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Rada města – 27. 2. 2017
Schváleny byly radou města smlou-

 vy o dílo se spol. VDI PROJEKT, s.r.o.
Pra ha na vypracování projektové do-
kumen tace na rekonstrukci chodní -
ků a veřejného osvětlení v Nádražní
a Hra  decké ulici za cenu 163.350,- Kč
a v Hav líčkově ulice za cenu 222.640,- Kč.
Rozsah rekonstrukce u Nádražní a Hra-
 decké ulice se týká části chodníků smě-
 rem od nádraží vpravo, a to od křižovat -
ky s ulicí K. H. Máchy až po křižovatku
Hradecké ulice se silnicí II/322 na nad-
 jezd nad železniční trať. Součástí je
i re konstrukce chodníků, veřejného
osvět lení a výstavba parkovacích stá-
ní. U Havlíčkovy ulice se jedná o obou-
 stranné chodníky v části od křižovatky
s Pražskou ulicí po křižovatku s ulice -
mi Střelova, Žižkova a Bratrouchovská
a o jednostranný chodník až k přecho -
du přes silnici do ulice Luční. Financo vá-
 ní rekonstrukce se předpokládá za po-
 moci dotace z Národního rozvo jového
programu mobility pro všech ny, u re-
 konstrukce chodníků v Havlíčkově uli-
ci přichází do úvahy dotace ze SFDI.
Rada města též rozhodla o poskytnutí
dotací z rozpočtu města na rok 2017:
Laxus, z. ú. 30.000,- na výdaje souvise -

jící s poskytováním terénních služeb
na katastru města drogově závislým. 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
6.750,- na pohonné hmoty do slu-
žeb ních automobilů při zajištění pé-
 če o přeloučské děti. 

Sbor dobrovolných hasičů Mělice 10.000,-
na činnost SHD Mělice – doprava na
soutěže a výstavy se starou hasič-
skou technikou, uspořádání 9. roč-
níku soutěže koňských stříkaček,
povinné ručení na hasičské auto.

Volant, o.p.s. 25.000,- na nájemné uží-
vaných prostor. 

Klub aktivní senior Přelouč, z. s. 5.000,-
na dopravu na akce, vstupné a po-
platky za průvodcovské služby.

Péče o dušení zdraví, z. s. 10.000,- Kč
na podporu celoročního provozu so-
 ciálních služeb duševně nemoc ným
spoluobčanům. 

Auto-moto veteráni spolek Přelouč
5.000,- na nákup cen pro účastníky
10. ročníku Rallye Železné hory. 

Hewer, z. s. Praha 10.000,- Kč na výda -
je související s poskytováním terén -
ních služeb na katastru města. 

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav
Foerster Přelouč, z. s. 4.000,- Kč – ná-
 klady na pohoštění pro účastníky
jarního koncertu Smíšeného pěvec -
kého sboru Josef Bohuslav Foerster
Přelouč. 

Na schůzi Rady města Přelouče
dne 27. 3. 2017 byla mimo jiné před-
 ložena změna znění Dodatku č. 3/2017
mezi městem a společností SOP a.s. Ve
společnosti došlo ke změně vedení, kdy
pana Ivana Hrůzu, který odešel do dů-
chodu, nahradili Bc. Radek Sokol, ob-
 last ní manažer a Ing. Luboš Zygmund,
obchodní náměstek. Nové vedení se se-
 znamuje s chodem společnosti SOP a.s.
a vzhledem k tomu, že zastupují i jiné
společnosti, chtějí sjednotit formu smluv-
 ních ujednání mezi svými partnery. 

Rada dále schválila smlouvu o dí-
 lo na dodávku a montáž sedaček na
tribunu fotbalového stadionu Přelouč
s dodavatelem ITALMEC s.r.o. Praha 10
za cenu 219.310,- Kč bez DPH. Při re-

konstrukce tribuny fotbalového stadio -
nu budou nahrazeny původní dřevěné
lavice plastovými sedačkami. Po kon-
zultaci s vedením FK Přelouč byly vy-
brány sedačky FGS O4 od dodavatele
ITALMEC, s.r.o. 

13. 3. 2017 zasedala Komise pro
roz voj města. Na svém programu měla
mimo jiné i posouzení původní a nové
studie zástavby Na Hodináře, kterou
předložila společnost K2 invest. Komi -
se doporučuje využít původní model
s následujícími připomínkami:
- provést úpravy dle platné legislativy
- zvážit charakter centrální komunika -
ce – jako pěší zónu, původně pláno va-
 ná komunikace pro automobilovou
dopravu není vzhledem ke zmenšení
prostoru mezi domy II. Etapy pravdě -
podobně ani možná

- zvýšit počet parkovacích míst využi-
tím obvodových ploch III. Etapy

- řešit infrastrukturu III. Etapy jako ce-
lek, aby komunikace nezůstaly roze-
stavěné a nekončily v polích

- případné zásahy by v žádném přípa -
dě neměly zhoršit podmínky občanům
již zakoupených bytů

- vzhledem k návaznosti výstavby by by-
 lo vhodné, aby další etapu realizova -
la společnost K2 invest.

mh
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RADA MÌSTA PŘELOUČE

již brzy nás čeká přechod na digitální vysílání DVB-T2, tuto změnu signálu
budou muset řešit i obyvatelé Přelouče. Rádi bychom pomohli veřejné edukaci
na toto téma, a proto jsme zpracovali detailní článek. Článek a data jsou volně
k užití s uvedením zdroje:

https://www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/

Připravili jsme na toto téma pravidelně aktualizované seznamy produktů, kte-
 ré tuto podporu signálu už mají (prošli certifikací Českých Radiokomunikací). Ob-
 čané si mohou produkty přehledně filtrovat a zjistit si o nich další parametry.
Momentálně jsme jediní, kdo takovýto aktualizovaný přehled nabízí. Odkaz na
tyto seznamy naleznete níže.

https://www.srovname.cz/sekce/televizory/1.477/95=928
https://www.srovname.cz/sekce/dvb-t-technika/1.15

V případě jakýchkoli dotazů nás, prosím, kontaktujte. Rádi pomůžeme. 
Nela Seidenglancová
Marketing Asistant
SROVNAME, s.r.o.

nela.seidenglancova@srovname.cz | www.srovname.cz

Digitální vysílání DVB-T2



V roce 2016 došlo opět k navýšení obje -
mu vynaložených finančních prostředků na
investiční činnost a opravy majetku v rámci
města a jeho místních částí oproti předešlé -
mu roku, i když počet prováděných akcí je-
 ho výše nedosáhl. Klíčovou akcí tohoto roku
byla opět celková rekonstrukce sportovního
stadionu, tentokrát rozdělená do dvou za-
 kázek, a to na rekonstrukci tribuny a na re-
 konstrukci fotbalového hřiště a atletické
dráhy. Tato akce svým finančním objemem
v rámci roku nezůstala osamocena a i rege -
nerace 1. etapy panelového sídliště U školy
v Přelouči a rekonstrukce chodníků a veřej-
 ného osvětlení ve Štěpánově si vyžádaly ne-
 malé prostředky z rozpočtu města. Rovněž
projektová příprava nových stavebních akcí
pokračovala v průběhu celého roku, jakož
i potřebné výkupy pozemků, hlavně pro po-
 kračování další etapy regenerace sídliště
U školy a pro cyklostezku z Přelouče do míst-
 ní části Lhota. Dosti práce bylo odvedeno ta-
 ké v souvislosti s přípravou podkladů pro
posouzení možností úspor energií v měst-
ských objektech pomocí metody EPC. V roce
2016 byly vynakládány finanční prostředky
nejen do přípravy dotačních akcí, u nichž
se předpokládá následné spolufinancová-
ní z fondů Evropské unie, ale také se poda -
řilo získat dotační prostředky do rozpočtu
města ve výši téměř 9,650.000 Kč, převáž-
ně z národních dotačních titulů, neboť fi-
nanční prostředky spojené s evropskými
fondy činily pouze cca 655.000 Kč ve for-
mě doplatku za v loňském roce skončenou
stavební akcí na snížení energetické nároč -
nosti budovy městského kina. 

Podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřej -
ných zakázkách, byla provedena
čtyři výbě rová řízení, která se týka -
la rekonstrukce sportovního sta-
dionu, rekonstrukce chodníků ve
Štěpánově, regenerace 1. etapy sí d-
 liště U školy a přístavby mateřské
školy v ulici Za Fontánou. To po-
 slední muselo být pro nedostatky
v oceňovacích podkladech od pro-
 jektan ta následně zrušeno. Podle
vnitřní směrnice úřadu bylo prove-
 deno jed no výběrové řízení na za-
 kázku ma lého rozsahu.

Největší investiční prostředky
pro tento rok byly vyčleněny na re-
 konstrukci sportovního stadionu.
Práce na tribuně byly zahájeny již
koncem loňského roku a předpo -
kládalo se jejich ukončení do kon-

 ce měsíce května, aby mohl proběhnout
žá kovský turnaj. Bohužel se sešlo mnoho
okolností, které tomu nepřály, od kvality
zpracování projektové dokumentace přes
vybraného zhotovitele až k dodatečným
požadavkům města jako objednatele pra-
cí na jejich vyšší rozsah oproti uzavřené
smlouvě, které v souhrnu znamenaly pro-
dloužení doby stavby a její prodražení. Mi-
moto se v průběhu rekonstrukce zjistil
nedobrý stav ocelové konstrukce hlediště
tribuny, což vedlo k rozhodnutí její celko-
vé opravy. Znamenalo to, že práce na re-
konstrukci tribuny nebyly dokončeny v ro-
ce 2016 a budou pokračovat i v roce 2017.
Co se týkalo rekonstrukce fotbalového hřiš-
 tě a atletické dráhy, tam byly vkládány na-
děje do získání státní dotace z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, o kte-
rou město začátkem roku opětovně požá-
dalo. I když se svou žádostí v prvním kole
neuspělo, ocitlo se alespoň v zásobníku
akcí do druhého kola. A i to byl jistě vzhle-
dem k nebývalému počtu podaných žá-
dostí o tento dotační titul úspěch. Násled-
ně se pak vzhledem k dobře zpracovaným
a včas podaným podkladům podařilo do-
taci ve výši 5,000.000 Kč ve čtvrtém čtvrtle-
tí roku získat a do konce roku ještě prosta -
vět. Tato akce by měla být dokončena do
konce dubna 2017 a z vlastních prostřed -
ků do ní město zatím investovalo částku
1,003.000 Kč, do rekonstrukce tribuny část-
 ku 4,441.000 Kč, do projektové dokumen-
tace na novou ocelovou konstrukci hlediš -
tě tribuny částku 213.000 Kč a na pořízení
nového nábytku do šaten pro hráče část-
ku 200.000 Kč.

Další z větších již zmíněných akcí byla
regenerace 1. etapy sídliště U školy. Tu zafi-
 nancovalo město zcela ze svých prostřed-
ků a byly provedeny práce za 8,373.000 Kč,
z nich 2,495.000 Kč bude na základě smlou-
 vy uhrazeno až v roce 2017. Obyvatelé čás-
 ti sídliště mezi Studentskou a Školní ulicí
se dočkali nových chodníků, podstatného
rozšíření parkovacích možností a veřejné-
ho osvětlení v nové LED technologii. Změ-
na nastala i v rozšíření herních ploch pro
děti, s jejichž vybavením herními prvky se
uvažuje v roce 2017. Tyto i další drobnější
úpravy by měly vést ke zkulturnění prostře -
dí na sídlišti a ke zlepšení životních podmí -
nek jeho obyvatel. Pro pokračování dalších
etap regenerace sídliště byly prováděny po-
 třebné výkupy pozemků od soukromých
vlastníků, probíhala i projekční činnost a na
2. etapu byla podána žádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Toto vše
si vyžádalo náklady ve výši 353.000 Kč.
Pro úplnost je třeba zmínit i náklady ve
výší 61.000 Kč, související s dokončením
realizace 4. etapy sousedního sídliště Obrán-
 ců míru.

I když se městskému parku ve výši vy-
naložených finančních prostředků nedo-
stalo pozornosti jako v předešlém roce, ne-
 zůstal opomenut. Rok 2016 byl spíše naplněn
přípravou koncepčních podkladů pro jeho
další úpravy a jejich schvalováním zastupi -
telstvem města. Vycházelo se při tom z va-
 riantní studie, která byla v této souvislosti
za částku 55.000 Kč vypracována.

Pokračování příště
Miroslav Manžel, 
vedoucí odboru
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Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Statistika nezaměstnanosti – 
okres Pardubice 2/2017

K 28. 2. 2017 bylo evidováno 3 999 osob. V průběhu úno-
 ra došlo v okrese Pardubice k poklesu počtu nezaměstnaných
o 134 osob, tj. o 3,2 %, meziročně byl zaznamenán pokles, kte-
 rý činil 21,9 %. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu
meziměsíčně klesl o 0,1 procentního bodu na 3,3 % (tj. o 2,9 %).
Na poptávkové straně trhu práce bylo k 28. 2. 2017 evidová -
no celkem 6 036 volných pracovních míst. V porovnání s před-
chozím měsícem počet volných míst vzrostl o 331 míst, tj. o 5,8 %
a jejich počet tak přesáhl počet nezaměstnaných uchazečů. Vol-
 ná místa jsou nabízena zejména v odvětví obchod a služby, sta-
 vebnictví, elektrotechnika, doprava a skladování, strojírenství,
zemědělství a potravinářský průmysl. Na jedno volné místo při-
 padalo v průměru 0,7 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 3,3 %.

Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Přelouč    4,4 % Pardubice    3,0 % Holice    3,4 %

Vybrané obce region Přeloučsko – 
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán 

ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc únor 2017 byla v ob-
 cích regionu Přeloučsko: Labské Chrčice 9,5 %, Turkovice 8,8 %,
Litošice 8,5 %, Holotín 7,9 %, Hlavečník 7,8 %, Morašice 7,4 %,
Újezd u Přelouče 7,4 %, Sovolusky 7,3 %.

Kontakty: 
ředitelka 950 144 407, 

martina.malinska@pa.mpsv.cz,
zprostředkování zaměstnání 950 144 401, 
NSD – hmotná nouze 950 144 520, 
SSP 950 144 501/502/504, 
příspěvek na péči 950 144 521, 
dávky OZP (průkazky) 950 144 506.
Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz 

JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti 
Krajské pobočky v Pardubicích

Upozorňujeme občany, že na Velikonoce v pátek 14. dub-
na a v pondělí 17. dubna bude sběrný dvůr uzavřený. Stejně
tak zůstane uzavřený i o květnových svátcích, tedy v pondělí
1. a 8. května. Občané mohou využít sběrný dvůr mimo tyto
dny v obvyklé provozní době, tedy v pondělí a v pátek v době
od 13 do 17 hodin, ve středu od 10 do 15 hodin a v sobotu v do-
 bě od 8 do 12 hodin. Děkujeme občanům za pochopení.     

Pro velký úspěch barevných tašek na třídění odpadu, které
byly v roce 2015 občanům zdarma rozdány, město od společ-
nosti EKO KOM a.s. zakoupilo dalších 3 000 ks sad těchto tašek.
Tašky jsou již nyní občanům, kteří o ně projeví zájem, k dispo -
zici v pokladně na městském úřadě. Do jedné domácnosti bu-
de vydána jedna sada tašek, a to až do vyčerpání počtu zakou -
pených sad. Tašky obdržíte po zaplacení poplatku za komunální
odpad na rok 2017 a po vyplnění potvrzení o převzetí při plat-
bě v hotovosti přímo na pokladně; stejně tak při platbě na účet
města, kdy po prověření úhrady místního poplatku Vám bude
rovněž sada tašek na pokladně vydána. V roce 2015, kdy by-
ly tašky občanům předány, došlo k navýšení sběru u všech
sbíraných komodit. U plastu toto navýšení představuje 8,4 %,
u skla 9,3 %, u papíru 17,3 % a u tetrapaku 2,2 %. Věříme, že
k tomuto zvýšení přispělo i používání těchto barevných tašek,
které občanům usnadňují třídit odpad již v domácnosti. Zakou -
pením dalších sad tašek chce město uspokojit nejen domác-
nos ti, na které se v roce 2015 nedostalo, ale i umožnit do-
 mácnostem, které tašky pravidelně používají, jejich případnou
výměnu za již opotřebované nebo pro zvýšení kapacity domá -
cího třídění odpadů. Město tímto svým občanům děkuje za spo-
 lupráci a věří, že jim tašky slouží a budou sloužit k jejich spo-
kojenosti i ke spokojenosti města.

4 Přeloučský ROŠT
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Trh práce
na Pøeloučsku 

Provozní doba 
sběrného dvora 

o Velikonocích 
a květnových svátcích

Tašky na tøídění odpadu
jsou opět k dispozici
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Vážení čtenáři,
počínaje dnešním vydáním na tomto místě budete nalézat člán-
 ky o historii bezpečnostních sborů.

Předmětem těchto článků bude problematika bezpečnost -
ních sborů na území ČR a především zachycení jejího histo ric-
 kého vývoje v období od roku 1526 do současnosti. 

V historii byly bezpečnostní složky nazývány růz-
 ně. Asi nejčastějším označením je „policie“. Tento
výraz pochází z řeckého „polis“, což znamená obec,
město, v přeneseném slova smyslu pak stát. Dal-
ším častým označením je četnictvo (gendarmerie).
Původ tohoto slova bychom nalezli ve francouz-
ském gens d’armes, což znamená ozbrojenci. Slo-
vo četník označovalo v dřívějších dobách bandi-
tu, lupiče, kteří se sdružovali do čet. Až později se
jím označují oddíly, které s těmito bandity bojova -
ly. Avšak pojmy četnictvo a policie nejsou zdaleka
jediným používaným označením pro bezpečnost-
ní sbory. Například v Itálii se setkáváme s pojmem
Carabinieri, název je odvozen od původní výzbroje, kterou by-
la karabina. Podíváme-li se do nedaleké historie našeho sátu,
nalezneme další označení SNB (sbor národní bezpečnosti).
V ně kterých dalších státech bývalého východního bloku, pak na-
 lezneme termín milice, pochází z latinského miles (voják). Mo-
derní bezpečnostní sbory dnes představují neodmyslitelnou část
každé státní správy. Uspořádání těchto sborů, jejich působnost
je však v jednotlivých státech více či méně odlišná. Tuto odliš nost
vtiskla moderním složkám historie a způsob, jakým se v dané
oblasti vyvíjely. Velký vliv na uspořádání bezpečnostních sborů
a především obecní policie, na našem území mělo uspořádání
samosprávy. Kořeny místní samosprávy nacházíme už ve stře-
dověku a potom po zrušení vrchnostenské správy v roce 1848.
Již v této době se stává základem státu svobodná obec. Bez-
pečnostní složky měly v minulosti spíše univerzální charakter.
Například ve středověku nacházíme městské žoldnéře. V do-
bě války bránili město proti vnějšímu nepříteli a v období mí-
ru pak fungovali jako pořádková služba (policie), hlídali měst-
ské vězení (vězeňská stráž) apod. Města městské žoldnéře
financovala z vlastní pokladny, což nebylo nijak levné, ale urči -
tě účinnější než aby tuto službu vykonávali, jako dříve, sami
měšťané.

Později se začínají krystalizovat bezpečnostní složky do
dvou hlavních typů. Prvním byly městské složky např. městské
kohor ty. Tyto zajišťovaly bezpečnost v daném městě a okolí, kte-
 ré mu náleželo. Dalo by se říci, že byly předchůdcem dnešní po-
 licie. Ochranu státu pak zajišťoval sám panovník svými slož-
kami. Tyto zeměpanské složky (název odvozen od panovníka
jako zřizovatele) soustřeďovaly svou činnost především na
ochranu zemských cest. Tady můžeme spatřovat prvopočátky
četnictva.

Tento rozdíl ve výkonu služby určuje každé z nich osobitý cha-
 rakter. Četnictvo je spíše vojenského charakteru, zatímco poli-
 cie má charakter spíše civilní. 

Problém bezpečnosti a nebezpečnosti je aktuální jak v his-
torii, tak v dnešní době. Lidé se cítili více či méně bezpečně v zá-
 vislosti na daném období a daných poměrech. V dřívějších do-
bách tato otázka nebyla až tolik v popředí zájmu panovníků.
Postupem času si ale stále více „vládnoucí skupina“ uvědomo -
vala závažnost tohoto problému a věnovala mu stále více pozor -
nosti. Především v dnešní době je kladen velký důraz na spo-
kojenost obyvatelstva a na jeho pocit bezpečí, či nebezpečí.
Podle některých studií, prováděných na území ČR vyplývá, že se
občan cítí nejbezpečněji v okolí svého bydliště, potom v obci sa-

 motné a nejméně bezpečněji se cítí ve státě. Po
roce 1989 pak veřejnost v 78 % pociťuje zhorše-
ní celkové bezpeč nostní situace. 

Příští článek bude na téma: POLICIE – vývoj
na území dnešní ČR

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY:
MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva I. Praha:
Themis, 1997. 
MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva II. Praha:
Police history, 1999. 
MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva III. Praha:
Police history, 2001

Opilec v obchodě
Podnapilý muž si ustlal ve vestibulu prodejny. Přivolaná hlíd-

 ka zjistila, že muž je za zamčenými vchodovými dveřmi a pro-
to zavolala vedoucího prodejny, který opilce vysvobodil. Jak se
za uzamčené dveře dostal, neví ani on sám. 

Opilci se dobývali na sousedku
Ve 21:15 hodin přijala dozorčí služba MP telefonát od paní,

že se jí někdo dobývá do bytu. Po příjezdu na místo hlídka ob-
 jevila dva opilé muže, kteří se pokoušeli „zprovoznit“ výtah, což
se jim vzhledem k jejich pokročilé opilosti nedařilo. Na ozna-
movatelku se dobývali, protože si spletli byt. Jeden z nich totiž
v tomto domě bydlel. Hlídka zjistila, že jeden z mužů má po-
ranění na hlavě a proto musela přivolat záchrannou službu.

Vykonal potřebu za kontejner
Službu konající dozorčí MP si na kamerovém systému všiml

dvou mužů, jak nahlížejí do kontejneru na elektro odpad. Obsah
kontejneru muže asi nijak nenadchl, tak se po chvilce rozhodli
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Výpis některých událostí MP Pøelouč:



odejít. Jeden z nich se najednou vrátil a za nádobami na odpad
začal vykonávat velkou potřebu. Přivolaná hlídka muže dořeši-
 la za přestupek proti veřejnému pořádku. 

Pes v přístřešku na kontejnery

Překvapení čekalo na muže, který šel vynést odpadky. V pří -
střešku na kontejnery byl zavřený pes. Přivolaná hlídka MP zjis-
 tila majitele psa, který se dostavil na místo a zvíře si odvedl do-
mů. Majitel psa byl hlídkou poučen, aby si psa lépe zabezpečil
proti útěku. Zatím to napravila domluva, příště hrozí majiteli
bloková pokuta.

Ztracený pitbul
Zaběhnutý pitbul vnikl na zahradu rodinného domu a po-

kou sal zde psa. Majitel napadeného zvířete tuto událost telefo -
nicky oznámil na služebnu MP. Strážníci v tu dobu již o tomto
pitbulovi věděli od jeho majitele, který se před pár minutami po
psu sháněl. Dozorčí MP ihned vyrozuměl majitele pitbula, ten si
psa odchytil a odvedl domů. Oba zúčastnění se na místě doho -
dli o vyrovnání vzniklé škody. Celá událost bude dále řešena ja-
 ko přestupek.

Rušení nočního klidu
Strážníci často vyjíždějí na oznámení o rušení nočního klidu.

Většinou se jedná o návštěvníky restauračního zařízení, kteří
se vracejí v podnapilém stavu domů a neuvědomují si, že svý-
mi hlasitými projevy budí klidně spící občany. Tentokrát se ale
nejednalo o žádného opilce, ale o spuštěný alarm osobního au -
tomobilu. Přivolaná hlídka zjistila majitele vozu a ten si „spla-
šený“ alarm vypnul ke spokojenosti vzbuzených občanů :-)

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156 – ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952 

e-mail: mp@mestoprelouc.cz – neoznamovat akutní zá-
ležitosti, které se musí řešit okamžitě

za městskou policii  Leoš Slavík, DiS., 
velitel MP Přelouč

Ve středu 29. 3. 2017 převzali pracovníci organizace od ví-
 těze výběrového řízení, firmy Auto SAS Solnice, nového výkon -
ného pomocníka v podobě víceúčelového nosiče nástaveb na
bázi komunálního vozidla Multicar M 27, který nahradí v orga -
nizaci vysloužilý stroj Multicar M 26, roku výroby 1998. 

Co k tomu dodává ředitel organizace Karel Šilhavý?
„K úvaze o pořízení nového univerzálního mechanizmu nás

vedla skutečnost, že nabídky na komplexní rozsáhlou a nutnou
opravu stávajícího dosahovaly téměř jednoho milionu Kč. Na-
víc k řízení technicky již zastaralého poruchového stroje (kdy-
si dar od firmy Kiekert CS) s celkovou hmotností 4,8 tuny, bylo
nutné oprávnění řidiče skupiny „C“, včetně profesního průkazu.
Vozidlo podléhalo pravidelným technickým prohlídkám a přizná -
ní k dani silniční.

Toto vše u nového odpadá. Podařilo se totiž získat jeden z po-
 sledních 4 ks podobných strojů, homologovaných v ČR v ka-
tegorii „SS“, s celkovou hmotností do 3,5 tuny. Ve výrobním zá-
vodu v BRD ukončili výrobu tohoto typu s koncem roku 2016
a na trh se již nedodává. Náhradní díly a opravy jsou dodava -
telem garantovány na dobu min. 15 let. Co to pro nás zname -
ná? Obsluhu stroje pohodlně zvládne řidič skupiny „B“ (osob-
ní vozidla) a jako „stavební stroj“ nepodléhá pravidelným STK
a silniční dani. Takže i z ekonomického hlediska výhodná in-
vestice. 

Po předložení těchto argumentů Radě města byla investič ní
dotace na pořízení této nadčasové techniky doporučena zastu -
pitelům města, kteří ji v rámci rozpočtového opatření schválili.
Technické služby mají opět ve svém strojním parku na dlouhou
dobu výkonného, všestranného a spolehlivého pomocníka pro
zajišťování prací v rámci činností při čištění, údržbě a úklidu
města.“ 
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Nový výkonný pomocník v Technických službách
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Iveta Kmentová

Březnové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči. 
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Rozalie TrnečkováJaroslav Štěpánek

Adéla Jedličková Emilie HamáčkováIzabela Kaválková

Vítání občánkù



Během uplynulého měsíce března se
konalo v rámci projektu MAP v ORP Pře-
 louč spoustu dalších aktivit. Za hlavní vy-
 bíráme realizaci vzdělávacího semináře
dne 16. 3. 2017 v Cholticích a klíčové
jed nání zastřešujícího orgánu Řídícího
výbo ru (ŘV) MAP ORP Přelouč a pra-
covních skupin (PS) dne 28. 3. 2017
na MěÚ Pře louč. V této souvislosti je tře-

 ba zmínit, že ve vzdělávací oblasti aktuál -
ně průběžně MAS ŽR se školami také ře-
ší konzultace a psaní žádostí v rámci
tzv. šablon (Podpo ra škol formou projek -
tů zjednodušeného vykazování Šablony
pro MŠ a ZŠ I – MŠMT, EU). Některé ZŠ
a MŠ již žádost podaly a některé stále vy-
 čkávají, neboť ak tuální nastavení šablon
a jejich podmín ky neodpovídají zcela reál -
né praxi a dodržet přesně stanovené pod-
 mínky je pro školy (zejména ty menší) pro -
blematické. 

Blíže: o vzdělávací seminář v Zámec -
ké restauraci v Cholticích byl opět velký
zájem. Tématem semináře bylo: Rozvoj
pod nikavosti a iniciativy dětí a žáků –
rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytech -
nickém vzdělávání a popularizace ma  -
tematiky a finanční gramotnosti. Těchto
témat se zdárně – zajímavým způsobem
s praktickýcmi ukázkami – chopily lek-
 tor  ky Institutu rozvoje evropských re-
gio nů (IRER – člen MAS ŽR) – při Univer -

zitě Par dubice: Ing. Arch. Iva Svobodová
a Ing. Pe tra Sůrová. Zároveň zde před-
 sta vily akce pro děti a mádež pořádané
IRER – např. každoroční Noc mladých vý-
 zkumníků, Vě decko-technický jarmark,
Dětská univer zita a další.

Na jednání Řídícího výboru MAP
ORP Přelouč a PS 28. 3. 2017 došlo ke
schválení aktualizovaného Strategické-

 ho rámce MAP ORP Přelouč do roku
2023 – aktualizované projektové záměry
škol, organizací zájmového a neformální -
ho vzdělávání či obcí, dále došlo ke schvá-
 lení textu Memoranda o partnerství
(spolupráci) mezi městem Přelouč a tře-
mi MAS působícím na území ORP Pře-
louč (tj. MAS Železnohorský region, z.s.,
MAS Bohdanečsko, z.s. a MAS Zálabí, z.s.)
– s tím, že k memorandu mohou přistou -
pit další subjekty, které jsou z území
(v rámci ORP Přelouč), kde není funkční
nadřazený územní celek jednotlivým ob-
 cím (jako právě MAS) nebo může přistou -

pit i další subjekt v rámci území funkč-
ních MAS a to dle tematického zaměře-
ní cílů MAP ORP Přelouč. Dále se na jed-
ná ní ŘV řešil Akční plán MAP a byl
předsta ven další postup v rámci MAP
a dohodnuty termíny dalších navazu-
jících jednání či představení akcí – ja-
ko např. konference v rámci MAP:
INOVACEMI A VZDĚLÁVÁNÍM K ROZ-
VOJI REGIONŮ dne 6. 4. 2017 na Uni-
verzitě Pardubi ce, dále odborná kon-
ference v Senátu Parlamentu ČR
Moudrým lidem škola nikdy nekončí,
aneb aktuální problémy celoživotního
vzdělávání na venko vě (připravuje se
na konec dubna). 

Rádi uvítáme vaše postřehy, náměty
či přihlášky na zmíněné akce či k dalším
aktivitám a projektům, které MAS reali -
zuje viz MAS Železnohorský region, z.s.
http://zeleznohorsky-region.cz (Mgr. Ja-
na Kuchyňková, tel. 720 953 766, kuchyn -
kova.maszr@seznam.cz). 

Místní Akční Skupina 
ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.

Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec,
IČO 27009076

Kontakt: 725 156 016,
e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz,

www.zeleznohorsky-region.cz
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Další informace z oblasti rozvoje vzdělávání

Místní akční skupina Železnohorský region, z. s. (MAS ŽR) –
realizátor projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč“ (MAP),

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074 

Město Přelouč oznamuje, že rozhodně nespolupracuje se společností TERRA GROUP na
projektu „Obec občanům“ a že tato aktivita je zcela v kompetenci výše uvedené společnosti.

Oznámení



10 Přeloučský ROŠT

w   Společenská kronika                                                                                           

JUBILANTI

JMarie Kučerová 95 let
JMiluška Čapková 94 let
JSvatava Černíková 92 let
JMarie Papežová 92 let
JMarie Langová 91 let
JRůžena Štěpánková 91 let
JRůžena Kohoutková 89 let
JMarie Strouhalová 88 let 
JMarta Štrumlová 88 let
JVěnceslava Štainerová 88 let
JZdenka Štrýnková 85 let
JMiloslava Víznerová 85 let
JKvětoslava Černá 85 let
JAlena Ondráčková 80 let
JJosef Morávek 80 let
JVěra Šoltová 80 let
JJuraj Zachar 80 let
JIrena Pleskotová 80 let
JVěra Hronová 75 let

HMilan Jeřábek 75 let
HWilfried Brudný 75 let
HRůžena Halíková 75 let
HMarie Kuršová 75 let
HMiroslav Čepek 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA

HPetr a Martina Krátkých 21. 3.

Vážení, byla jsem mile překvapena, když mne 10. 3. navští -
vila vaše členka paní Libuška Machačová a předala mi blaho -
přání a dáreček k mým 75. narozeninám. 

Moc mne to potěšilo a vážím si toho. Děkuji vám. 
Srdečně vás zdraví 

Marie Kuršová, Pardubická 132

PŘELOUČÁCI

Poděkování
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Vietnam – brána do Indočíny
Šestý díl vzdělávacího projektu Svět ko-

lem nás zahájili cestovatelé v Ho Či Minově
městě, které místní obyvatelé stále znají jako
Saigon. Přestože má Vietnam na rudé vlaj ce
žlutou hvězdu a hlásí se doposud k socia lis-
tickým zemím, vláda povolila drobné podniká -
ní. Saigon je městem západního rázu s výško -
vými budovami a luxusními auty, ale i stovkami
motorek, na nichž lidé převážejí členy rodiny,
zboží i domácí zvířata. V jižní části země ohro-
 mí průvodce delta Mekongu, prostoupená
džun glí, domy na kůlech a trhy na vodě.

Střední část země je hornatá, většina oby-
 vatel se živí pěstováním kávovníku, čajovníku
a moruší bílých, důležitých pro produkci hed-
vábí, jehož výroba probíhá po staletí stejně.
Nachází se zde Národní park s nejstarší kra-
sovou oblastí v Asii, nejdelší (136 km) a nej-
větší jeskynní systém na světě.

V severní části Vietnamu nás průvodci pro-
 vedli pohádkově krásnou zátokou Halong, kde
na 2000 ostrůvků vystupuje z moře zálivu. Se-
 známili nás i s výrobou tradiční rybí omáčky
z ančoviček nebo makrel, které prosolené zra-
 jí několik měsíců v sudech na slunci. Vysoko
v horách jsme jejich prostřednictvím nahlédli
do těžkého života opomíjených etnických sku-
 pin národů. Jejich hlavní potravinou je samo -
zřejmě rýže, tady pěstovaná na úhledných te-
 rasovitých políčkách.

V hlavním městě Hanoji oslnily staroby-
lé uličky řemeslných cechů i svými názvy: Vě-
jířová, Klobouková, Květinová apod., historic -
ké budovy v koloniálním francouzském stylu
a všudy přítomné stánky s pestrobarevnými
a lehce stravitelnými jídly.

Cestovatelům a současně průvodcům po-
 řadu děkujeme za zprostředkované zážitky. 

Mgr. M. Nápravníková

NAŠI ŠKOLU NAVŠTÍVIL DECHOVÝ KVINTET
PARDUBICKÉ FILHARMONIE

V tělocvičně naší školy se žáci setkali s ne-
 obvyklým programem pro tento prostor. Usku-
 tečnil se tu koncert dechového kvintetu par-
dubické filharmonie s názvem „Hudba tančí
staletími“ pro žáky 2. stupně. Muzikanti postup -
ně představili všechny své nástroje a společ ně
pak vývoj tance od baroka po romantismus.
Ačkoli tato hudba není právě srdeční záleži-
tostí našich dospívajících, koncertní seskupe -

ní si děti získalo slavnostní velkolepou atmo-
sférou a milým podáním…

Mgr. V. Pokorná

SOUTÌŽ O ŠKOLNÍHO SLAVÍKA
Ve čtvrtek 23. února se v učebně hudeb -

ní výchovy 2. stupně sešlo rekordních 75 sou-

 těžících celkem v 8 kategoriích soutěže ve zpě-
 vu. V průběhu měsíce února se na naší škole
utkali zpěváci v rámci jednotlivých tříd, aby ti
nejlepší mohli změřit síly i s kamarády z tříd
ostatních. Zpěváky přišli povzbudit také je-
jich rodiče, babičky a kamarádi. Když soutěž
ve 14 hodin začala, byla soutěžní místnost na-
 prosto naplněná všemi účastníky, ale především
napětím a obrovskou energií! Celé soutěžní
odpoledne jsme zahájili společnou rozcvičkou

těla i hlasu, zazpívali si společnou píseň a sa-
 motnou soutěž pak zahájila nejstarší zpěvač -
ka z 9. třídy, Anežka Lojínová, která předvedla
perfektní vystoupení – jako výbornou motiva-
 ci pro všechny, kteří se budou také moc a moc
snažit! Některým zpěvákům se vystoupení
velmi povedlo a slyšeli jsme hodně od loň-
ska vylepšených výkonů. U někoho ještě vy-
hrála tréma a tak musí své štěstí vyzkoušet
zase v příštím roce… Ti nejlepší ve všech ka-
tegoriích byli odměněni diplomy, pěknou ce-
nou na památku a dobrůtkou na cestu. Oce-
nili jsme celkem 40 výkonů ze všech kategorií
a zlatí vítězové jsou:

V kategorii:
Dívky 1.–2. třída Lucie Kubisková, 2.B

Barbora Fernižáková, 2. B
Chlapci 1.–2. třída Denis Tichý, 1.A
Dívky 3.–4. třída Ema Chalupníková, 4.A

Klára Šetinová, 3.A
Barbora Kaderová, 3.A

Chlapci 3.–4. třída Adam Scheiber, 3. B
Standa Kubiska, 4.B

Dívky 5.–6. třída Petra Janečková, 5.A
Nikol Klimečková, 6.A

Chlapci 7.–9. třída David Tichý, 7.A
Dívky 7.–9. třída Anežka Lojínová, 9.B

Mgr. V. Pokorná

Týnecká laťka –
další kolo Polabské výškaøské tour

v Týnci nad Labem
Ve středu 15. února jsme se zúčastnili dal-

 šího kola tradiční Polabské výškařské tour –
tentokrát v Týnci nad Labem. Přestože naši nej-
 úspěšnější medailisté a medailistky skoku vy-
 sokého již v loňském roce ukončili 9. ročník
ZŠ, naši žáci se v soutěži neztratili a obsadili:
hezké 5. místo – Jan Mrkvička, 6. A, 6. místo
To biáš Kade, 6. B – oba shodným výkonem
115 cm, 7. místo Martina Miláčková, 6. A –
115 cm a Magda Pavlíková, 9. A – 125 cm
a nej lépe se umístila rekordmanka školy, co
do počtu medailí a finálových účastí této
hezké soutěže, Adéla Mrkvičková z 9. A, kte-
rá výkonem 145 cm získala zlatou medaili. Za
vzornou reprezentaci školy všem děkujeme,
gra tulujeme a přejeme hodně dalších skvě-
lých výkonů!

Mgr. A. Šmídlová
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Basketbalové naděje
Letos se naše škola zapojila do sportovních utkání v rámci projek -

tu Liga základních škol. Jde o sérii basketbalových zápasů urče ných pro
děti na prvním stupni ZŠ. Již dvakrát jsme měli možnost poměřit své
basketba lové dovednosti se sedmi školami z Pardubicka. Přestože jsme
si na své konto připsali ví ce po rážek než vítězství, pokaždé hrály děti
s chutí a s plným nasazením. Velkým zážitkem pro nás bylo setkání s hrá-
 čem BK JIP Pardubice Lambem Autreyem. Od února již hrajeme v no-
 vých dresech, které byly zakoupeny díky spon zorskému daru společnos -
ti Sev.en EC. Těšíme se na další turnaje a na finálový den, který se
uskuteční 11. května 2017. 

Úspěšné basketbalistky máme i na II. stup ni. Z okrskového kola,
které se hrálo v domácím prostředí, postoupily bez porážky a k vítěz-
ství v okresním kole v Pardubicích jim chybělo jen trochu sportovního
štěstí. Ale i 2. místo jim přineslo velkou radost. Gratulujeme a děku -
jeme za výbornou reprezentaci.

Technohrátky a ročníkový projekt „Vyber si své povolání“
Dne 22. 2. se deset vybraných žáků zú čast nilo již počtvrté v tom-

to školním roce akce zva né Technohrátky. Tentokrát navštívili Gymná  -
zium a SOŠ Přelouč a seznámili se s obory reprodukční grafik, auto-
mechanik a repro dukční grafik pro média. V praktických činnos tech
se žáci naučili pracovat s programem Photoshop, komunikovat s řídi-
 cí jednotkou, zhotovit etiketu, zapojit zásuvku přípojného vozidla a na-
 montovat kolo na vozidlo. Ve vědomostní soutěži na konci programu
obsa dili naši žáci krásné 2. místo. Děkujeme naší partnerské střední
škole za pozvání a těšíme se na další spolupráci.

O svém budoucím povolání začínají přemýšlet už také žáci 8. roč-
 níku. Jejich exkur ze v rámci ročníkového projektu probíhala v pří jemném
prostředí Hotelové školy Bohemia V Chrudimi. Seznámili se s jednot -
livými studijními obory a nahlédli do tříd a cvičných ku chyní. Vyzkou -

šeli si, jak se
chovat v re-
stauraci, po-
chutnali si na
v ý b o r n é m
obě dě a měli
mož nost po-
znat práci číš-
 níka, barma-
na a ba risty.
Téměř všichni
poprvé ochut-
 nali flambo-
va ná žabí ste-
 hýnka a shodli se na tom, že flam bo vané broskve chutnají mnohem
víc. Doufejme, že si žáci vezmou k srdci slova ředitele hote lové školy,
že již teď je nejvyšší čas přemýšlet o tom, jak a čím se budou jednou
živit. Na roz hodování o druhu školy mají ještě rok času, ale zlepšit pří-
stup k učení mohou hned. 

Ostatní bøeznové akce
q VČD Pardubice – žáci 6., 7. a 8. ročníku zhlédli hru A. Jiráska Lucerna.
q „Používám mozek“ – jak fungu  je náš důležitý orgán, se zábavnou

formou dozvěděli všich ni žáci II. stupně.
q Plavání v Pardubicích – 2. a 3. ročník pokračuje v plavec  kém výcviku.
q Návštěva dětí z MŠ – děti z MŠ Kladen ská i MŠ Za Fontánou si pro-

 hlédly budovu I. stupně, 5. A zavítala na oplátku do MŠ Za Fontánou.
q Den otevřených dveří na I. stupni – pro hlédnout školu si přišlo asi

50 budoucích prvňáčků.
q Spaní ve škole – žáci 2. A a 2. C se nebáli zůstat ve škole i přes noc.
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

INFORMUJE

LYŽAŘSKÝ KURZ
Krásný a sluncem zalitý únorový týden

strávili studenti sekundy a kvinty opět na
pohostinné chatě Eliška v krkonošském
skiareálu Aldrov. Lyžařský kurz se povedl po
všech stránkách, skvěle vyšlo počasí, sně-
hové podmínky byly vynikající a všichni stu-
 denti vylepšili a zdokonalili své lyžařské
umění. 

Závěrečné klání ve slalomu to jen potvr -
dilo a pochvalu si zaslouženě odnesli všich-
 ni zúčastnění. Závod dívek opanovaly Pet-
ra Míčová s Natálií Novotnou, mezi chlapci
na nejvyšší stupínek vystoupali Pavel Ma-
toušek (který zaznamenal vůbec nejrychlej-
 ší čas na trati) a Martin Německý. 

Samozřejmě, že lyžařský výcvik nebyl
jen a pouze o alpském lyžování. Jedno od-
poledně patřilo běžkařskému výletu na Re-
 zek. Večery pak mohlo celé osazenstvo trá-
 vit při nepřeberném množství nerůznějších
soutěží a kvízů a také na závěrečné disko -
téce. Celý kurz byl propojen dlouhodobou
hrou, která se nesla ve znamení lyžařských
dovedností, zábavy i vědomostí. Nezbývá než
doufat, že krásné zážitky a příjemné vzpo-
mínky jsme si z kurzu odvezli nejen my, pe-
 dagogové, ale také naši bezvadní studenti.

ST. PATRICK'S DAY 
V pátek 17. března jsme se studenty pri-

 my a kvinty oslavili populární irský svátek,
věnovaný známému středověkému světci
sv. Patrikovi. Dozvěděli jsme se leccos za-
jímavého o historii svátku, o tradicích, kte-
ré jsou s ním spojeny, a zazpívali jsme si
irské písničky. Samozřejmě nesměla chybět
ani zelená barva, která je s tímto význam-
ným dnem neodmyslitelně spojena.

DALŠÍ STUDENT NAŠEHO GYMNÁZIA
POJEDE DO PAŘÍŽE!

Tak jako loňský rok, také letos se po-
dařilo přeloučskému gymnáziu obhájit va-
vříny na prestižním festivalu pro mladé ba-
 datele AMAVET. Opět se tedy objevila práce,
která navázala na úspěšnou vědeckou čin-
 nost Terezy Gamperové, Terezy Zvoníčkové
nebo Jana Blahy (kterého mimochodem
letos čeká účast na největší středoškolské
vědecké soutěži světa v Los Angeles).

Naše studentky a studenti na AMAVE-
TU 2017 prezentovali celkem čtyři přírodo -
vědné projekty:
Krása motýlích křídel – Tereza Velčovská

(sekunda)
Odlišnosti omatídií u členovců – Jakub Ho-

 rák (tercie)
Salinita vod – Eliška Kazdová + Anna Rou-

 šarová (tercie)
Utajený život bakterií – Šimon Dvořáček +

Martin Šimek (tercie)

Velký úspěch zaznamenaly tyto práce
už v okresním kole soutěže, odkud se všich-
 ni kvalifikovali do březnového kola krajské -
ho. To se uskutečnilo v prostorech pardubic -
kého výstavního centra IDEON za podpory
děkanů místní Fakulty chemicko-technolo -
gické a Přírodovědecké fakulty Univerzity
Hradec Králové. 

Právě zde dokázal tercián Jakub Horák
v konkurenci 81 projektů ve své kategorii
zvítězit a získat hlavní cenu – poznávací
cestu do Paříže, na kterou se vydá už letos
v květnu. Jeho výzkum zaujal nejen soutěž -
ní porotu, ale také pracovníky Východoče-
ského muzea v Pardubicích, kteří mu nabí -
dli pomoc a spolupráci při dalším bádání.
Práce, kterou Jakub na festivalu prezento-
val, se zabývá strukturou složených očí čle-
 novců. Zaměřuje se na tvary jednoduchých
oček (tzv. omatidií), jejich počet a velikost
u 30 exemplářů tohoto živočišného kmene. 

Věříme, že úspěšná cesta soutěží AMA-
 VET bude motivací nejen pro Jakuba samot -
ného, ale i pro další studenty, kteří se jí roz-

 hodnou zúčastnit v některém z příštích roč ní-
 ků. Těm, kteří tak učinili letos, patří (bez ohle-
 du na výsledné umístění v klání samotném)
za jejich odhodlání a nadšení náš velký dík.

JAZYKOVÉ OLYMPIÁDY
Naši studenti se na začátku března zú -

častnili okresního kola olympiády v anglic -
kém jazyce. Žákyně primy Natálie Halaso-
vá obsadila ve své kategorii třetí místo, Jan
Rychetský z tercie se ve vyšší kategorii
umís til taktéž na bronzové pozici. Student
vyšší ho gymnázia, Tobiáš Licek, obsadil ve
vyso  ké konkurenci deváté místo. Všem účast-
 níkům gratulujeme a přejeme mnoho úspě-
 chů v dalším studiu anglického jazyka.

Olympiáda pro všechny aktivní němči-
 náře se uskutečnila 2. února 2017 na par-
dubickém gymnáziu Mozartova. Přeloučské
gymnazisty reprezentovaly Tereza Zvoníčko -
vá ze sexty, která skončila na 5. místě, a An-
 drea Lhotová z kvinty, jež obsadila 7. mís to.
Děvčatům děkujeme za vzornou reprezen -
taci školy a přejeme jim chuť do dalšího stu-
 dia německého jazyka.

OLYMPIÁDA V CHEMII
3. března 2017 se na chemické průmy -

slovce v Pardubicích konalo okresní kolo
chemické olympiády. Naši školu zastupova-
li Šimon Dvořáček a Martin Šimek z tercie.
Oba naši studenti v soutěži uspěli a patřili
mezi její nejlepší řešitele. Martin svým vý-
konem vystoupal až na stříbrnou pozici
a získal přímou nominaci do krajského ko-
 la soutěže. Šimonův výkon pak stačil na
pěkné sedmé místo.



Dechový orchestr laureátem Concerta Bohemia 2017
Velkého úspěchu dosáhl náš dechový orchestr pod vedením

pana ředitele Michala Chmelaře. Po třech letech se opět stal
laureátem soutěže Concerto Bohemia 2017, kterou pořádá Če-
ský rozhlas Vltava. Porota složená z předních odborníků vybí-
rala celkem z 25 souborů hrajících různé žánry. Orchestr nyní
čeká profesionální natáčení v Českém rozhlase a 24. 11. 2017
zahraje v Paláci Žofín na Koncertě laureátů této prestižní sou-
těže. Koncert bude živě přenášet Český rozhlas Vltava a ze zá-
znamu ho poté odvysílá Česká televize.

Radka Chmelařová

Workshopy na dechovém oddělení
Během února a března naši školu navštívili dva vzácní hos-

 té, výborní pedagogové na dechové nástroje. V sobotu 11. 2. se
pro žáky naší trombónové třídy uskutečnil workshop s profeso -
rem Konzervatoře Pardubice Aloisem Mechem a 4. 3. 2017 do
naší školy zavítal první klarinetista a sólista Komorní filharmo -
nie Pardubice Vladimír Brablec. Oba celé odpoledne pracovali
nejen s pokročilými žáky, ale také s dětmi, které objevily krásu
těchto nástrojů teprve letos. Už teď se těšíme na další setkání
s tímto vynikajícími pedagogy.

Michal Chmelař

Mažoretky tančily po celé republice
Mažoretky naší školy se představily na dvou reprezentač -

 ních plesech. V sobotu
18. 2. se v Kolíně Na Zá-
mecké konal reprezen-
tační ples Klubu přátel
Františka Kmocha a 10. 3.
se mažoretky vedené Jar-
 milou Pavlíčkovou před-
stavily na plese v Jindři-
chově Hradci. 19. 3. pak
tančily na festivalu Czech
Dance Tour v Chrudimi.
Na jaře mažoretky čeká
celá řada vystoupení. Již
tradičně vystoupí na Kmo-
 chově Kolíně, v Nymbur -

ce, na festivalu Polanského Přelouč a na řadě dalších akcí. Vy-
 vr cholením školního roku bude zcela jistě zájezd do Španělska.

Žáci ZUŠ na koncertě České filharmonie
22. 2. se žáci dechového oddělení vydali do pražského Ru-

dolfina, kde se konala veřejná generální zkouška České filhar -
monie. Ta pod taktovkou jejího šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka
doprovázela jednoho z nejlepších světových hornistů Radka
Baboráka v hornovém koncertu R. Strausse. V druhé půli zazně -
la Janáčkova Sinfonietta. Po generální zkoušce se naši žáci mě-
 li možnost setkat se sólistou Radkem Baborákem osobně.
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Bøeznové zprávy z VOLANTU
Jaro již kooooooooonečně začalo a všichni s napětím očekává -

me po dlouhé zamračené zimě teplé dny. Chvíle, kdy je hezky a sví-
 tí sluníčko, trávíme s dětmi na dvoře před klubem a pomaličku uklí-
 zíme zahradu a listí, které jsme z mohutných lip na podzim nestihli
shrabat. Učíme se a doučujeme. Některé děti již čekají přijímací zkou-
 šky na střední školy, a tak s napětím očekáváme, jak to dopadne,
doháníme nedostatky a držíme palce, aby se všichni dostali tam,
kam si přejí☺. Začínáme tvořit jarní výrobky, květinky, kuřátka, slu-
 níčka a čekají nás Velikonoce, takže kluci budou plést pomlázky
a holky zdobit kraslice☺. V březnu jsme si upekli jablečný závin,
pizzu, uvařili polévku, pochutnali jsme si na ovocném salátu, vita -
míny jsou potřeba. Každý rok touto dobou vyrážíme do aquaparku.
Pro děti je to náramná zábava, vždy se moc těší a jedná se o jed-
nu z nejoblíbenějších akcí. A letos nás teda jelo požehnaně, 29!!!!
A z toho 11 neplavců. Takže jsme měli co dělat, abysme to v ba-
zénu ukočírovali. Naštěstí, ale jelo pár ochotných příbuzných, kteří
s dozorem pomohli a všichni jsme se celí vrátili domů. Ti nejmen ší
byli opravdu nadšení. Moc si to užili a sjeli si i tobogán!! A cestou
domů už ve vlaku skoro spali. Po celý měsíc jste mohli v měst-
ské knihovně vidět obrázky našich dětí. Malovali sebe a své blíz-
 ké☺. Tento měsíc nás čekají Čarodějnice a hodláme se věnovat
zdravé výživě. Je to potřeba!!!

Lidé, neznečišťujte naše prostory prosím Vás
Rádi bychom poprosili ty, kteří o víkendu vysedávají na dvorku

před klubem, aby tam nechodili. Zústávají tam po nich rozbité láh-
ve od alkoholu, nedopalky cigaret a jiný nepořádek. Střepy z lah-
ví ohrožují děti, které si na dvoře hrají. V těchto prostorech nema-
jí cizí lidé co pohledávat. Také bychom rádi poprosili neznámého
majitele psíka, který se s ním kolem klubu prochází, aby nám nehá -
zel sáčky s jeho výkaly za plot. Je to nechutné a neslušné. Děkuje-
 me za pochopení.

VOLANT, o. p. s., Pardubická 734, Přelouč 535 01,
IČO: 28853318, tel. 773 001 046,

e-mail: volantops@seznam.cz, www.volantops.cz.
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Akce pro 13+ v Šiškovicích
Dne 24. 2. vyrazili roveři, starší skauti a skautky na společnou

výpravu do Šiškovic. Cílem byla chata v přírodě, kde jsme měli strá-
 vit celý víkend. Vše začalo již cestou tam, kdy jsme museli vyvinout
všechny své síly a dostat se do cíle co nejdříve za pomocí mapy.
To se povedlo podle plánů a všichni i přes drobné potíže s mapou
dorazili. Skautská chata v Šiškovicích byla prostorná a útulná. Uži-
 li jsme si zde úžasný víkend, který byl hlavně pro mladší z nás po-
znáním a lepším „zavrtáním se“ do našeho střediska. Nejen, že jsme
si užili spoustu zábavy a super hry a program, ale také jsme se do-
 zvěděli o všech „funkcích“ ve středisku a udělali si trochu předsta -
vu o tom, s čím a jak chceme v budoucnu pomoci. Odjížděli jsme
nadšení, unavení a natěšeni do akcí v oddílu nebo středisku.

Štěpánka Křováková

Plamínkovský karneval
24. 2. 2017 si udělali ti nejmladší z nás, Plamínci, o schůzce kar-

 neval, na kterém se sešlo spousty krásných masek. O zábavu ani
občerstvení nebylo nouze. Zahráli si třeba „židličkovanou“ s ob-
rázky pohádkových postav nebo tanec na novinách. Celá akce by-
la zakončena bohatou tombolou. Klára Sotonová

Pøekvapení pro maminky
V sobotu 18. března si světlušky připravily pro svoje maminky

hodinový program ve skautské klubovně. Holky nejdříve připravily
program a občerstvení, včetně upečení muffinů. Na samotné schůz-
 ce proběhla seznamovací hra, po ní krátká scénka, výtvarné ak-
tivity, a nakonec vědomostní a poznávací hra. Následoval pak už
jen úklid a odchod domů. Hana Chalupová

Pozvánka na Jarní koncert
Smíšený pěvecký sbor Josef Bo-

huslav Foerster Přelouč vystoupí jako
každý rok na Jarním koncertu v Přelou -
či. Hostem této události, která se usku-
teč ní v neděli 21. května 2017 v 18 ho-
 din ve společenském sále Občanské
záložny, bude pardubický pěvecký sbor
Pernštýn, Ludmila, Suk.

Oba sbory spolu spolupracují již
řadu let. V roce 2010 s nimi sbormistr
Petr Vacek nastudoval Českou mši vá-
noční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby,
která byla provedena v kostele sv. Ja-
kuba v Přelouči. O rok později zazněla
za doprovodu Pardubického komorního
orchestru na Vánočním koncertě v Par-
 dubicích v Kulturním domě v Hronovic -
ké ulici opět pod vedením Petra Vacka.

Od roku 2008 sbor Pernštýn, Lud-
mila, Suk každoročně pořádá v Pardu -
bicích Festival pěveckých sborů, Josef
Bohuslav Foerster Přelouč je pravidel-
ným účastníkem této akce. Letošní X. roč-
 ník se koná 8. dubna tradičně v Kultur -
ním domě Hronovická.

Podtitul Jarního koncertu nese ná-
zev Pocta Petru Ebenovi. Tento význam -
 ný český skladatel klasické hudby (mj.
otec moderátora Marka Ebena) se do
dě jin české kultury zapsal jako výji-
mečná osobnost, která zkomponova-
la mnoho krásných skladeb. Byla mu
udělena řa da českých i zahraničních
ocenění: získal francouzské státní vy-
znamenání Ry tíř umění a poezie, byl
mu udělen Řád svatého Cyrila a Me-
toděje a v roce 2002 byl oceněn prezi-
 dentem České republi ky medailí Za zá-
 sluhy. Zemřel před 10 le ty. Do programu
jsou zařazeny skladby z jeho tvorby. Za-
 zní mimo jiné jeho populární Truvér-
 ská mše a upravené du chovní písně z
Kancionálu.

Vystoupení zakončí skladba Anto-
 nína Dvořáka Napadly písně z cyklu
V pří rodě v podání obou sborů.

Na své příznivce se těší a příjemné
hudební zážitky přeje Smíšený pěvecký
sbor Josef Bohuslav Foerster a pěvec ký
sbor Pernštýn, Ludmila, Suk.

Drahoslava Jiroutová
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Šachový pøebor škol
Školní turnaj Gymnázia a SOŠ se konal 24. 2. 2017 s těmito vý-
sledky: I. místo – Štěpán Kukla, prima

II.místo – Tomáš Bittner, tercie
II.místo – Tomáš Machač, sekunda
IV. místo – Marek Červinka, kvarta

Finálový turnaj přeloučských škol proběhl 3. 3. 2017 v DDM.
Do turnaje postoupili nejlepší šachisté ze zúčastněných škol, kteří
se pod dozorem šachového mága Jiřího Hona utkali o pohár mís -
to starosty města Přelouč. Všem účastníkům turnaje děkujeme za
předvedené výkony a věříme, že se budou i nadále věnovat této
velmi krásné královské hře. Přeborníkem škol se pro rok 2017 stal
žák I. stupně ZŠ Přelouč, Smetanova ul. Jakub Lauryn.

Výsledky finálového turnaje

Poř.č.  Jméno a příjmení Škola - třída                Body

1. Jakub Lauryn ZŠ Přelouč Smetanova ul. - 4.A 7,75
2. Josef Lauryn ZŠ Přelouč Smetanova ul. - 8.B 7,54
3. Richard Hývl ZŠ Přelouč Smetanova ul. - 4.B 5,90
4. Štěpán Kukla Gymnázium a SOŠ - prima 5,85
5. Ondřej Bahník ZŠ Přelouč Masarykovo n. - 6.A 5,70
6. Tomáš Bittner Gymnázium a SOŠ - tercie 5,59
7. Viktor Čapek ZŠ Přelouč Smetanova ul. - 8.A 5,38
8. Marek Červinka Gymnázium a SOŠ - kvarta 5,06
9. Zdeněk Halík ZŠ Přelouč Masarykovo n. - 5.B 4,56

10. Tomáš Machač Gymnázium a SOŠ - sekunda 4,37
11. Martin Landsmann ZŠ Přelouč Masarykovo n. - 5.B 4,33
12. David Grubr ZŠ Přelouč Masarykovo n. - 9.B 4,24
13. Vojtěch Bezdíček ZŠ Přelouč Masarykovo n. - 4.B 3,34
14. Michal Hývl ZŠ Přelouč Masarykovo n. - 7.B 2,75
15. Robert Hývl ZŠ Přelouč Smetanova ul. - 4.B 1,68
16. Lukáš Křemenák ZŠ Přelouč Smetanova ul. - 6.B 1,66

Jarní prázdniny
První den jarních prázdnin jsme strávili ve sportovní hale Pře-

louč. Společně jsme si zahráli florbal, sálový fotbal a badminton.
Druhý den jsme se vydali do rodinného zábavného centra Tongo

Hradec Krá-
lové. Posled-
ní den jsme
navštívili ku-
 želnu Pře louč,
kde jsme si
pod skvělým
vedením pa-
 na Miroslava
Skaly zahrá-
li něko lik zá-
 bavných ku-

želkářských her. Velice nás potěšil zájem dětí o všech ny sportovní
aktivity, celkový počet účastníků během tří dnů byl 48.

Připravujeme:     Pálení čarodějnic
Neděle 30. 4. 2017 pod parkem v Přelouči. Připravujeme ve spo-

 lupráci s Kulturními a informačním centrem města Přelouč. Na
akci se dále podílí Technické služby města Přelouč, Hasičský sbor
ČHJ Přelouč, Městská policie Přelouč a dechovka p. Kosiny. Akce
bude začínat průvodem čarodějnic v 19.00 od budovy Gymnázia
s SOŠ Přelouč.  

Podrobnější informace sledujte na www stránkách DDM a pla-
 kátovacích plochách.

Zprávy z KLASu
V březnu se už tradičně věnujeme knihám. Ten  -

tokrát jsme požádali paní Zdenu Pšeničkovou, au -
torku pěti knížek, aby nám je představila a sezná -

mila nás se způsobem, jak své práce tvoří. Byli jsme zvědaví, jestli
ji inspiruje okolí, kde všichni žijeme. Na oplátku mnohé členky do-
poručily knihy, které je zaujaly. Všichni jsme se začali těšit na chví-
 le, které strávíme čtením knížek paní Zdeny, z nichž nám ona sa-
ma přečetla úryvky. 

Druhé březnové úterý jsme se sešli netradičně před Divišovou
vilou. Našim cílem byla exkurze do rodinné firmy Elmet. Na vrátni-
 ci se naši třicetičlennou skupinu převzala dcera pana majitele Len-
 ka, která ve firmě pracuje jako personalistka a mzdová pracovnice.

Prošli jsme několika dílnami kovovýroby, elektrovýroby a dílnou,
kde se montují zařízení k nemocničním polohovatelným postelím.

Všude panoval pořádek, klid a čistota. Shlédli jsme video, díky
němuž jsme si mohli udělat obrázek o výrobním programu firmy.

Paní Lenka zodpověděla naše všetečné otázky. Všechny nás po-
 těšilo, že Elmet úspěšně získává zakázky a nyní uvedl do provozu
novou výrobu rekuperační jednotky pro rodinné domy.

Naše první jarní setkání jsme zakončili příjemnou procházkou
kolem Labe. 

Naše příští setkání se odehraje v Hradci Králové. Město se stá-
 vá naším cílem během posledních dvou let už podruhé. Nyní jsme si
vybrali téma Hradec Králové – Salon republiky. Budou nás zajímat
hlavně stavby navržené známými architekty Gočárem a Kotěrou.

A. Kubátová
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Klub aktivní senior (KLAS)



Klienti hodnotili kvalitu poskytovaných služeb
Spokojenost uživatelů Domova u Fontány je jedním z dů-

ležitých ukazatelů kvality sociálních a zdravotních služeb. Proto
jsme i na konci loňského roku zjišťovali spokojenost s nabíze -
nými službami a jejich kvalitu. Výsledky hodnocení klientů jsou
pro nás zpětnou vazbou.

Pro realizaci dotazníkového šetření byl vypracován dotazník
obsahující celkem 19 otázek, ve kterých klienti hodnotili spo-
 kojenost s jednotlivými službami, které jim jsou poskytovány
a spokojenost s personálem.

My Vám nyní přinášíme výsledky těchto hodnocení, které nás
velice potěšily. Do šetření se zapojilo 97 % klientů z Domova
seniorů, a 39 % klientů Domova se zvláštním dozorem, což je
ve srovnání s rokem 2015 nárůst o 59 %. Díky tak velkému po-
 krytí je možné hodnotit výsledky jako vysoce validní.

Podívejme se na hodnocení prostředí Domova, se kterým
je spokojeno 95 % klientů. Dále měli možnost hodnotit ubyto-
 vání, orientaci v prostoru Domova, respektování soukromí, pra-
ní prádla, úklid a volnočasové aktivity. Klienti vyhodnotili tyto
služby velmi pozitivně. Největším úspěchem byl nárůst spoko-
 jenosti ve stravování a to o 31 % než v roce 2015. V Domově
se snažíme nabízet pestrou a nutričně vyváženou stravu. Klien-
 ti si mohou vybírat snídani, oběd a večeři ve dvou variantách. 

Co se týče kvality poskytované péče, dostupnosti zdravot -
ní péče a personálu na odděleních jsou klienti zcela spokojeni
a to nás velice těší. Dále se vyjadřovali k pocitu bezpečí naše -
ho Domova a k doporučení Domova u Fontány svým blízkým
a známým. Z prezentovaných dat je zřejmé, že se klienti u nás
cítí v bezpečí a Domov u fontány by všem doporučovali. 

Všem klientů, kteří se do hodnocení zapojili, děkujeme. 

Ženy v Domově u fontány slavily
8. března se na celém světě slaví Mezinárodní den žen, ani

my jsme nezůstali pozadu. Pro někoho přežitek, ale v našem Do-
 mově si to nemyslíme. Naše klientky měly možnost si při pose-
 zení u kávy a zákusku, který jim upekly naše kuchařky, zavzpo -
mínat na oslavy MDŽ z dob, kdy ještě chodily do práce a tento
svátek společně slavily (často více jejich muži, než ony samy,
jak s úsměvem některé dodávaly). Sice od nás neobdržely obli-
 gatorní červený karafiát, na který v minulosti byly zvyklé, ale
o to víc je potěšilo levandulové a ručně dělané mýdlo, které pro
ně vyrobily naše aktivizační pracovnice. Květina však k svátku

žen neodmyslitelně patří a proto jsme společné prostory ozdo-
bili jarními petrklíči.

MDŽ je svátek lásky a úcty k ženám
Pro některé muže je 8. březen dnem, kdy koupí květinu své

přítelkyni, manželce, mamince i babičce, nebo jim alespoň popře-
 jí, dnes již oblíbenou SMS. Připomeňme si, proč se tento den slaví.

Historie tohoto svátku sahá až do začátku minulého stole-
 tí, kdy si ženy začaly razit cestu k volebnímu právu a rovnopráv -
nosti.

U nás se svátek žen slavil nejvíce za bývalého režimu. Ženy
dostávaly karafiáty a bonboniéry. Kvůli tomu, že tento svátek re-
 žim zprofanoval, se po roce 1989 nějaký čas v České repub li ce
neslavil. Do kalendáře se jako významný den vrátil v roce 2004.

Připomenutí a oslavení tohoto dne je velice důležité, neboť
tím podporujeme a souhlasíme s rovnoprávností žen v zaměst -
nání, politice, vzdělání a samozřejmě i v rodině. Tento den by měl
být připomínkou, že ačkoli došlo v určitých oblastech k výraz -
nému zlepšení v postavení a právech žen, stále ještě máme kus
cesty před sebou. 
(čerpáno z webu: www.padesatprocent.cz › Proč se slaví MDŽ?)
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JAKUB KLUB SLAVÍ 15 LET
Březen byl tematicky zaměřen na vztahy v rodině, mezi part-

nery. Hodně jsme si povídali, tvořili jsme strom života, nebo jsme si
hráli scénky. Cílem bylo ukázat na to, jak správně funguje rodina,
utřídit si rodinné vazby, ve kterých se děti často nevyznají. Formou
scének jsme si udělali obrázek o správně fungující a špatně fun-
gující rodině. 

Již v březnu jsme se začali připravovat na uvítání jara v na-
šem klubu. Tvořili jsme nádherné skládané papírové kytičky. Byli
jsme velmi překvapeni, jak tato činnost děti nadchla. Věnovali jsme
se vaření, při kterém se děti zdokonalují, posilujeme jejich pracov -
ní návyky, učíme je finanční gramotnosti a správnému stolování.
Odměnou je pro děti dobrota, na které si pochutnají.

V březnu pokračuje projekt „DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM“ a v ne-
 děli 3. 4. 2017 byly u kostela sv. Jakuba opět za dobrovolné pení ze
prodávány dětmi nazdobené perníčky. Získané prostředky budou
tentokrát zaslány na pomoc dětem v Sýrii. 

Během jarních prázdnin jsme uspořádali výlet do zábavného
parku Tongo v Hradci Králové. Pro děti zde byla velká zábava, uží-
 valy si na atrakcích, prolézaly různá bludiště, skákaly na trampo-
líně, lezly po sopce, sjížděly po skluzavkách, jezdily na kolečkách,
skákaly v hradu, lezly do nafukovací ryby… Věříme, že tento výlet
byl pro děti zážitkem, na který budou vzpomínat.

Duben pro nás bude ve znamení oslav. Náš klub slaví 8. dub-
 na krásné 15. narozeniny. Jelikož tento den vychází na sobotu,
tak oslavíme tyto narozeniny 11. dubna. Dopolední čas budeme vě-
 novat pozvaným hostů a odpoledne budeme slavit s dětmi. Připra -
veno bude spousta aktivit, při nichž se pobavíme, připravíme drob-
 né občerstvení a možná bude i dort. ☺ Přijďte slavit s námi!!!

Čeká nás velikonoční tvoření a velikonoční pečení, připomene -
me si velikonoční tradice. V dubnu slavíme také Den země, jehož
cílem je upozornit lidi na dopady ničení životního prostředí. Jelikož
i my v klubu myslíme na čistotu našeho prostředí např. tím, že třídí -
me odpad, tak si tento den připomeneme nějakou zajímavou akti-
 vitou. K tomu se věnujeme běžným aktivitám v klubu, sportujeme,
pracujeme na školních dovednostech, zlepšujeme své pracovní do-
 vednosti pomocí tvoření. V klubu bude opět probíhat i keramika,
při níž budou moci projevit svou kreativitu s naší novou dobrovol -
nicí. U nás není čas na nudu ☺

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí Jakub klubu

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi – slavíme Velikonoce

Není náhodou, že církev slaví Velikonoce na jaře. O Velikono -
cích slavíme tajemství, které nám příroda každoročně předvádí před
očima, jako tajemství našeho života. Jaro nám ukazuje, že se spící
příroda znovu probouzí. Dny se prodlužují a je stále více světla. My
křesťané věříme, že Velikonoční Slunce Kristus zahnal temnotu.
Ježíš Kristus vstává z mrtvých. Život je silnější než smrt.

S našimi uživatelskými rodinami si Velikonoce připomene na
Zelený čtvrtek společným setkáním a tvořením. Těšíme se, že si ně-
 co dobrého uvaříme, nabarvíme vajíčka, vyrobíme kraslice i deko -
race. Sedneme si ke společnému obědu, povíme si něco k Veli-
konočním tradicím. Zázemí nám laskavě propůjčí ředitelka ZŠ na
Masarykově náměstí. Školní kuchyň je pro naše setkání ideální.
Škoda, že stále nemáme vlastní prostory, kde bychom takové akce
mohli pořádat častěji. 

Ať už na jaře slavíte zmrtvýchvstání Ježíše Krista, nebo probu -
zení spící přírody, přejeme všem, ať probuzené světlo zažene tem-
notu v našich srdcích.

Za všechny pracovnice charity, Rita Levinská.

Dobrovolnické centrum poøádá pøednášku na téma 
VÁLKA V SÝRII

Na čtvrtek 25. 5. 2017 připravujeme ve spolupráci s členkou
sdružení Femisphera Markétou Kutilovou přednášku o válce
v Sýrii. Je to novinářka a humanitární pracovnice, která jezdí do se-
 verní Sýrie pravidelně. V posledních letech se věnuje dokumento -
vání války proti islámskému státu. Aby získala finance na cílenou
pomoc pro lidi ve zničeném syrském městě Kobaní, tak spolu s ko-
 legyní vyhlásily v ČR veřejnou sbírku SOS Kobaní, vydaly knížku
Islámskému státu na dostřel, organizují přednášky. Poslední čtvr-
 tek v květnu přijedou i k nám. 

Srdečně zveme všechny zájemce, které zajímají příběhy lidí ve
válečných oblastech na severu Sýrie. Akce se koná 25. 5. 2017
v čase 16.00–17.30 v Galerii a vinotéce u Kotýnků. 

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Pøelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

PODPORA RODINY
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

BEZPLATNÁ PORADNA KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 13 DO 16 HODIN

na adrese Přelouč, Českobratrská 84, nedaleko od Billy.

Přijďte si k nám pro pomoc a podporu
v oblastech výchovy dětí, šikany, problémy ve vztazích, 

zadlužení, nezaměstnanost, potíže na úřadech, 
výplata sociálních dávek a další...

TĚŠÍME SE NA VÁS

Informace na tel.: 731 598 914, 731 604 704, 733 610 510



Nejkrásnější Král
Milí spoluobčané,

bratři a sestry, již br-
zo a jsou velikonoce.
Doba přípravy vrcho-
lí „Palmovou“ nedělí
u nás „Květná“ a pro-
žíváním Svatého týd-
ne. /Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat
a volali: „Hosanna, požehnaný, jenž
přichází ve jménu Hospodinově, král
izraelský.“ Jan 12,13/. Lidový název „ška -
redá středa“ vznikl z textu evangelia, kdy
Jidáš vydal za 30 stříbrných Krista: „Teh-
dy šel jeden z dvanácti, jménem Jidáš
Iška riotský, k velekněžím a řekl: „Co mi
dá te? Já vám ho zradím“. Kolik zrádců
Krista chodí po naší Evropě, vlasti, městě?
Mnoho bylo zrádců a udavačů za války, ale
i po ní, nebo z nich zrádce udělali. Každý
jsme v pokušení zradit, zapřít Krista, nebo
své sliby /křestní... přátelské... manželské.../.
První „papež“ Petr zapřel, ale my všichni
také /i já/! Rozdíl je v tom, jakou se potom
vydáme cestou, sebe-vraždou, nebo lítos-
tí a pokáním. Ostatně i Jidáš vrátil peníze
velekněžím se slovy: „Zhřešil jsem, zradil
jsem nevinnou krev“, /Matouš 26,14/;
ale pak mu nikdo z židovských představe -
ných nepomohl: „Ale oni mu odpovědě -
li: „Co je nám po tom? To je tvoje věc!“
A on odhodil peníze v chrámě a utekl;
šel a oběsil se“. /Mt 26,4-5/. Jednou před
pár lety o velikonocích dávali film o Ježíšo -
vi, kde jsem byl překvapen, jak se při roz-
hovoru Ježíš omlouvá: Odpusť mi Jidáši.
Kardinál Miloslav Vlk před vydechnutím
vyřkl slova: „Nejkrásnější Král“. Ježíš na kří-
 ži vyslovil: „Otče, odpusť jim, nevědí, co či-
ní“. U sv. Lukáše jsou adresována kajícímu
bezejmennému člověku a nakonec Bohu:
„Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou
v ráji“, a „Otče, do tvých rukou odevzdá -
vám svého ducha“. /Lk 23, 42, 46/. 

První slovo, které Ježíš po vzkříšení řekl,
bylo: – Marii Magdalské: „Proč pláčeš?
Koho hledáš?“, „Marie“, – apoštolům:
„Pokoj vám!, – a nevěřícímu Tomášovi:
„Nepochybuj a věř! 

„Velikonoce pøinášejí naději“ 
Na rozdíl od Vánoc nebude asi mnoho

našich občanů tvrdit, že se těší nebo těši-
li na Velikonoce. Patřím ke generaci, která
především na venkově a v malých městech
prožívala rok ve střídavém cyklu církevních
svátků na podloží zemědělské civilizace.

To se projevovalo i v textech pronášených
modliteb. 

Velikonoce, májové pobožnosti, pro-
cesí Božího těla, mariánské pouti v srpnu,
svátek sv. Václava, Dušičky a Vánoce. Vel-
kými a oblíbenými svátky byly posvícení
a pouť či na Moravě hody. Lhal bych, kdy-
bych tvrdil, že Velikonoce jsem v dětství
chápal podle církevního tvrzení, že jsou
to největší svátky v roce a hlavní svátky
celého křesťanství. Vůbec mě nelákala ko-
 leda, barvení vajíček a vyplácení děvčat
pomlázkou. 

To, co bylo na Velikonocích v našem dět-
 ství přitažlivé, byl Boží hrob, respektive stráž
nás chlapců u Božího hrobu. Jaké však by-
 lo naše zklamání, že jsme nevyfasovali
přilbu a kopí. Ale pak přišel podvečerní prů-
 vod vzkříšení, který končíval až za tmy. 

Teprve později jsem byl více a více při -
tahován velikonočním dramatem, které ne-
 končilo propadem do smutku a rezigna-
ce, nýbrž Ježíšovým vzkříšením. A tak celé
jeho úsilí o nový a také pro nás kluky krás-

 ný život, pochopení a přátelství znamena -
lo vítězství. 

V tomto světle všechny ty oběti, nespra -
vedlnosti a věznění 50. let – doba mého
dětství a dospívání – získávaly nový smysl
a zde se rodila naděje. Pokaždé, když jsem
slyšel či vyslovoval „ono to prask ne“, se mi
vybavil odvalený kámen od hrobu. 

A tak po letech vím, proč na slavení
Velikonoc přicházeli skauti i sokoli, orlové
a degradovaní důstojníci. Všichni ti, kteří
věděli a v jejichž očích zářila naděje a ra-
dost. Čím více jsem se nořil do tajemství
Velikonoc, tím více jsem si je zamiloval.
Zkuste to také. Není vůbec nic ztraceno.
Podrazy, zbabělost i zrada, to vše prohra-
je, tak jako tomu bylo i o Kristových Veli-
konocích. Kámen z našich srdcí bude zno-
 vu odvalen. Kardinál Dominik Duka: 8. 4.
2012 pro Radiožurnál.

Na závěr mi dovolte pozvat Vás na ve-
 likonoční bohoslužby: na Zelený čtvrtek
v 18:00 hod. + zahrada Getsemanská, na
Velký Pátek v 15:00 hod. + Boží hrob, na
Bí lou sobotu: návštěvu Božího hrobu
v průbě hu dne; a večer Vigilii vzkříšení ve
20:00 hod. A na Boží Hod Velikonoční
v neděli v 9:30 hod. V pátek a neděli za-
zpívá sbor Ad Libitum. Chci vám, milí přá-
telé v Přelouči a okolí, popřát Požehnané
Velikonoce 2017, vděčnost a radost ze ži-
vota, otevřené srdce každému slovu Ježí-
še a snahu říkat pravdivá slova v pokoji. 

Váš P. Lubomír Pilka 
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Dobrý den vážení čtenáři. Na dneš-
 ní nabídku receptů pro vás mne inspi -
roval otec starověkého lékařství Hippo -
krates, který řekl: „Nechť ti je lék potravou
a potrava lékem.“ Takže dnes se bude
vařit z léčivek. 

MRKEV OBECNÁ
Že je mrkev zdravá, to už nám říkaly
naše babičky. Ale na našich jídelníč-
 cích na ni hodně zapomínáme, ač ji
můžeme celoročně připravovat. Co
o ní říkají chytré knihy? Samou
chválu. Z látek obsažených v mrkvi
je na prvním místě karoten. Ten si
naše tělo přeměňuje na vitamín A.
Ten ovlivňuje naši imunitu, zlepšu -
je zrakovou schopnost, odstraňu-
je šeroslepost, má omlazující účin-
ky, posiluje srdce, zlepšuje krevní
oběh… Na rozdíl od syntetického
vitamínu A se ho nemůžeme pře -
dávkovat. 

Mrkev můžeme konzumovat v sy-
rovém ale i vařeném stavu. V syro -
vém stavu je třeba ji co nejjemněji
nastrouhat. Přidáním jablka, medu
(cukru) z ní vytvoříte báječný salát.
Vařená nebo dušená se podává na
spousty způsobů. 

Vyzkoušejte si mrkvovou šťávu
Asi kilo na kolečka pokrájené mrk-
ve podlijte 1/2 litrem vody a uvařte
do změknutí. Rozmixujte, zahřejte
na 80 C. Tak zabráníte rychlému
zkvašení. 

MIŘÍK CELER
Celer známe všichni jako výbornou
polévkovou zeleninu. Že je dosti
lé čivý se už však ví méně. Chytré
kni hy o něm píší, že obsahuje vi-
tamí ny A, C, skupinu B, minerální
látky – vápník, hořčík, draslík. To
jsou všechno látky, které naše tě-
lo potřebuje. Nezaměnitelné je ta-
ké jeho příjemné aroma a výbor-
ná chuť. Také o něm nevíme, že je
mírně mo čopudný, pomáhá ledvi-
nám, močo vému ústrojí, dně. Stej-
ně jako u mrk ve platí u celeru i to,
že nejzdravější je v syrovém stavu.

To ale nezname ná, že ho nebudete te-
pelně upravovat. 

CELEROVÁ POMAZÁNKA
Očištěný celer jemně postrouhejte, po-
kapejte citronovou šťávou, přidejte na-
strouhaný tvrdý sýr, tatarskou omáčku,
(bílý jogurt), prolisovaný česnek, špet-
ku soli. Dobře promíchejte. Podávejte
s bílým pečivem. 

SMAŽENÝ CELER
Očištěný celer pokrájejte na centime -
trové plátky, pokapejte z obou stran
citronovou šťávou, vložte do vroucí
osolené vody, kterou též můžete
oky selit citronovou šťávou a do po-
loměkka povařit. Vyndejte, nechte
osch nout a obalte v těstíčku. To zho-
tovíte z vajíčka, mléka a polohrubé
mouky. Obalená kolečka celeru vklá-
 dejte do rozehřátého tuku a dozlato -
va usmažte. Můžete podávat s vaře-
ným bramborem nebo bramborovou
kaší.
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Další léčivkou, kterou lidstvo hoj-
ně používá v kuchyni po tisíciletí, je
cibu le kuchyňská. Její nenahraditel-
nost v kuchyni je jednoznačná. Tou
další vý sadou je její léčivý účinek. Spo-
 lu s čes nekem stojí na úplném vr -
cholu přírod ního léčitelství. Obsahuje
množ ství vitamínů, hlavně C, minerál -
ní látky – vápník, sodík, draslík, žele-
zo, snižuje cukr v krvi, zlepšuje trá-
 vení, čistí zažívací orgány. Ve výčtu
dobrých účinků by se dalo pokračo -
vat. Má to však jednu podmínku. Mu-
síme ji kon zumovat v syrovém stavu.

Tepelná úpra va léčivé látky téměř zni-
čí. Musíme uvažovat, kdy a kde ji
použijeme. Chvalozpěv na cibuli za-
končím nabídkou receptu vhodného
k léčbě nachlazení a receptu na po-
chutinu vhodnou při různých pose-
 zeních. 

CIBULOVÝ SIRUP
Rozmixujte 3–4 velké cibule, zalijte
medem (nešetřete), dobře promíchejte
a nechte 2 hodiny stát. Následně přes
gázu směs vymačkejte. Při zánětu prů-
 dušek, kašli, chřipce si dejte každou

hodinu lžičku. Již druhý den se vám
uleví. 

SMAŽENÁ CIBULE V TĚSTÍČKU
Oloupanou cibuli nakrájejte na koleč -
ka, obalte v těstíčku (mouka, vajíčko,
mléko, špetka pálivé papriky) a dozla -
tova opečte. 
Poznámka – vůbec nevadí, že se vám
kolečka rozpadnou. Na chuti to ne-
 ubere. 

Dobrou chuť a hodně zdraví vám
přeje Pavel Culek

V článku pro tento měsíc se zaměřím na téma převo-
du nemovitostí a okolností s tím spojených.

Nemovitost může změnit vlastníka zejména na zákla-
 dě koupě, směny, darování nabytí nemovitosti v dražbě.
Změna vlastnického práva se tedy liší tím, zdali k převo-
du dochází za úplatu či bez ní. Obecně platí, že převody
bezúplatné, jsou méně právně komplikované, proto se bu-
du v dalším pokračování článku věnovat pouze koupi ne-
movitosti.

Co prodávám? 
Zdánlivě snadná otázka může mít složitou odpověď. Před
převodem nemovitosti je třeba si uvědomit, jaké pozemky
a stavby vlastně chci na druhého převést. Od 1. 1. 2014
platí opět stará zásada stanovující, že stavba náleží po-
zemku, je tedy jeho součástí a už nelze převést stavbu bez
pozemku pod ním. Tato zásada se ale uplatní pouze teh-
dy, pokud stavbu a pozemek vlastní stejný subjekt. V pří-
padě, že vlastník pozemku je odlišný od vlastníka stavby
na ní, stále lze obě převést zvlášť. S úvodní otázkou se váže
další souvislost. Při prodeji je třeba pečlivě ověřit, co vše
vlastním – pozemek, stavby, přilehlé pozemky, podíly na
okolních pozemcích či stavbách, podíly na společných čás-
tech budovy u bytů. To lze zjistit na pobočce katastru ne-
movitostí v případě, když si vyžádám výpis listů vlastnictví
dle rodného čísla.

Co je to právní a faktická vada? 
Často se setkáváme ve smlouvách s prohlášením o tom, že
nemovitost je převáděna bez vad právních i faktických.
Strany ale mnohdy netuší, co se pod těmito pojmy skrývá
a tím se často dopouští uvádění druhé strany v omyl. Va-
da právní je vada, kterou nelze očima vidět, nelze se jí do-
tknout, ale je to vada, která ulpívá na nemovitosti. Jedná
se často o zástavní práva pro banky poskytující hypoteční
úvěry, věcná břemena atd. Platí, že tyto vady přechází na

nabyvatele! U vad faktických se už toliko nechybuje, ovšem
před převodem nemovitosti se doporučuje si její stav nechat
překontrolovat odborníkem. Přeci jen se nekupuje rohlík, ale
věc za mnohdy celoživotní úspory. V případě odhalení va-
dy faktické až po převodu nemovitosti nemusí nabyvatel
klesat na mysli, i takovou situaci lze vypořádat k jeho spo-
kojenosti. O tom třeba v jiném článku.

Za kolik to prodávám a jak je to s daní za převod nemo -
vitosti? 
Jednou z podstatných náležitostí kupní smlouvy je i kupní
cena. Kupní cena je stanovena především dohodou stran
či na základě znaleckého posouzení. Ohledně jejího zapla -
cení je třeba být velice opatrný. Zárukou jejího zaplacení
může být využití tzv. advokátní úschovy peněz. To funguje
tak, že advokát přijme kupní cenu na svůj účet, který má
pro takové účely zřízený. Strany vyřídí převod nemovitosti
v katastru nemovitostí a jakmile je tento přepis proveden,
advokát vyplatí kupní cenu prodávajícímu. Tak má kupu-
jící pojistku pro případ nezdárného přepisu nemovitosti ať
už z jakéhokoliv důvodu, že mu s ní prodávající takříkajíc
„nezmizí“.

Na konec článku doporučuji nespoléhat na vzory smluv
uvedené na internetu. Jakkoliv se mohou zdát kvalitní, laik
nedokáže najít jejich nedokonalosti, kterého při nejlepším
mohou stát jen zamítnutý návrh zápis změny podle tako-
vé smlouvy do katastru nemovitostí, když každý takový zá-
pis stojí 1.000 Kč. V horším případě opomene v takové
smlouvě na nezbytné formulace a později na tom bude
tratit část kupní ceny. Takových situací bohužel s dostup-
ností internetu přibývá. Proto se doporučuje, stejně jako
v jiných případech ve zcela odlišných oborech, obrátit se na
odborníka.

Mgr. Jan Novák, advokát
www.advokatikh.cz/mgr-jan-novak
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Rozčarování po zavedení dualismu
Vznik dualismu byl pro českou spo-

lečnost nemilým překvapením, ba přímo
projevem nevděku a urážkou. České ze-
 mě se pod taktovkou Vídně utápěly v mo-
 ři Předlitavska, kam vedle českých a ra-
kouských zemí patřily i Halič, Bukovina,
Istrie a Dalmácie. Dokládají to i slova
pře loučského kronikáře. Jsou plná emo-
cí a ukončuje je patos citace slov chorá -
lu Svatý Václave, vévodo české země:

„České zemi vede se tedy pod vládou
rakouskou čím dál tím hůř. Miliony daní
vycházejí jen ze země, aby se do ní více
nevracely. Korunovat se císař posud ne-
nechal za krále českého a samosprávu
svou máme jen na papíře, jazyk náš če-
ský, ač rovnoprávnost v zemi prohláše-
na, jest posud jen „Popelkou“ ve školách,
v úřadech a v životě veřejném vůbec. Bo-
 je českého národa s tak mnohými zjev-
nými nepřáteli a zákeřníky nepřestávají.
Bůh nám buď milostiv! – „Svatý Václave,
nedej zahynouti nám ni budoucím!“–“

Ve volbách roku 1867 mají podporu
Přelouče politici, kteří chtějí hájit ná rod-
ní zájmy. Rada města Přelouče zasílá
31. března telegram do Národních listů,
který je provoláním slávy vlastenecké
šlechtě „bojující věrně za práva koruny
Svatováclavské“. Zaznívají v něm slova:
„Nedejme se! Nikdy slunce nezašlo, aby
opět nevyšlo!“ Regionálním hrdinou z řad
vlastenecké šlechty se stal choltický hra-
 bě Theodor Thun, kterému (a jeho ženě)
přeloučská deputace osobně vyjádřila své
díky. Kuriový systém voleb, v němž zásad -
ní roli sehrával majetek hlasujících, a re-
 lativní chudoba českého národa v této
době však způsobily, že česká politika se
opět ukázala být slabou a neschopnou
prosadit změny. Vyústila v širokou pasiv -
ní rezistenci, v níž česká politika setr vá-
 vala až do 70. let 19. století.

Pravým políčkem českému národu se
pak stala 8. června korunovace Františka
Josefa I. uherským králem v Pešti, sym-
bol nového rozdělení monarchie Habs-
burků, ale zároveň i pošlapání českých
tradic. Ač se František Josef I. honosil ti-
 tulem českého krále, korunovace na če-
ského krále dosud neproběhla. V českém
dobovém tisku i rukopisných textech
(včetně přeloučské kroniky) je František
Josef I. často titulován král, a ne císař. Je
tak zdůrazněn jeho vztah k naší zemi,

ale je v tom i jakýsi osten, vytrvalá výčit -
ka a výzva k tomu, aby František Josef I.
dostál svým povinnostem.

Návrat korunovačních klenotů 
do Prahy

Do této rozjitřené atmosféry zapadne
událost, jíž věnoval Ignác Mašek z celé -
ho roku 1867 nejvíce pozornosti – návrat

českých korunovačních klenotů z Vídně
do Prahy. Tam byly odvezeny předchozí-
 ho roku v časech prusko-rakouské války,
aby se nestaly pruskou válečnou kořis-
tí. (Připomeňme, že Praha byla skutečně
delší čas okupována.)

Ignác Mašek se rozhodl vložit do své-
 ho kronikářského zápisu
několik obecnějších in-
formací o korunovačních
klenotech. „Insignie a ko-
 runovační klenoty králov -
ství Českého jsou: kromě
jmenované koruny Svato-
 václavské také žezlo, říš-
ské jablko, prsten a meč
sv. Václava. K oděvu ko-
runnímu náleží mimo to-
 ho královský plášť, štola,
střevíce a punčochy. To
vše chová se ve zvlášt ním
sklepení v kapli sv. Vác-

lava na hradě Pražském pod sedmi klí-
či, jež tolikéž předních hodnostů zem-
ských střeží.“ Připomněl také, že klenoty
se v minulosti už jednou z Vídně vrace -
ly. Do Vídně byly ukryty v době hrozby
švédských vpádů do českých zemí za tři-
 cetileté války (r. 1637) a vrátily se až ro-
ku 1791, za vlády Leopolda II. Dále je tu
poznamenáno, že českou korunou, již
Ma šek metaforicky nazývá „hlavním pal-
 la  diem čili záštitou nerozlučné spojitosti
zemí českoslovanských“ a „znakem oba  -
polné, přísahami stvrzené smlouvy mezi
panovníkem a národem“, bylo korunová-
 no 23 osob. (Jinde se uvádí 22.) „I nyněj -
ší panovník J. V. císař Frant. Josef I. slíbil
deputacím slavného sněmu království
českého, jsa již korunován korunou Sva-
 toštěpánskou, že se dá korunovati za krá-
 le českého, markrabí moravského a kní-
 žete slezského.“ 

Oba návraty korunovačních klenotů
zpět do vlasti byly pro obyvatele českých
zemí významnou událostí, byl tu však
jeden zásadní rozdíl. Zatímco návrat ro-
ku 1791 proběhl ve vší důstojnosti, roku
1867 bylo patrné, že se vládnoucí kru-
hy snaží Čechům vítání vracejících se
klenotů co nejvíce znepříjemnit – kle-
noty byly vezeny co nejrychleji železni-
cí, a to v nočních hodinách ze 28. na
29. srpna. „Ale statečný lid náš na Mo-
ravě a v Čechách nedal si překážeti ani
tmou noční, ani rychlostí vlaku a doká-
zal způsobem velebným a uchvacujícím,
že k drahocenným pokladům těm chová
v srdci svém tutéž lásku a úctu jako před-
 kové jeho. Moravou a Čechy byla jízda
tato nepřetržitým triumfem, jehož se
účast n ilo na sta tisíc lidu i z krajin vzdá-
 lených. Velkolepý to pohled času noční-
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 ho, když z obou stran železné dráhy stá-
 ly dlouhé řady lidu jásajícího. Pochodně,
ohňostroje, na vrších ohromné hranice
hořící velebně prorážely tmu, aby svět
zvěděl, jak Moravané a Češi stejně smý-
 šlejí. Ano, slavili jsme velký svátek ná-
rodní. Víme také všichni proč.“

Vlak měl projet i Přeloučí, která leže-
 la na hlavní dráze. Naše město „nechtě -
lo zůstat mezi posledními“ a dobře se na
tuto událost připravilo. Vyzdobeno bylo
nádraží, na radnici vlály prapory a zkrá -
š leny byly i jiné domy. S přicházejícím
šerem a následnou tmou se dostavily
i světelné efekty – „večer pouštěny prs-
kavky“, ale především byly zapalovány
„mohútné“ ohně, „což poskytovalo obraz
krásy neskonalé“. „Na oslavu … zahoře -
la veškerá návrší v jasných plamenech
ohňů.“ Působivé byly i zvukové efekty
nesoucí se nocí, krajem se nesl „temný,
daleko se rozléhající hukot střelby“ z Ku-
 nětické hory i jiných míst. Z blízka i da-
leka přicházeli lidé a stavěli se kolem
dráhy. Přímo na nádraží přišli členové
městské rady, členové pěveckého spolku
Vojmír a zástupci živnostenských jednot
s prapory.

Čekání bylo jistě dlouhé, davy se do-
 čkaly až kolem šesté hodiny ranní 29. srp-
 na. Okolím železnice znělo mohutné vo-
 lání „Sláva!“ Hudba, čekající taktéž na
nádraží, začala hrát. Z poznámky v kro-
nice si lze snad vyvodit, že šlo až o jaký -
si souboj melodií: „Hudba spustila hymnu
královskou, ale v nejbližší chvíli všechen
shromážděný lid zpíval Kde domov můj.“
V tu chvíli již ale vlak mizel v nedohled -
nu. „Za odjíždějícím vlakem dlouho – dlou-
 ho pohlíželi všichni. A když vlak zmizel
nám, mnohé oko bylo zaroseno.“

Po hodinách čekání se lidé dočkali si-
 ce intenzivního, ale také krátkého zážit -
ku. Není divu, že se snažili tento význam -
ný okamžik ještě prodloužit. Vzrušený
dav se vrátil z nádraží do centra města
a zastavil se na náměstí. Starosta města
Bestachovský vyzval obyvatele k trojímu
zvolání „Sláva koruně české!“ Od devá-
té hodiny se v kostele konalo slavnostní
Te Deum, na němž „zajisté mnohá vrou-
cí modlitba spěla k nebesům, aby s vra-
cející korunou vrátilo se nám i blaho i slá-
 va bývalá“. Jistou nevůli vyvolal ten fakt,
že se bohoslužby účastnilo i úřednictvo,
tedy vlastně zástupci strany vládní, jež
„všude překážky činila“. „Ano vláda vídeň -
ská nejen že trpěla, když národu našemu
takřka každodenně od rozličných nepřá -
tel útržek se dostávalo, ale i lhostejně

hleděla na to, když naši posvátnou koru -
nu českou tupili a nejraději by rozme-
ta li prach její do všech úhlů světa.“

Ani jiné demonstrace národní jed-
noty (např. položení základního kamene
Národního divadla roku 1868 nebo tá-
bor lidu na Kunětické hoře roku 1869,
obé za účasti obyvatel Přelouče), ani po-
 litická jednání (návrh fundamentálních
článků roku 1871) nic nezměnily. Fran-
tišek Josef I. se i přes své sliby nikdy ko-
runovat českým králem nenechal.

Josef Svatopluk Machar tak o české
koruně napsal ve své sbírce Tristium Vin-
 dobona (vyd. 1893) následující verše:
„Ať oplete tě pavouk! Nerušený/ ten ob-
raz bude! Ty tak zastřena,/ z králů je po-
pel, národ ponížený -/ ta trocha cti ne-
buď ztracena!“ Machar konstatuje: „Nač
nutit tebe v něčí lysé skráně,/ jež o tě
vůbec ani nestály?“ a dochází k závěru,
a jistě není ve své době sám, že ona za-
strčenost české koruny v „zamříženém
temném ústraní“ není ani tak symbolem
ponížení národa jako spíš dokladem to-
ho, že čas králů se stává pouhou pohád -
kou. Jsou to slova téměř prorocká.

(pokračování příště)

Martin Štěpánek

Poznámka: Seznam použité literatury
bude uveden až na konci celého cyklu.
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Jméno oblíbeného hraběte Theodora
nesl mohutný dub u cesty od obory 

v Cholticích do Svinčan. 
Roku 1982 tento zhruba 750 let 

starý strom zapálil blesk. 
Dnes už se na místě nachází jen 

nepatrné zbytky tohoto dubu, 
ale také jeho pokračovatel Theodor II.,

vysazený roku 1997



V dnešním článku se pokusíme přiblížit historii městského par-
 ku v centru města. Podíváme se také na lokalitu tradičně nazýva -
nou „pod parkem“, neboť s tématem úzce souvisí.

Pokud bychom ještě na počátku 19. století stáli pod dnešním
parkem, viděli bychom poměrně strmé slínové návrší. Na něm by
byly zřejmé zahradní a hospodářské části domů umístěných na
severní straně náměstí, jejichž historie sahala až do středověku.
Specifickou stavbou je v těchto místech kostel sv. Jakuba, nejstar -
ší nadzemní kamenná stavba ve městě, kolem kterého se až do
konce 17. století nacházel hřbitov (lidské pozůstatky zde byly na-
 lezeny ještě při archeologickém výzkumu v letech 2006–2008).
Nedaleko něj se nacházela (a nachází) fara, která však roku 1809
vyhořela (vedle fary je ještě statek bez čísla popisného, zástavba
v těchto místech byla nejméně již v roce 1839). V souvislosti se
stavební obnovou fary byl, jak uvádí přeloučská kronika, „dřívěj -
ší strmý sráz za farou upraven navezením zeminy ve svažitou
farní zahradu“. Lze předpokládat, že v té samé době zavezli naši
předkové i skálu za ostatními pozemky. Stalo se tak asi do roku
1815–1816. Tím vznikl pěkný prostor, který bylo možno využít. 

Koncem 19. století přišla konečně vhodná chvíle k realizaci.
Nejdříve byly na počátku 80. let 19. století demolovány domy na
severní straně náměstí a byla zde vystavěna budova školy. Poté
začaly pozvolna přípravy na výstavbu budovy Občanské záložny.
V roce 1886 byl odkoupen dům čp. 43, který stál na rohu náměs -
tí a ulice. V roce 1888 koupila Občanská záložna sešlý dům čp. 42
se zahradou (stával přibližně v místech dnešního vchodu do par-
 ku z Hradecké ulice). Zahrada hraničila s městský sadem, který byl
založen v roce 1884 „na bývalé zahradě Adamcovské“ (uvádí opět
kronika). Jako první dům od školy stála tzv. opatrovna vystavěná
teprve roku 1882. Roku 1890 odkoupila Záložna ještě prostřední
dům čp. 44. Městský důchodní Jan Dítě navrhl dům čp. 42 i se
stodolou zbořit a upravit zde vkusný park. To se v průběhu let
1888–1889 povedlo a areál byl zpřístupněn veřejnosti. Koncem
90. let 19. století byly demolovány domy na východní straně ná-
městí a vznikla zde budova Občanské záložny (1899–1901). Zá-
loženský park byl následně spojen s městským sadem. V parku
byla roku 1893 umístěna busta Jana Dítěte od známého pražské -
ho sochaře Bohuslava Schnircha. Zeď a průchod do parku z dneš-
 ní Hradecké ulice byla vystavěna v červenci 1903 dle návrhu Ru-
 dolfa Kříženeckého, stavbu realizoval přeloučský stavitel Antonín
Kotýnek. Průchod z náměstí mezi školou a Občanskou záložnou
byl stavěn od března do května 1903 stejnými tvůrci. O údržbu par-
 ku se od 90. let 19. století město a Občanská záložna dělily. Zají-
 mavostí je, že 8. listopadu 1915 zde byla vysazena Okrašlovacím

spolkem „Lípa Husova“. Pamětníci vzpomínají, že za první repub -
liky se do parku dalo vstoupit pěti branami, které zavíral na noc
zaměstnanec města, který se o park staral.

Zatímco brána z Hradecké ulice byla několik let po druhé svě-
 tové válce odstraněna a mříže odvezeny nejspíše k evangelické -
mu kostelu, průchod z náměstí se dochoval dodnes. Na konci
70. let 20. století byl vedle něj vybudován ještě objekt čp. 1340
sloužící jako veřejné záchodky. Zajímavé je, že fasádu směrem
na náměstí má zdobenou úplně stejně jako Občanská záložna,
ačkoliv byla vystavěná o sedm desetiletí později, zřejmě se tak
stalo na základě požadavku památkářů. Až do roku 1955 spa-
dal park částečně pod finanční ústavy navazující na Občanskou
záložnu a město Přelouč. Teprve potom celý park spadl pod sprá-
vu národního výboru, byl osvětlen a získal mobiliář.

Nyní se podíváme stručně na historii lokality „pod parkem“.
Pod skálou nedaleko fary stávala od středověku budova lázní,
kterou před 1770 nahradily dva objekty (čp. 63 a 64). Dochovaly
se zde zřejmě až do počátku 20. století. Přibližně v těchto místech
je dnes podstavec neuskutečněné sochy, který sem v 80. letech
20. století umístila místní undergroundová umělecká skupina
NH 929. Za vodotečí Švarcavy se nacházely polnosti či louky, a to
až do první republiky. Od roku 1889 byly v majetku Občanské
záložny. Dnešní hřiště „pod parkem“ bylo založeno ve 20. letech
20. století. Vrby u cesty od stadionu k mostku byly vysázeny v ro-
ce 1923 Okrašlovacím spolkem. Zajímavostí je, že v 70. a 80. le-
tech 20. století byla „pod parkem“ plánována výstavba tzv. Areálu
zdraví, kde měly být různé sportovní objekty. 

Co se týče vývoje názvu parku, oficiální název nesl donedáv -
 na zřejmě pouze dva, ale jak dlouho, a jestli vůbec byly užívány,
nelze ověřit. V zápisu kroniky z roku 1884 se hovoří o „okrasní
za hradě“, o čtyři roky později o „městském sadu“. Když 2. června
1892 zemřel Jan Dítě, rozhodlo hned druhý den městské zastu-
pitelstvo a správa Občanské záložny, že v „městském sadě“ bu-
de stát jeho busta a oficiální název areálu bude „Sad Dítětův“.
I v roce 1893 kronika hovoří o „městském sadu“. Poslední zmín-
ka v kronice je z roku 1904, kdy se poprvé hovoří o „parku“. Josef
Ledr ho v roce 1926 označuje jako „park záloženský“. J. V. Flos ve
své práci Napříč Přeloučskem z roku 1928 uvádí ovšem opět „měst -
ský sad“. Konečně v dubnu 1956 byl park pojmenován „Park pio -
nýrů“ a dokonce opatřen cedulí s názvem.
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Historie pøeloučského městského parku 
od støedověku do 20. století



Správná odpověď na naši březovou fotohádanku zněla
„Na fotografii z roku 1974 vidíme starobylý dům čp. 91,

který dříve sloužil jako hostinec „U Libuše“. Krátce po vyfoto-
grafování byl zbořen. 

Dnes se v jeho mistech nachází parkoviště u obchodního
domu Billa.“

Správnou odpověď nám zaslal pan Jiří Zachař a stává se
tak naším dalším vítězem.

Do dubnového vydání jsme si pro vás připravili další sou-
těžní úkol

Ptáme se, kde stával dům, který vidíte na fotografii a co na
jeho místě najdeme dnes?

Správnou odpověď očekáváme jako obvykle na známé
adrese rost@mestoprelouc.cz.
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Vždy přitahují pozornost a jsou obdivovány, kdekoliv se obje -
ví. Těmito slovy lze charakterizovat obrazy a sochy MUDr. Aleše
Bučka. V tvorbě malíře se vyskytují různá témata, která jsou vět-
 šinou zpracovaná technikou klasické olejomalby na plátně sro-
 zumitelnou všem divákům. Vedle portrétů, se objevují také mo-
 tivy z přírody – nevyčerpatelného zdroje inspirace. Téma krajiny
je pro výtvarníka Aleše Bučka důležité již proto, že jeho učite -
lem je malíř – krajinář MgA. Zdeněk Daněk, se kterým dodnes
jezdí do plenéru malovat.

Letos od 29. dubna do 31. května 2017 si lékař a malíř
Aleš Buček připravil pro návštěvníky Divišovy vily výstavu s ná-
 zvem „Pardubicko – jeho krajina a tváře“. Navázal tak na
loňskou úspěšnou květnovou výstavu v Divišově vile v Přelou -
či nazvanou „Přelouč, Přeloučáci a Přeloučsko“. 

Po celý rok si Aleš Buček hledá informace a podněty kde
malovat. Nesoustředí se jen na Přeloučsko nebo Pardubicko.
Díky častému cestování čerpá od lidí, se kterými přijde do kon-
taktu, informace a rady, kde hledat zajímavou krajinu, opravdu
po celé naší vlasti, získává podněty do Tiských stěn, Děčína a na
Kokořínsko. Při cestách za rodiči na Moravu jezdí přes oblast
Podorlicko, také zde se dívá pozorně na malebnou krajinu s vo-
 dorovnou linkou hraničních hor a snaží se vybrat z této oblasti
plenérové pohledy. Nejen výtvarníkům je známé, že na Podor lic-
 ku na přelomu 19. a 20. století vznikla vrcholná díla význam-
ných českých krajinářů, v okolí několika vesnic, někdy nazýva -
ných českým Barbizonem. Cílem malířů barbizonské školy, kte ří
se kolem roku 1830 usadili v okolí vesnice Barbizon ve Francii
byl návrat k reálné přírodě. Zde se zrodil nový směr zvaný ple-
nér, nebo-li malba v přírodě pod širým nebem. Právě malování
v plenéru je vítanou změnou i pro Aleše Bučka oproti ateliéro -
vé tvorbě. Přiznává, že jeho stálým, „malým Barbizonem“ je
choltická obora, odkud pochází nejvíce jeho obrazů z plenéro -
vého malování přírody.

Zdálo by se, že krajinomalba je dávno vyčerpaný námět, ale
malířova tvorba dokazuje pravý opak a životnost tématu umí ob-
 hájit. Svými obrazy ukazuje rozmanitost koutů v naší vlasti, ke
kterým patří i krajina našeho Přeloučska a Pardubicka. Ačkoliv
je námět krajinomalby v posledních letech dlouhodobě opomí-
 jený, přece jenom obrazy s touto tématikou stále vyvolávají po-
 zitivní pocity, jako jsou domov, svoboda, rodina, vlast a především
harmonie. Výtvarné činnosti věnuje malíř téměř všechen svůj
volný čas. Jeho obrazy plní nejen dekorační funkci, ale přímo vy-
 bízí k přemýšlení, že krajina i portrét člověka má svého tvůrce. 

Jeho stálicemi v inspiraci jsou světově známí malíři. Kdo se
soustředí na jejich obrazy, pochopí proč je malíř Aleš Buček
tolik obdivuje a nachází v nich inspiraci pro své obdivuhodné
portréty a krajiny.

V portrétech u Aleše Bučka jednoznačně vede Rembrandt
Harmenszoon van Rijn, který je považován za jednoho z nejlep -
ších nizozemských malířů. Krajinu ovládá ruský malíř Ivan Šiškin,
který je mistr harmonie lesní krajiny. Zaznívá i jméno Franze
Halse, významného nizozemského malíře, který společně s Rem-
 brantem náleží k předním představitelům velkého portrétního
umění. Hals dokáže zachytit každý znak jiným způsobem. Vy-
tvořil tváře, v jejichž výrazech lze spatřit i osobnost jejich nosi-
 telů. Hals dával přednost dennímu světlu, nebo spíše stříbřitým

tónům. Rembrandt ve svých obrazech používal spíše zlatavé svět-
 lo a řídil se pravidlem přímočarého šíření světla, ale především
dal šerosvitu zcela novou živou podobu. Však obdivovatel vel-
kých umělců MUDr. Aleš Buček cituje dnes již klasický výrok:
„Když se díváte na Halse, máte obrovskou chuť malovat, když
se díváte na Rembrandta, tak vás to přejde.“ Za svůj život stihl
Hals, Rembrandt a Šiškin namalovat nespočet obrazů. Zane-
chali lidem technické mistrovství malby a mnoho malířů se ji-
mi nechalo inspirovat. Nepochybně mezi ně patří i portrétista
a krajinář MUDr. Aleš Buček.

Marcela Danihelková
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Autorská výstava v Divišově vile MUDr. Aleše Bučka
Pardubicko – jeho krajina a tváøe



Jeden z prvních překážkových a rovinových mítinků České
re publiky se měl uskutečnit na uznávaném dostihovém závo diš-

 ti Kolesa u Kladrub nad Labem. Koleský dubnový mítink (8. 4.)
se s technických neuskuteční díky dlouhé zimě. Dostihové první
Koleské mítinky se uskuteční 12., /pravděpodobně hl. mítink to-
 hoto závodiště/a 27. srpna. Závěreční mítink ČR překážkových
a rovinových dostihů se v Kolesách uskuteční 4. listopadu 2017.

Josef Vaníček Jun.

Jako každý rok, tak i letos se mladí hasiči z Přelouče zúčast-
 nili zimních hasičských závodů tzv. Hasičských piškvorek pořá-
 daných v Hlinsku 18. 3. 2017. Sbor byl reprezentován ve všech
soutěžních kategorií – přípravka (od 4 do 8 let), mladší žáci
(od 8 do 12 let) a starší žáci (od 12 do 16 let). 

Soutěžní disciplíny: Uzlová štafeta, štafeta dvojic (uprave -
ná pro 3 závodníky), štafeta 3 x 15 m (celkem ve třech úsecích
museli závodníci postupně připojit karabinu na sací koš, spojit
jednu hadici ,,B“ a zapojit tři hadice ,,C“), hasičské sání (závod -
níci museli postupně proběhnout připravenou dráhou, na jejímž
konci je čekalo vysátí kelímku s limonádou pomocí brčka), do-
ručení poplašné zprávy (účastníci měli za úkol projet slalomo-
 vou dráhou na koloběžce, po cestě vyzvednout připravenou do-
 pisní obálku a na konci ji celou vhodit do poštovní schránky.
Dva závodníci z každého družstva zdolávali dráhu na koloběž -
ce a jeden pouze rychlým během).

Umístění: Družstvo přípravky obsadilo 6. místo, mladší žáci
si vybojovali také 6. místo a starší žáci se umístili na 5. místě.
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Dostihy – Kolesa

HASIČSKÉ PIŠVORKY

Inzerce



Evropská historie létání počíná ve-
řejným vzletem prvních balonů ve Fran-
 cii od června roku 1783. V českých ze-
mích byly první malé balony puštěny do
vzduchu v roce 1784 v Praze a v Židlo -
chovicích. V následujících létech puto-
vali Evropou nepočetní „aeronauté“, pro
něž se vzduchoplavba stala, alespoň
na čas, obživou. Někteří sami vzlétali
v balonech, jako tehdy proslavený Jean
Pierre Blanchard, jiní se omezovali na
vypouštění menších balonů bez posád -
ky, leckdy v podobě různých figur. Ti
i oni navštěvovali jen velká města, kde
byla naděje na slušný příjem ze vstup-
ného. V případě těch, kteří se sami od-
 važovali do nadpozemských výšin, byla
taková „hranice velikosti“ měst asi třicet
tisíc obyvatel. A tak menší města, mezi
něž patřila i Přelouč nebo sousední Par-

 dubice, po dlouhou dobu mohly o balo -
nech jen slyšet. Tím spíše, že do našich
končin přicházeli s balony povětšinou
cizinci a mezi jednotlivými vzlety balo-
nů byly mnohaleté přestávky.

Po roce 1870 se stále častěji stáva -
lo vypouštění menších balonů atrakcí při
různých národních slavnostech či při vý-
 letech školních dítek. Tyto balony, zpra-
vidla papírové a plněné ohřátým vzdu-
chem, někdy zhotovovali místní nadšenci,
avšak pořadatelům slav ností také vychá -
zeli vstříc někteří obchodníci s hračkami

či s galanterním zbožím. Přestože ob-
chodníci prodali pravděpodobně stov-
ky takových balonků, zpráv o jejich vy-
puštění je poskrovnu. Z Přelouče autor
nezná žádnou podobnou zprávu až do
konce devatenáctého století.

Ačkoliv i několik málo Čechů patři -
lo k oněm „potulným vzduchoplavcům“
devatenáctého století, skutečný rozvoj
vzduchoplavby v Čechách nastává až
za Zemské jubilejní výstav v roce 1891.
Po fiasku německého vzduchoplavce Ma-
 ximiliana Wolffa přišli do Prahy zku še-
ní francouzští balonisté Louis Godard
a Edouard Surcouf. Předvedli tu pětat-
řicet vzdušných cest a vzbudili doslova
nadšení, které v následujícím roce ved-
lo k založení České aeronautické spo-
lečnosti. Ta v roce 1893 od Godarda
za koupila vlastní balon, pokřtěný pak

jménem Ressel, a začala pořádat vlast-
ní balonové plavby. A s těmito balony
souvisí také činnost fotografa Rudolfa
Brunera-Dvořáka, rodáka z Přelouče,
který při různých příležitostech pořídil po-
 zoruhodné fotografie balonů (použitý
snímek je z roku 1891, pochází z publi-
 kace Krásné časy z roku 1995).

Zemská jubilejní výstava také přine -
sla první „leteckou“ událost pro Přelouč.
Dne 18. července 1891 přijel do Prahy
nejprve Edouard Surcouf s malým balo -
nem a v následujících týdnech tu usku-

 tečnil čtyři vzlety. Louis Godard přijel do
Prahy 10. srpna a přivezl s sebou velký
balon, nazvaný Victor Hugo. Po vyříze-
ní veškerých úředních formalit vzlétl
balon s oběma vzduchoplavci 13. srp-
na z balonové arény na Jubilejní výsta vě
a vítr ho unášel přes Nehvizdy, Sadskou,
Týnec nad Labem a Přelouč k Pardubi-
cím, kde přistál a kde byli vzduchoplav -
ci slavnostně uvítáni. Kdosi z Přelouče
tehdy pravděpodobně telegramem ozná-
 mil do Prahy přelet balonu.

V roce 1891 tedy balon přes Přelouč
pouze proletěl. K mnohem zajímavější
události došlo o dvanáct let později.
Dejme slovo Národním listům z 12. pro-
 since roku 1903.

Balon. Píše se nám z Přelouče: Dne
10. t. m. o 1 ½ hod. odpol. snesl se
nad naším městem obrovský balon od
východu k západu a za jasné pohody
a úplného téměř bezvětří očividně kle-
sal a také již mezi domy ochranné la-
no k zachycení balon spouštěl. Vojíni
zdejší hulánské posádky se strážmis -
trem Pavlíčkem v čele spěchali za balo -
nem a tento skutečně za spuštěné lano
na náměstí Přemyslově (dnes Sokolov-
ské náměstí – poznámka P.S.) zadrželi.
Klidně padl pak balon k zemi. V jeho
ko ši nalézali se pánové: Laveaux, fran-
couzský aeronautik, ředitel vzduchopla -
veckého oddělení při c. k. ministerstvu
války ve Vídni a nadporučíci: princ Louis
Orleánský z Braganzy pluku husarské -
ho, Quoika pluku dělostřeleckého a Kor-
 vin pluku mysliveckého, vesměs z Vídně.
Balon vznesl se ve Vídni a urazil dráhu
svoji za 5 hod. 40 min., zdržen byv prý
hustou, neproniknutelnou mlhou nad
Jihlavou. Za dozoru pana Laveauxa byl
na to balon vypuštěn, sbalen a na drá-
hu dopraven. Vzduchoplavci po svém po-
 hoštění u rytmistra zdejší posádky hu-
lánské pana z Maurigů vrátili se večer
vlakem do Vídně.

Pro Přelouč to byla nepochybně udá-
 lost, která vzbudila nemalou pozornost
obyvatel, dnes je však už víceméně za-
po menuta. Jen poznamenejme, že Lave -
aux byl francouzský instruktor vzducho -
plaveckého oddělení rakousko-uherské
armády, který cvičil vojenské balonové
piloty. Nadporučík Emanuel Quoika se
narodil v roce 1870 v Horních Beřkovi -
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V úterý 7. března proběhl křest již třetího románu přelouč -
ské autorky Jany Klimečkové KOČÁROVÁ CESTA. Za hojné účas-
 ti pozvaných hostů pokřtili nové dílo v zasedací místnosti Měst-
 ského úřadu starostka města Irena Burešová, starosta Zdechovic
Robert Chutic a administrátor Římskokatolické farnosti v Pře-
 louči P. Lubomír Pilka. Popřáli knize, aby si ji našlo hodně čte-
 nářů a připojili poděkování autorce za knihu, která opět zvidi-

 telňuje náš region, ale zároveň svoji hrdinku Markétu zavá -
dí na pozadí historických událostí až na dvůr Marie Terezie.
Přítomní si se zájmem vyslechli ukázky z knihy, kterou si mo -
hli na místě koupit. Zajímavý večer zpestřila svým vystoupe -
ním přeloučská zpěvačka Leona Šenková.  

Už nyní můžeme prozradit, že Jana Klimečková v součas -
nosti pracuje na další knize.

Užijete si s námi den plný zábavy,
soutěží, her, nezapomenutelných zá-
 žitků a úžasných překvapení.

Již třetí květnovou sobotu Vás areál
Tank Power v Přelouči přivítá na 9. roční -
ku tradiční TANK POWER SHOW. Celý
den bude probíhat nejen ve vojenském
duchu a těšit se můžete na spoustu no-
 vinek. Jedním z největších lákadel bu-
dou bezesporu závody malých dračích

lodí určené pro firmy i ostatní nadšence.
K vidění budou akční dobové ukázky
Klu bu vojenské historie Pardubice, his-
torická i současná vojenská technika,
panelová výstava: „Osudy pardubického
Zámečku“, ukázky dovedností Českého
červeného kříže a dobrovolných hasičů.
Součástí programu budou již tradičně
adrenalinové projížďky v BVP-1. Vyzkou -
šet můžete ale i lanové centrum, aqua-

zorbing, jízdu na čtyřkolkách, Battlefield
Live, řízení Hummeru H2 a spoustu dal-
 ších výzev. I tento ročník se můžete těšit
na účast Pardubické Celní správy, kte-
rá hostům představí současnou výstroj,
výzbroj, exponáty zadrženého padělané -
ho zboží a především Vám předvedou
ukázky se speciálně vycvičenými psy vy-
 hledávajícími drogy a jiné nebezpečné
látky. Městská policie Pardubice se zú -
čast ní v zastoupení jízdní policie s exhi -
bicí na ušlechtilých starokladrubských
koních. Po celou dobu bude k vidění vý-
 stroj a výzbroj určená právě pro jízdní
policii. Pro děti budou připravené sou-
těže rozdělené do dvou věkových kate -
gorií: 3–10 let a 11–15 let. Všichni sou-
těžící si odnesou drobnou odměnu za
svou statečnost. Soutěž pro starší ka-
tegorii – „O pohár generála Klemeše“ –
bude navíc zakončena slavnostním vy-
hlášením vítězů a první tři závodníci
obdrží pohár a věcné ceny. 

Celou akcí Vás bude provázet mo-
de  rátor a Dj Rádia Černá Hora Lukáš
Mercl. 

Záštitu nad letošním ročníkem pře-
vzali – člen Rady Pardubického kraje
René Živný, starostka města Přelouče
Bc. Irena Burešová a generál Jaroslav
Klemeš. 

Více informací na www.tankpower.cz.
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cích. Rodina byla českého původu, jak
naznačuje příjemní (původní podoba
Chvojka), hlásila se však spíše k němec -
ké jazykové oblasti. Jak je ze zprávy pa -
trné, Emanuel Quoika-Chvojka byl pří-
slušníkem rakouského dělostřelectva,
prodělal výcvik balonového pilota a v ro-

 ce 1904 od Rakouského aeroklubu ob-
držel diplom pilota volných balonů; nebyl
to diplom mezinárodních letecké fede-
race FAI, jak mylně uvádějí někteří au to-
 ři, FAI vznikla až o rok později. Quoika
později vykonal několik pozoruhodných
balonových plaveb. V roce 1909 si ve

Francii koupil letoun Blériot XI a málo
úspěšně se pokoušel létat na Semme-
ringu u Vídně. Nadporučík Korvin byl
dalším účastníkem balonového kursu,
v němž výcvik prodělával i Quoika, a to-
 též patrně platí i o npor. Louisi Orlean -
ském. Pavel Sviták

Køest nového románu

IX. TANK POWER SHOW – 20. 5. 2017



Na konci předešlého roku se na pul-
tech knihkupectví a v regálech prodejen
hudebnin objevily tři tituly, které dohro-
mady spojuje jedno dílčí téma – tu více,
tu méně (ale přesto) pojednávají o ces-
tách přes Přelouč. Pojďme si je stručně
představit.

Na přelomu podzimu a zimy byla vy-
dána obsáhlejší brožura Vladimíra a Zden-
 ky Rozehnalových nazvaná Tajemství
Trstenické stezky (vydavatelství Ing. Lukáš
Zeman – E-SMILE.cz). Publikace se sna-
ží sledovat spornou trasu tzv. Trstenické
stezky, a to především na území Pardu-
bického kraje. Popisovaná trasa začíná
za Kolínem a končí za Jevíčkem. Je urče -
na především turistům, pěším, na kolech
či vlakem jedoucím, snaží se cestu roz-
dělit do rovnocenných úseků (8 etap),
informovat o průběhu tras a zajímavos-
tech jak historických, tak i přírodních. To
vše je mj. doprovázeno mapami a četný -
mi fotografiemi. Přelouč je bodem na roz-
 hraní 2. a 3. etapy. Co se týče obrazového
materiálu, dostává se Přelouči nebývale
velké pozornosti – je zachycena na 14 fo-
 tografiích. Žádné jiné místo na cestě ne-
ní zachyceno tak obsáhlou kolekcí foto-
 grafií. (Snad se jedná o důsledek toho,
že do předchozí publikace V. Rozehnala
Města Pardubického kraje se Přelouč ne-
 dostala.) Fotografie a stručné texty si vší-
 mají i jiných lokalit Přeloučska (Kojice,
Chvaletice, Zbraněves, Zdechovice, Spy-
tovice, Řečany, Kladruby, Semín, Valy, Ště-
 pánov a Lepějovice).

Kromě praktického využití tohoto ti-
tulu na cestách bych vyzdvihl především
do jednotlivých etap vkládané fiktivní
dialogy historických osobností či svěd-
ků historických událostí. Výhodou těch-
to beletrizujících intermezz je to, že se ne-
 musí striktně držet faktů a větší prostor
tu dostává fantazie, pátrající po skrytých
tajemstvích našeho kraje. Jako příklad si
uveďme úryvek části dialogu Jana Sva-
topluka Presla a učitele o Zdechovicích
a okolí ze str. 52. „Tvář učitele Vencla se
stále ladila do úsměvu. „... Mne zajímá...
to, že se nad Zdechovicemi zvedá lesna -
tý pás hor, oplývajících železem. A také
jsou tu tři zvláštní názvy vsí, položených
v jakémsi rovnoramenném trojúhelníku.
Myslím si, že spolu souvisí.“ „Jaké to jsou
názvy?“ otázal se Presl a v jeho hlase za-
 zněl zájem. „Spytovice, Morašice a Zde-

chovice.“ „A co nám mají ty názvy pově-
dět?“ „Jméno Morašice by se mohlo od-
 vo dit od Morany, slovanské pohanské bo-
 hyně smrti. Spytovice by mohly mít něco
společného se zpytováním svědomí. Zde  -
chovice by potom byly posledním mís-
tem k posmrtnému odpočinku.“ – Na ji-
ném místě (s. 244) se autoři „dopouští“
i jiné hypotézy: „Zdechovice mohly plnit
funkci pohraniční karanténní stanice.“
Všech ny tyto úvahy jsou odrazem ne dáv-
 ných objevů středověkého pohřebiště v té-
 to obci, prý příliš velikého na tak malou
obec. Lingvista by jistě s výkladem názvu
místa Zdechovice – místo zdechnutí/
/smrti – ne souhlasil, ale přesto je v něm
jistý půvab.

Druhým titulem dotýkajícím se ales-
poň okrajově Přeloučska je kniha Jana
Řeháčka Od Pardubic k českomoravské -
mu pomezí. Jedná se o svazek rozsáhlé
edice Tajemné stezky (nakladatelství Re-
gia). Autor je především pardubickým pa-
 triotem. To se projevuje i na struktuře kni-
 hy – více než polovinu tvoří kapitoly z dějin
Pardubic. Až druhá, menší část zamě-
řuje pozornost i na jiná místa a směřuje
k místům u moravské zemské hranice
(např. Svojanov, Polička, Česká Třebová).
Občas se můžeme dozvědět některé za-
jímavosti z bližšího i vzdálenějšího oko-
lí Přelouče, jmenovitě jsou to informace
o Opatovickém kanálu, kapitoly o hradu
Lichnici, Heřmanovu Městci, (opět) o za-
niklých Lepějovicích nebo o Čívické stu-

dánce, o níž bude psáno i v příštím čís-
le Roštu. Kniha je čtivá a čtenář se do-
zví mnohé ze širší oblasti celého Par-
dubického kraje.

Cesty přes Přelouč se svým způsobem
týká i sólová nahrávka Vlakem Martina
E. Kyšperského (vyd. Polí5), který je dnes
známý především jako člen hudební
skupiny Květy a jako herec (např. seriály
Trpaslík a Svět pod hlavou). Vznik alba je
autorem vysvětlen přímo na obalu CD:
„Všechny texty k albu VLAKEM jsem na-
psal během jedné cesty rychlíkem z Pra-
hy do Brna. Přesněji mezi Hlavním ná-
dražím a vesnicí Bezpráví. Díval jsem se
z okna, poslouchal, co říkají lidé kolem,
přemýšlel, nechal těkat asociace. Od za-

čátku jsem věděl, že to bude deska, pro-
tože už při zapisování těch frází naska-
kovaly melodie.“ Album tedy vznikalo ve
vlaku, který se řítil i přes Přelouč. V mi-
nimalistickém pojetí nahrávky nelze pří-
mou souvislost s Přeloučskem vysledo-
vat, jen snad vytušit. Ve čtvrté skladbě
Kamkolín je zmiňován Kolín, v jedenác -
té skladbě Vlakový personál Pardubice.
Někde mezi nimi, i když je pozornost za-
 měřena především na dojmy z vnitřku
vla ku, se nachází Přelouč. Mnohá indu-
striálnější scenerie Přeloučska by mohla
být v souladu například s následujícími
třemi řádky jednoho z textů: „Česká kra-
jina beton/ pěšinkou jít/ až ke krmítku
domů.“

Martin Štěpánek 
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Panovnická komora získala v roce
1560 pardubické panství na dluh. Po slo-
 žitých jednáních postoupil Jaroslav z Pern-
 štejna všechna svá majetková práva ar-
ciknížeti Maxmiliánu Habsburskému za
částku 400 tisíc kop grošů míšeňských
a panovnická komora na sebe převzala
všechny Pernštejnovy dluhy. Splácení se
protáhlo do poloviny šedesátých let, kdy
se ujal vlády v Čechách Maxmilián II.
a to 27. července 1564, po smrti svého
otce Ferdinanda I. V Přelouči zůstal po
Jaroslavovi z Pernštejna poměrně sluš-
ný vrchnostenský majetek, který během
několika málo let získalo samo městeč-
ko Přelouč jako právnická osoba do obec-
 ního vlastnictví. Významným krokem bylo
převedení přeloučského mlýna a někdej -
ších panských pivovarů do obecní držby.
K majetkovému převodu pivovarů do vlast-
 nictví přeloučské obce došlo zřejmě ně -
kdy v polovině října 1568. V témže roce
Maxmilián II. ukončil válku s osmansko-
-muslimskou říší v Uhrách.

V letech 1566 až 1568 vedl český
a uherský král Maxmilián II. válku s os-
 manskou říší v Uhrách.

Na obranu Uherska zorganizoval vel-
 kou výpravu víc než 100 tisíc vojáků a vy-
 pravil se s nimi do Uher. Výprava skonči -
la nezdarem. Maxmilián byl nucen z roku
1568 uzavřít mírovou smlouvu a platit Tur-
 kům roční rentu 30 000 dukátů. Os man-
 ské pustošení zanechalo Uhersko v za-
nedbaném hospodářském stavu a znač ně
zadlužené. Zatímco v Čechách městečko
Přelouč, jak vyplývá z dochovaných měst-
 ských účtů z počátku 17. století, v roce
1568 čile obchodovalo. V téže době uza-
vřela přeloučská městská rada s labským
mlynářem smlouvu o údržbě vodovodu,
přivádějícího vodu do pivovarů. Na obec-
 ní náklady byl tehdy vodovod opraven
a zprovozněn. Nejvýznamnější transakcí,
kterou městečko Přelouč po koupi obec-
ních pivovarů provedlo, bylo získání mlý-
 na, řečeného Výrov, na severním okraji
obce Břehy. 

Ferdinandův syn Maxmilián II. byl
v složitou, ale zajímavou osobností. Je-
ho rodový původ a závazky ho předurčo -
valy jako katolického vladaře, ale on sám
projevoval výrazné sympatie pro neka-
tolická vyznání, zejména pro luterán ství.

Nechtěl vyvolávat rozpory, měl zájem o za-
 chování stability za cenu ústupků pro
nekatolíky. Tento stav byl nazýván kom-
promisním katolicismem. Do českých ze-
 mí příliš často nezavítal, a když byl příto -
men, dokázal něco slevit ze zásad svého
otce Ferdinanda I. a vyjít vstříc těm, kdo
o to usilovali. 

V roce 1566 zemřel turecký sultán
Sulejman I. a na trůn nastoupil jeho syn
Selim II. Ten se soustředil především na
stabilizaci prostorů dobytých otcem a je-
jich začlenění do správy své říše. Aby zí-
skal potřebný klid k této práci, uzavřel ce-

 lou řadu mírových smluv, výše zmíněnou
s Maxmiliánem II., také s Persií, Polskem,
Francií a Benátskou republikou. V ome-
zené míře pokračoval v dobyvatelských
taženích v oblasti Středomoří. S pomocí
islámských pirátů a napadáním jednotli-
 vých slabších protivníků terorizoval Stře-
domoří, z velké části ochromil křesťan-
ský obchod. Rozpínavost Osmanské říše
a obrovské finanční a obchodní ztráty
v důsledku útoků na námořní obchody
vyvolávaly na straně křesťanů velké oba-
 vy a vedly k rozličným pokusům o vytvo -
ření velké protiturecké koalice, které ale
pravidelně troskotaly na sporech mezi jed-
 notlivými státy. Až v roce 1570 přišel silný
impulz. Stal se jím masivní útok osman -
ských vojsk na benátské kolonie na Ky-
pru. Díky přímému vojenskému útoku se
papeži Piu V. podařilo dojednat vznik Sva-

 té ligy, aliance Španělska, papežského stá-
 tu a Benátek.

Úkolem Svaté ligy bylo zastavit roz-
 pínavost osmanské říše ve Středomo -
ří. Došlo k velké bitvě, která proběh-
la 7. října 1571 v zálivu Patras neboli
Lepanto ve Středozemním moři.

Bitva u Lepanta ukončila obavy křes  -
ťanského světa z možného útoku na Ape-
 ninský poloostrov v další části Středomo -
ří. Vítězství mělo pro křesťanskou stranu
obrovský symbolický význam a bitva u Le-
 panta z dlouhodobého hlediska vážně
podlomila osmanskou námořní moc. Po
bitvě bylo od vesel tureckých galér osvo-
bozeno na 12 000 křesťanských otroků.
Vítězství u Lepanta bylo v Evropě svorně
katolíky i protestanty považováno za zá-
zrak. Jelikož bylo připisováno přímluvě
Panny Marie Růžencové. 

Přeloučští sousedé v Čechách měli
v roce 1571, když se bojovalo u Lepanta
úplně jiné starosti. Týkaly se městských
hradeb, které tvořily v 16. století sypaný
zemní val, po jehož vrcholu se táhl plot
z tesaných kůlů. „Obecní plot“ měli na
svůj náklad udržovat majitelé usedlostí,
za jejichž „humny“ se hradba táhla. Ti se
většinou o opevnění nestarali, proto roz-
hodla městská rada v roce 1571, že „hrá -
ze okolo městečka“ budou opraveny na
městské náklady, ovšem s tou výjimkou,
že „do budoucna tím víc povinna není, ale
každý soused, který takové hráze okolo
zahrad neb dvorů má“ si je bude udržo -
vat na své náklady. 

V Čechách byl mír a tím i poměrná
prosperita, naopak Uhersko bylo dlouho -
letým osmanským okupováním ve špat-
ném stavu. Ve snaze oživit hospodářství
Uherska, vydal za své vlády král a císař
Maxmilián II., dva významné dokumenty,
jejichž cílem bylo posílení hospodářství
v Uhrách. V roce 1565 to bylo tzv. „Max -
miliánovo nařízení, neboli lesní před pis“
a v roce 1571 těžební nařízení pro stře-
doslovenská města. 

Pokračování v příštím vydání Roštu

Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče I. – Petr Vorel
Dějiny zemí Koruny české I. - Petr Čornej
Dějiny evropské civilizace I. - Petr Čornej,
Pavel Bělina

Marcela Danihelková
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Pozorní čtenáři, kteří i v mrazivých dnech chodili na pro-
cház ky kolem hlavního toku Labe, v době, kdy stojaté vody (ryb -
níky, slepá říční ramena, pískovny apod.) byly zcela zamrzlé, si
jistě všimli několik desítek až stovek kusů větších vodních ptá-
ků s čer ně zbarveným peřím, s ostře zahnutým zobákem, neustá -
le se potápějící a po vynoření hltavě polykající ulovené drobné
i větší ryby. Ano, jedná se o kormorána velkého.

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) je dravý pták, který
se živí výhradně rybami. Potápí se až do hloubky přes 30 m. Lo-
 ví organizovaně, je zdatný a učenlivý lovec. Navštěvuje lokalitu,
dokud není vyžrána. S klesající teplotou zvyšuje příjem potravy.
Bohužel nemá u nás přirozeného predátora. Chová se invazně,
jeho stavy v posledních letech přesáhly biologicky únosnou mez

našich vod. Od 50. let minulého století vzrostly stavy kormorá-
 nů v Evropě z původních 4000 párů na 450 000 párů a stále
se počty zvyšují.

Škody, které kormoráni způsobují, jsou trojího charakteru.
Přímé škody na rybí obsádce vznikají přímou konzumací. Kor-
morán denně zkonzumuje 0,5 – 0,8 kg ryb. Loví potravu, která
je v dané lokalitě nejsnáze dostupná (potravní oportunista). Lo-
 ví ryby od plůdku až do velikosti cca 60 cm a 1 kg. Mezi nepří-
 mé škody na rybí obsádce patří zraňování ryb. Při jeho organi-
 zovaném lovu mnoho ryb poraní, tyto ryby později uhynou, buď

přímo na následky zranění nebo na následnou bakteriální či
plísňovou infekci. Dále do nepřímých škod patří přenášení ry-
bích parazitů a chorob (virové, bakteriální a parazitární onemoc -
nění). Stresování ryb způsobuje potencionální škody. Ryby při
útoků kormoránů panicky reagují, permanentně se snaží ukrý-
vat. Při stresové reakci u ryb je posílen především krevní oběh,
svalové, pohybové a nervové funkce a také je utlumeno zpra-

cování potravy, sexuální a imunitní funkce organismu. Jelikož
dochází k vyčerpání rezerv organismu, může silný nebo opa-
kovaný stres někdy organismus zahubit. Důsledkem škod, které
kormoráni způsobují, je likvidace celých ročníků ryb, destabi-
lizace rybího společenstva, likvidace chráněných a ohrožených
druhů ryb. 

V současnosti patří kormorán legislativně mezi lovnou zvěř,
která z důvodu ochrany nesmí být obhospodařována lovem. Ji-
nými slovy řečeno, myslivci nejsou zodpovědní za škody způ-
sobené kormoránem.

Dříve se na území ČR kormorán prakticky nevyskytoval. Dnes
je jeho výskyt masivní. Bohužel i Přeloučsko a jeho okolí je kaž-
 doročně silně zatížené predací kormoránů. 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč (ČRS, z. s.,
MO Přelouč) je jednou z mála rybářských organizací v celé ČR,
která nejen vykonává rybářské právo ve smyslu zákona o ry-
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bářství v rybářských revírech (pečuje o mimopstruhové a pstru-
hové sportovní rybářské revíry), má ale i vcelku rozvité rybnič ní
hospodářství. Tudíž pro místní rybářskou organizaci způsobu-
jí rybožravý predátoři dvojí starost a stále více vrásek. 

Obsádku chovných rybníků ČRS, z. s., MO Přelouč tvoří pře -
devším hospodářsky cenné druhy ryb - kapři, amuři, candáti,
líni, tolstolobici a štiky. Chov ryb provádíme ve vlastní režii nej-
prve v plůdkových a násadových výtažníkách (menší chovné
rybníky) do stáří dvou let a poté se nasazují ve vhodné veli-
kosti do hlavního rybníka Buňkov. Odchované ryby v tržní ve-
likosti slouží v převážné míře k zarybnění sportovních rybář -
ských revírů pro účely rekreačního rybolovu.

Rybník Buňkov a menší chovné rybníky jsou každoročně
silně zatíženy predací rybožravých predátorů, především kormo -
ránem velkým a volavkou popelavou (nyní se setkáváme se zvy-
 šující predací vydrou říční). Na těchto rybníkách dochází k vy-
sokým kusovým ztrátám. V roce 2015 přeloučští rybáři vyčíslili
škodu na rybí obsádce rybníka Buňkov v hodnotě 750 tis. Kč
a v roce 2016 za téměř 450 tis. Kč.

V rybářských revírech, o které pečuje ČRS, z. s., MO Přelouč,
působí tažná i hnízdící populace kormorána velkého v po sled-
ních letech významné škody na rybí obsádce, především u ho -
spodářsky cenných druhů, jako je štika obecná nebo candát
obecný, kapr obecný, dále na původních, ekologicky vysoce
cenných reofilních druhů ryb – jako je parma obecná, ostroret -
ka stěhovavá, podoustev říční a bolen dravý, na úhoři říčním –
druhu chráněném směrnicí 1100/2007 ES a na chráněných dru-
 zích vyjmenovaných ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., jmenovitě na
mníku jednovousém a jelci jesenovi, který jsou do revíru z pro-
středků ČRS vysazován. Rovněž kormoráni citelně snižují po-
pulace dříve běžných a hojných druhů ryb, jako je plotice obec-
 ná, okoun říční, či jelec proudník, které slouží jako potravní
základna hospodářsky významnějších dravých druhů ryb.

Činnost ČRS, z. s., MO Přelouč nespočívá pouze ve vysazo -
vá ní ryb za účelem jejich ulovení na udici, ale naší náplní je ta-
 ké zachování ekologicko-stabilizační funkce vodních toků na svě-

 řených revírech (vy sazo -
vá ní celého spektra rybích
druhů včetně těch, které
jsou ohrožené a chráně-
né dle zákona).

Se změnou legislati-
vy, která proběhla v roce
2013, vyplynula nemož-
nost získání jakýchkoliv finančních náhrad za škody, které vzni-
 kají na obsádkách ryb způsobené predací rybožravých predátorů.

Celkové škody, které vznikají kormorány, jsou vysoké,
jsou v řádech statisíců Kč. Mohou dosahovat i milionů Kč.
Nabízí se základní otázka, kdo to bude rybářům hradit? Stát
změnou legislativy v ochraně kormorána velkého pouze do-
 poručil chovatelům ryb, aby si svou rybí obsádku bránili pro-
 střednictvím odstřelu nebo plašením rybožravých predáto -
rů. Každoročně rybáři vyhodnocují dlouhodobé statistiky,
kde pozorujeme úbytky ryb nejen v rybníce Buňkov, ale
i v okolních rybnících při výlovech a v rybářských revírech.
Rušení a odstřel kormorána je povolen za přesně stanovených
podmínek orgánů ochrany přírody na rybnících Buňkov, Malý
Buňkov, Zajícův aj. Avšak samotný odstřel vůbec nepomáhá,
je neúčinný. Aktivita střelců je minimální vzhledem k obrovské
intenzivní predaci rybožravých predátorů. Proto jsme se rozho -
dli pro ochranu rybí obsádky – na rybníce Buňkov - zabezpe-
čit stálý dozor, který dohlíží na rybník a „plaší“ kormorány, kte-
ré by na rybníce chtěli lovit. Dále jsme se rozhodli pro ochranu
rybí obsádky aplikovat na chovné rybníky akusticky plašící pří-
stroje. V současné době se vyřizuje povolení snížení stavu zvě-
ře – kormorána velkého – v mimopstruhových rybářských re-
vírech. 

Doufejme, že se konečně bude blýskat na lepší časy. Nic-
méně s bojem proti rybožravým predátorům ČRS, z. s., MO Pře-
louč nepoleví a nepřestane.

Ing. Karel Němec
Rybářský hospodář ČRS, z. s., MO Přelouč

V předchozích článcích jsem v textu použil odborné zkrat-
ky, které jsem slíbil vysvětlit samostatně. Začněme „ABS“, v pře-
 kladu z angličtiny anti-blokovací-systém. Je to prvek aktivní bez-
 pečnosti vozidla, který zabraňuje zablokování kola při brzdění
a tím ztráty adheze (přilnavosti) mezi kolem a vozovkou, čímž
umožňuje zachování stability, ovladatelnosti a řiditelnosti vo-
zidla v mezních situacích (například při prudkém brzdění). Nej-
větší brzdná síla mezi pneumatikou a vozovkou je přenášena
právě na mezi adheze, po jejím překročení prudce klesá. Pro-
to řídicí jednotka systému ABS neustále zjišťuje aktuální rych-
lost otáčení nejlépe každého kola. Z rychlostí dvou diagonálně
umístěných kol (popř. jinak) určuje tzv. referenční rychlost vo-
zidla, se kterou porovnává otáčky jednotlivých kol. Tímto ne-
 ustálým porovnáváním se zjišťuje aktuální zrychlení, zpomalení
a skluz každého z kol. Pokud dojde ke snížení rychlosti někte -
rého kola pod stanovenou hodnotu oproti referenční rychlosti
(počátek blokování kola a ztráty adheze), řídicí jednotka bez ohle-
 du na polohu brzdového pedálu sníží tlak z brzdy pomalejšího

kola a ihned po jeho roztočení opět tlak zvýší. Tak se brzdění
přibližuje ideálu na hranici adheze. Tuto akci je ABS schopen
opakovat několikrát za sekundu a to po celou dobu brzdění
až do minimální rychlosti jízdy (zpravidla 4 km/h), kdy se sám
deaktivuje. Zjednodušeně řečeno, rychlým přerušováním brzdě -
ní, které je přesně „dávkováno“ prostřednictvím ABS, je využito
brzdných sil vozidla, aniž by došlo ke smyku a tím i vybočení
vozu ze směru jízdy a ztrátě jeho ovladatelnosti řidičem. Zaří-
zení pracuje automaticky, řidič pouze sešlápne brzdový pedál
a může se věnovat řešení krizové situace na silnici třeba po-
užitím výhybného manévru volantem. Dobře pracující ABS vy-
pomůže řidiči na všech typech povrchu vozovky i stavu (sucho,
mokro, námraza apod.) a zkrátí brzdnou vzdálenost. Zabraňu-
 je také rozkývání vozidla při brzdění a nejmodernější typy ABS,
si dokážou poradit i s aquaplaningem.

Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista

(zdroj Wikipedia)
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… výsledky zápasů, odehraných v únoru a březnu (2. liga mužů
A byla ukončena, ženy sehrály čtvrtfinálová utkání, mládežnická
družstva dohrají sezonu během dubna).

Muži A:
BK Přelouč – BK Vysoká n. Labem 85 : 72 (41:31)
Body: Bulušek 19, Richtr 17, Sojka 16, Zikmunda 12, Truneček 9,

Blažek 9, Duda 3

BK Přelouč – BK Loko Trutnov 63 : 73 (32:34)
Body: Zikmunda 22, Bulušek 14, Sojka 11, Truneček 5, Blažek 5,

Duda 3, Šindelář 3

Muži B:
Basketbal TJ Svitavy – BK Přelouč 60 : 64 (28:36)
Body: Priessnitz 19, Dašek 15, Konvalina 13, Vondráček 11, Škar-

da 6

Sokol Vysoké Mýto – BK Přelouč 71 : 84 (32:40)
Body: Marek 24, Vondráček 20, Kmošek 11, Škarda 11, Dašek 9,

Priessnitz 6, Kautský 3

Ženy:
Sokol ZVUS Hradec Králové – BK Přelouč 57 : 55 (28:34)
Body: Nešetřilová 17, Doležalová 14, Žáková 12, Němečková 10,

Bogdányová 2

Čtvrtfinále:

Sokol Nová Paka – BK Přelouč 20 : 0 (kontumace, neodehráno)

BK Přelouč – Sokol Nová Paka 56 : 58 (34:34)
Body: Nešetřilová 14, Němečková 13, Žáková 13, Humlová 8, Do-

ležalová 4, Bogdányová 4

Kadetky U 17:
BK Přelouč – BK Žďár n. Sázavou 64 : 60 (38:34)
Body: Šafránková 20, Hejná A. 17, Písařová 9, Štainerová 6, Novot-

 ná L. 6, Žáčková 3, Novotná K. 3

BK Přelouč – BK Žďár n. Sázavou 60 : 37 (26:13)
Body: Šafránková 15, Novotná L. 15, Hejná A. 10, Štainerová 8, No-

 votná K. 5, Písařová 5, Staňková 2

TJ Sokol Stěžery – BK Přelouč 51 : 48 (22:22)
Body: Šafránková 19, Písařová 12, Hejná A. 5, Žáčková 4, Novot-

ná L. 4, Petrová A. 2, Štainerová 2

TJ Sokol Stěžery – BK Přelouč 53 : 70 (27:29)
Body: Šafránková 22, Písařová 10, Novotná L. 10, Žáčková 7, No-

votná K. 6, Petrová M. 4, Hejná 4, Štainerová 3, Petrová A. 2,
Smejkalová 2

Žáci U 15:
BK Přelouč – BVK Holice 58 : 45 (20:25)
Body: Krejzl 20, Plaček 13, Kouba 13, Priessnitz 5, Šindelář 4, Ze-

lenka 2, Hejný 1

BK Přelouč – BVK Holice 51 : 29 (27:18)
Body: Krejzl 19, Kouba 11, Souček 9, Plaček 5, Hejný 4, Zelenka 3

Sokol Nová Paka – BK Přelouč 46 : 55 (17:30)
Body: Krejzl 17, Plaček 13, Zelenka 11, Priessnitz 8, Šindelář 6

Sokol Nová Paka – BK Přelouč 60 : 48 (31:29)
Body: Krejzl 11, Priessnitz 10, Hejný 10, Plaček 8, Šindelář 4, Ze-

lenka 3, Dziadukh 2

Minižáci U 11:
Sokol Přelouč – BK Pardubice 19 : 118 (10:44)
Body: Kysilka 8, Dobruský 4, Barcal 2, Semerád 2, Miláčková 2, Vá-

 lek 1

BK Pardubice – Sokol Přelouč 105 : 22 (73:14)
Body: Kysilka 11, Barcal 4, Miláčková 3, Semerád 2, Dobruský 2

Sokol ZVUS Hradec Králové – Sokol Přelouč 16 : 102 (10:48)
Body: Barcal 32, Kysilka 23, Válek 12, Dobruský 10, Uchytil 9, Mi-

láčková 8, Verunáč 6, Vomlel 2

Sokol ZVUS Hradec Králové – Sokol Přelouč 9 : 100 (2:45)
Body: Barcal 28, Dobruský 26, Kysilka 22, Miláčková 8, Válek 8,

Uchytil 6, Verunáč 2
D. Rambousková

provede nábor dětí ročníků narození 2009–2011
v termínu 18. 4. až 21. 4. 2017 
vždy od 16.00 do 18.00 hodin
na tenisových kurtech pod parkem.

Tentýž termín je platný i pro děti, které již v minulých letech na
trénink tenisu docházely a mají zájem o zdokonalení své hry.
Tréninkové období je květen, červen, září, říjen, dvakrát do týdne

po 1 hodině ve skupinách dle výkonnosti. 
Finanční náklady na celé období 1000,- Kč.

Podrobnější informace při náboru.
Výbor TC Přelouč

O víkendu 26. 3. se zúčastnili mladší žáci fotbalového mužstva
našeho města turnaje /Čtyř/ v microfutsale. Tento turnaj se konal
ve sportovní hale ve Vysoké nad Labem. Zúčastnili se mužstva Vy-
 soké nad Labem, Malých Svatoňovic, Přelouče a Býště. Naše muž-
stvo předvedlo kvalitní a technickou hru. A nyní výsledky:

Vysoká nad Labem – Svatoňovice 0:0 a 6:0, Přelouč - 0:2 a 0:1,
Býšť 0:1 a 2:0

M. Svatoňovice – Vysoká 0:0 a 6:0, Přelouč 1:4 a 0:4, 
Býšť 3:1 a 2:0

Přelouč – Vysoká 2:0 a 1:0, Svatoňovice 4:1 a.4:0, Býšť 3:1 a 2:0

Býšť – Vysoká 1:0 a 0:2, Svatoňovice 3:0 a 2:0, Přelouč 1:3 a 0:2 
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A-TÝM – 1. NHbL
neděle 5. 3. 

HC JESTŘÁBI – SHC OPAVA 0 : 1 (0:0, 0:1, 0:0)
Sestava: P. Brykner – D. Štefanský, M. Šmíd, R. Stoklasa, D. Kazimír,

P. Michetschläger, J. Kalousek – L. Moravec, Z. Hejhal, Z. Čapek,
F. Mu cha, P. Svoboda, J. Příhoda, J. Horák, T. Vorba, R. Raška,
M. Kazimír – trenér R. Štefanský 

neděle 12. 3. 
TJ TATRAN TŘEMOŠNÁ – HC JESTŘÁBI 0 : 1 (0:0, 0:0, 0:1)

Sestava: P. Brykner – D. Štefanský, M. Šmíd, R. Stoklasa, D. Kazimír,
P. Michetschläger – R. Raška, L. Moravec, Z. Hejhal, Z. Čapek,
F. Mucha, P. Svoboda, J. Příhoda, T. Vorba, L. Vlk, M. Kazmír – tre-
nér R. Štefanský.

Branka: Příhoda.

sobota 18. 3. 
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ – HC JESTŘÁBI 1 : 5

(1:2, 0:0, 0:3)
Sestava: P. Brykner – D. Štefanský, M. Šmíd, R. Stoklasa, D. Kazimír,

P. Michetschläger, Z. Čapek – R. Raška, J. Horák, Z. Hejhal, F. Mu-
 cha, P. Svoboda, J. Příhoda, T. Vorba, L. Vlk, M. Kazimír – trenér
R. Štefanský

Branky: Horák 2x, Štefanský, Příhoda, Vlk. 

neděle 19. 3. 
HC JESTŘÁBI – TJ HBC OLYMP JINDŘICHŮV HRADEC 2 : 0

(0:0, 0:0, 2:0)
Sestava: T. Dvořáček – D. Štefanský, M. Šmíd, R. Stoklasa, D. Kazimír,

P. Michetschläger, Z. Čapek, L. Menc – R. Raška, J. Horák, Z. Hej-
 hal, F. Mucha, P. Svoboda, J. Příhoda, T. Vorba, L. Vlk, L. Moravec,
M. Kazimír – trenér R. Štefanský

Branky: Příhoda, Horák. 

ROZPIS ZÁKLADNÍ ČÁSTI NA DUBEN:

neděle 02.04. 14:00 HBK Bulldogs Brno HC Jestřábi Přelouč
neděle 09.04. 14:00 HC Jestřábi Přelouč HBC Chlumec n. Cidlinou

B-TÝM – 2. NHbL VÝCHOD
sobota 4. 3. 

SK PRACHOVICE – HC JESTŘÁBI B 1 : 2 (0:1, 1:0, 0:1)
Sestava: T. Dvořáček – T. Hájek, L. Tesák, L. Komůrka, Mi. Drápalík –

L. Vlk, T. Hudec, M. Motyčka, R. Raška, J. Kalousek, J. Pospíšil,
D. Šurkala, O. Kade, P. Hohenberger.

Branky za náš tým: Raška, Hudec.

sobota 11. 3. 
HC JESTŘÁBI B – 1. HBC SVITAVY 4 : 2 (3:0, 1:1, 0:1)

Sestava: T. Dvořáček – T. Hájek, J. Lauryn, L. Komůrka, Mi. Drápa -
lík – L. Vlk, T. Hudec, J. Čermák, R. Raška, J. Kalousek, J. Pospíšil,
M. Motyčka, F. Kopa, O. Kade, D. Šurkala 

Branky za náš tým: Hudec, Kalousek, Pospíšil, Vlk. 

sobota 18. 3.
HBC RANGERS OPOČNO – HC JESTŘÁBI B 6 : 4 (1:2, 2:1, 3:1)

ROZPIS ZÁKLADNÍ ČÁSTI NA DUBEN:

sobota 01.04. 12:30 Ježci Heřmanův Městec HC Jestřábi Přelouč B
sobota 08.04. 17:00 HC Jestřábi Přelouč B HBC Autosklo–H.A.K.

Pardubice B
sobota 15.04. 16:00 TJ Lokomot. Č. Třebová B HC Jestřábi Přelouč B

STARŠÍ ŽÁCI – MČR VÝCHOD
sobota 4. 3. 

HC JESTŘÁBI – TJ SRŠNI SVITAVY 1 : 7 (0:0, 0:1, 1:6)
Sestava: H. Herman – O. Zbořil, L. Čára, J. Pavlíček, M. Říha, A. Mo-

 ravcová, F. Moravec, M. Moravec, M. Říhová, J. Kubátová, J. Kra-
to chvíl – trenér: L. Tesák.

Branka za náš tým: F. Moravec.

sobota 18. 3. 
SK HOKEJBAL LETOHRAD – HC JESTŘÁBI 12 : 1 (3:1, 4:0, 5:0)
Sestava: H. Herman – J. Pavlíček, O. Zbořil, M. Říha, J. Kubátová,

O. Dostál, A. Moravcová, M. Merta, J. Lauryn, M. Moravec, F. Mo-
 ravec, M. Říhová – trenér: Herman. 

Branka za náš tým: Dostál.

sobota 18. 3. 
HC JESTŘÁBI – SK HOKEJBAL LETOHRAD 2 : 14 (0:4, 2:8, 0:2)
Sestava: H. Herman – J. Pavlíček, O. Zbořil, M. Říha, J. Kubátová,

O. Dostál, A. Moravcová, M. Merta, J. Lauryn, M. Moravec, F. Mo-
 ravec, M. Říhová, T. Bittner – trenér: Herman. 

Branky za náš tým: Dostál 2x. 

ROZPIS ZÁKLADNÍ ČÁSTI NA DUBEN A KVĚTEN:

sobota 08.04. 10:00 HBC JTEKT Svítkov stars Pce HC Jestřábi Přel.
sobota 15.04. 10:00 HBC Autosklo–H.A.K. Pce HC Jestřábi Přelouč
pondělí 01.05. 15:00 HC Jestřábi Přelouč HBC JTEKT Svítkov 

stars Pce
sobota 06.05. 10:00 HBC Hradec Králové 1988 HC Jestřábi Přelouč
sobota 13.05. 11:30 HBC Autosklo–H.A.K. Pce HC Jestřábi Přelouč 
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