu celé akce přispělo i krásné slunečné počasí. Přejeme VI. A hodně úspěchů na druhém stupni ZŠ.

Další říjnové akce
" Proběhl sběr starého papíru a začíná sběr pomerančové kůry.
" Žáci 8. a 9. ročníku „navštívili“ v dalším díle unikátního vzdělávacího projektu Planeta 3000 Madagaskar.
" Druháci besedovali se spisovatelkou J. Paštikovou.
" V seminářích s městskou policií se diskutovalo na téma ochrana
zvířat, přestupky a trestné činy.
" Naši fotbalisté vyhráli okrskové kolo, ale v Pardubicích na ně
zbyla „bramborová“ medaile.
" Žáci 1. - 4. ročníku se zúčastnili koncertu Zvířátka a Petrovští

Rodiče, prarodiče a další zájemce zveme na Den otevřených
dveří v prvních třídách, který se koná 6. listopadu 1. - 3. vyučovací hodinu.

Tomáš Řehák
umí promluvit lidem do duše
Dne 18. 9. se uskutečnila pro žáky 8. a 9. ročníku tříhodinová
přednáška na téma Aids, sex, láska a věrnost. Přednášející T. Řehák,
ředitel křesganské organizace ABATOP, poutavě, zajímavě a hlavně
s humorem vedl žáky k tomu, aby přistupovali k sexu zodpovědně
a zdrženlivě a pohlíželi na něj z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Přednáška byla doplněna aktuálními statistikami
a množstvím různých materiálů, videem, prospekty a fotografiemi.
Kromě problematiky viru HIV se lektor zaměřil i na související problémy - drogy, pohlavní zneužívání, pohlavní nemoci a antikoncepci.

11 / 2013

19

Přeloučské školství

!

Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Předškoláci na návštěvě
Každoročně zve naše škola na návštěvu předškoláčky z přeloučských mateřských škol. Děti se seznámí s prostory v budově prvního stupně a pozdraví své kamarády, kteří již zasedli
v lavicích 1. tříd. V keramické dílně si vyrobí malé dárky a v učebně PC si zahrají jednoduché hry. V předvánočním čase je uvítáme v učebně hudební výchovy a v lednu se mohou těšit na
sportovní dopoledne v tělocvičně naší školy. Doufáme, že se dětem bude u nás líbit a odnesou si spoustu hezkých zážitků. Rádi se s nimi i jejich rodiči setkáme u zápisu do 1. třídy, který se
bude konat 17. ledna 2014.
Mgr. V. Vašíčková

Podrobný přehled nabízených kroužků
zdarma pro naše žáky
ŠD:

Angličtina
Aerobic
Florbal
Dovedné ruce
Dovedné ruce
Dovedné ruce

p. vych. Zoulová
p. vych. Nečasová
p. vych. Prokopcová Kasalová
p. vych. Prokopcová Kasalová
p. vych. Prokopcová Kasalová
p. vych. Zoulová

1. stupeň: Keramický kroužek
Přírodovědný kroužek
Keramický kroužek
Keramický kroužek
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Sportovní kroužek

p. uč. Vašíčková
p. uč. Richterová
p. uč. Šorfová
p. uč. Šorfová
p. uč. Pokorná K.
p. uč. Cyroňová
p. uč. Ostatek

2. stupeň: Cvičení z matematiky
Cvičení z matematiky
Cvičení z matematiky
Cvičení z matematiky
Cvičení z NJ
Konverzace v AJ
Kondiční kulturistika

p. uč. Holická - 6. tř.
p. uč. Holická - 9. tř.
p. uč. Horychová - 7. tř.
p. uč. Horychová - 9. tř.
p. uč. Konvalinková
p. uč. †uptovská
p. uč. Bulušek

Po stopách slavného krajana —
Bohuslava Martinů
Ve čtvrtek 10. 10. 2013 se vydali žáci 9. tříd na Vysočinu
do Poličky, aby se podívali, kde se narodil a vyrůstal u nás
i ve světě slavný hudební skladatel našeho kraje, Bohuslav
Martinů.
V centru Bohuslava Martinů v Poličce pro nás byl připraven
velmi pěkný a pestrý program. Žáci byli rozděleni do skupin
a každá skupina dostala své otázky a úkoly k některému z tvůrčích období skladatele, které měli vyhledat na připravených
světelných panelech. V rámci hudební dílny spojené s poslechem některých děl Martinů pak všichni společně vyhodnotili výsledky skupin.
Na závěr této části expozice pak všichni nacvičili základní
kroky charlestonu za doprovodu hudby Bohuslava Martinů.
Naše další cesta pak vedla do rodné světničky skladatele na
věži kostela Svatého Jakuba v Poličce, nebog otec Bohuslava
Martinů byl pověžným v Poličce - celých 13 let. Kromě překrásného výhledu z věže, nás čekalo místo k zamyšlení a porovnání životních podmínek před sto lety a nyní - když všichni
zblízka spatřili nevelkou místnost, kam bylo třeba vystoupat
téměř 200 schodů, ve které tolik let žila pětičlenná rodina,
zároveň tu maminka pracovala jako pradlena a tatínek jako
švec…
Po polední přestávce nás čekalo ještě poslední zastavení - prohlídka městských hradeb. Polička patří totiž k jednomu
z mála našich měst, kde jsou hradby z většiny zachovalé a je
na ně po právu pyšná.
Mgr. V. Pokorná

Pomáháme životnímu prostředí
V průběhu celého školního roku sbíráme plastová víčka, pomerančovou a citrónovou kůru.
Do 30. listopadu 2013 probíhá sběr starého papíru.

Pernštejni v Přelouči
Historie podaná humornou a zábavnou formou je lákavá
a přitažlivá i pro ty, kteří se o ni jinak vůbec nezajímají. Skupině historického šermu Pernštejni se podařilo zaujmout žáky 3. - 5. tříd svým šermířským uměním a zároveň jim i vysvětlit část našich dějin z období Přemyslovců. Mnozí žáci se
do vystoupení aktivně zapojili a za svůj výkon byli odměněni
potleskem spolužáků.
PaedDr. M. Souček
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Přeloučské školství
Turnaj mladších žáků v kopané
Págáci a šesgáci naší školy se zúčastnili turnaje mladších
žáků v minikopané, který pořádal v areálu Na Hůrkách DDM
ALFA Pardubice.
V konkurenci sedmi škol obsadili naši chlapci krásné 3. místo, když 2x zvítězili a 3x remizovali. Podlehli pouze fotbalové
škole z Ohrazenic v poměru 0:1, což je veliký úspěch, protože
dalším pěti školám nastříleli tito hráči 42 branek.

!

Školu reprezentovali:
V. Klenka, R. Klusák, M. Růžek, T. Fujdl, J. Jelínek, Z. Dobiáš, J. Kasal, D. Semelka, D. Václavek, J. Bureš, M. Norek, M. Procházka
a L. Baláž.

Volba povolání
V letošním školním roce vychází z naší školy 51 žáků z devátých tříd a 7 žáků z nižších ročníků.
Pro usnadnění výběru dalšího působení na středních školách a SOU pro ně zajišgujeme exkurze a návštěvy na různých
školách, úřadech a výstavách.
Rovněž jsou zapojeni do dvou projektů EU. První je Podpora přírodovědného a technického vzdělávání, který probíhá
ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ Přelouč. Druhý se uskutečňuje za pomoci SŠ potravinářské a služeb Pardubice a jmenuje se Zavádění moderních trendů do výuky potravinářské
chemie.
Navíc mají možnost se účastnit soutěží pořádaných SŠ v Pardubicích, Přelouči a Holicích.

Naše výsledky:
MN Přelouč - Ohrazenice 0:1, Dubina 2:2, Opatovice 3:2,
Br. Veverků 4:1, Benešovka 0:0, Dašice 1:1
Školu reprezentovali:
M. Norek, M. Procházka, D. Hála, M. Priessnitz, V. Kutílek, O. Dostál, M. Tsvetanov, M. Klenka, J. Krištofík, E. Šefčík, A. Šindelář.

Okrskové kolo v minikopané
starších žáků
Další turnaj v minikopané, tentokrát starších žáků, proběhl na hřišti v Cholticích. Fotbalových soubojů se kromě našich chlapců zúčastnili ještě kluci ze Řečan, Smetanovy ulice
a Choltic.
V prvním utkání zvítězili naši nad ZŠ Řečany 3:1, když se
2x dokázal prosadit J. Jelínek a 1x T. Fujdl. Ve druhém porazili domácí Choltice v poměru 4:1. Dvěma góly se o to postaral
T. Fujdl, jednou skórovali V. Klenka a M. Norek. V posledním
duelu pak podlehli sokům ze Smetanovy ulice 0:1, když své
protivníky při jistém postupu do okresního kola trochu podcenili. Obě přeloučské školy postoupily do okresního kola v Pardubicích.
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Program: 15. 10. Návštěva Gymnázia a SOŠ Přelouč
18. 10. Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
31. 10. Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
1. 11. Návštěva Burzy škol v IDEONu
7. 11. Seznámení s oborem Automechanik - soutěž Gymnázia a SOŠ Přelouč
Listopad - exkurze do soukromé školy EDUCAnet s.r.o.
v Rybitví
- soutěž ve SŠ automobilní Holice
2. 12. Exkurze na Úřad práce Pardubice
Bc. M. Bulušek
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Říjnové dny v klubu VOLANT
Je měsíc listopad a vzpomínáme, co se v klubu VOLANT
v uplynulém měsíci odehrálo.
V druhý říjnový den se v rámci našeho pravidelného středečního vaření konala ,,Soutěž o nejlépe nazdobenou palačinku“. Šéfkuchařem se stal Mark a jeho věrným pomocníkem
Martin. Chlapci společně připravili těsto. Ruku k dílu přiložil
i Roland s Catiou, kteří všechny palačinky usmažili. Když bylo
vše připravené, soutěž mohla začít. Fantazii se meze nekladly.
Každá palačinka byla něčím zajímavá a originální, a proto nebylo snadné soutěž vyhodnotit. Po dlouhém rozhodování se tříčlenná porota rozhodla ocenit čtyři účastníky. Dětem se soutěž
líbila, mohly se při ní vyřádit a uplatnit svou nápaditost. V úterý 8. října jsme na přání dětí opékali buřty. Děti se totiž podílely na úklidu zahrady - hrabání listí, zametání chodníků,
přípravě posezení apod., a protože pilně pracovaly, jejich přání
opékat buřty, bylo vyslyšeno. Poslední a zároveň největší akcí
tohoto měsíce bylo Halloweenské nocování, které proběhlo
v úterý 29. října 2013. Klubovna VOLANTU působila poněkud
strašidelně. A ne každému se chtělo překročit její práh, i přestože jindy se k nám těší. Kdo se přeci jen odhodlal vstoupit
dál, ten se mohl zúčastnit dlabání dýní a halloweenských příprav. Velké poděkování patří paní Vosáhlové, která děti během
chvilky proměnila svou šikovnou rukou ve strašidla ☺. Po setmění se v zahradě rozsvítila světýlka, děti sebraly veškerou
svou odvahu a vydaly se projít strašidelnou stezku, která byla doprovázena několika úkoly. V závěru hrozivé cesty čekala
na zdatné účastníky odměna. Ti nejodvážnější měli v tento den
také jedinečnou možnost strávit noc ve VOLANTU, a zjistit tak,
co se v noci za zdmi klubu odehrává. Dlouho do noci se vy-

právěly strašidelné příběhy a hrály se různé hry. Usnout pak
nebylo vůbec jednoduché, snad všichni se radovali, že je konečně ráno ☺.
Martina Hošková

JAZYKOVÉ KURZY
PRO VŠECHNY!!!
Pro děti i pro dospělé
zahajujeme po novém roce jazykové kurzy!!!
Potřebujete nebo chcete se naučit alespoň základy
anglického či francouzského jazyka?
Neváhejte a přihlaste se do našeho pod/večerního kurzu.
Přijímáme úplné začátečníky i mírně pokročilé.
Výuka probíhá v malých skupinkách (4 - 10 osob)
v příjemném prostředí.
Cena 50,- Kč/hod.
Čeká vás spousta zábavných hodin studia!
Více informací získáte na telefonním čísle 773 001 046.
Nabízíme také individuální formu studia (150,- Kč/hod.)
či doučování (100,- Kč/hod).
www.volantops.cz

Inzerce
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Akce pro děti a mládež

!

Dům dětí a mládeže Přelouč
Zájmové kroužky a kurzy se v DDM
opět naplno rozeběhly. Jak v minulých
letech, tak i v tomto školním roce, nabízíme aktivity prakticky pro zájemce všech
věkových skupin. Velice nás těší zájem
a velká přízeň návštěvníků kroužků, většinu zájmových útvarů se podařilo naplnit a otevřít. Naše hlavní aktivity jsou
směřovány na cílovou skupinu - školáci
a studenti, celkový počet těchto účastníků kroužků je okolo 550. Celková kapacita DDM -700 účastníků kurzů a kroužků, je každoročně doplněna dětmi předškolního věku a dospěláky. Při realizaci
zájmových útvaru již několik let spolupracujeme se ZŠ Přelouč, Smetanova ul.,
Gymnáziem a SOŠ Přelouč a se ZŠ Semín. Všem pedagogům z těchto škol patří náš veliký dík za ochotu věnovat dětem a studentům část svého volného
času. Velké poděkování patří také našim
kmenovým externistům, bez jejich pomoci a přístupu by nebylo možné realizovat
celkových 70 zájmových útvarů, na kterých se významnou měrou podílí.

pularizovat především díky Petru Fejlovi,
studentu gymnázia a SOŠ Přelouč a jeho spolužákům. V tomto roce se k této
partě podařilo přilákat i žáky jiných škol.
Kroužek je stále otevřený pro další zájemce.

Výroba šperků a dekorací
Nový zájmový kroužek určený hlavně pro mladé slečny, které mají zájem
o vlastnoruční výrobu šperků a módních
doplňků. Kroužek se schází každé úterý
od 16 hod. Vedoucí je Lucie Laburdová.

hánek z Pardubic. Kurz je vždy zaměřen
na určité téma, v říjnu předváděl dráteník práci s kovovými spirálami.

Drakijáda
V neděli 13. 10. 2013 jsme pořádali
na hřišti rugby každoroční pouštění draků. Účastníci „bojovali“ v kategoriích vlastnoručně vyráběných draků a kupovaných
draků. Všichni účastníci obdrželi sladké
odměny a společně jsme na závěr obdivovali létajícího Spidermana modeláře
Vlasty Hývla a leteckou ukázku našeho
vedoucího modelářského kroužku Františka Nebřenského. Modeláři se schází
každé pondělí v DDM od 15.30 hod.

Pravidelná činnost
Výtvarný klub
Každý pátek v DDM se v 16 hodin
schází předškoláci ve výtvarném kroužku. Kreslí, malují, používají přírodní materiály a učí se práci v kolektivu. Vedoucí je Barbora Hrdá.

Kurz drátování
pro dospělé
Nepravidelně, ale vždy velmi vítán,
přijíždí do DDM dráteník pan Aleš Kul-

Frisbee
Před nedávnou dobou prakticky neznámý sport, který se v Přelouči daří po-

11 / 2013
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Gy a SOŠ Přelouč
ve školním
roce2012/2013
Vážení spoluobčané,
Chtěli bychom Vás pozvat na ples GYMNÁZIA a STŘEDNÍ
ODBORNÉ ŠKOLY PŘELOUČ, který se koná v sobotu 16. listopadu od 19.00 v sokolovně. Lístky je možné zakoupit v sekretariátu Gy a SOŠ, který se nachází v přízemí školy po pravé straně.
Lístky na stání za 100 Kč, na sezení 150 korun. Budeme
se na Vás těšit.
Za Gymnázium Přelouč, Korečková Valentýna

Inzerce
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SKAUTING
Střediskový výlet do Stěžer
O víkendu 4. - 6. 10. se konal náš první střediskový výlet
v tomto skautském roce. Výjimečný byl v tom, že jeli nejen již
zaběhlí skauti a skautky, ale také naši nováčci.

!

Nedělní ráno a dopoledne bylo ve znamení úklidu. Poté
jsme odjeli do Hradce, kde jsme všichni navštívili vodní elektrárnu Hučák. Zde jsme shlédli krátký film o přírodních energetických zdrojích a vše jsme si mohli osahat a vyzkoušet v malém interaktivním centru .
Myslím si, že se nám střediskový výlet vydařil a to i ve velice hojném počtu téměř 60 lidí. A také věřím, že se všichni
těší na další společné výlety.
Iva Ífa Mrvíková

Skautská Vratislav
dvoudenní říjnový výlet RK Haluz do česko-německo-polské metropole Wroclawi.
Když jsme s oddílem Haluz (přeloučští skauti ve věku 14-26 let) zjistili, že se o víkendu dá za pár korun dojet do polské Wroclawi - téměř milionového historického města na řece
Odře, rozhodli jsme se tuto možnost využít a spojit ji s ubytováním v hostelu, který využívají cestovatelé z celého světa.
Z Přelouče jsme brzy ráno v 6:06 vyjeli a v 10:22 jsme již
byli o 237 km dále ve Vratislavi - městě založeném českým knížetem Vratislavem I.

Ve Wroclavi jsme se setkali také se spoustou polských skautek,
které měly zrovna ve městě celostátní setkání

Sraz jsme měli na vlakovém nádraží, kde jsme vyvolali menší údiv u spolucestujících, když se tam najednou začalo scházet
mnoho dětí i vedoucích. Cesta vlakem nám rychle utekla a za
chvíli jsme byli na nádraží v Hradci Králové, kde jsme se rozdělili. Mladší děti jely městskou hromadnou dopravou a starší
linkovým autobusem. Když jsme dorazili do Stěžer, čekaly tam
na nás už batohy, které nám od nádraží dovezl místní skaut Márty. Ten nás zavedl i do nedaleké místní „zoo“, kde děti krmily velblouda, koně, lamy, ovečky a jiná zvířátka. Po návratu do klubovny jsme se ubytovali a poté jsme si zahráli seznamovací hry.
Na tomto střediskovém výletě, měly děti v týmech za úkol
postarat se o svého tamagočiho. Hned první večer si ho děti
nakreslily, pojmenovaly a představily ostatním týmům. Během
celého víkendu se pak o něj musely starat, například mu postavit domeček a podobně.
V sobotu dopoledne měl každý oddíl svůj program. Vlčata
jela do aquaparku, skauti hráli hru v Hradci, skautky a světlušky prozkoumávaly okolí Stěžer a plamínci šli na zdejší hřiště.
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Na výletě jsme si vedle poznávání historického centra nebo geocashingu užívali pobyt na hostelu spolu s mezinárodní
komunitou. Hodně jsme se skamarádili třeba s ukrajinským
cestovatelem Kosgou nebo s výpravou mladých Kana|anů, kteří se mezi studiem na VŠ rozhodli projet napříč Evropou.
Cesta pro nás byla zajímavá hlavně poznáváním nového
prostředí a nových lidí.
V sobotu odpoledne jsme si společně zašli nakoupit a v hostelové kuchyňce nám naše členka Iva připravila obrovskou hromadu výborných řízků.

Inzerce
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CEST - FEST Přelouč

Nic není náhoda

minifestival cestovatelských besed
pořádá skautský oddíl Haluz Přelouč ve spolupráci
s Kulturními službami města Přelouče a VČ muzeem Pardubice

Pomníkový tank z Přelouče byl v hale ostravská operace
vojenského technického muzea v Lešanech od loňského roku
nahrazen podobným tankem z Kroměříže. Více na mestoprelouc.cz > Přeloučský rošt > Co se do Roštu nevešlo

klubovna Kladenská 845, Přelouč - kino, Přelouč,
zámek Pardubice - všechny listopadové čtvrtky

7. 11. 2013 od 19h skautská klubovna Kladenská Přelouč

SNS 2008 - skautská expedice
od Černého po Bílé moře
čtyřskupinová cesta 21 přeloučských skautů ve věku 15-35 let
vlakem na Ukrajinu a do Ruska.
Společně jsme jeli do Kyeva a tam se rozdělili na čtyři skupiny, které levně projely Společenství nezávislých států od Krymu přes Moskvu a Sankt Petěrburk po polární oblasti a Solovecké ostrovy.
Pořadatelem je Skaut Přelouč - doporučené vstupné: studenti
10 Kč, ostatní 25 Kč, skauti zdarma

14. 11. 2013 od 19h kino Přelouč
28. 11. 2013 od 18h zámek Pardubice

Cesta na Severovýchod 2012
cesta přeloučského skauta Pavla Matouše a dalších tří lidí veřejnou dopravou - vlakem, lodí a autobusem přes Ukrajinu a Rusko do Skandinávie. Navštívili jsme Žilinu, Lvov, Kijev, Moskvu,
Sankt Petěrburg, Helsinky, Štokholm, Tallin, Rigu, Kaunas, Vilnius a Varšavu.
Premiérová hlavní diaprojekce festivalu. Cesta, kterou může poměrně lacino podniknout skoro každý.
Pořadatelem v Přelouči jsou Kulturní služby města Přelouče,
v Pardubicích Východočeské muzeum.

21. 11. 2013 od 19h skautská klubovna Kladenská Přelouč

Cesta na Jihovýchod 2012
cesta přeloučských skautů Pavla Matouše a Jirky Jadrného do
severovýchodního Turecka, Gruzie a především do separatistické republiky Abcházie - světem neuznané ale přesto samostatně fungující.
Zajímavý byl i přechod Abcházkého Kavkazu a návštěva od
okolí izolované horské vesnice Pschu.
Pořadatelem je Skaut Přelouč - doporučené vstupné: skauti
zdarma, studenti 10 Kč, ostatní 25 Kč.
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foto: modelforum.cz ...
L.Z.

Zimní pneumatiky
Nastala nám zima. Tedy kalendářně ještě ne a ani počasí
snad ještě nějakou dobu zimní nebude. Co se ale týče pneumatik a zákona o provozu na pozemních komunikacích, je
třeba období od 1. listopadu do 31. března vnímat jako zimní.
Zákon totiž říká, že pokud se (v uvedeném období) na pozemní
komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat,
že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat
souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít k jízdě pouze motorové vozidlo za podmínky použití zimních pneumatik.
Přičemž zimní pneumatiky musí mít hloubku dezénu nejméně
4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm. Obecně je doporučováno, obout zimní pneumatiky, když průměrná denní teplota
klesne pod 7° C nehledě na zákon či sněhovou nadílku. Tato
teplota představuje pomyslnou mez, kdy letní pneumatiky ztrácí svoje vlastnosti s ohledem na složení směsi, která tvrdne.
Letní a zimní pneumatika se neliší pouze ve tvaru, ale i v materiálu z něhož je vyrobena. Zimní pneumatika je na boční
straně označena M+S případně ještě sněhovou vločkou. K tomu je nutno sledovat, zda zimní pneumatika má určen směr
otáčení (vyznačeno šipkou na boku pneu) a tak ji na vozidlo
namontovat. A rada na závěr: Ušetřit nákupem levných pneu
u pochybných prodejců či v hypermarketu se nevyplácí! V osudí je Vaše bezpečnost!
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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Kulinářské okénko
pomoci. Podvlečte provázek a zavařte.
Podobně jako španělský ptáček. Zaprašte moukou a dozlatova na pánvi opečte.
Podávejte s vařeným bramborem a dušenou mrkví.
Dobrou chug.
Pavel Culek

Kulinářské okénko
Dobrý den Vážení čtenáři. Dnes ještě zůstaneme u jídel s omezeným množstvím masa. Dáme si dvě polévky a dvě
hlavní jídla. A hned začneme.
Kapustová polévka
Co budete potřebovat: čtvrtku kapusty, sádlo, cibuli, hladkou mouku na
jíšku, anglickou slaninu nebo uzenou
krkovičku, najemno nasekaný česnek
(dle vaší chuti), kostku zeleninového
bujónu, sůl, pepř na dochucení.
Postup: v rendlíku si dosklovata osmažte cibuli a zasypte moukou. Připravte si
jíšku mírně dohněda. Podlijte trochou
vlažné vody, přidejte uzeninu, nakrájenou na malé kostičky. Za stálého míchání chvíli smažte. Přidejte na nudličky
nakrájenou kapustu (bez košgálů). Za
občasného promíchání duste. Podlijte
vodou, přidejte česnek, kostku bujónu.
Dle chuti přisolte a opepřete. Podávejte
s opečenou vekou nakrájenou na kostičky nebo s vařeným bramborem.

!

A Te| něco pracnějšího.
Kuřecí rolka
Co budete potřebovat: kuřecí maso,
sůl, popř. grilovací koření, plnotučnou
hořčici, plátky sýra a anglické slaniny, tenké párky, hladkou mouku na
poprášení masa, olej, provázek, nakládanou okurku, vařené brambory.
Postup: vykostěné kuře bez kůže si rozložte na mikroten, druhým ho přikryjte.
Jemně rozklepejte od středu k okrajům.
Kousky nevhodné k obalování vyřa|te.
Doporučuji si nakrájet menší plátky. Lépe se nimi bude pracovat. Spodní mikroten nechte pod masem. Pomůže vám při
balení. Dále postupuje následovně. Plátek masa potřete hořčicí, mírně osolte. Se
solí opatrně. Je sama osobně slaná. Okořeňte, položte na něj plátek sýra a anglické slaniny. Přidejte podélně rozkrojený párek rozkrojeným nahoru. Okurku
též podélně rozkrojte a přiložte na rozkrojený párek. Vše pečlivě a poměrně
pevně zabalte. Mikrotenem si můžete

Přelouč U Kotýnků

STŘEDA 6. 11. 2013
v 19.00 HODIN
Zveme Vás na poslechový pořad
Jiřího Černého,
věnovaný písničkám a interpretům,
které jsme mohli slýchat
v šedesátých letech
v pražských divadlech

SEMAFOR a ROKOKO
Nejcennější bude opět zasvěcený
komentář, kterým nás Jiří Černý
provede celým večerem.
Předprodej U Kotýnků
od úterý 29. října 2013.

Fazolačka
Co budete potřebovat: plechovku fazolí v čili nálevu, cibuli, uzený špek,
lžíci sádla, hladkou mouku, kostku
zeleninového bujónu, mraženou zeleninu (i čerstvou) točený česnekový salám, pepř, mletou sladkou i pálivou
papriku, na kostičky nakrájené brambory.
Postup: na sádle osmažte cibuli, špek
a salám. Zapražte moukou. Přidejte fazole i s nálevem, papriku a na kostičky
nakrájené brambory. Zalijte vodou s bujonem a vařte. Než brambory změknou,
dejte zeleninu. Na závěr dochugte solí
a pepřem. Podávejte s chlebem.
Lečo trochu jinak
Co budete potřebovat: červené a žluté papriky, stejné množství rajčat, dvě
velké cibule, kousek slaniny, sádlo,
mletou nepálivou papriku, sůl, pepř,
zkysanou smetanu (velkého panáka),
dle chuti uvařené brambory, uzeninu.
Postup: v rendlíku osmažte na sádle slaninu, uzeninu a pokrájenou cibuli. Přidejte na nudličky pokrájenou papriku
a duste skoro doměkka. Dále přidejte pokrájená rajčata, lžičku mleté papriky a vše
pod pokličkou duste. Na závěr přisolte,
opepřete a zalijte smetanou. Za stálého
míchání chvíli povařte. Můžete i lečo mírně přisladit.
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Obrazy Václava Formánka zapomenutého malíře, rybáře a letce
od 14. 10. 2013 do 6. 1. 2014 v Divišově vile
Malíř, rybář a letec Václav Formánek je dnes u nás v Přelouči téměř neznámý, přestože jeho krásné obrazy dodnes zdobí mnohé domácnosti v okolí Kostelce nad Orlicí - v jeho rodném kraji, na Přeloučsku, Pardubicku, Jilemnicku - především
v rodinách jeho přátel, známých a příbuzných. Mnohé z obrázků byly také poděkováním za pomoc, které se jeho rodině dostalo, či darem za věrné přátelství.
Mohli jsme ho v letech 1951-1968 potkávat s malířským
stojanem v našem kraji, kde procházel v létě i v zimě lesy
a vesnice, také naše město Přelouč maloval. Maloval v každém
ročním období, za každého počasí i v mrazu - podle svého životního motta: Byl zimní den - na zasněžené stráni malíř stál.
Sněžilo - sněžilo do jeho malování. On nevěděl, on nemrzl - on
maloval“. Mezi jeho přátele patřili i malíři přeloučska soustředění kolem malíře K. J. Sigmunda, kterého mezi ně přivedl. Malovali společně v plenéru - malíří Urbánek, Vavrečka, Vorel,
Zourek, MUDr. Pekař, Dovrtěl a jiní.
Od poslední výstavy Václava Formánka uplynulo dvacet tři
let. Obrazy naposledy obdivovali jeho přátelé a kamarádi v Kostelci nad Orlicí v květnu 1990. V červnu téhož roku malíř zemřel. Od té doby ležely obrazy pečlivě uložené v rodině dcery
malíře Ing.Jiřiny Hájíčkové, která je po letech, díky přímluvě
manželů Kyselových, svolila vystavit v Divišově vile k potěšení
všech přeloučáků a nejen jich.
Václav Formánek měl velké malířské nadání, které se projevilo a zdokonalilo již na státní reálce. Narodil se v roce 1907
v Kostelci nad Orlicí v rodině pilníkáře Jindřicha Formánka
(v roce 1908 kandidoval za živnostníky do zemského sněmu
za Rychnov, Žamberk, Kostelec n. O. a Dobrušku). V průběhu
studií na reálce jeho otec zemřel. Kosteleckou reálku absolvoval v roce 1926 a složitá ekonomická situace rodiny ho nasměrovala na akademii vojenskou místo na akademii malířskou.
Československou vojenskou akademii v Hranicích na Moravě
úspěšně ukončil v roce 1929. Do roku 1949 působil jako aktivní důstojník. Jeho aktivní činnost v armádě byla velmi pestrá - nejprve u dělostřelectva a později u letectva Československé
armády. Před 2.světovou válkou působil v Olomouci, Prostějově a Praze. Stal se vojenským kurýrem do zemí Malé dohody
u Masarykova leteckého pluku v Praze ve Kbelích a naposledy sloužil jako štábní kapitán na letišti v Pardubicích. Celou
jeho kariéru podrobně popsal znalec letectva - historik z Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich v časopisu Hobby Historie č. 14/2012.
Životní příběh letce Václava Formánka zdaleka není pouhým výčtem služebních povinností. Je příběhem statečného člověka - svůj optimismus, vložil do štětce, kterému až do konce
svého života nezůstal nic dlužen. Celý svůj život i ve vězení
pilně kreslil a maloval. Do vězení se poprvé dostal již na začátku 2. světové války. Po nezdařeném pokusu o přechod do
Polska u Moravské Ostravy byl zadržen a na několik měsíců
uvězněn. Z vězení byl propuštěn na základě intervence obchodních přátel svého švagra. Až do konce 2. světové války žil
v Kostelci nad Orlicí, kde pilně maloval. Maloval s malíři Antonínem Hudečkem v Častolovicích a po jeho smrti od roku
1941 maloval s malířem K. J. Sigmundem v Heřmanově Městci. Byl řádným členem spolku „Praha“ od roku 1942 až do ro-
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ku 1949, kdy nastalo sloučení všech spolků. V roce 1949 byl
novým režimem nespravedlivě a bez soudního procesu uvězněn a jeho členství po sloučení uměleckých spolků nebylo obnoveno, ačkoliv o členství usiloval.
Po válce 1945 nastoupil zpět do armády k letectvu. Jezdil
obnovovat válkou zničená letiště v Hradci Králové, v Liberci,
Táboře, Českých Budějovicích a do blízké Chrudimi a Pardubic. Uváděl letiště do provozu a předával je k užívání stálému
personálu a vyšším šaržím. Jeho vojenská kariéra skončila v hodnosti štábního kapitána v Pardubicích v květnu roku 1949. Dekretem ministerstva národní obrany mu bylo oznámeno, že je
zproštěn výkonu služby k 1. 7. 1949 a rovněž propuštěn z armády.

Letec a malíř Václav Formánek
Po únoru 1948 byli zahraniční důstojníci propouštěni z ozbrojených sil. Řadě z nich se podařilo prchnout letadlem na Západ. Dne 22. dubna 1949 se jednomu z nich zdařil útěk se svojí rodinou, třemi dalšími již propuštěnými letci z RAF a jejich
rodinami. Přeletěli z polního letiště Vysokov u Náchoda na letiště Manston v Anglii letounem Siebel. V onen osudný den měl
Václav Formánek službu v řídící věži na letišti v Pardubicích.
Když se důstojník škpt. Nyč, který vedl výcvik v 30 pilotů Letecké vojenské akademie z Hradce Králové v navigaci, na letiště
v Pardubicích nevrátil, byl štábní kapitán Václav Formánek postaven mimo službu.
Následovalo obvinění a exekuční vystěhování rodiny se
dvěma malými dětmi na ulici. V září roku 1949 byl odvlečen od
rodiny, která po svém vystěhování našla střechu nad hlavou na
chatě příbuzných na okraji Hradce Králové u rybníku Plachta.
Otec rodiny byl odveden údajně k jakémusi protokolu do Pardubic. Bez jakéhokoliv soudu byl vězněn táborech nucených
prací na Mírově a v Hronci do listopadu roku 1950.
Po návratu z vězení mohl vykonávat pouze dělnická povolání. Pracoval v lomu v Brlohu, na pískovně v Mělicích, ve výrobě barev Východočeských chemických závodů v Semtíně. Po
jeho propuštění z vězení stále trvala perzekuce všech členů rodiny - manželky i dětí - téměř patnáct let - od května 1949 do
roku 1963. Rodina byla vystěhována za hranici 20 km od Pardubic do obce Jankovice. Pro manželku byla práce pouze v dělnických povoláních, děti měly zakázané středoškolské vzdělání.
Potěšení přinášela Václavu Formánkovi záliba v rybaření
a zejména pak malování, kterou pěstoval nejprve vedle A. Hu-
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dečka a později vedle K. J. Sigmunda,výtvarníka z Heřmanova
Městce. Po tragickém skonu manželky v roce 1967 neměl v Jankovicích stání a vrátil se do svého rodného Kostelce nad Orlicí, žil v domu po rodičích vedle své ovdovělé sestry, kde až do
své smrti pilně maloval a rybařil.
V roce 1992 byl Václav Formánek rehabilitován, ale svého jmenování plukovníkem se nedožil, zemřel v nedožitých
83 letech roku 1990.
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ISLÁM
HROZBA NEBO VÝZVA?
přednáší

ThDr. MARTIN CHADIMA Th.D.
kněz Církve československé husitské,
pedagog a spolupracovník Českého rozhlasu 6

Volně napsáno dle záznamů dcery malíře Václava Formánka,
Ing. Jiřiny Hájíčkové.

NEDĚLE 24. 11. 2013
začátek v 16.30 h.

Nahlíženo do Zprávy klubu přátel Pardubicka - Dcery 50. let - www.dcery.cz
Marcela Danihelková

v modlitebně Církve československé husitské
ul. T. Přeloučského 332

O jednom setkání

Jsou to velmi milí a pohostinní lidé, měli velikou radost, že
se poznali (také díky našemu Roštu) se svými českými příbuznými. Společně si prohlédli domek, který si tam kdysi jejich
prapra..strýček, zakoupil, příbuzní je zavedli také na hřbitov
ke hrobu celého rodu a ukázali jim jestě mnoho dalších věcí
týkajících se rodiny a jejich společného původu. Příští rok se
chystají navštívit naši republiku a poznat místa, odkud pochází jejich rod.
Je třeba ještě dodat, že v Chorvatsku je řada krajanských
spolků, které udržují české tradice, upevňují vztahy k rodné
zemi svých předků. Váží si českého jazyka, učí se a mluví česky (též oba Fofoňkové), pořádají různé srazy, akce, oslavy, hrají divadlo... Svaz Čechů v Chorvatské republice vydává vlastní
časopis Jednota. Je obdivuhodné a dojemné, jak s láskou a zaujetím píší o naší zemi, o osudech našich krajanů, o životě

V jednom z minulých čísel Roštu jste si možná všimli inzerátu, ve kterém se hledali potomci rodiny Fofoňkových z Veselí, a to příbuznými žijícími v Chorvatsku. Co se nestalo! Přes
vzdálenost stovek kilometrů i několika generací se příbuzní
skutečně našli! 3 sourozenci - pan Václav Kožený, paní Bohu-

mila Divišová a paní Marie Strouhalová, jejichž babička byla
rozená Fofoňková, zjistili, že jejich praprapradědečkové byli
bratři. Před více než stopadesáti lety odešel Václav Fofoňka do
Chorvatska (tehdy součásti Rakousko-Uherské říše) hledat obživu.. A protože byl šikovný a pracovitý, dobře se zde uchytil
a založil „chorvatskou větev“ rodiny Fofoňků.Život nebyl vždy
snadný, lidé zde museli překonávat těžká a náročná období.
Jejich potomci, hlavně pan Jiří (Juraj) Fofoňka z Dežanovce
v Chorvatsku zorganizoval setkání českých a chorvatských příbuzných. Když 3 jmenovaní čeští sourozenci trávili dovolenou
v Harkany v Ma|arsku, přijel si pro ně (bydlí nedaleko ma|arských hranic, navíc právě Chorvatsko vstoupilo do EU, tak to
bylo jednoduché) a zorganizoval rodinné setkání. Tam se naši čeští příbuzní seznámili s celou rozvětvenou rodinou, viděli,
jak žijí, pracují, podnikají a navazují na tradici svých schopných a pracovitých předků. Chorvatští bratranci Fofoňkové jsou
vlastníky menších firem,a ačkoliv je jim už přes 70 let, neuvažují o odpočinku, ale přemýšlí o budoucnosti rodiny, o rozvoji
firmy, mají další plány.. Nejde vždy vše bez překážek, ale J. Fofoňka říká: „To je rod Fofoňků, my jsme optimisté!“
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v České republice, vzpomínají na chvíle u nás prožité. Těchto
aktivit se účastní (i v minulosti účastnila) rodina Fofoňkova.
Centrem našich krajanů je malebné lázeňské městečko Daruvar. Češtinu tu jistě uslyšíte. Je zde česká školka, škola, české třídy na gymnáziu. Vaří tu i české pivo! Pověst Čechů je díky pracovitosti a umu našich krajanů velmi dobrá.
I my máme rádi jejich krásnou zemi, vždyg tu nejvíce Čechů tráví u moře dovolenou. Je dobře, že vztahy mezi našimi
zeměmi se takto rozvíjejí. Přejeme všem z rodu Fofoňkových
tady i v dalekém Chorvatsku ještě mnoho hezkých zážitků ze
společných setkání.
JM
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz

Jaká byla Tříkrálová sbírka 2013?
Jedním slovem rekordní. Třináctá Tříkrálová sbírka vynesla
v královéhradecké diecézi rekordní částku přes 10,8 miliónů
korun českých (přesně 10 847 654,33 Kč), což je o 341 147,77 Kč
více než v roce 2012. Stejně rekordní výsledek zaznamenala
sbírka i v celorepublikovém měřítku, kde dárci přispěli částkou
téměř 76,9 milionu Kč, tedy o 1,6 milionu Kč více než v loňském roce. Výnos sbírky byl tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpořily desítky charitních projektů v České republice. Desetina výnosu je určena na
humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.
Našim tříkrálovým koledníkům se v 38 obcích na Přeloučsku podařilo vybrat 128 049 Kč, což bylo o 548 Kč více než
v roce 2012. A i když to nebyl v rámci naší Charity výsledek rekordní, opět nás překvapil a předčil naše očekávání.
Výsledky, kterých tato největší dobrovolnická akce pořádaná Charitou ČR v době vládních škrtů a krize dosahuje, jsou
projevem velké solidarity a důvěry ze strany dárců a zároveň
obrovským závazkem pro Charitu. Ta se díky získaným prostředkům snaží tím nejlepším způsobem pomoci 125 tisícům
potřebných, kterým její služby pomáhají.
Už nyní běží přípravy na Tříkrálovou sbírku s pořadovým
číslem 14 a všichni opět doufají, že je její výsledek překvapí.
A já si moc přeji, aby to nebylo v tom špatném slova smyslu.
DĚKUJI všem, kteří v průběhu třináctileté historie sbírce projevili svou důvěru a obdarovali tříkrálové koledníky a DĚKUJI
UŽ NYNÍ VŠEM, KTEŘÍ JÍ ZACHOVAJÍ PŘÍZEŇ I V ROCE 2014!
Monika Krejčíková, koordinátorka sbírky 2014

Výlet do Perníkové chaloupky
Z technických důvodů jsme v minulém čísle Roštu nemohli
uveřejnit zprávu o našem výletu pro uživatelské rodiny, nyní se
k němu vracíme. V pátek 9. 8. 2013 jsme uspořádali výlet do
Perníkové chaloupky - muzeum perníku a pohádek v Rábech.
Společně jsme jeli autobusem a nejprve jsme si všichni prohlédli okolí Perníkové chaloupky, kde stojí např. saně pro Mrazíka a úl pro včelku Máju. Poté jsme šli dovnitř Perníkové chaloupky, kde nás čekal zábavný výklad. Rodiče a větší děti se
dozvěděli informace o perníkářském řemesle a malé děti si
zopakovaly pohádku O perníkové chaloupce. Během prohlídky venku začala obrovská bouřka, tak jsme bohužel nemohli
opékat buřty na ohništi pro 12 měsíčků. Před nepříznivým počasím jsme našli útočiště v prostorách Jakub klubu v Přelouči.
Děti si zde s rodiči vyplnili zábavný kvíz a poté si za něj odnesly řadu sladkých odměn. Mezi rodiny jsme také rozdělili
občerstvení, které jsme měli připravené k ohništi.
Srdečně děkujeme Kulturnímu komisi rady města Přelouč,
přispěvatelům do výtěžku letošní postní almužny, bývalému
uživateli služeb naší charity pro seniory a firmě Pavel Dostálek,
Labětín. Díky těmto jmenovaným jsme mohli výlet uskutečnit.
Mgr. Pavlína Křepská, sociální pracovnice

Říjen v Jakub klubu
I v měsíci říjnu na děti z Jakub klubu čekalo plno zábavy,
soutěží, her a aktivit, které rozvíjí jejich osobnost. Své znalosti
z češtiny si mohly otestovat v soutěži Hezky česky. Soutěž byla
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zaměřena ale i na postřeh a rozvoj slovní zásoby. Vyhrál ten, kdo
nasbíral nejvíce žetonů a náležitě byl za to odměněn, tentokrát
věcnou cenou v podobě knihy. Další soutěží, kterou jsme pro děti připravili, byla výtvarná soutěž „ O nejkrásnější autoportrét“.
Portréty se dětem povedly a tři nejlepší a nejšikovnější malíře jsme opět odměnili, tentokrát drobností v podobě sladkosti.
Po celý měsíc říjen jsme si povídali „O závislostech“. S dětmi jsme připravili společně nástěnku, která se týkala tohoto tématu. Formou dotazníků jsme pak mapovali jejich dosavadní
znalosti k závislostem. Zjistili jsme, že ale ne všechno ví, proto jsme si pro ně připravili povídání, které osvětlilo některé jevy a hlavně zdůraznilo nebezpečí závislostí.
Trpělivost a zručnost děti předvedly při pletení náramků
přátelství. Náramky jsme vyráběli z barevných bavlnek určených na vyšívání. A protože jsou náramky symbolem přátelství,
štěstí a také vnitřní síly, děti mohly tímto náramkem obdarovat svého kamaráda. Do náramků zároveň vpletly i své přání
adresované kamarádovi. Při výrobě jsme vyzkoušeli různé barevné kombinace a zjistili, že jednotlivé barvy mají svůj význam.
Třeba že růžová barva znamená laskavost, červená upřímnost,
oranžová zase energii, zelená odpovědnost, modrá loajalitu
a černá sílu.
Předposlední den v říjnu, kdy děti měly podzimní prázdniny, se v tělocvičně v Jakub klubu konal turnaj ve fotbale mezi
nízkoprahovým zařízeními Pardubického kraje. I náš tým se
zúčastnil, ale o této akci více až příště.
Mgr. Petra Hlaváčková,
vedoucí Jakub klubu Přelouč

Odborníci z Německa zahájili návštěvu
Pardubického kraje v Jakub klubu

Ve dnech 21. - 22. 10. 2013 přijeli na pozvání Krajského
úřadu Pardubice a Diecézní charity Hradec Králové odborníci
z oblasti služeb pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Návštěva začala prohlídkou prostor Jakub klubu, představením služeb Podpora rodiny, spolupráce s Oddělením sociálně-právní ochrany
dětí a způsob financování našich služeb. Němečtí kolegové
představili systém jejich služeb. V Přelouči hosté přivítal krajský radní pro sociální věci Ing. Pavel Šotola, pani starostka
Bc. Irena Burešová, vedoucí oddělení OSPOD a pracovníci Charity. Program dále pokračoval v Poličce a v úterý seminářem
v Pardubicích, kde byli pozvání zástupci poskytovatelů služeb
pro rodiny s dětmi i pracovníci OSPOD.
Zdenka Kumstýřová

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
Změna termínu relaxačního cvičení pro seniorky
Ráda bych upozornila na změnu cvičení pro seniorky s Irenkou Staňkovou. Cvičit budeme každý čtvrtek od 17.00 - 18.00
v Jakub klubu. Můžete se připojit a udržet svoji fyzickou kondici, cvičení je vhodné pro ženy nad 65 let.

Akce Klubu aktivní senior
Členové Klubu aktivní senior využili krásného podzimního počasí hned 2x. První říjnový den navštívilo 16 členů Dobříkov. Po vystoupení z vlaku nás přivítal sluncem ozářený zalesněný svah nad vesnicí. Dřevěný kostelík, přivezený do vsi
v roce 1930, je raritou. Původně (na Ukrajině) se v něm sloužily pravoslavné mše. Senátor Klofáč, který ho koupil, věnoval kostel nově vzniklé Československé církvi husitské, která
neměla nikde možnost praktikovat svoje pobožnosti. Díky skvělé průvodkyni jsme mohli ocenit krásu výzdoby, ale i úroveň
nedávné opravy. Poté následovala asi 9 km pěší cesta do
Chocně.

!

Dne 15. října jsme připravili návštěvu Týnce nad Labem.
Na místním „rynku“ nás
přivítala p. Ing. Loudilová, rodačka a místní
patriotka. S osobitým
humorem nás seznámila se znakem města, s důležitými osobnostmi i budovami
kdysi tak živého městečka. Dohodla nám
návštěvu muzea i kostela sv. Jana Křtitele. Myslím, že všichni si odnesli nezapomenutelný zážitek díky vtipné a milé paní ing. Loudilové. Doprovodila nás kus cesty k místu, kde ve svých 79 letech plave
v létě svých 400 metrů proti proudu. Pak jsme se vydali kolem
Labe do Chvaletic. Provázelo nás opět sluníčko a díky podzimní barevnosti listnáčů jsme prožili opět jeden krásný den.
Hanka Kubátová

Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Performativní víra v Ježíše
Milí spoluobčané, listopadové slavnosti všech svatých a památka zesnulých nás přivádějí na hřbitovy, abychom vzpomínali a modlili se za ty, kteří nás již předešli k Bohu. Máme za
co být vděční našim rodičům a přátelům, známým; za lásku,
přátelství, výchovu, nebo přijaté dobro, a s pokorou říkáme „díky“! Nebo se možná zlobíme na krutost osudu, či obviňujeme
Boha, který nám vyrval blízkého a v srdci způsobil ránu. Je třeba žít, jít dál, a odevzdat své mrtvé vítězi nad smrtí, Pánu Ježíšovi a poprosit o uzdravení a sílu.
Církev říká na závěr Creda „věřím v společenství svatých, odpuštění hříchů, ve vzkříšení těla a v život věčný“. V pozemském
světě nic netrvá „na věčně časy“, ale jsme rádi, když nám klape
manželství, vydrží dobré vztahy, a žijeme šgastně, smysluplně.
Věřit v společenství svatých, /když v společnosti, i v církvi těch
svatých moc nepotkáváme/, je odvahou věřit v pravdu a lásku.
Svatí jsou jen lidé, blízký Bohu, který je „blízký těm, kdo ho vzývají“, (srov. Žalm 145,18) nic víc. A zakladatel církve Pán Ježíš
zve hříšníky, aby jim pomohl k „posvěcení“ života pozemského.

Poj|te ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (srov. Matouš 11,28).
Věřit v odpuštění, znamená konat pokání, odpouštění udělovat, a odpuštění i přijímat. Kolikrát mám odpustit, ne 7x ale
70x7, tj. pořád. (viz Mt 18,22, nebo Lk 17,4). A v modlitbě Otčenáš je řečeno: „A odpusg nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám“.(Mt 6,12). Je pro nás hodně
důležité konat pokání, je to milost a obohacuje nás to. Ježíš
prolil svou krev na odpuštění mých hříchů a zemřel a byl
vzkříšen pro mne! A to je úžasná věc, naděje v život, ne v nicotu a konec mé existence. Víra je optimismus lásky, a život
s nadějí. Je to dar nejkrásnější. Je to radost, která trvá. Bývalý
papež Benedikt XVI loni vyhlásil „rok víry“ který končí v neděli Krista Krále, těsně před adventem. K tomu vydal knihu s názvem „Radost z víry“, kde probírá křesganské credo a napsal
ji mistrovsky. „Skutečná víra je nadějí, která proměňuje (performuje) a podpírá život, není jenom „informace“ kterou jsme
odložili pro množství aktuálnějších informací“. Radost z víry
přeji i Vám.
Požehnaný listopad, Váš P. Pilka Lubomír.

RADOST Z VÍRY

Římskokatolická farnost Přelouč

Ano, věřím, že svět a můj život neexistují jako souhra slepých náhod,
nýbrž pocházejí z věčného Rozumu a z věčné Lásky,
jsou stvořeny všemohoucím Bohem.
†
Ano, věřím, že v Ježíši Kristu, v jeho vtělení, v jeho kříži
a vzkříšení se zjevila Boží tvář.
†
Ano, věřím, že Duch svatý nám daruje slovo pravdy,
a tak osvěcuje naše srdce.
†
Věřím, že ve společenství církve se všichni stáváme jedním tělem
s naším Pánem, a tak kráčíme vstříc vzkříšení a věčnému životu.

Vás srdečně zve na

Benedikt XVI
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Adventní koncert
Neděle 1. prosince 2013
Od 17.00 hodin
V kostele sv. Jakuba na Masarykově náměstí
Zazní skladby pro varhany, zpěv a flétny
Účinkující:
Hudebníci a zpěváci při kostele
sv. Jakuba v Přelouči
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Podzimní výlet
se Sokolem

Svatováclavský turnaj
v tenise na TC Přelouč

Začátkem září jsme se vypravili do povodí řek Divoké a Tiché Orlice a navštívili jsme krásný renesanční zámek v Doudlebech. Jeho fasáda je vyzdobena jedinečnými tzv. kobercovými sgrafity, ve kterých převládají kruhy a čtverce. Zámek dal
postavit r. 1588 Mikuláš Starší z Bubna a je unikátní i tím, že
rod Bubnů z Litic ho vlastní dodnes (vyjma období totality). Synem současné paní majitelky, panem Petrem Dujkou, jsme byli
velmi mile přivítáni. Při prohlídce interiérů, které jsou vybaveny tím, co se podařilo zachránit před rozkradením, jsme ocenili,
že můžeme vyzkoušet, jak se sedí na zámeckých židlích, křeslech nebo pohovkách. Také nás upoutala velká kachlová kamna z r. 1690. Návštěvu tohoto unikátního zámku můžeme všem
doporučit.
Naše putování pokračovalo cestou na Zemskou bránu
a naučnou stezkou podél Divoké Orlice do Klášterce nad Orlicí. Oběd jsme si dali v turistické chatě Na Čiháku a odpoledne jsme vyjeli nad město Králíky, kde se nachází poutní místo
Hora Matky Boží. Zde jsme si prohlédli klášterní kostel.
Náš výlet jsme zakončili na 788 m vysokém vrchu Val, kde
jsme vystoupili na železnou rozhlednu a za slunečného počasí jsme se kochali výhledem na Kralický Sněžník, Hrubý Jeseník
a Bukovohorskou pahorkatinu. Další výlet, který Sokol pravidelně pořádá nejen pro své členy, ale i veřejnost, se bude konat na jaře.
Jana Bahníková

Do letošního turnaje čtyřher se prezentovalo 14 dvojic. Veřejné losování určilo soupeře a úderem 9-té hodiny byly zahájeny jednotlivé zápasy. Ve většině případů to byly vyrovnané
souboje. Nejlepší formu si přivezli břežští borci Tomáš Čepčář
a Robert „Sam“ Novák, kteří ve finále udolali až v teibreakové
ruletě dvojici Táborský, Abrhám.
Blahopřejeme a věříme, že se obhajoby prvenství nezaleknou!
Všem ostatním hráčům turnaje děkujeme za účast a doufáme, že se zúčastní i toho příštího…
M. Výb

Rugby turnaj mladších žáků v Přelouči 6. 10. 2013
U 13
Po neúčasti na turnaji na Spartě pro
nemoci a zranění hráčů jsme doufali, že
za týden na turnaji v Přelouči budeme
kompletní. Nakonec i přes neúčast dvou
hráčů jsme do turnaje nastoupili i s marody. Proto také po dohodě jsme nastoupili do skupiny B, protože dvěma našim
hráčům je teprve 10 let. Můžeme říct, že
daleko větší zodpovědnost museli při
zápasech na sebe vzít opory mužstva.
Úvodní zápas se Slávii byl velmi vyrovnaný a hráči se teprve rozehrávali. Chyby v utkáních nás připravily o vítězství
a tak zápas skončil remízou. Po přesvědčivé výhře nad Petrovicemi jsme nastoupili k utkání s Říčany B. Zápas byl ještě
vyrovnanější než úvodní se Slavii a po
naší chybě se soupeř ujal vedení. Naši
hráči ale vzápětí srovnali skóre. Nakonec
s podporou diváků zápas dovedli do vítězného konce. Další utkání s Říčany C
bylo úplně jiné, od začátku jsme soupeře zatlačili do defenzívy a zaslouženě
jsme zvítězili. V posledním utkání jsme
Kralupy k ničemu nepustili a přesvědči-
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vé vítězství nám zajistilo vítězství ve skupině B. Chtěl bych hráčům poděkovat za
bojovnost a nasazení v celém turnaji.
Zároveň poděkování patří všem divákům,
kteří podporovali svými hlasivkami všechny mužstva na turnaji.
Umístění skupina A
1. Říčany A
12
27 : 5
2. Sparta Praha
8
13 : 11
3. Tatra Smíchov
4
3 : 27
Skupina B
Výsledky našeho mužstva
Přelouč - Slavia Praha
Přelouč - Petrovice
Přelouč - Říčany B
Přelouč - Říčany C
Přelouč - Kralupy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0
6
2
3
5

:
:
:
:
:

0
0
1
0
0

Umístění skupina B
Přelouč
14
16 : 1
Slavia Praha
14
14 : 2
Říčany C
11
12 : 10
Petrovice
9
8 : 13
Říčany B
7
8 : 12
Kralupy n./Vltavou
5
3 : 20

Sestava našeho mužstva
Kristýna Daňková, Klára Kuchyňková, Matyáš Brouček, Richard Jezdinský, Vlá|a
Kasal, Štěpán Krejzl, Luboš Petržílka, Vítek Rozkošný, Petr Suchý
Bodovali - Petržílka L. 6x, Rozkošný V. 4x,
Krejzl Št. 3x, Kasal V. 2x, Suchý P. 1x
Trenér - Dydy Zbyněk Doležel
Nakonec chci poděkovat všem, kteří
mi pomáhali při zajištění turnaje Rocht
Kohout, Erik Čížek a Miloš Rozkošný při
zásobování, Mága Kohout - zajištění perníků pro hráče, trio Andrea, Pavel Havelkovi a Radek Kopecký u grilu, děvčatům
Janě a Míše Kohoutovým v baru, trenérům a Bobkovi za přípravu obou hřišg
a Romaně Rozkošné mé pravé ruce při
všech turnajích. Dále děkuji všem rodičům hráčů a divákům za férové fandění hráčům a mužstvům po celý turnaj.
Ještě děkuji všem ostatním, počasí, mužstvům mužů Přelouče a Ostravy za trpělivost a zkrácení jejich přípravy před
utkáním.
Oczadlý Zdeněk

Přeloučský ROŠT
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PŘELOUČSKÝ HOKEJBAL
ROZPISY ZÁPASŮ HC JESTŘÁBI NA MĚSÍC LISTOPAD
A-TÝM (1. HHbL VÝCHOD)

B-TÝM (KHbL VÝCHOD)

STARŠÍ ŽÁCI (KHbL VÝCHOD)

- fáda -

Výlov rybníka Buňkov
je tradičním vyvrcholením hospodářské činnosti místní rybářské organizace. Letos proběhl ve dnech 16. až 18. října. Jeho
výsledek do značné míry ovlivňuje ekonomické možnosti celé
organizace v následujícím roce či letech. S výsledky letošního
roku a to nejen pokud jde o Buňkov, budou členové seznámeni na výroční členské schůzi, která se jako každoročně uskuteční první prosincovou sobotu v místním kině.
Ta letošní je o to významnější ,že bude v souladu se
stanovami volen výbor MO na příští čtyřleté období.
JP.

Inzerce
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Bohumír Čáp a Dana Zemková českými mistry
a evropskými vícemistry!!
Mistři České republiky za rok 2013 a vícemistři Evropy 2013 v TRUCK TRIALU
Tento krásný výsledek se podařil dosáhnout přeloučské
dvojici Bohumíru Čápovi a Daně Zemkové na soutěžním automobilu AVIA 4x4 v trucktrialovém klání.
V českém mistráku nebylo vůbec snadné vybojovat tento
výsledek, jelikož zde jezdí velice zkušení závodníci na kvalitních vozech. Tak, jako každý rok, je vždy tradicí, že se některé
termíny českých závodů kryjí s termíny soutěží v Evropě.
Úspěch v domácích soutěžích znamenal pekelné soustředění na každý jednotlivý závod, jelikož soupeři si mohou horší výsledek škrtnout.

Na čtvrtou soutěž odjíždíme do Německa do lokality nedaleko od Berlína. Zde nás sužovaly tropické teploty, ale i z takto útrapných a únavných podmínek si odvážíme krásné druhé
místo. Následující evropské klání se koná u nás v českých Drnovicích v pískovně firmy SEDOS. Již dříve se nám v této lokalitě dařilo, proto jsme se těšili, že se zde pokusíme o ten úplně
nejlepší výsledek. Po sobotě jsme byli sice druzí, ale neděle
nám vyšla dle představ. Zapršelo, nasadili jsme ostré pneumatiky a naše AVIA dávala hezky branku za brankou, kdežto našim soupeřům se tak dobře nevedlo a výjezdy se jim nedařily.
To znamenalo první místo před domácím publikem a početným Fan klubem z Přelouče.
Na poslední letošní evropskou soutěž jsme odjeli do Rakouska do lokality, která se nacházela jen pár kilometrů od
Znojma. V sobotu se nám i celkem dařilo, pohybovali jsme se
na prvním až druhém místě, bohužel jen do sekce č. 4. A pak
to přišlo: utržená zadní náprava, zlomený kardanový hřídel a poškozené pérování zadních měchů. Takto poškozené vozidlo se
našim mechanikům podařilo opravit za 25 minut a my jsme
mohli pokračovat v soutěžích dále. Soupeři a ani němečtí pořadatelé vůbec nechápali, jak se nám podařilo za takto krátkou dobu opravit a zprovoznit vozidlo tak, aby mohlo ihned
pokračovat v závodech. Odměnili jsme se třešinkou na dortu - i v této situaci jsme vybojovali krásné třetí místo, kterým jsme
si zajistili celkové druhé místo na Mistrovství Evropy v TRUCK
TRIALU.

První český závod se konal Milovicích. Perfektně po zimní
údržbě připravená AVIA nastoupila do první sekce, kde jsme
se bohužel utopili v hlubokém bahnitém korytě, a tímto jsme
začínali ze zadních pozic. Celý víkend jsme soupeře stahovali
bod po bodu, až v neděli v poslední sekci jsme vystoupali z pátého na krásné druhé místo.
V dalších závodech se nám dařilo hlavně díky precizní navigaci Dany tak, že jsme soupeřům nedali sebemenší šanci, jeli jsme vždy jako podle kopírky závod od závodu.
Tedy - klání v Mohelnici - 1. místo, Černuc - 1. místo, Kunštát - 1. místo, Kladno - 1. místo, a to znamenalo opět po devíti
letech, že jsme se stali Mistry České republiky v TRUCK TRIALU.
Evropské závody začaly ve Francii, kde je již letitou tradicí, že s námi odjíždí velmi početná skupina věrných českých
fanoušků. Zde nám ani malinko nepřálo počasí, celý víkend
propršel a ačkoliv déšg silně poškodil trag a tím ztížil projíždění sekcí, i přesto zde slavíme druhé místo.
Další závod v Německu se stal přesně podle hesla, že když
se dva perou, třetí se směje. V souboji naší Avie s Mercedesem
Tomáše Pražáka a Ondřeje Vodičky se nakonec smál Rakušan
Lukas Offner na Mercedesu, kde vystoupal na stupeň nejvyšší, Tomáš a Ondra na stupeň druhý a my na stupínek třetí.
Na třetí závodní klání odjíždíme do Rakouska nedaleko
Salzburku. V krásném alpském prostředí, kde byly velmi těžké
sekce, nechává naše Avie po perfektní jízdě celou plejádu německých vytuněných Mercedesů za sebou a my stojíme dojatě na nejvyšším stupni vítězů.
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Tímto děkujeme všem sponzorům, mechanikům i všem
ostatním, kdo nám byl jakkoliv nápomocen, protože díky těmto všem dobrým kamarádům jsme zažili jednu z nejhezčích
sezón naší 15ti lté kariéry a mohli si vyhutnat tu slast být každý závod na stupních vítězů.
Děkujeme.
Řidič - Bohumír Čáp
Navigátorka: Dana Zemková
Technický poradce: Radovan Švanda
Foto Pavel Pustejovský a Pavel Douša
www.motormix.cz
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
Jak jsme již informovali čtenáře Roštu, A tým mužů našeho oddílu postoupil do 2. celostátní ligy, kterou zahájil
překvapivě dobře. Zápasy v této soutěži
se již hrají klasickým stylem doma-venku (navíc s nutností zápas rozhodnout
v nastavení či následně na nájezdy), vždy
2 zápasy za víkend a tak o zajímavé souboje, které lze shlédnout často i u nás
v Městské hale v Přelouči, není nouze.
Proto jako pozvánku na další domácí zápasy A týmu v Přelouči (blíže viz závěr
článku) přinášíme přímé reportáže Petra Sedláčka o již odehraných utkáních
Orla Přelouč v 2. lize mužů:
21. + 22. 9.:
Přelouč ožila druholigovou premiérou
O tomto víkendu zavítaly do Přelouče 2 týmy z Moravy, ukázat nám a florbalovým fandům co lze od této soutěže
letos očekávat. Zatímco v sobotu jsme
senzačně porazili Třebíč, nedělní odpoledne nám díky týmu z Jihlavy pořádně
zhořklo.
Orel Přelouč - Snipers Třebíč 4:2
(0:0, 2:1, 2:1)
Celá první třetina byla z naší strany
vedena hodně takticky se zaměřením
na obranu, nebog jsme vůbec nevěděli,
s čím na nás Snipeři vyrukují. Nicméně
každý z hráčů mohl na vlastní kůži pocítit o čem že ta druhá liga bude. Práce
s míčkem, kombinace a pohyb Sniperů - to vše probíhalo na poněkud vyšší úrovni než na jaký jsme samozřejmě byli zvyklí z loňské 3. ligy.
Ve druhé třetině už začaly padat i góly. Hned po 48 sekundách gólman domácích Jakub Albrecht promáchl naho-

zení od půlky. Právě od této chvíle jeho
výkon raketově rostl nahoru a stal se nakonec rozhodující postavou zápasu. Několik minut poté zmrazilo celou halu zranění kolena hostujícího hráče, kdy byla
přivolaná i sanitka záchranné služby.
Zápas byl zhruba na 20 minut přerušen.
Tento moment zřejmě zmrazil i celý hostující tým, protože hned co se mač znovu rozjel, vyrovnal Jezdinský a tento gól
rozpoutal náš nadšený výkon. Dvě minuty před druhou přestávkou sehrál parádní akci Sedláček s Horákem. Ten typicky potáhl míček za branku a vybídl
na přední tyčce našeho kapitána, kterému stačilo jen uklidit do sítě. - 2:1. V poslední třetině se před pěkně zaplněným
hledištěm odehrával florbal opravdu
hodný 2. lize. Třebíč se sice snažila pochopitelně o vyrovnání, jenže naše perfektně fungující obrana s jistým gólmanem v brance a maximální nasazení
všech hráčů drželo Třebíč v nejistotě.
K vyrovnání přece jenom došlo 7 minut
před koncem, ale gól nás ani tak nezlomil, jako spíš vyhecoval k definitivnímu
překlopení zápasu na naší stranu. Vítězný moment si schoval Horák s Jezdinským 5 minut před koncem. Podobně
jako Sedláčkovi ve druhé třetině to naservíroval Horák před branku a Jezdinský z první prudce trestal - 3:2. Z nálady
týmu bylo cítit, že vedení už nepustíme
a v poslední minutě přidal pojistku a taky svůj hattrick do prázdné branky soupeře střelec odpoledne Jezdinský - 4:2.
Sladké a historické vítězství Orla Přelouč
ve 2. lize se tedy bude datovat na sobotu 21. září roku 2013.
Komentář trenéra domácích Pavla Bíny: „I přes kvalitní výkon soupeře jsme
díky disciplinovanému výkonu všech hráčů, a to především v defenzivě, dokázali nakonec Snipery přehrát. Po rozpačité
první třetině jsme si přivykli na vyšší kvalitu hry a dokázali po zlepšení koncovky
zvítězit na domácí palubovce.“
Komentář trenéra hostů Petra Klimeše: „Chci pogratulovat soupeři k vítězství. Výhru jsme si nezasloužili z důvodu
naší nulové koncovky a celkové střelecké nemohoucnosti.“
Orel Přelouč - FBŠ Jihlava 3:12
(2:6, 1:3, 0:3)
To nedělní zápas byl v porovnání se
sobotou zcela jiné kafe. Jihlava nám ukázala asi více pravdivější obraz kvality vyš-
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ší soutěže. Hra byla totiž ještě o jeden
stupeň rychlejší než s Třebíčí. My jsme
totálně zaspali a selhali v úvodu utkání.
Po dvou a půl odehraných minutách svítilo skóre 0:3 a vybírat si v tomto čase time-out nepamatují ani ti nejstarší hráči.
Jihlavské oddechový čas malinko přibrzdil v rozletu, a tak nám další gól přidali
až za dalších 6 minut...
Komentář asistenta trenéra domácích Pavla Kurky: „Náš tým se v soutěži
rozkoukává, soupeř byl dnes lepší a zasloužil si vítězství. My máme co zlepšovat. Věřím, že z dnešní porážky se poučíme.“
5. + 6. 10:
Víkend snů - z venku vezeme 5 bodů!
Na tento víkend se hned tak nezapomene. Na horkých půdách našich zeměpisně nejbližších soupeřů v Jaroměři a Hradci Králové se odehrály nejen
emočně velice vypjaté zápasy, ale i 2 zajímavé premiéry. Tou první pro nás bylo
šgastné rozuzlení soutěžního zápasu až
v penaltových nájezdech a tou druhou
první vychytané vítězství naší brankářské
posily z Kutné Hory - Pavla Matouška.
TJ Sokol Jaroměř - Orel Přelouč 5:6 pn.
(0:0, 2:3, 3:2 - 0:1)
Proti dobře fyzicky připravené Jaroměři jsme vytáhli do první třetiny s maximální koncentrací hlavně na obrannou
fázi, nebog jsme nechtěli dopustit podobný propadák v první třetině jako v posledním zápase proti Jihlavě. V první třetině
se toho před brankami moc neudálo, ale
postupem času se začala hra řádně přitvrzovat.
Do druhé třetiny na nás Jaroměř vlítla ještě důraznějším napadáním a ostrou
ofenzivou a hned po 40ti sekundách jsme
prohrávali. Náš prapor pozvedl Janata
hned za minutu šgastně tečovanou střelou od půlky a tím jsme domácím ukázali, že budeme schopni na jejich branky odpovídat. Stejný scénář se odehrál
v dalších dvou minutách, když domácí šli
opět do vedení 2:1, ale Jezdinský mazáckým gólem při úniku 1 na 1 krátkou kličkou objel gólmana a zasunul - vyrovnáno 2:2. A začala nefalšovaná válka na
hřišti. Souboje se začaly podobat spíše
hokeji a začali lítat nejen hokejky do
vzduchu, ale i hráči obou týmů kolikrát
i za mantinely. Zadarmo nechtěl Jaroměři nic darovat především navrátilec Po-
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korný, který hodně rozdal, ale i schytal.
Domácí hráči z tvrdé hry ztráceli nervy
a jedno takové vyloučení za „řeči“ jsme
potrestali. Sedláček našel na brankovišti volného Kurku a ten nás bekhendem
z první poprvé poslal do vedení - 2:3.
Poslední třetina pokračovala v obrovském nasazení a tvrdosti. Domácí po obléhání zase srovnali, ale vzápětí nám
vedení vrátil výborný Horák. Lišácky vypíchl bekovi míček a po nájezdu ze strany, vymetl křižně šibenici. Na další domácí vyrovnání jsme zasadili Jaroměři
další hlasitou odpově|. Minutu a půl
před koncem našel Horák po mantinelu Sedláčka a jeho přízemní střelu z první zastavila až síg. Užuž se zdálo, že tento zásah bude definitivní. Jenže domácí
po oddechovém čase rozpoutali peklo
na naší půlce a při power-play v čase
59:07 jsme tento tlak bohužel neustáli - bylo vyrovnáno 5:5. Prodloužení se hrálo opatrně téměř bez šancí, a tak jsme
šli do penalt. Rozhodující nájezd pak proměnil Pleskot, který poslal míček s klidem pod a tím vítězíme za dva body!!!
Komentář trenéra domácích Pavla
Bíny: „S tradičním soupeřem tradičně tuhý boj. To, že hrajeme disciplinovaně, už
považuji za samozřejmost. Tentokrát bylo
nutné přidat v důrazu a zachovat chladnou hlavu což byl důležitý aspekt tohoto
klání. Blahopřeji hráčům k premiérovému a zaslouženému vítězství proti těžkému soupeři z Jaroměře.“
FBC Innebandytos Hradec Králové - Orel Přelouč 4:5 (0:1, 1:4, 3:0)
V neděli večer se odehrála v Hradci
další nesmlouvavá bitva ne nepodobná
té sobotní v Jaroměři. Očekávali jsme ještě rychlejší zápas, ale naše připravenost
na takový florbal byla perfektní. Celou
první třetinu jsme se Hradci vyrovnali
v rychlosti, kombinaci i důrazu a díky naší důsledné obraně jsme je k ničemu nepouštěli. Po první třetině jsme díky Horákově střelecké formě i vedli.
V té druhé jsme měli hned zkraje výhodu přesilovky a po zámku hradecké
obrany propálil Kurka gólmana mezi nohy - 0:2. Potom domácí šikula s hokejkou Matys snížil bleskurychle zpoza brány na 1:2, jenže zbytek třetiny se nesl
jasně v naší režii. Během čtyř minut jsme
si vybudovali 4 brankový náskok po 2 gólech lépe řečeno 2 vymetených pavučinách od Horáka a Polívky a suverénně
proměněném trestném střílení Pleskota.
Dominovali jsme i v obraně, ale hlavně
mezi tyčemi se do neskutečné pohody
rozchytal Pavel Matoušek. S jakým pře-
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hledem vykrýval střely a sbíral míčky za
brankou, byla radost sledovat.
Naše vedení 5:1 před poslední třetinou sice vypadalo jednoznačně, ale trenér Bína nás správně před poslední třetinou připravoval na očekávaný tlak Hradce. A ten také přišel - domácí po celou
třetinu mohutně šturmovali do útoku.
Naše kompaktní obrana nájezdy nejprve systematicky rozbíjela, ale v posledních 10 minutách se pod tíhou začala
objevovat okénka. Hradec snížil v poslední minutě až na 4:5. Vyrovnání jsme díky skvěle chytajícímu Matouškovi a obraně na hranici sebeobětování už domácím
nepovolili.
19. + 20. 10.:
Na domácí půdě alespoň 2 body
Po měsíci jsme se znovu představili
v domácí sportovní hale. Soupeři přijeli
opět kvalitní a k vidění bylo vidět vše, co
může ligová úroveň florbalu nabídnout.
Branky, penalty, emoce a ostré souboje.
Zatímco v sobotu jsme s Trutnovem sehráli regulérní hokejový zápas, v neděli
s Náchodem šlo více o taktiku.
Orel Přelouč - FBC DTJ Trutnov 4:7
(1:1, 3:2, 0:4)
Trutnov přijel v sobotu večer do Přelouče jako aktuální poslední tým soutěže,
ale posílen sebevědomím po pohárovém
zápase s extraligovými Otrokovicemi. Bylo nad slunce jasné, že nás čeká fyzicky
přetěžký zápas, což se během celého zápasu plně potvrzovalo. Celých 60 minut
bylo zmítáno emocemi jak na hřišti, tak
v hledišti, ale co bychom chtěli, hrajeme
přece 2.ligu! Místy se zápas vymykal i oběma zkušeným rozhodčím, a tak kolikrát
nebylo daleko i k nějaké té bitce. Co se
týká samotného průběhu hry, tak Trutnov se nebál po celý zápas presovat až
na úrovni našeho brankoviště ve 3 lidech. Ne, že by nám takovýto styl vyhovoval, ale do půlky střetnutí jsme tento
presink zvládali překonávat a střílet góly. Dokonce i jeden ve vlastním oslabení, když Kurka s Pozlerem si střihli cvičení 2 proti 4 a Pozler zakončoval tvrdě
s pomocí tyčky do sítě. Pak nás dvěma
táhlými střelami poslal do vedení 4:1 šutér Verunáč a vše se zdálo až moc růžové a pohodové.
Bohužel náš výkon šel od této chvíle prudce dolů. Trutnovský Matěják stihl
těsně před přestávkou dvěma slepenými
góly nenápadně snížit až na 4:3. Jenže
toto varování jako bychom nebrali vážně ani při vstupu do poslední třetiny. Naše totálně spící defenziva se probudila

až po 3 minutách, když si Bína vzal time-out a zdůraznil nám: „Chlapci prohráváte 4:5, začněte něco dělat!“ Vyměnil brankáře a menší impuls do týmu skutečně
přišel. Naše zvýšená aktivita vyústila ve
výhodu 3 přesilovek do konce zápasu,
leč tato disciplína nebyla bohužel v sobotu tou naší parádní...
Komentář trenéra domácích Pavla
Bíny: „V dnešním utkání rozhodly přesilovky. Zatímco soupeř nabídnutou výhodu využil, nám se ve hře 5 na 4 naprosto nedařilo. Přesto jsme odvedli kvalitní
výkon. Blahopřeji soupeři k výhře.“
Orel Přelouč - Florbal Primátor Náchod
6:5 pn. (2:2, 2:1, 1:2)
V neděli nás čekal soupeř papírově
mnohem těžší, jak by také ne, nebog Náchod ještě před dvěma roky brázdil naše
prvoligové palubovky. Od první minuty
jsme předváděli koncentrovaný a pozorný výkon. Důležité bylo, že jsme kromě
krátké 5-ti minutovky ve druhé třetině ani
jednou v zápase neprohrávali. Na druhou stranu třikrát jsme ztratili vedení
o jeden gól během následující minuty.
Po prvním gólu Pozlera vyrovnal Náchod
za 56 sekund, po Pleskotově trestném
střílení během 6-ti sekund a poté co Verunáč nádherně z první trefil Pozlerovu
příčnou přihrávku v 54. minutě, přišla odpově| Náchoda za 7 sekund.
S blížícím se koncem jsme raději začali myslet na zadní vrátka a chtěli spíše uhájit jistotu bodu. Kolikrát nás zachraňoval Albrecht v bráně a musíme
uznat, že Náchod chtěl 3 body víc. V prodloužení se už náš výkon uklidnil a mohli jsme si zahrát i poslední minutu přesilovku, ale v ní přetrvávalo spíše trápení
ze soboty, a tak jsme šli podruhé v sezoně do nájezdů. V rozhodující sérii Pleskot
prostřelil brankáře pod víko a gólman
Albrecht vykryl náchodského Suchánka!
Vítězíme po nájezdech 6:5.
Komentář trenéra domácích Pavla Bíny: „Vyrovnané utkání. Nájezdy, to už je
loterie, kde mohou uspět oba. Brankář byl
zaslouženě nejlepším hráčem na straně
Orla. Děkuji hráčům za odvedený výkon.“
Další domácí zápasy A týmu mužů pak
můžete v Přelouči shlédnout pak takto:
2. 11. od 14:00
se Sokolem Erupting Dragons
Havlíčkův Brod,
16. 11. od 20:00
s ASK Bystřice nad Pernštejnem,
17. 11. od 15:00
s Hippos Žoár nad Sázavou.
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