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74. schůze Rady města Přelouče se
konala 10. 4. 2017.

Rada na ní doporučila schválit změ-
nu územní studie Městského parku v Pře-
 louči dle podnětu pana ing. Jaromíra Čer-
 máka. Navrhuje, aby přístupová komuni-
kace na pozemku parc. č. 152/4 umístěná
podél zahrad domů č.p. 795 a 794 byla
přemístěna na jižní stranu pozemku.
Ing Čermák zpracovává záměr umístit na
uvedených pozemcích nový bytový dům
a možný přístup k domu je ulicí Spor-
 tovní a dále po komunikaci na pozemku
č. 152/4. Změna umístění přístupové ko-
munikace nemá vliv na umístění navrže -
ného hřiště. 

Rada rovněž schvaluje smlouvu o prá-
 vu provést stavbu, uzavřenou mezi ČR –
Vojenský opravárenský podnik 081 Pře-
louč, státní podnik a městem Přelouč, na
právo města provést stavbu „Parkoviště
a zastávky BUS v ulici Jaselská Přelouč“
na pozemku p. č. 1932/6 v k. ú. Přelouč
Stavbou parkoviště bude dotčen pozemek
p. č. 1932/6 v k. ú. Přelouč, jehož vlastní -
kem je ČR a právo hospodařit s po zem-
kem přísluší Vojenskému opravárenské -
mu podniku 081 Přelouč, sp. Vojenský
opravárenský podnik byl v roce 2013
zrušen a od roku 2015 je v likvidaci.
Přestože jednáme s likvidátorem podni-
ku, zatím se nepodařilo pozemek získat
do vlastnictví města. 

Rada dále schvaluje smlouvu o dílo
na vypracování projektové dokumentace

pro výstavbu splaškové kanalizace a ka-
nalizačních přípojek v místní části Měli-
 ce. Vzhledem k současné situaci v posky -
tování dotací na výstavbu splaškových ka -
nalizací se jeví možnost získat dotační
prostředky na výstavbu kanalizace i v míst-
 ní části Mělice. Proto bylo jednáno s pro-
 jekční společností, která již zajišťuje vy-
pracování projektových dokumentací na
výstavbu splaškových kanalizací v míst-
ních částech Klenovka a Štěpánov. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu
města udělit za mimořádnou odvahu, hr-
 dinství a vlastenectví cenu Osobnost měs-
 ta Přelouče Miloši Stantejskému in me-
moriam. Cena bude vyhlášena při pietní
vzpomínce dne 8. 5. 2017 a cenu převez -
mou p. Hana Vladyková a Vladimír Čer-
ník – děti po zemřelé sestře Miloše Stan-
 tejského paní Jarmile Černíkové, roz. Stan-
tejské – byla manželkou pana Černíka,
majitele lomu v Ležákách. Pamětní desku
nelze umístit na dům č.p. 557, ani do chod-
 níku u domu. Architektka Ing. Tereza Šmí-
 dová proto navrhuje zhotovení důstojné -
ho památníku. 

Schválena byla rovněž Pravidla pro
oceňování životních událostí občanů měs-
 ta Přelouče a místních částí.  

20. 4. 2017 projednávala a schválila
rada města mimo jiné příkazní smlouvu
na výkon autorského dozoru projektanta
při přístavbě nového pavilonu mateřské
školy Za Fontánou čp. 935 v Přelouči s Ar-

 chitektonickou kanceláří Ing. Arch. Pavla
Maléře, CSc, Pardubice za cenu 130.680 Kč
včetně DPH.

Schválena byla také výzva k podání
nabídky a prokázání kvalifikace – zadá -
vací dokumentaci k veřejné zakázce Re-
generace panelového sídliště U Školy
v Pře louči, 2. etapa. Předmětem plnění
jsou úpravy území ohraničeného ulicemi
Studentská, Kladenská a Jižní v Přelou-
či. Jedná se zejména o rekonstrukci stá-
vajícího chodníku u ulice Jižní, včetně
oprav jednotlivých vstupů do budov. Bu-
dou zde zřízeny i nové chodníky s parko -
vací plochy, rekonstrukce hřiště, vegetač -
ní úpravy a veřejné osvětlení. 

Rada také rozhodla že nejvhodnější
nabídku v zadávacím řízení na stavební
úpravy vodovodu sportoviště Přelouč po-
 dal Roman Hrdlička Pardubice s nabídko -
vou cenou 428.852,- Kč bez DPH a doda -
cí lhůtou 14 dnů. 

Schválena byla i smlouva o dílo na
vy pracování projektové dokumentace
pro stavební povolení a provádění stav-
 by na rekonstrukci opětné zdi v Jaselské
ulici v Přelouči se společností MDS pro-
 jekt s.r.o. Vysoké Mýto za nabídkovou
cenu 284.350, Kč s DPH. V Jaselské ulici
nad svahem v místě pozemku odkoupe-
 ném od Českých drah, s. o. pro výstavbu
plánovaného parkoviště jakožto sou-
 částí přestupního terminálu veřejné do-
pravy se nachází opěrná zeď v délce
cca 73 m, která je rozpadlá a v havarij-
ním stavu. Vzhledem k připravované stav-
 bě terminálu je potřebné ji uvést do ná-
ležitého stavu.  

mh
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RADA MÌSTA PŘELOUČE

XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče se konalo dne
20. 4. 2017. Důležitým bodem k projednání, bylo stanovisko za-
 stupitelů ke změně územního plánu města v lokalitě Na Hodi -
nářce. Bylo rozhodnuto o tom, že 3. etapa výstavby bytových do-
 mů v lokalitě Na Hodinářce se bude realizovat pouze na ploše
„Z43“ dle územního plánu a nebude rozšiřována na úkor plo-
chy „Z42“. 

Dále zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotace z rozpočtu
města na rok 2017 pro Fotbalový klub Přelouč, z.s. ve výši
100.000 Kč na pořádání 60. ročníku žákovského turnaje v ko-
pané.

Zastupitelstvo rovněž schválilo propachtování zemědělských
pozemků uvedených v předložené zprávě společnosti LIPONO -
VA, a.s., se sídlem Lipoltice 104, za celkové roční pachtovné ve
výši 707.000 Kč.

ZASTUPITELSTVO MÌSTAMěsto Přelouč
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

www.mestoprelouc.cz

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení

úředník/úřednice –
tiskový mluvčí a redaktor Roštu

Podrobné informace najdete na www.mestoprelouc.cz, 
na úřední desce nebo na telefonu 466 094 105. 



Odsouhlaseno bylo zastupiteli i podání návrhu Zastupitel -
stvu Pardubického kraje na změnu koncepce odkanalizování
místní části Štěpánov v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Pardubického kraje. 

Udělena byla zastupiteli i cena Osobnost města Přelouče
Miloši Stantejskému in memoriam za mimořádnou odvahu, hr-
 dinství a vlastenectví. Cena bude vyhlášena při pietní vzpomín -
ce dne 8. 5. 2017. mh

V souvislosti s plánovaným rozšířením
parkoviště a výstavbou autobusových za-
 stávek v Jaselské ulici proti výrobnímu
areálu společnosti KIEKERT-CS, s.r.o., by-
la provedena za částku 44.000 Kč přelož -
ka elektrického kabelu z pozemku kou-
 peném od Českých drah, s. o. Další postup
v této záležitosti je limitován nevypořá-
daným vlastnictvím jednoho pozemku ve
vlastnictví AOZ, který již zanikl. Několi-
kaletá snaha města o řešení tohoto sta-
vu nenašla na patřičných místech ode-
 zvu a tak bohužel tato akce nepostupuje
dále. Zlepšení v této oblasti však nastalo
ve stavu nástupních objektů do podcho -
du pod železniční tratí k areálu společ-
 nosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., kde
poškozené a částečně vandaly vytlučené
copilitové zasklení nepůsobilo dobrým do-
 jmem. Nová úprava pomocí roštových stěn,
pořízená za částku 194.000 Kč, splní svůj
účel v denní osvětlenosti schodišť a na-
 víc bude v této odlehlé části města odol -
ná škodícím vandalským činnostem. 

Pokud se posuneme Jaselskou ulicí
k centru města, dostaneme se na Dukel -
ské náměstí. Zde se připravuje rekonstruk -
ce celého prostoru v podobě přestupního
terminálu veřejné dopravy. Tento rok byl
rokem příprav a zpracováváním potřeb-
ných podkladů, které jsou bohužel s žá-
dostmi o finanční dotace z fondů Evrop -
ské unie spojeny. Dobrou zprávou je, že
jsme ve svém snažení na dobré cestě
a před poklad získání dotace je velmi reál -
ný, takže rok 2017 by měl být rokem zahá -
jení této velké akce. Za částku 69.000 Kč
byly proto upraveny a doplněny potřeb-
né projekční podklady, dalších 14.000 Kč
bylo vynaloženo na zřízení odběrného mís-
 ta elektrické energie pro provoz kamer,
které zde budou v rámci výstavby termi -
nálu instalovány. 

Některé akce probíhaly rovněž v sa-
mém centru města, na Masarykově ná-
 měs tí. V budově Občanské záložny byly
započaty práce na odstranění napadení
krovu budovy dřevokazným hmyzem.
Na ty byla vynaložena částka 73.000 Kč.

V prostorách bývalého městského úřadu
v čp. 25 a čp. 26 pokračovaly stavební úpra-
 vy prostor v 1. poschodí pro výstav ní čin-
 nost městského muzea. Vyžádaly si částku
186.000 Kč. V souvislosti s uvažo vanou žá-
 dostí o finanční dotaci na komu nitní cen-
 tra z fondů Evropské unie byla diskutová-
 na zastupitelstvem otázka využití budovy
čp. 27, bývalého internátu zemědělské ško-
 ly. Myšlenka spojení komunitního centra
s městskou knihovnou v této budově by-
 la zatím realizována formou architekto-
nických studií, které za celkovou částku
91.000 Kč vypracovali uznávaní architek -
ti. V tomto pro město jis tě přínosném, ale
finančně nákladném záměru však neby -
lo možné dále pokračovat po zveřejnění
podmínek dotačního titulu vzhledem k po-
 měrně nízké výši možné finanční dotace,
neboť financování pouze z vlastního roz-
počtu by město neúměrně zatížilo. 

Určitá část finančních prostředků mí-
 řila rovněž do blízké Zborovské ulice, kde
se nachází v čp. 54 Hasičský dům. V tom
byly v minulosti prováděny nutné staveb -
ní úpravy a přemístění stanice Hasič-
ského záchranného sboru Pardubické-
ho kraje do nově vybudovaných prostor
v Kladenské ulici připravilo podmínky pro
jejich pokračování. Rýsovaly se i určité do-
 tační možnosti z fondů Evropské unie na
úpravy garážových prostor hasičských
stanic, pro které byla pořízena za částku
68.000 Kč projektová dokumentace. Bo-
hužel další vývoj dotačních podmínek nás
z možnosti ucházet se o dotaci vyřadil.

V souvislosti se zmíněným přemístěním
stanice krajských hasičů bylo nutné vy-
naložit další částku 25.000 Kč na bezpeč -
nostní zabezpečení budovy. 

Budovy pro předškolní a školní vzdě-
 lávání jsou tradičními uchazeči o finanč -
ní prostředky z rozpočtu města a ani v ro-
 ce 2016 tomu nebylo jinak. Nejvíce jich
opět získala mateřská škola v Kladenské
ulici čp. 1332, kde byla o letních prázdni-
 nách prováděna na základě požadavku
hygieniků rekonstrukce kuchyně a pod-
lah v části spojovací chodby. K tomu se
připojily i menší stavební úpravy v pavi-
lonu prádelny, takže celková částka zde
prostavěná byla ve výši 2,897.000 Kč. Zá-
 roveň byl v hospodářském pavilonu za
částku 77.000 Kč vyměněn již nefunkč-
ní bojler pro ohřev teplé vody.

Na pomyslném druhém místě se umís-
 tila budova základní školy v Kladenské
ulici čp. 494, kde jsme se soustředili na
řešení problematické vlhkosti v prosto-
rách šaten v suterénu a hlavně přístupo-
 vé chodby. Instalovaná technická zaří-
zení doplnily stavební úpravy chodby ve
formě nové dlažby podlahy a dřevěného
obkladu stěn. Tyto záležitosti si vyžádaly
finanční prostředky ve výši 500.000 Kč. Dá-
 le zde byl též vyměněn za částku 98.000 Kč
nefunkční bojler na ohřev teplé vody a za
částku 100.000 Kč provedeno nové vlož-
 kování komínů pro plynovou kotelnu. 

Pokračování příště
Miroslav Manžel, 
vedoucí odboru
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Zpráva z úseku rozvoje a obnovy majetku za rok 2016
pokračování

Na základě požadavků občanů místních částí Lhota a Škudly budou v těchto míst  -
ních částech vyhlášeny volby do Komise místní samosprávy Lhota a Škudly. Volby se
usku teční dne 19. 5. 2017 v době od 12:00 do 19:00 hodin. Volit se bude 5 členů Ko mi-
 se z řad občanů trvale hlášených v místní části Lhota nebo Škudly. Ve Lhotě a Škudlech
nebyla ve volbách v roce 2015 komise zvolena, což je ke škodě obou místních částí.

Vyhlášení voleb do Komise
místní samosprávy Lhota a Škudly



Město Přelouč ve spolupráci se společností SOP a.s. začalo
od letošního roku zajišťovat svoz bioodpadu rostlinného půvo-
 du vznikajícího v lokalitách zahrádkářských kolonií v Přelouči
a chatové oblasti Březiňák. Svoz bioodpadu pomocí velkoob-
jemového kontejneru, který bude přistavován po týdnu na jed-
notlivá stanoviště, probíhá podle stanoveného harmonogramu,
viz tabulka. Upozorňujeme na skutečnost, že do velkoobjemo -
vého kontejneru lze odložit pouze bioodpad rostlinného půvo -
du. Žádáme občany, aby zde neodkládali odpad jiný, než pro
který je kontejner určený a zároveň aby bioodpad neodkláda-
li mimo kontejner a vždy vyčkali na jeho přistavení. V případě,
že by z technických důvodů došlo k přistavení kontejneru v ji-
ný den, než je uvedeno v rozpisu, prosíme občany o shovívavost.
Doufáme, že se tato nová služba osvědčí a bude probíhat ke
spokojenosti zahrádkářů, chatařů i města, které doufá, že se
díky této službě již nebudou v okolí těchto lokalit vyskytovat čer-
 né skládky.

ROZPIS PO LOKALITÁCH:

lokalita týden od – do

Kréta I
krajnice 14. pátek 31.03. až pátek 07.04.
komunikace 18. pátek 28.04. až pátek 05.05.
ul. Nerudova 22. pátek 26.05. až pátek 02.06.
X Na Krétě 26. pátek 23.06. až pátek 30.06.

30. pátek 21.07. až pátek 28.07.
34. pátek 18.08. až pátek 25.08.
38. pátek 15.09. až pátek 22.09.
42. pátek 13.10. až pátek 20.10.

lokalita týden od – do

Kréta II
u garáží 15. pátek 07.04. až čtvrtek 13.04.

19. pátek 05.05. až pátek 12.05.
23. pátek 02.06. až pátek 09.06.
27. pátek 30.06. až pátek 07.07.
31. pátek 28.07. až pátek 04.08.
35. pátek 25.08. až pátek 01.09.
39. pátek 22.09. až pátek 29.09.
43. pátek 20.10. až pátek 27.10.

Svornost
parkoviště 16. čtvrtek 13.04. až pátek 21.04.
Choceňská 20. pátek 12.05. až pátek 19.05.

24. pátek 09.06. až pátek 16.06.
28. pátek 07.07. až pátek 14.07.
32. pátek 04.08. až pátek 11.08.
36. pátek 01.09. až pátek 08.09.
40. pátek 29.09. až pátek 06.10.
44. pátek 27.10. až pátek 03.11.

Březiňák
u kontejneru 17. pátek 21.04. až pátek 28.04.
na SKO 21. pátek 19.05. až pátek 26.05.

25. pátek 16.06. až pátek 23.06.
29. pátek 14.07. až pátek 21.07.
33. pátek 11.08. až pátek 18.08.
37. pátek 08.09. až pátek 15.09.
41. pátek 06.10. až pátek 13.10.
45. pátek 03.11. až pátek 10.11.

Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpět-
 ného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů svůj
jedenáctý rok. Jedná se o stejný systém, jako po mnohem delší
dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu
zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odbě-
 ru s tím, že budou řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a re-
 cyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného od-
 běru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000 vyřaze -
ných elektrospotřebičů o hmotnosti více než 260 000 tun. 

Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevy-
hazujte je do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je
bez platně na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologic -
ké recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových
spotřebičů. 

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
q Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče ode-

 vzdat bez ohledu na místo bydliště. 

q Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spo-
třebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Po -
dle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014,
musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 ode-
brat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahují 25 centi-
metrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový. 

q Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci.
V rámci projektu „Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci dob-
ré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektro -
spotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věno -
vat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených
dětí. Více o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.cz.

q Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také
již více než 1300 hasičských sborů po celé České republice.

q Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně
zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří
i vysloužilá elektrozařízení. 
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Svoz bioodpadu ze zahrádkáøských lokalit v Pøelouči 
a chatové oblasti u Bøezinského rybníka

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné



Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzděláva-
cí a informační akce, při nichž můžete za odevzdaný spotře-
bič získat dárek. Sledujte proto pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace,
kde najdete vždy aktuální informace.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný
od běr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elek-
trozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměře-
ním na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče,
elektrické ná stroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005,
tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než
17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmot-
nosti více než 260 000 tun.

Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

K 31. 3. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 356 112
uchazečů o zaměstnání. To je o 24 096 méně než v únoru
a o 86 997 méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší břez -
novou hodnotu od roku 2008, kdy ÚP ČR evidoval 336 297 ne-
zaměstnaných. Z celkového počtu lidí bez práce bylo v uplynu -
lém měsíci 332 098 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměst-
naných osob klesl na 4,8 % (únor 2017 – 5,1 %, březen 2016 –
6,1 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pra-
covních míst. Zaměstnavatelé jich v březnu nabízeli prostřed-
nictvím ÚP ČR 150 917. V mezinárodním srovnání měla ČR
podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za únor 2017)
nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Statistika nezaměstnanosti – 
okres Pardubice 3/2017

K 31. 3. 2017 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardu -
bice 3 737 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evido -
 váno 6 801 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadalo 0,5 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 3,0 %.

Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Přelouč    4,1 % Pardubice    2,8 % Holice    3,0 %

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

ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc březen 2017 byla
v obcích regionu Přeloučsko: Labské Chrčice 9,5 % (13 UoZ),
Turkovice 9,4 % (16), Sovolusky 9,4 % (9), Litošice 8,5 % (8),
Hlavečník 7,8 % (14), Morašice 7,4 % (4), Strašov 7,4 % (17),
Újezd u Přelouče 7,4 % (9).

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
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POLICIE – vývoj na území dnešní ČR 
a Rakouska

Slovo „policie“ má stejně jako slovo „politika“ stejný původ.
Dalo by se říci, že znamená péči o obec, v širším pojetí pak pé-
 či o věci veřejné. Toto je zde potřeba připomenout ze dvou dů-
 vodů. Na území dřívějšího Rakousko-Uherska, tedy i na území
dnešní ČR, byla označována jako policejní celá řada záležitos-
 tí spojená s výkonem státní moci. Se samotnou bezpečnostní
složkou nesouvisely vůbec.

Druhým důvodem je obsah slova „politický“. V historickém
období se setkáváme s pojmem „státní politická správa“. Jedna -
lo se o státní civilní správu, nikoliv o politickou stranu. 

Na jedné straně je třeba, aby policie byla apolitická. Avšak
na straně druhé nejde policii úplně oddělit od politiky. Jejím
úkolem je i mimo jiné ochrana zájmů státu či obce, z čehož
vyplývá, že poslání policie je vlastně politické.

1. Období Habsburské monarchie
v období 1526–1918

Výkon policejní služby postrádal, stejně jako
státní správa, jednotnost. Státní orgány se zabýva -
ly hlavně dozorčí činností.

Výsadní postavení mělo sídlo habsburských
moc nářů - Vídeň.

Ve středověku patřila ke zvyklostem povinnost
obyvatel podílet se na „ochraně veřejného po-
 řád ku“. Policejní funkci ve Vídni pak vykonávali
sami měšťané. Jim velel purkmistr, „nejvyšší hejt-
man“. Službu v ulicích vykonávali měšťané pě-
 šky, pou ze členové městské rady jezdili na koni.
Vedle měš ťanů konali policejní službu i stálé po-
li cejní složky. Již od roku 1368 máme první zmínky o měst-
ských žoldnéřích. Tito žoldnéři hlídali městské brány, mosty
apod. Od druhé poloviny 15. století převažovali ve vídeňské
policejní službě. Členové této složky dostávali stálý plat. Zají-
 mavostí je, že pro financování městských žoldnéřů zakoupilo
město nevěstinec.

Ve městě působila i další složka, stráž městského soudu
(Stadtgerichtswache). Dalo by se říci, že to byla obdoba dneš-
 ní justiční a vězeňské služby. V období 16. až 18. století pa-
 tří k nejvýznamnějším složkám Vídně Stadtguardia a Rumor -
wache.

V roce 1529 byla založena Stadtguardia (městská stráž,
ne bo taky městská garda). Byla vojenskou posádkou a bez-
peč nostním sborem zároveň. Zpočátku měla vojenský charak -
ter, později omezila svou činnost na hlídání městských hra-
deb a bran. Mezi její další činnosti patřilo i noční hlídkování
v ulicích města. Roku 1741 byla Stadtguardia definitivně
zrušena. 

Rumorwache (možno přeložit jako „stráž proti výtržnostem“)
založil roku 1650 magistrát města Vídně. Přesto byl její veli-
tel (Rumorhauptmann) zaměstnancem dolnorakouské zem-
ské vlády. Pomocnou složkou Rumorwarche byla denní a noč-
ní stráž (Tag-und Nacht-Wache).

Stráž nosila jednotnou uniformu a byla vybavena šavlí
a holí. Strážníci Rumowarche při výkonu služby byli pod práv-
ní ochranou. Ten, kdo se proti stráži provinil, třeba jen slovem,
byl potrestán. Mezi tresty patřily i tresty tělesné, dokonce hrdel -
ní. Pokud někdo strážníka zranil, byl popraven mečem. Stráž
samozřejmě měla také nějaká omezení. Například se jí zaka-
 zovalo tlouci lidi, kteří se jí nestavěli na odpor.

Jak vidíme z uvedených skutečností, existovaly tyto dvě
bezpečnostní složky po určitou dobu (necelé jedno století) ve-
dle sebe.

V 18. století se objevily první snahy o sjednocení policej -
ní organizace. Dolnorakouské místodržitelství zřídilo ve 20. le-
 tech 18. století bezpečnostní komisi (Sicherheitskommission),
ta pod sebou soustředila celou policejní správu. Tato komise
mimo jiné, například ustanovila uliční komisaře (Gassenko-
missäre). Ti dohlíželi na obyvatele ve svém obvodu a pátrali po
osobách narušujících veřejný pořádek. Byla to vlastně obdoba
dnešních policejních rajónů.

Akce Jehla 2017 
Celkem 615 kusů nebezpečného infekční -

ho materiálu po narkomanech našli po celé
republice stráž níci ze 32 měst.

Strážníci z 32 měst spojili své síly a poku -
sili se vyčistit svá města od infekčního mate-
riá lu a tím předejít možnému nebezpečí, kte-
ré mu jsou vystaveny hlavně děti, ale také
domácí zvířata. Zároveň se snažili rozšířit po-
vědomí o správném chování při nálezu injek -
ční stříkačky. Do preventivní akce se zapojilo
přes 420 strážníků, včetně asistentů preven-

ce kriminality.

Vedle Prahy svá města uklízela také Břeclav, České Budě -
jovice, Český Těšín, Dobruška, Havířov, Hodonín, Cheb, Chodov,
Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kroměříž, Liberec, Mla-
dá Boleslav, Nejdek, Nové Město nad Metují, Opava, Ostrava,
Ostrov, Pardubice, Plzeň, Přelouč, Rakovník, Sokolov, Tábor,
Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem, Veselí nad Moravou, Zlín. 

Strážníci znovu apelují na veřejnost:
„V případě, že občané někde naleznou nebo zahlédnou ten-

 to infekční materiál, žádáme je, aby ho sami z důvodu vlastní
bezpečnosti nesbírali, ale neprodleně zavolali na linku tísňo -
vého volání „156“ a strážníci městské policie zajistí odborný
sběr i jeho následnou likvidaci.“

Městská policie Přelouč se do akce Jehla 2017 zapojila le-
tos poprvé. Společně s členy spolku HHP Hledači historie Par-
dubicko z. s. Za tuto spolupráci jim děkujeme. Prohledali jsme
dětská hřiště a pískoviště na území města Přelouče a obcí
Lhota, Lohenice, Mělice, Štěpánov a Tupesy. Žádný infekční
materiál nebyl nalezen. Výsledek našeho snažení vidíte na
obrázku. 

6 Přeloučský ROŠT

w   Aktuální informace                                                                                              

MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE



V sobotu 1. června od 9.00 do 15.00 hod se v Informačním
a kulturním centru města Přelouče na Masarykově náměstí usku-
 teční akce v rámci osvětové kampaně Bezpečně za volantem –
péče o zrak testování/měření zraku účastníkům silniční dopra -
vy ZDARMA

Oční lékaři nebo optometristé otestují zrak všem, kteří se
v danou hodinu dostaví.

Celá akce je v rámci osvětové kampaně ZDARMA. 

Se systémem ABS, popisovaným v minulém článku, úzce
sou visejí další dva, ASR a ESP. První, ASR (v překladu - systém
regu lace prokluzu kol) je prvkem aktivní bezpečnosti, který za-
 braňuje protáčení hnacích kol, při jakékoliv rychlosti. Tím za-
jišťuje stabilitu a ovladatelnost vozu, zejména při akceleraci.
Při rozjezdu automobilu, začnou kola přenášet kroutící moment
na vozovku. Při dostatečné adhezi a zatížení nápravy, vozidlo
zrychluje. Jestliže je ale přenášený moment vyšší, než jaký je
kolo schopné přenést na vozovku, třeba při prudkém rozjezdu,
kolo prokluzuje. Tím zbytečně roste i opotřebení pneumatik. Při
prokluzu jedné strany vozidla, započne také nekontrolované
zatáčení. V tento okamžik se aktivuje ASR a sníží kroutící mo-
ment přenášený na kola tak, aby se přestala protáčet a vo-
zidlo získalo zpět i směrovou stabilitu. To vše za předpokladu
přenosu maximálního kroutícího momentu. Druhý systém, ESP
(Elektronický stabilizační program) rozšiřuje funkce ABS a ASR.

Shromažďuje informace o rychlosti jednotlivých kol, otáčkách
i kroutícím momentu motoru, natočení předních kol a dostře -
divém zrychlení. Z těchto veličin dokáže ESP zjistit, zda je vůz
ve smyku a případně zasáhnout, tzn. stabilizovat automobil
pomocí přibrzdění některého z kol či omezení výkonu motoru.
Například při rychlém průjezdu zatáčkou. Moderní vozidla bý-
vají vybavena ASR i ESP.

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

(zdroj Wikipedia)

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
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Kontrola pískoviště na sídlišti Jižní Výsledek hledání 

Bezpečně za volantem –
péče o zrak

Bezpečnostní systémy
vozidel 2
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Lukáš Hron Matyas KoukalMagdaléna Kropáčková Samuel Vavřina

Filip Kučera Karolína KalinováViktorka Holečková František Popek

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

Vítání občánkù



Tisková zpráva
Československé obce legionářské

Legiovlak míøí do Pøelouče
Na konci května navštíví Legiovlak město Přelouč. Třinácti

vozová souprava mapující život a boj Čechoslováku v 1. světo-
 vé válce tu bude zdarma k prohlédnutí od 23. do 28. května,
pak se jako největší exponát zúčastní Aviatické pouti v Pardu -
bicích.

Legiovlak, projekt Československé obce legionářské, připo -
míná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát.
Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory Mini -
sterstva obrany ČR a mnoha dalších institucí, projede do roku
2020 celou Českou republiku a Slovensko. V současnosti se Le-
 giovlak skládá ze 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými se de-
 setitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Trans-
sibiřské magistrále v letech 1918–1920. Průjezd kolem světa
domů do Československa si legionáři často museli vynutit tvr-
dým bojem s bolševiky a vlastní krví.

Legiovlak představuje naši vojenskou historii nejen široké
veřejnosti, ale zaměřuje se především na školní mládež, které
je sto let stará historie poněkud vzdálená. Proto jsou připra -
ve ny skupinové prohlídky, na které se lze dopředu objednat
prostřednictvím formuláře na webu www.legiovlak.cz (nebo na
e-mailu skoly@legiovlak.cz) a domluvit si přesný čas. „Jen za
loňský rok jsme byli ve 28 městech a navštívilo nás více než
175.000 lidí,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100.

Každý návštěvník Legiovlaku může na místě zjistit, jestli
měl legionáře mezi svými předky. Posádka ve vagonu, který je

označený jako Plukovní prodejna, dokáže hledat konkrétní
osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat
o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty z pozů -
stalostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 se takto podařilo
doplnit na 2 000 karet legionářů. 

Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma každý všed-
 ní den od 8:00 do 18:00 a o víkendech od 9:00 do 19:00. Ko  -
men tované prohlídky s průvodcem pro veřejnost bez objed -
návky začínají každý den od 13:00 a opakují se v pravidelných
hodinových intervalech.

Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby
věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejblíže
přiblížily podrobnosti z legionářského života a jejich boje. Sou-
pravy legionářských vlaků byly totiž kasárna na kolejích a le-
gionáři se museli postarat o vše sami a ještě v pohybu. Běžný
příbytek vojáků představuje tzv. těpluška až pro 16 mužů, opro-
 ti tomu důstojníci měli k dispozici luxusní salonní vozy. Dále si
návštěvníci mohou prohlédnout další vagony ze života legio -
ná řů například vůz polní pošty, nejspolehlivější prostředek ko-
mu nikace na celé tehdejší Sibiři, zdravotní vůz, kovářský va-
gon s obráběcí dílnou či krejčovský vůz. Způsob boje legionářů
pak přiblíží improvizovaný obrněný vůz, který je po zuby vyzbro -
jený dělem a kulomety, štábní vagon pro plánování operací, či
plošinové vozy s materiálem včetně obrněného automobilu
Austin. Další informace najdete na webu www.legiovlak.cz.

Kontakt pro média: Miloš Borovička, tiskový mluvčí, 
borovicka@csol.cz, 602 519 828

Jiří Charfreitag, tajemník projektu, 
legie100@csol.cz, 734 851 530
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Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu,
TJ Sokol Přelouč, Junák Přelouč, Klub Dr. M. Horákové

a Klub rodáků a přátel Přelouče 
za účasti pěveckého sboru J. B. Foerster 

8. května 2017 v 10 hodin
vzpomenou u památníku bojovníků 

proti fašismu a rasismu

72. výročí
ukončení 2. světové války

a uctí památku umučených a popravených 
přeloučských občanů německými okupanty
položením kytic k památníku v parku u sokolovny.

V programu vystoupí pěvecký sbor J. B. Foerster.

Zveme občany k účasti na této slavnosti.

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC
LEGIONÁŘSKÁ



Děkuji touto cestou pracovníkům MÚ Přelouč za blaho-
přání a dárek k mým 94. narozeninám. 

Jaroslav Krčil, Přelouč.

Chtěla bych velmi poděkovat paní Anně Kulakovské a tý-
 mu sestřiček, které s velkou laskavostí a pochopením mně
pomáhaly pečovat o mého manžela Oldřicha Kurku.

Marie Kurková

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sestřičkám pod
vedením Mgr. Kulakovské za vzornou péči při ošetřování mé
manželky, paní Květy Musilové a za vstřícný přístup k ní.

Ještě jednou velký dík všem.
Miroslav Musil, 
Újezd
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JUBILANTI

Zdenka Hlubučková 96 let
Věra Dostálová 95 let
Jaroslav Krčil 94 let
Jiřina Matulová 91 let
Květuška Bahníková 91 let
Jiří Husák 91 let
Kamil Gerndt 90 let
Jiřina Roubíčková 90 let
Věra Prášilová 89 let
Emilie Pražanová 88 let
František Bidmon 88 let
Ladislav Uhlíř 88 let
Otto Vondráček 88 let
Libuše Kropáčková 88 let
Jiřina Makešová 88 let
Jaroslava Pilařová 86 let
Lidmila Jakubíková 86 let

Libuše Turynová 85 let
Marie Nekvapilová 85 let
Vladimír Šlechta 85 let
Josef Ťápal 87 let
Vladislav Voleský 80 let
Květoslava Růtová 80 let
Josef Pažout 80 let
Zina Venušová 80 let
Luděk Voňka 80 let
Josef Šedivý 75 let
Hildegarda Dvořáčková 75 let
Hana Železná 75 let
Václav Minařík 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA

Vlasta a Václav Nohejlovi 29. 4.

PŘELOUČÁCI

Poděkování

Poděkování

Poděkování

Vzpomínka
Letos tomu budou dva roky, 

co nás navždy opustila 
naše milovaná manželka a maminka, 

paní Miluše Veselá
z Lohenic. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
manžel Vladimír a děti s rodinami
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ŘEHOUNEK, Jan 
Zlatým pruhem Polabí. 
Praha: Regia, 2016.
Dějiny
ŠŤOVÍČEK, Michal
Francie proti Evropě: 
války revoluční Fran cie 1792-1802. 
Praha: Epocha, 2017.
Životopisy
LIŠKA, Vladimír 
Marie Terezie: záhady a mystéria. 
Praha: XYZ, 2017.

KRÁSNÁ LITERATURA
BELLOVÁ, Bianca 
Jezero. 
Brno: Host, 2016.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
LA FONTAINE, Jean de 
Bajky. 
Praha: Studio Trnka, 2010. JK. 
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Městská knihovna Přelouč společně s Mateřskou školou
Kla denská a Odborem životního prostředí MÚ Přelouč vyhlási-
 la i le tos anketu pro děti i dospělé Nejkrásnější strom Přelou-
če. Krás ných stromů máme v našem městě naštěstí dost. Ten to
rok vyhrál strom trochu schovaný před zraky veřejnosti za koste-
 lem sv. Jakuba staršího u Masarykova náměstí. Krásný a vzrost-
 lý javor klen získal celkem 251 hlasů.

Společně s dětmi z MŠ Kladenská jsme v pondělí 24. 4. do  -
po ledne letošního vítěze ankety ozdobili, zazpívali jsme naší pla  -

netě k jejímu svátku a pak jsme společně nedaleko areálu ma-
 teřské školy zasadili mladý stromek jinanu dvoulaločného, aby
se i další generace mohly těšit z krásné zeleně v našem městě.

Velké poděkování patří MŠ Kladenská za aktivní účast v té-
 to každoroční anketě a také Odboru životního prostředí MÚ Pře-
 louč za vstřícnost a zajištění výsadby nového stromu.

Těší nás zájem veřejnosti o tuto anketu a doufáme, že krás-
 ných stromů bude v Přelouči přibývat.

L. Hývlová, MěK Přelouč

Nejkrásnější strom Pøelouče 2017 – javor klen

NOVINKY  V MÌSTSKÉ  KNIHOVNÌ
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V městském muzeu v Chrudimi probíhá do 26. 5. 2017 veli-
 ce zdařilá výstava „Od kolébky do hrobu“. Zajímá-li vás histo-
rie a máte-li chuť si udělat zajímavý výlet – vřele doporučujeme.

P O Z V Á N K A
Ve středu 17 května 2017 od 19.00 hod. 

se bude konat v Přelouči U Kotýnků
další poslechový pořad, 

který pro nás opět připravil 

pan JIŘÍ ČERNÝ
tématem celého večera bude kytarista 

RADIM HLADÍK
Uslyšíme především ukázky 

z Hladíkovy tvorby ve skupinách
Matadors a Blue Efekt.

A také nezastupitelný komentář
pana J. Černého.

Předprodej vstupenek začne U Kotýnků,
v úterý 2. května 2017.

Srdečně zvou pořadatelé!

Pozvánka na výstavu



Zápis do 1. tøíd
Letos se poprvé uskutečnil zápis budoucích prvňáčků ne

v lednu, ale až na začátku dubna. Do naší školy se přišlo za-
psat 87 dětí. Řada z nich už budovu školy trochu zná, nebyly

tu poprvé, neboť využily příležitosti seznámit se s vyučujícími
jednak při dnu otevřených dveří, jednak při výtvarných dílnič-
kách. Tentokrát je přivítali starší spolužáci v kostýmech po-
hádkových bytostí. Připravili pro ně různé činnosti, aby je za-
bavili a zpříjemnili jim čekání na samotný zápis. Nakonec si
budoucí prvňáčci vybrali na památku malý dárek, který jim

připomene, že v zá-
 ří nastupují do školy.
Pří ští školní rok bu-
dou otevřeny opět tři
prv ní třídy a do jejich
lavic usedne celkem
75 žáků. Na své bu-
doucí prvňáčky se tě-
 ší Mgr. D. Dostálová,
Mgr. M. Mrkvičková
a Mgr. M. Pavlíková.   

Velikonoční jarmark
Poslední odpoledne před velikonočními prázdninami se

nahrnulo do školy tolik návštěvníků, že tam bylo mnohem ruš-
něji než o velké přestávce. Někteří se kochali jarní výzdobou,
jiní vybírali, které z krásných a nápaditých výrobků si koupí do-
mů. Všichni také obdivovali soutěžní velikonoční vajíčka. Ně-
které děti se pustily hned do vyrábění, aby stihly navštívit
všechny dílničky, i tu keramickou, kluci spěchali uplést si pom-
lázku. A kdo šel okolo cukrárny „U Beránka“, nemohl odolat
pestré nabídce. Nejlepší bylo ochutnávat „očima“, vždyť výběr
byl bohatší než v leckteré cukrárně. Postaraly se o to mamin-
ky nebo babičky ze 48 rodin našich žáků, převážně z 1. stup-
ně. Za sladké dobroty i slané kousky velmi děkujeme. Velká
pochvala a dík patří také všem ostatním, dětem a dospělým,
kteří se na této zdařilé akci podíleli. Výtěžek přijde do poklad-
ny KPŠ a bude použit pro potřeby dětí.

Ohlédnutí za dubnovými akcemi
l Plavecký výcvik a besedy s městskou policí – 2., 3. a 4. ročník
l Divadelní představení Kocour v botách – 1. a 3. ročník, Tuč-

ňá ci na arše – 2. ročník, Kráska a zvíře v rámci předplatného 
l Celoškolní projekt Finanční gramotnost 
l Dějepisná exkurze do Kutné Hory a přírodopisná do sklení-

 ku Fata Morgana v botanické zahradě v Praze – 7. ročník
l Program prevence sociálně-patologických jevů, sdružení

Semiramis – 6. ročník
l Okresní kolo volejbalu chlapců – 4. místo
l Okrskové a okresní kolo ve vybíjené – 6. ročník
l Okrskové kolo McDonald’s Cup – I. stupeň
l Okrskové kolo v hokejbalu – II. stupeň
l Přijímací zkoušky pro žáky 5. a 9. tříd na gymnázia a střední

školy 
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Kde domov můj?
V Přelouči už jako maličká,
tahala jsem zajíčka.
František tu kdysi žil,
dabing se nám zalíbil.
Zaplavat když chceš si jít,
musíš kolo použít.
V Přelouči se žije krásně,
dobře se tu skládaj básně!

Adriana Vernerová, 5. B

Kde domov můj?
Tam, kde zámek s parkem leží,
jsou vždy malé děti svěží.
Louky, lesy, krásný svět,
hory jsou tam na dohled.
A to je můj krásný domov,
Zdechovice, domov můj!

Karolína Slámová, 5. A

Kde domov můj?
Tam, kde taťka stříhá stromy,
tam, kde maminčina kuchyň voní,
stojí domek v zahradě,
cítím se jak na hradě.
Tam leží ta víska maličká,
Štěpánov, domov můj.

Samuela Lemberková, 5. B

Kde domov můj?
Klenovka je vesnice malá,
loukami a lesy obehnaná.
Lesy plné zvěře, louky kytiček,
kde si hrají party kluků a holčiček.
Všichni se tu dobře znají,
nic před sebou neutají.
A to je ta krásná víska,
víska malá, domov můj!

Kristýna Bittnerová, 5. A

Kde domov můj?
Valy, to je krásná ves,
kolem je to samý les.
Máme tu mateřskou školku,
a v ní milou učitelku.
A to je ta naše krásná víska,
po které se mi v dálkách stýská!

Lucie Tatíčková, 5. A

Kde domov můj?
Labe hučí po lučinách,
včely bzučí na květinách,
Slavíkovy ostrovy,
vzácných druhů domovy!
A to je ta Přelouč krásná,
naše domovina vzácná.
Fotbal, ragby – dětí ráj,
pro nás zkrátka rodný kraj!

Adam Papírník, 5. A

Kde domov můj?
Krasnice, Krasnice,
to je hezká vesnice,
žije se nám tady dobře,
kytičky tu kvetou modře.
Na procházky chodíme,
divočáky krmíme.
V létě se tu griluje až moc,
v zimě tu lišky dávají dobrou noc!
To je ta naše vesnice,
co jmenuje se Krasnice.

Matyáš Uhlíř, 5. B

Kde domov můj?
Krásný je tu každý den,
je to jako velký sen,
jsou tu pole, zahrady,
spoustu dobré nálady.
Toto je ta milá ves,
Lhota krásná, domov můj!

Miriam Kalhousová, 5. B

MATEMATICKÁ SOUTÌŽ KLOKAN
Naše základní škola dne 17. 3. 2017 po-

 řádala matematickou soutěž Klokan. Tato
soutěž je rozdělena podle věku se vzrůsta -
jící obtížností do několika kategorií. V kate-

 gorii Cvrček pro žáky 2. a 3. tříd obsadila
první místo Anna Kysilková z 2. B. V katego -
rii Klokánek pro 4. a 5. třídy se nejlepším ře-
 šitelem stal Martin Landsmann z 5. B. Pro
žáky druhého stupně v kategorii 6. a 7. roč-
 níků nazývané Benjamín zvítězil David Ti-
chý ze 7. A. V poslední kategorii Kadet pro
8. a 9. ročníky se pak nejlépe umístil Daniel
Kuba z 8. B. Celkem se soutěže zúčastnilo
182 žáků. Všem účastníkům děkujeme za
účast a nejlepším řešitelům srdečně gratu -
lujeme. Mgr. M. Holická

Osecká laťka – 23. 3. 2017
Ve čtvrtek 23. 3. 2017 jsme se zúčastnili

tradiční Osecké laťky v rámci Polabské vý -
škařské tour, jejíž finále se blíží. Všichni
naši žáci a žákyně předvedli svá osobní ma-
 xima: 
Tomáš Kade z 6. B si vytvořil nový osobní
rekord a výkonem 125 cm obsadil mezi še-
 s ťáky hezké 4. - 6. místo, neboť stejný výkon
i co do počtu pokusů měli ještě dva žáci. 

Adéla Mrkvičková z 9. A, naše nejúspěš -
nější reprezentantka v této soutěži, skoči-
la 135 cm a skončila na hezkém 5. místě
a navíc postupuje do celkového finále té-
to putovní soutěže, které se uskuteční
7. května v Kolíně.
Tak trochu nováček soutěže Rozálie Bed-
ná řová z 8. B obsadila pěkné 7. místo za
vý kon 130 cm, což je její nový osobní re-
 kord!
Klára Tomášková ze 7. B skočila 125 cm
a umístila se na 8. místě. 

Nikdo z našich žáků se v konkurenci
14 základních škol (75 chlapců a 75 dívek)
neztratil a všichni s plným nasazením re-
prezentovali naši školu.

Děkujeme, gratulujeme a těšíme se
na další hezké výkony!

Mgr. A. Šmídlová

Zápis do prvních tøíd
Tak jako každý rok, i letos se otevřely

dveře budovy I. stupně ZŠ a budoucí prvňáč -
ci za doprovodu svých rodičů přišli do ško-
ly k zápisu do prvních tříd. Zápis se konal
v pátek 7. 4. 2017 od 14.00 do 18.00 hodin
a účast byla opravdu potěšující. Naše škola
se na tento významný den v životě malých
předškoláků pečlivě připravila. Zapisující
učitelky D. Paráková a D. Staňková přivítaly
děti v hezky upravených třídách. Bylo vidět,

že některé děti přišly k zápisu s očekává-
ním, zvědavostí a jiné zase s ostychem. Za-
 pisující si s budoucími školáky povídaly,
„ověřovaly“ si základní znalosti a dovednos -
ti. Všechny děti nadšeně plnily různé úkoly
a za své první splněné úkoly ve škole byly
odměněny dárky a výrobky, které si pro ně
připravili starší spolužáci.

V září nadcházejícího školního roku
used ne do lavic padesát prvňáčků a v prv-
ních třídách je přivítají „jejich“ paní učitelky.

Přejeme novým školákům a jejich rodi -
čům hodně úspěchů a nadšení. Hodně štěs-
 tí při vykročení do „nové etapy“ života.

Mgr. D. Paráková
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Hymna pro mou obec a město



Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ 
ve høe na housle a kytaru

Pár dní po soutěži klavíristů se konalo okresní kolo Národní sou-
 těže žáků základních uměleckých škol v oboru hra na housle, kte-
 ré pořádala ZUŠ Pardubice Havlíčkova. Celodenní maratón byl ná-
 ročný pro soutěžící, posluchače i porotu, protože soutěž začínala
v 8 hodin ráno a končila až ve 21 hodin. Naši žáci, vedení Hviez -
doslavou Přinesdomů, si ve velké konkurenci vedli velmi dobře a vy-
 bojovali tato ocenění: Daniel Procházka 1. místo s postupem do
krajského kola, Anna Marečková a Adam Homola 2. místa a Mi-
 chaela Halászová a Jan Vomlel 3. místa. 

Krajské kolo se konalo 6. 4. v ZUŠ Česká Třebová a náš žák Da-
 niel Procházka (který je nejen talentovaný houslista, ale věnuje se
i sólovému zpěvu) v něm vybojoval skvělou stříbrnou medaili. Všem
žákům i paní učitelce gratulujeme a děkujeme za velmi úspěšnou
reprezentaci. 

V okresním kole ve hře na kyta -
ru, které se konalo v ZUŠ Holice, mě-
 la naše škola také významné za-
 stoupení. První místo s postupem
do krajského kola vybojoval Jakub
Soldán (ze třídy S. Juřici), 2. místa
Laura Tamchynová, Nikola Štefan-
 ská, Jiří Zelenka (všichni ze třídy
J. Vitáčkové) a Jan Rychetský (ze
tří dy S. Juřici). Bronzovou příčku pak
obsadil Tomáš Přemyslovský (ze
třídy S. Juřici).

Krajské kolo hostila ZUŠ Pardubi-
 ce Havlíčkova a Kuba Soldán v něm
získal výborné 2. místo. I našim mladým kytaristům a jejich peda -
gogům děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v další práci.

Petra Lojínová

Semináø s paní Jarmilou Chaloupkovou
V sobotu 1. 4. se konal v ZUŠ Přelouč již tradiční seminář s pro-

 fesorkou pardubické konzervatoře paní Jarmilou Chaloupkovou.
Žáci pěveckého oddělení pracovali na pěvecké technice i na před-
nesu skladeb, které potom někteří budou zpívat na soutěži v Nové
Pace. Osvědčilo se nám pracovat s jedním konkrétním lektorem,
protože technika zpěvu a přístup k interpretaci jsou vždy u každé -
ho učitele více či méně odlišné
a děti mají takto možnost praco -
vat soustředěně v jedné cestě –
způsobu, který se paní profesor -
ce i nám zatím velmi osvědčil.
Vzhledem k její zkušenosti s kla-
 sickým i populárním zpěvem je
rozhodně vynikající rádkyní pro
naše žáky a učitele.

Ze semináře jsme pořídily
s ko legyní nahrávky, které jsme
dětem rozeslaly v elektronické
podobě a mají tak možnost po-
kračovat doma ve studiu samo-
statně a sebereflexí ještě zlepšit,
co se nám pedagogům třeba ne-
 podaří zachytit. 

Děkujeme vedení školy a výboru SRPŠ za podporu v tomto na-
 šem snažení a všem rodičům za spolupráci při organizaci mimo řád-
 ných akcí ve výuce. Jana Bednářová

ÚSPÌCHY SBORŮ
Krátce po sobě se v dubnu konaly dvě soutěže pěveckých sbo  -

 rů, kterých se zúčastnily i naše tři sbory. Soutěže zahájil „prostřed -
ní“ sbor Rošťák, vedený Annou Pokornou, který na Krajské přehlíd -
 ce sborů v Chrudimi získal zlato. Na tento úspěch o pár dní později
pak sbory navázaly na prestižní soutěži Zahrada písní v Praze. Nej  -
mladší sbor Ohniváček (vedený Veronikou Pokornou) si vyzpíval
zlato, sbo ry Rošťák a Plamen (oba pod vedením Anny Pokorné) získa -
ly shod ně stříbro. Za výbornou dramaturgii byla oceněna Vero nika
Pokor ná, za instrumentální doprovod získaly zvláštní cenu Petra
Lojínová a Monika Kaplanová. Sbory se v červnu chystají – kromě
řady kon certů a soustředění – na ještě jednu velmi význam nou sou-
 těž, Svát ky písní v Olomouci. Držíme palce! Petra Lojínová

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Tři dubnová dopoledne byla na ZUŠce ve znamení dnů otevře -

ných dveří. Během této tradiční akce se děti z mateřských školek
z Přelouče i okolí seznamují s obory školy, kreslí, poznávají, zpí va-
 jí, tleskají, mohou si doslova osahat jednotlivé hudební nástroje.
Děkujeme paním učitelkám a vedení ze školek za velmi příjemnou
spolupráci a těšíme se zase příští rok. Petra Lojínová

Nový big band hned støíbrný
Ve středu 5. 4. vyvrcholila půlroční spolupráce se spřátelenou

Základní uměleckou školou Pardubice Polabiny. Big band slože -
ný z našich žáků a žáků ZUŠ Polabiny se zúčastnil krajského ko-
la soutěže tanečních a jazzových orchestrů a v silné konkurenci si
hned napoprvé nevedl špatně. Získal druhou cenu. Gratulace pa-
tří nejen vedoucím souboru Pavlu Mertovi (ZUŠ Polabiny) a panu
řediteli M. Chmelařovi, ale především všem členům big bandu, kte-
 ří si s touto novou výzvou takto skvěle poradili. Těšíme se na další
spolupráci s pardubickými kamarády.

Tento nový soubor si můžete poslechnout 30. 5. na akci „ZUŠ
OPEN“, která se uskuteční od 19:30 v Občanské záložně v Přelou -
či. Zazní nejznámější swingové skladby. Big band bude posílen o ně-
 které učitele ZUŠ Přelouč.

Národní dechový symfonický orchestr v Pøelouči
Na přelomu dubna a května letošního roku se uskuteční v Zá  -

kladní umělecké škole v Přelouči a následně v přeloučské Ob-
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Vítězný houslista 
Daniel Procházka



čan  ské záložně unikátní projekt. Pod záštitou Svazu hudebníků
se zde totiž zakládá zbrusu nové poloprofesionální hudební tě-
leso – Národ ní dechový symfonický orchestr. V orchestru budou
hrát jak amatérští, tak i mladí profesionální muzikanti. Podobné
projekty jsou zcela běžnou záležitostí ve většině zemí západní Ev-
 ropy a v Americe, v České republice tento orchestr bude fungovat
poprvé.

O posledním dubnovém víkendu se do přeloučské ZUŠky sje-
dou skvělí mladí muzikanti, hrající na dechové a bicí nástroje do-
slova z celé republiky. Zhruba padesátičlenný orchestr bude dva
víkendy nacvičovat velmi náročný program, který následně převede
7. 5. od 17:00 na premiérovém koncertě v Občanské záložně. Post
hlavního dirigenta přijal šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie
České republiky Václav Blahunek. Na nácviku programu se budou
podílet s jednotlivými sekcemi někteří členové Komorní filharmo-
nie Pardubice. Právě pardubická filharmonie převzala uměleckou
záštitu nad celým projektem.

Na programu koncertu zazní skladby současných českých i za-
 hraničních skladatelů. Koncert bude natáčet Český rozhlas. Jako só-
 lista se na tubu představí člen orchestru Státní opery Praha Jakub
Chmelař. Srdečně Vás všechny zveme.

Michal Chmelař
ředitel ZUŠ Přelouč
ředitel projektu NDSO

Soutěž hry na keyboard v Považské Bystrici
Žáci ZUŠ Přelouč – Veronika Mňuková, Ema Ryšavá, Natálie

Fal tysová a Radim Kostečka – se zúčastnili 11. dubna 10. ročníku
soutěže ve hře na keyboard v Považské Bystrici. Na soutěž přijeli
žáci a učitelé z 33 základních uměleckých škol z Čech, Moravy
a Slovenska. Slovenští pořadatelé nás srdečně přivítali. Poté se již
všichni soustředili na svůj výkon. Žáci po půlroční přípravě zahráli
ve velké konkurenci výborně.

Porota ohodnotila naše výkony diplomy za bronzové stupně
v jednotlivých kategoriích. Všem soutěžícím bych chtěl pogratulo -
vat za krásná umístění, reprezentaci ZUŠ a za celou přípravu na
soutěž. Děkujeme vedení naší základní umělecké školy za pomoc
při realizaci účasti na soutěži. Miroslav Nedbal

Dirigentský workshop s Václavem Blahunkem
1. 4. 2017 se ve zkušebně dechového orchestru uskutečnil diri-

 gentský workshop se šéfdirigentem Hudby Hradní stráže a Policie
České republiky Václavem Blahunkem. Pořadatelem workshopu
byla Základní umělecká škola Přelouč, celá akce se konala pod
záštitou Svazu hudebníků České republiky. Workshopu se zúčast-
nilo celkem 14 dirigentů mládežnických dechových orchestrů pře -
devším z východočeského a středočeského kraje. Dva dirigenti se
zúčastnili jako aktivní, ostatní jako pasivní účastníci, celý work -
shop sledovali a zapojili se do závěrečné diskuze. Studovány byly
skladby Festivo ben ritmico Evžena Zámečníka, Moravské imprese
a Česká taneční suita od Pavla Staňka. Pro velký zájem dirigentů
o tento typ školení se již chystá další workshop na podzim. Pro náš
orchestr je vždy velká zkušenost pracovat s tak vynikajícím lek-
to rem, jako je pan Blahunek, a přínosem jsou i názory ostatních
zúčastněných kapelníků.

Dechový orchestr postoupil do ústøedního kola
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč (pod vedením Michala Chme-

 la ře) vyhrál v sobotu 25. 3. první místo s postupem v krajském
kole soutěže základních uměleckých škol, když získal od poroty
24, 2 bodů z možných 25. Třetí cenu získal Přípravný dechový or -
chestr ZUŠ Přelouč pod vedením Radky Chmelařové. Soutěž se ko-

 nala v Občanské záložně v Přelouči a zúčastnilo se jí 9 orchestrů
z celého kraje. Přípravný orchestr ZUŠ Přelouč zaujal velmi nízkým
věkovým průměrem (10,5 roku), v celé republice nesoutěžil mlad-
ší orchestr než ten náš. Hlavnímu orchestru můžete držet palce
27. 5., kdy bude bojovat v Letovicích o co nejlepší umístění.

Kdo by rád náš orchestr slyšel a nechce jezdit až do Letovic,
může si ho přijít poslechnout na festival Polanského Přelouč 3. 6.
do parku za školou v Přelouči nebo si zajet 10. 6. do Kolína na fes-
 tival Kmochův Kolín, kde bude hrát od 20:00 v kostele sv. Bartolo -
měje slavnostní Nocturno. Jako hosté s orchestrem vystoupí skvělá
houslistka Lucia Benešová, členka Komorní filharmonie Pardubi -
ce, která bude od září 2017 učit i v naší škole, a trombonista Hudby
Hradní stráže a Policie České republiky Martin Chmelař. Srdeč ně
Vás zveme!

Soutěž zpěvákù v Nové Pace
Ve středu 5. 4. se vybraní žáci sólového zpěvu účastnili pěvec -

ké soutěže Novopacký slavíček. Jednalo se o první zkušenost s tou-
 to soutěží a velmi nás překvapil vysoký počet účastníků. V jedné
kategorii soutěžilo i 70 dětí. Pro porotu bylo rozhodně velmi těžké
zhodnotit výkony všech dětí při tak velkém počtu soutěžících. Přes-
 to se nám podařilo získat jedno 3. místo a zvláštní cenu za mimo -
řádný muzikální projev. Oceněni byli: Zuzka Richterová (3. cena)
a David Tichý (mimořádná cena). 

Soutěže se celkem účastnilo 9 našich zpěváků a všichni před-
 vedli krásné výkony i bojovného ducha a po celou dobu soutěže
rozhodně skvěle reprezentovali naši školu nejen svým hudebním,
ale i společenským projevem. Všem moc děkujeme a gratulujeme.
Velký dík patří paní korepetitorce Veronice Dědičové, která všech-
ny děti doprovázela na klavír. 

ZVEME VÁS KVÌTNOVÉ AKCE ZUŠKY
4. 5. Absolventský koncert D. Šulce a hostů, 

17:00, Hudební sál ZUŠ
7. 5. Koncert Národního symfonického dechového orchestru, 

17:00, Záložna
11. 5. Absolvetský koncert B. Doležálkové a B. Patočkové,

17:30, Hudební sál
12. 5. Kytarový koncert, 17:30, Hudební sál
18. 5. Třídní večírek, Hudební sál, 17:30
19. 5. Jarní koncert sborů, 18:00, Záložna
22. 5. Absolventský koncert, 18:00, Hudební sál ZUŠ
23. 5. Koncert, 17:30, Malý zámek Choltice
25. 5. Kytarový koncert, Hudební sál
27. 5. Ústřední kolo soutěže ZUŠ, obor dechových orchestry, 

Letovice
30. 5. ZUŠ OPEN, řada koncertů v rámci celorepublikové akce
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Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč
vystoupí jako každý rok na Jarním koncertu v Přelouči. Hostem
této události, která se uskuteční 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 ni-
mi sbormistr Petr Vacek nastudoval Českou mši vánoční „Hej
mistře“ Jakuba Jana Ryby, která byla provedena v kostele sv. Ja-
 kuba v Přelouči. O rok později zazněla za doprovodu Pardubic -
kého komorního orchestru na Vánočním koncertě v Pardubi-
 cích v Kulturním domě v Hronovické ulici opět pod vedením
Petra Vacka.

Od roku 2008 sbor Pernštýn, Ludmila, Suk každoročně po-
 řá dá v Pardubicích Festival pěveckých sborů, Josef Bohuslav
Foer ster Přelouč je pravidelným účastníkem této akce. Letoš -
ní X. roč ník se koná 8. dubna tradičně v Kulturním domě Hro-
 novická.

Podtitul Jarního koncertu nese název Pocta Petru Ebeno -
vi. Tento významný český skladatel klasické hudby (mj. otec mo-
 derátora Marka Ebena) se do dějin české kultury zapsal jako
výjimečná osobnost, která zkomponovala mnoho krásných skla-
 deb. Byla mu udělena řada českých i zahraničních ocenění: zí-
skal francouzské státní vyznamenání Rytíř umění a poezie, byl
mu udělen Řád svatého Cyrila a Metoděje a v roce 2002 byl oce-
 něn prezidentem České republiky medailí Za zásluhy. Zemřel
před 10 lety. Do programu jsou zařazeny skladby z jeho tvorby.
Zazní mimo jiné jeho populární Truvérská mše a upravené du-
chovní písně z Kancionálu.

Vystoupení zakončí skladba Antonína Dvořáka Napadly pís-
 ně z cyklu V přírodě v podání obou sborů.

Na své příznivce se těší a příjemné hudební zážitky přeje Smí-
 šený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster a pěvecký sbor Pern-
 štýn, Ludmila, Suk.

Smíšený pěvecký sbor Pernštý-Ludmila-Suk z Pardubic
při jal pozvání pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster ke spo-
 leč nému vystoupení na Jarním koncertě v Přelouči.

V roce 1861 vznikl mužský a zároveň první pěvecký sbor
v Pardubicích Pernštýn. O čtyři roky později byla založena Pě-
 vecká jednota Ludmila, ryze ženský sbor. Oba sbory se v květ-
 nu 1868 společně zúčastnily slavnosti položení základního
kame ne Národního divadla v Praze. Společně nastudovaly
a pro vedly na Kunětické hoře v roce 1929 Smetanovu Proda -
nou nevěstu.

Smíšený pěvecký sbor Suk zahájil svou činnost v roce 1919
a jeho patronem byl skladatel Josef Suk, který byl v roce 1926
z podnětu sbormistra Františka Michálka jmenován čestným
ob čanem Pardubic.

Ke spojení těchto tří pardubických sborů došlo v roce 1970.
Pod vedením sbormistrů Václava Weisbauera a Jiřího Klicpery
vystupovaly sbory pod názvem Pernštýn-Ludmila-Suk na sa-
 mostatných koncertech, festivalech, přehlídkách a soutěžích.
V 80. a 90. letech měly kolem 60 členů.

V roce 1992 byly v konkurenci 36 sborů z Rakouska, Švýcar -
ska, Itálie, Polska, Holandska Finska a Československa oceně ny
Zlatým pásmem na Pražských dnech sborového zpěvu. Ze zahra -
ničních koncertů jsou nezapomenutelné zájezdy do Francie.

Tradicí se staly Festivaly pěveckých sborů, věnované památ -
ce Václava Weisbauera, které od roku 2008 sbor Pernštýn-Lud -
mila-Suk každoročně pořádá v Pardubicích. 

V současnosti má sbor 30 členů. Od roku 2014 je jejich umě  -
leckým vedoucím a sbormistrem Martin Beran.
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Představujeme pěvecký sbor Pernštýn-Ludmila-Suk

Pozvánka na Jarní koncert Z



Duben a VOLANT
Duben byl docela krátký, byly velikonoční prázdniny a pár

dní bylo také z provozních důvodů zavřeno, takže se měsíc rych-
 le překulil. Přesto jsme se stihli věnovat všem našim aktivitám.
Óooooooblíbenému učení a doučování, 5 našich nejmladších
bude nastupovat po prázdninách do první třídy, tak musíme
pořádně zabrat, ať jsou děti co nejlíp připravené. Moc času už
nám nezbývá :).

Počasí se nám v druhé polovině měsíce ochladilo, a tak jsme
nemohli tolik času trávit venku. S děvčaty jsme se na svátky ja-
 ra vychystaly výrobou a výzdobou velikonočních kraslic a jar-
ních věnečků na dveře, vyráběli jsme kuřátka a slepičky a zajíč-
 ky a všechno jarní. Během středečních odpolední jsme zapekli
francouzské brambory, udělali jsme si zeleninový salát a vydat -
nou polévku a upekli jsme sladký mooooc dobrý tvarohový de-
 zert. Na konci měsíce jsme oslavili svátek čarodějnic. Pro děti
jsme nachystali zábavný program prodchnutý plněním čaroděj -
ných úkolů a v podvečer jsme si opekli na zahradě klubu buřty.
V květnu nás budete moci vidět a zasoutěžit si s vašimi ratolest -
mi na našem stanovišti na Dni dětí pořádaném Domem dětí
a mládeže v parku za školou a na náměstí. Budeme se těšit na
viděnou :)....

Klub VOLANT Po – Čt     13.30 – 17.30 
Informační centrum
+ internet zdarma Po a St     13.30 – 17.00

Pomoc s doučováním a přípravou do školy
tel. 773 001 046

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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Pravidelná činnost
Badminton

Kroužky badmintonu probíhají ve sportovní hale Přelouč,
pro velký zájem byli sportovci rozděleni do dvou skupin. První
skupina pod vedením Petra a Hany Špačkových se schází kaž-
dé pondělí od 16.00 hod., druhá skupina pod vedením Hany
Fričové má schůzky každé úterý od 15.00 hod. Děti se učí pra-
vidlům hry, hrají zábavné soutěže a hry. 

Tancování s Álou
Taneční kroužek zaměřený na malé tanečnice z prvního stup-

 ně ZŠ. Děvčata se zdokonalují v tanečním pohybu a pod skvě-
lým vedením Mgr. Aleny Machové připravují společné taneční
sestavy. 

Kroužek pro nejmenší
Klub Klubíčko

Tradiční zájmový útvar pro rodiče popř. prarodiče s dětmi od
dvou let věku. Děti si společně s jejich doprovodem zazpívají pís-
 ničky, zahrají společně hry, plní zábavné úkoly a po společně
stráveném dopoledni obdrží sladkou odměnu. Klubíčko se schá-
 zí, kromě čtvrtka, každý den od 9.00 hod. v hlavním sále DDM
pod vedením Blanky Leksové. V předvelikonočním čase si rodi-
 če, společně s dětmi, namalovali velikonoční kraslice.

Pøipravujeme
Vodfrk „U Žabáka“

Vystoupení skupiny Vodfrk v obci Seník „U Žabáka“ dne
13. 5. 2017 od 19.00 hod. Srdečně zveme všechny příznivce ne-
 všedních zážitků.

Den dětí 27. 5. 2017
Připravujeme ve spolupráci s Kulturními a informačním cen-

 trem Přelouč a dalšími organizacemi, které se zabývají volno-
časovými aktivitami dětí a mládeže. Den dětí bude probíhat
v celém parku a na pódiu za ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. od
15.00 hod., k tanci i poslechu zahraje skupina Relax Přelouč.
Pro děti budou připraveny soutěže a zábavné hry o drobné ce-
 ny. Bližší informace na plakátovacích plochách.

Nabízíme spolupráci
Hledáme externí vedoucí pro příští školní rok. Vhodné pro stu-

 denty posledních ročníků středních škol a gymnázia. Možnost
seberealizace při vedení zájmových kroužků. Nabízíme možnost
vykonání praxe pro studenty středních i vysokých pedagogic-
kých škol. Dlouhodobě hledáme vedoucí tanečního kroužku
pro II. stupeň ZŠ.

Pokud máte zájem o předání získaných dovedností dalším
generacím kontaktujte DDM. 
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Výprava Plamínkù do Hradce Králové
O víkendu 17. - 19. 3. 2017 jsme se s Plamínky vypravili do

Hradce Králové. Bohužel nám počasí moc nepřálo, ale i tak jsme
si to užili. Hráli jsme hry, divadlo, opakovali si písničky na tábor,
pracovali jsme s novým číslem časopisu Ben Já Mína a hlav-
ně jsme navštívili Labyrint Divadlo Drak a Mezinárodní institut
figurálního divadla. Nakonec nás v neděli čekala díky výluce
na trati dobrodružná cesta domů. Klára Sotonová

Vlčata ve Slatiňanech
25. 3. za krásného počasí vyrazilo 14 vlčáků, na výpravu do

slatiňanský lesů. Překonávali jsme strach při zdolávání dvou
rozhleden, dobývali jsme Kočičí hrádek, zalozili na bolder stě-
ně, hledali zkratky a u toho viděli srnky a velká mraveniště, pro-
 zkoumávali odpadní stoky, hráli hry... Prostě poznávali svět oko-
 lo nás. Všem se nám to moc líbilo. Lukáš Spurný

Skautky zkrášlovaly svoji klubovnu
Skautky se první víkend v dubnu pustily do úpravy klubov -

ny. Vymalovaly a opravily stěny, uklidily na záchodě a na chod -
bách, uklidily zahradu, opravily nástěnku a uvařily si vlastní
jídlo. Za jeden den by to nezvládly, takže v klubovně přespaly
a zahrály si i nějaké deskové hry. Opravdu se jim to povedlo!

Klárka Hebká

Vlčata uspoøádala deskohraní
V pátek 31. 3. 2017 uspořádala vlčata deskohraní pro všech-

 ny co si rádi hrají. Na výběr bylo široké spektrum deskových her
a nechybělo ani občerstvení. Celá akce byla velmi podařená
a všichni se těšíme na další ročník. Lukáš Spurný

Velikonoční výprava skautù do Lužických hor
Starší skauti z oddílu Dvojky o velikonočních prázdninách

nelenili a vyrazili do Lužických hor. Prozkoumali lesy, zříceniny
i rozlehlé louky. Vařili na ohni a večer zpívali s kytarou, nebo čet-
li staré legendy. Při hře putovali amazonským pralesem a cestu
vlakem si krátili oblíbenými kartičkami. Výprava byla z velké
části putovní (v pátek 22 km), ale i přesto si kluci odvezli mimo
pomlázky i mnoho zážitků. Martin Pittner
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Zprávy z KLASu
Dubnová setkání jsme zahájili v úterý 4. 4.

Našim cílem byl po 2 letech opět Hradec Krá-
lové. Posledně jsme absolvovali procházku sta-

rým městem. Tentokrát jsme si vybrali téma Hradec Králové –
Salon republiky. Velmi fundovaná průvodkyně paní PhDr. Ale-
na Adlafová CSc. nás seznámila s architekty, kteří navrhli ge-
niální stavby i uspořádání městské zástavby. Naše procházka
trvala více než dvě hodiny a všichni jsme odjížděli maximálně
spokojeni. 

Na 18. dubna jsme si naplánovali výlet do Chrasti. Prohlé -
dli jsme si muzeum, které sídlí v místním zámku. Všechny za-
jímala především tzv. Ďáblova bible, Codex giga, jejíž zdařilá
kopie je umístěna v jedné expozici. Po nezbytném občerstvení
jsme prošli krásně upraveným parkem a půvabnou lipovou ale-
 jí jsme zamířili do kostela sv. Markéty v Podlažicích, kde údajně
zmíněná bible vznikla (nebo alespoň její části). Pan Pošvář nás
nejen provedl interiérem a historií spojenou s tímto dílem a bý-
va lým klášterem, ale zahrál i na
varhany. Přes velmi chladné po-
 časí se všem pětadvaceti účast-
níkům akce líbila.

V květnu máme v plánu už
tra diční zahradní párty spojenou
s bur zou sazenic, semen, cibulí

a hlíz, t .j. s přebytky z vlastních zahrádek. Dále jednáme s infor -
mačním centrem v Hořicích, jelikož bychom rádi navštívili dal-
ší východočeské město, které nabízí také mnoho zajímavostí.

V červnu chystáme výstavu s názvem Šikovné ruce seniorů.
Podobnou výstavu pořádala před několika lety místní Charita.
Jelikož tehdy mohla akce trvat pouze 2 dny a podle ohlasů jsme
usoudili, že zájem o shlédnutí by byl větší, proto tato výstava bu-
 de instalována na celý týden.

Vernisáž se uskuteční 9. 6. v 16 hodin v budově Divišovy vi-
 ly, tedy u Kyselů. Při zahájení vystoupí hudební skupina Základ -
ní školy a Praktické školy Svítání z Pardubic. Zveme k návštěvě
výstavy, která bude otevřena od 10.6. do 17.6. denně od 9 do
17 hodin.

Vyzýváme všechny místní seniory, kteří mají zájem vystavit
(popřípadě nabídnout k prodeji) své vlastní výrobky, aby kontak -
tovali předsedu Klubu aktivní senior z. s. p. Kubáta číslo telefo-
 nu 608 062 957. A. Kubátová
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Domov u fontány byl minulý týden 
plný firemních dobrovolníkù

Minulý týden jsme přivítali firemní dobrovolníky z Pojišťov-
 ny České spořitelny a zaměstnance společnosti ČEZ.

Díky příznivému počasí vyrazili dobrovolníci s klienty na pro-
 cházku do města a do naší rozkvetlé zahrady. Dále si zahráli
s klienty společenské hry a pracovali ve výtvarné dílně. Naši oby-
 vatelé upřímně ocenili příjemnou změnu v běžném dni. Dobro-
 volníkům, kteří se akce zúčastnili, patří naše velké poděkování.

Co je to firemní dobrovolnictví?
Firemní dobrovolnictví je jeden z nejlepších způsobů, jak se

firma může stát společensky odpovědnou firmou a poskytnout
svým zaměstnancům ojedinělou možnost osobního a profesní-
 ho rozvoje. 

Firemní dobrovolnictví přináší užitek všem zapojeným stra-
nám. Firma, která umožní svým zaměstnancům angažovat se
ve veřejně prospěšných projektech, si vybuduje novou image.
Zaměstnanci díky pomoci v jiné organizaci poznají, jak nezis -
kovky pracují a jaké mají poslání. Dobrovolnictví slouží také ja-
 ko prevence syndromu vyhoření. A nezisková organizace díky
dobrovolníkům může svým klientům rozšířit okruh aktivit. 

Okénko z Domova u fontány

Klub aktivní senior (KLAS)



26. března 2017 zemřel ve věku 73 let fa-
rář Českobratrské církve evangelické Bohumil
Baštecký. V Přelouči působil 14 let a mnozí si
ho jistě pamatujete. Nastoupil na zdejší faru
1. listopadu 1973. Byl mladý, pohledný, sympa -
tický a takový „neformální“...

Farář Baštecký neměl cestu do církve nijak přímou. Nejprve
se vyučil automechanikem, ale tato práce ho neuspokojovala,
a tak začala léta hledání – pracoval jako kulisák v divadle, osvět-
 lovač, dělník v pivovaře, opravář komínů atd. Ve 23 letech uvěřil
v Boha, dodělal si maturitu a vystudoval evangelické bohoslo-
 ví. Přelouč pak byla jeho prvním působištěm na farářské cestě. 

Snad také proto, že poznal život z mnoha stran, měl vždy
pochopení pro lidi všech vrstev. V Přelouči dokázal oslovit ně-
kolik mladých lidí (jsem jedním z nich), začali jsme chodit na
faru a povídat si o zajímavých tématech a později také o Bibli
a víře, někteří z nás pak v církvi zůstali. Navštěvoval staré a ne-
 mocné členy přeloučského evangelického sboru, navázal kon-
takt i s tehdejším přeloučským undergroundem. Mnohé lidi zá-
 sadně ovlivnil a nasměroval do života..

Farář Baštecký, svými blízkými, přáteli, kamarády, spolupra -
covníky nazývaný Bob, byl aktivní po celý svůj život. Ještě v mi-
 nulém režimu jezdil s evangelickou mládeží na senné brigády
do Horského domova v Herlíkovicích, pracoval v Diakonii – jez-
 dil jako farář na pobyty rodin s těžce mentálně postiženými dět-
 mi, pracoval pro Středisko pro zrakově postižené, byl členem
organizačního týmu Setkávání generací... Mnozí neznali Boba
osobně, ale z televizních a rozhlasových vysílání – Sváteční slo-
 vo, Dobré ráno, Jak to vidím, Křesťanský magazín... později také
pracoval jako duchovní ve Vězeňské službě a ještě v důchodu
sloužil jako pastorační pracovník v Domově seniorů v Poděbra -
dech. V tomto lázeňském městě totiž strávil svůj důchodový věk
a zde také 26. března náhle zemřel. 

Bob zanechal velmi výraznou stopu v myslích a srdcích mno-
 ha lidí, ať již věřících či nevěřících. A to se nedá zapomenout! 

Bc. Ivana Součková, roz. Breberová

Tisková zpráva ze dne 10. 4. 2017

Město Lázně Bohdaneč vydalo se začátkem nové turistic-
 ké sezóny tematickou brožuru o historii bohdanečské radniční
budovy. Barevná 16stránková publikace Bohdanečská radni -
ce od Pernštejnů po 21. století mapuje téměř 500 let, které
uplynuly od původního spojení tří gotických domů na náměstí
v 16. století až po nedávnou rekonstrukci střechy, fasády, restau -
race i předsálí v prvním patře, kde byla v prosinci loňského ro-
 ku otevřena expozice s významnými momenty v dějinách města.

Své místo našly v brožurce symboly města, ať už historic-
ký znak potvrzený městu císařem Leopoldem I. v roce 1685, tak
nový štít nebo městská vlajka, které byly městu uděleny v roce

2016. Zájemci se mohou dočíst také o nálezech z nedávného
archeologického výzkumu a dalších radničních zajímavostech.
Brožura je k dispozici zdarma v Městsko-lázeňském informač -
ním centru.

Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města
e-mail: krivska@lazne.bohdanec.cz, 
tel.: 466 797 076, www.lazne.bohdanec.cz
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Vzpomínka na faráøe ČCE
Bohumila Bašteckého

Bohdanečská radnice
od Pernštejnù po 21. století

Nabízíme alternativu ke klasickým mateřským školkám – koncepce
školičky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání MŠMT ČR s ohledem na moderní trendy a směry v před‐
školní výchově. Výchovně vzdělávací proces probíhá tzv. integrova‐
ným učením hrou (učení vlastním prožitkem při hře) a začleňuje prvky
Montessori pedagogiky a Waldorfské pedagogiky čerpající veškeré
poznatky a vědomosti z přírody.
•Malý kolektiv dětí, klademe důraz na individuální přístup a re‐

spektujeme osobnost dítěte.
•Nacházíme se v klidném prostředí v JANKOVICÍCH u Přelouče, děti

jsou v každodenním kontaktu s přírodou.
• Součástí našeho „týmu“ jsou domácí zvířátka, o která se společně

staráme. 
•Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, pohybu…
•V rámci školičky využíváme metodu AVK – aktivity s využitím koní

pod odborným dohledem.
•Nabízíme logopedickou péči, přípravu pro předškoláky, výuku

anglického jazyka (v rámci školného).
• Pro rodiče pořádáme odborné přednášky a tématická setkání (ro‐

dinná odpoledne).
• Celotýdenní provoz od 6 do 17 hodin, i během prázdnin.
•Nabízíme možnost SOS hlídání – hlídání po skončení provozní do‐

by školičky.
• Pravidelně pořádáme kurzy plavání, návštěvy solné jeskyně, vý‐

lety, divadla…
Ale hlavně……ať je léto nebo zima – u zvířátek je vždy prima:)))  

Více informací na www.skolickauzviratek.cz
nebo telefonním čísle 723 618 294.



Nejen obyvatelé přeloučského sídliště v jižní části města jis-
 tě znají sochu umístěnou před budovou školní jídelny v ulici
Obránců míru. Na svém místě je už více jak třicet let, jistě již
tedy patří mezi pozoruhodnosti této části města.

Výstavba školní jídelny u budovy gymnázia probíhala v le-
tech 1982-1985. V té době (konkrétně v letech 1965-1991) sta-
 novoval stavební zákon povinnost vydat při státních stavbách
jedno až čtyři procenta z nákladů na stavbu na umění ve veřej -
ném prostoru. I proto se nám z této doby dochovala řada po-
zo ruhodných uměleckých děl. Do této kategorie spadá i socha
v Přelouči, která je vlastně jedinou dochovanou skulpturou
v našem městě z období komunistického režimu. Dohledat ar-
chivní prameny se k ní i přes veškerou snahu nepovedlo. Mů-
žeme tak předpokládat, že socha je na tomto místě umístěná
zřejmě od léta 1985, neboť v září tohoto roku byla školní jídel -
na otevřena.

Autorem díla je sochař Dobromil Zahradník (1925-1991).
V letech 1945-1950 studoval Výtvarnou výchovu na PF UK a De-
 skriptivní geometrii na ČVUT v Praze. V sochařství se zabýval
figurální tvorbou. V jeho díle převažuje komorní plastika a sou-
běžně vznikající cykly perokreseb. Internetový informační sy-
stém abART o jeho tvorbě uvádí, že „figurální kompozice jsou
někdy doplňovány geometrickými útvary. Ve svých pracích se
zamýšlel nad existencí lidstva v souvislosti s technikou i nad eko-
 logický mi podněty. Věnoval se také monumentálním sochařským
rea lizacím, kresbě a grafice.“ V letech 1962–1990 opakovaně vy-
 stavoval v Pardubicích a účastnil se mnoha autorských i kolek -
tivních výstav a přehlídek na celém území tehdejší ČSR. Od roku
1950 vyučoval v Pardubicích na různých vzdělávacích institu -
cích. Ve spolupráci s architekty realizoval řadu volných plastik
a reliéfů, např. v Pardubicích, Hradci Králové, Heřmanově Měst-
 ci, Chrudimi či Ronově. 

Socha před přeloučskou jídelnou je provedena z pískovce, vy-
 soká je i s podstavcem asi 3,2 metru. Sokl má rozměry 70x50 cm
a na jeho zadní straně se nachází iniciály autora. Socha samot -
ná je vysoká 2 metry. Podle vzpomínek paní Zahradníkové se
jmenuje „Dívka s holubicí“. Z umělecko-historického hlediska
jí lze řadit do tzv. civilismu, v době vzniku ovlivněného norma-
 lizací. 

V muzejních sbírkách máme dokonce tři varianty modelů
so chy, které Dobromil Zahradník při přípravě svého díla zhoto -
vil. Ten vítězný má výšku 78 cm. Zobrazuje dívku držící v náručí
holubici, tradiční symbol míru. Další dva sádrové modely (které
zde uvádíme na fotografiích) jsou již nižší (50 cm) a od vítězné
verze jsou poněkud odlišné. První nerealizovaná verze zobra-
zu je dívku s mírně pokrčenýma rukama nesoucími zřejmě styli-
 zované květiny. U druhého z nich má postava vítězně zdvižené
ruce a drží v nich stylizovaný prapor či vlajku. Třetí fotografie
zobrazuje stav sochy v únoru 2017. Modely do sbírek věnova -
la paní Vlasta Zahradníková z Pardubic v říjnu 1991.

Použitá literatura:
Karous, Pavel. Vetřelci a volavky: atlas výtvarného umění ve veřejném pro-
 storu v Československu v období normalizace (1968-1989). Praha: Pavel
Karous, 2015. 467 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl čtvrtý, 1918-
1989. Přelouč: Město Přelouč, 2007. 365 s.
Vzpomínky paní Vlasty Zahradníkové
http://abart-full.artarchiv.cz/

Mgr. Matěj Pešta, 
správce muzejních sbírek, KICMP
+420 731 697 085, muzeum@ksmp.cz

Spráná odpověď na naši dubnovou fotohádanku zněla:
„Na fotografii Františka Prášila z roku 1975 vidíme někdej -

ší dům čp. 267 v Račanské ulici. Jeho historie sahá do roku
1846. Krátce po vyfotografování byl zbořen, nacházel se zhru-
ba v prostorách před dnešním činžovním domem čp. 292.“

Správnou odpověď nám jako první zaslal pan Josef Bervid
a stává se tak naším dalším vítězem.

Do dubnového vydání jsme si pro vás připravili další sou-
těžní úkol. Ptáme se, kde se nacházel dům na fotografii a z ja-
kého období zhruba fotografie pochází. 

Na Vaše správné odpovědi se jako obvykle těšíme na známé
adrese rost@mestoprelouc.cz.
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Alegorická socha „Dívka s holubicí“ 
u pøeloučské školní jídelny a její modely v muzejních sbírkách

Fotohádanka



V neděli 24. července 1904 pořádal přeloučský odbor Národ -
ní jednoty severočeské spolu s přeloučským Sokolem dětskou
národní slavnost, při níž měly být, podle zprávy pardubických
Neodvislých listů z 23. července, vypuštěny balony. Patrně se mě-
 lo jednat o papírové balony naplněné horkým vzduchem. Zprá-
 va Neodvislých listů z 30. července o balonech nehovoří, což
ovšem nemusí znamenat, že k jejich vypuštění nedošlo. Kdo ty-
 to balony připravil, není známo.

Další letecké události v Přelouči souvisí až s letadly těžší-
mi než vzduch. Jak známo, od poloviny dubna létal v nedale-
kých Pardubicích Ing. Jan Kašpar a dne 19. června v Pardubi-
cích uspořádal první veřejnou leteckou produkci. Není pochyb,
že na tuto tehdy vzácnou podívanou se přijeli podívat i četní
přeloučští měšťané. V sobotu 13. května roku 1911 uskutečnil
Ing. Jan Kašpar svůj slavný přelet z Pardubic do Prahy. Z rodné -
ho města letěl „železným kursem“, podle železniční trati, která
mu byla spolehlivým navigačním vodítkem. Bylo to pravděpo-
dobně poprvé, kdy se nad Přeloučí objevilo letadlo (na dobové
pohlednici je zobrazeno Kašparovo letadlo Blériot XI nad prá-
vě dokončenými vilkami v Tyršově ulici – jedná se o ovšem o fo-
 tomontáž, pro let z Pardubic do Prahy použil Ing. Jan Kašpar
jiné letadlo).

Podruhé se v blízkosti Přelouče Kašparovo letadlo objevilo
v neděli 13. srpna roku 1911. Toho dne pořádal Ing. Kašpar ve-
řejnou produkci v Kolíně a po ní se domů do Pardubic vypravil
vzduchem. Pro závadu na motoru však musel v blízkosti Pře-
louče nouzově přistát. Přijeli pak za ním pardubičtí přátelé, kte-
 ří věděli o jeho odletu z Kolína, ale v Pardubicích se nemohli
dočkat příletu. Strávili pak společně noc u letadla, ráno stroj roz-
 montovali a autem dopravili do Pardubic. Znovu se Ing. Kašpar
nad Přeloučí objevil v pátek 13. října roku 1911. Toho dne se
vzduchem vydal do Jičína, kde měl mít v neděli 15. 10. veřejnou
produkci, společnou s Eugenem Čihákem. Přízemní mlha mu
však ztěžovala navigaci, a tak zbloudil a přistál u Kostomlat nad
Labem. Po doplnění benzinu se vracel přes Kolín a Přelouč do
Pardubic, tam však před přistáním havaroval. Letadlo vážně po-
 škodil, sám se, naštěstí ne vážně, zranil.

O necelé dva roky později (4. června roku 1913) letěl přes
Přelouč vojenský letec Rudolf Holeka na letounu Lohner Pfeil-
flieger. Holeka původně letěl z Vídeňského Nového Města do Pra-
 hy, ale pro nepřízeň počasí musel uhnout k severu. Pro závadu

na motoru nouzově přistál u Pardubic. Po několika dnech, když
byla závada na motoru odstraněna, dokončil výše zmíněného
dne let do Prahy, odkud se pak vzduchem vracel do Vídeňské-
 ho Nového Města. 

Letadlo mělo Přelouč zblízka spatřit 10. května roku 1914.
Na tento den připravoval druhý pardubický aviatik Eugen Čihák
„okružní let“ z Pardubic do Jaroměře, Mladé Boleslavi a Přelou -
če, odkud by se vracel do Pardubic. Počasí však letu zabránilo.
Uskutečnil se o týden později, 17. května, na pozměněné trati
Pardubice-Vysoké Mýto-Jaroměř-Přelouč-Pardubice a ve všech
„etapních“ městech pilot přistával. Po cestě z Jaroměře však
aviatik zaznamenal nepravidelný chod motoru a nechtěl risko -
vat. Proto přes Přelouč pouze proletěl, aniž by tu přistál. Do Pře-
 louče se vydal za týden, v neděli 24. května 1914. Tehdy přistál
na místním vojenském cvičišti. Po čtvrthodině, kdy si občané
mohli prohlédnout jeho letadlo, znovu vzlétl, zakroužil nad cvi-
 čištěm a vydal se do Pardubic. K cestě do Přelouče použil své
nejlepší letadlo typu Rapid, které bylo postaveno na podzim
roku 1912.

To je v krátkosti přehled leteckých událostí v Přelouči před
vypuknutím první světové války. Nebylo jich mnoho, avšak ne-
postrádají svou zajímavost.

Pavel Sviták
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LETECKÝ DÁVNOVÌK V PŘELOUČI
2. část



Válečné náhrady
Roku 1867 se také Přelouč dočkala jis-

 tých náhrad za válečné škody předchozí -
ho roku.

Dne 21. února požádali přeloučští
měš ťané c.k. okresní úřad, aby se přiči-
nil v otázce posečkání daní a brzkého vy-
 řízení náhrad válečných škod.

Následně 1. dubna byli členové měst-
 ské rady informováni o tom, že na rekvi -
zice a úhrady škod bylo pro Přelouč urče -
no 10 148 zl. (Připomeňme, že na sklonku
předchozího roku byly v Přelouči škody
vyčísleny na více než 63 145 zl.) Městu
přisouzená částka je v městské kronice
komentována těmito slovy: „Veliký to roz-
 díl mezi skutečnou škodou námi nezavi-
 něnou a mezi náhradou, kterou vláda po-
 skytuje.“

Dne 25. května pak byla sestavena ko-
 mise, která rozdělila část této sumy mezi
chudé a občany (472 a 3790 zl.).

Avšak nejenom penězi a materiál ním
dostatkem je člověk živ.

Zázrak u Čívické studánky 
aneb „pøeloučské Lurdy“ 

na Bílém kopci
Naše povídání o událostech roku 1867

uzavře příběh z říše duchovní. Je jím zá-
zračné zjevení Panny Marie u Čívické
stu dánky. Na první pohled se zdá, jako by
to byl příběh z jiné doby, z doby barokní.
Avšak připomeneme-li si například, že
tehdy uběhlo pouhých devět let od slav-
ných zjevení Panny Marie v Lurdech, uvě-
 domíme si, že i takové události jsou sou-
 částí rodícího se moderního světa. Pro
časovou blízkost těchto událostí jsem si
v názvu podkapitoly dovolil jakousi dvoj-
 násobnou nadsázku. Samozřejmě že zje-
 vení u Čívické studánky je svým význa-
mem nesrovnatelné s lurdskými zjeveními,
sporný je i přívlastek „přeloučské“. Budiž
ale uvedeno, že se Čívická studánka na-
chází na katastrálním území obce Opočí-
 nek, která byla svého času součástí okre-
 su Přelouč.

Příběh nás zavádí na zalesněné návr -
ší nevysokého Bílého kopce (246 m. n. v.),
olemovaného obcemi Valy, Bezděkov, Sta-
 ré Čívice, Lány na Důlku a Opočínek. Stu-
 dánka samotná leží u křižovatky cest me-
 zi prvními čtyřmi zmíněnými obcemi. Dříve
se v této oblasti nacházela i obec Crkáň

(dnes k ní odkazuje název nedalekého
rybníka). Její název snad souvisí se slo-
vem crčet a odkazuje tak k na tomto ná-
vrší crčícím pramenům, a tedy i samotné
studánce. K místu se pojí i jeden název
pozdější – Kokešov. I když na nás půso -
bí archaicky, vznikl teprve ve 30. letech
20. století, kdy v těchto místech vybudo -
val svou konzervárnu lánský statkář a pod-
 ni katel Kokeš. Více než mystický odlesk
místa Kokeše přilákaly důvody praktické,
především zdroj vody.

Studánka se tu nacházela od nepa-
měti. F. K. Rosůlek v Pověstech a bájích
z Pardubicka píše: „Bývala kdysi ohra-
žena jen chatrným dřevěným roubením,
voda její, mohutným pramenem prýštící,
poskytovala v létě občerstvení lidem pra-
 cujícím na poli i pocestným, kteří nemi -
nuli toho místa, aby si tam neodpočinuli
a neuhasili svou žízeň.“

Na jaře roku 1867 (přesné datum ne-
 ní uvedeno) se u této studánky zastavi-
li k odpočinku tři slovenští dráteníci. Po-
jedli, popili (prý jen vodu ze studánky)
a ulehli ke spánku.

V noci měl jeden z nich, jménem Jura
Huťary, zvláštní vidění. V něm se k němu
blížila zářící postava krásné ženy. Dejme
slovo opět panu Rosůlkovi:

„Dráteník byl zbožný a poznal prý
v le pé postavě Pannu Marii. Zvolal: „Po -
zdra vena buď Panna Maria!“ Na tento

po zdrav odvětil prý mu jasný zjev: „Ne-
boj se!“ a pokynul mu rukou, aby ho ná-
 sledoval.

Modle se „Zdrávas Maria“, ubíral se ve
snu navštívený muž za zjevem, až tento
se pojednou pohřížil zvolna do křišťálo-
vé studánky. Vtom se probudil udivený
dráteník. Když se rozhlédl kolem, seznal,
že opravdu klečí u studánky, opodál svých
druhů a své haleny.

Pomodliv se vroucně, vzbudil hned
své druhy. Vyprávěl jim svůj sen a potom
s nimi všem okolním lidem.“

To, co by mohl skeptik vysvětlit jako
kombinaci snu a somnambulismu, se
stalo příběhem produchovňujícím tento
kraj až do dnešních dnů.

Mystický příběh dnes dotváří součas -
né zasvěcení studánky svaté Anně, matce
Panny Marie. (Svatoanenská zasvěcení
stu dánek jsou u nás nejčastější.) P. Ma-

ria sestupuje do lůna matky/země a vra-
 cí se v podobě mysteriem posvěcené vo-
dy. To je příběh takřka archetypální. To vše
provází zásadní výzva k zbavení se stra-
chu, který nás v našich životech tolikrát
ovládá. – Velké příběhy se opravdu mo-
hou dít i za humny našich domovů.

Mimochodem – při jednom z lurd-
 ských zjevení Bernadetta Soubirousová
dlouho pobíhala a hledala pramen. By-
la jím kalná louže plná listí a bláta. Zá-
hy po té z ní začal vytékat potůček.
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Stalo se roku 1867 – 3. DÍL

Historická fotografie zachycuje studánku 
a původní umístění mariánského sloupu přímo u ní



Zvěst o zázračné události se nesla
me zi lidmi okolních obcí. Sám Jura Hu-
ťary zůstal u studánky snad dalších pět
let a po večerech u ní svítil. Ke studánce
začaly přicházet davy poutníků. Za nimi
spěchali drobní prodejci se svými stán-
ky a zpěváci kramářských písní. V době
největší slávy navštěvovalo toto místo
až 6000 poutníků. Mnozí se ubytovávali
v okolních obcích, kde záhy nebylo vol-
ného místa.

Věřilo se, že voda má zázračnou moc
a že pomáhá zvláště při žaludečních po-

 tížích. Byl po ní prý takový hlad, že by po
ní člověk hřebíky jedl. Vody této studán -
ky patřily tak k „pramenům účinků po-
 čisťujících“, kterým se tehdy lidově říkalo
prdlavky.

Místo studánky bylo také brzy zkráš-
leno. Jako první přispěl majitel Čívického
panství Karel hrabě Chotek z Chotkova
a Vojnína se svou chotí hraběnkou Ma-
rií. (Studánka byla součástí tohoto pan-
ství, které tvořily i obce Barchov, Bezdě-
kov, Jeníkovice, Opočínek, Lány na Důlku,
Srnojedy, Čívice, Popkovice, Třebosice a Má-
 teřov.) Vznikl mariánský sloup, na němž
jsou zaznamenána jména dárců a rok
vzniku – 1869.

Původně se sloup nacházel přímo
u studánky, jak vidíme na historické fo-
tografii. Později byl přemístěn na místo,
kde ho najdeme i dnes, a byl obestavěn
dřevěným přístřeškem. Před dvaceti lety
vznikla kolem sloupu zděná kaple.

Když dnes zavítáme na místo Čívické
studánky, najdeme ji poněkud zapadlou
a zastíněnou realitou dneška – ocitneme
se za betonovou zdí, slyšíme neustávající
hukot motorů aut ze silnice Přelouč-Par-
dubice, kaple je od studánky nepříliš šťast-
 ně oddělena vodárenským objektem. Přes-
 to stále tradice slavné studánky žije dál.
Téměř vždy tu potkáme někoho s barely
v rukou či na vozíčku, jak se šine od za-
parkovaného automobilu nabrat si vodu.

U kaple bývá méně rušno, ale i ona má
své příznivce – zapalují tu svíce, nechá-
vají květiny, v době adventní se tu obje-
vuje vánoční výzdoba, i dnes se tu ko-
na jí bohoslužby. Je vlastně dobře, že jsou
i ta ková místa. Nejsou dominantou kra-
je, ne jsou obdivována turisty ze všech
ze mí svě ta, ale dobře se u nich odpočí-
vá ve všedních dnech – třeba při cestě
na kole z práce domů.

Martin Štěpánek 

Prameny a vybraná použitá literatura
celého cyklu:
Pamětní kniha královského komorního

města Přelouče (1836-1926). SOA Par-
 dubice, fond Archív města Přelouče.

Pardubicko-Holicko-Přeloučsko, I. a III. díl.
Pardubice 1909-1926. 

Jan Tetřev, Hana Vincenciová: Dějiny měs-
 ta Přelouče, III. díl. Přelouč 2004.

Karel Hovorka: Z pamětí Josefa Tichého.
In: Krajem Pernštýnův, roč. XII, 1932.

Miroslav Šesták: Pouť Čechů do Moskvy
roku 1867. Praha 1986.

Ctirad Beneš: Rakouské válečné námoř -
nictvo 1848-1866. Praha 2004.

Josef Svatopluk Machar: Tristium Vindo-
bona 1-20. Praha 1958.

František K. Rosůlek: Pověsti a báje z Par-
 dubicka. Praha 2013.

Karel Kýr: Zázračná Čívická studánka.
www.turistika.cz
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Panna Marie z vršku 
mariánského sloupu, současný stav



Nejstarší syn Maxmiliána II. Rudolf,
byl v roce 1572 korunován králem
uher ským a v roce 1575 českým. V říj-
 nu 1575 byl zvolen římským králem
a po smrti svého otce o rok později se
stal i římským císařem. Z předbělo-
horské Přelouče za Rudolfa II. je dnes
k dispozici jen velmi málo hmotných
památek, zůstaly však prameny písem-
né, které se zachovaly v hojném množ-
ství. Toto pramenné bohatství přelouč-
ských dějin umožňuje zkoumat prostře dí
malého venkovského města, spjatého se
zemědělstvím a pivovarnictvím i řeme sl-
 nou výrobou. Z přehledu příjmů a výda -
jů vrchnostenské pokladny z let 1567–
1568 je možné si utvořit přibližnou před-
 stavu například o produkci piva. Není
přesně známá kapacita přeloučských
pi vovarských pánví, ale je ověřené, že
nor ma jedné pivní várky, byla tehdy, na
Par dubicku 12 korců obilí. I když kaž-
dý soused toto právovárečné maximum
nevyužil, přesto bylo pivovarnictví pod-
nikatelským oborem, v němž se „točilo“
velké množství peněz. Také výhodná kou-
 pě výrovského mlýna roku 1574 se uká-
 zala časem jako mimořádně prozíravá.
Výrovský mlýn patřil mezi největší pod-
niky tohoto typu v okolí, bohaté rolnické
grunty v okolních vesnicích pro něj zna-
 menaly trvalou klientelu. Vzniklé aktivum
představovalo v oné době nejvyšší po-
ložku příjmů v městské pokladně.

Význam městečka Přelouče výraz -
ně zvýšilo oficiální založení císařské -
ho dvorního hřebčína v blízkých Kla-
drubech nad Labem roku 1579.

7. března 1580 potvrdil panovník
měs tečku Přelouči, zvláštní listinou prá-
 voplatnost převodu pivovarů, vodovo-
du a výrovského mlýna do obecního
majetku.

15. prosince roku 1580 povýšil Ru  -
 dolf II. své komorní městečko Přelouč
na královské komorní město.

Za císaře Rudolfa II. v roce 1579
vznikl hřebčín v Kladrubech jako insti-
tuce, která získala vlastní správní auto-
nomii, do jisté míry nezávislou na par-
dubickému úřednictvu. Pro Přelouč mělo

založení kladrubského hřebčína Rudol -
fem II. dlouhodobě pozitivní důsledky.
Právě kladrubský hřebčín byl místem,
kam „přitékaly“ peníze, ale hlavně zůstá-
 valy v našem regionu. Ostatní finanční
hotovost, odvedená z Pardubic do cen-
trální pokladny, se obvykle rozplynula
na provoz panovnického dvora, či v ne-
konečných výdajích na války s Turky
v Uhrách.

Kdo sehrál v jednáních o povýšení
Přelouče na královské město význam -
nou roli

Není přesně známo, kdo sehrál v jed-
 náních o povýšení Přelouče na město
nej významnější roli, případně, od koho
z domácích měšťanů ona iniciativa vze-
 šla. Městští radní usilovali o to, aby měs-
 tečko bylo povýšeno na královské ko-
morní město. Přelouč měla dost peněz
v městské pokladně na tehdy obvyklé
„dary“ pro důležité osoby. Bez vlivné au -
tority světa znalého muže, který mohl
nejen poradit, komu a kolik zaplatit za
účinnou intervenci, ale byl schopen i sám
leccos ovlivnit, by těžko mohla Přelouč
vytěžit takové výsady, jaké se jí podaři-
lo získat během roku 1580. Přeloučské
záležitosti mohlo v tomto roce ovlivnit
několik osobností. Zřejmě nejvíce prospěl
nový správce kladrubského hřebčína pan
Rudolf Breitenbach. Byl u dvora dobře
zapsán a věděl co a jak. Měl i své dů-

 vo dy, proč podpořit snahu přeloučské
měst ské rady o větší míru samostat-
nosti a ne závislosti na úřednících z par-
 dubického zámku, neboť si sám chtěl
koupit v Přelouči jeden z největších grun-
 tů na západním předměstí. Mimořádné
výsady, které Přelouč v roce 1580 získa -
la, vyvolávaly zájem o získání zdejších
nemovitostí, jejichž ceny začaly výrazně
růst. Bohatší měšťanstvo, si mohlo do-
volit i výstavnější domy. Zvláště po roz-
sáhlejším požáru, který Přelouč postihl
roku 1592, zmizely z centra města dře-
věné stavby.

Koncem 16. století získalo město Pře-
 louč novou líbeznou podobu

V letech 1540–1600 došlo k přero -
du venkovského zemědělského městeč -
ka v bohatnoucí tranzitní město. Tento
zvrat s sebou přinesl i změnu mentality
nejvlivnější vrstvy přeloučských měšťa-
nů. Ti již většinou nepocházeli ze sel -
ských gruntů v okolních vsích, ale z vy-
spělejšího městského prostředí.

Od počátku 17. století se Přelouč stá-
 vala svědkem četných průtahů vojska,
smě řujícího z centra Čech na východ na
turecké bojiště, ale stále více se důsled -
ky neklidu a společenského napětí do-
týkaly i běžného života ve městě. V létě
roku 1600 byla přímo do Přelouče dislo -
kována část jízdních jednotek hraběte
z Thurnu, připravovaná k odjezdu do
Uher. Vláda Rudolfa II. byla v zahranič-
ní politice poznamenána válkou s Tur-
ky, kterou byl nucen vést od roku 1593.

Válka s Osmanskou říší vypukla znovu
roku 1593

Až do začátku války platil Rudolf II.
Turkům mírovou daň ve výši 45 000 tola -
rů ročně. Vrchním velením byli pověřeni
bratři císaře Rudolfa, Matyáš a Maxmi-
lián. Matyáš řídil severní úsek v Uhrách
a Maxmilián převzal jižní křídlo obrany,
na hranicích Slovinska a Chorvatska. Mo-
 ravské stavy poskytly finance na stavbu
Nových Zámků a postavili si vlastní vo-
jenskou hotovost v čele s Bedřichem ze
Žerotína. V následujícím roce slavilo čes -
komoravské vojsko úspěch, když vyma -
nilo Komárno z tureckého obležení. Tur-
 ci, podporovaní 40 000 Tatary vpadli do
Uher s cílem zmocnit se pevnosti Ráb.
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Městečko Pøelouč za Rudolfa II.
vláda 1576–1611 (první část)



Vojsko arcivévody Matyáše utrpělo drti  -
vou porážku na Žitném ostrově a po-
 sád ka Ráb kapitulovala. Roku 1596 se
vzdala i pevnost Eger bráněná česko-
moravským vojskem.

Turci pronikli poprvé na Moravu v ro-
ce 1599

V roce 1599 Turci společně s Tatary
pronikli poprvé na Moravu. Zpustošili
velkou část horních Uher a vnikli Hro-
zenkovým průsmykem na Valašsko. Po-
 plenili území až po Uherský Brod, kde
byli zastaveni moravskou vojenskou ho-

 tovostí, která je zahnala a u Javorníka
pobila. Turecká hrozba na čas pominula,
zato v Uhersku vypuklo protihabsburské
povstání Štěpána Bočkaje, sedmihrad-
ského knížete a uherského protikrále.
Mírovým ujednáním mezi Bočkajem
a Habsburky v roce 1606, zastoupených
arcivévodou Matyášem, získal Bočkaj
vládu nad Sedmihradskem. Zajištění
náboženské svobody se ale týkalo jen
šlechty a měšťanů. Na mírovou smlou-
vu navazoval i mír ujednaný s Turky.
Rudolf II. odmítal smlouvy ratifikovat.
Nechtěl přistoupit na požadavek nábo-

ženské svobody. Vzrostla tak pozice je-
ho umírněného bratra Matyáše. Nako -
nec byl s Turky ujednán Žitvartorocký mír
na dvacet let, s tím, že si podrželi získa -
ná území a dostali odškodnění ve výši
200 000 dukátů.

Marcela Danihelková

Pokračování v příštím čísle Roštu

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

Pavel Bělina
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Pardubický kraj je pøipraven 
na mzdy øidičù 

uvolnit pøes 20 milionù korun
Pardubický kraj dostojí svému slibu a uvolní z rozpočtu část-

 ku přesahující 20 milionů korun jako dorovnání nařízení vlády
pro řidiče linkových autobusů. Pro tyto účely již bylo předem
v rozpočtu připraveno deset milionů korun. Zbylou část kraj vy-
 člení z rezervy. Ostatní finance nad rámec nařízení musí nést
samotní dopravci. „Od počátku avizujeme, že jsme připrave-
ni řidičům autobusů a jejich společnostem dorovnat částku,
kterou svým nařízením stanovila česká vláda. Veškeré další po-
 žadavky dopravců jsou nad rámec tohoto nařízení a kraj je hra-
 dit nebude. Doufáme, že se k ostatním nárokům řidičů posta -
ví čelem zaměstnavatelé, kteří jsou pro odborové organizace
jediným partnerem v rámci kolektivního vyjednávání, a proto
musí nést závazky z těchto jednání plynoucí,“ uvedl hejtman
Martin Netolický. „Nároky řidičů jsou opodstatněné a už v mi-
 nulosti jsme upozorňovali například na neproplácení čekací
doby, kdy je řidič v zaměstnání, ale ve skutečnosti pouze čeká
na odjezdový čas svého spoje. Vnímáme také rizikovost prá-
ce, a proto souhlasíme s příspěvkem za ztížené pracovní pro-
středí,“ dodal Netolický. 

„Při výpočtu navýšení mezd jsme vycházeli z údajů, kte-
 ré nám poskytli samotní dopravci. V současné době, až na
jedno ho, dopravci s dorovnáním ze strany kraje na úroveň
naří zení vlády souhlasí. Jeden dopravce argumentuje uza vře-
 nými kolektivními smlouvami, které již dnes garantují jejich
řidičům mzdy nad rámec schváleného nařízení. Chápu jeho
postoj, ale z mého pohledu by to vůči řidičům ostatních do-
pravců neby lo fér,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu
a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Při jednání jsem ubez-
pe čil vedení odborů, že v příštím roce při přípravě nového
tendru na dal ší desetileté období dostanou všichni dopravci
včetně odborů možnost vyjádřit se k zadávacím podmínkám.
Našim cílem je uzavřít smlouvy za pro obě strany přijatelnou
cenu s možnos tí růstu mezd podle vývoje ekonomikv v prů-

běhu desetiletého období. Není možné, aby ceny, nasmlou-
vané na deset let, byly pevné a neměnné. Dnešní stav je to-
ho důsledkem. Na letošní rok jsme počítali s částkou 298 mi-
 lionů korun, kterou po nařízení vlády a jednání s dopravci
navyšujeme o 7 %,“ sdělil Michal Kortyš a specifikoval při-
pravenou částku. „Jeden milion korun představuje dorovnání
do zaručené minimální úrovně měsíční mzdy, která je stano-
 vena na 16 400 korun měsíčně. 15 milionů korun je částka
zvyšující sazbu za hodinu čekání a čtyři a půl milionu na za-
 vedení příplatku na ztí žené pracovní prostředí,“ dodal Mi-
 chal Kortyš. 

Osm milionù pro problémové oblasti.
Kraj pomáhá rozvoji mikroregionù
Rovnoměrný rozvoj celého území. To je dlouhodobý cíl, kte-

 rý razí Pardubický kraj. S tímto úmyslem také na podzim minu -
lého roku vyhlásil program s názvem Podpora realizace roz-
vojových projektů v problémových mikroregionech. Cílem je
přispět ke snížení všeobecných rozdílů mezi jednotlivými ob-
lastmi regionu. Vybraným projektům rozdělí kraj až 8 milionů
korun. Tyto projekty mohou být zaměřeny například na opra-
vy zchátralých budov či rekonstrukce příjezdových cest. O při-
 dělení dotace nyní rozhodne komise, celkově na stole leží de-
 set žádostí. „Nechtěla jsem je posuzovat jen tak od stolu, tak
jsem všechna místa navštívila, prohlédla si je a od místních zjiš-
 ťovala podrobnosti. Musíme teď posoudit, které projekty jsou
nejvíc akutní,“ řekla Hana Štěpánová, radní zodpovědná za re-
 gionální rozvoj, evropské fondy a inovace. 

Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek
pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování in-
frastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání,
a je určen obcím i podnikatelským subjektům. Projekt musí
být umístěn v problémových mikroregionech Pardubického kra-
 je. Finanční příspěvek (maximální výše je 50 procent celkových
nákladů) může být využit na pořízení, rekonstrukci a moder -
 nizaci dlouhodobého hmotného majetku.

Zprávy z Pardubického kraje



Dobrý den vážení čtenáři. Jaro nám
už začíná bouchat na dveře. Máme máj,
„měsíc lásky čas“. Ale nezapomeňte. Lás -
ka prochází žaludkem. Já se toho držím,
a proto s květnovými nápady na ňamky
se s vámi rozdělím. 

CIBULAČKA S VEJCEM
Co budete potřebovat: hovězí vývar, ne-
 bo vývar z morkových kostí, dvě vět-
ší cibule, vajíčka, sůl, pepř, Podravku,
jeden lístek bobkového listu.
Postup: do vroucího vývaru vložte jem-
ně pokrájená kolečka cibule a bobkový
list. Povařte 3-4 minuty, odstavte z plot-
ny, do horkého vývaru vlijte rozšlehaná
vajíčka a z stálého míchání je nechte vy-
 srážet. Okořeňte dle chuti a můžete po-
dávat. Máte-li z hovězího vývaru nějaké
maso nebo morek, můžete je přidat do
polévky. 

RAJSKÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: rajčata, cibuli, dva
stroužky česneku, mletý pepř, cukr dle
chuti, sůl, deci smetany, hovězí vývar
(i z kostky), uvařenou rýži nebo těsto -
viny dle vašeho zájmu, olej. 
Postup: na oleji zvolna do sklovata osmaž -
te cibuli a česnek, přidejte rozkrájená raj-
 čata, zalijte vývarem a vařte do rozvaře-
ní rajčat. Směs propasírujte přes hrubší

síto (semínka z rajčat nesmí propadnout),
přidejte špetku soli, pepře a cukru. Zalij -
te smetanou, přidejte rýži. Krátce prohřej -
te, případně ještě dochuťte. 
Poznámka: můžete si též osmažit kos-
tičky veky. 

MASOVÁ SMĚS V ALOBALU
Co budete potřebovat: alobal, vepřové
maso (kýta, krkovička, plec...), rajča -
ta, žampiony, sójovou omáčku, syrové
oloupané brambory, cibuli, sůl, mletý
pepř, olej, máslo. 
Postup: alobal si rozložte tak, aby se do
něj zabalil váš výtvor. Ze špejlí vytvořte
řidší rošt a pomažte ho olejem. Na něj
rozložte plátky nakrájených brambor.
Ma so (plátky) mírně rozklepejte a na-
krá jejte na nudličky, posypte grilovacím
kořením (může být i jiné – dle vašeho
uvá žení), promíchejte a na rozpáleném
oleji rychle orestujte. Následně ho rozlož -
te na brambory, na něj přidejte kolečka
cibule, plátky nakrájených žampionů.
Zalijte výpekem z restování, mírně ope-
přete a osolte. To vše zakryjte na koleč -
ka pokrájených rajčat. Než alobal uzavře -
te (pečlivě, aby nevytékala šťáva), přidejte
ke směsi kousek másla a lžičku sójové
omáčky. Můžete péci na grilu nebo ve
vyhřáté troubě (160 C). Jakmile se alo-
bal začne nafukovat, udělejte do něj ně-

 kolik dírek, aby si pečená směs mohla
odfukovat. 
Poznámka: doporučuji dělat menší por-
ce. Bude se vám s alobalem lépe praco -
vat. Doba pečení kolem 40 minut. 

VEPŘOVÉ MASO V MRKVI
Co budete potřebovat: vepřové maso,
(kýta, krkovička, plec...), mrkev, kos-
tič ky anglické slaniny, cibuli, dva strou -
žky česneku, sůl, pepř, cukr, kelímek
smetany na šlehání, lžičku sádla. 
Postup: na sádle osmažte do sklovata
na krájenou cibuli, přidejte slaninu a na
nudličky pokrájené maso. Krátce orestuj -
te. Ochuťte rozetřeným česnekem, solí
a pepřem. Přidejte na kolečka nakráje-
nou mrkev, podlijte vodou, mírně oslaď-
te (dle vaší chuti) a pod pokličkou duste
až bude vše měkké. Na závěr vmíchejte
smetanu. Nejlepší přílohou jsou vařené
brambory. 
Aby nebylo málo mrkve, dáme si jednu
pomazánku. 

MRKVOVÁ POMAZÁNKA
Postup: do misky dejte lžíci majonézy,
najemno nastrouhanou mrkev, dvě lží-
ce tvarohu, dvě lžíce bílého jogurtu, na-
jemno pokrájenou cibuli, trochu soli a pe -
pře, máte-li pažitku tak ji též najemno
nakrájejte a dejte do směsi. Vše promí-
chejte a můžete podávat s vekou. 

Ke všem jídlům vám přeji dobrou chuť.
Pavel Culek 
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Kulináøské okénko

Cyklopecky letos odstartovaly už v dubnu
Již pošesté zve Pardubický kraj všechny milovníky turistiky

a poznávání atraktivních míst v regionu k letní soutěži. Tento -
krát jsou ve hře horské kolo Merida, víkendový pobyt s polo-
penzí v hotelu Jezerka na Seči a různé cyklistické vychytávky.
Opět je pod hlavičkou Cyklopecek připraveno pro cyklisty, kolo -
běžkáře, bruslaře i pěší turisty 15 cyklotras v Pardubickém kraji.
K účasti ve slosování o ceny je třeba absolvovat alespoň tři tra-
sy a na každé z nich si vyžádat razítko do Vandrovní knížky.

„Cyklopecky už asi není potřeba podrobně představovat, je
to především inspirace pro aktivní výlety po Pardubickém kra-
ji. V tomto ročníku se nám opět podařilo natipovat nové trasy,“
představil letošní ročník radní pro cestovní ruch a sport René
Živný a pokračoval: „Například na Pardubicku můžete vyrazit
podél Opatovického kanálu až do Národního hřebčína v Kla-
drubech nad Labem, nebo projet místy zaslíbenými milovníkům

houbaření na Holicku. Při cestách ochutnáte gastronomické
speciality v Železných horách a navštívíte památkové rezerva-
 ce a zóny v Českomoravském pomezí. Razítka budou například
i na hradě Svojanov nebo na zámku v Nových Hradech. Pro mi-
 lovníky kopcovitého terénu jsme pak vybrali trasy v masivu Krá-
 lického sněžníku a v Orlických horách.“

Základem účasti v soutěži je Vandrovní knížka, kterou si tu-
 risté mohou vyzvednout na všech informačních centrech v kra-
 ji nebo si ji stáhnout z internetu. Na většině cyklotras jsou dvě
místa, kde lze získat razítko do Vandrovní knížky. K zařazení
do slosování o ceny je potřeba ulovit alespoň tři razítka ze tří
cyklotras. Stačí absolvovat i jen část cyklotrasy a nezáleží na
tom, jestli na kole, pěšky nebo jiným způsobem. Vyplněnou zad-
 ní stranu Vandrovní knížky s alespoň třemi razítky je pak nut-
né odeslat poštou na adresu organizátora soutěže, Destinační
společnosti Východní Čechy, nebo vyfocenou či naskenovanou
na e-mail cyklopecky@vychodnicechy.info do 20. října 2017. 



Semtěš se nachází pod hřebenem Že-
 lezných hor, po němž se táhne hranice me-
 zi Pardubickým a Středočeským krajem. Je
součástí Čáslavska. Zároveň se ale nachá -
zí pouhých 10 kilometrů od Přelouče (stej -
ně daleko je i od Čáslavi). Snad tedy ne-
bude na škodu připomenout i v Roštu dvě
semtěšské aktuality.

Vzpomínka na Františka Dobiáše
Dne 8. dubna tohoto roku proběhla

v prostorách semtěšského evangelického
chrámu výjimečná vzpomínková akce na
kněze Františka Dobiáše. Na jeho jméno
narazíme často v literatuře věnované té-
matu atentátu na Heydricha, heydrichiádě
a zvl. činnosti paravýsadku Silver A. I když
byla role F. Dobiáše v těchto událostech dů-
 ležitá, bývá o něm v těchto knihách větši-
 nou jen letmá zmínka.

František Dobiáš (1901–1985) se ujal
prastaré a velmi početné evangelické ná-
boženské obce v Semtěši a okolí roku
1931. Bylo mu necelých třicet let. Stály před
ním náročné úkoly a on v nich jistě obstál.
Velkým problémem tehdy byl např. samot -
ný semtěšský chrám. Na jedné straně chlou-
 ba – krásná historizující stavba ze 60. let
19. století, jeden z největších evangelic-
 kých chrámů v naší zemi, který pojmul ví-
 ce než 500 věřících, na druhé straně pro-
stor v zimě promrzlý a nevytopitelný. Proto
bylo rozhodnuto, že bude postavena men-
 ší zimní modlitebna (tzv. Pelíškova síň) s ka-
 pacitou pro zhruba 300 osob. Jak vzpomí-
 nal přítomný pamětník, byla tak získána
vhodná prostora i pro různá kulturní vy-
stou pení – hrálo se tu divadlo, např. Mahe -
novo Mrtvé moře nebo Jiráskova Lu cerna.

Poté ale naši zemi okupoval a svět
uvrhnul do války „arcisatan Hitler se svo-

jí krvavou smečkou“ (řečeno slovy samot -
ného F. Dobiáše). Farář Dobiáš se po jistém
váhání rozhodnul spolupracovat s českým
odbojem a vydal členům skupiny Silver A
falešné křestní listy, na něž si pak mohli
pořídit další dokumenty a přídělové lístky.
Proto byl také na faře v Semtěši na kon-
ci června roku 1942 zatčen gestapem. Je
až s podivem, že v době běsnící heydri-
chiády nebyl popraven. V Pardubicích, kde
byl Dobiáš brutálně vyšetřován a vězněn,
tehdy téměř denně pokračovaly popravy
na Zámečku. (Dne 2. července proběhla
poprava velké skupiny spolupracovníků
Silver A z Pardubic a okolí, poslední po-
pravy proběhly až 9. července.) Přes věz-
nici v Terezíně byl odeslán do koncentrač -
ního tábora Buchenwald a později Dachau.

Jako jeden z mála spolupracovníků
sku piny Silver A se dožil konce druhé svě-
 tové války a vrátil se do Semtěše, kde byl
farářem až do roku 1966. Svět se ale změ-
 nil a s ním záhy i politické poměry v Čes -
koslovensku. Evangelická obec v Semtě-
ši a okolí rok od roku slábla, a tak se s ní
(v textu je zastoupena obrazem stromu)
František Dobiáš na konci svého působe -
ní loučil spíše otázkami: „Strom ten nyní
ještě stojí. Má dosud skryté a dobré koře -
ny. Je potřebí je okopat a ohnojit. Kdo to
učiní? I mnohá ratolest je ještě zelená, ji-
 né jsou dosti proschlé, ba docela suché.
Kdo pročistí korunu toho stromu, kdo zmla-
 dí jeho některou tu větev a naroubuje na
nové, nadějné a krásné ovoce?“

Výše uvedené informace jsou z velké
části převzaty ze dvou tabulí s texty, doku -
menty a fotografiemi, vystavených v inte-
riéru chrámu. Autory této výstavy jsou Re-
 nata a Martin Brtníkovi, kteří mají v posled-
ních letech významný podíl na kulturních
aktivitách Semtěše (včetně této).

Semtěšské záušnice 
Druhá aktualita nás zavede do Čásla -

vi, ale souvislost má opět se Semtěší. Čá-
slav má výjimečné městské muzeum. Již
roku 1864 vznikl v Čáslavi spolek Včela
Čáslavská, jehož účelem bylo „pátrati po
starožitnostech a památkách, ježto země
Česká a každý okres v hojné míře ve svém
lůně chová, je sbírati, sepisovati, uscho-
vávati a uveřejniti“. (Tento spolek působí
i dnes.) O dvacet let později byla vystavě -
na velkolepá novorenesanční budova mu-
 zea, v níž muzeum sídlí dodnes a v níž si
uchovalo mnohé ze svého původního, vlas-
 tenectvím prodchnutého ducha. Výjimeč -
nou osobností spolku a muzea byl peda gog

a archeolog Kliment Čermák (1852–1917),
o jehož blahodárném působení Karel Skle-
 nář v knize Učenci a pohané poznamenal:
„…můžeme mluvit o Čáslavi jako o dru-
hém středisku českého muzejnictví a ar-
cheologie po Praze.“

Zatímco sbírky v přízemí a patře mu-
zea si uchovaly ráz 19. století (překvapit
nás mohou např. kožnatými žraločími vej-
 ci, rejnokem vymodelovaným do podoby
dráčka či samurajským brněním), v pod-
zemních prostorách byla v dubnu tohoto
roku otevřena nová archeologická expozi -
ce. Zaměřuje se především na slavné loka -
lity Čáslavska (neolitické Močovice nebo
třeba napříč věky osídlený čáslavský Hrá-
dek), ale najdeme tu i jeden nález ze Se-
mtěše. Jsou jím esovité záušnice, které
by ly původně součástí hrobové výbavy.
V době raného středověku záušnice před-
 stavovaly nejčastější ženský šperk. Drobné
kroužky se vplétaly do vlasů (nad čelem
či na spáncích) nebo byly upevňovány, jak
vidíme na fotografii, na stužky či čelen-
ky – to naznačují jejich drobná očka pro
přivázání nití. Semtěšské záušnice jsou
bronzové, což vyjadřuje jakýsi střední stu-
 peň zámožnosti – chudší lidé nosívali i zá-
 ušnice železné, bohatší zlaté.

Semtěš se vyplatí navštívit i kvůli star-
 ší historii – jedinečným zážitkem je návště-
 va unikátní obytné věže gotické tvrze, nad
místní částí Hradiště je možné vyhledat
zbytky valů strážního hrádku a mezi Hu-
sincem a Bumbálkou se projít i po mís-
tech bývalého pravěkého a raně středově-
 kého hradiště. Z místního sadu je jeden
z nejkrásnějších výhledů do krajiny, co
znám.

Martin Štěpánek
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Dvě semtěšské poznámky



Již třetí květnovou sobotu Vás areál Tank Power v Přelouči
přivítá na tradiční TANK POWER SHOW. Užijete si s námi den
plný zábavy, soutěží, her a nezapomenutelných zážitků. I přes-
to, že se jedná již o 9. ročník, máme pro Vás přichystáno spou -
stu novinek. 

K vidění budou akční dobové ukázky Klubu vojenské histo-
 rie Pardubice, historická i současná vojenská technika, panelo-
 vá výstava NKP Ležáky, ukázky dovedností Českého červeného
kříže i dobrovolných hasičů. Poprvé se této show zúčastní ta-
ké klub MUSADO, který Vám předvede zajímavé ukázky sebe -
obrany. Další novinkou je účast SPŠCH s výstavou současné i his-
 torické munice a ukázkou kriminalistické daktyloskopie. 

Součástí programu budou již tradičně adrenalinové projížď -
ky v BVP-1. Vyzkoušet můžete také lanové centrum, aquazorbing,
jízdu na čtyřkolkách, akční hru Battlefield Live, Airsoft, řízení Hum-
 meru H2 a spoustu dalších výzev.

I tento ročník se můžete těšit na účast Pardubické Celní sprá-
 vy, která hostům představí sou-časnou výstroj, výzbroj, exponá-
 ty zadrženého padělaného zboží a především Vám předvedou
ukázky se speciálně vycvičenými psy vyhledávajícími drogy a jiné
nebezpečné látky. Městská policie Pardubice se zúčastní v za-
stoupení jízdní policie s exhibicí na ušlechtilých staro-kladrub -
ských koních. Po celou dobu bude k vidění výstroj a výzbroj ur-
če ná právě pro jízdní policii.

Pro děti budou připravené soutěže rozdělené do dvou věko -
vých kategorií: 3–10 let a 11–15 let. Všichni soutěžící si odne -
sou drobnou odměnu za svou statečnost. Soutěž pro starší ka-
tegorii – „O pohár generála Klemeše“ – bude navíc zakončena
slavnostním vyhlášením vítězů a první tři závodníci obdrží po-
hár a věcné ceny.

Celou akcí Vás bude provázet známý moderátor a Dj Rádia
Černá Hora Lukáš Mercl.

Záštitu nad letošním ročníkem převzali – člen Rady Pardu -
bického kraje René Živný, starostka města Přelouče Bc. Irena
Burešová a generál Jaroslav Klemeš.

Více info na www.tankpower.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Autor: Tereza Buchalová
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TANK POWER SHOW IX. – 20. 5. 2017
Akce pro děti a dospělé nejen ve vojenském stylu

Inzerce
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KVÌTEN V JAKUB KLUBU
Jakub klub měl narozeniny, my máme přání jediný… Ano, Ja-

 kub klub v dubnu oslavil 15. narozeniny, je to až k neuvě -
ření, ale už opravdu 15 let je tu pro děti, které se potýkají
s nepříznivou životní situací. Po celou tuto dobu pomáháme
dětem tyto situace překonávat, poskytujeme jim odbornou po-
moc a podporu, podáváme potřebné informace a snažíme se
jim zajišťovat podmínky pro přiměřené vzdělávání. Jelikož je
naše služba potřebná, tak přejeme klubu, aby tu byl pro děti
mnoho dalších let, aby k nám chodily děti rády a naše činnost
jim pomohla jejich situace vyřešit. Během oslav nechyběl dort,
který si děti ozdobily, občerstvení v podobě jednohubek a také
zábava. Zahráli jsme si hry, tvořili z hravých kukuřiček či mo-
delovali z balonků. Na zdraví jsme si společně připili dětským
šampaňským.

V dubnu k nám zavítaly orientální tanečnice, které předve -
dly hodinové vystoupení. Předvedené umění bylo opravdu krás-
 né a obdivuhodné byly i jejich nádherně zdobené kostýmy. Dě-
 ti tak mohly vidět, čemu se během svého volného času mohou
také věnovat.

V klubu jsme tvořili velikonoční výzdobu do oken a do klu-
 bu. Nejen my děti v klubu učíme nové věci, ale i my se učíme od
dětí. Děti nás naučily skládané tulipány z papíru, které ve váze
vypadají moc hezky. Je evidentní, že děti jsou šikovné a je nut-
né jejich talent rozvíjet. Naši dobrovolníci přišli s nápadem při-
pravit pro děti každý měsíc jeden workshop. V dubnu jsme tak
s dětmi tvořili mýdla.

V průběhu měsíce jsme se dále zaměřili na správné třídě -
ní odpadu. Aktivitu „Umíš třídit odpad“ jsme připravili ve formě
soutěže, aby byla pro děti zajímavá a zábavná. U scének, jak
se správně chováme k životnímu prostředí, jsme se také poba -
vili. Musíme pochválit děti, že třídí odpad v klubu, když si ne-
jsou jisti, kam který patří, tak se zeptají. Vždy po naplnění na-
šich boxů je vynášejí do kontejneru.

Již třikrát jsme se zapojili do projektu Děti pomáhají dě-
tem. Vyráběli jsme vánoční šišky a kulíšky, zdobili jsme perníč-
 ky. Získané finanční prostředky jsme zaslali dětem z chudé In-
 die a Sýrie. Z příspěvků od dárců se nám podařilo vybrat celkem
3220,-Kč (1460,- a 500,- pro Indii, 1260,- pro Sýrii).

V květnu budou aktivity zaměřené na téma skauting.
Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: hrát fér, spolupra -
covat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí a mít
vztah k přírodě. Při aktivitách mohou dětí využít svou zručnost
a šikovnost. V květnu nás navštíví humanitární pracovnice pa-
ní Markéta Kutilová, která přijde dětem vyprávět o životě dětí
v Sýrii, a předáme jí dar 1260 Kč, které jsme získali za perníčky
v březnu. Mgr. Mirka Škávová, vedoucí

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘELOUČ
Opět hledáme ochotné lidi, kteří mají „jednu hodinu týd-

 ně pro druhé“. Blíží se léto a pro obyvatele Domova u fontá-
 ny hledáme dobrovolníky, kteří by jim chodili číst nebo je brali
na procházku do parku. Zaškolení nových dobrovolníků zajis -
tíme. Pokud je vám bližší práce s dětmi, nabízíme aktivity v Ja-
 kub klubu – tvoření, keramika, sport… Kontaktujte nás, pokud
najdete volnou jednu hodinu a jste ochotni udělat radost
jiným. Tel. 731 402 371. Momentálně máme v našem týmu 25 do -
brovolníků, kteří docházejí do domova a12 dobrovolníků půso -
bících u nás v Charitě. 

Pro dobrovolníky i veřejnost jsme připravili na 25. 5. 2017
přednášku reportérky a humanitární pracovnice na téma
Válka v Sýrii. Začátek je v 16.00 a místo konání Galerie a vi-
 notéka u Kotýnků. Výtěžek z dobrovolného vstupného předá -
me paní Kutilové jako příspěvek do veřejné sbírky SOS Kobani,
kterou spolu s kolegyní Lenkou Klicperovou organizují pro účel-
 nou pomoc lidem v Sýrii. Více informací o jejích aktivitách je na
www.femisphera.com a www.soskobani.cz. Srdečně zveme všech-
 ny, koho zajímají životní příběhy lidí v severní Sýrii. 

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, koordinátorka
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Fatimské zjevení
Bezpečnou cestou, jak setrvat ve spo-

 jení s Kristem jako ratolest s vinným kme-
 nem, je prosit o přímluvu Pannu Marii.
Ji 13. května uctíváme v souvislosti se
zjevením ve Fatimě, kde se roku 1917 ví-
 cekrát ukázala třem dětem, malým pasáč -
kům Františkovi (9 let), Hyacintě (7 let),
a Lucii (10 let). Poselství, jež jim svěřila
v návaznosti na poselství Lurdské, bylo
mocnou výzvou k modlitbě a obrácení.
By lo to poselství opravdu prorocké, po-
 hlédneme-li na 20 století postižené ne-
slýchanou zkázou způsobenou válkami
a totalitními režimy, ale i rozsáhlým pro-
následováním církve. Kromě toho 13. květ-
 na 1981, Boží služebník, náš drahý pa-
pež Jan Pavel II., (svatořečen 27. 4. 2014)
byl zásahem „mateřské ruky“, jak sám
prohlásil, zázračně zachráněn před smr-
tí a celý jeho pontifikát byl poznamenán
tím, co předpověděla svatá Panna ve Fa-
timě. Třebaže nechybějí starosti a utrpe -
ní a dosud trvají důvody úzkosti, vzhledem
k budoucnosti lidstva, přesto je velkou
útěchou slib, který malým pasáčkům da-
 la – jak říkali – ona „bílá paní“: „Nakonec

mé neposkvrněné srdce zvítězí“. Promlu -
va Benedikta XVI., před modlitbou Regi-
na caeli 14. 5. 2006. 

Je to zvláštní, vidět 100 let staré foto
a dětí s růžencem a sepjatýma rukama
k modlitbě. Dnes to téměř nevidíme, spí-
še děti v rukách třímají mobil, se sluchát -
ky v uších, nebo jim snad dealeři dodají
jointa, nebo sáhnou po pití? Díky za všech-
 ny pedagogy, kteří jim s nadšením předá -
vají vzdělání, rodiče kteří vedou k práci,
poctivosti, slušnosti, k víře! Modlitba je
tak nějak taky droga, protože uklidní, je
pokrm duše a i v dnešní době má svoji
hodnotu, konkrétně například i modlitba
růžence. Totiž přináší pokoj do našeho
nitra. Přemítání, přemýšlení, rozjímání ta-

 jemství Ježíše, který se pro nás a naši spá-
 su narodil, ale i trpěl, zemřel a byl na tře-
 tí den vzkříšen. Velikonoční víra o prázd-
ném hrobě a setkání učedníků s živým
Kristem je téma kázání v době veliko-
noční a svatého Petra na Letnice – Se-
slání Ducha /Skutky 2 kapitola, a lidé se
ke Kristu obrací. I když je to taková mó-
da, či tradice u některých, nechat pokřtít
v církvi a pak církev zanechat, život du-
chovní se prožívá osobně, v rodině, ale
i ve společnosti duchovní, v církevním
společenství, v kostele. Navzdory usilov-
né snaze pošpinit a poukázat na hříchy,
přesto je církev organismus, který žije
z Bo žího daru, Slova a Svátosti, z mod-
 litby. Fa timské zjevení obohatilo růženec
o tuto modlitbu: „Pane, Ježíši Kriste,
od pusť nám naše hříchy, uchraň nás
od pekelného ohně; a přiveď do nebe
všech ny duše, zvláště ty, které tvého
milosrdenství nejvíce potřebují“. Tři
děti se tuto modlitbu naučily od Panny
Marie „Bílé paní“. Děti se učí od dospělých,
ukažme jim svou modlitbu, svou ochotu
k pokání a dobrou práci. Pak se nemusí-
 me bát o jejich i svou budoucnost. 

Velikonoční zpěvy
O velikonocích zazněly v našem koste -

le krásné zpěvy v podání sboru Ad libi-
tum na Velký pátek, čtyřhlasné zpěvy při
pokloně Kříži, zpívaný žalm, zpěv před
evangeliem, zpívané Janovy pašije, nád-
herná skladba Opona Chrámová od skla-
 datele Jeremiáše a také na Boží hod Ve-
likonoční v Neděli zazněla Kučerova mše
a zpěv Velikonoční Pasamezza od Ada-
ma V. Michny. Ještě v únoru 17. 2. zapěl
sbor Ad libitum při mši a zároveň popřál
svému dlouholetému sbormistru p. Jiří-
mu Kupkovi, který oslavil 70tiny, a které -
mu vděčíme za varhanickou službu a za
vedení chrámového sboru, nicméně

chví li vedl i sbor
Foerster.

Farář Oldřich
Kučera se naro-
dil se v roce 1909
v Jilemnici. Dne
1. srpna 1941 byl
jmenován kapla-
 nem v Trhové Ka-
 menici a dnem

1. října 1941 administrátorem. Farářem
v Trhové Kamenici byl jmenován 21. čer -
vna 1942 biskupským vikariátním se  -
kre tářem a farářem Václavem Kubátem
z Hro chova Týnce. Byl autorem melodic -
ké mše Missa Sancta. Již od svého přícho -
du do Tr hové Kamenice se účastnil od-
boje v od bojové skupině Rada tří – Jaro.
Dne 8. květ na 1945 vtrhlo několik ně-
meckých vojáků na faru. Vchod uvolnili
granátem. Faráře Kučeru našli v přízemí
vpravo od vchodu v malé místnosti v kry-
 tu vybudovaném v zemi. Tam ho zavraž -
dili. Lékařský nález zněl: „Rána do týlu
hlavy střelou dům-dům, levé rameno a pa-
 že značně pohmožděny tupým předmě -
tem. Při ohledání ležel na zádech, ruce
mírně zdviženy v křečovitém stavu“. 

Dne 13. května 2017 se koná v ka-
tedrále v Hradci Králové kněžské svěce -
ní pěti kandidátů kněžství pro královéhra -
deckou diecézi. Papež František v tento
den bude ve Fatimě svatořečit Františka
a Jacintu, děti, které pak zemřeli brzo po
zjevení na chřipku, která tehdy po vál-
 ce řádila. V květnu budeme konat Mše
a Mariánskou pobožnost každou sobo-
tu v 18:00 na Svatém poli. 

8. květen je významný pro nás, jako
den ukončení 2. světové války v Evropě
a poděkování za osvobození Rudé armá -
dě, ale i Americké armádě, Českosloven -
ské zahraniční armádě v Rusku, Anglii,
za odvážné výsadkáře ale i domácí pro-
tinacistický odboj, za osvobození i díky
vlastencům, za oběti, za mír. Kristus se
obě toval za spásu světa a mnozí se obě-
 tovali za mír v naší vlasti, a další se obě-
tují i dnes pro druhé. Čest jejich památce
a díky. Díky za Mariánský měsíc Květen
i za čas lásky, květy, přírodu, díky za ma-
minky (8. 5.). 

Požehnaný květen přeje 
váš P. Pilka Lubomír
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A-TÝM – 1.NHbL
neděle 26. 3. 
HC JESTŘÁBI – HBC PLZEŇ LITICE 1 : 3 (0:1, 1:1, 0:1)
Sestava: T. Dvořáček – D. Štefanský, M. Šmíd, R. Stoklasa, D. Ka  -

zimír, Z. Čapek, L. Menc – R.Raška, J. Horák, Z. Hejhal,
F. Mucha, P. Svoboda, J. Příhoda, T. Vorba, L.Vlk, M. Ka-
zimír – trenér R. Štefanský.

Branka: D. Kazimír.

neděle 2. 4. 
HBK BULLDOGS BRNO – HC JESTŘÁBI 2 : 1 (1:0, 0:1, 1:0)
Sestava: P. Brykner – D. Štefanský, M. Šmíd, R. Stoklasa, D. Kazi-

 mír, P. Michetschläger, Z. Čapek, L.Vlk, Z. Hejhal, M. Ka-
 zimír, J. Příhoda, P. Svoboda, F. Mucha, J. Horák, T. Vor-
ba, R. Raška – trenér R. Štefanský.

Branka: Svoboda.

neděle 9. 4. 
HC JESTŘÁBI – HBC CHLUMEC N. CIDL. 3 : 0 (1:0, 2:0, 0:0)
Sestava: P. Brykner – R. Stoklasa, L. Menc, D. Štefanský, M. Šmíd,

Z. Čapek, P. Michetschläger, D. Kazimír, L. Moravec, P. Svo-
 boda, L. Vlk, J. Příhoda, Z. Hejhal, J. Horák, R. Raška,
T. Vorba, F. Mucha, M. Kazimír – trenér R. Štefanský.

Branky: Raška, Moravec, Příhoda. 

KONEČNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. SHC Opava 22 17 1 3 1 84:34 56
2. SK Kometa Polička 22 14 3 2 3 76:42 50
3. HbK Karviná 22 15 2 0 5 85:49 49
4. TJ HBC Olymp 

Jindřichův Hradec 22 12 2 3 5 91:53 43
5. Jungle Fever Kladno 22 9 4 3 6 66:47 38
6. TJ Snack Dobřany 22 11 1 2 8 77:64 37
7. HBC JTEKT Svítkov 

Stars Pardubice 22 9 2 2 9 65:57 33
8. HbC Rondo Teplice 22 9 1 4 8 51:66 33
9. SK Jihlava 22 10 0 2 10 57:66 32

10. HBC Nové Strašecí 22 9 2 1 10 57:63 32
11. SK Kelti 2008 22 6 5 1 10 59:66 29
12. HBK Bulldogs Brno 22 6 4 2 10 50:69 28
13. HC Jestřábi Přelouč 22 7 1 4 10 44:50 27
14. HBC Tygři Ml. Boleslav 22 4 6 1 11 65:84 25
15. HBC Plzeň-Litice 22 5 2 6 9 51:63 25

16. TJ Lokomotiva Č. Třebová 22 5 1 3 13 48:78 20
17. HbC Chlumec n. Cidl. 22 4 2 3 13 38:76 19
18. TJ Tatran Třemošná 22 4 3 0 15 44:81 18

B-TÝM – 2.NHbL VÝCHOD
sobota 25. 3. 
HC JESTŘÁBI B – DELTA PARDUBICE 1 : 0 po sam. náj. 

(0:0, 0:0, 0:0 – 1:0)
Sestava: P. Sedmák – Mi. Drápalík, L. Komůrka, J. Lauryn, T. Vlk,

T. Hájek, P. Hohenberger, – T. Hudec, L. Vlk, J. Čermák,
R. Raška, M. Motyčka, T. Vorba, Ma. Drápalík, J. Pospí -
šil, O. Kade, D. Šurkala. 

branka: Hudec. 

sobota 1. 4. 
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC – HC JESTŘÁBI B 0 : 4 (0:0, 0:2, 0:2)
Sestava: T. Dvořáček – T. Vlk, Mi. Drápalík, J. Lauryn, M. Slanina,

T. Hájek, P. Hohenberger – L. Vlk, R. Raška, T. Hudec,
F. Kopa, Ma. Drápalík, J. Pospíšil, O. Kade, M. Motyčka,
D. Šurkala. 

Branky: Raška 3x, L.Vlk. 

sobota 8. 4. 
HC JESTŘÁBI B – HBC AUTOSKLO-H.A.K. PARDUBICE B 1 : 3

(1:0, 0:1, 0:2)
Sestava: P. Sedmák – Mi. Drápalík, M. Motyčka, J. Lauryn, L. Ko-

 můrka – R. Raška, M. Slanina, T. Vorba, F. Kopa, Ma. Drá-
 palík, J. Čermák, D. Šurkala, O. Kade, P. Šanda. 

Branka: Raška. 

sobota 15. 4. 
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ B – HC JESTŘÁBI B 5 : 0

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

KONEČNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. HBC Autosklo-H.A.K. 

Pardubice B 18 15 0 2 1 117:42 47
2. HBC Rangers Opočno 18 13 2 0 3 95:54 43
3. Ježci Heřmanův Městec 18 12 0 0 6 76:61 36
4. HBC Jokerit Chrudim 18 10 1 1 6 84:57 33
5. Delta Pardubice 18 9 2 2 5 64:57 33
6. HC Jestřábi Přelouč B 18 8 1 0 9 49:61 26
7. HBC Banditi Hradec Král. 18 5 1 1 11 56:82 18
8. TJ Lokomotiva 

Česká Třebová B 18 3 1 2 12 37:73 13
9. 1. HBC Svitavy 18 3 0 2 13 39:90 11

10. SK Prachovice 18 2 2 0 14 47:87 10

STARŠÍ ŽÁCI – MČR VÝCHOD
sobota 25. 3. 
HC JESTŘÁBI – HBC HRADEC KRÁLOVÉ 1988 3 : 6 (1:1, 1:5, 1:0)
Sestava: L. Čára – J. Kratochvíl, J. Pavlíček, O. Zbořil, M. Říha –

J. Kubátová, H. Herman, O. Dostál, A. Moravcová, M. Mer-
 ta, J. Lauryn, F. Moravec, M. Moravec, M. Říhová, T. Bitt-
ner – trenér: Herman. 

Branky: Dostál 2x, Herman.
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sobota 8. 4. 
HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE – HC JESTŘÁBI 7 : 2

(0:0, 4:0, 3:2)
Sestava: L. Čára – J. Pavlíček, O. Zbořil, M. Říha, H. Herman – J. Ku-

 bátová, A. Moravcová, J. Lauryn, M. Moravec, F. Mora -
vec, T. Bittner – trenér: L. Tesák. 

Branky: Herman, Kubátová.

sobota 15. 4. 
HBC AUTOSKLO-H.A.K. PARDUBICE – HC JESTŘÁBI 31 : 0

(6:0, 10:0, 15:0)
Sestava: M. Merta – J. Pavlíček, J. Lauryn, M. Moravec, F. Mora-

 vec, A. Moravcová, J. Kubátová, M. Říha, V. Plíva – tre-
nér: M. Šmíd. 

MIKROPŘÍPRAVKA
PŘEBOR VČ ve Svítkově – sobota 25. 3. 

Tomáš Hájek:
„Historicky poprvé jsme vyslali na turnaj mikropřípravky dva

týmy, zelené a bílé, což hodnotíme z hlediska postupného
rozvo je mládežnického hokejbalu v Přelouči jako velký úspěch.
Jádro obou týmů tvořili 3 zkušenější hráči doplnění malými ne-
 zkuše nými hráči. Oba týmy si vedly velmi dobře a v nadstav-
bo vé části se střetly oba naše týmy ve vzájemném utkání. Ví-
tězně odešli z tohoto utkání zelení. Významným pozitivem je
fakt, že noví hráči v sobě překonali počáteční ostych a ode-
hráli velmi dobře celý turnaj. Všichni zaslouží pochvalu. Pořa -
datelů děkuji za do brou organizaci turnaje. Rodičům děkuji za
podporu a fandění.“ 

MINIPŘÍPRAVKA
Minipřípravka se v neděli 2. 4. 2017 zúčastnila 4. turnaje
VČ přeboru minipřípravek (3+1), který byl díky účasti 13 cel-
 ků z kapacitních důvodů rozdělen do dvou míst a to do Le-
to hradu a do Svitav.

Trenér minipřípravky Tomáš Hájek pak turnaj zhodnotil takto:
„Turnaj v Letohradu hodnotíme celkově jako velmi povede ný.

Z pěti utkání jsme dvakrát dostali pěknou šišku, dvakrát jsme
remizovali a v posledním utkání se nám podařilo zvítězit. Po-
rážky neřešíme a závěrečné vítězství zahřálo. Konečné čtvrté
místo je celkem pěkné. Všichni hráči zaslouží pochvalu za sta-
tečnost a nasazení s jakým turnaj odehráli. Rodičům děkuji za
podporu.“

Všechny podrobnosti na www.hcjestrabi.cz.
- fáda -
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… výsledky zápasů, odehraných v březnu a dubnu.

Muži B:
Čtvrtfinále:
BK Přelouč – TJ Sokol BK Chrudim 69 : 77 (30:27)
Body: Dašek 16, Kmošek 15, Marek 14, Vondráček 12, Miře-

jovský 9, Machek 2, Jechura 1
TJ Sokol BK Chrudim – BK Přelouč 51 : 90 (28:45)
Body: Dašek 22, Konvalina 19, Marek 19, Kmošek 13, Miře-

jovský 8, Vondráček 5, Priessnitz 2, Jechura 2

Final Four:
BK Přelouč – Sokol Vysoké Mýto 83 : 73 (44:31)
Body: Miřejovský 21, Marek 18, Kmošek 13, Vondráček 12, Je-

chura 8, Dašek 5, Škarda 2, Tužil 2, Šindelář 2
BC Spartak Rychnov n. Kn. – BK Přelouč 100 : 59 (48:34)
Body: Miřejovský 23, Marek 12, Kmošek 10, Dašek 6, Vondrá-

ček 4, Jechura 3, Škarda 1

Kadetky U 17:
BC Vysočina – BK Přelouč 100 : 49 (43:23)
Body: Písařová 11, Štainerová 10, Žáčková 10, Novotná L. 8, No-

 votná K. 4, Hejná 4, Petrová M. 2

BC Vysočina – BK Přelouč 53 : 43 (22:29)
Body: Hejná 10, Novotná L. 10, Žáčková 8, Písařová 5, Štaine-

rová 4, Petrová M. 4, Smejkalová 2
BK Přelouč – Sokol Vysoké Mýto 59 : 44 (30:19)
Body: Šafránková 12, Žáčková 12, Písařová 10, Novotná L. 8,

Petrová M. 6, Hejná 4, Novotná K. 3, Štainerová 2, Smej-
kalová 2

BK Přelouč – Sokol Vysoké Mýto 67:43 (36:21)
Body: Šafránková 19, Žáčková 9, Písařová 7, Novotná L. 7, Novot -

ná K. 6, Hejná 6, Štainerová 5, Petrová A. 4, Petrová M. 2,
Smejkalová 2

Žáci U 15:
BK Přelouč – LOKO Trutnov 72 : 21 (31:6)
Body: Priessnitz 19, Plaček 14, Zelenka 10, Souček 9, Šindelář 8,

Hejný 8, Dziadukh 4
BK Přelouč – LOKO Trutnov 102 : 17 (49:6)
Body: Plaček 25, Šindelář 19, Hejný 16, Priessnitz 16, Souček 10,

Zelenka 10, Dziadukh 6
SŠB Pardubice – BK Přelouč 36 : 68 (21:29)
Body: Krejzl 20, Kouba 17, Priessnitz 10, Šindelář 9, Souček 6,

Hejný 6

Pod basketbalovými koši …



Během uplynulého měsíce dubna pokračovala realizace dal-
 ších aktivit dle nastaveného harmonogramu v rámci projektu MAP
v ORP Přelouč. Blíže pro představení vybíráme následující aktivity. 

Dne 6. 4. 2017 se konala konference v aule Univerzity Pardu -
bice Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů. Poslucha či
z řad pedagogů, zástupci veřejné správy a dalších subjektů si
mohli během dopoledne vyslechnout osm příspěvků, které se za-
 měřovaly na problematiku funkčního regionu dle principů bio-
 ekonomiky, problematiku místních akčních plánů a další (projekt
pro posílení regionálního rozvoje a inovací – ERDI, Smart Cities
a spolupráci vzdělávacích institucí s obcemi a regiony). Uspořá-
 dání konference bylo výsledkem spolupráce Univerzity Pardubi-
 ce, Institutu rozvoje evropských regionů a Místní akční skupiny
Železnohorský region ve spolupráci s dalšími MAS (MAS Region
Kunětické hory, MAS Pošumaví). 

Proběho také jednání všech tří pracovních skupin MAP
dne 11. 4. 2017 na Městském úřadu Přelouč. Členové pracov-
ních skupin řešili stanovení aktivit škol, aktivit spolupráce, ře-
šen tak byl Akční plán MAP.

Dne 20. 4. 2017 došlo ve Valech (u Přelouče) v rámci tradič -
ní každoroční akce Dny Železnohorského regionu (20. 4. –
23. 4. 2017) k slavnostnímu podpisu Memoranda o partnerství
při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Přelouč mezi městem Přelouč, MAS Železnohorský re-
 gion, z.s., MAS Bohdanečsko, z.s. a MAS Zálabí, z.s. V území, kde

není funkční nadřazený územní celek jednotlivým obcím nebo
i v území funkčních MAS, se k Memorandu o partnerství může
připojit jakýkoli subjekt dle tematického zaměření cílů MAP ORP
Přelouč. Zatím k Memorandu přistoupila obec Řečany nad La-
bem. Zájem projevilo město Chvaletice.

V Senátu Parlamentu ČR dne 24.4.2017 na Konferenci Mou-
 drým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální problémy
celoživotního vzdělávání na venkově (pod záštitou Stálé ko-
mise Senátu pro rozvoj venkova a České zemědělské univerzity
v Praze) prezentovala MAS ŽR aktivity pro rozvoj vzdělávání v re-
 gionu v rámci komplexních aktivit MAS ŽR v této oblasti a to
ne   jen v rámci projektu MAP ORP Přelouč, ale také v rámci dal-
ších aktivit jako např. v rámci Univerzity třetího věku, jejichž
konzultační střediska jsou na území MAS Železnohorský region
a které MAS ŽR pomáhala zakládat. Na konferenci zaznělo spou -
stu zajímavých příspěvků od dalších organizací, které se věnu-
jí vzdělávání seniorů. Konference ukázala významný potenciál
a odkaz seniorů – studentů Univerzity třetího věku, kteří svojí
přítomností v Senátu dále podpořili rozvíjení této myšlenky stu-
dia seniorů a jejich aktivního zapojení do společnosti, neboť je-
jich neutuchající aktivita a zájem ve skloubení s jejich životní-
 mi zkušenostmi je pro společnost velmi cenná a měli bychom
si tohoto přístupu seniorů vážit. Více o výše uvedených akcích na
http://zeleznohorsky-region.cz, Mgr. Jana Kuchyňková.

Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076

Kontakt: 725156016,  e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz, 
www.zeleznohorsky-region.cz
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SŠB Pardubice – BK Přelouč 38 : 61 (13:45)
Body: Krejzl 14, Kouba 13, Priessnitz 8, Bukovič 8, Hejný 7,

Souček 6, Šindelář 5

Minižáci U 11:
Sokol Přelouč – SKB Česká Třebová 36 : 54 (20:33)
Body: Kysilka 18, Barcal 11, Dostál 2, Semerád 2, Vomlel 2, Ve-

runáč 1
Sokol Přelouč – SKB Česká Třebová 37 : 52 (27:19)
Body: Barcal 16, Kysilka 14, Válek 3, Le Quang 2, Vomlel 2

Sokol Přelouč – SŠB Pardubice 37 : 65 (18:31)
Body: Barcal 8, Kysilka 6, Dobruský 5, Miláčková 4, Novotný 4,

Semerád 4, Čapek 2, Válek 2, Verunáč 2
Sokol Přelouč – SŠB Pardubice 39 : 68 (26:36)
Body: Kysilka 16, Barcal 7, Novotný 6, Uchytil 2, Čapek 2, Vá-

lek 2, Verunáč 2, Miláčková 1, Přemyslovský 1

Poslední výsledky zápasů a závěrečné umístění jednotli-
vých družstev přineseme v příštím čísle Roštu.

D. Rambousková

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

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



Florbalový oddíl Orel Přelouč, konkrétně jeho mužský A tým,
má za sebou další ročník divizní soutěže. Jedná se o nejnižší ce-
lostátní ligu florbalu u nás a celkově čtvrtou nejvyšší. A přelouč -
ský florbal se v ní opět rozhodně neztratil. Tato sezona byla již
čtvrtou v řadě, do které Orel nastupoval hlavně s cílem udržet ji
i pro následující rok. A to se nakonec, po pohledu na konečnou
tabulku a počet nastřádaných bodů, opět podařilo, i když v urči-
 tých fázích sezony to tak ne vždy vypadalo. 

Florbal jako sport se celkově rok od roku vyvíjí mílovými kro-
 ky a kvalita v daných soutěžích neustále roste. I proto se udrže -
ní Orla v divizi od sezony 2013/14 až dosud musí náležitě ocenit.
Je to známka určité kvality a konzistentnosti florbalu ve městě.
Zároveň ale nejde ujít pocitu, že to tentokrát mohla být i vyšší
než konečná 9. příčka v tabulce. Nebýt několika zbytečných bo-
dových ztrát s týmy pod sebou, mohl Orel v klidu pomýšlet i na
vylepšení svého dosud historicky nejlepšího umístění v této sou-
těži. „S právě skončenou sezonou jsme celkem spokojeni, ale ví-
me, že je stále hodně věcí, na kterých je potřeba pracovat. Pro pří -
ští ročník musíme zlepšit především naši hru směrem dopředu
a také fyzickou připravenost. V závěru sezony bych řekl, že nám
už v některých situacích docházela šťáva. Letní příprava je za ro-
 hem, tak doufám, že k ní celý tým přistoupí zodpovědně a odra -
zíme se z ní ke kvalitním výkonům na hřišti,“ zhodnotil sezonu
kapitán týmu Pleskot.

Za nejlepší zápasy v sezoně se dá označit výhra s třetími Da-
 čicemi 6:5, na které Orel uměl vždy zahrát, a také domácí přestřel -
ka s konečným lídrem tabulky z Hradce Králové 9:11. Ta sice skon-
 čila porážkou, ale nutno podotknout, že Hradec většinu sezony
své soupeře doslova deklasoval a v tomto utkání se musel o vý-
hru strachovat až do konečného hvizdu, což soupeř sám po zápa -
se potvrdil. Navíc se hrál velmi kvalitní a atraktivní florbal, u kte-
 rého se diváci v hale skvěle bavili, a o to jde především. 

Doufejme tedy, že i v té následující sezoně, již páté, bude Orel
diváky ve sportovní hale bavit svými akcemi a góly a na jejím
konci se uhnízdí na co možná nejvyšší příčce.

Konečná tabulka divize mužů

# Družstvo Z V Vp Pp P B

1. FbC Innebandytos Hradec Král. 22 17 3 0 2 57
2. Florbal Primátor Náchod 22 14 1 2 5 46
3. TJ Centropen Dačice 22 12 1 3 6 41
4. Pacovští Honzíci 22 12 1 2 7 40
5. 1. FbK Tábor 22 8 5 2 7 36
6. Orel Rtyně v Podkrkonoší 22 11 0 0 11 33
7. FBC Peaksport Litomyšl 22 10 0 2 10 32
8. FBK Piráti Sokol Chrudim 22 9 1 0 12 29
9. Orel Přelouč 22 7 1 3 11 26

10. FBC Trutnov (DTJ) 22 7 1 0 14 23
11. FBŠ Jihlava 22 5 2 3 12 22
12. FK Slovan Jindřichův Hradec 22 3 1 0 18 11

Nejproduktivnější hráči týmu

# Jméno Z G A B

1. Jan Pozler 20 11 27 38
2. Ladislav Jezdinský 18 29 3 32
3. David Verunáč 20 23 6 29
4. Michal Pleskot 21 7 20 27
5. Jan Školník 19 12 12 24

Statistiky brankářů

# Jméno Z min V BO ø BO

1. Vladimír Tyller 7 165.00 1 18 6.55
2. Tomáš Udatný 14 405.00 2 45 6.67
3. Jakub Albrecht 19 763.67 5 88 6.91
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V Pøelouči se i nadále bude hrát celostátní florbal

SK Kuželky Přelouč, z.s.
pořádá u příležitosti 
10. výročí otevření

čtyřdráhové kuželny v Přelouči

DEN 
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ
Termín: 3. června 2017, od 9 do 17 hod.
Místo: kuželna Přelouč, Nerudova 1610

Přijďte se třeba jen tak podívat nebo si vezměte s sebou sá-
 lovou obuv a budete si moci náš sport také vyzkoušet na
vlastní kůži. Těšíme se na vás. Koulení není vhodné pro děti
mladší 10 let, ale neznamená to, že se nemohou také přijít
podívat a něco se o našem sportu dozvědět.
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