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Příští číslo: Prosincové číslo Roštu vyjde v pátek 1. prosince 2017.
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 15. listopadu 2017.
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Zprávy z radnice
Od uzávěrky minulého Roštu se konaly 2 rady města. 89. rada města zasedala 9. 10. 2017 a mimo jiné schválila
Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník Smetanova – Obránců
míru a chodník v ul. U Rybníčka, Přelouč“
s firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181,
500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807,
za nabídkovou cenu 696.572,28 Kč bez
DPH. Dále i Smlouvu o podmínkách stavby, uzavřenou mezi Pardubickým krajem
a městem Přelouč, umožňující městu Přelouč realizovat na pozemku p.č. 554 v k.ú.
Lhota pod Přeloučí stavbu „Cyklostezka
Přelouč – Lhota“ a Smlouvu o právu použití pozemku k provedení stavby, uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a městem Přelouč, umožňující městu Přelouč realizovat stavbu „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ na pozemcích p.č. 1841/1
v k.ú. Přelouč, p.č. 1841/23 v k.ú. Přelouč

a p.č. 590/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí. Rada města také vzala na vědomí Zápis ze
schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 20. 9. 2017, zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota a Škudly
ze dne 28. 9. 2017, zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne
27. 9. 2017, zápis ze schůze Osadního
výboru Lohenice ze dne 3. 9. 2017, zápis
č. 10 z jednání bezpečnostní a dopravní
komise ze dne 4. 10. 2017.
Další v pořadí již 90. rada města se
konala 16. 10. 2017 a vzala na vědomí
Žádost o odkup spoluvlastnického podílu 2/3 na pozemku p.č. 1266/1 v k.ú.
Přelouč do vlastnictví zahrádkářů z této
kolonie, dále Zápis ze schůze Osadního
výboru Mělice ze dne 8. 10. 2017, Zápis
ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 7. 10. 2017. Schválilo se kro-
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mě jiného Finanční spoluúčast města
Přelouč s Pardubickým krajem na úhradě části ztráty z provozu veřejné linkové
autobusové dopravy na lince č. 650620 tří
párových spojů č. 10, 11, 16, 18, 19 a 27
(pro zajištění dopravní obslužnosti Lohenic a Mělic v pracovních dnech) a prodloužení ranního školního spoje č. 8 na Masarykově náměstí – pro období od 10. 12.
2017 do 8. 12. 2018. Rada města vzala
na vědomí Informace o přípravě projektu „Revitalizace a rozšíření Městského parku Přelouč“ a také uložila předsedům Komise pro rozvoj města, komise sportovní
a Komise bezpečnostní a dopravní projednat poslední verzi návrhu územní studie
Městského parku a vydat k ní vyjádření.
Zastupitelstvu města mimo jiné doporučuje schválit darovací smlouvu uzavíranou
mezi městem a Základní školou a Praktickou školou Svítání o.p.s. na poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,00 Kč
na nákup svozového autobusu.
Marcela Gryčová

Pøi větších stavebních úpravách ve městě
je potøeba hodně velké tolerance a trpělivosti
Přestupní terminál veřejné dopravy. Před nádražím u příjezdové cesty k železniční stanici již chybí stromy, náletové dřeviny. Zahájila se výstavba nového
parkoviště s kapacitou 70 míst. Již nyní
nastávají problémy s parkování u nádraží, na jaře bude ještě bohužel ještě hůř.
Začne oprava prostor před železniční stanicí, kde vzniknou nové autobusové zastávky, točny, chodníky, silnice. Zkrátka
velký zásah zkomplikuje nám všem na
určitou část život, nicméně ve finále, doufejme, všichni oceníme mnohem pohodlnější a modernější způsob veřejné dopravy.

Regenerace sídliště U Školy 2. etapa. S časovým skluzem finišují práce na
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rekonstrukci stávajících a výstavbě nových
chodníků u bytových domů čp. 1362–
1367 včetně pojízdných chodníků před
domy, rekonstrukce parkovacích stání
v Jižní ulici. Dokončují se výkopy a pokládka kabelů veřejného osvětlení, rekonstrukce hřiště pro míčové hry u čp. 1367,
terénní úpravy podél chodníků a dotčených ploch, bylo dokončeno dětské hřiště u čp. 1365.

práce zasahují i do zahrady, část jí naštěstí zůstala zachována, děti mohou za
chodu zahradu používat a to je hlavní“,
prozradila Roštu paní ředitelka Bukovská. Příkladem je plno krásných dýňáků, které vytvořily děti společně s rodiči
a nyní zdobí vstup do školky.

Dostavba Mateřská školka Za Fontánou čp. 935 roste jako z vody. Ačkoliv při zahájení stavebních prací proběhlo
několik komplikací, výstavba se rozjela
a s novým školním rokem mateřská škola přivítá nových 45 dětí. „Ikdyž stavební
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Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako
ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco
moderního a líbivého, s čím přicházejí
eko-nadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny
„ekologie“ a „společenská odpovědnost“,
ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně
změnila a v důsledku lidské činnosti na
mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých
panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde
bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl
vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen
s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby
šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě,
tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města
a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze
svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany
k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou
úsporu. Zatímco netříděný odpad musí
obec předat specializované firmě, která
si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit,
zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje.
Druhotné suroviny získané z recyklace
jsou levnější než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naše město
zajišťuje již šest let kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz
sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří město Přelouč finanční prostředky, které bychom
jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.

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

Sběrná nádoba v budově úřadu
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat
kolem 5 miliónů kusů zářivek a výbojek.
To představuje 25–30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu
téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho
města a nevyhazujte úsporky do koše.
Mapu sběrných míst naleznete na
www.ekolamp.cz.
Ing. Helena Klápová

Svoz větví
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služby města
Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů a keřů.
– pro město Přelouč
v pondělí 20. listopadu 2017
– pro místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota,
Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy)
v pondělí 27. listopadu 2017
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, a to nejdříve
víkend před svozem.

Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího harmonogramu:
Termín svozu: sobota 25. listopadu 2017
STANOVIŠTĚ
LOHENICE – parkoviště u restaurace
MĚLICE – před obchodem
KLENOVKA – na parkovišti u školy
ŠTĚPÁNOV – u kontejnerů (proti nádrži)
TUPESY – točna u zastávky
ŠKUDLY – u požární nádrže
LHOTA – na návsi

HODINY
8:00 – 8:15
8:25 – 8:40
9:00 – 9:20
9:30 – 9:45
10:25 – 10:35*
11:35 – 11:50*
11:55 – 12:10*

* změna času z důvodu zastávky v obcích Mokošín, Brloh a Benešovice.
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Svoz bioodpadu v hnědých plastových nádobách
Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že svoz bioodpadu zajišťovaný pomocí hnědých plastových nádob bude prováděn do konce 47. týdne; poslední svoz tedy bude uskutečněn v týdnu od 20. do 24. listopadu 2017 v závislosti na dané lokalitě.
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky rozložitelný odpad ukládat celoročně. Připomínáme provozní dobu sběrného
dvora:
Pondělí
Pátek

13 – 17 hod.
13 – 17 hod.

Středa
Sobota

10 – 15 hod.
8 – 12 hod.

Přeloučský ROŠT
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Město Pøelouč pøipravuje revitalizaci a rozšíøení Městského parku
Rádi bychom Vás informovali o přípravě projektu „Revitalizace a rozšíření Městského parku Přelouč“. Na obrázku vidíte poslední verzi návrhu územní studie Městského parku vč. popisků jednotlivých míst. Podívejte se společně s námi
na tento návrh a budeme velice vděčni za vaše názory, připo-
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mínky, komentáře. Tato studie je zároveň k dispozici na webových stránkách města Přelouč a na FB.
Vaše reakce rádi uvítáme v písemné podobě na e-mailu:
rost@mestoprelouc.cz.
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ZMÌNY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V PŘELOUČI !
Z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s ohledem na autobusovou dopravu a podněty občanů, se provádějí
změny dopravního značení na místních komunikacích v Přelouči. Tyto změny se týkají ulic B. Němcové, Sportovní, Tůmy Přeloučského, Žižkova, Smetanova, K. Čapka, a budou realizovány
postupně v průběhu měsíce října.

ladu s platnými předpisy. V ulicích docházelo ze strany řidičů k porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích, nebyla při parkování dodržena průjezdná šířka komunikace, vozidla byla odstavována v křižovatkách a v místech, kde
tvořila překážku silničního provozu, křižovatky především na
výjezdu do K. Čapka byly nebezpečné – nepřehledné.
§ V ul. K. Čapka byl vytvořen vodorovným značením parkovací
pruh, bylo změněno svislé dopravní značení, osazeny červené
směrové sloupky pro označení připojení účelových komunikací – v tomto případě se nejedná o křižovatky.
§ Část ulice Smetanova se stala jednosměrnou a je umožněno
stání vozidel, současně i provoz cyklistů v obou směrech.
§ V části ulice Žižkova bude zřízen parkovací pruh, aby i zde byl
umožněn bezpečný provoz.

Menší změny proběhnou i v ulicích Tůmy Přeloučského,
Sportovní a B. Němcové

Zásadní změnou projdou ulice K. Čapka, Smetanova
a Žižkova

§ V ulici Tůmy Přeloučského dojde k částečnému omezení parkování
§ V ulici Sportovní bude označen výjezd z účelové komunikace
(autobusové nádraží)
§ V ulici B. Němcové u nemovitosti čp. 821 a čp. 851 bude platit
zákaz stání po dobu 24 hodin

Změna se postupně připravovala od března 2016, prošla posouzením v dopravní komisi, byla odsouhlasena dopravním inspektorátem. Následovalo stanovení dopravního značení v sou-

Prosíme o zvýšenou pozornost v rámci těchto změn.
Děkujeme.

Ulice Smetanova

Inzerce

6

Přeloučský ROŠT

Společenská kronika

w

PŘELOUČÁCI
JUBILANTI – září
Paďourová Vladimíra
Riegr Václav
Švecová Anna

JUBILANTI – říjen
97 let
85 let
80 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Jana a Jaroslav Švejdovi

26. 9.

Bečičková Libuše
Červa Vladislav
Faktorová Helena
Kučerová Věra
Vlček Stanislav
Filová Růžena
Pelnářová Marie
Šmídová Anna
Zima Karel

91 let
86 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let

Na návštěvě
u tøetí nejstarší občanky Pøelouče
Dne 23. 9. 2017 oslavila významné
97. narozeniny paní Vladimíra Paďourová. Přeloučská rodačka souhlasila, že můžeme v Roštu něco málo z jejího života
prozradit.
Jejím otcem byl František Rieger. Bojoval
v 1. světové válce. Domů se vrátil jako ruský legionář, v Přelouči se oženil a zavedl
si zde řeznictví. Malá Vladimíra byla velmi
pozorné a zvídavé dítě, ráda sedávalala

mezi dospělými a s nataženýma ušima poslouchala, co si lidé vypráví. Tenkrát měli
lidé na povídání čas. Bylo to v době 1. republiky, která v příštím roce oslaví 100 let. Osudy a dobu 1. republiky nyní můžeme sledovat i v oblíbeném seriálu. Ale přímo mezi
námi žije pamětník časů 1. republiky, kterou naši předkové budovali, milovali, za ni
bojovali a nasazovali životy. Jak se tehdy žilo? „Měla jsem hezké a šťastné dětství s rodiči, tetou a strýcem, tehdy ředitelem Občanské záložny. Jedním z mých nejsilnějších zážitků je pouť. Ta se vždy konala na Svatém
Poli. Silnice vedla na Pardubice tenkrát trochu jinudy. Byla z obou stran obklopena
stánky s obchůdky s všemožným zbožím.
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A na plácku nedaleko hřbitova měla rodina Maťátkových, která sem každoročně
přijížděla, své pouťové atrakce, orchestrion
a 3 kolotoče: řetízkový pro dospělé, pro větší děti se zvířátky a malý pro ty úplně nejmenší děti. Lidé nastrojeni v nedělních šatech
přicházeli na pouť, dámy v kloboucích, všichni se dobře bavili. A večer vojáci z nedalekých kasáren zatroubili večerku, která se
nesla již ztichlým městem“. Řeč se zavedla i na jejich živnost. Ráno se muselo brzo
vstát, připravit zboží, uklidit a zamést před
obchodem. Rodiče se vždy snažili, aby jejich řeznictví dobře prosperovalo, pracovali
poctivě, dluhy neměli, zajímali se o novinky v oboru, o své zaměstnance se dobře starali. Volno měli jen v neděli, tak jako většina pracujících. Ale volnou neděli si prý lidé
dovedli užít. Skutečně se odpočívalo, ale ne
doma na gauči, chodilo se na „korzo“. Nedělní oblečení, malou svačinu a šlo se. A kam?
Přeci do Břehů, na Cikánku. A korzující doprovázela hudba. Na Cikánce si koupili
chleba s máslem a červenou limonádu. Děti se proběhly po lese, dospělí mohli obdivovat krásný mlýn nebo si popovídat. Určitě
lidé žili více pospolu, vzájemně si pomáhali, uměli si na sebe udělat čas. Poutavě vyprávěla o lidech i událostech z doby svého
dětství i z doby pozdější. To už tak veselá
nebyla, válka, únor 1948, když jim komunisté pracně vybudovanou firmu znárodnili, v domě mohli alespoň zůstat a bydlet
v nájmu. Zážitků je mnoho a dalo by se
psát dál a dál.. Ale to třeba někdy příště.

Paní Vladimíře Paďourové přejeme
do dalších let hodně zdraví, štěstí
a radosti mezi svými blízkými.
SPOZ

Tentokrát zařazujeme do Roštu „Jubilantskou hádanku“: „Poznáte nevěstu
na obrázku?“
Nápověda zní: tuto hezkou holku
uloupil místním kořenům přivandrovalec od Boleslavi a má ji na krku již
50 let. Správné odpovědi zasílejte na
e-mail: rost@mestoprelouc.cz. Pokud se
čtenářům podaří vypátrat nevěstu na obrázku, připravíme do dalšího vydání rozhovor s říjnovým jubilantským manželským
párem. Redakce Přeloučského ROŠTU.

Poděkování
Chtěly bychom poděkovat všem pečovatelkám z Pečovatelské služby Přelouč
za laskavý a pečlivý přístup při pomoci s péčí o pana Josefa Konečného.
Manželka a dcera
Děkujeme touto cestou sestřičkám Randové a Vamberské z domácí péče Kamilka za vstřícný přístup a vzornou péči
při ošetřování pana Josefa Konečného.
Manželka a dcera
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Sbor Církve adventistů sedmého dne v Přelouči
Vás co nejsrdečněji zve na koncert:

Oratorium

Kázání na hoře
Hudba: Marek Šlechta
Text: Bible:
Text: 5., 6. a 7. kapitola
Text: Matoušova evangelia

Zpívá: Marta Ženatá
klavír: Marie Samková
flétna: Devanil Santos
varhany: Blahoslav Rataj

Kdy: 12. listopadu 2017 od 14.00 hod.
Kde: Dům Církve adventistů s.d., Pardubická 173, Přelouč
Starodávný biblický text v češtině kralického i ekumenického překladu ožívá v písních současné hudby.
Nejznámější kázání Ježíše Krista sebraná evangelistou
Matoušem a sestavená do logického celku.
Tyto texty s vysokou úrovní empatie, sociálního cítění i smyslu pro pravdivost při složitostech života našeho i našich blízkých, povzbuzují bezvládné, posilující
slabé. Ke skromným jsou štědré a dávají moc bezmocným.
Silným a udatným dávají zakusit jejich slabost, mocným
jejich bezmocnost, spravedlivým nastavují zrcadlo.
Stejně jako ve všech dobách, i dnes je Kázání na hoře inspirací pro velké změny v osobním životě i ve společnosti, motivuje k vzájemnému porozumění, lásce, sdílení a vytváření společné vize.

35 VEČERŮ S PANEM JIŘÍM ČERNÝM V PŘELOUČI!
Úplně první poslechový pořad, konaný
v Přelouči, byl uspořádán 13. září 1984
v malém sále Klubu kultury (naproti prodejně Klenoty). Byla to tzv. Antidiskotéka, tedy výběr skladeb od různých interpretů. Jiří Černý nám tehdy hrál celý
pořad ještě z vlastních gramofonových
LP desek. Dalších 33 pořadů jsme už
poslouchali z CD. Několik večerů se konalo U Soudku, jeden Na Staré Poště a všechny ostatní v krásném prostředí Galerie, vinotéky U Kotýnků.

Jubilejní 35. pořad s tématem

PETR HAPKA
můžete navštívit U Kotýnků,
ve středu 29 listopadu 2017 od 19.00 hodin.
Během večera uslyšíme nejen slavné melodie, proslulé Hapkovou spoluprací s M. Horáčkem, H. Hegerovou, R. Millerem
a dalšími, ale i téměř zapomenuté písně, napsané pro K. Gotta, J. Mayera... Petr Hapka napsal také hudbu k 90 filmům!
Nejcennější bude opět nenahraditelné průvodní slovo
pana J. Černého.
Předprodej vstupenek na tento pořad
začne v úterý 14. 11. 2017 U Kotýnků.
Na naší fotografii jsou zleva doprava pan J. Černý a pořadatelé p Jarmila
Skálová, Hana Novotná a Miroslav Holý. Poděkování si zaslouží nejen tito
čtyři, ale i paní Jana Janáková za organizaci a uspořádání pořadů i obsluhu
hostů během poslechových večerů.
Děkujeme také všem našim věrným návštěvníkům, ale i těm novým. Bez vašeho zájmu by naše práce neměla smysl.
Panu Jiřímu Černému přejeme především hodně zdraví, aby mohl i nadále
stále jezdit za svými posluchači i k nám do Přelouče.
M. H.
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Jana Klimečková
počtvrté...
Čtenáři měli v nedávné době příležitost
přečíst si už tři romány přeloučské autorky Jany Klimečkové: Chlebany, Přezrálé
moruše a Kočárovou
cestu. Všechny tyto
romány měly mezi
čtenáři velký úspěch. Zeptala jsem se
autorky, kdy se na pultech obchodů objeví její další kniha.
Rukopis románu s názvem „Slib svatojánské noci“ jsem předala do nakladatelství
MOBA v Brně koncem října. Román by měl
vyjít na jaře příštího roku, tedy rok od vydání historického románu „Kočárová cesta“
a nakladatelství chce román „Slib svatojánské noci“ představit čtenářům na Mezinárodním knižním veletrhu v Praze v květnu
v r. 2018.
Na letošním veletrhu (květen 2017) představila MOBA i román „Kočárová cesta“, který byl prezentován jako připomínka třístého
výročí narození panovnice Marie Terezie.

O román byl velký zájem a ve stánku MOBY proběhla i autogramiáda.
Co nám tedy nabídne román „Slib svatojánské noci?“
Děj románu začíná na chudém Slovácku druhé poloviny 19. století a pokračuje
v císařském městě Vídni. Na stránkách románu bude čtenář sledovat skutečné osudy obyčejných lidí na pozadí reálných historických událostí. S hrdiny románu bude
prožívat radosti a úspěchy, naděje, ale i zklamání a dokonce tragédii. Všechno, co v té
době poznamenalo životy ostatních obyvatel monarchie, ale především to, co zažívali
obyvatelé hlavního města Vídně.
Který z Tvých románů Ti nejvíce přirostl
k srdci?
To nedokážu říci. Vždycky je to asi ten,
který zrovna píši. Situacemi, ve kterých se
ocitnou mí hrdinové, se dojímám i raduji,
držím jim palce a mám na ně vztek. Myslím,
že nejhůře se mi psal právě můj poslední
román. To jsem někdy nemohla ani pokračovat a odcházela jsem od počítače. Usoudila jsem, že možná mám už nějak oslabenou nervovou soustavu a žádala jsem dceru,
aby mi proti tomu dala z lékárny nějakou
medicínu. Ta mně ale uklidnila, prý sledova-

la zajímavý pořad s panem Svěrákem a ten,
přestože je to chlap, se přiznal k tomu samému. Osudy hrdinů, o kterých píše, jej prý také dojímají k slzám. No, když si může pobrečet chlap a taková osobnost jako on, tak
proč bych nemohla i já?
Slyšela jsem, že rodinná sága „Chlebani“ a retro román „Přezrálé moruše“ jsou
už vyprodány.
Ano, to vím. Chlebani jsou beznadějně
vyprodáni již více než dva roky a někdy začátkem léta mi volali z Amipy, že lidé chtějí
Přezrálé moruše a že žádný z hlavních distributorů je už na skladě nemá, dokonce ani
MOBA ne. S tím já ale nemohu nic dělat, to
je marketingová záležitost nakladatelství,
já mám v licenční smlouvě, že po tom, kolik výtisků vydají a prodají, pátrat nebudu.
Naši čtenáři si naštěstí mohou oba romány vypůjčit v Městské knihovně, i když
i tam je na ně stále pořadí, čtenáři je čtou
i opakovaně.
Děkuji za rozhovor, novému románu přeji šťastnou cestu mezi čtenáře a Tobě hodně dalších tvůrčích nápadů.
Za redakci Roštu
spisovatelku Janu Klimečkovou
zpovídala Věra Jelínková

Neděle 10. prosince 2017, 17:00

RENESANČNÍ NEŠPORY –
VESPERAE A.D. 1565
Přelouč, farní kostel
sv. Jakuba Většího
Účinkuje soubor staré hudby

LA BILANCETTA
Vstupné dobrovolné

Inzerce

Šestihlasý vokální ansámbl, doprovázený dobovými
nástroji jako viola da gamba, chittarone, cink či var‐
hanní pozitiv, představí kompozice španělského re‐
nesančního skladatele Diega Ortize a jeho současní‐
ků. Koncert je rekonstrukcí nešpor – jakési podvečerní
hudební modlitby – jak mohly znít v druhé polovině
16. století na jihu Evropy. V programu zazní razant‐
ním způsobem komponované žalmy, kontrapunkticky
spletitá moteta, chorální antifony a vícehlasé skladby
v instrumentálním provedení.
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TÝDEN KNIHOVEN V MÌSTSKÉ KNIHOVNÌ PŘELOUČ
2.–6. øíjna 2017
V pondělí 2. října nás navštívila paní spisovatelka Alena
Mornštajnová. V oddací síni Občanské záložny čtenářkám a čtenářům vyprávěla nejen o svém životě a tvorbě, ale i předčítala
úryvky ze své poslední knihy Hana. Příjemně strávený večer
ukončila malou autogramiádou.

V úterý 3. října na děti v knihovně čekala Podzimní tvořivá
dílna. Šikovné děti si vyrobily krásné dekorace z přírodních materiálů, převážně z listí a kaštanů.

Ve středu 4. října proběhla přednáška pana Lubomíra Havrdy Po stopách předků. V čítárně Městské knihovny Přelouč
zájemcům vyprávěl o tvorbě rodokmenu a ochotně jim předal
mnoho praktických rad a informací.

Ve čtvrtek 5. října byl v zasedací místnosti Městského úřadu
Přelouč zahájen zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku.
V příštích měsících na studenty čeká šest přednášek na téma
Čínská medicína v našich zahrádkách.

Od 2. do 6. října absolvovaly v knihovně čtenářskou dílnu Nejhorší děti na
světě čtyři třídy obou přeloučských základních škol. Celkem 84 dětí si užilo
čtenářský zážitek s novou dětskou knihou D. Walliamse.

Inzerce

E. F.
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NOVINKY V MÌSTSKÉ KNIHOVNÌ
Městská knihovna v Pøelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
KRÁSNÁ LITERATURA
JOGHEEOVÁ, Magda
Je na kostele stále pět?:
(55 fejetonů a sloupků)
Praha: Argo, 2017.
HYKISCH, Anton
Věřte císaři.
Brno: Host, 2017.
KOLAŘÍKOVÁ, Hana
Pravý leopardí kožich.
Brno: Host, 2017.
MALÉŘOVÁ, Zuzana
O květině:
(rozhlasový zpovědník).
Řitka: Čas, 2017.
VOVSOVÁ, Anna
Ladič. Praha: Knižní klub, 2017.
KUBIN, Alfred
Země snivců: fantastický román.
Praha: Dokořán, 2009.
MUNRO, Alice
Veřejná tajemství.
V Praze: Paseka, 2017.
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RODRIGUEZ, Deborah
Návrat do kavárničky v Kábulu.
Praha: Argo, 2016.
SCHLINK, Bernhard
Letní lži: příběhy.
Praha: Prostor, 2017.
LITERATURA
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
RICHARDSON, Justin
Tango: skutečný příběh jedné
tučňáčí rodiny.
V Praze: LePress, 2017.
SCHMITT, Petra Maria
Proč jsou banány zahnuté?:
pohádky pro zvědavé děti.
V Praze: Fragment, 2017.
ŠOREL, Václav
Vrabec: příběh skauta.
Praha: XYZ, 2017.
TARSHIS, Lauren
Vlna se blíží: přežil jsem tsunami, 2011. Brno: CPress, 2017.
J. K.

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

w

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Pøelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com
Slavíme 17 let
Založení naší organizace si připomínáme každoročně začátkem listopadu, přesně
jsme začínali naši činnost 1. 11. 2000. Letos poděkujeme za všechny, kteří se na naší práci podílejí – naši současní i bývalí
pracovníci, dobrovolníci, rodinní příslušníci
a také dárci a donátoři, a to na slavnostní
mši svaté v kostele sv. Jakuba na svátek Všech
svatých tj. ve středu 1. 11. 2017 v 18.00.
A několik čísel za loňský rok – v rámci
služby Podpora rodiny jsme pomohli j 26 rodinám terénní formou a 35 ambulantní formou, v Jakub klubu to bylo 35 dětí, které
měly vypracovaný svůj individuální plán
a zlepšovaly se v oblastech, kde to viděly jako důležité. Dále jsme doprovázeli 8 pěstounských rodin a v našem Dobrovolnickém
centru bylo aktivních 48 dobrovolníků. Náš
roční rozpočet se blíží k 3 mil. Kč, takže na
území ORP Přelouč ročně poskytujeme sociální služby v této hodnotě.
A naše další plány? Příští rok chceme
realizovat záměr rozšíření prostor i kapacity Jakub klubu, který schválilo v září krajské
zastupitelstvo, a rozhodnutí o pověření jsme
již obdrželi. Dlouhodobým záměrem je zřízení sociálně terapeutických dílen pro osoby se zdravotním postižením. Snad se nám
podaří i tento záměr brzy realizovat. Nadále chceme rozvíjet kvalitní služby, které teď
provozujeme – podporu dětí, pomoc rodinám, doprovázení pěstounů, provoz charitního šatníku a potravinové pomoci, půjčovnu
kompenzační ch pomůcek a dobrovolnictví.
Děkujeme všem, kdo nás jakkoli podporují!
Zdenka Kumstýřová,
ředitelka

LISTOPAD V JAKUB KLUBU
Škola je tématem, které není mezi dětmi
v klubu moc oblíbené. Školní dovednosti jim
nejdou podle jejich představ, ve škole vidí
jen povinnosti. Hovořili jsme o pozitivech
školy, o tom, co jim škola kromě povinností nabízí. Zamýšleli jsme se nad budoucností, dětem jsme kladli zázračnou otázku.
V říjnu proběhl v klubu Den otevřených
dveří, kterého se zúčastnily děti z družiny
ZŠ Masarykovo náměstí. Dětem jsme pověděli, jak pomáháme těm, kteří k nám chodí, seznámili jsme je s činnostmi, které u nás
mohou dělat a prohlédli si prostory Jakub
klubu. Zasoutěžili si s námi v tělocvičně, tvořili z hravých kukuřiček, vyzkoušeli si balanční podložky, malovali si a doplňovali spojo-
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vačky. Čas strávený u nás se jim prý moc líbil
a jako malý bonus si sebou odnesli své výtvory a odměnu v podobě sladké tečky ☺.
Tento měsíc se rozběhlo naše oblíbené
vaření s dobrovolnicí. Tentokrát si děti třeba
pochutnaly na sladkém dezertu z BEBE sušenek.
Již druhým rokem běží u nás v klubu
projekt - DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM. V říjnu proběhla tzv. misijní neděle, kdy se konají sbírky ve všech kostelích na pomoc lidem v nouzi v zahraničí. S dětmi jsme se opět připojily
a připravily jsme preclíky, které se pak prodávaly u kostela za dobrovolný příspěvek.
Výtěžek odešleme na účet Papežského misijního díla dětí a vybereme si zemi, kde chceme my pomoci. Loni to byla Indie a Sýrie.
Na předposlední říjnový den jsme měli
připravenou halloweenskou párty. V listopadu se děti můžou těšit na aktivity zaměřené na spolupráci a vzájemnou komunikaci.
Čeká nás mnoho tvoření, aby byl náš klub
hezčí. Naplno se rozběhne také keramika
a zumba.
Stále je na co se těšit ☺
Mirka Škávová,
vedoucí Jakub klubu

např. z oblasti bydlení, finanční oblasti, oblasti zaměstnanosti. Poskytujeme poradenství např. kde hledat bydlení, jak má vypadat
nájemní smlouva, jak komunikovat s věřiteli, jaké jsou možnosti řešení dluhové situace,
jak má vypadat životopis a motivační dopis.
Možná trochu překvapivě sem spadá
také pomoc při obnovení nebo upevnění
kontaktu s rodinou. Jde např. o situace, kdy
rodina nemá kontakt s příbuznými. Pomáháme navázat a rozvíjet přerušené rodinné
vztahy. Nebo jde o situaci, kdy bylo dítě v péči jiné osoby nebo instituce a teď se má do
rodiny vrátit. Mnohdy nejde o lehkou situaci.
Rodiny své děti vídaly méně často, děti žily
odlišným způsobem v jiném prostředí. Došlo
k jistému odcizení. Je třeba poskytnout podporu, aby se rodiny zase daly dohromady
a měly se rády. Společně si o tom s rodinou
povídáme, hledáme cesty, jak rodinné soužití
nastavit, aby všichni členové byli spokojení.
Snad se mi podařilo osvětlit naši práci.
Děkuji za přečtení mých článků. Přeji pohodové podzimní dny.
Mgr. Květa Kudová,
sociální pracovnice
služby Podpora rodiny

Podpora rodiny,
sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA
– TESCO PŘELOUČ –
SOBOTA 11. 11. 2017 8-20

V tomto článku pokračuji v přiblížení
činností naší služby. Tentokrát se zaměříme
na to, co se skrývá pod hesly:
n sociálně terapeutické činnosti,
n pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Národní potravinová sbírka je společným projektem platformy Byznys pro společnost, Armády spásy, NADĚJÍ, Charitou Česká
republika a České federace potravinových
bank. O co jde v NPS? Rozvinout diskuzi
a hledat řešení letitého problému, kdy na
jedné straně část občanů trpí nedostatkem
jídla a druhá skupina jím plýtvá. Že to v Česku s hladem není tak zlé? Podle kvalifikovaných odhadů žije v zemi na hranici
chudoby nebo sociálního vyloučení téměř
1,5 milionu lidí! Partnery NPS jsou Společnosti Penny, BILLA, Kaufland, Lidl, Albert,
Makro, Tesco, Globus a síť drogerie a kosmetiky – Dm drogerie a ROSSMANN.
Letošní 5. ročník Národní potravinové sbírky se koná 11. listopadu, u nás to
bude v Tescu. Znovu budete mít možnost
zakoupit trvanlivé potraviny a nově i vybrané drogistické zboží a darovat je těm, kteří
jsou na pokraji hmotné nouze. Více informací naleznete na http://potravinypomahaji.cz/o-projektu/. Všem dárcům pomoci
předem velmi děkujeme.
Za všechny pracovnice Charity
a dobrovolníky
Rita Levinská

Co znamená sociálně terapeutická
činnost si umí asi jen málokdo představit.
Jedná se o takové činnosti, které podporují žádoucí změny u člověka ať už v postoji,
chování nebo myšlení. Často mluvíme s rodiči i dětmi o tom, co se stalo, jaké jsou příčiny toho, že se ocitli v takto obtížné situaci.
Porozumění je základem změny. Povídáme
si o rizicích spojených s určitým chováním.
Motivujeme je k tomu, aby změnili chování, které ohrožuje dospělé členy rodiny nebo
jejich děti.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí je naopak oblastí nejvíce
zřejmou. V rámci těchto činností pomáháme např. s vyplňováním různých formulářů
a žádostí. Spadá sem veškeré poradenství
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Klub aktivní senior (KLAS)
Zprávy z Klas(u)
Podzim patří v našem spolku k obdobím výletů. Po výletu do Letohradu navštívili
členové Klasu Poličku, malebné městečko
v obnovených hradbách. První říjnové setkání patařilo zajímavostem malého městečka Nasavrky. To úterní říjnové ráno lilo, asi
proto se sešli na nádraží jen ti, kteří nejsou
z cukru a déšť je neodradil. Devět odvážných
otužilců si prohlédlo nejdříve místní zámek
s velmi zdařilou expozicí Keltů. Díky zasvěcenému výkladu pracovnice muzea jsem
se dověděli celou řadu zajímavostí ze života Keltů v nedalekém opidu v Českých
Lhoticích.
Parta nadšenců se rozhodla blízko od Nasavrk vybudovat archeologický skanzen, který ukazuje, jak Keltové v této oblasti žili. Dílo není ještě hotové, zatím stojí za obranným valem a bránou pouze dvorec
kováře a další torsa budoucích několika dvorců. Vzhledem k nedokončenému archeologickému průzkumu opida v Českých Lhoticích vzniká
skanzen na jiném (méně vhodném) místě. Keltové by si tento prostor
určitě nevybrali. Museli jsme obdivovat úsilí asi 15 členné skupiny nadšenců, kteří musejí překonávat spoustu problémů, počínaje sháněním
peněz a konče obstaráváním vhodných materiálů.
Nasavrky stojí určitě za návštěvu. Za příznivějšího počasí je možné
projít Kaštanku, porozhlédnout se po kraji z blízké rozhledny Boika,
ale i absolvovat keltskou stezku s informačními panely.
Asi poslední letošní výlet bude směřovat do Slatiňan, a to do zámku (tedy pod střechu) vzhledem k nepředvídatelnému počasí.
Kubátovi

Střediskový výlet do Hradce Králové
84 lidí? Cože? To nedáme. Rozhodně ne v klubovně, která má kapacitu 60 osob. Onemocněla paní do kuchyně? Ach jo. I tak může vypadat týden příprav před střediskovým výletem. Nakonec se podařilo najít druhou klubovnu pro ubytování starších skautů a ozvala se i jedna
paní na výpomoc do kuchyně (Ivčo, díky moc). A tak jsme mohli první
říjnový víkend vyrazit do Hradce Králové v rekordním počtu, 84 skautů a skautek z Přelouče. V pátek jsme vzájemné seznámení s oddíly
a v sobotu jsme se vypravili na výlet do města i za město. Odpoledne
jsme za pomoci Batmana zachraňovali okolí klubovny. Večer nás čekala společná zábava, zahrnující hádání písniček a slavných osobností. V neděli jsme uklidili klubovny a vyrazili zpátky domů.
Hana Chalupová

Vlčácká výprava na Kunětickou horu
V sobotu 23. 9. ráno jsme se všichni sešli na nádraží a vyrazili
jsme směr Pardubice. Po vystoupení z vlaku jsme se vydali na cestu.
Prošli jsme nově zrekonstruovanými parky u zámku a hned si všichni
vyzkoušeli nejrůznější prolézačky a houpačky. Na této zastávce jsme
využili i příležitosti dát si menší svačinku, abychom mohli, plní síly, vyrazit podél slepého ramene po zelené turistické značce ke Kunětické
hoře. Po cestě jsme zkoumali rozmanitosti přírody a užívali si krásný
den. Bohužel poté, co jsme dorazili skoro až na Kuňku, začalo pršet. Využili jsme malé chvilky, kdy nepršelo a vyzkoušeli si střelbu z luku a kuše. Výlet to byl velmi pěkný nebýt toho deště, který trval až do večera.
Martin Pleskot
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Napříč Prahou – přes tři jezy
Přesně tak se jmenuje tradiční pražský vodácký závod, který nabízí jedinečnou příležitost překonat pražské
jezy (Šítkovský, Staroměstský a Helmovský
u Štvanice). Ty se pro veřejnost otvírají právě jednou ročně u příležitosti závodu. Letos si tuto
akci nenechali ujít naši skauti a také několik našich vedoucích.
Iva Mrvíková

Klenoty pøeloučské pøírody
Vysoká skála u Horních Raškovic
Jihozápadní část Přeloučska je tvořena geomorfologickým celkem
Železné hory. Železné hory patří bezesporu mezi jedny z nejzajímavějších hor, co se týče geologického složení. Právem jsou zařazeny do
národní sítě Geoparků.
Západně od obce
Horní Raškovice se nachází skalní útvar s názvem Vysoká skála. Se
svou nadmořskou výškou 333 m n. m. je nejvyšším bodem v okolí
Raškovic. Tento křemencový útvar byl působením vnějších činitelů doslova vypreparován z méně odolného okolí. Jedná se o velice tvrdé horniny staroprvohorního
stáří, a to o bělavé křemence, které pro svou kvalitu byly lámány a hodily se také k výrobě mlýnských kamenů. V okolí jsou ještě patrny
stopy po těžbě, např. zatopený lom Bezedná jáma. Vysoké skále i dalším skalkám se říkalo „čumíci“, protože díky své bílé barvě „vyčumovaly“ z lesů a remízků v této části Železných hor.
Není snad místo v České republice, kde by se vyskytoval tak kvalitní křemenec a skalní útvar jako je Vysoká skála. Proto ji můžeme zařadit mezi klenoty přeloučské přírody.

Podzimní zájezd se Sokolem
V září jsme se vydali na sever Čech, kde jsme navštívili tři zajímavá místa naší země. První zastávkou byl císařský zámek v Zákupech.
V něm jsme si prohlédli císařský okruh. Opravený zámek i přilehlá zahrada se nám líbily. Druhou zastávku jsme udělali ve Sloupu v Čechách,
kde jsme vystoupali k malebnému skalnímu hradu s poustevnou. Třetí
zastávkou bylo sklářské město Nový Bor. Byl právě čas oběda a my
jsme zvolili restauraci „AJETO“, která byla vybudována podle návrhu designéra Bořka Šípka přímo ve sklářské huti tak, aby její návštěvníci
mohli pozorovat práci sklářů u sklářské pece. Po obědě jsme se procházeli historickým centrem, které je městskou památkovou rezervací,
a navštívili jsme Sklářské muzeum. Expozice v nově opravené budově
je pěkně uspořádána, je radost dívat se na práci sklářů z různých období. Nejvíce jsme obdivovali skleněné šaty v životní velikosti od světoznámé módní návrhářky Blanky Matragi, které vznikaly za pomoci
sklářů z AJETO Group na XI. Mezinárodním sklářském sympóziu.
Výlet jsme zakončili v cukrárně dobrou kávou a sladkou tečkou.
Za Sokol Jana Bahníková

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

w

MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
POLICIE – vývoj na území dnešní ČR
a Rakouska
2. Československá republika (1918–1939)
Vznik Československé republiky v roce 1918 odstartoval mnohé změny ve státní politice a organizaci státu. Stejně tak postupně docházelo k dílčím změnám v oblasti bezpečnostních složek.
Státní policie byla na nejvyšším stupni rozdělena na dvě policejní ředitelství. Jedno v Praze a druhé v Brně. Ta podléhala zemskému prezidentovi. Státní policejní úřady byly postaveny na úroveň okresních úřadů. Celá policie pak spadala pod ministerstvo
vnitra.
Policejní ředitelství v Praze bylo největším policejním úřadem a jeho některá oddělení, jako například
odd. pro veřejnou bezpečnost, měla svou působnost
rozšířenou na celé území Československé republiky.
Neméně významným bylo policejní ředitelství v Brně.
To navíc po roce 1918 převzalo po obecní policii výkon bezpečnostní služby. Další policejní úřady byly
na území státu postupně rozšiřovány. Na území Čech
to byly například státní policejní úřady v Plzni, Ostravě a Kladně. Obdobná situace byla na území dnešního Slovenska. Policejní ředitelství sídlilo v Bratislavě, ostatní policejní úřady byly například v Prešově,
Komárnu, Lučenci a Rimavské Sobotě.
Státní policie byla členěna na dvě složky. Neuniformovaná stráž
bezpečnosti a uniformovaná stráž bezpečnosti. Neuniformovaná
stráž bezpečnosti prováděla hlavně činnosti týkající se zpravodajské služby, vyšetřování, práce telefonní a telegrafické, daktyloskopické apod. Uniformovaná stráž bezpečnosti pak vykonávala samotnou pořádkovou a hlídkovou činnost v ulicích města.
K činnosti uniformované stráže patřilo také dohlížení na stále se
zvyšující dopravu. Členové obou sborů se dělili na tzv. úředníky
a gážisty. Úředníci prováděli hlavně řídící činnost a kontrolní. Gážisté pracovali v terénu. Gážisté u neuniformované stráže konali
službu především zpravodajskou, pátrací a vyšetřovací, u uniformované pak samotnou pochůzkovou činnost a hlídání vězňů.
Státní policie měla i svou školu, do které nastupovali nově přijatí strážníci a po jejím absolvování byli zařazeni do vlastního výkonu služby. Tím však školení policistů nekončilo, během služby
podstupovali různá školení na zdokonalování své činnosti. Jednalo se například o kurzy dopravní, zdravotnické a podobně.
A jaké postavení za první republiky měly obecní sbory? To se
dozvíme příště.
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
1) Automatizovaný systém právnických informací (ASPI)
2) Hlásí se policie, roč. III, IV, V, VI, 1999, 2000, 2001, 2002
3) KOUDELKA, F.; SUK, J. Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období Pražského jara 1968. Brno: Doplněk, 1966
4) Kronika města Přelouče, 1860–1945
5) MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva I. Praha: Themis, 1997.
6) MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva II. Praha: Police history,
1999
7) MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva III. Praha: Police history,
2001
8) MACEK, P.; HÁJEK, VL. Obecní policie. Praha: Policejní akademie ČR, 1998
9) NĚMEC, M. Občan a policie. Praha: Naše vojsko, 1996
10) Policista, rok 2000, 2001, 2002
11) Sok, P. Veřejnost a policie, Praha: MČSS, 1996
12) SPEYCHAL, R. Stráž obrany státu. Praha: MVa H, 2002
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Výpis některých událostí MP Pøelouč
Nezabrzděné auto vjelo do vozovky
Hlídka MP Přelouč si povšimla osobního automobilu, který samovolně vyjel z parkoviště do vozovky. Strážníci proto vozidlo zatlačili zpět a zajistili proti rozjetí.

Krádež peněženky
Strážníci MP Přelouč vyjeli na oznámení do baru v ulici ČSA. Zde
se nacházel muž, kterému byla odcizena peněženka s vyšším finančním obnosem. Na místo činu byla přivolána hlídka Policie ČR. Ta si
celou věc přebrala k šetření s podezřením na trestný čin krádeže.
Podezřelý z tohoto činu byl nakonec usvědčen.

Úhyn ryb
Ve Lhotě pod Přeloučí v areálu bývalého zemědělského družstva byl nahlášen větší úhyn ryb na soukromém rybníčku. Na místě zasahovaly jednotky IZS.
Společně s pracovníky vodoprávního úřadu odebraly vzorky vody. Příčina úhynu ryb je v šetření.

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 záležitosti, které se musí řešit okamžitě
za městskou policii

Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč

Stěrače stírají!
Přišel podzim, ranní mlhy, sychravé počasí. Zkrátka období, kdy
stěrače automobilů nabývají své důležitosti. V dnešním uspěchaném
světě ráno naskočíme do auťáku, zadní sklo neřešíme vůbec no
a na to přední, mokré či zamlžené, spustíme stěrače, aby zajistily
výhled. Když se jim to nedaří úplně (třeba stírají v pruzích), tak si
zanadáváme, trochu se před či zakloníme, abychom viděli setřeným pásem a „jedeme dál“. A přitom je nejvyšší čas na jejich výměnu. V rámci bezpečnosti by pravidelná výměna měla proběhnout
nejdéle každé dva roky, lépe každoročně (alespoň gumiček). Nezřídka je bohužel jejich stav řešen až když je voda pouze roznášena
po skle, ke stěru dochází jen v pásu „a není se kam naklonit“ anebo v extrémním případě, škrábe-li kovové raménko ve skle rýhy
v místech, kde už se gumička vydrolila. Výměna gumičky ani stěrače není náročná a zvládnete ji svépomocí. Provádí se v pozici odtažení stěrače od skla, ale u novějších vozidel v posunutí stěrače do
tzv. montážní polohy. V těch případech se řiďte návodem výrobce
vozu. U hodně používaných stěračů, kdy jsou čepy vyviklané, samotná gumička nepomůže. Je vhodnější vyměnit stěrač celý. Doporučuje se kupovat typové sady dle značky vozu, ne univerzální
kusy, i když bývají levnější. Zima dá stěračům zabrat (sůl, mráz, výkyvy teplot nad a pod nulu), takže pokud nepracují optimálně, vyměňte je a nečekejte na zimní kolaps. Jejich správnou funkci oceníte
i v deštivém podzimu.
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
Poznámka redakce: Tento článek měl vyjít v Roštu č. 10. Z kapacitních důvodů vychází nyní, omlouváme se a děkujeme za pochopení.
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Trh práce
na Pøeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 30. 9. 2017 evidoval Úřad práce ČR
celkem 284 915 uchazečů o zaměstnání.
To je o 11 911 méně než v srpnu, o 93 343
méně než před rokem a zároveň nejméně od května 1998, kdy jich bylo 275 322.
Z celkového počtu lidí bez práce bylo
v uplynulém měsíci 262 487 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných
osob klesl na 3,8 % (srpen 2017 – 4 %,
září 2016 – 5,2 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních
míst. Zaměstnavatelé jich v září nabízeli
prostřednictvím ÚP ČR 206 081, více než
17 660 z nich pak v rámci dohod mimo
pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ.
V mezinárodním srovnání měla ČR podle

posledních dostupných dat EUROSTATU
(za srpen 2017) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (2,9 %).
V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním,
s výučním listem či středním vzděláním
s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v září 42,3 roku. Mezi evidovanými bylo 100 629 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 35,3 %.
Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní
déle než 12 měsíců, 37,4 % – celkem
106 579 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 725 dní. Počet dlouhodobě
nezaměstnaných se daří i nadále snižovat. Jen za uplynulý rok klesl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez
práce déle než 12 měsíců, o 3,4 %. Ve
srovnání s rokem 2015 pak o 7,6 %.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc
srpen 2017 byla v obcích regionu
Přeloučsko:
Morašice 8,3 % (4), Sovolusky 7,5 % (7),
Jedousov 6,5 % (7), Holotín 5,4 % (2),
Urbanice 4,3 % (2), Jankovice 4,0 % (8),
Kojice 3,8 % (11), Sopřeč 3,8 % (8), Jeníkovice 3,8 % (6).
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

18. øíjna 2017
na 1 den zavøelo
spoustu lékaøù
své ordinace.
A co pøeloučská
poliklinika?

Statistika nezaměstnanosti – okres Pardubice 9/2017
K 30. 9. 2017 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 3 040 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 11 014 volných pracovních míst, na jedno
volné pracovní místo pak připadalo 0,3 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 2,4 %.

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce
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„Zaměstnanci Kliniky EUC v Přelouči
se k protestu 18. 10. stejně jako ostatní
zařízení EUC po celé ČR nepřipojili. Jedním z důvodů je, že EUC je sítí soukromých
zařízení (poskytující péči všem klientům
hrazenu z veřejného pojištění, tedy klienti
za péči u nás neplatí) a zaměstnanci své
připomínky směřují prvotně k vedení společnosti. Ta se pak postará v rámci možností o řešení. Chápeme ambulantní lékaře mimo EUC, že vyjadřovali svou nespokojenost s EET a eRecepty, které jim
přinášejí další administrativu. My v EUC
už jsme na elektronizaci zdravotnictví připraveni a jsme v předstihu. Poskytujeme
nejen v Přelouči třeba online objednávání k lékaři, což zpříjemní život pacientům
i lékařům. Razíme vizi ordinací bez front
a bez kartoték“. Takto se vyjádřila k celé
záležitosti Dita Fuchsová, tisková mluvčí EUC.
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Odpočívejte v pokoji
Mílí přeloučští občané, je zde předposlední měsíc roku 2017, a listí padá
ze stromů. Prožíváme období, kdy zdobíme a navštěvujeme hroby a hřbitovy
našich drahých, možná i naše poslední bydliště tělesné schránky a slavíme
památku všech věrných zemřelých –
dušiček. Jsme a budeme vděčni za ty,
kteří s pietou a modlitbou vyprošují
věčný mír duším, protože v tomto životě ještě mnozí prožili hrůzy, války, totality, ale i osobní hrůzy. V příštím roce
to bude 100 let od ukončení strašné

1. Světové války. Pomníky, památníky padlých rodáků se nacházejí v každé vesnici naší země. Kristus kraluje z dřeva kříže, připodobňuje se všem ubohým
trpícím na celém světě, v jakémkoli čase, jako univerzální spasitel světa. Poslední český král „jehož koruna se zdála být trnová“ a císař Karel I., Habsburský
a manželka Zita se ocitly na trůnu jaksi ve špatné době, např. i president Emil
Hácha, v období války. Z historie se dovídáme informace o životě tohoto císaře a českého krále, o jeho snaze jako
císaře o mír, o jeho vyhoštění a smrti
v bídě exilu, a papež Jan Pavel II. jej blahořečil dne 3. 10. 2004, /liturgická památka je 21. 10/. Pravidelně se účastním
„Svatováclavské pouti“ ve Staré Boleslavi, mimo jiné i z vděčnosti kardinálu Dukovi, že mě vzal do Královéhradecké
diecéze, že byl mým světícím biskupem,
a zároveň to bývala i návštěva mého
předchůdce pana děkana Otto Šrůtka,
jemu a pak i mně svěřených farností
Zdechovice, Lipoltice, Choltice, Turkovice a Kladruby n. Labem. Otto Šrůtek
prožil poslední tři roky svého života ve
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Staré Boleslavi v kněžském domově
a je pohřben ve svém rodišti v Červeném
Kostelci. 1. Listopadu slaví církev Slavnost Všech svatých, existují i litanie ke
svatým „celosvětovým“, ale i k „Českým
svatým ochráncům“. Karel Habsburský,
který vojenskou službu započal r. 1905
v Chudeřicích u Bíliny a pak od r. 1906
ve Staré Boleslavi, pak pokračoval v Praze na univerzitě ve studiích/ + 1. 4. 1922,
Madeira/, a nyní v kostele Nanebevzatí
Panny Marie, téměř vedle Paládia země
české má i svou kapli! Prožil v Boleslavi krátkých pár let vojenského i manželského života. Jeho manželka Zita zemřela krátce před něžnou revolucí 14. 3.
1989 ve Vídni. Při pohřbu se podle staré habsburské tradice otevírají dveře kapucínského kostela obvykle až potřetí.
Až když ceremoniář potřetí na otázku,
„Kdo je?“: zvolá: „Smrtelný a hříšný člověk“, pak je průvod se zesnulým vpuštěn do kostela k pohřebním obřadům.
Papež František připomenul nám kněžím a věřícím v instrukci skutečnost, že
se popel zemřelých nemá uchovávat doma, ani rozdělený v nějakých amuletech, ale na místě k tomu určeném, tedy na hřbitově, kolumbáriu, jestli je to
možné na konkrétním místě spočinutí.

Charakteristiky
Kristova království
Toto království není z tohoto světa
a není královstvím jen jedné země, ani
nezačíná na tomto světě. Ježíš zemřel,
aby se stal králem všech lidí, a zemřel,
aby měli život. Pozemští králové zabíjejí jiné, aby mohli kralovat. Na tom zakládají svou velikost. Ježíš nemá vojsko
ani zbraně, nechce války ani prolévání
krve. Nikomu nevnucuje svou vůli, nedělá si z lidí otroky, ale přátele a poroučí jen těm, kteří chtějí být jeho. Nemá
své vymezené území. Jeho je celá země i nebe. Ježíš chce lásku jako pouto
mezi všemi lidmi i pouto s Bohem. Nevládne nad těly, ale především vládne
duším. Nemá trůny ze zlata, ale trůní
v lidských srdcích. Nemá paláce, ale
chrámy, kde se obětuje denně na oltáři. Neslibuje slávu na zemi, ale jen v ne-

bi. Jeho království se nezakládá na moci, ale na pokoře. Poddanými Ježíše
Krista Krále jsou všichni ti, kteří milují Boha a bližní; ti, kteří hledají Boha
s upřímným srdcem; kteří se posvěcují
jeho svátostmi; kteří zachovávají jeho
přikázání a žijí podle evangelia; ti, kteří ctí mír a radují se z milosti. Nepřáteli
jeho království jsou všichni, kteří žijí dobrovolně v hříchu; pyšní, kteří se nemodlí a nemilují Boha; kteří kladou peníze
nad Boha. Pýcha a nenávist jsou smrtelným jedem pro člověka. U paty kříže byli jeho nepřátelé, kteří se mu vysmívali.
Ale byli zde i Maria a Jan, zbožné ženy,
které ho milovaly a plakaly
pro něho. Také
dnes jsou zde
jedni, kteří ho
napadají, a druzí, kteří ho milují. I dnes je Ježíš znamením,
kterému se bude odporovat.
Židé řekli: „Nechceme, aby tento nad námi kraloval!“
Hříšníci říkají dodnes totéž nikoliv slovy, ale svými skutky. Abychom odčinili
tyto hříchy, volejme celým srdcem a ze
vší lásky: „Chceme, aby tento Král byl
v nás, v našich rodinách, v našich
školách, v naší společnosti!“ To je ten
nejkrásnější hymnus, jakým můžeme
slavit slavnost našeho Krále. Z vebu:
fatym.com.
Jedna známá řekla, že její matka
tvrdí, jak v kostele vymývají lidem mozek☺. Opravdu? Každý z nás, smrtelný
a hříšný člověk, žijme tak, abychom se
radovali, když přijdeme do domu svého otce, Boha. Přeji vám pěkný listopad.
Oslavme „Dar“ demokracie a svobody
v den 17. Listopadu třebas propláchnutím uší dobrou i duchovní hudbou,
srdce dobrou zprávou Evangelia o spáse v Ježíši Kristu, ústa propláchněme
s mírou kvalitním nápojem a životodárnou vodou, naše oči ať se kochají obrazem ikon a mysl naplňme myšlenkami z bible o lásce, naději, víře. Hodně
štěstí a zdraví přeje
Váš kněz Lubomír Pilka.
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Začíná další
pěvecká sezona...

Pozvánka
na Vánoční koncert

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster zahájil novou
sezonu 2017–2018 tradičně pěveckým soustředěním v Krkonoších. Setkání členů sboru probíhá pravidelně od roku 2012 v závěru letních prázdnin v Benecku v hotelu Star. Během letošního pobytu od 1. 9. do 3. 9. se sbor pod vedením sbormistra Petra Vacka
věnoval přípravě programu na vánoční koncerty, které se uskuteční v letošním roce. Zkoušky probíhaly v klubovně hotelu v přátelské atmosféře a pracovní náladě. Soustředění, které je obvykle zaměřeno na zvládnutí nového repertoáru, přispívá k vytváření dobrých
vztahů v kolektivu.
DJ

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč a Kulturní a informační centrum města Přelouče pořádají v neděli 17. prosince v 18 hodin v Občanské záložně v Přelouči Vánoční koncert.
Program koncertu je sestaven až na výjimky z děl českých autorů. Úvod bude patřit dvěma skladbám z období renesance – zazní
italská anonymní duchovní kompozice Alta Trinita Beata a frottola
El Grillo (Cvrček) z období vrcholné nizozemské polyfonie od Josquina Desprez. V úpravě Adolfa Cmírala dále zazní duchovní píseň Buoh všemohúcí a Mariánské Ave z České mariánské muziky
Adama Václava Michny z Otradovic.
Českou lidovou žertovnou píseň Pod dubem, za dubem upravil pro smíšený sbor hudební skladatel a dirigent oceňovaný světovou hudební veřejností Antonín Tučapský. Lásku k rodnému kraji,
moravským lidovým písním a tradicím vyjádřil Leoš Janáček v Moravské lidové poezii v písních, což je cyklus jednohlasých skladeb
s originálním janáčkovským klavírním doprovodem.
Mezi trvalé symboly českých Vánoc patří koledy. Jolana Saidlová, skladatelka a hudební pedagožka konzervatoře v Pardubicích,
absolvovala studium skladby na AMU v Praze. Za své kompozice
získala několik ocenění. Cyklus Bílou cestičkou obsahuje jednohlasé vánoční písně a kánony (tedy jakési umělé koledy) s doprovodem klavíru, které přiblíží posluchačům atmosféru Vánoc, chladných
zimních dnů, sněhových radovánek i tichého rozjímaní při pohledu na padající vločky. Koncert uzavře „směs z nejoblíbenějších písní vánočních“ v úpravě českého skladatele a varhaníka, učitele Antonína Dvořáka, Karla Steckera s příznačným názvem Koleda.
Na své příznivce se těší a příjemné hudební zážitky přeje Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster se sbormistrem Petrem
Vackem.
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
INFORMUJE
NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 20 1 8/20 19
q OSMILETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
79-41-K/81
79-41-K/81

Gymnázium – PRIMA
Gymnázium – KVINTA

(pro žáky 5. tříd ZŠ)
(pro žáky 9. tříd ZŠ)

q ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
34-53-L/01

organizuje podzimní promítání německých filmů. Naši žáci zhlédnou film Mlha v srpnu (Nebel im August) z roku 2015. Příběh třináctiletého chlapce se odehrává ve válečném roce 1940 a vychází ze skutečných událostí.
Studenti septimy a oktávy se pak v průběhu listopadu zúčastní divadelního představení Fahrenheit 451, se kterým do Čech přijíždí divadelní spolek z Velké Británie, TNT Theatre Britain.

Reprodukční grafik, grafička pro média

q TŘÍLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM:
34-52-H/01
Tiskař na polygrafických strojích
34-53-H/01
Reprodukční grafik, grafička
33-56-H/01
Truhlář
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik
23-51-H/01
Strojní mechanik – zámečník
Pro uchazeče oborů SOŠ nabízíme možnost ubytování v domově mládeže.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A INF ORMAČNÍ ODPOLEDNE
GYMNÁZIUM

SOŠ

23. 11. 2017 15.00 – 18.00
8. 2. 2018 15.00 – 18.00

24. 11. 2017
25. 11. 2017
10. 1. 2018

13.00 – 18.00
8.00 – 12.00
13.00 – 18.00

BÍLÁ PASTELKA
Naše škola se 11. října 2017 zúčastnila celorepublikové charitativní sbírky pro nevidomé a zrakově postižené „Bílá pastelka“.
Studenti kvinty získávali příspěvky jak od žáků naší školy, tak i od
přeloučské veřejnosti. Celkem se podařilo vybrat 4 500 Kč. Tato suma poputuje organizaci Tyflocentrum Pardubice, která se o slabozraké spoluobčany stará již několik let a se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

ERLEBE PILSEN! / ZAŽIJ PLZEŇ!
V polovině října se němčináři z kvarty vydali do Plzně, kde strávili den plný německého jazyka. Pracovníci jazykového oddělení
tamní vědecké knihovny pro naše žáky připravili zajímavé dopoledne soutěží, her a dalších aktivit, přičemž hlavním bodem programu
se na přání našich žáků staly reálie německy mluvících zemí. Celé jazykově-animační pásmo samozřejmě probíhalo v německém
jazyce. Odpoledne pak vyplnila interaktivní procházka po Plzni, kterou jsme absolvovali díky organizaci česko-německých výměn mládeže Tandem.

Mateøská škola
Kladenská Pøelouč
Svět neslyšících v pohádce
V letošním školním roce k nám do mateřské školy nastoupila neslyšící holčička. Oslovily jsme „Centrum pro dětský sluch“,
aby nám připravilo program o neslyšících dětech. A tak formou
pohádky „Doktorka Oušková“ a „Méďa Čumáček“ seznámili ostatní děti s problematikou neslyšících dětí. Děti se dozvěděly, jaké mohou být vady sluchu, jak se ouška vyšetřují, jak se správně
s těmito dětmi komunikuje – praktické seznámení se znakovým
jazykem, jaké se využívají hračky a pomůcky.
Program byl velmi zajímavý přínosný, neboť děti se seznámily nejen se světem neslyšících, ale i s tolerancí a úctě k nim.

Podzimní tvoøení ve školce
Podzimní období nabízí nepřeberné množství přírodnin, a tak
i my v mateřské škole toho využíváme. Kromě pravidelných činností měly děti úkol doma společně s rodiči vytvořit, pojmenovat skřítka podzimníčka a přinést ho do školky. Mile nás překvapil přístup rodičů ke zhotovení skřítků – nápady, fantazie,
tvořivost a hlavně společné tvoření rodičů s dětmi. Radost z vystavených výrobků na školní zahradě přinesl úsměv a obdiv
všem dětem z celé mateřské školy.

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU PARDUBICE
I v letošním roce se sekce anglického jazyka zapojí do projektu „Student-mentor-tutor: prohloubení spolupráce s praxí“, který organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky Univerzity Pardubice.
Studenti učitelství anglického jazyka budou v průběhu podzimu
navštěvovat vybrané hodiny anglického jazyka na naší škole, pozorovat práci vyučujících a žáků a sbírat data pro pedagogický výzkum. Věříme, že tyto návštěvy budou přínosem pro jejich budoucí pedagogickou praxi.

KULTURA PRO JAZYKÁŘE
Ve středu 1. listopadu pojedou studenti němčiny z kvinty do pardubického Divadla 29, kde Goethe-Zentrum Pardubice již tradičně
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Kolektiv učitelek
Mateřské školy
Kladenská Přelouč
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
Na vlnách pøátelství…
Koncem září se žáci 2. stupně zúčastnili výchovně motivačního koncertu skupiny High vibes. Projekt „Na vlnách
přátelství“ vznikl ve spolupráci s Linkou bezpečí a jeho
cílem je vést děti k uvědomění si důležitosti řešit vlastní problémy, které se mohou objevit ve škole i mimo ni,
a zároveň jim poskytnout rady, jak se zachovat.
Hodinový multimediální program byl protkán skladbami různých žánrů, mluveným slovem a osobními příběhy.
Při koncertě vládla skvělá atmosféra, žáci byli vtaženi
do programu, mohli si se skupinou zazpívat a pod podiem
zatancovat.
Mgr. M. Skálová

Koncert Pardubické komorní filharmonie
v tělocvičně naší školy
Ve středu 4. října přijel již podruhé dechový kvintet
Pardubické komorní filharmonie, ve složení první a dru-

há trubka, lesní roh, tuba a pozoun, tentokrát rozšířený
o šestý dechový nástroj – saxofon v rukách jejich moderátora. Žáci 2. stupně pak vyslechli 2. díl pořadu „Hudba
tančí staletími“ a pro mladou generaci v neobvyklých
zpracováních hledali tance od konce 19. století – například polku, ale především tance 20. století a současnosti – jako blues, charleston, nebo disco. Hudební program
tentokrát kráčel nejen po časové ose, ale také napříč tanci a národními zvyky různých států a světadílů. A protože všechny skladby velmi pěkně propojil moderátor a nechyběly ani otázky a úkoly pro žáky, koncert byl výborným
doplněním další výuky hudební výchovy, dějepisu i zeměpisu!
Mgr. V. Pokorná

Tajemný svět legend
Koncem letošního října uspořádala Městská knihovna v Přelouči pro žáky naší základní školy velmi zajímavou besedu.
Besedovat se žáky o „neuvěřitelných a nevysvětlitelných“ skutečnostech přijel Arnošt Vašíček – spisovatel,
záhadolog, scénárista, cestovatel a také vynikající řečník.
Jeho vyprávění o záhadách, které vlastně záhadami ani
nejsou, bylo fascinující. Během svých cest za záhadami
navštívil více než 80 zemí. Zabývá se mimozemskými civilizacemi, zvláštními archeologickými nálezy, studuje dosud nezaniklé primitivní kmeny atp. Své poznatky o tajemnu, záhadách a nevysvětlitelných jevech dokumentoval
nejrůznějšími fotografiemi a archeologickými objevy.
Vyprávění, vysvětlování a dokazování „neskutečného“ bylo tak zajímavé, že chvílemi žáci ani nedutali a z besedy si pro svůj další život odnesli to, že každá záhada
a zdánlivě neřešitelná skutečnost či situace má nakonec
řešení.
Mgr. L. Podlasová
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Základní škola Smetanova ul.
Sebnitz 2017
Čtrnáct žáků využilo nabídky strávit pět dní v německém
městečku Sebnitz. Každý den se tu potkávali s němčinou a naučili se používat první německá slova a věty. V areálu KIEZ

Formanová Nikola z 9. B (230 kg), Chárová Anežka z 6. B (216 kg)
a Švejdová Aneta z 9. B (160 kg). Děkujeme všem žákům, kteří
se zúčastnili, zejména jejich rodičům a prarodičům, kteří sběr
přivezli, a pomocníkům, kteří naplnili dva kontejnery. Získané
peníze budou použity pro potřeby žáků a nejlepší sběrači dostali
sladkou odměnu. V zimním období se bude opět sbírat sušená
pomerančová a citrónová kůra.

Okénko výchovného poradce
V rámci projektu Technohrátky navštívili na konci září vybraní žáci II. stupně Odborné učiliště Chroustovice. Formou praktických činností se seznámili s těmito obory: služby, truhlář, gastro, zahrada, zedník, kovovýroba. Svou zručnost si vyzkoušeli
při výrobě jednohubek, zdobení perníků, obrábění dřeva nebo
přezouvání pneumatik auta. V závěrečné vědomostní soutěži
„Hej Ty, víš to“ získali naši žáci v konkurenci dalších devíti škol
3. místo.

Další akce v øíjnu

„An der Grenzbaude“ měli možnost navazovat kontakty s německy mluvícími dětmi. Příjemné podzimní počasí dovolilo splnit celý program, takže pro některé bylo největším zážitkem odpoledne strávené v lanovém parku, jiní se nejvíc vydováděli na
toboganu ve vodním světě v Neustadtu. Z pevnosti Königstein
se jim naskytl krásný pohled na řeku Labe. Zajímavostí je, že tato největší pevnost v Evropě patřila ve středověku k Českému
království a pobýval v ní Karel IV. Poslední den patřil procházce Saurierparkem v Kleinwelce. Všichni přijeli unaveni, ale spokojeni. Příští školní rok si určitě zvolí němčinu jako druhý cizí jazyk.

n Divadelní představení „Tenhle trapas nepřežiju“ pro 5.–8. ročník
n Návštěva Úřadu práce v Přelouči – 9. ročník
n Plavecký výcvik – 2. ročník
n Projekt „Podpora přírodovědných a technických předmětů“ –
8. ročník v laboratořích gymnázia a grafických dílnách SOU
n Projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ – II. stupeň
n Besedy s městskou policií – 1., 2. a 3. ročník
n Exkurze na statku U Pipků – „Dýňový svět“ – 1. B a 1. C
n Návštěva žáků v ředitelně – 1. ročník
n U školy snad straší?! – večerní procházka strašidelnou zahradou
n Planeta Země – Brazílie – výukový program pro II. stupeň

Podzimní sběr papíru
V polovině září se uskutečnil tradiční sběr starého papíru.
Celkem se ho nashromáždilo téměř 18 tun. Nejlepšími sběrači
byli jako obvykle žáci I. stupně. Mezi třídami vynikla 5. A (průměr na žáka 65,81 kg) a 4. A (průměr na žáka 65,14 kg). Největší pochvalu si zaslouží tito žáci: Horká Kateřina z 5. A (379 kg),
Magdalena Bydžovská z 5. A (329 kg), Štainer Václav z 2. A
(280 kg), Miartušovi Samuel a Diana ze 4. A, oba po 254 kg),
Chlubna Matěj ze 4. B (252 kg), Smetana Matyáš ze 7. B (260 kg),
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Dùm dětí a mládeže Pøelouč
Pravidelná činnost Domu dětí a mládeže zahajuje činnost zpravidla v měsíci říjen, s výjimkou Hasičů, kteří pracují s dětmi
prakticky celý kalendářní rok. Jezdí s dětmi na závody v požárním sportu, pořádají
letní pobytový tábor a systematicky se budoucím hasičům věnují již od předškolního
věku. Ve školním roce 2017–2018 školním
se nám podařilo otevřít 69 zájmových útvarů s celkovým počtem účastníků okolo 670,
samozřejmě hlavně díky našim obětavým
vedoucím, kteří se dětem a mládeži věnují
na úkor svého volného času. Věková hranice našich návštěvníků je prakticky neomezená, od dvouletých dětí v klubu Klubíčko,
po dospělé v jazykových a rukodělných kurzech. Tradičně budeme opět spolupracovat
s ZŠ Přelouč Smetanova, ZŠ Přelouč Masarykovo náměstí, Gymnáziem a SOŠ Přelouč a ZŠ Semín. V rámci pořádání tradičních akcí – Pálení čarodějnic, Den dětí
apod. jsme velmi potěšeni, že v našem městě funguje bezproblémová spolupráce i s dalšími organizacemi, které pracují s dětmi
a mládeží.

Sálový fotbal

Klub Klubíčko

Sportovní kroužek pod vedením Martina
Německého se schází každé úterý v 16.00 h.
v tělocvičně gymnázia a SOŠ. Mladí futsalisté se zdokonalují v práci s míčem, posilují
a hlavně se učí kolektivní spolupráci. Pří-

Dnes již tradiční zájmový klub pro rodiče s dětmi od dvou let věku dítěte. Rodiče
se společně s dětmi připravují na budoucí školní léta svých ratolestí. Společně zpívají, hrají pohybové hry, malují, pracují
s různými materiály a to vše pod vedením
Blanky Leksové. Jsme velmi potěšeni, že se
k nám děti vrací i v průběhu dalšího školního vzdělávání
a dokonce i v dospělém věku.

Připravujeme:

padní zájemci o tento pohybový kroužek
se mohou přihlásit kdykoliv i během celého
školního roku.

Spolek Energie jinak za finanční účasti partnerů SUMO s.r.o.,
Sev.en EC a.s. a MYKABO spol. s.r.o. a ve spolupráci s místními odborníky připravil nový vědecko-technický kroužek, který navazuje
na tradici technických kroužků tak, jak je známe my, dříve narození.
Kroužky probíhají v nově zrekonstruované místnosti v prostorách kavárny Mykabo a jsou určeny pro dvě věkové kategorie – 3.
až 5. třída ZŠ a 5. až 9. třída ZŠ. Na první pololetí (září–leden) se
přihlásilo téměř 30 dětí.
Cílem kroužku je vést děti k zásadám manuální zručnosti, logického a technického myšlení, bezpečnosti práce, ale i k slušnosti a úctě mezi sebou.
Učíme děti chápat technické souvislosti a zároveň praktické dovednosti, které můžou využít kdykoliv-kdekoliv. Děti se seznamují
se základy elektrotechniky od pochopení, co je to napětí, proud, spo-
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Šachový přebor škol
S podzimem a zimou přichází opět šachové klání mezi přeloučskými základními
školami a gymnáziem a SOŠ. Turnaj bude
zahájen nejprve školními koly, nejlepší šachisté z každé školy postoupí do finálového turnaje „O pohár místostarosty Přelouče“.
Fotografie je z finálového turnaje minulého
školního roku. Šachový kroužek pod vedením p. Jiřího Hona se schází každý pátek
od 15.00 hod. v DDM.

třebič, co je to elektrický obvod a na co přišli pánové Ohm a Kirchhoff,
až po stavbu složitějších logických obvodů a robotických modelů.
Děti se učí „bastlit“ základní elektrotechnické obvody, pomáhají nám přitom obyčejné součástky, ale i moderní a sofistikované stavebnice.
„Učíme se vrtat, šroubovat, lepit, pájet, měrit elektrické veličiny
a být opatrní tam, kde je to nebezpečné“, prozradili děti z kroužku.
Společně se plánuje i návštěva technicky zajímavých míst v okolí Přelouče.
Další informace hledej na http://www.energiejinak.cz/ nebo nás
sledujte na facebookových stránkách – https://www.facebook.com/
/energiejinak/, kde jsou zveřejňovány aktuální informace a kde zároveň budou uvedeny informace pro přihlášení do 2. pololetí.
SUMO Team
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Zajímavosti z našeho města

5 devítek pøivedlo do Pøelouče
olympijského medailistu z Ria
Jednoho říjnového odpoledne jsem navštívila v kempu Buňkov v Břehách trénink
stolního tenistu vozíčkářů. Jedním z nich je
Jiří Suchánek, který od března bydlí společně se svojí rodinou u nás v Přelouči v bezbariérovém bytě. Jeho životní příběh je hodně
zajímavý a již delší dobu propojený s Přeloučí a okolím.
Odkud pocházíte?
Pocházím z vesnice Mlékojedy u Neratovic, od 12 do 21 let jsem žil v Chlumíně
u Mělníka a od roku 2003 až do letošního
jara v Liberci. V březnu jsme se s celou rodinou přestěhovali do městského bezbariérového bytu tady v Přelouči.
Asi hodně častá otázka na Vás, jak se
Vám stalo Vaše zranění.
19. 9. 1999 jsem se z hodně velké mladické nerozvážnosti vyboural v autě a přihodil si poranění krční páteře v oblasti
5. a 6. krčního obratle s následným ochrnutím všech čtyř končetin. Proběhla operace, nastaly i nějaké komplikace, ale nakonec se vše začalo lepšit a já nastoupil do
rehabilitační léčebny na Košumberku. Po
návratu z léčebny jsem toho sám moc nezvládl a hrozilo, že se mnou naši zůstanou
doma kvůli asistenci. To se mi vůbec nelíbilo a tak jsem začal hodně cvičit, rehabilitovat a během 3 let jsem se vymakal k vlastní
soběstačnosti. Díky hlavně tvrdému cvičení
a velké podpoře rodiny se o sebe nyní postarám relativně sám, řídím auto, vyšlo to, to je
to fakt paráda.
13 let jste pracoval na Spinální jednotce
v Liberci, co to pro Vás znamenalo?
V roce 2003 se otevřela spinální jednotka v Liberci, kde jsem se nejprve objednal
na pobyt a rehabilitoval. Pak mě napadlo,
že by bylo fajn, lidem, kteří sem dorazí 3–
5 týdnů hned po úrazu, že se dá fungovat, ale taky hlavně jak. Díky svým vlastním
zkušenostem jsem jim pomáhal naučit se
nějaké stereotypy soběstačnosti. Pokud se
to člověk učí sám, rve to silou, pokud se odborně poradí, lze pohyby používat mnohem
ekonomičtěji. A nebyla to jenom práce na
jednotce, organizoval jsem různé akce pro
vozíčkáře, jízdy na sněžných skútrech, čtyřkolkách, seskoky padákem.
To všechno je stále Liberec, co ta Přelouč, kdy se objeví?
Díky svým zkušenostem jsem se stal členem tzv. Klinické zájmové skupiny pro míšní
léze. Zde se scházejí odborníci od rehabilitace, přes sociální sféru, až po výrobce a distributory vozíků a dalších kompenzačních
pomůcek. Udělal jsem si i mezinárodně
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uznávaný kurz na správné zaměření vozíků, dělal jsem i testy nových vozíků, a právě tady jsem se setkal s panem Petrem Kupkou z firmy KURY Zdechovice, která vyrábí
invalidní vozíky a další pomůcky pro handicapované. Jednou jsem vezl právě do KURY
otestovaný nový vozík a navštívil dílnu pana Kupky. Tam se mi v hlavě zrodila myšlenka, změnit práci a pracovat v oboru, kde využiji svoje zkušenosti, ale odejít z někdy
hodně psychicky náročného prostředí spinální jednotky. Slovo dalo slovo, našel se
pro nás byt tady v Přelouči i práce pro manželku a nastalo stěhování z Liberce právě
sem do Přelouče.
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nou. Delší dobu trvalo, než jsem postoupil
ze skupiny. Dlouho jsem taky získával zkušenosti, uklidnil si hlavu, tenhle sport je hodně náročný na psychiku. No pak přišla větší
a větší chuť vyhrávat hlavně na mezinárodních turnajích než vyhrávat jenom tady doma. Začal jsem postupovat ve světovém
žebříčku, pak přišla první mezinárodní medaile a jak se říká s jídlem roste chuť. Šlo to
výš a výš až po olympiádu v Riu 2016. A před
pár dny jsem přivezl poslední dvě medaile
z mistrovství Evropy. Medailí mám docela
dost, ale zlatá okolo mě pořád zatím krouží.
Uvidíme.
Která medaile je pro Vás zatím ta nejcennější?
Olympijská je jasně na nejvyšší akci.
V Riu jsem porazil dokonce obhájce zlata
z Londýna. To je určitě velký úspěch. Ale
před pár týdny jsem na posledním mistrovství Evropy hrál proti kolegovi z Ukrajiny,
kterého jsem od roku 2014 neporazil a letos to konečně přišlo. Pocitově to byl pro mě
nejtěžší zápas nejenom za poslední dobu,
ale asi zatím za celou svou dosavadní kariéru. Vyhrál jsem bronzovou za jednotlivce
a ještě stříbrnou z družstev. Byl to hlavně
v jednotlivcích obrovský boj.

Pracovní nasazení...
Jak se Vám tu bydlí?
Nemám rád velká města, takže odstěhovat se z Liberce sem mi nedělalo vůbec
problém. Je to pro mě příjemnější, celkově
je tady vše čistší, klidnější a hlavně je tu více bezbariérových přístupů ve městě. Je tu
spoustu krámků, kde se dá v pohodě s vozíkem zajet dovnitř. To vnímám jako velké
plus oproti Liberci, ale i tak je co zlepšovat.
Hrajete závodně stolní tenis, jak dlouho?
Začal jsem hrát v roce 2005, za reprezentaci ČR hraji od roku 2007. Ikdyž máme
mnohem slabší podmínky než ostatní, je to
pro mě hlavně chuť do hry a dělat něco navíc. No a díky soustředěním jsem se dostal
před více jak 5 lety právě sem do Břehů, kde
máme skvělé zázemí pro nás vozíčkáře,
především díky bezbariérovým přístupům –
nájezd do vody, do apartmánů, na tréninky
do tělocvičny, zázemí je tu fakt výborné. Takže Přelouč pro mě nebyla vůbec až takové
cizí místo. Hodně let to tu už moc dobře
znám a místní lidi z Břehů mám moc rád.
Dokonce i svatební cestu jsme s manželkou prožili tady v Břehách, pravda, bylo to
vlastně soustředění, ale když si na veškeré
závody a soustředění musíte brát dovolenou, tak jsme svatební cestu a soustředění
hezky spojili dohromady.
Co světové turnaje a olympiáda?
Na 1. mezinárodní turnaj ve stolním tenise v roce 2007 jsem jel hlavně na zkuše-

Vyhlášení Paralympiáda Rio 2016,
3. místo
Jaké máte přání, které byste si chtěl ještě splnit, co byste chtěl ještě dokázat?
Mám vlastně všechno. Hodně let zpátky jsem si přál, oženit se, mít kluka a mít
vlčáka. No a máme skoro dvouletého syna
Jiřího, mám skvělou manželku, moc mě podporuje, vím, že má v podstatě svatozář, nejenom že jsem hodně pryč, ale ještě ke
všemu trochu rebel, pro mě to je baba do
nepohody a obrovská životní opora, máme
i toho vlčáka. Ve sportu, kdyby třeba spadlo
i to zlato, nezlobil bych se. Ale jinak hlavně,
aby zůstalo zdraví a všechno fungovalo jako teď. To naprosto postačí.
Další informace o Jiřím Suchánkovi naleznete na www.jirisuchanek.cz.
Marcela Gryčová
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Umělecká výzdoba areálu bývalého národního podniku
Agra v Pøelouči
Při cestě směrem k přeloučskému vlakovému nádraží nemůžeme přehlédnout
výškovou budovu čp. 1383 v Hradecké ulici. Objekt byl vystavěn v letech 1979-1981
pro tehdejší národní podnik Agrozet, později Agra (který vlastně navazoval na někdejší Chvojkova napajedla, firmu založenou roku 1911). Ten původně sídlil
v komplexu budov v Nádražní ulici. Před
necelými čtyřiceti lety byl ale pro závod
vybudován nový samostatný objekt, který
vznikl v místech asanovaných nízkých
domků z počátku 20. století (demolice
se konala roku 1977).

Myšlenka na výstavbu nové administrativní budovy vznikla již na jaře roku
1973. Hlavním projektantem byl Polnohospodárský projektový ústav Bratislava
a dodavatelem stavby z počátku Agrostav
Nové Zámky, po půl roce však tuto činnost
převzal převzal přeloučský Agrozet do
vlastní režie. Dodávku a montáž skeletu
provedl n.p. Průmstav Pardubice-stavební
správa Chrudim. Samotná stavba začala
až v červnu 1979 a kolaudace se konala
koncem prosince 1981 (v následujícím roce bylo ovšem některé práce ještě třeba
dokončit).
Výsledkem je šestipatrová technickoadministrativní budova, která měla původně fasádu obloženou skleněnými kamínkovými obklady a boletickými panely
s nažloutle tónovanými skly, horizontálně
členěnou výraznými hliníkovými římsami.
V almanachu k 65. výročí založení podniku z roku 1976 se nachází též velice pozoruhodný původní návrh objektu. Kromě
realizované vysoké budovy měla být vedle
v místech dnešního parkoviště ještě jedna
nižší, asi poloviční budova a průjezd do
dvora areálu měl být pod betonovými slou-
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py výškové budovy. Realizace se dočkala
sice jen výšková budova, na místě nižšího domu však vznikla velice pozoruhodná náhrada – reliéfní stěna. V interiéru
Agry se dochovaly dodnes i dvě mozaiky
a jedna plastika. Všechna tato umělecká
díla spadají do kategorie umění z období
před rokem 1989, jehož jeden exemplář
jsme si představili v Přeloučském Roštu
v květnu letošního roku.
V objektu čp. 1383 nalezneme několik zajímavých uměleckých realizací. Hned
ve vestibulu je plastika (obr. č. 1) zobrazující několik lidských hlav a postav, dvě
hlavy skotu a holubici. Celé dílo má vytvářet dojem harmonického soužití mezi
lidmi a zvířaty. Rozměry jsou 200x50 cm,
plastika je vyrobena z keramiky a skládá
se ze čtyř částí, na jedné je signatura BEKENI 81. V současnosti je pohříchu zavřená v nedávno vybudované místnosti.
Autorem díla je slovenský akademický sochař Eugen Bekéni (1940), z archivních
pramenů dokonce víme, že ho osadil ve
dnech 15. až 17. prosince 1981. Dále lze
zhlédnout dvě barevné mozaiky. V mezipatře před 1. podlažím je obdélníková
mozaika (obr. č. 2) o rozměru 258x148 cm.
Zobrazuje budovu z produkce n.p. Agra
a další prvky (slunce, skot, vepř, slepice
s kuřaty, zeleň, technologie a logo národního podniku). Ve 2. podlaží v chodbě se
nachází obdélníková mozaika (obr. č. 3)
o rozměrech 150x150 cm. Představuje
kytici slunečnic ve váze se zemědělskými
motivy v pozadí a zejména budovu z produkce Agry, jejíž logo opět nechybí). Autorem mozaiek je akademický malíř Čestmír
Šrettr (1923-1987), pardubický malíř, grafik, scénický a průmyslový výtvarník a bývalý ředitel Východočeského muzea a Krajské galerie v Pardubicích. Vyrobeny byly
v n.p. Železnobrodské sklo vypálením mozaiky na hliníkové plechy. Mozaiky tak byly dovezeny po jednotlivých dílech, přišroubovány ke zdi a nakonec byla dolepena
chybějící rohová sklíčka. Instalovány byly
v době dokončování budovy.
Pro doplnění je ještě třeba uvést, že
u vchodu do budovy se před nedávnou re-

konstrukcí nacházela ještě jedna reliéfní
hliníková plastika o rozměru 310x185 cm.
Zobrazovala motiv čtyř propojených rukou
a čtyřlístek.
Druhá fáze výstavby areálu byla zahájena roku 1984, kdy byly upraveny
prostory v místech budoucího parkoviště
a stěny. Roku 1985 proběhly hlavní práce – byly vybudovány sklady, parkoviště,
chodníky a, jak uvádí koncept přeloučské
kroniky za rok 1985, „ozdobný plot [...]
vč. zhotovení betonových panelů s různými reliéfy.“ Reliéfní stěna (obr. č. 4, autor fotografie Kateřina Vodňanská) jako

původní umělecké dílo sestává celkem
z 26 obdélných betonových kvádrů (dva
jsou nezdobené), většinou mají rozměry 292x258x25 cm (š/v/h), někdy je šířka
jen 195 cm. Na plochách jsou vyobrazeny motivy vystihující produkci n.p. Agra
Přelouč, tedy výrobu technologie pro zemědělství. Projdeme-li kolem stěny od západu k východu, spatříme následující motivy: prvních pět panelů ukazuje proces
růstu obilí, pravděpodobně ovsa (od setí
až po stav těsně před sklizní), další dva
kukuřici a následující tři opět obilí. Dále
vidíme dva panely zobrazující proces zpracování obilí a číslo 1. Další dva panely
symbolicky dělí produkci n.p. Agra na
technologii pro rostlinnou a živočišnou
zemědělskou produkci. Následuje ženský a mužský symbol a čísla 2 a 3. Dále
lze zhlédnout čísla 4,5,6,7 a hlavu skotu,
která se vyskytuje i na následném panelu. Další dva ukazují tři vepře a následu-
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jící dva kohouty. Na posledních třech panelech umělec zobrazil les i se sněhovými
vločkami, svůj podpis a vročení (BELOHRADSKÝ 85) a konečně pak motiv slunce a vody, tedy živlů, které jsou pro zemědělství zásadní. Společně s nimi zde
vidíme nejspíše opět oves. Některé panely jsou doplněny čarami. Motivy jsou
provedeny v reliéfu, ať již zahloubeném
či tzv. bas-reliéfu. Autorem návrhu ohradní zdi je slovenský architekt, akademický
sochař, grafik a pedagog Štefan Belohrad-

ský (1930-2012). Přeloučskou reliéfní stěnu dokončil roku 1985, dovezena byla
z Bratislavy.
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Za pomoc s přípravou článku autor
děkuje zaměstancům firmy Agra-Bohemia, Montifer, Art Clubu Přelouč, Janě Vinklerové (Státní oblastní archiv v Zámrsku),
Ivo Štěpánkovi a ing. Jiřímu Machovi.

Agra, národní podnik Přelouč. 65 let mechanizace živočišné výroby, 1911–1976. Přelouč:
Agra, 1976.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl čtvrtý, 1918–1989. Přelouč:
Město Přelouč, 2007. 365 s.
Státní oblastní archiv v Zámrsku, fond Agra, a. s.
Přelouč, kt. 40.
Vzpomínky pamětníků (Ivo Štěpánek)

Použitá literatura a prameny:
Městské muzeum v Přelouči, fond Tisky, sign.
T 730 a 731.

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

Fotohádanka
Správná odpověď na na říjnovou fotohádanku zněla:
„Fotografie z přelomu 20. a 30. let 20. století zobrazuje zástavbu v dnešní ulici Za Fontánou. Výše je vila čp. 689, v roce 1927 byla vystavěna pro Josefa Šubrta, vrchního četnického strážmistra. Níže je vila čp. 603 z roku 1923 (známá jako vila Antonie), která byla
původně v majetku Antonína Kašpara, ředitele Městské spořitelny
v Přelouči.“
Jako první správně odpověděl pan Jiří Zachař. I jemu náleží
malá věcná odměna. Gratulujeme!
Pro listopadový ROŠT jsme připravili tuto fotografii. Správné odpovědi opět zasílejte na e-mail: rost@mestoprelouc.cz. Malá věcná
odměna čeká na svého výherce opět v redakci ROŠTU.

Obyvatelstvo Přeloučska v proměnách času
28. 11. 2017 18:00 * přednáškový sál KICMP * vstupné 40 Kč
Cyklus historických a archeologických přednášek v roce 2017
Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková,
Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Městečko Pøelouč za Ferdinanda II.
1620–1637
Po bitvě na Bílé hoře se stavovský odboj pozvolna rozpadal, postupně byl z vysokého politického dění vytlačen. Někteří
jeho přední představitelé uprchli ze země hned s Fridrichem Falckým, jiní žádali o milost, kapitulovala Morava, Lužice
i Slezsko. Čeští šlechtici prosili o přímluvu Maxmiliána Bavorského, který pomoc
zpočátku slíbil. Ferdinanda II. skutečně
nabádal k nenásilnému postupu, ale jeho radost z vítězství je jasně patrná z dopisu papeži: „… Zda bychom byli hodni
jeho milosti, kdybychom se zbaběle slitovali nad poraženými?“

Ferdinand II. Habsburský
se po bitvě na Bílé hře opět ujal
vlády nad českými zeměmi
V mládí byl Ferdinand II. vychován
v rodném Štýrském Hradci, v letech 1590–
1595 studoval na jezuitské akademii v Ingolstadtu – právě zde jsou patrně kořeny
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jeho pozdějšího bigotního katolicismu.
V roce 1617 je korunován českým králem
a o rok později i králem uherským. V roce
1619 nastoupil na post římskoněmeckého císaře. Na konci téhož roku, jej pro jeho snahy o rekatolizaci českých zemí, čeští stavové zbavily českého trůnu, na který
usedl Fridrich Falcký. Po svém sesazení
z trůnu českého krále se Ferdinand stal
jedním z vůdčích představitelů tzv. Katolické ligy, s jejíž podporou pak porazil
české stavy. Po bitvě na Bílé hoře se opětovně ujal vlády nad českými zeměmi.
Porážka na Bílé hoře a neúspěch stavovské opozice postihly především její
předáky. Císař zřídil mimořádný tribunál
v čele s knížetem Karlem z Lichtenštejna.
Byl vypracován seznam účastníků „ohavné rebelie“ a všichni čelní přestavitelé,
kteří opustili zemi, byli v nepřítomnosti
odsouzeni ke ztrátě hrdel, cti a statků.
Ostatní, především členové direktoria, kte-

ří nestačili včas uprchnou, byli uvězněni,
čtyřicet tři z nich odsouzeni k nejvyššímu trestu. Nakonec se 21. června 1621
uskutečnilo na Staroměstském náměstí v Praze dvacet sedm poprav.
Celá řada dalších účastníků odboje byla postižena rozsáhlými konfiskacemi
svých majetků. Zabavená panství převážně obdrželi věrní katoličtí šlechtici a cizí
důstojníci.

V roce 1625 se vytvořila
silná protihabsburská koalice
Úspěchy rakouských Habsburků a katolické ligy vyvolaly znepokojení v protestantském táboře. V roce 1624 se na společném postupu dohodlo Nizozemí s Anglií.
Po spletitých jednáních se r. 1625 v Haagu
vytvořila silná protihabsburská koalice,
v níž se sjednotily Anglie, Nizozemí, Dánsko a dolnosaská knížata. Koalice získala
podporu Francie, Sedmihradska i Osman-
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ské říše (Turecka). Hrozícího nebezpečí využil Albrecht z Valdštejna, který nabídl císaři, že vybuduje silnou armádu. Valdštejn
vychovaný původně v českých bratrských
školách, později přestoupil na katolickou
víru. V dubnu 1626 porazil Valdštejn protestantské oddíly u Dessavy. Získanou silnou vojenskou převahu hleděli Ferdinand II. a vídeňská vláda využít. V roce
1629 byl vyhlášen tzv. restituční edikt, který požadoval navrácení všech statků katolické církvi v té podobě, jak tomu bylo
před rokem 1555 – augšpurské vyrovnání. V nekatolickém táboře se vzedmul
prudký nesouhlas, dal vzniknout nové
protihabsburské koalici, v níž významná
role připadla Francii a Švédsku. Pro české
země měla tato fáze války negativní dopad. Příznivého průběhu vojenských tažení využila vídeňská vláda v roce 1627–28
k prosazení nové zemské ústavy, Obnoveného zřízení zemského, kde bylo
uzákoněno dědičné právo Habsburků na
český trůn. Za jediné bylo povolené katolické vyznání a zrovnoprávněna němčina s češtinou, předtím měl český jazyk
preferované postavení.

K zásadnímu obratu v konfesijním vývoji Přelouče došlo až po
vydání nového zemského zákoníku z 10. května 1627
Obnoveným zřízením zemským byla za jediné v Čechách povolené náboženství prohlášena katolická víra. Brzy
následoval také nový rekatolizační mandát císaře Ferdinanda II. Panovník v něm
v souladu s principy augsburského náboženského míru z roku 1555 nařizoval
nekatolické šlechtě buď přestoupit ke katolictví, nebo odejít ze země. Ve druhé polovině roku 1627 se proto stupňují náboženské represe i v prostředí komorních
měst, pokud ještě nebyla pokatoličtěna.
Tak i v Přelouči byl v srpnu 1627 jmenován
nový správce fary, kterým se stal právě
předseda místní rekatolizační komise,
Dr. Mazurkovič. Proti jmenování nového
katolického faráře se přeloučská městská
rada v roce 1627 nemohla účinně bránit,
jak se jí to dařilo v době sporů ohledně
obsazování fary v předbělohorské době.
Situace nově nastoupeného polského
kněze nebyla vůbec jednoduchá. Byl do
svého úřadu nuceně dosazen a na počátku svého působení v Přelouči se zapletl
do soudního sporu s místním radním
Štěpánem Drahorádem, kterého obvinil
z urážky na cti. Spor byl nakonec urovnán.
Jinak nejsou známy žádné další význam-
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nější spory z této doby. Přeloučští zřejmě
alespoň navenek přijali katolickou víru.

Ferdinand II. potvrdil městu Přelouči všechna starší privilegia
Dne 22. června 1630 vydal císař Ferdinand II. listinu, kterou městu Přelouči potvrzoval všechna známá starší privilegia.
Tuto listinu lze považovat za symbolické
ukončení procesu rekatolizace města. Výsady v ní zmíněné se vztahovaly pouze
na katolíky, jinověrci v Přelouči oficiálně
neměli provozovat žádné řemeslo nebo
obchod, nesměli se stát majiteli nemovitostí a plnoprávnými sousedy, kteří by
mohli být jmenování do městské rady. Novinkou, která v předchozích listinách není obsažena, byla také pasáž, týkající se
přijímání nových měšťanů do Přelouče.
Ti také směli být pouze katolíky. Císařská
listina dokonce předepisuje, jak mají svou
pravou víru nezpochybnitelně prokázat:
totiž zpovědí před katolickým knězem
a následným přijímáním pod jednou.

Saská vojska
ve východních Čechách
O tom, co se v Přelouči dělo v době
saské ofenzívy roku 1631, kdy se do Čech
vracely početné skupiny pobělohorských
emigrantů, není nic konkrétního známé.
Pouze, že ustupující saské jednotky zničily přeloučský most přes Labe, který měl
v době války velký strategický význam.
Z dochovaných pramenů není jasné, zda
ke zničení mostu došlo již v této vojenské kampani, nebo později v roce 1634,
kdy se ve východních Čechách také pohybovaly saské vojenské oddíly. Život města byl opakovanou přítomností domácích
i nepřátelských vojsk a pravidelným zimním „ložírováním“ komplikován. Hospodáři byli neustálými požadavky vojska na
potraviny, krmivo pro koně a peníze v hotovosti obtěžováni a ekonomicky vyčerpáváni. Až do poloviny třicátých let 17. století
nebyla Přelouč válkou v její nejhorší podobě přímo zničena. Od počátku třicetileté války až do poloviny třicátých let 17. století se v Přelouči standardně obchodovalo
s nemovitostmi, měšťané byli schopni pravidelně splácet i domovní peníze a ti, kdo
měli peníze na hotovosti, se nebáli půjčit,
pokud věřitel ručil svou nemovitostí. Až
počátkem května 1635 postihl město velký požár, ale v tomto případě není známé,
zda jeho vznik souvisel s válečnou situací
nebo vznikl neopatrností. Pro Přelouč byl
požár roku 1635 citelnou ranou, nikoli
zcela zničující. Život města se podařilo

rychle obnovit, neboť nikde v okolí se v té
době přímo neválčilo a také saská vojska
už východní Čechy opustila.

Saská vojska
pronikla v roce 1631 do Čech
V létě vtrhla mocná armáda švédského krále Gustava II. Adolfa do Pomořan.
Švédskými spojenci se stalo i Braniborsko a Sasko. Švédové porazili císařské
ve významné bitvě u Breitenfeldu v září
1631. Saská vojska pronikla v listopadu
téhož roku do Čech a podařilo se jim obsadit Prahu. Spolu s vítěznými Sasy se do
Čech navrátila i velká skupina českých
emigrantů. V listopadu 1632 se Valdštejn
střetl se Švédy u Lützenu. Bitva dopadla
nerozhodně, ale zahynul zde švédský král,
což způsobilo v severské armádě zmatek.
Rok 1632 je i výrazným mezníkem v kariéře Albrechta z Valdštejna. Ferdinand II.
ho pověřil jednáním se Saskem, ale český
velmož začal zároveň vyjednávat se švédskými a francouzskými diplomaty. Dosáhl
jediného efektu – nedůvěry všech stran.
Ze strany císařské se nedůvěra vystupňovala na podzim roku 1633, kdy Valdštějn
porazil Švédy u slezské Stínavy, ale vzápětí propustil všechny zajaté důstojníky,
včetně jednoho z vůdců Jindřicha Matyáše Thurna. V lednu 1634 císař zbavil Albrechta z Valdštejna vrchního velení svých
armád. Krátce poté byl Valdštjen zavražděn 25. února 1634 v Chebu.

V roce 1635 získalo Sasko Horní
i Dolní Lužici, dlouholeté součásti zemí Koruny české
Švédové se po dočasné prohře nevzdali, ale usilovali se vší vehemencí o obnovení účinného protihabsburského spolku, v čemž je podporovala i část slezských
protestantských knížat, která se chtěla
zbavit habsburské nadvlády. Tyto snahy
narazily zpočátku na nepříznivý postoj
Saska, které již v květnu 1635 uzavřelo
s Ferdinandem II. v Praze separátní mír.
Díky tomu získalo Horní i Dolní Lužici,
dlouholeté součásti zemí Koruny české.
Částečná stabilizace ve střední Evropě vyburcovala k aktivitě francouzskou diplomacii. Pod vedením kardinála Richelieua
uzavřela spojenecké smlouvy s Nizozemím a Švédskem roku 1635 a vyhlásila
válku španělským Habsburkům.
Pokračování v příštím čísle Roštu
Marcela Danihelková
Čerpáno z literatury:
Dějiny města Přelouče, díl II. – Petr Vorel
Dějiny zemí Koruny české, díl I. – Petr Čornej
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T. G. MASARYK A NÁŠ KRAJ – 2. DÍL
Masarykova pøednáška v Pøelouči
Nastal tedy 25. listopad roku 1906 a ve dvoraně přeloučské Záložny přednesl T. G. Masaryk svou přednášku
o Karlu Havlíčku Borovském. Známe obsah této přednášky?
Známe i neznáme. Z roku 1906 se nám totiž dochoval trojí
záznam přednášek o Havlíčkovi, a to z Tábora (29. 6.), z Pardubic (22. 7.) a z Nového Města (19. 8. – na Moravě či nad
Metují, to není uvedeno). Záznam z přednášky v Přelouči dle
všeho neexistuje. Porovnáme-li však tři dochované texty,
zjistíme, že jsou v hlavních sděleních totožné. Liší se v detailech a míře uvedených detailů, svou roli mohlo sehrát
i jisté krácení textu ze strany toho, kdo přednášku zaznamenával. (Nejkratší, táborská přednáška je uvedena slovy
Z přednášky..., což by toto krácení mohlo naznačovat.) Jednoduchým experimentálním způsobem můžeme dojít k závěru, že přednáška mohla trvat i při pomalém tempu řeči
maximálně hodinu.
Lze se domnívat, že i v Přelouči zazněla přednáška totožného obsahu. Vyjděme z přednášky přednesené v Pardubicích, ke kterým má Přelouč místně i historicky nejblíž.
(Byla otištěna téhož roku v Osvětě lidu a Východočeském
obzoru, r. 1936 dostala dokonce samostatnou knižní podobu.)
V první části přednášky je připomínána Havlíčkova účast
na událostech roku 1848. Havlíček je tu přiblížen jako nejprozíravější český účastník revolučních událostí. „Pro politickou práci Havlíček byl znamenitě vyzbrojen. Měl obsáhlé
vzdělání, znal Rusko i Polsko, měl výborné pero žurnalistické, bystrý a pohotový úsudek, mysl otevřenu pro všechny
potřeby lidu i národa.“ I když se stal poslancem kroměřížského sněmu, a tedy skutečným politikem, záhy se mu stalo
protivné plané řečnění, vzdal se mandátu a věnoval se opět
žurnalistické činnosti v Národních novinách.
„...Havlíček musel bojovati na dvě fronty: 1. proti Vídni,
2. proti domácím nepřátelům...“ Právě tito „domácí nepřátelé“ ho svým vystupováním neustále upozorňovali na nezralost českého národa, který v této době nedosahoval politické
vyspělosti Francouzů či Němců. „Poznal, že revoluci brannou,
má-li být účinná, musí předcházeti revoluce v srdcích a hlavách.“ Českým radikálům se tak zdál Havlíček příliš opatrným,
„nazývali ho opatrníkem, ouhořem, břichopáskem, vládním
politikem, mizerným denunciantem a tak podobně“. Čas však
dal Havlíčkovi za pravdu. Po revoluci se však všichni stáhli
do ústraní či utekli za hranice, jen Havlíček vydával v Kutné
Hoře svého Slovana „a stal se politickým mluvčím celého
Rakouska“. Ne Sabina či Frič, ale Havlíček byl tím skutečným
radikálem. „Havlíčkovi je radikalismem důslednost v zásadách
a vytrvalost v práci.“ To je pravá cesta ke svobodě a jejímu
udržení, takový má být každý politik, takový má být nakonec
i každý občan. A cestou k takovému stavu je vzdělávání lidu.
(Vážený čtenáři, neodpustím si poznámku – závidím Havlíč-
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kovi i Masarykovi tuto víru v moc vzdělání, ve všeobjímající
touhu člověka po zdokonalování se, v jednoduchost této vize!)
Druhá část přednášky nám přibližuje některé další Havlíčkovy názory. Byl odpůrcem planého a zneužívajícího vlastenčení. V kritice Tylova Posledního Čecha, této „limonády“, odmítá pouhé vzdychání, požaduje činy. Dobře si uvědomoval,
že „u mnohých láska k vlasti podobá se ohni, při kterém se
ohřívají nebo své doutníky zapalují“.
Havlíček byl proti prázdnému heslu slovanství („Napřed
jsem Čech, potom Slovan.“) a planému rusofilství. Co dobrého čekat od ruského samoděržaví?
Požaduje zásadní reformy katolické církve, např. zrušení
celibátu kněží.
Havlíček si uvědomuje, že národní boj je úzce spjat s požadavkem politické svobody. A také že potřebuje „pevný
podklad hospodářský“. Především ale apeluje na osobní
zodpovědnost každého. V souvislosti s tím jsou citována
jeho slova: „Kdo je ničema sám o sobě a nedovedl si mezi
těmi, kteří jeho domácí život z předešlých a nynějších (časů)
znají, ani jméno poctivého a řádného muže zachovati, ten také jistě nemíchá se do politiky z poctivých oumyslů... A právě
mnoho takových lidí se nejvíce roztahuje a potlouká ve veřejném životě jistě jenom ke zkáze země a národa.“
Ve třetí části se Masaryk zaměřil na aktuální Havlíčkův
odkaz. Havlíček byl demokrat a demokratismus mu byl životním přesvědčením. „Demokratismus v politice znamená
veřejnost; kdežto absolutismus kuchtí a drží všechno pod
pokličkou...“ - „Kde je demokracie, kde občanstvo je prodchnuto
ideou rovnosti a svobody, tam nezáleží také na formě vládní. Republika nemusí býti o nic lepší nežli monarchie, zřízení sebelepší nepřivodí nápravu a jiný, lepší stav, ten může
vzejíti pouze z demokratických, politicky uvědomělých a vzdělaných občanů.“ Vzdělanci mají vyrazit mezi lid a podělit
se o své vědomosti. Havlíček se taktéž dopracoval k požadavku všeobecného, rovného hlasovacího práva.
„Havlíček nezavíral oči i před otázkou židovskou.“ A opět
jsou citována Havlíčkova slova: „Jestli jsme skutečně tak bídný a ničemný národ, aby nás několik tisíc židů ve všech obchodech atd. předehnalo a předělalo: věru nestojíme za politování. Ať si mluví, kdo chce, co chce, nespravedlivé jest každé
politické utiskování.“
A nakonec – demokratismus je pro Havlíčka cestou pro
sblížení a sbratření národů.
V závěru Masaryk zdůraznil Havlíčkův názor, že mylný je
romantický požadavek umírání pro vlast, pro vlast je potřeba především žít a pracovat. A dodává: „A buďme každý
zodpověden za svůj národ. Často vidíme jeho škůdce a nepřátele jinde, a oni jsou v nás samých, v naší pohodlnosti,
opatrnictví, nemužnosti.“
V Pardubicích byl po přednášce zaznamenán „hlučný,
dlouho trvající potlesk“. Ten lze předpokládat i v Přelouči. Tu
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je však celá přednáška v protokolní knize Občanské besedy
zaznamenána v pouhých dvou souvětích: „Dne 25. listopadu 1906 uspořádala beseda veřejnou přednášku o významu
Karla Havlíčka Borovského, kterou ochotně předsevzal pan
prof. dr. T. G. Masaryk za neočekávaně velkého účastenství.
Celá přednáška vyslechnuta byla s napnutou pozorností
a zanechala v celém posluchačstvu hluboký dojem.“ (Na okraj
budiž poznamenáno, že již tehdy významný host a kvalitní
produkce neznamenali automaticky velkou návštěvnost akce
a případný, alespoň malý výdělek. Např. koncert hudebního
skladatele a virtuosa Karla Moora v předchozím měsíci „sice
finančně nedopadl skvěle, morálně však výsledek byl uspokojující“.)

Fotografie prvního bodu stanov Občanské besedy z roku 1872:
„Účelem spolku jest pěstovati ušlechtilé zábavy zpěvem, hudbou, tancem, deklamacemi, přednáškami...“ (Stanovy jsou uloženy v kartonu korespondence Občanské besedy v SOkA
Pardubice.)

Význam Masarykovy pøednáškové akce
Roku 1906 byly učiněny důležité kroky na Masarykově
cestě do čela českého národa. Jak jsme mohli pozorovat,
přednáškové turné Masarykovi přineslo mimo jiné větší popularitu. Důležitá byla osobní setkání s mužem, kterého obyvatelé českých zemí zatím znali spíše z karikatur a očerňujících zpráv. Téma přednášek bylo tentokrát v souladu s obecným
míněním a naladěním české společnosti.
Hned rok následující přinesl plody této činnosti. Roku 1907
poprvé proběhly volby na základě i Masarykem požadovaného a v přednášce připomínaného všeobecného, rovného
volebního práva. (Politika však byla stále výsadou mužů,
ženám bylo volební právo přiznáno až v nové republice.)
T. G. Masaryk byl zvolen poslancem Říšské rady. (V jeho životě se tak stalo už podruhé.) Pomyslnou třešinkou na dortu
přednáškové akce byla roku 1907 druhá cesta do USA. Masaryk zde opět přednášel. O kom nebo o čem? Samozřejmě
o Havlíčkovi a jeho významu.

Ohlas Masarykovy pøednášky v Pøelouči
Ve výše uvedených souvislostech je zarážející, jak málo
pozornosti je Masarykově přednášce věnováno v přelouč-
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ských archivních pramenech. I v samotné protokolní knize
Občanské besedy najdeme k tomuto tématu celkem deset,
na různých místech roztroušených vět. Téměř všechny byly
citovány. Zbývá jen na základě protokolu z 6. 12. roku 1906
připomenout, že na schůzi tohoto dne bylo provedeno vyúčtování přednášky a bylo usneseno, že profesoru Masarykovi bude zasláno písemné poděkování.Nahlédneme-li do
městské kroniky, budeme udiveni ještě více. Zápisy o událostech roku 1906 se nachází na 22 stranách (s. 452–473).
Téměř celá polovina zápisů (do s. 462) pojednává o problému defraudace městského úředníka Karla Ošťádala, což je
kauza dobře popsaná v Dějinách města Přelouče. V druhé
polovině zápisů se objevuje řada poznámek o kulturních
událostech – o umělecko-průmyslové výstavě, jejíž součástí
byla výstava obrazů přeloučského rodáka Brunnera-Dvořáka. Následují dokonce poznámky o přednáškách v Přelouči,
ale pouze těch, které pořádal Muzejní spolek (21. 1. – J. V. Diviš: Archivy východních Čech, 8. 7. – patrně opět Diviš: Budoucí úkoly města Přelouče, b. d. – Václav Schuster z Prahy:
Otázka řemeslnická...). Dále můžeme zaregistrovat přípis
k 60. narozeninám Svatopluka Čecha, návrh učitele měšťanské školy Gustava Heřmana, aby byla ze zasedací síně
vybudována obrazárna. Když už ztrácíme naději na nalezení jakékoli zmínky o Masarykově přednášce, na straně 473
přeci něco najdeme – poslední a jedinou, dle všeho později
připsanou větu: „Dne 25. listopadu 1906 přednášel v Obč. besedě zdejší PhDr. Tomáš Gar. Masaryk.“
Jedná se o nezájem, lhostejnost? Je to důsledek maloměstských poměrů Přelouče, která raději propírá Ošťádalovu zpronevěru? Nebo je to snad politicky motivovaný nezájem města, v jehož čele jsou představitelé mladočechů, s nimiž
se Masaryk před lety rozešel? Jednoznačnou odpověď už asi
dnes nenalezneme.

V městské kronice je Masarykově přednášce věnována jediná věta – psaná jiným rukopisem, a doplněná tedy patrně později mimo původní oficiální zápis.
(pokračování příště)
Martin Štěpánek

Přeloučský ROŠT
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Martin Luther 2017
500 let reformace
Letos je to právě 500 let od události, která silně ovlivnila tehdejší církev.
A přitom to začalo velmi nenápadně.
31. 10. 1517 muž ve zralém věku přibil na dveře chrámu ve Wittenbergu 95 tezí, v nichž kritizoval tehdejší církev. Od té doby se
jeho myšlenky šířily celou tehdejší
německou říší i po celé Evropě.
„Připomínat si tuto evropskou reformaci v Česku je zajímavým momentem zejména proto, že česká reformace předcházela té evropské o několik generací. Zatímco Jan Hus nebo
jeho žák Jeroným Pražský za své názory skončili v plamenech na břehu
Rýna, Martin Luther se o sto let později dožil na tehdejší dobu poměrně
úctyhodného věku 62 let. Úplně jednoduché to ovšem neměl, ale díky
ochraně saského kurfiřta Fridricha III.
Moudrého se vyhnul mučení i soudním řízením.“
„Skutečnou tragédií středověké církve bylo to, že nešla s dobou. Nebyla
pokroková, neposkytovala správné
duchovní vedení, byla zpátečnická
a úpadková…“ To říká kniha ‚Příběh
reformace‘ o mocné římskokatolické
církvi, která ovládala většinu Evropy
od 5. do 15. století n. l.

Náboženský dům
se v západní Evropě rozpadl
Když propukla bouře reformace,
náboženský dům v západní Evropě se
rozpadl. Býval pod takřka úplnou nadvládou římskokatolické církve a nyní
se stal rozděleným domem. Jižní Evropa – Itálie, Španělsko, Rakousko a část
Francie zůstaly převážně katolické.
Zbytek se rozpadl na tři hlavní větve,
luteránskou v Německu a Skandinávii, kalvínskou neboli reformovanou
ve Švýcarsku, Nizozemí, částech Francie a anglikánskou v Anglii. Mezi nimi byly roztroušeny menší, ale radikálnější skupiny, nejprve novokřtěnci
a později menonité, huterité a puritáni, kteří časem zanesli svou víru do
Severní Ameriky. Během let se tyto
hlavní větve dále rozpadaly na stov-
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ky dnešních denominací – presbyteriánskou, episkopální, metodistickou,
baptistickou, kongregační.

Kdo byl Martin Luther
a proti čemu protestoval?
Stejně jako Viklef a Hus před ním
byli Martin Luther učený mnich. Byl
také doktorem filozofie a profesorem
biblických studií na Wittenberské univerzitě. Získal si značné jméno svým
hlubokým pochopením Bible. Přestože měl vyhraněné názory na otázku
spásy, neboli ospravedlnění vírou spíše než skutky nebo pokáním, ani ho
nenapadlo rozejít se s římskou církví.

Zveřejnění tezí nebylo plánovanou
vzpourou, ale protestem proti prodeji odpustků. Však Luther nazval svých
95 tezí ‚Disputace k objasnění moci
odpustků‘. Neměl ani tak v úmyslu
zpochybnit autoritu církve, jako spíš
poukázat na výstřelky a zlořády ve
věci prodeje papežských odpustků.
Za pomoci nedávno vynalezeného knihtisku (1447/1448) tyto výbušné myšlenky dospěly do jiných částí Německa a také do Říma. Římská
církev nejdříve s Lutherem jednala
a vyzvala ho, aby odvolal. Když odmítl, byla proti němu použita církevní
i politická moc. V roce 1520 vydal papež bulu neboli edikt, který nařizoval
spálení jeho knih a zakazoval mu kázat. Nato Luther se vzpurností veřejně spálil papežskou bulu. Papež ho
v roce 1521 exkomunikoval.
Ještě téhož roku byl Luther povolán ke sněmu do Wormsu. Byl souzen
císařem Svaté říše římské Karlem V.
a šesti kurfiřty německých států. Když
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na něho opět naléhali, aby odvolal,
pronesl své slavné prohlášení: „Pokud
nebudu usvědčen Písmem a prostým
rozumem,… nemohu a nechci nic odvolat,...“ Nato byl císařem prohlášen
za psance. Avšak panovník jeho vlastního státu, kurfiřt Friedrich Saský, mu
pomohl a nabídl mu útočiště na hradě Wartburgu.

Překlad Lutherovy Bible měl vliv
na německý jazyk a kulturu
Tato opatření šíření Lutherových
myšlenek nezastavila. V bezpečí Wartburgu se deset měsíců věnoval psaní
a překládání Bible. Přeložil Řecká písma do němčiny z Erasmova řeckého
textu. Později následovala Hebrejská písma. Ukázalo se, že Lutherova
Bible je přesně to, co prostý lid potřeboval. Podle zpráv bylo za dva měsíce
prodáno pět tisíc výtisků, za dvanáct
let 200 tisíc. Její vliv na německý
jazyk a kulturu se často srovnává
s vlivem Bible krále Jakuba na
angličtinu a Kralické bible na češtinu a slovenštinu.
Po Wormském sněmu získalo reformační hnutí lidovou podporu. Na
Augsburském sněmu Luteráni předložili svou víru v dokumentu, v tzv.
Augsburském vyznání, které sepsal
Filip Melanchthon a které bylo založeno na Lutherově učení. Dokument
byl laděn nanejvýš smířlivě, ale římská církev jej odmítla a roztržka mezi protestantstvím a katolictvím se
stal nesmiřitelnou. Stalo se skutečností, že mnoho německých států se
postavilo na Lutherovu stranu a brzy
následovala Skandinávie.
Jaké měla reformace účinky
Vznikly tři hlavní směry reformace – luteránský, kalvinský a anglikánský. Reformace nesporně změnila běh
dějin západního světa. „Účinkem reformace bylo povznesení lidu k žízni
po svobodě a vyššímu a čistšímu občanství. Kamkoli se protestantismus
rozšířil, tam se stali lidé sebejistějšími,“ napsal Jon R. Hurst ve své knize ,Krátké dějiny reformace‘. Mnoho
učenců se domnívá, že by západní
civilizace, jakou ji známe, nebyla bez
reformace možná.
Marcela Danihelková
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DOSAVADNÍ PODZIMNÍ VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI
+ PROGRAM NA LISTOPAD
A – TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA)

sobota 30. 9.
HC JESTŘÁBI – HBC AUTOSKLO-H.A.K. PCE

0 : 9 (0:1, 0:3, 0:5)

neděle 24. 9.
HC JESTŘÁBI – HBC PLZEŇ-LITICE
Branky: Moravec 2x, Svoboda, Stoklasa

4 : 2 (0:0, 3:0, 1:2)

sobota 7. 10.
HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PCE – HC JESTŘÁBI 15 : 0 (8:0, 4:0, 3:0)

čtvrtek 28. 9.
JUNGLE FEVER KLADNO – HC JESTŘÁBI
Branky: Moravec 2x, Hejhal, Mucha

2 : 4 (1:1, 1:0, 0:3)

sobota 14. 10.
HC JESTŘÁBI – JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC
Branky: Dostál 3x, Moravec

neděle 1. 10.
HC JESTŘÁBI – HBC NOVÉ STRAŠECÍ 2 : 1 po s.n. (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0)
Branky: Svoboda, Moravec
sobota 7. 10.
SK JIHLAVA – HC JESTŘÁBI
Branka: Svoboda

6 : 1 (3:0, 0:0, 3:1)

neděle 8. 10.
HBC PRACHATICE – HC JESTŘÁBI
Branka: Čapek

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

neděle 15. 10.
HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PCE – HC JESTŘÁBI 0 : 6 (0:2, 0:1, 0:3)
Branky: Raška, J. Svoboda, Fišer, Hutla, Moravec, P. Svoboda

PROGRAM NA LISTOPAD
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle

5.11.
11.11.
12.11.
19.11.
25.11.
26.11.

15:00
15:00
14:00
14:00
14:00
14:00

TJ Snack Dobřany
SK Kelti 2008
HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč
HBC Nové Strašecí
HC Jestřábi Přelouč

HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč
Jungle Fever Kladno
SK Kometa Polička
HC Jestřábi Přelouč
HBC Prachatice

PROGRAM NA LISTOPAD
sobota 4.11. 8:30 HBC Autosklo-H.A.K. Pce HC Jestřábi Přelouč
sobota 11.11. 15:00 HC Jestřábi Přelouč
HBC JTEKT Svítkov
Stars Pardubice
sobota 18.11. 12:00 Ježci Heřmanův Městec HC Jestřábi Přelouč

MINIPŘÍPRAVKA (PŘEBOR VČ)
SOBOTA 30. 9. SVITAVY
Tomáš Hájek:
„Turnaj minipřípravek ve Svitavách hodnotíme z herního i organizačního hlediska jako úspěšný. Z pěti utkání jsme dvakrát podlehli a třikrát se nám podařilo zvítězit, což je pro motivaci hráčů do další práce určitě dobře. Turnaje obecně obvykle běží dle
harmonogramu a tak ani z tohoto hlediska není co vytknout.
Mám výtku k nebezpečnému plastovému povrchu, ale tato blbost
se tak úspěšně šíří republikou, že to již nemá cenu komentovat.
Upřímně nechápu proč nejsou odměněni medailisté.“
HC Jestřábi Přelouč – HBC Svítkov Stars
HC Jestřábi Přelouč – TJ Sršni Svitavy
HC Jestřábi Přelouč – HBC Rangers Opočno
HC Jestřábi Přelouč – TJ Lokomotiva ČT
HC Jestřábi Přelouč – HBC Chlume n. Cidlinou
Další informace na www.hcjestrabi.cz.

B – TÝM (2. NÁRODNÍ LIGA – VÝCHOD)
sobota 23. 9.
HC JESTŘÁBI B – HbC CHLUMEC N. CIDLINOU 1 : 5 (0:0, 1:2, 0:3)
Branka: Hudec
sobota 30. 9.
HC JESTŘÁBI B – HBC RANGERS OPOČNO
Branky: Hudec, Kade, Kopa, Pospíšil

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

sobota 7. 10.
SK HOKEJBAL ŽAMBERK – HC JESTŘÁBI B 2 : 3 po s.n. (0:0, 1:1,
Branky: Hudec 2x, M. Pospíšil
2:1 – 0:1)
sobota 14. 10.
1. HBC SVITAVY – HC JESTŘÁBI B
Branky: Slanina 3x, Hudec, Raška

8 : 5 (1:1, 6:1, 1:3)

PROGRAM NA LISTOPAD
sobota 4.11. 13:00 TJ Lokomotiva Č. Třebová
sobota 11.11. 17:00 HC Jestřábi Přelouč B
sobota 18.11. 13:30 HBC Hradec Král. 1988 B
sobota 25.11. 14:00 HbC Chlumec n. Cidlinou

HC Jestřábi Přelouč B
Ježci Heřmanův Městec
HC Jestřábi Přelouč B
HC Jestřábi Přelouč B

STARŠÍ ŽÁCI (LIGA – VÝCHOD)
sobota 23. 9.
HC JESTŘÁBI – SK HOKEJBAL LETOHRAD
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0 : 3 (0:0, 0:1, 0:2)

4 : 3 (1:1, 0:2, 3:0)

0:2
1:0
4:2
8:1
0:1
- fáda -

11. ročník Excalibur Fichtcup
„V sobotu 14. 10. se za krásného počasí sjeli účastníci 11. ročníku Excalibur
Fichtlcupu. Jde o závod strojů Jawa 50,
jejich 2-členných posádek a 4-hodinového limitu, během kterého se snaží
ujet co nejvíce kol. Letošního ročníku
se zúčastnilo 34 strojů a na rozbahněné trati na polygonu firmy Excalibur
army to rozhodně nebylo nic lehkého,
pádů a technických problémů bylo
opravdu dost. Po uplynutí časového limitu dosáhla vítězná posádka Miloslav
a Jiří Chrtkovi celkového počtu 58 kol,
což znamená ujetí vzdálenosti téměř
100 km v obtížném terénu. Na závěr
bych chtěl poděkovat všem sponzorům
a organizátorům akce.“
Jaroslav Šebestián

Přeloučský ROŠT
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Pod basketbalovými koši
... o první mistrovské body –
nejlépe si zatím vedou ženy!
Muži A:
BK NAPOS Vysoká n. Labem – BK Přelouč

77 : 50 (41:19)

Body: Pacák 18, Zikmunda 13, Truneček 7, Konvalina 4, Richtr 3, Šindelář 2, Tondr 2, Bulušek 1

BVK Holice – BK Přelouč

69 : 65 (33:31)

Body: Konvalina 15, Zikmunda 13, Bulušek 9, Pacák 7, Richtr 6, Truneček 5, Blažek 5, Tondr 5

Muži B:
Sokol Vysoké Mýto – BK Přelouč

98 : 60 (41:36)

Body: Kmošek 18, Dašek 14, Tužil 13, Kubát 13, Haas 2

BK Přelouč – TJ Sokol Jaroměř-Josefov

51 : 59 (28:23)

Body: Kmošek 19, Priessnitz 11, Kubát 11, Pála 10

Sokol Nová Paka – BK Přelouč

89 : 56 (42:23)

Body: Priessnitz 19, Kubát 17, Škarda 9, Válek 4, Špeta 4, Kautský 3

TJ Trutnov – BK Přelouč

106 : 45 (48:20)

Body: Kubát 15, Priessnitz 13, Pála 12, Špeta 3, Haas 2

Ženy:
Sokol Hradec Králové – BK Přelouč

69 : 77 (36:38)

Body: Žáková N. 24, Němečková 19, Roubová T. 17, Nešetřilová 13, Doležalová 4

BSK TJ Jičín – BK Přelouč

37 : 86 (17:37)

Body: Žáková N. 27, Němečková 18, Humlová 15, Roubová T. 15, Doležalová 7, Roubová R. 4

BK Přelouč – Loko Trutnov

76 : 36 (42:22)

Body: Němečková 19, Žáková N. 14, Humlová 14, Nešetřilová 9, Doležalová 7, Kralevičová 7, Roubová T. 4, Fričová 2

Kadeti U 17:
Spartak Rychnov n. Kněžnou – BK Přelouč

83 : 45 (41:25)

Body: Kouba 9, Priessnitz 9, Plaček 9, Souček 8, Vamberský 6, Bukovič 4

Spartak Rychnov n. Kněžnou – BK Přelouč

71 : 65 (39:33)

Body: Plaček 21, Vamberský 17, Priessnitz 10, Souček 10, Kouba 5, Bukovič 2

Kadetky U 17:
TJ Sokol Stěžery – BK Přelouč

87 : 58 (29:31)

Body: Písařová 26, Hejná 9, Petrová M. 7, Jochová 7, Novotná K. 5, Smejkalová 3, Kahlová 1

TJ SOKOL Stěžery – BK Přelouč

71 : 61 (33:25)

Body: Hejná 25, Jochová 8, Štainerová 9, Smejkalová 5, Petrová M. 4, Novotná K. 4, Písařová 4, Kahlová 2

Pastelka Mladá Boleslav – BK Přelouč

71 : 36 (33:15)

Body: Písařová 10, Novotná K. 9, Lankašová 6, Petrová M. 4, Štainerová
4, Petrová A. 2, Hejná 1

Pastelka Mladá Boleslav – BK Přelouč

69 : 49 (39:27)

Body: Písařová 14, Smejkalová 11, Štainerová 10, Hejná 7, Petrová A. 4,
Lankašová 2, Petrová M. 1

Minižáci U 12:
Sokol Přelouč – SŠB Pardubice

57 : 53 (32:29)
67 : 31 (34:15)

Body: Kysilka 15, Uchytil 6, Novotný 4, Barcal 4, Vomlel 2

Sokol Nová Paka – Sokol Přelouč

68 : 67 (39:42)

Body: Barcal 30, Uchytil 14, Kysilka 13, Dostál 4, Dobruský 2, Válek 2,
Novotný 2

Rozpis na jednotlivá domácí utkání najdete na basketbalových
stránkách nebo ve vývěsce oddílu!
D. Rambousková
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80 : 74 (17:20, 35:36, 58:53)

Body: Zikmunda 24(14/12), Konvalina 16(4/2), Bulušek 14(4/3, 3x3), Šindelář 11(2/2, 3x3), Sojka 8(6/3, 1x3), P. Richtr 4(2/0), Tondr 3(3/1),
Truneček, V. Richtr
Fauly: 18 – 27; TH: 35/23 – 13/7; Trojky: 7 – 3; TCH: 0 – 3
Rozhodčí: Šafařík, Scholzová
Jak ukazuje skóre jednotlivých období, byl celý zápas nesmírně vyrovnaný. Úvod střetnutí vyšel lépe domácím hráčům, hosté však postupně přebírali iniciativu a ujali se na konci prvního období mírného vedení.
Do začátku druhé desetiminutovky vstoupili Přeloučáci opět o něco lépe a ještě během první minuty otočili stav ve svůj prospěch. Poté přišlo bohužel několik nedaných loženek a zbytečných zaváhání na obranné polovině
a Valaši šli opět do mírného vedení. Žádný tým si v této části hry nevypracoval větší náskok.
Další nepřesnosti a špatná komunikace v obraně zajistili hostům ve
třetí čtvrtce opět mírné vedení. V těchto chvílích naštěstí podržela domácí
hráče přesná tříbodová střelba, když se v rozmezí pěti minut trefili 4x. Na
konci čtvrtiny si dokonce vytvořili mírný náskok.
Ten se podařilo ve 36 minutě ještě navýšit a naše vedení bylo poprvé
dvojciferné. V této části hry byla důležitá nedisciplínovanost hostů, kterou
domácí ze šestek trestali. Díky závěrečnému presingu pak hosté z Valmezu
stav zkorigovali.

Pøeloučští futsalisté
na prahu jubilejní sezóny
Futsaloví hráči z klubu FC Mazáci Přelouč vstupují tento měsíc už do
jubilejní páté sezóny. Našim fanouškům se opět představíme v Okresní futsalové lize Kolín, v níž se postupně utkáme s celky Řečan, Chvaletic, Kutné
Hory a třemi kolínskými týmy – Věšákem, Krampolem a výběrem Borky ligy.
Po loňském třetím místu v soutěži je cíl pro letošní ročník jasný. V jubilejní
páté sezóně od založení klubu chceme kolínskou okresní ligu vyhrát a postoupit do krajského přeboru. Aby nezůstalo jen u planých řečí, snažíme
se už od začátku října pravidelně trénovat v městské sportovní hale, kde
pochopitelně sehrajeme i všechna svá domácí utkání. Na venkovní zápasy
pak budeme stejně jako v minulých sezónách vypravovat autobus, který můžou využít i naši početní příznivci. Při domácích utkáních se pak fanoušci
Mazáků můžou jako vždy těšit na poločasovou soutěž o zajímavé ceny.
Doufáme ovšem, že si cestu do přeloučské sportovní haly najdete především
díky dobrému futsalu a že nám tak v cestě za vysněným postupem budete pořádně fandit! Aktuální novinky a zajímavosti z našeho klubu můžete
sledovat na webu www.mazaciprelouc.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Václav Rokyta,
předseda klubu FC Mazáci Přelouč

FC MAZÁCI PŘELOUČ

Body: Kysilka 30, Uchytil 13, Novotný 6, Čtvrtečka 4, Verunáč 2, Synek 2

Sokol Nová Paka – Sokol Přelouč

BK Přelouč – KK Valašské Meziříčí

52 : 81 (34:37)

Body: Kysilka 29, Verunáč 7, Dostál 4, Novotný 4, Vomlel 4, Čtvrtečka 2,
Uchytil 2

Sokol Přelouč – SŠB Pardubice

la Českého poháru hráči KK Valašské Meziříčí. Ani jeden z týmů nebyl díky
termínu ve všední den kompletní. Přeloučské trápily převážně posty rozehravačů, když nebyli k dispozici Pacák, Blažek a Dašek.

90 : 50 (53:16)

Body: Nešetřilová 23, Němečková 16, Roubová T. 14, Kralevičová 12, Žáková N. 12, Humlová 10, Doležalová 3

BK Přelouč – Sokol Nová Paka

Nymburk v Pøelouči?
Ve středu 18. října zavítali na palubovku BK Přelouč v rámci třetího ko-

1. kolo
2. kolo
3. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

1. OKRESNÍ FUTSALOVÁ LIGA KOLÍN 2017/2018
Krampol Kolín – FC MAZÁCI PŘELOUČ
19. 11.
FC MAZÁCI PŘELOUČ – Baník Chvaletice
26. 11.
N. P. C. Kutná Hora – FC MAZÁCI PŘELOUČ
30. 11.
Startip Řečany – FC MAZÁCI PŘELOUČ
17. 12.
FC MAZÁCI PŘELOUČ – Borky liga Kolín
6. 1.
FC MAZÁCI PŘELOUČ – Věšák Butabi Kolín
14. 1.
FC MAZÁCI PŘELOUČ – Krampol Kolín
20. 1.
Baník Chvaletice – FC MAZÁCI PŘELOUČ
27. 1.
FC MAZÁCI PŘELOUČ – N. P. C. Kutná Hora
3. 2.
FC MAZÁCI PŘELOUČ – Startip Řečany
17. 2.
Borky liga Kolín – FC MAZÁCI PŘELOUČ
24. 2.
Věšák Butabi Kolín – FC MAZÁCI PŘELOUČ
4. 3.

19:30
18:30
20:15
20:00
19:30
18:30
19:00
16:00
17:30
18:30
16:30
18:30
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Vydaøený vstup do florbalové sezony pro mužské Áčko
Nejnižší celostátní soutěž, divize mužů, nám po letní přestávce opět začala a mužský A-tým Orla Přelouč v ní zahájil již
pátý ročník. I pro tentokrát je prvořadým cílem hlavně udržení
v této soutěži a poté samozřejmě co nejvyšší možné umístění.
Hned na úvod však čekal asi nejtěžší celek v lize a největší
favorit na postup, FbC Innebandytos Hradec Králové. K tomu
ještě na jeho domácí půdě. To vše možná zapříčinilo až příliš
velký respekt k soupeři a prohospodařenou první třetinu v poměru 3:0 pro domácí. Ve druhé třetině se však Orel začal postupně osmělovat a vyrovnávat hru. Do třetí části se však šlo za stavu 4:1, a když navíc Hradec hned po jejím začátku potrestal další
chybu v přeloučské obraně, narostlo skóre už na 5:1. V tu chvíli
by si zřejmě nikdo nevsadil na zdramatizování utkání. Poté však
hradečtí nepochopitelně svojí nedisciplinovaností dovolili Přelouči dostat se zpátky do zápasu. Domácí Koldinský si totiž svoji nespokojenost se svým vyloučením vylil na rozhodčím, když si
neodpustil hrubou urážku na jeho adresu. Výsledkem pro něj byla červená karta a několik zápasů stop od disciplinární komise.
Orlu dlouhá přesilová hra umožnila dostat se do tlaku a v závěru
ještě snížit na rozdíl jen jediné branky. Vyrovnat už sice nestihl,
ale výsledek na horké favoritově půdě to rozhodně špatný není.
Škoda jen několika individuálních chyb, které zkušený soupeř
nekompromisně trestal.
V druhém kole Přelouč zajížděla až do podhůří Krkonoš, kde
na ni čekalo orelské derby s místní Rtyní v Podkrkonoší. Diváci
mohli vidět velmi vyrovnaný zápas, ve kterém ani jeden tým nepovolil tomu druhému odskočit alespoň o dvě branky. Utkání
tedy došlo do prodloužení, které však rozhodující branku nenabídlo a rozřešení tak musely dát až samostatné nájezdy. Tyller
v nich vychytal všechny tři soupeřovi střelce a Jezdinský ve třetí sérii rozhodl o druhém bodu navíc pro svůj tým. Orel si tak připsal důležité první dva body v sezoně.
Třetí kolo mohli poprvé v tomto ročníku zhlédnout diváci
v přeloučské hale. V něm Orel hostil oblíbeného soupeře TJ Centropen Dačice, na které vždy uměl zahrát. Po hříchu to však byl
zatím nejhorší letošní výkon. Ze začátku tomu ještě nic nenasvědčovalo. Přelouč šla po první třetině do kabin s dvoubrankovým náskokem, o který se zasloužili R. Křinka a Jezdinský. To
však bylo bohužel od domácích v tomto zápase v podstatě vše.
Nevysvětlitelné polevení ve druhé části zapříčinilo pět kusů
v Albrechtově bráně a otočení skóre. I ve třetí třetině dál padaly
branky jen do přeloučské klece. V závěru už jen kosmeticky upravoval Mareš. „Nedisciplína a slabá fyzická kondice nám dnes
vzala možnost solidního, hrdého výsledku,“ nebyl spokojený
s hrou svého týmu trenér Bulíček.
V následujícím utkání musel Orel na tento nepovedený výkon zapomenout. Na přeloučskou palubovku totiž přijel rival
z Chrudimi. A nutno podotknout, že se to domácím rozhodně
povedlo. Oba týmy nabídly divákům florbal ve vysokém tempu
a plný nasazení, který se musel líbit. Od začátku do konce byl
k vidění jiný tým než den předtím. Na přeloučských hráčích bylo vidět odhodlání, bojovnost a chuť hrát. Když se k tomu přidal
čarující Albrecht v brance a neprostupný „Paulinho“ Kurka v obraně, namíchal se vítězný tříbodový koktejl v poměru 5:3. Spokojený tentokrát mohl být i trenér Bulíček, který zápas shrnul
do výstižné rovnice. „Disciplína + týmový duch = 3 body.“
Přelouč tak má zatím po čtyřech odehraných utkáních na
svém kontě 5 bodů a okupuje klidný střed tabulky.
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FbC Innebandytos Hradec Králové – Orel Přelouč 6:5 (3:0, 1:1, 2:4)
Branky (asistence) hostů: 24. Knížek, 47. Verunáč (Pozler), 51. R. Křinka
(Pozler), 57. Mareš (Pozler), 60. Verunáč (Pozler).
Sestava hostů: Tyller, Udatný – Mareš, Verunáč, Kurka, M. Křinka, Pozler,
Maček, R. Křinka, Kot, Bulis, Knížek.
Orel Rtyně v Podkrkonoší – Orel Přelouč 5:6 po sam. náj. (2:2, 2:1, 1:2 – 0:0)
Branky (asistence) hostů: 6. Jezdinský (Pozler), 20. Bulis (Mareš), 34. Verunáč (Jezdinský), 41. Pozler (Mareš), 43. Maček (Kot), rozhodující nájezd Jezdinský.
Sestava hostů: Tyller – Mareš, Verunáč, Kurka, M. Křinka, Pozler, Jezdinský,
Maček, R. Křinka, Kot, Bulis, Jirák.
Orel Přelouč – TJ Centropen Dačice
3:8 (2:0, 0:5, 1:3)
Branky (asistence) domácích: 9. R. Křinka (Janata), 11. Jezdinský (Knížek),
58. Mareš.
Sestava domácích: Albrecht, Tyller – Mareš, Verunáč, Kurka, M. Křinka,
Pozler, Jezdinský, Maček, R. Křinka, Kot, Janata, Knížek.
Orel Přelouč – FBK Piráti Sokol Chrudim
5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
Branky (asistence) domácích: 9. Mareš (Verunáč), 20. Jezdinský (Knížek),
25. Pozler, 36. R. Křinka (Knížek), 46. R. Křinka (Janata).
Sestava domácích: Albrecht, Tyller – Mareš, Verunáč, Kurka, M. Křinka,
Pozler, Jezdinský, Maček, R. Křinka, Kot, Janata, Knížek, Kopecký.

Dále bychom chtěli upozornit na akci, která nemá v dosavadní florbalové historii v Přelouči obdoby. Do místní
sportovní haly totiž zamíří Superligový pohár pro mistra
ČR!!! Hlavní florbalový sponzor Orla Přelouč, firma FAT
PIPE, bude v úterý 7. listopadu od 17:00 hod. pořádat veletrh své nové kolekce. A v rámci akce dorazí tváře této
značky, reprezentanti ČR a zároveň také loňští ligoví mistři Martin Pražan a Tom Ondrušek i s mistrovským pohárem! V přeloučské hale bude k vidění prezentace produktů, testování a objednávky nové kolekce a také focení
s mistrovskou trofejí a autogramiáda. Srdečně tak zveme
všechny hráče, rodiče, partnery a přátele, přijďte si s námi užít parádní akci a využít jedinečnou šanci sáhnout
si na superligový pohár.
Na závěr pak upozorňujeme zejména děti a jejich rodiče, že
stále probíhají bezplatné náborové tréninky pro nové Orly a Orlice v Městské sportovní hale v ulici Za Fontánou, na které stačí přijít dle následujícího rozpisu vždy v úterý a čtvrtek:
přípravky (ročník narození 2009 a mladší): 17.00–18.30 hod.
(tělocvična ZŠ Masarykova)
elévové a elévky (2007–2008):
16.00–17.30 hod.
mladší žáci a žákyně (2005–2006):
16.00–17.30 hod.
starší žáci a žákyně (2003–2004):
17.30–19.00 hod.
dorost (2001–2002):
17.30–19.00 hod.
juniorka (1999–2000):
17.30–19.00 hod.
Vlastní florbalová hůl není nezbytností, vybavení včetně brankářské výstroje můžeme zapůjčit. Pro více informací pište na
e-mail kumstyr@atlas.cz nebo volejte na číslo 732 610 593.
autor: Michal Pleskot
Distribuční místa Přeloučského ROŠTU
 Trafika v kopečku Bryknerovi, Hradecká ulice, Přelouč  Trafika ELMAT
CZ, Pražská ulice, Přelouč  Trafika Dvořáček, ulice 28. října, Přelouč 
Městská knihovna Přelouč  Kulturní a informační centrum města Přelouč, Masarykovo náměstí, Přelouč  EUC Klinika – recepce, Libušina ulice,
Přelouč  AMIPA s. r. o., Pražská ulice, Přelouč  Lékárna TREND, ulice
28. října, Přelouč  Stánek s občerstvením, Jaselská ulice, naproti hlavní
bráně firmy KIEKERT Přelouč 
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