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Milí čtenáři a dopisovatelé do Přeloučského ROŠTU,
dovolte mi poděkovat vám za celoroční přízeň
a popřát vám jménem svým i jménem celé redakční rady
šťastné a poklidné Vánoce,
mnoho zdraví a spokojenosti do nového roku.
Máme pro vás pod stromeček překvapení,
které vám prozradí první vydání Roštu v roce 2018.
Marcela Gryčová a redakční rada Roštu

Zprávy z radnice
V pořadí již 91. rada města proběhla
6. listopadu 2017 a na programu jednání
bylo například petice občanů z domů č.p. 163
až 1364 v ulici Jižní, kteří žádali odstranit lavice a stoly u jejich domu. Rada města schválila návštěvní řád dětského hřiště Jižní I. a provozní řád veřejných hřišť, smlouvu uzavíranou
s Pardubickým krajem ev. číslo ODSH/17 o zajištění dopravní obslužnosti na části území
Pardubického kraje v období od 10. 12. 2017
do 8. 12. 2018 a úhradě nákladů s tím spojených. Za zmínku určitě stojí i schválení příkazní smlouvy, uzavíranou se společností
PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161, na vypracování žádosti
o poskytnutí příspěvku pro naplňování programu zaměřeného na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty z rozpočtu SFDI pro
rok 2018 na výstavbu stezky pro chodce a cyklisty mezi Přeloučí a místní částí Lhota za částku 25.000,00 Kč bez DPH a na případnou administraci poskytnutého příspěvku za částku
5.500,00 Kč bez DPH. Na této radě se také
odsouhlasilo mimo jiné umístění poutního
kamene (desky) na pozemku p.č. 176 v k.ú,
Přelouč (na travnaté ploše u vchodu do kostela sv. Jakuba). S tímto souhlasem zároveň
vydává rada města i souhlas spolku Ultreia, z.s.
k vylepení značky (žlutá mušle na modrém
poli, nálepka 5x5 cm) na městském mobiliáři
(sloupy veřejného osvětlení, lavičky, odpadkové koše, městský orientační systém) pro vyznačení trasy Východočeské Svatojakubské
cesty na katastru města. Prosincovému zastupitelstvu rada doporučila schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Rada města zamítla Žádost o poskytnutí finančního daru na dokončení dokumentárního filmu natáčeného v Přelouči a Paříži o exhumaci ostatků vězně pana Casimira
Oberfelda.
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92. rada města zasedala 14. 11. 2017
a vzala na vědomí předložené protokoly z otevírání obálek a 2. jednání hodnotící komise.
Zároveň schválila předloženou smlouvu o závazku veřejné služby Dlouhodobé zajištění
dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících s dodavatelem ARRIVA VÝCHODNÍ
ČECHY a.s., Na Ostrově 177, Chrudim 537 01,
IČO: 25945408 a souhlasí s jejím uzavřením
na 10 let do 31. 12. 2027. Rada také rozhodla o tom, že nejvhodnější nabídku v řízení
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti
územního obvodu města Přelouč veřejnými
službami v přepravě cestujících podal uchazeč ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, Chrudim 537 01, IČO: 25945408,
s nabídkovou cenou 26.444.871,62 Kč na dobu 10 let. Rozhodnutí rady města odpovídá
závěru hodnotící komise, uvedenému v protokolu z 2. jednání komise dne 9. 11. 2017.
Zatím poslední celkem 93. rada města
proběhla 20. listopadu 2017 vzala na vědomí nabídku projektu Lepší místo“ společnosti Prostor PLUS o.p.s., Na Pustině 1068,
Kolín, celkový přehled požadavků komisí
místní samosprávy, osadních výborů a příspěvkových organizací, uplatněných u Odboru správy majetku k zařazení do rozpočtu
města na rok 2018, Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 1. 11.
2017, Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 25. 10. 2017,
Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 8. 11. 2017, Zprávu místostarosty o financování 23. ročníku udílení
cen Františka Filipovského za dabing. Mimo
jiné schválila Smlouvu o spolupráci mezi
obcemi ve formě poskytování pečovatelské
služby pro obec Přelovice s platností od podpisu smlouvy, Plán inventur na rok 2017.
Odsouhlasilo se možné použitím znaku města na propagačních materiálech k výstavě
o perleťářství pořádanou Muzeem Blanenska v roce 2018. Rozhodlo se, že finanční

spoluúčast vlastníků nemovitostí na výstavbu kanalizačních přípojek v místních částech Lhota a Škudly bude činit 10.000,00 Kč
pro každou připojovanou nemovitost.
XVIII. zasedání Zastupitelstva města
Přelouče se konalo 26. 10. 2017 a projednalo změnu č. 1 územního plánu Přelouč,
návrh záměru na uzavření dodatku smlouvy se společností KK Investiční s.r.o., návrh
na schválení aktualizované studie zástavby
Na Hodinářce a záměru na prodej pozemků
pro III. etapu výstavby, zprávu o činnosti rady města v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního,
návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice a Mělice, návrh rozpočtového opatření
č. 5 rozpočtu města pro rok 2017, majetkové
převody, podnět p. Radka Straky k provedení přezkumného řízení, schválení darovací
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ZŠ
a PŠ Svítání o.p.s. Všechna usnesení z tohoto
zastupitelstva naleznete na stránkách města.
Marcela Gryčová

Sběrný dvùr o Vánocích
V souvislosti s blížícím se koncem roku přinášíme občanům našeho města informaci týkající se omezení provozní doby sběrného dvora o vánočních svátcích.
Sběrný dvůr bude v pondělí 25. prosince
a v pondělí 1. ledna uzavřený. V ostatní provozní dny bude otevřený v normální otevírací době. Svoz popelnic a kontejnerů na
směsný komunální odpad proběhne beze
změny. Děkujeme za pochopení.

Svoz plastù od rodinných domù
Informujeme občany, že svoz žlutých
popelnic od rodinných domů bude i v novém roce probíhat stejně jako v roce letošním, a to každý čtvrtý čtvrtek. Termíny
svozu žlutých popelnic v roce 2018 tedy
jsou: čtvrtek 4. 1., 1. 2., 1. 3., 29. 3., 26. 4.,
24. 5., 21. 6., 19. 7., 16. 8., 13. 9., 11. 10.,
8. 11. a 6. 12. Děkujeme za spolupráci.
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Nešťastná ulice Zborovská
Nevím, jak co nejlépe popsat veškeré patálie, se kterými jsou nuceni bojovat hlavně bydlící občané a podnikatelé přímo
z ulice Zborovské, ale vlastně všichni, kdo
ulicí procházejí. Nesmíme opominout ani
hasiče, kteří mají také již hodně dlouho
velmi ztížené podmínky při svých výjezdech. Jak to vlastně všechno bylo? Pojďme si to všechno zrekapitulovat.

Bohužel to tak nedopadlo, protože společnost získala další zakázky a na tento rozsah
provádění prací nepřistoupila.
Společnost M-SILNICE a.s. převzala staveniště pro provádění prací v Tomášově, Zborovské a Tylově ulici dne 24. 7. 2017. Byla
domluvena celková rekonstrukce vozovky
a chodníků v těchto ulicích, ve Zborovské
ulici doplněna ještě výstavba metropolitní sí-

Dne 10. 3. 2017 převzala společnost STAVOKA Kosice, a. s. staveniště ve Zborovské ulici, aby odstartovala rekonstrukci kanalizační
stoky a přípojek pro jednotlivé domy v ulici.
V té době se zde řešila uzavírka komunikace, a proto byly práce zahájeny až 24. 4. 2017
s předpokladem jejich ukončení ke dni 30. 6.
2017. Již tady nastalo první prodloužení až
do 21. 7., což oddálilo zahájení rekonstrukce komunikací.
Mezitím byla uzavřena dne 31. 5. 2017
na základě výsledku zadávacího řízení smlouva o dílo na rekonstrukci Tomášovy, Zborovské a Tylovy ulice se společností M-SILNICE a.s., Pardubice. Vzhledem k prováděným
pracím na kanalizaci ve Zborovské ulici bylo ze strany města předpokládáno, že by práce na rekonstrukci komunikace byly prováděny prozatím v Tomášově a Tylově ulici.

tě města. Společnost ČEZ Distribuce, a. s. se
rozhodla pro pokládku svých kabelových rozvodů elektrické energie. Díky tomuto zásahu
nebude v těchto ulicích vrchní elektrické
vedení. Ve Zborovské ulici byly komplikace
při postupu prací také z důvodu umístění hasičské stanice.
Velký kámen úrazu nastal 7. 8. 2017.
V tento den byla zjištěna při provádění zemních prací nedostatečná hloubka uložení plynovodního potrubí včetně plynovodních přípojek ve vozovce Zborovské ulici. Právě díky
této závadě se nemohla provést konstrukce
vozovky podle projektu. Zemní práce zde
byly zastaveny. Chvíli ještě probíhaly práce
v Tomášově a Tylově ulici, zastaveny byly dne
23. 8. 2017. K této „havarijní“ skutečnosti se
plynárenská společnost postavila vstřícně.
Město společnost žádalo o urychlené řešení

Děkuji touto cestou zaměstnancům EUC Kliniky Přelouč za péči, kterou dávají
nám pacientům. Poděkování patří hlavně MUDr. Vlasákové a sestře Školníkové z interního oddělení, MUDr. Holendové a sestře Peštové, sestře Pardubské
z odběrů, řidičům sanitek, lymfo setře Novákové a vždy usměvavé recepční paní Čížkové. Veliké poděkování patří MUDr. Tereze Varhaníkové a sestře Simoně
Dvořákové za jejich obrovský, osobitý, soucitný a lidský přístup, čímž mi dodli
odvahu a pomohli překonat zdravotní problémy spojené s úmrtím milované
osoby. Všem uznání za jejich obětavou práci. Přeji, aby se jim dařilo v jejich
těžké, důležité a zodpovědné práci, kterou dělají pro nás pacienty.
Lucie Vokálová
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této neplánované vzniklé situace. Plynárenská
společnost GasNet, s.r.o. zahájila projektovou
přípravu přeložky plynovodu a plynovodních
přípojek a výběr zhotovitele prací. V tomto mezidobí se pokládaly ve Zborovské ulici chráničky pro kabel veřejného osvětlení a rozvod
metropolitní sítě, prováděly se i kabelové
rozvody elektrické energie. Práce na přeložce plynovodu byly zahájeny až dne 25. 9.
2017 a dokončily se ke dni 27. 10. 2017.
Koncem září, dne 27. 9. 2017 se smluvně
prodloužily se společností M-SILNICE a. s. dokončovací práce na rekonstrukci komunikací do šesti týdnů po ukončení prací na přeložce plynovodu.
Společnost M-SILNICE a.s. obnovila práce na rekonstrukci komunikací 2. 11. 2017.
Pokud všechno dobře dopadne, veškeré práce se dokončí do 15. 12. 2017. Aby se dodržel uvedený termín dokončení, zadala firma
M-SILNICE rekonstrukci Tomášovy a Tylovy
ulice subdodavatelské společnosti. I to je
znamení, že bychom se snad mohli dočkat
šťastného konce.
Marcela Gryčová
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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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Blíží se konec roku a přichází doba bilancování. Poprosila jsem paní
starostku Irenu Burešovou o shrnutí nejenom toho letošního roku, ale
ohlédly jsme se i trochu více zpátky. Za chvíli to bude téměř 20 let,
co poprvé usedla do křesla starostky našeho města.
Kdy a jak přesně nastala chvíle, která
Vás vlastně nasměrovala na místo starostky?
Za začátek mého působení ve veřejné
správě považuji mé členství ve finanční komisi. To byl rok 1992, to jsem taky v podstatě začala dělat komunální politiku. V roce
1994 jsem již kandidovala v komunálních
volbách, byla jsem zvolena do zastupitelstva
města a do rady města. Od roku 1998 opakovaně ve volbách jsem se dostala až do
pozice starostky. Nikdy jsem vlastně tuhle
funkci vykonávat nechtěla. Ale ve volbách
v roce 1998 jsem dostala docela hodně preferenčních hlasů, dostala jsem se do popředí na kandidátce ODS. Ačkoliv jsem se ani
nezúčastňovala koaličních jednání, výsledkem těchto jednání bylo, dalo by se říci „nařízení“, že mám pozici starostky přijmout.
Tenkrát jsem brečela, bránila jsem se, ale
nakonec jsem podlehla nátlaku i výsledku
povolebních vyjednávání.

Pozice starostky znamená spoustu veřejných vystoupení, co tréma?
Trému mám pokaždé, trému mám i teď
téměř po dvaceti letech a říkám si, že to je dobře. Kdybych byla nad věcí, a myslela jsem
si, že už všechno znám a všechno umím, tak
by to asi nebylo ono. Byť mám za sebou možná stovky svatebních obřadů a veřejných vystoupení, mám pořád jakýsi respekt a obavu z toho, abych neudělala ostudu a abych
to zvládla. Trémy se nezbavím asi nikdy.

Pamatujete se úplně na první den ve
funkci starostky?
Pamatuji si to velice dobře. Měla jsem
hrozný strach. Několik dní tady byl se mnou
můj předchůdce, bývalý starosta, pan Dušan
Kulka, který mě tady pár dnů, možná i týdnů věnoval a zasvětil mě do úkolů, které
jsou rozpracované, co je třeba udělat.

ry Pražského hradu, kam se normálně lidi
nedostanou, takže to byl pro mě silný zážitek, ale samozřejmě především setkání
přímo s panem Havlem.

Co Vám na začátku své nové pozice dělalo nejvíce problémů, vybaví se Vám
něco?
Určitě to, že jsem přišla do nového prostředí, nikoho jsem na úřadě neznala, neznala jsem poslance, lidi, kteří by mě při
řešení úkolů pomohli. Takže byla to neznalost prostředí, neznalost lidí, neměla jsem
kontakty a skutečně to byl pro mě začátek
se vším všudy. Učila jsem se zákony, směrnice úřadu atd. Bylo to pro mě hlavně studium předpisů a zákonů, se kterými jsem
musela pracovat.
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Potkala jste spoustu zajímavých lidí,
máte někoho, kdo ve Vás zanechal skutečně hluboký dojem?
Nechtěla bych někoho urazit nebo přejít. Ale určitě ve mě asi největší dojem zanechala návštěva u pana prezidenta Václava
Havla. Měla jsem možnost jako starostka
navštívit Pražský hrad, pozval nás tenkrát
právě pan prezident, mohli jsme navštívit
jeho pracovnu, mohli jsme navštívit prosto-

Celý život bydlíte v Přelouči, dcera s rodinou žije v Praze, vídáte se často a co
pro Vás znamená volný čas?
S rodinou se bohužel stýkám dost minimálně a volný čas mám někdy o víkendech.
To přijde na řadu knížka. Nebo jedu za rodinou do Prahy, vidím se s vnoučaty. Taky tu
mám v Přelouči pár dobrých přátel, se kterými se scházíme, to je taky fajn.
Vzpomenete si na svůj nejtěžší úkol, který jste musela řešit?
Asi úplně nejtěžší úkol byl hned ten první, který byl přede mne postavený při mém
nástupu do funkce. Měla jsem se státem vyjednat bezúplatný převod prostor pro několik stovek žáků naší základní školy. Stalo

se to díky tomu, že po revoluci budova tehdejší základní školy na ulici Obránců míru připadla gymnáziu a my jsme nejdéle do
konce roku 2000 museli prostory vyklidit
a nastal problém, kam děti umístit. Hned
jsem začala shánět kontakty, jednat, skončili jsme tenkrát až u tehdejšího ministra financí, pana Mertlíka, který nám obrovským
způsobem vyšel vstříc. Jednalo se tenkrát
o budovu v Kladenské ulici, kterou vlastnil
stát, bývala v ní zemědělská škola a v té
době byla opuštěná, nevyužitá. Naším záměrem bylo děti ze základní školy Obránců míru přestěhovat právě do těchto prostor.
Pokud bychom nestihli dohodnout a provést
převod mezi městem a státem do 31. 12.
2000, automaticky ze zákona by se tato
budova převedla do vlastnictví Pardubického kraje. Tím by město přišlo o možnost
tuto budovu využívat. Nicméně si pamatuji, že v listopadu 2000 bylo všechno papírově se státem vyřešeno a převod budovy
včetně bývalého internátu školy na Masarykově náměstí byl doslova „za pět minut
dvanáct“ zrealizován.
Co další projekty v průběhu těch dlouhých let?

Vzpomínám si například, že hodně složitá byla jednání při výstavbě železničního
koridoru, kdy město uplatňovalo výstavbu
železniční nadjezdu směr Břehy, to bylo
jednání na úrovni ministrů. Byl to obrovský
úkol a mám radost, že vše dopadlo dle požadavku města. Složitá jednání byla i v případě využití prostor bývalých vojenských
kasáren, o které mělo město zájem. Pamatuji se na náročná jednání s ministerstvem
obrany, ve finále se vše zdařilo. Byl to obrovský majetek, který se podařilo bezúplatně
získat od státu do majetku města a mohli
jsme ho pak využít tak, jak jsme potřebovali. V našem městě lidi strašně toužili po
sportovní hale, a chyběly tělocvičny pro
žáky základní školy v Kladenské ulici. Naše město bylo v době, kdy začaly evropské
dotace, jedno z prvních měst připravené
a podařilo se získat z evropských dotací několik desítek milionů právě na stavbu sportovní haly. Určitě připomenu i nové autobu-
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sové nádraží, za zmínku stojí určitě hodně
práce při výstavbě či rekonstrukcích hřišť
pro naše sportovce. Postavilo se nové hřiště včetně zázemí hokejbalistům, vybudovalo se moderní hřiště ragbistům, kuželna, za
tu jsem já osobně hrozně ráda. Dá se využít nejenom pro hru jako takovou, ale tyto
prostory lidi využívají i pro rodinné oslavy
a setkání. Jako úplně poslední byla celková rekonstrukce sportovního areálu pro
fotbalisty, který jsme slavnostně otevřeli letos v září. To jsou všechno stavby, které,
myslím si, změnily tvář našeho města.
Co podpora bydlení v našem městě?
Jednou z priorit vedení města je právě
podpora bydlení. Dokud stát poskytoval dotace, tak jsme se snažili toho využít a s podporou státu jsme tu postavili 5 bytových
domů. Snad jsou lidi rádi, že tady našli nové možnosti bydlení. V současné době stát
na bydlení dotace neposkytuje a situace je
mnohem horší. To mě moc mrzí.
Je nějaký projekt, který se podařilo skutečně hladce a rychle zrealizovat?
Já se obávám, že ve veřejné správě nic
hladce a rychle realizovat nejde. Uvedu příklad projektu terminálu u vlakového nádraží, který jsme začali v letošním roce budovat. Ten jsme začali připravovat v roce
2012, když jsme se rozhodli, že vykoupíme
od Českých drah pozemek vhodný pro výstavbu nového parkoviště u vlakového nádraží. Jen samotné vyjednávání odkupu pozemku s Českými drahami trvalo rok a půl.
Já skutečně nemám pocit, že by ve veřejné
správě šlo něco jednoduše. Byrokracie narůstá a je velmi časově náročná. Pokud mluvím o investicích, výstavbách, všechno je to
běh na hodně dlouhou trať. Příprava každé investiční akce, kdy neřešíme majetkové poměry třetích osob, tedy pozemky, trvá
průměrně dva roky. Pokud jsme nuceni
jednat se soukromými vlastníky dotčených
pozemků, doba přípravy projektu se mnohonásobně prodlužuje. Osm let nám například trvala jednání s několika desítkami
vlastníků pozemků pro výstavbu cyklostezky Přelouč – Lhota, jejíž výstavbu bychom
chtěli v příštím roce zahájit.
Blíží se konec roku, jaký byl pro Vás rok
2017?
Letošní rok byl pro mě docela hektický,
protože se rozjelo hned několik zásadních
projektů, které třeba už realizujeme nebo
připravujeme do budoucna. Počítala jsem
to, pracujeme v tuto chvíli zhruba na dvaceti projektech. Probíhá třeba přístavba Mateřské školy Za Fontánou, zvýšíme kapacitu zhruba o dalších 50 míst, což je určitě pro
maminky výborná věc. Další složitá akce,
protože byla pro nás zcela nová, je čerpání
prostředků Evropské unie z tzv. Integrova-
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ných územních investic Hradecko-pardubické aglomerace, kde se nám podařilo získat
dotaci na rekonstrukci přednádraží, která
v sobě zahrnuje nejenom samotnou opravu prostor, ale hlavně výstavbu velkokapacitního parkoviště, které vyřeší současné
hodně velké problémy s parkováním u nádraží. Rozjel se projekt kanalizace pěti místních částí. Pro občany v 21. stolení věc zcela obyčejná, ale pro Mělice, Lhotu, Škudly,
Štěpánov a Klenovku to je velké přání. Chystá se rekonstrukce ulic, např. B. Němcové
atd., připravujeme projekt výstavby cyklostezky Přelouč – Klenovka i cyklostezky
podél břehu Labe, dokončili jsme projekt
energetických úspor ve vybraných objektech
města, pokračuje rekonstrukce další části
sídliště v jižní části města, připravili jsme
projekty zateplení našeho domu s pečovatelskou službou i pavilónů Základní školy
Smetanova, pracovali jsme na přípravě projektu protipovodňových opatření a rozšíření a rekonstrukce Městského parku, který
by měl být zrealizován v nejbližších letech.
Co se chystá pro rok 2018?
V roce 2018 zahájíme stavby, které jsme
v letošním roce „papírově“ připravili a pro
které musíme nejdříve formou veřejné soutěže vybrat nejvhodnějšího zhotovitele. Řadu z nich chceme zrealizovat i s podporou
dotací. To se týká zmíněných projektů zateplení budov, výstavby cyklostezky Přelouč – Lhota, výstavby nových chodníků ve
Lhotě, modernizace části veřejného osvětlení, vybudování bezbariérové trasy vlakové – autobusové nádraží, dokončíme výstavbu nového pavilonu mateřské školy
a terminálu veřejné dopravy u vlakového
nádraží, bez možnosti získat dotaci, tedy
z vlastních prostředků budeme hradit celkovou rekonstrukci ulice Boženy Němcové,
či rekonstrukci opěrné zdi v Jaselské ulici.

w

Je něco, co hodně komplikuje realizaci
projektů?
Velké komplikace nám např. působí zákon o zadávání veřejných zakázek. Díky
tomuto zákonu je naší povinností vybrat
vždy toho nejlevnějšího. Bohužel pro mě určitě nejlevnější neznamená nejkvalitnější,
a i když někdy máme špatné reference či
vlastní zkušenosti o firmě, která v soutěži
podá nejvýhodnější nabídku, zákon neumožňuje, abychom tohoto uchazeče s nejnižší
nabídkovou cenou vyřadili a vybrali někoho jiného. Kolikrát zahajujeme stavbu s firmou s velkým rizikem, hodně firem pak třeba nedodržuje stanovené lhůty a kvalitu,
nastávají komplikace. Málokterý uchazeč
a zhotovitel je schopen dílo dokončit především ve lhůtě. Bohužel zákon ale dodržovat musíme.
Co pro Vás je důležité u lidí, se kterými
spolupracujete?
Za všemi projekty je úzká spolupráce
velkého týmu lidí, ať už to jsou radní, zastupitelé, úředníci na úřadě a dalších orgánů, se kterými spolupracujeme. Já k těm
lidem musím mít především obrovskou důvěru, bez toho by to prostě nešlo.
Blíží se Vánoce, na co se těšíte?
Těším se, že budu mít hlavně pár dní volna, mám hrozně ráda vánoční Prahu, takže určitě na návštěvu Prahy a Štědrý večer
strávím s širokou rodinou na chalupě v Újezdě, bude nás hodně a opravdu se už moc
těším. A ráda bych touto cestou všem spoluobčanům a kolegům popřála pohodové
a klidné vánoční svátky a do nového roku
hlavně to zdraví, bez kterého nic nelze.
Všem upřímně přeji, ať je pro všechny
nadcházející rok 2018 lepší, než ten končící rok 2017.
Marcela Gryčová
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Vítání občánkù
V úterý 7. listopadu 2017 jsme přivítali v zasedací místnosti MěÚ naše nové občánky.
Přejeme jim do života hlavně mnoho štěstí a zdraví.

Michael Konstantin Bohačík

Vojtěch Borovička

Zorka Sobotková

Markéta Dostálková

Adam Šolta

Benedikt Bukač
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI – září
Klapková Jaroslava
Hudík Bohuslav
Nalezinková Věra

DIAMANTOVÁ SVATBA
96 let
80 let
75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Michaela a Martin Slámovi

19. 9.

JUBILANTI – říjen
Kačerová Milada
Horáková Vlasta
Hubáček Jiří
Křinková Marie
Tužilová Květoslava
Pejřilová Marie
Vančurová Vlasta
Filová Irena
Srbová Magdaléna

92 let
92 let
91 let
90 let
88 let
88 let
87 let
80 let
75 let

Věra a Josef Salfických

JUBILANTI – listopad
Jeřábková Marie
Šoltová Marie
Kohoutková Ludmila
Staňková Vlasta
Zitta Josef
Pokorná Jarmila
Volejník Josef
Neubauerová Libuše
Davidová Jana
Bezděková Zdeňka
Dašek Oldřich
Krotil Pavel
Vaňková Jiřina

Dne 21. října 1967 ve 12 hodin v Přelouči si řekli své ano Iva Večeřová a Lumír Kysela. Po padesáti letech jsme se manželů Kyselových zeptali, jak to vlastně všechno
začalo, co se všechno událo v jejich manželství a jak na to, že fungují stále dál.
Všichni vás známe jako přeloučáky, pocházíte z Přelouče oba?
Iva Kyselová: já jsem rozená Večeřová a narodila
jsem se v Přelouči a do dnes žiji v domě svých rodičů Na Dole, stále na stejném místě, takže já rodačka
z Přelouče rozhodně jsem.
Lumír Kysela: já jsem od Boleslavi, pocházím ze Zvířetic u Podhrádí. Do Přelouče jsem se dostal díky škole, kterou jsem sem šel studovat. Tenkrát jsem to neměl jednoduché, otec byl v 50. letech v zinscenovaném procesu odsouzený a musel do vězení a já byl
předurčený pro zemědělství nebo hornictví. Vše ale
nakonec dopadlo jinak. K „vůni rádií“ jsem se dostal
díky prvnímu rádiu, které si koupil můj bratr. Byla to
značka Doris a vyráběla ho Tesla. Já ho pěkně rozebral, přičichl k téhle „vůni“, a bylo rozhodnuto. Už jako kluk jsem chodil do radiokroužku. Nejspíš hlavně
díky své zarputilosti jsem se přihlásil do učení tady
v Přelouči, i když tenkrát přestoupit do školy z jednoho kraje do druhého, to bylo hodně těžké. Já ale tenhle obor studovat chtěl, tak jsem si to všechno sám
zařídil. Místo na internátě jsem sice nedostal a bydlel
v privátu v Břehách, ale do školy mě vzali a tím jsem
vlastně zakotvil tady v Přelouči.
Jak jste se seznámili?
Iva Kyselová: seznámili jsme se v roce 1964 v tanečních, tam jsme se poprvé potkali, vybral si mě a začali
jsme spolu chodit, pak odešel na vojnu, jezdila jsem
za manželem i na vojnu, a když se vrátil, tak neměl
kde bydlet, tak se nakonec nastěhoval k nám a bylo
to. Obřad jsme měli na tehdejším národním výboru,
oddával nás pan Onesork a paní Dvořáková, v kostele pak pan farář Voňka. Bylo to před padesáti lety a byla to na den také sobota, jako letos.
Lumír Kysela: já říkám, že za všechno může šestidenní válka v Egyptě, prodloužili nám vojnu, zůstali jsme
na vojně 26 měsíců, pak jsem dostal rozvázačku s vojnou, přišel jsem zpátky do Přelouče a nastěhoval se
k manželce.
A jak šel život dál?
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25. 10.

Iva Kyselová: po svatbě manžel pracoval v Tesle, já jako zubní laborantka, pak přišly postupně děti a velký
zlom nastal po listopadové revoluci v roce 1989. Dcera Lenka porodila našeho prvního vnoučka a zároveň se otevřely nové možnosti pro nás všechny. Já
měla svou vlastní laboratoř. 10 let to fungovalo, pak
jsem ji prodala a odešla do důchodu.
Lumír Kysela: v Tesle jsem pracoval až do prosince
1990. V roce 1991 jsme celkem 4 průkopníci založili
firmu ELMET. Začátky byly skutečně náročné, postupně kolegové odešli a já v Elmetu zůstal sám. Z kraje
vlastně živila manželka mě i firmu. Když nebylo na
výplaty, vypomohla. Bylo skutečně veselo.

Dalším důležitým momentem byla určitě pro
vás oba Divišova vila, jak to tenkrát bylo?
Iva Kyselová: byl to nápad hlavně manžela, když jsem
se to dozvěděla, dost mě to zaskočilo, co si to zase
na mě vymyslel, ale určitě to je moc dobře, že jsme se
do toho pustili.
Lumír Kysela: každý den jsem na vilu koukal z okna
své kanceláře, štvalo mě, jak to s ní vypadá, když pak
přišla možnost koupit ji, bylo rozhodnuto. Koupili
jsme ji v roce 2010, zahájili generální opravu, na podzim jsme jako první otevřeli školičku Elmík a v červnu 2011 pak proběhlo otevření celé vily.
Nám všem jste umožnili ve svých soukromých
prostorách zrealizovat plno krásných výstav, máte přehled, kolik jich tak bylo?

96 let
90 let
89 let
87 let
87 let
86 let
86 let
85 let
85 let
80 let
75 let
75 let
75 let

Iva Kyselová: celkem asi 18 výstav, chtěla jsem lidem
ukázat, že tady v Přelouči máme plno malířů, co malují a tvoří krásné věci, snad se to alespoň trochu vydařilo. Určitě by stálo za to, pokračovat dál, ale s dcerami jsme se nakonec rozhodli, že už ve výstavách
pokračovat nebudeme. Snad je znamením, že máme
skončit i moc smutný fakt, že při zatím poslední výstavě pana Štěpánka někdo ukradl jeden obraz. To je
pro nás obrovské zklamání. Třeba se pravda jednou
objeví. Moc nás to mrzí a stále nemůžeme pochopit,
že to může vůbec někdo udělat.
Jste spolu 50 let, jak se to dá zvládnout?
Iva Kyselová: Nemůžu nikomu moc radit. Někdy je
potřeba něco překousnout, určitě je fajn být soběstačná, umět si sama se spoustou věcí poradit. No někdy
mi bylo i do breku, v životě bylo pár malérů, ale práce
a nové věci nás vždycky táhly dopředu.
Lumír Kysela: fňukat se v životě nesmí, ani malinko
a asi je to o toleranci a porozumění.
Co dovolená, máte nějaké oblíbené místo, kam
rádi jezdíte?
Iva Kyselová: Nejdřív se nikam nesmělo jezdi, po roce 1989 bylo plno práce a na dovolené nebylo čas
a teď jedeme třeba do Luhačovic. Za mlada jsme
jezdili na vodácké tábory, to bylo taky moc fajn.
Lumír Kysela: lázně jo, ale pro mě to moc není. A jak
už říkala manželka, dělali jsme od Tesly vodácké tábory, žena jezdila jako zdravotnice, sjeli jsme spoustu řek, lodě jsme si vyráběli sami. To byla paráda. No
a já dost často i o dovolených pracoval, jinak to nešlo.
A co říci na závěr?
Iva Kyselová: když je člověku 40 všechno to běží, pak
když přijde těch 60 a víc a zjistíte, že vám to nejde
všechno tak rychle, dříve jsme zvládali všechno líp,
ale snad to ještě nějakou dobu vydržíme.
Lumír Kysela: hlavně aby sloužilo zdraví, to je nejdůležitější.
Manželům Kyselovým děkujeme za milé setkání
a rozhovor, gratulujeme ke zlaté svatbě a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hlavně
hodně zdraví do dalších let.
Redakce Roštu
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NOVINKY V MÌSTSKÉ KNIHOVNÌ
STRAŠIDELNÝ VEČÍREK 2017
Tak jsme se po roce opět sešli – hrůzostrašná strašidla, zombie
a jiné potvory, abychom se společně trochu báli a trochu bavili.
Tentokrát se strašidelný večírek točil okolo knihy T. Holečka
Usnula jsem. Pro nezúčastněné nutno dodat, že …na hrobě. S malou Miroslavou jsme prošli záhrobní říší, poznali různé figury a osůbky, jako např. právě zesnulou tetičku Sofii, zlou Doňu Josefinu, hodného Siláka či vychytralého Prodavače všeho možného. Zahráli
jsme si scénky, luštili šifry a zvládli zkoušku odvahy u upíří rakve.
Vyrobili jsme si talisman v podobě netopýra, povečeřeli děsuplné
dobrůtky a nakonec se vydali na cestu do věže. Tam jsme svými srdceryvnými příběhy rozplakali tetičku Sofii, získali tak první slzu nebožtíka a tím pomohli malé Miroslavě vrátit se zpět do světa živých.
Letošní strašidelný večírek jsme si výborně užili (všichni se ze
záhrobní říše v pořádku vrátili) a už se těšíme na další povedenou
akci. Děkujeme všem strašidelným pomocníkům a také rodičům dětí za donesené dobroty.

Virtuální univerzita tøetího věku
úspěšně pokračuje
Ještě do poloviny prosince letošního roku se budou studenti
zimního semestru naší Univerzity třetího věku scházet každý druhý
čtvrtek a pilně studovat na téma Čínská medicína z naší zahrádky. Věřím, že každý z nich si už při domácím studiu a vyplňování
testů vaří některý z čajů, o kterých se v přednáškách také pojednává. Zpestřením našeho minulého setkání byla nejen pravidelná rozcvička mozkových závitů a trénink paměti, ale přišel mezi nás i báječný host.

Začátkem září jsme se při našem společném studiu astronomie
zabývali mimo jiné teorií výroby a fungování slunečních hodin. Ale
protože ani sebelépe zvládnutá teorie člověka nepoučí tak, jako
praktická ukázka, hledali jsme někoho, kdo by nám mohl sluneční hodiny předvést v praxi. A kupodivu jsme jednoho „slunečního
hodináře“ našli přímo v Přelouči.
Pan Přemysl Koudelka se zabývá tématikou a výrobou slunečních hodin již řadu let. Dovede o nich zajímavě vyprávět, ale především je sám vyrábí. Cesta od nápadu k hotovým hodinám je určitě těžká a dlouhá, ale hotové hodiny jsou přímo umělecká díla. Ať
už v menším, nebo větším provedení, kovové nebo dřevěné, do bytu nebo na zahradu, každé jeho hodiny jsou krásné, funkční a fascinující. Jistě mluvím všem studentům – seniorům z duše, když za
nás za všechny panu Koudelkovi děkuji za poučení i potěšení z jeho návštěvy.
Na letní semestr, tedy od února do dubna 2018, jsme si vybrali
studijní téma Barokní architektura v Čechách a srdečně mezi nás
zveme i další zájemce o tuto tématiku. Podrobnější informace najdete v lednovém čísle Roštu.
Ladislava Hývlová
Městská knihovna Přelouč
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KNIŽNÍ NOVINKY PROSINEC 2017
NAUČNÁ LITERATURA
VOJENSTVÍ
BURIAN, Jan
Dva kamarádi: sočská fronta očima dvou přátel = Dva prijatelja: soška fronta skozi oči dveh
prijateljev. Letohrad: Golempress, s.r.o., 2017.
LÉKAŘSTVÍ
HONZÁK, Radkin
Psychosomatická prvouka.
V Praze: Vyšehrad, 2017.
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
LAPÁČEK, Petr
Vojenské a válečné vlaky. Brno: CPress, 2016.
TUČEK, Jan
Auta první republiky: 1918–1938.
Praha: Grada, 2017.
SPORT
TESAŘ, Milan
Jizerská 50: 50 let – 50 příběhů.
V Brně: CPress, 2017.
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
LAUREN, Andrea
Ruční tisk: vše, co potřebujete vědět pro tisk
pomocí linoleových forem, gumových forem,
pěnových archů a razítkových sad.
V Praze: Metafora, 2017.
DĚJINY
EBR, Vratislav
Drobničky z Prahy.
Velké Přílepy: Olympia, 2017.

RYDELL, Anders, 1982
Zloději knih: pátrání po zmizelých knihovnách.
Zlín: Kniha Zlin, 2017.
ŽIVOTOPISY
BOUDNÍK, Jiří
České ženy bez hranic. Plzeň: Nava, 2013.
BRDIČKA, Jan
Otto Šimánek – Pan Tau... a nejen on.
Řitka: ČAS, 2017
KOŠŤÁLOVÁ, Michaela
Karel Čapek: v slzách a věčnosti.
Praha: Petrklíč, 2017
TŘEŠTÍKOVÁ, Helena
Sběrná kniha.
V Praze: Nakladatelství Paseka, 2017.
ZÍDEK, Petr
Utajená láska prezidenta Masaryka:
Oldra Sedlmayerová (1884–1954).
Praha: Knižní klub, 2017.

KRÁSNÁ LITERATURA
BRYCZ, Pavel
Největší muž na světě: legionářské romaneto.
Praha: Knižní klub, 2017.
HEJKALOVÁ, Markéta
Měj mě rád/a. Havlíčkův Brod: Hejkal, 2017.
KLAUS, Václav
Pondělní komentáře, aneb, Braňme normální
svět. Praha: Fortuna Libri, 2017.
SAUDKOVÁ, Sára
Ta zrzavá. Praha: Mladá fronta, 2015.
SEDLÁČKOVÁ, Andrea
Každý něco tají. Praha: Prostor, 2017.

TÁBORSKÁ, Dita
Malinka. Brno: Host – vydavatelství, s.r.o., 2017.
ADICHIE, Chimamanda Ngozi
Amerikána. Brno: Host, 2017.
DOERR, Anthony
O dívce Grace. Brno: MOBA, 2017.
MAY, Peter
Entomologův odkaz. Brno: Host, 2017.
YANAGIHARA, Hanya
Malý život. Praha: Odeon, 2017.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
LOVIS-MILER, Kateřina
Krtek a zahrádka.
Svatý Jan pod Skalou: Svatojánek, 2017.
FALTUS, Jiří
Vejdi brankou za hádankou.
Praha: Krigl, 2017.
TRNKA, Jiří
Říkadla na celý rok.
Praha: Studio trnka, s.r.o., 2017.
LEBEDA, Jan
Okáček: veveří kluk z Jánského vrchu.
Praha: Brána, 2017.
HRUBEŠOVÁ, Markéta
Pan Brambora a jeho kamarádi.
Praha: Mladá fronta, 2017.
SOUKUPOVÁ, Petra
Kdo zabil Snížka? Brno: Host, 2017.
SODOMKA, Martin
Jak postavit železnici: technická pohádka ze
století páry. Svitavy: MS studio, 2017.
J. K.

Inzerce
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Pøelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com
Mezinárodní den
DOBROVOLNICTVÍ

Rodina má pro život
a rozvoj dítěte zásadní význam

Den 5. prosinec je Mezinárodním dnem dobrovolnictví a při této příležitosti se každoročně
scházíme i my s našimi dobrovolníky i zástupci
Domova u fontány, kde dobrovolníci rovněž působí. Setkání je i poděkováním za čas věnovaným
druhým lidem. Jak nám trefně napsala jedna studentka gymnázia v Přelouči: „Dobrovolník pracuje bez odměny ne proto, že je jeho práce
bezcenná, ale proto, že je k NEZAPLACENÍ“.
Dobrovolník přináší radost druhým lidem svojí
přítomností, svým zájmem. Pokud si to chcete vyzkoušet, přijďte mezi nás, nebo nás kontaktujte.
Setkání bude v úterý 5. 12. 2017 od 15.30
v Galerii a vinotéce u Kotýnků. Pokud vám to
nevyjde a chcete se dovědět více, kontaktujte nás
na telefonu 731 402 371.
Všem dobrovolníkům děkuji za jejich činnost během celého roku 2017, přeji krásné
Vánoce a požehnaný rok příští. A studentům,
kteří v létě u nás skončili a již jsou na studiích, hodně štěstí a radosti!
Zdenka Kumstýřová

V Charitě Přelouč pracuji rok na pozici sociálního pracovníka sanace rodiny. Praxe mne
přivedla k zamyšlení o tomto tématu.
V preambuli Úmluvy o právech dítěte čteme:
„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí,
v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
Přirozenou potřebou dítěte je rodičovská láska - to, že se o dítě po narození starají rodiče.
Uspokojují jeho základní biologické, psychické
a sociální potřeby, milují ho, opatrují a hýčkají.
Přirozené rodinné prostředí má pozitivní vliv na
psychomotorický a psychický vývoj. Základem je
bezpečné prostředí a pevné hranice. Jen tak mohou děti získat pocit vnitřní jistoty a pocit, že se
mají na koho spolehnout, nebo že okolní svět
má svůj pevný řád. Rodinné prostředí rozhoduje
o celkovém vývoji dítěte a jeho osobnosti. Ovlivňuje to, jakým dovednostem se naučí a jaké návyky získá.
Být v dnešní době rodičem je nejednoduché,
klademe si otázky, hledáme, vyvažujeme, přemýšlíme o výchově. Zavaleni množstvím knih, rozličných rad, vlivem médií někdy těžce hledáme, co
je pro naše děti nejlepší. Balancujeme na hraně
mezi přílišnou přísností a přílišnou volností.
V období blížících se Vánoc přemýšlíme, co
nadělíme svým blízkým, zejména dětem, pod stromeček, čím bychom jim udělali radost. Naši nejmenší píší dlouhé seznamy přání pro Ježíška, starší děti vyslovují svá přání přímo. A mnozí rodiče
pak řeší, kde vzít peníze na dárky pro své děti,
případně si půjčují od pochybných institucích,
aby mohli nakoupit co nejvíce značkového oblečení, hraček, tabletů, mobilů a dalších vymožeností. Zaujati uspokojováním materiálních požadavků zapomínáme na důležitost slavení svátků a na
to, že společné prožitky a aktivně strávený čas
jsou těmi nejlepšími dárky.
Přejme si k letošním Vánocům co nejvíce příjemně a užitečně strávených chvil se svými blízkými. Sv. Augustýn řekl: „Miluj a dělej, co chceš.“
Bc. Renata Šimíčková,
sociální pracovnice

PROSINEC V JAKUB KLUBU
Listopad v Jakub klubu byl zaměřený na vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi dětmi. Cílem bylo umět jednat v konfliktních situacích,
vytvářet si dobré vztahy mezi dětmi, umět se domluvit na společném cíli, umět spolupracovat
s různými lidmi, umět rozpoznat, když druhému
ublížíme a najít si nové kamarády.
V připravených aktivitách si děti vyzkoušely společné úkoly jako třeba malování jedním
tahem, malování společného ostrova, na kterém
by žily společně. Aktivity jsou připravovány zábavnou formou. I proto si v soutěži „Kufr“, měli
možnost vyzkoušet nejen spolupráci mezi sebou,
ale také zároveň soupeřily o vítězství, takže je
spojoval společný cíl – dosáhnout vítězství.
Děti se opět učily pracovním návykům a zdokonalovaly své dovednosti při vaření. Děti se podílí na vymýšlení receptů. Tentokrát si při společném stolování pochutnaly třeba na haluškách se
zelím nebo palačinkách. To, co se děti naučí, pak
některé zkouší doma a potěší svoje rodiče a sourozence.
Prosinec se již kvapem
blíží, a proto se my zaměříme
na tvoření vánočních ozdobiček, které se nám budou
hodit na vánoční stromeček.
Nějaké ozdobičky vyrobíme
a opět je budeme nabízet za
dobrovolný příspěvek. Z něho pak podpoříme děti v nouzi v zahraničí. Náš projekt
„Děti pomáhají dětem“ má
úspěch. Je hezké, že děti svou aktivitou myslí na
ty, kteří jsou ve velmi špatné životní situaci, jsou
ohroženi válkou či trpí chudobou.
Prosinec bude velmi nabitý, čeká nás Mikuláš, pečení vánočního cukroví a možná…., možná
přijde i Ježíšek ☺
Mgr. Mirka Škávová,
vedoucí Jakub klubu
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PODPORA PRO PĚSTOUNY
Rok 2017 se nám blíží ke svému konci, a proto je čas se za ním ohlédnout. Tento rok hodnotíme za úspěšný. V květnu jsme absolvovali inspekci poskytování sociálně-právní ochrany, která dobře
dopadla a byla pro nás velkým přínosem a novým
impulzem.
V průběhu roku jsme navázali spolupráci
s řadou nových náhradních rodin, mezi nimiž je
i pěstounka na přechodnou dobu. Velice si vážíme těchto rodin, jež do nás vkládají důvěru, kterou se budeme snažit nezklamat. I v následujících letech budeme náhradním rodičům oporou,
aby zdárně zvládli vychovat svěřené děti až do
dospělosti.
Na tomto místě je ještě třeba poděkovat za
výbornou spolupráci pracovnicím Městského úřadu v Přelouči – oddělení sociálně právní ochrany
dětí a pracovnicím Městského úřadu v Čáslavi –
OSPOD. Nově jsme navázali spolupráci s Měst-

ským úřadem v Kutné Hoře – OSPOD. Zde se těšíme na spolupráci v dalších letech.
Pokud budete mít zájem se blíže informovat o této službě, můžete nás kontaktovat na
tel.: 731 402 371 nebo e-mailem: charita.prelouc@gmail.com. Přejeme Vám krásné Vánoce
a hodně štěstí do Nového roku.
Mgr. Pavlína Křepská,
sociální pracovnice

POUŽITÍ VÝTÌŽKU
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
A PŘÍPRAVY NA DALŠÍ ROČNÍK
Již v září jsme začali s přípravou dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Postupně oslovujeme starosty obcí v našem regionu, kde bude sbírka probíhat.
Jelikož jich je téměř 50, vyžaduje to pečlivou přípravu, abychom vše zvládli. Zásadní pro nás je
spolupráce s dobrovolníky v obcích, kteří jsou
ochotni nám pomoci a koledování zorganizovat.
Na nás pak je zajistit zapečetění pokladniček na
místním obecním úřadě a po sbírce tam i pokladničky rozpečetit a výtěžek sečíst. Pro koledníky máme již připravené malé odměny a opět pro ně plánujeme i promítání pohádky v přeloučském kině.
Pro připomenutí, loňský výtěžek naší sbírky
byl 227 282 Kč, z toho pro nás 150 315 Kč. Všechny Charity v Královéhradecké diecézi podporují 5 % ze svého výtěžku projekt Adopce na dálku
v Indii, a to především dopravu dětí do školy. My
jsme odeslali 7 516 Kč. V Jakub klubu to bylo na
projektovou dokumentaci připravované rekonstrukce a rozšíření pro věkovou skupinu 15-18 let,
dále nákup potravin na vaření, doplnění vybavení klubu a materiálu na tvořivou činnost. Pro pěstouny jsme využili část výtěžku na úhradu nákladů na výlet pěstounských dětí. Část výtěžku
šetříme na přípravu nové služby – sociálně terapeutické dílny pro zdravotně postižené.
„Čerpáme výtěžek z Tříkrálové sbírky
2017 – DĚKUJEME. Cílovou skupinou služby
Podpora rodiny jsou rodiny s dětmi. Jsme vděčné, že pro tyto naše uživatele máme finanční
prostředky „navíc“ a můžeme z nich hradit to, co
není možní hradit z dotací. Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2017 jsme zaplatili: nájem a energie
za pronájem prostor pro charitní šatník, nájem
a energie za pronájem prostor pro sklad potravin, nákup hygienických potřeb (dětských plen)
pro potřebné rodiny, pojištění účastníků a částečně vstupné pro výlet uživatelských rodina do
Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou, finanční dary
uživatelům - na léky pro dítě, na zaplacení služeb
za pronájem bytu v případě poklesu výdělku z důvodu nemoci, na nákup nového čerpadla, které se
pokazilo v době dlouhodobé hospitalizace uživatele a další. Rodiny, kde jsme pomohli, si uvědomují, že dary nejsou samozřejmost a projevují
vděčnost.“ Sdělila vedoucí služby Rita Levinská.
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne
v termínu 4.–7. ledna 2018. Více informací
přineseme v příštím čísle Roštu, nebo se podívejte na náš web a taky na web www.trikralovasbirka.cz. Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Přelouč
připravujeme na neděli 14. ledna 2018 od
15 hodin tradičně v kostele sv. Jakuba.
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Okénko z Domova u fontány
Ježíškova vnoučata mohou nadělovat radost i seniorùm
z Domova u fontány
Na začátku krásných zážitků stojí vždy
nečekaný nápad. Právě takový dostala novinářka Českého rozhlasu Olga Štrejbarová při jednom svém natáčení. „Zeptala jsem

zvěděli, rozhodli jsme se do něj zapojit i naše klienty, kteří rodinu nemají, nebo je nikdo nenavštěvuje. Pracovníci zjistili jejich
tajná přání, která jsou již nyní dostupná na
webových stránkách www.jeziskovavnoucata.cz a kdokoli je může splnit.
Aktuálně jsou všechna přání našich
klientů již rezervovaná, což znamená, že
se našli hodní lidé, kteří se je rozhodli spl-

nit. VELMI TÍMTO DĚKUJEME VŠEM JEŽÍŠKOVÝM VNOUČATŮM ZA JEJICH OCHOTU
A CHUŤ POMÁHAT!
Nicméně my stále zjišťujeme, o čem naši klienti sní a nová přání budeme průběžně do projektu přihlašovat. Jakmile se tak
stane, budeme Vás informovat prostřednictvím naší facebookové stránky Domov
u fontány (https://www.facebook.com/domovufontany) Každý se tak může stát Ježíškovým vnoučetem či vnučkou a přinést
zpět trochu radosti do života osamělým seniorům.
Domov u fontány

se jednou ředitele domova, jestli se stává,
že by lidé nosili vánoční dárky seniorům, jako nosí například dětem v dětských domovech. Usmál se a řekl, že nic takového se
mu nikdy nestalo. To zrodilo nápad, který díky nadšení lidí spustil lavinu, co se na své
cestě dál nabaluje,“ vzpomíná Olga.
Ježíškova vnoučata, jak se projekt nazývá, nese jednoduchou myšlenku – každý
může obdarovat osamělé seniory v domovech důchodců a znovu jim navrátit radost
z Vánoc, která se vlivem osudu vytratila. Jakmile jsme se o tomto skvělém projektu do-

Klub aktivní senior (KLAS)
Zprávy z Klas(u)
Poslední letošní výlet jsme podnikli do zámku ve
Slatiňanech. 24. října už není příliš příznivé počasí,
a proto návštěvu slatiňanského zámku absolvovalo
pouze 10 členů, ale všichni si prohlídku pochvalovali. Expozice hipologického muzea tvořila pouze malou část prohlídky, více jsme
se dověděli o rodu Auerspergů, jimž tento zámek původně sloužil
jako lovecké a letní sídlo, později celoročně. Byli jsme pozváni také na adventní prohlídky s vánoční výzdobou.
7. listopadu jsme opět využili možnosti uspořádat jedno setkání v zasedací síni městského úřadu. Bylo to opravdu nutné, protože přišlo 35 členů. Promítali jsme kolem 100 snímků z návštěvy
Polska v květnu letošního roku. Ukázali jsme si města, hrady, zámky, skanzeny i nádherné dřevěné kostely jihovýchodního Polska.
Nadchly i snímky Tater z polské strany, jízda na pltích po Dunajci i návštěva solného dolu ve Věličce a křídového dolu v Chelmu.
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Druhé listopadové setkání věnujeme deskovým hrám, tréninku
paměti, ale i obyčejnému popovídání.
V prosinci náš čeká návštěva Prahy. Vydáme se po židovských
památkách s naší známou průvodkyní paní Kratochvílovou.
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Zprávy z VOLANTU
Zdravíme všechny čtenáře Roštu ☺. Na nějaký čas jsme se odmlčeli a dlouho jsme nedali o své činnosti znát. Měli jsme co dělat, abychom udrželi VOLANT v rukou. Chvílemi nás opouštěla naděje i chuť řídit dál. Je to smutné, ale s prospěšnými činnostmi to
tak bohužel často bývá. Nicméně se nám podařilo zajistit nějaké
finanční zdroje a příští rok máme v kapse. My všichni, pracovníci,
dobrovolníci, děti i rodiče jsme plní chuti a sil udělat maximum proto, abychom konečně vybojovali stálé a bezpečné zázemí, kde se
mohou děti připravovat do školy a trávit svůj čas.

w

Po těch pár měsíců, co jsme do měsíčníku nepřispívali, běželo
s dětmi vše jako obvykle. Věnovali jsme se všem našim aktivitám,
přípravě do školy, doučování, tvoření, pracovním činnostem, sportu.
Užili jsme si léto, koupání i pár výletů. Na konci října, jsme, jak se
patří, oslavili svátek všech strašidel. Bylo nás celkem 48. A akce se
skvěle vyvedla. V prosinci přijde Mikuláš, anděl a samozřejmě čerti a nadělí všem, co si zaslouží. Snad to dobře dopadne. Budeme
tvořit o sto šest vánoční ozdoby, dekorace, věnce, dárečky, péct cukroví a rok společně zakončíme vánoční besídkou.

Blíží se konec roku a čas Vánoc, klidu, odpočinku a pohody.
A tak přejeme všem, ať si co nejvíce tyto příjemné chvíle užijí a v novém roce zažijí mnoho spokojenosti a úspěchů ☺.
Iva Gabrhelová

Klenoty pøeloučské pøírody
LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ

Ptáci – vidíme je všude kolem nás. Žijí v těsné blízkosti našich domovů. Zahlédnout je můžete při procházkách v parku
nebo v lese. Vyskytují se na polích a loukách, obývají rákosiny a křoviny. Plují i po
hladinách rybníků a řek. Některé druhy jsou
hojné a nápadné, jiné vzácné a méně početné. Jsou druhy, které zná každý z nás:
vrabec, vlaštovka, havran. Pak ale máme
druhy, o kterých jsme slyšeli a známe je
jen z knížek a málokdo je ve volné přírodě viděl. Jedním z takových je ledňáček říční. Svým zbarvením připomíná létající drahokam.
Základním předpokladem výskytu ledňáčka je přítomnost čisté vody bohaté na
rybky o velikosti do 10 cm. Vyskytuje se proto na březích pomaleji tekoucích potoků
a řek, ale i rybníků a jezer. V době hnízdění
vyžaduje vhodné svislé hlinité nebo písčité,
více než 1 m vysoké břehy, ve kterých hrabe
hnízdní nory. Občas zahnízdí i relativně daleko od vody, jsou známy případy hnízdění
i 300 m od vodního zdroje. Hnízdí od dubna do července, pravidelně dvakrát, ale někdy i dokonce čtyřikrát ročně.
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Naši ledňáčci jsou částečně tažní, s nestálým poměrem tažných a stálých jedinců.
To znamená, že část našich ledňáčků na zimu odlétá a část jich zůstává. Na zimu odlétají toho roku narozená mláďata a samice. Naproti tomu samci se zdržují celoročně

v okolí hnízdiště. Tah probíhá většinou v noci, probíhá i vysoko v horách. U nás ledňáčci táhnou i přes vrcholové partie Krkonoš.
Při tahu překonávají velké prostory bez vody, dokonce i desítky kilometrů stepí a pouští, např. v Arábii překonávají 70 km písčité pouště. Naši ledňáčci létají zimovat do
Středomoří, zimují v Portugalsku, Španělsku,
jižní Francii, dokonce byl zjištěn náš ledňáček u Tobruku v Libyi (severní Afrika!!!). Již
během srpna a září bývají naši ptáci zasti-

ženi v oblasti vzdálených zimovišť (mládě
z jižních Čech chyceno 11. 8. v jižní Francii – 1071 km, mládě ze Znojemska chyceno 8. 9. na pobřeží Španělska – 1752 km).
Kroužkováním bylo zjištěno zatím stáří
nejstaršího ptáka 5 let 2 měsíce a 11 dní.
Jak poznáme, že ledňáček někde hnízdí? Stačí pozorovat ledňáčka s rybkou v zobáku. Sám rybku polyká od hlavy, pokud ji
nese mláďatům, má ji hlavou směřující dopředu. Obsazenou noru poznáme i podle
toho, že z ní vytéká pramének tekoucího
trusu s výrazným zápachem.
Rozeznáme samečka od samičky? Dalo by se řící, že je to nemožné, ale zkušení
ornitologové ví, že podle zbarvení zobáku.
Sameček ho má celý černý a samička má
spodní část zobáku alespoň částečně oranžovočervenou.
Žije ledňáček i v Přelouči a okolí? Samozřejmě, že ano. Labe a jeho přítoky (především Struha a Opatovický kanál) jsou pro
ledňáčka ideálním prostředím. V břehových
nátržích hnízdí a ve vodě nachází dostatek potravy. Tak se k těmto vodám vypravte
a chce to jen se pozorně dívat, určitě ho uvidíte letět nad vodou podél břehu. Šťastnější
a šikovnější pozorovatelé ho mohou spatřit
na větvích stromů nebo keřů, jak číhá na
svou rybí kořist. Prostě ledňáček je dalším
klenotem přeloučské přírody.
Jiří Rejl
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AMV Pøelouč vyhodnocovala 10 ročníkù Rallye Železné hory

Na letošní poslední společnou vyjížďku jsme
byli pozváni do Kostelce u Heřmanova Městce,
kde probíhaly oslavy 760 let založení obce a zároveň předání nové obecní vlajky.
Z Přelouče jsme vyjeli o půl desáté směr Svinčany. Zde byla krátká zastávka na rozhledně Barborka.

s nádherným výkladem od sklepa, hrobky, až po
střechu a rozhlednu. Po prohlídce a poděkování
jsme ale spěchali do Kostelce. Zde již bylo vše
nachystáno na zahájení oslav k výročí obce. Program byl opravdu pestrý, občerstvení od pořadatelů výborné a celková atmosféra celého odpoledne vynikající.
Ze všech vystoupení ale asi nejvíce pobavili
místní ochotníci při představení divadla na motivy pohádky o Mrazíkovi. Domů jsme se rozjížděli neradi, protože ta pravá zábava teprve začínala, ale všichni jsme byli motorizovaní.

A protože ten den bylo nádherné počasí, tak
bylo vidět nejen Krkonoše, ale i okolí Železných
hor. Po prohlídce jsme již spěchali do nedalekého Heřmanova Městce. Zde byla domluvena prohlídka kostela sv. Bartoloměje. Na náměstí již na
nás čekal náš průvodce pan Mgr. Marek Výborný, který nám kostel ukázal, prohlídka probíhala

Ale to úplné ukončení sezony nás teprve čekalo až v sobotu 4. 11. na vyhodnocení 10 ročníků Rallye Železné hory. Posezení se konalo v obci Veselí u Přelouče v restauraci Na Hrázi. Sešlo
se nás celkem 60 včetně rodinných příslušníků.
Vstup byl podmíněn v dobovém oblečení a kaž-

Letošní sezonu jsme ukončili již 9. září,
ale celkové hodnocení proběhlo o něco později, v sobotu 4. listopadu při společném posezení s rodinnými příslušníky.

Když nejezdit,
tak neplatit
S končícím podzimem sezónní řidiči, nejčastěji senioři a motorkáři, ukládají svá vozidla „k zimnímu spánku“. Má to své opodstatnění. Suchá
a temperovaná garáž, sklep či kolna zajistí silničnímu stroji přečkání do slunných jarních dnů, kdy
jej majitel opět bude využívat. Zazimované vozidlo, které se po několik měsíců ani nepohne
a nepotřebuje žádnou údržbu, přesto odčerpává
majiteli finanční prostředky. A to na zákonném
pojištění. Kdyby však krom faktického odstavení do garáže bylo uloženo i právně v registru vozidel do depozitu a tato skutečnost oznámena
příslušné pojišťovně, kde byla majitelem sjednána pojistná smlouva, nestál by tento zimní spánek
téměř nic Nepočítám-li správní poplatek 200,- Kč
na rok. Vyžaduje to navštívit kterýkoliv úřad obce
s rozšířenou působností (Přelouč, Chrudim, Pardubice atd.), zde předložit malý i velký technický
průkaz a odmontované registrační značky a požádat o uložení do depozitu. S potvrzením o depozici nahlásit věc pojišťovně. K „oživení“ vozidla
stačí vyzvednout zjara od pojišťovny novou zelenou kartu a pak na stejném obecním úřadu, kde
byl depozit žádán, značky a malý technický průkaz. Ušetřit se pochopitelně nedá u pojistky, kde
se její výše pohybuje ve výši správního poplatku,
např. v případě mopedu či malého motocyklu.
Zbývá už jen dodat, že délka depozice záleží na
majiteli (v rozsahu do 12 měsíců) a žádost lze
opakovat.
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
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dý měl povinnost přinést něco dobrého k jídlu
a nějakou drobnost do tomboly. Všeho se sešlo
dostatek. Pan Doležal, který každý rok natáčí video Rallye Železné hory, nám udělal DVD ze všech
deseti ročníků. K tanci i poslechu hrála skupina
Anča-revival pod vedením pana Vondráčka. Na
tomto večírku bylo poděkováno a předáno ocenění pořadatelům, kteří se zúčastnili všech deseti
ročníků. Po vyhlášení tomboly již proběhla volná zábava. Všichni jsme byli rádi, že si můžeme
v klidu popovídat o našem koníčku. A pomalu se
začneme chystat na příští. Chtěl bych ještě dodatečně pogratulovat našemu členovi panu Bohumíru Čápovi, který kromě veteránů má ještě jednoho koníčka. Je členem Czech national team
v truck trialu a v letošním seriálu dosáhl na titul
mistra Evropy i republiky. Gratulujeme.

Za AMV Přelouč

Josef Havrda

KAM JÍT S DÌTMI A UŽÍT SI TO…
ANEB ZÁBAVA ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Nedávno mě „postihlo“ hlídání všech tří vnoučat a to je někdy zapeklitá situace. Pokud je nezabavíte a neunavíte začnou si dělat co chtějí a vymkne se Vám to z rukou. Sice říkáme ven každý
den, ale občas nám to počasí nedovolí nebo jen
na chvíli. Děti se chtějí bavit i když je zima, déšť,
sníh nebo mráz a ven na hřiště nebo do přírody
to prostě nejde. V takovém případě se v našem
městě Přelouči výborně hodí interiérové hřiště
s kavárnou Mykabo, kde mohou děti řádit pěkně
v teple pod střechou, nezávisle na rozmarech přírody. Vstup je zpoplatněn, ale co by člověk neudělal pro své ratolesti či vnoučata. Čeká na vás příjemné prostředí, milá obsluha, velké hřiště pro
děti, dobrá kávička a občerstvení. Zde si děti po-

hrají, vy si odpočinete a všichni naberete síly na
zbytek dne. Dokonce jsem měla čas nastudovat
i předvánoční akce, které mě dost zaujaly. A to
hned dvě. První akce byla beseda o náhradním
rodičovství, o umění darovat lásku dítěti, které se
vám do rodiny nenarodilo. Druhá akce byla nazvaná „Mykabácké adventní dobrodružství s vánočním skřítkem“. V průběhu akce se děti seznámí s Ježíškovým pomocníkem, který bude děti provázet po celou dobu adventu. Odpolednem bude
provázet i autorka říkankové „Pohádky o Střípkovi“, která dětem ze své knížky přečte několik
říkanek. Já se moc těším, jak si to vnučky užijí.
A co budete dělat s dětmi v průběhu adventu
VY…!?
Dana Bystrianská
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Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán
ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 31. 10. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 271 173 uchazečů
o zaměstnání. To je o 13 742 méně než v září, o 95 071 méně než před
rokem a zároveň nejméně od prosince 1997, kdy jich bylo 268 902.
Z celkového počtu lidí bez práce bylo v uplynulém měsíci 248 510 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,6 % (září 2017 – 3,8 %, říjen 2016 – 5 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v říjnu nabízeli
prostřednictvím ÚP ČR 209 866, z toho 16 771 pak v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání
měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za září 2017)
nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

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

Statistika nezaměstnanosti – okres Pardubice 10/2017
K 31. 10. 2017 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice
2 930 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 10 986
volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo pak připadalo
0,3 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 2,3 %.
Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc říjen 2017 byla v obcích
regionu Přeloučsko:
Morašice 8,3 % (4), Sovolusky 6,5 % (6), Holotín 5,4 % (2), Strašov 4,6 %
(11), Jedousov 4,7 % (5), Jankovice 4,5 % (9).

Inzerce

Inzerce

12 / 2017
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Pozor na zvěø na silnicích!
Policie ČR varuje – ačkoliv ke srážce může dojít v kteroukoliv denní dobu, má vysoká zvěř tendenci pohybovat se za svítání
a za soumraku. Oslnění světly zvíře zmate, to pak zůstane stát strnule na silnici a neuteče.
Prevencí střetu je předpokládat možnost náhlého výskytu zvířete, v důsledku toho snížená rychlost a zraková kontrola obou stran
silnice.
V žádném případě by řidiči neměli strhávat volant nebo kličkovat. Jakmile se vysoká objeví na silnici, je třeba vypnout dálková
světla, přibrzdit a pomalu pokračovat. A být dále na pozoru. Divoká zvěř se často pohybuje ve stádech. Proto je dobré počítat s dalšími kusy v okolí silnice.
Pokud střetu řidič nezabrání a stane se nehoda, měl by ihned
poté zapnout výstražné blikače a postavit na silnici varovný trojúhelník.
Dojde-li při střetu dopravního prostředku se zvířetem ke smrti zvířete, je řidič povinen nahlásit to
mysliveckému hospodáři dané honitby, který přijede a označí uhynulé zvíře žlutou plombou.
Nejjednodušší postup je ohlásit událost na linku
158. Operační důstojník na místo vyšle dopravní policii. Ta spolu s operačním důstojníkem ví, koho v těchto případech kontaktovat, aby zvíře ze silnice bezpečně odklidil.
Usmrcené či zraněné zvíře by motorista určitě neměl ze silnice odklízet. Zaprvé by mohlo být nemocné, což laik nepozná, zadruhé může poraněné zvíře
člověka ošklivě zranit.
Zvíře nikdy nenakládejte do auta. Mohlo by to být později posouzeno jako přečin pytláctví.
Lesní zvěř nepatří majiteli lesa ani komukoli jinému. Náhradu
škody od myslivců čekat nemůžete. V okamžiku, kdy svým vozem
zvěř srazíte, se zvěř stává majetkem mysliveckého sdružení, které
má v místě dopravní nehody svůj revír. V případě, že máte havarijní pojištění, škoda se likviduje pojišťovnou standardně jako u jakékoli jiné nehody. Pokud takto pojištěni nejste, škodu musíte
uhradit ze svého.
Převzato z internetových stránek http://www.policie.cz/

Výpis některých událostí MP Pøelouč
Sražená kočka
Na služebnu MP Přelouč bylo telefonicky oznámeno, že v obci Břehy leží na silnici sražená kočka, která ještě žije. Hlídka MP
vyjela na místo „nehody“, kočku naložila do služebního automobilu a odvezla na veterinární kliniku v Přelouči. Zvěrolékař kočičku prohlédl a ošetřil. Tu si poté převzala do péče paní Rutová, které
se následně podařilo zjistit majitele. Ten si zraněné zvíře převzal.
Jehla na pískovišti
Strážníci na základě oznámení vyjeli na pískoviště a sebrali zde
pohozenou injekční jehlu. Tu umístili do speciálního boxu. Následně bude předána k bezpečné likvidaci.
Pokud najdete odhozenou stříkačku nebo jehlu, neváhejte zavolat na místo nálezu městskou policii. Nalezené jehly, nebo stříkačky se raději nedotýkejte, vždy hrozí infekce.
Vyhrožoval, že se upálí
Ve večerních hodinách zavolal na linku 158 muž a oznámil,
že se chystá upálit na místní čerpací stanici. Policista podle hlasu
identifikoval muže z Přelouče. Ten je známý tím, že opakovaně
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volá na tísňové linky a žádá o lékařskou pomoc. Do místa jeho
bydliště okamžitě vyjely hlídky místního oddělení PČR a Městské
policie Přelouč. Na místě bylo zjištěno, že na linku 158 tentokrát
volal jeho bratr. Bylo zřejmé, že není v dobrém duševním stavu,
proto byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba, která si muže převzala do své péče.
Opilec na kolejích
Podnapilý muž se pohyboval po kolejišti v prostoru vlakové
stanice Přelouč. Přivolaná hlídka MP se pokoušela s mužem komunikovat, avšak marně. Z důvodu zranění a obavy o jeho život,
byla na místo přivolána záchranná služba, která muže odvezla do
Pardubické nemocnice.
Relaxující muž
Čtyřicetiletý muž si lehl na trávník před rodinný dům. Majitel
domu v obavě o zdraví muže přivolal na místo hlídku městské policie. Strážníci na místě zjistili, že muž
je v naprostém pořádku, ani nejevil známky opilosti.
Na otázku, proč si zde lehl, odpověděl, že pouze relaxoval. Hlídka provedla kontrolu totožnosti a ověřila,
zda není muž v pátrání. To se nepotvrdilo, proto byl
propuštěn.
Strážníci museli násilím vstoupit do bytu
V odpoledních hodinách se na přeloučské strážníky obrátila žena s žádostí o pomoc. Oznámila, že od
včerejšího dne neviděla souseda a má obavy o jeho
život. Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu strážníci využili svého oprávnění a vstoupili do domu. V ložnici nalezli na zemi ležícího muže. Bohužel již bylo pozdě. Zasahující lékař přivolané zdravotnické záchranné služby konstatoval
smrt. Okolnosti úmrtí šetří Policie ČR.

Vánoce za dveømi
S blížícími se vánočními svátky bych vás rád varoval před zvýšeným počtem drobných krádeží. Buďte obezřetní, chraňte své věci.
Pamatujte na to, že auto opravdu není trezor. Nenechávejte
v něm nic cenného, když ho opouštíte na parkovišti.
Hlídejte si svoje kabelky, tašky a aktovky, nenechávejte je
ani na chvíli bez dozoru. Nevíte, jestli nejsou na blízku nenechavé ruce. Peněženku noste, pokud možno, v náprsní kapse a ne na
vrchu tašky, kabelky či batohu. Stejné platí o osobních dokladech,
klíčích, mobilech a dalších cennostech.
Kontrolujte uzavření svých zavazadel.
Pozor na lidi, co se ptají třeba na cestu, nebo chtějí přečíst
drobné písmo na zboží, mohou tím jen chtít odlákat vaši pozornost a připravit tak půdu pro „kolegu“, který vám v tuto nestřeženou chvíli odcizí peněženku.
Dbejte zvýšené opatrnosti při výběru peněz z bankomatu,
nebo u peněžní přepážky.
PIN kód vaší karty nepatří na papírek do peněženky. Ve vaší
hlavě je bezpečnější :-)
Přeji vám pohodové vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí.

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
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Advent. Pøijï, Pane, k nám
Mílí přeloučští občané,
prosinec 2017 je zde,
a s ním zima, led a sníh.
Je tady i Advent, doba
radostného očekávání,
doba duchovní přípravy. Dokud se nenarodí dítě, třeba čekat, jako i na
mnoho dalších věcí, v čekárně u lékaře, na semaforu, při koloně na dálnici, u pokladny obchodu,
čekat na lásku, čekat na uzdravení, ano i na
smrt. Toto čekání může být časem cílevědomé
přípravy, nebo čas, který promarníme. Symboly
a skutečnosti, jako adventní věnec, biblická čtení z proroků, báječné adventní písně, koncerty
duchovní hudby, ranní mše při svíčkách, předvánoční atmosféra…, to vše je advent. I já si
rád poslechnu někdy koledy mimo Vánoc, jenomže to není ono, schází ta pravá liturgická
doba. Lidé, i když Církev a její hlásání Slova Božího jaksi odmítají, přesto podvědomě vnímají
její službu, kterou dokonalé stroje či drahé dárky
nenahradí. Při letošních duchovních cvičeních
na Velehradě mě pozvali Řecko-katoličtí kněží
poslední večer mezi sebe. /To jsou ti ženatí/. Byl
jsem poctěn jejich přátelstvím, přijali mě do společenství na kus řeči i něčeho ostřejšího. Pozvání jsem přijal a byl rád. Některá pozvání sice
odmítáme s omluvou, ale Boží pozvání, abych
já přišel k Němu, nebo On ke mně, v modlitbě,
ve vážné i radostné situaci života, nepromarněme! Příležitost pro setkání s Pánem Ježíšem, s živým Bohem se nabízí i o letošním adventu, když
zavoláš i ty: Přijď, Pane, k nám, ke mně!
Výkřik země k nebi letí:
Přijď, Pane, k nám!
Zpívá ze rtů Božích dětí:
Přijď, Pane, k nám!
Připrav půdu úrodnou v srdcích,
jež se nabídnou dnes nést tě dál.
Pán chce vejít, pozvěme ho:
Přijď, Pane, k nám!
Stojí v branách srdce tvého:
Přijď, Pane, k nám!
Očisťme se pokáním
před velikým setkáním,
ať Pán smí dál.
Křesťanská mládežnická píseň

Katechismus o adventu:
 524, Každoročním slavením adventní liturgie
církev aktualizuje očekávání Mesiáše...
 1095, Církev, zvláště v adventní a postní době... znovu čte a prožívá všechny velké události dějin spásy „dnes“, tedy v přítomné chvíli...
 2612, V Ježíšovi „je Boží království velmi blízko“, on volá k obrácení a k víře, ale také k bdělosti. V modlitbě (křesťan) bdí a vyhlíží toho,
který je a který přichází. Modlitba učedníků ve
společenství s jejich Mistrem je boj, a právě
tím, že bdí na modlitbách, neupadnou do pokušení.
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Jan Pavel II., Encylika: „Pán a oživovatel“
Jak tvrdí svatý Pavel: „Kde se však rozmnožil
hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost“. Aby milost
vykonala své dílo,
musí odhalit hřích,
aby obrátila naše
srd ce a dala nám
„ospravedlnění, které vede k věčnému
životu skrze Ježíše
Krista, našeho Pána“
(Řím 5,20-21). Jako
lékař, který vyšetřuje
ránu, než ji začne léčit, tak Bůh vrhá svým
Slovem a svým Duchem na hřích jasné světlo.
Přijměte pozvání Ř. K. Farnosti na

ADVENTNÍ
DUCHOVNÍ OBNOVA
KDE?
KDY?
CO?
KDO?

Přelouč - katolická Fara
16. 12. 2017 v 13:00-17:00hod;
„Boží blízkost a překážky v nás“
Laický misionář Václav Čáp

beného stolu, zvoneček u stromečku, návštěva
rodiny, to jsou hodnoty, které mají smysl. Jinak
nám čas svátků hrozí přejídáním televizních, nebo jiných dobrot. Jako úkaz na nebi, který trvá
jen chvíli, usilujme se zpomalit sebe, a prožijme
nově, duchovně, letošní Vánoce – ten krásný čas.
Přijměte pozvání Ř. K. Farnosti na

VÁNOČNÍ KONCERT
CHRÁMOVÉHO SBORU

AD LIBITUM

v úterý 26. 12. 2017 v 18:00
V kostele sv. Jakuba v Přelouči
Na varhany hraje MARTIN HADÁČEK
Na flétnu hraje Lucie Stříbrná
a Eva Kratošková, diriguje L. Pilka
Zazní latinské, anglické a české
vánoční koledy a líbezné písně flétnistek.
Vstup za dobrovolný příspěvek

Hodně štěstí a zdraví o Adventu
i o Vánocích a Božího požehnání do Nového
roku 2018 přeje Váš kněz Lubomír Pilka.

Mše svaté ve Vánoční době v Přelouči
Neděle

„Obrácení vyžaduje, aby člověk byl přesvědčen, že zhřešil; zahrnuje vnitřní soud svědomí,
a protože ověřuje působení Ducha pravdy v nitru
člověka, stává se zároveň novým začátkem milosti a lásky: ,Přijměte Ducha svatého’. Tak v tomto
osvětlení, co je hřích, objevujeme dvojí obdarování: dar pravdy svědomí a dar jistoty vykoupení.“

Vánoce, ten krásný čas
Poslední den adventu v roce 2017 je 4. neděle adventní a odpoledne je už štědrý den. „Dnes
se vám narodil Spasitel, Kristus Pán“. Letos opět
uslyšíme tuto zprávu, o narození děťátka v Betlémě. Vánoční Evangelia u Lukáše a Matouše jsou
krátké, ale sdělují vyplnění očekávání proroků.
Izajáš 7,14, „Hle, dívka počne a porodí syna
a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)“,
nebo: Jeremiáš 23,5-6; „Hle, přicházejí dny,
kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý.
Kralovat bude jako král
a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat
právo a spravedlnost.
V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí“.
Oznamují narození božského dítěte v rodině Josefa a Marie, slavnostním
Sláva na výsostech Bohu, klaněním se andělů,
pastýřů i králů – mudrců. Čas vánoční je krásný a krátký. Návštěva
betléma, betlémské světlo od skautů, půlnoční,
společné jídlo u vyzdo-

24. 12. 2017
Mše svatá „Půlnoční“ v 24:00 hod.
Pondělí 25. 12. 2017
Mše svatá na Boží hod v 9:30 hod.
Úterý
26. 12. 2017
Sv. Štěpán
v 8:00 hod.
Neděle 31. 12. 2017
Svaté rodiny
v 9:30 hod.
Nový rok 1. 1. 2018
Bohorodičky P. Marie v 9:30 hod.
Neděle
7. 1. 2018
„Tříkrálová“
v 9:30 hod.

Návštěvy Přeloučského Betléma
Štědrý den
24. 12. 2017
Boží hod
25. 12. 2017
Sv. Štěpán
26. 12. 2017
Neděle Sv. Rodiny 30. 12. 2017
Nový Rok
1. 1. 2018
Tři Krále (v neděli) 8. 1. 2018

14:00–17:00
14:00–17:00
14:00–16:00
14:00–17:00
15:00–17:00
15:00–17:00
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Koncert vlčích mákù
Vykvetly nám máky.
Nepovídej. V listopadu?
Jasně kámo. V Anglii už takto kvetou kolem
11. listopadu dlouhé roky. Souvisí to s tradicí
památky válečných veteránů.
Aha, o tom už jsem něco četl na školním webu.
Na naší školní zahradě začaly vlčí máky
„vykvétat“ ve čtvrtek 9. listopadu od 14 hodin
a postupně se červenaly až do setmění. Výtvarná akce byla dílem žáků výtvarného oboru,
efekt výtvarného počinu byl založený na mnohosti květů a na jejich barevné struktuře.

Když školní zahradu i máky pohltila tma,
začal od 17 hodin koncert žáků všech oborů
naší školy. Návštěvníky čekal podvečer s recitací básně, tancem, hrou na housle, klavír
a keybord, sólový i sborový zpěv. Celý koncert
s výstavou a instalací vlčích máků pod stromy
školní zahrady byl zamýšlený jako mezioborová spolupráce. Díky našim žákům, kteří často
navštěvují více oborů ZUŠ, se myšlenka takové spolupráce vydařila. Každý z žáků libovolného oboru si mohl vytvořit vlastní vlčí mák,
případně asistovat u výroby broží a odznaků

s motivem vlčího máku. Sladkou tečku po skončení koncertu zajistilo duo makových závinů.
Děkujeme všem účastníkům i návštěvníkům za
skvělou atmosféru během celého podvečera.
Jan Vojtíšek

Kurzy MiniHorn v Praze
O víkendu 11.–12. 11. se vybraní žáci z hornové třídy Radky Chmelařové zúčastnili víkendových kurzů MiniHorn v Praze. Jako lektoři
byli pozvání významní hráči a pedagogové ve
hře na lesní roh – Jana Švadlenková (profesorka Pražské konzervatoře a AMU v Praze,
členka SOČR), Zdeněk Divoký (profesor Praž-

ské konzervatoře a AMU v Praze, člen České
filharmonie), Zuzana Rzounková (profesorka
AMU v Praze a JAMU v Brně, sólohornistka
FOK) a Jindřich Petráš (profesor Konzervatoře Brno, profesor a děkan JAMU v Brně). Mezi
dětmi z celé republiky se rozhodně neztratili.
Od všech pedagogů sklidili velkou pochvalu.
Kromě hodin u jednotlivých učitelů se také za-

pojili do ansáblové hry a absolvovali několik
hudebních soutěží. Ve znalostech z hudební
teorie zvítězila Alexandra Kollárovičová a na
3. místě se umístila Kamila Kautská. Ve vědomostní a poslechové soutěži zvítězila Eva Čapková a Radka Sotonová získala cenu za originální logo kurzů. Víkend si děti opravdu užily
a věříme, že poznatky z kurzů zúročí v nadcházející soutěži ZUŠ konané v letošním školním
roce.
Radka Chmelařová

Učitelský koncert
Už se stalo tradicí, že koncert učitelů naší
školy nepatří mez seriózní akce a žáci i další

hosté koncertu mohou naše pedagogy poznat
i z „druhé“ stránky. Proto se pravidelně koná
v prostorách Vinotéky a galerie Kotýnek, která
náladu koncertu svým prostředím dovede do
dokonalosti. V pátek 3. listopadu se představili učitelé klávesového, smyčcového, pěveckého, dechového a tanečního oddělení a pokusili se návštěvníkům zpříjemnit a trochu
rozveselit pošmourný podzimní podvečer. Děkujeme všem hostům za vytvořenou atmosféru a Vinotéce a galerii Kotýnek za poskytnutí
krásného prostoru.
Petra Lojínová

Světlušky zachraňovaly princeznu Báru
Ty nejodvážnější světlušky a vlče Sam se vydali v sobotu na pomoc
princezně Báře, kterou zaklel zlý čaroděj. Cestou plnili nelehké úkoly,
zamýšleli se nad dodržováním zákonů světlušek a navštívili vyhlídku
Na Chlumu a Kočičí hrádek, kde jim princezna Bára nechala odměnu
za osvobození. Domů jsme dojeli vyčerpaní, ale snad šťastní.

Hana Chalupová
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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
(pro žáky 5. tříd ZŠ)
Gymnázium – KVINTA
(pro žáky 9. tříd ZŠ)

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

Byl tak odměněn za svou dlouhodobou
výzkumnou činnost v oblasti biochemie.
Zaměřil se v ní na kvasinky rodu Candida,
obsahující nebezpečné patogeny, které
ohrožují především pacienty s oslabenou
imunitou. Honzův výzkum se snaží objevit
látky, které v budoucnu mohou v boji proti
těmto organismům pomoci. Gratulujeme!

měli příležitost zhlédnout divadelní představení v angličtině a zároveň se zamyslet nad
stále aktuálními tématy, jako jsou cenzura,
manipulování s občany a stigmatizace intelektu.

CESTA DO HLUBIN
STUDIA CHEMIE

Ve dnech 27.–28. 10. 2017 se konala
v pořadí již sedmá Juniorská vědecká konference, které se účastnili také naši studenti Eliška Kazdová, Anna Roušarová, Tereza
Velčovská a Jakub Horák. Studenti prezentovali své vědecké projekty, které byly založené jak na teoretických základech, tak
i na vlastním výzkumu. Pro účastníky konference byl připravený i doprovodný program
v podobě exkurze do Chlupáčova a Hrdličkova muzea v Praze.

Ve dnech, na které připadly podzimní
prázdniny, se studenti oktávy účastnili vzdělávacího semináře Cesta do hlubin studia
chemie. Seminář byl zajímavě koncipovaný
jak pro studenty SŠ, tak i pro jejich pedagogy.
Pro studenty byly připraveny bloky laboratorních prací i zajímavých přednášek. Na pedagogy pak čekaly například semináře z toxikologie, biochemie, radioaktivity nebo nanotechnologií. Společnou částí programu pak
byla chemická show a představení jednotlivých kateder Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy, která celou akci zaštítila a organizovala.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A INF ORMAČNÍ ODPOLEDNE
GYMNÁZIUM 8. 2. 2018 15.00–18.00
SOŠ
10. 1. 2018 13.00–18.00

Cena České hlavičky je odvozena od
mateřského projektu Česká hlava, každoročního vyhlašovatele prestižních stejnojmenných cen pro dospělé výzkumníky. Přeloučské gymnázium má tu čest, že jeden z jeho
studentů, letošní maturant Jan Blaha, se stal
pro rok 2017 jedním z oceněných.
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POZVÁNKA
NA VZDÌLÁVACÍ PŘEDNÁŠKU
Zveme studenty i širokou veřejnost na
populárně-naučnou přednášku RNDr. Zuzany Dvořákové, Ph.D. Zabývat se tentokrát
budeme velice zajímavým tématem – řeč bude o orientačním potápění. Rádi vás u nás
uvítáme v úterý 12. 12. 2017 od 16:00.

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
A DOBRÝ ROK 2018

PŘELOUČSKÁ ČESKÁ HLAVIČKA
Až na úroveň doktorských prací dosahují některé výzkumy středoškoláků, oceněné v soutěži České hlavičky, tvrdí její organizátoři. Letošní laureáti se zaměřili na
nebezpečné kvasinky, proteiny či na dějiny židovského školství. Ocenění má zabránit tomu, aby česká věda přicházela o talenty. Galavečer s vyhlášením výsledků a předáním cen proběhl v pondělí 13. listopadu
v brněnském SONO centru.

JUNIORSKÁ
VÌDECKÁ KONFERENCE

VÁM PŘEJE

DIVADELNÍ LISTOPAD
Hned dvakrát se na začátku listopadu
podívali přeloučští gymnazisté do divadla. Pro
studenty prvních až čtvrtých ročníků sehrál
ansámbl pardubického divadla drama Josefa Topola Konec masopustu. Symbolikou,
poezií a mrazivými dějinami prodchnutý příběh „o ohroženosti přirozených hodnot, na
jejichž samozřejmost neradno spoléhat“, jak
hru charakterizovali sami divadelníci z Pardubic, konfrontoval diváky s životními osudy našich předků v nelehkých dobách 50.
a 60. let. S osudy, které se k nám i v dnešní
době stále znovu vracejí a zasahují do životů každého z nás.
Septimáni a oktaváni pak o tři dny později dostali možnost usednout do divadelních sedaček znovu. Zúčastnili se divadelního představení Fahrenheit 451, se kterým do
Čech přijel divadelní spolek z Velké Británie
TNT Theatre Britain. Hra na motivy dystopického románu Raye Bradburyho většinu studentů zaujala, ačkoliv se nejednalo o lehce
stravitelné téma. Jsme rádi, že naši studenti

GYMNÁZIUM
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
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Základní škola Smetanova ul.
U školy snad strašilo?
25. října po setmění se k budově I. stupně scházely děti v doprovodu svých rodičů, aby vyzkoušely svou odvahu na stezce
školní zahradou. Potkat se s hejkalem, čarodějkou, bílou paní,
duchy a jinými strašidly by se bez pořádné kuráže neobešlo. Každý byl rád, když dorazil bez úhony k čarodějnické chýšce, kam se
letos nastěhovala veselá čarodějnice. Její pomocníci nabízeli
kouzelné lektvary nebo recepty na proměnu kohokoli na cokoli. Všichni, ať se báli hodně nebo jen trochu, nakonec dostali sladkou odměnu a diplom. Děkujeme všem pořadatelům za pěkný
zážitek na začátku podzimních prázdnin.

Před podzimními prázdninami proběhl projekt pro celý II. stupeň, při kterém se žáci dozvěděli, jak se správně zachovat např.
při požáru, dopravní nehodě, povodni, výbuchu či v jiné život
ohrožující situaci. V tomto případě všem přejeme, aby získané
znalosti nemusel nikdo nikdy použít. Víme však, že štěstí přeje
dobře připraveným, a tak se na realizaci projektu podíleli nejen
pedagogové, ale i příslušníci HZS Pardubického kraje a PS Přelouč, Policie ČR, Autoškola Peml a DDM Přelouč. Děkujeme všem
za odbornou pomoc.

Jak se daøí prvňáčkùm
Prvňáčci se seznamují nejen s prvními písmenky a čísly, ale
také se školními budovami. Zavítali do přístavby ve Smetanově ulici, kde navštívili paní ředitelku a její zástupkyni. Do svých
tříd naopak pozvali rodiče, aby ukázali, co se už naučili. Mají
za sebou také svou první exkurzi. V dýňovém světě si to náramně užili.

Ohlédnutí za listopadovými akcemi

Ochrana člověka
za mimoøádných událostí

q
q
q
q
q
q
q

plavecký výcvik a besedy s městskou policií
divadelní představení ve VČD v rámci předplatného
podzimní dílnička pro předškoláky
turnaj ve florbalu – I. i II. stupeň
preventivní program vedený Centrem Semiramis – 6. ročník
muzikál „Romeo a Julie“ – divadlo Hybernia v Praze – 9. ročník
„Únik z knihovny“ – badatelský program v městské knihovně – 7. ročník
q „Pohádkové povídání“ v městské knihovně – 1. ročník
q „Hrou proti AIDS“ – 9. ročník

Žáci a učitelé naší školy
přejí všem
čtenářům Roštu
spokojené Vánoce
a mnoho štěstí
a zdraví v roce 2018
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
Výuka pracovních činností
Na naší škole (na rozdíl od většiny ostatních) probíhá výuka pracovních činností ve
všech ročnících 2. stupně. Pracovní činnosti vedou žáky k samostatnosti a manuální
zručnosti. Část výuky se uskutečňuje v moderně zařízené školní kuchyňce, kde se
chlapci i děvčata učí připravovat jednoduché pokrmy teplé a studené kuchyně, učí
se také dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce, udržovat pořádek na pracovním místě a seznamují se se základními principy stolování...

Mgr. M. Skálová

Po stopách Bohuslava Martinù
do jeho rodiště – Poličky na Vysočině

Exkurze Hv

Ve středu 25. října 2017 se plný autobus našich žáků vydal do Poličky, kde se
v rodině pověžného a městské pradleny
v malé světničce na vršku věže kostela svatého Jakuba narodil malý Bohoušek. Na
vlastní kůži si děti zkusily, jaké to bylo vracet se domů a všechny potraviny, nebo vodu vynosit celých 196 schodů! Také prostor
pro pětičlennou rodinu v jedné malé místnosti, nebo spaní v otevřeném šuplíku, to
všechno je pro dnešní generace zcela nepředstavitelné… Avšak překrásná vyhlídka
z ochozu na celé město a zachované městské opevnění vynahradila dlouhé stoupání!
Z ochozu kolem dokola celé světničky musel otec malého Martinů každé dvě hodiny
kontrolovat a hlídat město před nebezpečím,
hlavně před požárem. Z věže vedly naše kroky do Muzea Bohuslava Martinů, kde nám
paní průvodkyně povyprávěla o životě a cestách Bohuslava Martinů, děti si vyzkoušely sedět ve školních lavicích stejných jako
před sto lety Bohuslav Martinů a nasát
atmosféru školní třídy té doby – vitríny se
školními pomůckami, vycpaná zvířata, velké dřevěné počítadlo, kamínka na uhlí…
Procházka po náměstí a kolem radnice pak
příjemně uzavřela zážitky celého dne.
Mgr. V. Pokorná

Volba povolání
Ve středu 1. 12. 2017 navštívili žáci
9. ročníků Úřad práce v Přelouči. Jednalo
se o jeho pobočku Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání – IPS. Zde jim pracovnice Mgr. Taťána
Krejčíková a Mgr. Lucie Haltufová poskytly
informace a rady ohledně výběru středních
škol a volby budoucího povolání. Mnohým
z nich tato akce pomohla v rozhodování čím
se zabývat po ukončení povinné školní docházky.
V pátek 20. října 2017 navštívili žáci
9. B v rámci společného projektu dílny Gymnázia a SOŠ Přelouč, které si mohli dokonale prohlédnout a důkladně se s nimi seznámit. Pedagogičtí pracovníci pro ně navíc
připravili zajímavou práci, po které jim na
památku zbyla trička s potiskem, který si
žáci sami navrhli.
Mgr. M. Bulušek

Plavání v AQUACENTRU
Jako každoročně, i v letošním školním
roce, tým zkušených instruktorů plavecké
školy AQUACENTRA Pardubice vyučoval
žáky čtvrtých ročníků našich tříd. Žáci se
s využitím nejrůznějších plaveckých pomů-
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cek naučili orientovat nad vodou i pod vodou, dýchat a splývat, skákat do vody, potápět se a v rámci svých možností si osvojili základy plaveckých způsobů znak, kraul
a prsa. Také se učili sebezáchraně. Za píli
a snahu byly děti odměněny pobytem v aquaparku s možností využití všech atrakcí po
dobu celého závěrečného kurzu. A protože
byl letos poprvé pro žáky základních škol
plavecký kurz zdarma, měly možnost si ho
užít všechny děti. A TAKY SI HO UŽILY!!!
Mgr. A. Školníková

Brazílie –
vášnivé srdce Jižní Ameriky
Ve vzdělávacím pořadu Planeta Země
3000 jsme se letos seznámili s Brazílií.
Amazonské pralesy nabízí největší biodiverzitu světa, nikde na světě nenajdeme tolik druhů ryb, savců, ptáků a hmyzu. Nezanedbatelná je i produkce kyslíku deštnými
pralesy, najdeme tady i největší vnitrozemské bažiny. Prostřednictvím autora pořadu
Adama Lelka jsme nahlédli mezi xinguské
indiány, jejichž život a chod vesnice určují
lesní duchové, šamani, rituály a tradice. Život v Brazílii není jen karneval v Rio de Janeiru, samba, afro – brazilský bojový tanec
capoeira, káva a kakao, ale i chudinské
čtvrti favely v mnoha velkých městech.
V úzkých uličkách plných špíny určují rytmus života drogy. Dřívější hlavní město Salvador da Bahia nabízí malebné budovy
koloniální architektury. A co máme společného s touto zemí? Hlavní město Brazília,
plné moderních budov, bylo vybudováno
v letech 1956–1960 za éry prezidenta Juscelina Kubitscheka, jehož pradědeček pocházel z jižních Čech. Příští cesta nás zavede do Asie.

Mgr. M. Nápravníková

Hezké
vánoční svátky
a úspěšný nový rok!
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Honza Kolohnát z Pøelouče: divadelní cedule z roku 1817
V posledním čísle Přeloučského Roštu pro
rok 2017 se podíváme na další zajímavou variaci lidového humoru na tzv. přeloučský kousek.
Jedná se o divadelní hru s názvem Honza Kolohnát z Přelouče. Tento kus se v našem městě
hrál poprvé před rovnými dvěma sty lety.
Pověstný přeloučský kousek inspiroval koncem 18. století tvůrce úspěšné frašky Hanns Klachel von Przelautsch oder Das Rendezvous in der
neuen Allee. Genezi této hry popisují do podrobností autoři třetího dílu Dějin města Přelouče,
proto zde uvedeme jen základní informace. Fraška vznikla ve vídeňsko-pražském prostředí a na
jejím vzniku se podílel Karel František Guolfinger von Steinsberg (1757–1806), J. M. Czapek
a V. F. Tuček (1773–1821). Děj je jednoduchý.
Syn boháče z maloměstské Přelouče se vydává do Prahy za nevěstou, působí však směšně
(např. musí být přivázán na kobyle, aby nespadl).
Střetne se s úspěšnějším sokem a s nepořízenou
se vrací domů. Roku 1796 se hra s podobným
dějem již hrála v Praze U Hybernů, zde již také
v české úpravě Václava Tháma (1765–1816). Pro
velký úspěch Steinberg napsal ještě druhý díl
(Hans Klachels zweiter Theil), tentokrát to byla
hra se zpěvy a tanci, tzv. singspiel. Děj se odehrával kolem příprav Honzovy svatby v Přelouči.
Český předklad pořídil Jan Nepomuk Štěpánek
roku 1805. Později vznikla ještě třetí část, zde
však již souvislost s Přeloučí zmizela. K prvnímu
a druhému dílu napsal hudbu Vincenc František
Tuček a Václav Thám druhou verzi přeložil pod
názvem Honza Kolohnát z Přelouče.
V září roku 1817 (přesné datum neznáme,
cedule byla zřejmě vylepena až v den konání) se
Hanns Klachel hrál poprvé také v našem městě.
Soudě dle staré divadelní cedule dochované v muzejních sbírkách to byla snad ještě německá verze, představení se odehrálo v sále hostince Josefa Mušky v domě čp. 44 na náměstí (dnes je
v jeho místech budova Občanské záložny). Tištěná cedule je psaná německy kurentem a dozvídáme se z ní, že představení odehrála rodinná
Suwarova divadelní společnost. Představení za-

čínalo v osm hodin a trvalo celkem dvě hodiny.
Za vstup divák zaplatil 30, resp. 15 krejcarů a představení se zřejmě hrálo celkem dvakrát za sebou.
Tzv. cedule má rozměry 21x32 cm a zhruba před
sto lety ji do sbírek muzea věnoval Václav Jaro-

Městské muzeum v Přelouči, fond Tisky, sign. T 180
a Th 12

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

Fotohádanka
V listopadovém Roštu jsme vám k nové fotohádance poskytli i drobnou nápovědu. Přesto
posíláme paní Ireně Rozkošné gratulaci ke správné odpovědi a máme pro ni připravenou malou
věcnou odměnu v redakci Roštu, Městský úřad
Přelouč, 3. patro.
Tato fotohádanka vyšla v říjnovém Roštu
a správné znění odpovědi je:
„Na výřezu pohlednice z první poloviny 20. let
20. století je zobrazena melasárna pana Topiče
a Nebuželského. Tato přeloučská továrna na zpracování krmiva pro zvířata byla v provozu krátce
v letech 1921–1933. Dnes má čp. 63 (1552) a nachází se v Nerudově ulici.“

lím, ředitel obecné školy v Přelouči. K tomuto tématu se dále ve sbírkách nachází kopie notového
zápisu hudebního doprovodu frašky od Vincence
Tučka z roku 1797, povedlo se jí získat roku 2014
od ZUŠ Přelouč. Originální dokument se nachází
ve sbírkách Národního muzea v Praze.
Použitá literatura a prameny:
DIVIŠ, Jan Vincenc. Stará divadelní cedule z r. 1817. Věstník Musejního spolku v Přelouči. Přelouč: Musejní spolek v Přelouči, 1923. 52 s.
LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad Labem. Přelouč:
Knihtiskárna Otakara Ludvíka, 1926. 539 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl třetí, 1848–1918. Přelouč: Město Přelouč, 2004.

Správně zareagovala také paní Heřmanová.
Pro ni rovněž máme dárek a prosíme, aby si přišla výhru vyzvednout do naší kanceláře.
Nová fotohádanka vyjde opět v lednovém
čísle.
Redakce Roštu

Výzva pro vás: Nachází se na Pøeloučsku smírčí køíže?
Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy
byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil
svůj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovnání
s postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin
spáchán. Podobným symbolem je křížový kámen,
což je kříž vytesaný do kamene a nemá tudíž klasický „křížový" obrys. Smírčí kříže nebo křížové

kameny byly stavěny také jako upomínka na pohromy, např. morové epidemie či nešťastné události (havárie kočárů se svatebčany, sebevraždy
z nešťastné lásky atd.)

Smírčí kříže Horušice (KH)

Smírčí kříže Klamoš (HK)
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Smírčí kříže Rozhovice

V roce 1997 byl vydán soupis všech dosud
nalezených smírčích křížů na území Česka. Katalog sestavilo muzeum v Aši a na něj navázaná
Společnost pro výzkum kamenných křížů. Autoři
vycházeli z desítek písemných podkladů od roku
1884. Katalog je tříděn po okresech a nalezené

kříže byly očíslovány a popsány. Společnost později vydala novelizace, protože kříže byly a jsou
dále nacházeny. V roce 2003 měla společnost
zmapováno ve své centrální evidenci 3893 kamenných křížů na území celé České republiky.
Přestože se jedná o dost vysoké číslo, na území
okresu Pardubice nebyl dosud zdokumentován
ani jeden, tudíž nebyl zdokumentován ani na
Přeloučsku. Vydáme-li se k sousedům, tak pár
křížů můžeme uvidět. Nejblíže od Přeloučska je
smírčí kříž u Horušic (okr. Kutná Hora), v Klamoši (okr. Hradec Králové) a u Rozhovic (okr. Chrudim).
Že by se na Přeloučsku žádný smírčí kříž
nebo křížový kámen nevyskytoval? Že by se na
Přeloučsku za stovky let nestal nějaký zločin,
nešťastná událost, na jejichž usmíření by nebyl
vztyčen smírčí kříž nebo křížový kámen? Přeloučáci a lidé z Přeloučska, nechcete pomoci při pátrání? Jakékoli informace týkající se smírčích křížů nebo křížových kamenů, ať už dochovaných
nebo nedochovaných, sdělte prosím Mgr. Jiřímu
Rejlovi (cordulegaster@seznam.cz) nebo správci
muzejních sbírek M. Peštovi.
J. Rejl a M. Pešta

Přeloučský ROŠT
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Městečko Pøelouč za Ferdinanda III.
1637–1657
Ferdinand byl třetím synem císaře Ferdinanda II, oba jeho starší bratři zemřeli v dětském věku. Otec ho nechal korunovat uherským králem v roce 1625, českým králem
1627 a římským králem 1636. Jako horlivý
katolík údajně neměl rád jezuity, ačkoliv byl
jimi vychován. Měl odlišnou povahu než jeho otec, byl velmi rozvážný a šetrný, snažil
se omezit výdaje císařského dvora a státu.
Slovem i písmem ovládal sedm jazyků včetně češtiny. Zajímal se o přírodní vědy, zejména fyziku, psal básně a úspěšně skládal hudbu. Byl jedním z mála Habsburků, kteří měli
vojenské nadání. Dokončil rekatolizaci svých
zemí a kompromisnějším náhledem na náboženské uspořádání Svaté říše římské, než
jaký prezentoval jeho otec.

na podzim 1645 byla nějak výrazněji postižena i Přelouč. Pravděpodobně ne. V městských účtech se z oné doby žádné mimořádně výdaje, spojené se švédským tažením,
neobjevují. Tortensstonovo tažení z roku 1645
bylo posledním velkým vojenským podnikem,
který Pardubicko přímo ohrožoval.

V roce 1645 porazila švédská vojska
císařské voje Ferdinanda III.
v nejkrvavější bitvě třicetileté války
u Jankova
Dějištěm válečných tažení byly opět Čechy, kde v roce 1645 porazila švédská vojska generála Torstenssona císařské voje v jedné z nejkrvavějších bite v třicetileté války
u Jankova. Vítězství u Jankova umožnilo Švédům pokračovat v tažení na Moravu. V cestě
na Vídeň jim zbývala pouze jediná překážka
a tou bylo město Brno. Více než tři měsíce
trvající neúspěšné obléhání Brna, zmírnilo
následky jankovské porážky a nedovolilo
Torstenssonovi dotáhnout vojenské tažení
úspěšně do konce. Ferdinand III. získal potřebný čas na zformování nových vojenských jednotek a uchránil tak Vídeň od hrozícího švédského obležení.

Dobývání Pardubic
švédským generálem Torstensstonem
roku 1645
Ve vzdáleném Vestfálsku již diplomaté
válčících velmocí vyjednávali mírové podmínky, ale jejich vojevůdci dál intenzivně
pokračovali ve svém řemesle. Po neúspěšném tažení na Vídeň na jaře 1645 se švédské vojsko pod vrchním velením generála
Torstenssona vracelo zpět ne sever přes české země. Do našeho kraje Švédové přitáhli
od Vysokého Mýta a zaměřili svou pozornost
na dobývání Pardubic. Pardubická pevnost
za cenu velkých obětí místních obyvatel znovu švédskému útoku, započatému 25. října
1645 odolala. Tažení švédské armády pokračovalo po neúspěšném dobývání Pardubic dál kolem Kunětické hory ku Hradci Králové. Švédské zásobovací oddíly operovaly
v širším okolí, zvláště v prostrou severně od
Pardubic. Nejsou žádné zprávy o tom, že by
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„pro velké a nesnesitelné kontribuce vojenské a vpád nepřátelský do Království českého nepoloženo nic“.

Poslední vojenské tažení Švédů
na našem území v létě 1648
Poslední vojenskou operací na našem
území bylo tažení Švédů pod vedením generálů Warangela a Königsmarka v létě 1648.
Tento švédský vpád nenalezl odezvu mezi
obyvatelstvem, ale naopak vyvolal prudký
odpor. Poté, co Švédové dobyli Malou Stranu
a Hradčany, se vytvořily dobrovolnické legie
k obraně pražských měst. Prahu se podařilo
uhájit. Švédové po obsazení Hradu uloupili
část vzácných uměleckých sbírek, které jsou
dosud v majetku Švédského království.

Po uzavření vestfálského míru
obnova válkou zničené země
trvala celou jednu generaci

Poslední tři roky třicetileté války
měly pro město Přelouč
nejzhoubnější důsledky
I po vojenském neúspěchu u Pardubic
švédská armáda pokládala tyto končiny za
dobyté území a na vybraných strategických
místech zanechávala svoje posádky. Přelouč a její okolí tak až do samého konce
války ohrožovala početná švédská posádka
z nedalekých Žlebů. Její zásobovací oddíly
podnikaly výpady do širokého okolí a plenily
i západní část pardubického panství. Zprávy
o řádění žlebských Švédů, kteří na Pardubicko vysílali jezdecké oddíly až o 120 koních,
se dochovaly ještě na podzim 1648. Poslední tři roky třicetileté války 1645–1648 měly
pro město Přelouč nejzhoubnější důsledky.
U většiny domů, které byly po požárech a vojenském plenění vyhořelé, nebylo možné zřídit ani provizorní zastřešení. Zbylí obyvatelé
se schovávali po sklepích a když hrozil příjezd rabujících švédských, císařských nebo
kdo ví jakých oddílů, kdo mohl, prchal se
zbytkem svého majetku do okolních lesů.
Neopravované ohořelé zdi, vystavené po mnoho měsíců povětrnostním vlivům, se začaly
i bez lidského přičinění samy hroutit. Městská rada sice formálně existovala, ale přestala vést pravidelnou agendu. Například
údaje o ročních splátkách městských domů
vedených až do roku 1644 důsledně, byly
ve většině případů za období 1645 až 1648
zpětně doplněny lakonickou poznámkou

Po uzavření vestfálského míru v říjnu
1648 se začala nepřátelská vojska z českých zemí stahovat. Obnova válkou zničené
země, jejíž města a vesnice se z velké části
vylidnila, trvala celou jednu generaci. Stejně
tomu bylo i v městě Přelouči. Evropa, vyčerpaná a zubožená dlouholetými válkami, se
rozhodla k mírovým jednáním. Vestfálský mír
přestavuje významný mezník v evropských
dějinách. Z náboženského hlediska byl stanoven mezník, před nějž se nelze vracet, rok
1624, tzn. co bylo k tomuto datu katolické,
zůstane římské církvi, kde panovala vyznání
nekatolická, byla jejich supremace stvrzena.
Toto ustanovení znamenalo konec všem nadějím naší emigrace. Ještě před vydáním Obnoveného zřízení zemského byly vydány první
patenty proti nekatolíkům, které prohlašovaly za jediné platné římské vyznání.

V době vlády Ferdinanda III.
byly české země nejvíce postiženy
boji třicetileté války
V zemích České koruny došlo během
války a bezprostředně po ní k době „temna“
v důsledku toho, že v tomto regionu bylo
za války zabito mnoho lidí a mnoho jich muselo odejít kvůli náboženskému přesvědčení. Jedním z nejvýznamnějších Čechů, kteří
odešli byl Jan Ámos Komenský. V době vlády
Ferdinanda III. byly české země nejvíce postiženy boji třicetileté války, za vlády jeho otce
Ferdinanda II. boje probíhaly převážně mimo
české území.
Marcela Danihelková
Čerpáno z literatury:
Dějiny 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 – 3. DÍL
Po první světové válce
„Přešla vichřice válečná, v níž prof. Masaryk
nadšeně, neúnavně, neohroženě působil pro naši
svobodu. Český lid všechen uznal velké zásluhy jeho a věnoval svému prvnímu prezidentovi svou lásku, úctu a obdiv,“ napsal F. K. Potěšil ve svém článku
Návštěvy prezidenta Osvoboditele v kraji Pernštýnův, publikovaném v periodiku Krajem Pernštýnův.
Když nahlédneme do přeloučské městské kroniky, zjistíme, že od roku 1914 je Masarykovo jméno připomínáno stále častěji. Již zápis o prvním roce války (doplněný však evidentně až po válce),
informuje poměrně podrobně o odchodu T. G. Masaryka do emigrace a počátku jeho zahraniční akce
za vytvoření československého státu. Zápisy o událostech roku 1919 mají ve svém čele perokresbu polopostavy T. G. Masaryka, jež se hraje v našem vyprávění ještě důležitou roli (s. 727). Následuje patetické
líčení Masarykova návratu do vlasti (s. 727–728).
Masaryk je tu charakterizován slovy: „Od dob Jiřího

Program to nakonec dovolil, i když byl neuvěřitelně nabitý, jak ještě dále uvidíme. Prezident Masaryk vyrazil ráno z Prahy, a než docestoval na Přeloučsko, stihnul ještě návštěvu Kutné Hory a Čáslavi.

Přivítání T. G. Masaryka v Jankovicích
Bylo již po páté hodině večerní 23. září roku
1922 a prezident Masaryk se svým početným doprovodem vstoupil na půdu Přeloučska. Okres Přelouč tehdy začínal až v Jankovicích, protože Čáslavsko sahalo daleko za výběžky Železných hor. V jankovické kronice se dochoval následující zápis: „Pod
lesem nad silnicí k Čáslavi vedoucí postavena byla
nákladem okresu slavnostní brána, veškerá pak stavení okrášlena byla prapory a květinami. U brány vystoupil pan prezident z automobilu a přijal úřední
hlášení ministerského rady Františka Zelinky, hejtmana v Pardubicích. Jménem školní mládeže uvítala
pana prezidenta žákyně I. třídy Marie Šoltová, dcera
učitele V. Šolty z Dašic, který v Sibíři v zajetí zemřel.

Vzácná fotografie z prezidentské návštěvy roku 1922 se dostala do přeloučských muzejních sbírek teprve v září tohoto roku. Jsou na ní zachyceny především dámy v krojích,
které vítaly T. G. Masaryka na schodech Občanské záložny. Některé jsou označeny čísly
a k nim jsou na druhé straně připsána jména: zleva sl. Potůčková-Šoltová (1), nad ní
pí. Hrubešová (2), nahoře Černíková-Kleinová (s čelenkou) (3), v první řadě nahoře zprava pí. Valentová (4), pod ní pí. Bartošová (Bělohradská) (5). Kopii fotografie mi ochotně
zaslal správce muzejních sbírek Matěj Pešta a poznamenal, že rukopis přípisků na druhé
straně patří panu Fr. Hollmannovi.

z Poděbrad, po 460 letech, zase první česká, z lidu
našeho vykvetlá postava vladaře-filosofa.“ A verši
básníka: „Po letech strastí, po letech trudů/ světy
kdy bila krvavá metla/k nám se zase vrací, na rodnou půdu/ apoštol světla.“ Strany 729–731 městské kroniky obsahují dokonce Masarykův stručný
životopis.

Prezidentské návštěvy roku 1920 a 1922
Dejme ještě jednou slovo F. K. Potěšilovi: „ ...není divu, že se dny 23. a 24. září 1922, kdy prezident
Masaryk zavítal do kraje Perštýnův, staly velkým svátkem nejen Pardubicka, ale skoro celého českého východu.“
Přeloučsku se prezident Masaryk výrazně přiblížil již roku 1920 při své cestě do Chrudimi. 15. června 1920 cestoval hlavní silnicí Čáslav-Chrudim
např. přes Nový Dvůr a Bukovinu u Přelouče. Ve
Stojicích, na jakémsi pomyslném trojmezí Čáslavska, Přeloučska a Chrudimska, byl již očekáván zástupci chrudimské městské a okresní samosprávy,
ale i spisovatelem Aloisem Jiráskem. Než dojel prezident do cíle své cesty, zastavil se ještě krátce v Heřmanově Městci a poněkud z donucení (místními obyvateli) v Bylanech.
Roku 1922 se však naším krajem nesla zvěst,
že prezident T. G. Masaryk navštíví opět východní
Čechy, tentokrát snad oblasti o něco severnější. Zástupci Pardubic, Přelouče a Holic proto odjeli 13. září do Prahy, aby prezidenta pozvali do svých měst.
Přeloučský starosta František Horáček a radní Karel
Lieger a František Jánský se tak dozvěděli, že se prezident T. G. Masaryk rád v Přelouči zastaví, dovolí-li
mu to program.
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ny Dělnické jednoty tělocvičné i místní hasiče. Zástupci spolků, škol, úřadů a církví, jakožto i legionáři se
shromáždili v divadelním sále Občanské záložny.
Kolem 6. hodiny večerní se tato pestrá společnost dočkala. Prezident Masaryk byl na náměstí
uvítán starostou Františkem Horáčkem a na schodišti Záložny dámami v krojích (viz první fotografie), z muzejní galerie zněly tóny české a slovenské hymny.
Masaryk s doprovodem stoupal do vyzdobeného záloženského sálu (viz druhá fotografie), kde místní pěvci pěli píseň Sláva Tobě, velký Slávy synu! V čelní části sálu stál pod bustou prezidenta a květinovou
výzdobou stolek, na něm byla mezi dvěma svícny
položena perleťová kazeta a městská kronika. Perleťová skříňka, vybraná z muzejních sbírek, byla darem prezidentu Osvoboditeli. Masaryk si na výzvu
starosty Horáčka zběžně prohlédl městskou kroniku. Na straně 727 ho zaujala jeho vlastní podobizna, perokresba z roku 1919, jejímž autorem byl odborný učitel Josef Ledr starší. A pak Masaryk splnil

Fotografie úpravy sálu Občanské záložny před příchodem prezidenta. Na stolku leží pamětní kniha, do
níž se Masaryk podepíše. Fotil účetní akciové společnosti p. Kadaník. Fotografie je vlepena na str. 849
přeloučské pamětní knihy. (SokA Pardubice)

Pan prezident, stisknuv jí ruku, odpověděl: „Děkuji
ti. Nazdar!“ Nato byl přivítán předsedou okresní komise v Přelouči p. Kučerou, rolníkem ze Soprče (čili
Sopřeče – pozn. autora), a místním starostou p. Josefem Marešem. Po desetiminutovém pobytu odjížděl
pan prezident za velikého jásotu všech do Přelouče.
Slavnostního uvítání zúčastnily se představenstva
a místní školní rady vůkolních obcí, sbory hasičské a dítky školy jankovické, mokošínské, lipoltické
a chvaletické.“ (Je poněkud paradoxní, že tři slova
děkuji, ti a nazdar jsou patrně jediným přímým přepisem (v podobě přímé řeči) toho, co Masaryk tehdy
na Přeloučsku řekl.) Z dalších hodnostářů vítajících
Masaryka přeloučská kronika zmiňuje správce politické expozitury, přednostu Františka Mikulu.
„Odtud se hnul průvod.“ A ten byl vskutku velkolepý. Nejprve jelo 25 sokolů na koních, poté 6 automobilů s hodnostáři (od Ledrových dějin se objevuje
údaj 5 automobilů). Za prezidentovým automobilem,
patrně jel poslední, klusala škadrona dragounů místní posádky. Prezident Masaryk projížděl již méně
kopcovitou krajinou směřující k Labi. Jak se mu líbila, nevíme. Snad ano – v Hovorech s TGM nacházíme poznámku o jeho krajinném vkusu (ovlivněném
rodným Hodonínskem): „...mám rád roviny; hory mám
rád z dálky, ale nežiju v nich rád, údolí mě tísní, a nevidět dost slunka.“ Ten den se už slunko nížilo k horizontu, bylo už patrně dosti k šesté hodině večerní.

Prezident Masaryk v Přelouči
V Přelouči se už kolem 3. hodiny začalo plnit
náměstí místními i lidmi z okolí. Mezi čekajícími bychom našli školní mládež z Řečan, Trnávky, Výrova,
Choltic, Zdechovic a Lhoty i s učiteli, sokoly, orly, čle-

Část strany 727 pamětní knihy. Pod kresbou se nachází Masarykův podpis s datací.
(SokA Pardubice)

to, co se očekávalo a k čemu byla kronika předložena – podepsal se. Dosud tak na 727. straně pamětní knihy nacházíme podpis „T. G. Masaryk“ a o řádek
níž datum „23/9 22“ (viz třetí fotografie).
Následně za doprovodu rady Mikuly obešel prezident zástupce jednotlivých spolků. Svou pozornost
věnoval především legionářům, s nimiž krátce pohovořil, a sokolům. Již na odchodu se na schodišti
vyptával náčelníka Sokola A. Švorce na stavbu místní sokolovny. (Ta však byla postavena až ve 2. pol.
20. let.) Prezident Masaryk navštívil také městskou
knihovnu, kde si nechal o ní přednést zprávu. Můžeme tedy shrnout – hlavní zájem patřil pilířům meziválečného Československa, těm, kteří ho vybojovali a byli zdrojem jeho oprávněné hrdosti, a těm,
kteří ho v rovině duševní i tělesné kultivovali.
Do tohoto rámce by jistě patřilo městské muzeum, tehdy sídlící také v budově Záložny. Masaryk
ale pozvání do něj odmítnul se slovy, že si ho ještě
pamatuje ze své předešlé návštěvy 25. 11. 1906. Nemá smysl přemítat o tom, co si z něj po téměř 16 letech pamatoval. (Ač nepodceňujme Masaryka – byl
to muž geniální paměti!) Pravou podstatu odmítnutí vystihl patrně spíš ministr národní obrany František Udržal, který poznamenal, že muzeum je příliš
vysoko a pan prezident je již unaven. A byl tu i další závažný důvod – čas vyměřený na návštěvu Záložny (40 minut) byl již překročen a pan prezident
měl před sebou ještě bohatý program (zčásti ještě
v Přelouči, dále v Živanicích a poté v Pardubicích).
O další cestě našeho prezidenta si povíme více příště.
(Pokračování příště)
Martin Štěpánek
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A-tým Orla Pøelouč jako na houpačce
Muži Orla Přelouč mají za sebou dlouhou pětizápasovou šňůru domácích zápasů, ve kterých
předvedli nevyrovnané výkony. Jen se tím potvrzuje, že divizní soutěž je nesmírně vyrovnaná a každý v ní může porazit každého.
V jejím pátém kole na přeloučskou palubovku přijel tým z jihočeského Pacova. Tomu se vstup
do letošního ročníku moc nepovedl a bylo to znát
i v tomto utkání. Přeloučští florbalisté si v něm
dokráčeli pro zasloužené tři body, díky takticky
dobře zvládnuté hře podpořené jistým výkonem
Tyllera v brance. „Disciplína přináší ovoce,“ výstižně zhodnotil přeloučský trenér Bulíček.
Dramatický zápas byl k vidění o den později,
ve kterém Orel svedl boj se sousedem v tabulce
FBŠ Jihlava. Domácí šli po první třetině do šatny
s jednobrankovým náskokem, o který se přičinil
Jezdinský. Pět minut před koncem druhé části ale
Jihlava srovnala. Ve třetím dějství drama vrcholilo. Pozler chvíli po jeho začátku poslal Orel opět
do vedení, které ale vydrželo jen tři minuty. Hosté
dvěma zásahy otočili stav utkání a rázem byla na
tahu Přelouč. Čas ale ubíhal nemilosrdným tempem a domácí se ne a ne dostat k ohrožení jihlavské branky. Když na tabuli svítily poslední čtyři minuty, přišel čas na timeout pro Orel. Během
něho Bulíček naordinoval agresivní taktiku s cílem dostat soupeře pod tlak. To se začalo dařit
ihned po uvedení míčku zpět do hry. Výsledkem
toho bylo vyloučení jihlavského hráče a možnost
vyrovnat v přesilové hře. A to se také stalo. Osvědčená souhra mezi Pozlerem a Jezdinským a druhý
jmenovaný střelou z voleje rozvlnil síť za hostujícím brankářem. To vše jen půl minuty po oddechovém čase! Rozuzlení tedy muselo nabídnout až
prodloužení. To ovšem bohužel trvalo jen 32 vteřin, když nepozornost přeloučské obrany soupeř
potrestal vítězným gólem a bral tedy v tomto dramatickém utkání bod navíc. „Neschopnost udržet
koncentraci po dobu 65 minut, nás dnes stálo
prohru v prodloužení,“ viděl hlavní příčinu prohry
Bulíček.
Zatím poslední zápas Přelouč odehrála s nováčkem soutěže FBŠ Všestary, do níž ale vtrhl jako uragán a na svém kontě měl druhý největší počet nastřílených branek, za to také ale dost střel
končilo v jejich síti. Přeloučští se zase naopak
mohli chlubit druhou nejlepší obranou soutěže.
Bohužel tyto předzápasové statistiky tentokrát, až
na tu první, vůbec neodpovídaly tomu, co se dělo na hřišti. Hosté ze Všestar jakoukoliv chybičku
v orelské obraně suverénně trestali, zatímco domácí by v tomto zápase netrefili snad ani vodu z lodě. Po konečném hvizdu se v kolonce obdržených
branek nacházela hrozivá desítka, zatímco Orel
dokázal dopravit balonek za soupeřova brankáře
pouze v jednom případě. Nezbývá nic jiného, než
toto nepovedené utkání hodit co nejdříve za hla-

vu a soustředit se na další důležité boje o body do
tabulky.
Soutěž je téměř ve své první třetině, ve které
je Přelouč zatím jako na houpačce. V jednom zápase předvede bojovný a taktický výkon okořeněný ziskem bodů, aby hned v tom následujícím tyto
své přednosti nechala v šatně. Dalším problémem,
možná ještě větším, je zatím slabá efektivita v koncovce. Šance sice přicházejí, ale jejich využití pokulhává. I přes to Orel drží střed tabulky, který je
ale nesmírně vyrovnaný. Pokud se tedy chtějí svěřenci trenéra Bulíčka umístit co nejvýše, musí pro
zbytek sezony tyto nedostatky ve své hře odstranit.

Orel Přelouč – FBŠ Všestary 1:10 (1:4, 0:4, 0:2)
Branka (asistence) domácích: 13. Pozler (Jezdinský).
Sestava domácích: Albrecht, Tyller – Mareš, Verunáč,
Kurka, Bulis, M. Křinka - Jezdinský, Pozler, R. Křinka Maček, Knížek, Janata, Minařík, Kot, Kopecký.

Orel Přelouč – Pacovští Honzíci 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Branky (asistence) domácích: 1. Jezdinský (Verunáč), 21. R. Křinka (Knížek), 34. Verunáč (Pozler),
59. Kurka (Pozler), 60. R. Křinka.
Sestava domácích: Tyller, Albrecht – Mareš, Verunáč, Kurka, Bulis, M. Křinka – Jezdinský, Pozler, R.
Křinka, Maček, Knížek, Janata, Kot, Kopecký.

přípravky (ročník narození 2009 a mladší):
(tělocvična ZŠ Masarykova) 17:00–18:30 hod.
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.

Orel Přelouč – FBŠ Jihlava 3:4
v prodl. (1:0, 0:1, 2:2, – 0:1)
Branky (asistence) domácích: 5. Jezdinský (Verunáč), 44. Pozler (Jezdinský), 57. Jezdinský (Pozler).
Sestava domácích: Albrecht, Tyller – Mareš, Verunáč, Kurka, Bulis, M. Křinka – Jezdinský, Pozler,
R. Křinka, Maček, Knížek, Janata, Minařík, Kot, Kopecký.

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:

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
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Dùstojná porážka s účastníkem basketbalové Ligy mistrù
Ve středu 15. listopadu odehráli přeloučští basketbalisté čtvrté kolo Českého poháru. Jejich soupeřem nebyl nikdo jiný, než čtrnáctinásobný Mistr
České republiky, mnohonásobný vítěz Českého
poháru a účastník Ligy mistrů ČEZ Basketball
Nymburk.
BK Přelouč – ČEZ Basketball Nymburk
55 : 136 (12:37, 17:69, 37:101)
Body: Konvalina 10(4/4), Zikmunda10(4/2), Šindelář 8, P. Richtr 6, Tondr 5(1x3), Dašek 4, Bulušek
3(1x3), Sojka 3(1x3), Truneček 2, Žďánský 2, V. Richtr 2(2/2) – Peterka 25, Ray 22, Godfrey 15, Kolář
a Hruban 12, Pumprla 11, Bohačík a Kříž 10, Barac a Vyoral 6, Holoubek 5, Lawrence 2
Fauly: 10 – 11 TH: 10/8 – 11/8 Trojky: 3 – 6
Rozhodčí: Jeřáb, Blahout
Kdo z basketbalistů nehrajících nejvyšší soutěž v Pardubickém kraji může říct: „Hrál jsem soutěžní utkání proti ČEZ Basketball Nymburk a dal
jsem jim koš!“ Všem jedenácti hráčům Přelouče,
kteří nastoupili proti tomuto týmu ve čtvrtém kole Českého poháru se to podařilo!
Ale pěkně popořádku.
Po vítězství nad KK Valašské Meziříčí ve 3. kole Českého poháru se stal sen skutkem. Ve středu 15. listopadu přijede na přeloučskou palubovku Nymburk! Nejdříve plno srandiček a smíchu,
potom s blížícím se termínem utkání obavy a trochu strach. „Bude to ostuda, kolik asi dáme košů,
bude to o víc než 100 bodů, snad nepřijedou v plné sestavě…“. To byly nejčastější věty, které zaznívaly z úst přeloučských hráčů a funkcionářů.
„Budou lístky v předprodeji, sežeňte nám lístky,
držte místo, v kolik máme přijít,“ byly nejčastější
dotazy a prosby fanoušků.
V 17:40 naběhli na palubovku první hostující
hráči. V tuto dobu měl kondiční trenér Nymburka
připraveno spoustu cvičebních pomůcek, určených
na důkladné prohřátí organizmu. Poté, co se hráči individuálně zahřáli, ujal se asistent důkladné
rozcvičky. Domnívám se, že kdyby se takto připravovali na zápas přeloučští, spousta z nich by již
téměř nebyla schopná k zápasu nastoupit.
Kdo si pečlivě přečetl vstřelené body hostů, jistě si všiml, že v jejich dresu nastoupilo k utkání
celkem šest českých reprezentantů, k tomu tři hráči z USA a jeden Chorvat. Na lavičce náhradníků
seděl pouze v civilu Petr Benda, do Přelouče nepřijel Quincy Diggs. Jinak kompletní sestava!
Na úvodní koš reprezentanta Hrubana odpověděl rychle reprezentant Přelouče Michal Šindelář. V tuto chvíli se všichni v hale těšili na pořádné
drama. To byl bohužel poslední nerozhodný stav
v zápase. Radim Konvalina ještě snižoval na 4:6
a Aleš Zikmunda na 5:8, poté však již chytili otěže
zápasu pevně do svých rukou hosté. Bouři v hledišti v tomto období vyvolala v šesté minutě dlouhá trojka Martina Tondra, kterou snižoval na 12:21.
Do konce čtvrtiny se však již domácí neprosadili.
Dobrý výkon předvedli přeloučští i v úvodní pětiminutovce druhé části hry, kterou prohráli pouze 5:10. Za zmínku stojí první koš v sezóně Radka
Ždánského, který se po mnoha letech vrátil k aktivnímu basketbalu. Do konce poločasu pak již bohužel stříleli přesně pouze hráči Nymburka.
Hrozivě vypadající stav po dvaceti minutách
něvěstil nic dobrého. Třetí čtvrtina však dopadla
z pohledu domácích nejlépe, protože ji po solidním
výkonu prohráli pouze 20:32. V této fázi hry naši
chlapci, neustále podporováni publikem, dávali do
hry veškerý svůj um. Nymburští se předvedli několika „lahůdkovými“ akcemi, často zakončenými
efektní smečí do koše, za které byli často odměněni potleskem zaplněné haly. Tato desetiminutovka se střelecky vydařila Filipu Daškovi a Přemyslu Richtrovi, kteří vstřelili své první body.
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V závěrečné čtvrtce si splnili svůj sen, dát koš
mistrovskému celku, i zbylí domácí hráči. Milan Sojka a Luboš Bulušek proměnili tříbodové pokusy,
Vojta Richtr stoprocentně trestné hody a Martin
Truneček předvedl divákům svoji pověstnou donášku pravou rukou, na kterou obránci vůbec nestačili reagovat.
Utkání bylo obrovským basketbalovým svátkem pro Přelouč a okolí. Do hlediště si našlo
cestu více než 200 diváků, kteří odměnili aktéry zápasu na konci zápasu mohutným potleskem.

PS: Trenér Nymburka Amiel Oren mi po zápase řekl:
„Good job.“ Musím zjistit, co to vlastně je!
Martin Bulušek

Pod basketbalovými koši …
Muži A:
BK Přelouč – BK Brandýs n. Labem 62 : 48 (31:19)
Body: Zikmunda 19, Konvalina 15, Tondr 7, Sojka 7, Šindelář 6, Bulušek 5, Blažek 3
BK Přelouč – TJ Sokol Kbely
79 : 84
po prodloužení (38:46, 71:71)
Body: Bulušek 24, Zikmunda 21, Sojka 9, Konvalina 6,
Richtr P. 6, Tondr 3, Šindelář 2
Jindřichův Hradec – BK Přelouč 94 : 79 (50:41)
Body: Konvalina 23, Bulušek 12, Sojka 12, Truneček 8,
Blažek 8, Richtr V. 7, Zikmunda 7, Dašek 2
Tesla Pardubice – BK Přelouč
81 : 56 (38:25)
Body: Konvalina 15, Richtr P. 10, Šindelář 9, Blažek 8,
Bulušek 7, Zikmunda 5, Dašek 2

Muži B:
BC Spartak Rychnov n. Kněžnou – BK Přelouč
89 : 63 (48:30)
Body: Dašek 20, Tužil 16, Kmošek 15, Kautský 6, Machek 3, Válek 3
TJ Sokol Chrudim – BK Přelouč
63 : 73 (29:29)
Body: Vondráček 24, Škarda 12, Dašek 10, Kmošek 8,
Marek 6, Kubát 4, Kautský 3, Machek 2, Tužil 2,
Pála 2
BK Skuteč – BK Přelouč
71 : 63 (27:30)
Body: Vondráček 28, Kmošek 14, Marek 9, Tužil 7, Škarda 3, Machek 2
BK Přelouč – Basket TJ Svitavy
60 : 76 (33:31)
Body: Dašek 16, Kmošek 10, Kubát 10, Vondráček 9,
Marek 9, Priessnitz 3, Tužil 3
BK Přelouč – TJ Jiskra Havlíčkův Brod
90 : 66 (47:36)
Body: Vondráček 19, Marek 19, Kmošek 17, Dašek 9,
Priessnitz 6, Špeta 6, Kubát 4, Machek 4, Tužil 3,
Kautský 3

Body: Humlová 20, Kralevičová 19, Nešetřilová 14, Žáková 11, Roubová 10, Doležalová 8, Němečková 8, Bogdányová 1
TJ Pardubičky – BK Přelouč
50 : 83 (26:49)
Body: Žáková 25, Humlová 22, Nešetřilová 12, Doležalová 7, Kralevičová 7, Bogdányová 4, Roubová T. 4, Němečková 2

Kadeti U 17:
BK Přelouč – ADFORS Basket Litomyšl
67 : 59 (31:30)
Body: Priessnitz 19, Kouba 14, Hejný 12, Souček 9, Zelenka 6, Bukovič 5, Vamberský 2
BK Přelouč – ADFORS Basket Litomyšl
55 : 51 (30:24)
Body: Priessnitz 17, Kouba 9, Hejný 8, Souček 8, Vamberský 5, Zelenka 4, Bukovič 2, Šindelář 2
Sokol Vysoké Mýto – BK Přelouč 44 : 79 (22:47)
Body: Krejzl 29, Kouba 14, Plaček 11, Priessnitz 9, Souček 7, Hejný 5, Vamberský 2, Zelenka 2
Sokol Vysoké Mýto – BK Přelouč 50 : 78 (32:35)
Body: Priessnitz 17, Souček 14, Kouba 13, Plaček 12,
Krejzl 11, Hejný 9, Zelenka 2

Kadetky U 17:
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BK Přelouč
56 : 84 (27:24)
Body: Písařová 17, Žáčková 17, Štainerová 16, Jochová 12, Novotná K. 8, Smejkalová 6, Hejná 4, Petrová M. 3, Kahlová 1
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BK Přelouč
33 : 118 (20:50)
Body: Žáčková 25, Hejná 19, Petrová M. 14, Písařová 14,
Kahlová 13, Jochová 9, Smejkalová 8, Štainerová 6, Novotná K. 6, Petrová A. 4

Ženy:

Minižáci U 12:

BK NAPOS Vysoká n. Labem – BK Přelouč
59 : 43 (31:21)
Body: Němečková 12, Žáková 11, Nešetřilová 9, Roubová T. 7, Humlová 4
SK Týniště n. Orlicí – BK Přelouč 51 : 56 (24:29)
Body: Humlová 23, Žáková 12, Nešetřilová 10, Roubová T. 8, Doležalová 3
BK Přelouč – TJ Pardubičky
91 : 38 (47:18)

Sokol Přelouč – BK Studánka Pardubice
61 : 44 (32:22)
Body: Kysilka 24, Uchytil 14, Barcal 8, Dobruský 7, Čtvrtečka 4, Válek 2, Novotný 2
Sokol Přelouč – BK Studánka Pardubice
78 : 47 (43:32)
Body: Barcal 28, Kysilka 28, Dobruský 7, Válek 6, Novotný 6, Synek 2, Uchytil 1
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DOSAVADNÍ PODZIMNÍ VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI
A – TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA)
neděle 22. 10.
HC JESTŘÁBI – HBC TYGŘI MLADÁ BOLESLAV 3 : 4 po sam.náj. (1:1, 1:2, 1:0 – 0:1)
Branky: Moravec 2x, Hejhal.
sobota 28. 10.
HC JESTŘÁBI – SHC OPAVA
2 : 3 po sam.náj. (1:0, 1:1, 0:1 – 0:1)
Branky: Hejhal, Mucha.
neděle 29. 10.
HC JESTŘÁBI – HbK KARVINÁ
2 : 1 (0:1, 1:0, 1:0)
Branky: Příhoda 2x.
neděle 5. 11.
TJ SNACK DOBŘANY – HC JESTŘÁBI
3 : 5 (1:2, 1:1, 1:2)
Branky: Raška, Vorba, Pospíšil, Hejhal, Příhoda.
sobota 11. 11.
SK KELTI 2008 – HC JESTŘÁBI
1 : 3 (0:1, 1:1, 0:1)
Branky: Vorba, Mucha, Moravec.
neděle 12. 11.
HC JESTŘÁBI – JUNGLE FEVER KLADNO
6 : 2 (2:1, 2:1, 2:0)
Branky: Svoboda, Raška, Štefanský, Doležal, Menc, Příhoda.
DO TĚCHTO ZÁPASŮ NASTOUPILI: P. Brykner, P. Smekal – M. Šmíd, L. Hutla, P. Michetschläger, P. Doležal, R. Stoklasa, L. Menc, P. Svoboda, L. Moravec, Z. Hejhal,
J. Horák, T. Vorba, D. Štefanský, O. Kade, J. Šimek, R. Raška, Z. Čapek, J. Příhoda,
F. Mucha, O. Kade, M. Pospíšil, L. Drbohlav

B – TÝM (2. NÁRODNÍ LIGA – VÝCHOD)
sobota 21. 10.
HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE B – HC JESTŘÁBI B 4 : 2 (3:1, 1:0, 0:1)
Branka: Kade, Čermák.
neděle 29. 10.
HC JESTŘÁBI B – HBC AUTOSKLO–H.A.K. PARDUBICE B 0 : 8 (0:3, 0:2, 0:3)
sobota 4. 11.
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ – HC JESTŘÁBI B 10 : 3 (3:0, 4:1, 3:2)
Branky: Raška 2x, Hudec.
sobota 11. 11.
HC JESTŘÁBI B – JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC
5 : 4 (3:1, 1:2, 1:1)
Branky: Hudec 2x, M.Kazimír, Hájek, Kopa.

DO TĚCHTO ZÁPASŮ NASTOUPILI: L. Čára – J. Kratochvíl, L. Zwanzger, M. Moravec, J. Lauryn, M. Merta, A. Moravcová, M. Říha, H. Herman, O. Dostál.

MINIPŘÍPRAVKA (PŘEBOR VČ)
SOBOTA 2. 10. PŘELOUČ
Tomáš Hájek: „Turnaj v Přelouči hodnotíme velmi pozitivně. Pořadatelskou stránku nechť zhodnotí hosté, já s dovolením zhodnotím stránku sportovní. Je u nás
tradicí prospat a prohrát první utkání a ani domácí turnaj nebyl výjimkou. V dalších zápasech jsme se po budíčku a „válečné poradě“ výrazně zlepšili a začali
opravdu hrát. Výsledkem byla série hezkých a dramatických zápasů, v nichž
jsme sbírali vítězství i porážky a hráči si při našich utkáních užili skvělé atmosféry a podpory domácích fanoušků. Počasí nám přálo a dovolím si říci, že všichni byli spokojeni. Hráčům děkuji za předvedený sportovní výkon, rodičům a fanouškům děkuji za podporu.“
Přelouč – Heřmanův Městec
Přelouč – Hradec Králové
Přelouč – Pardubice - Bílí
Přelouč – Pardubice - Růžoví

0:7
0:2
2:0
0:1

Přelouč – Pardubice - Modří 3:0
Přelouč – Pardubice - Černí 2:3
Přelouč – Chlumec n. Cidl.
2:4

SOBOTA 11. 11. PŘELOUČ
Trenér Tomáš Hájek: „Turnaj minipřípravek na domovském hřišti v Přelouči hodnotíme jako velmi povedený. První utkání jsme opět překvapivě prohráli, nicméně
poté se naše výkony zlepšily a z celkových pěti utkání jsme jsme nakonec třikrát zvítězili a dvakrát odešli poraženi. Asi nejzajímavější utkání jsme odehráli
s Ježky, kdy jsme poprvé za nepříznivého stavu zkusili sehrát Power play. Přestože se nám vyrovnat nepodařilo a někteří hráči byli novou situací trochu zaskočeni, musím všechny pochválit za bojovnost na hřišti a fandění na střídačce. Podzimní část uzavíráme konstatováním určité spokojenosti a těšíme se na jaro.“
HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice bílí
HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice modří
HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice černí
HC Jestřábi Přelouč – HBC Ježci Heřmanův Městec
HC Jestřábi Přelouč – HBC Chlumec nad Cidlinou

1:2
3:0
3:0
2:3
4:3
- fáda -

DO TĚCHTO ZÁPASŮ NASTOUPILI: T. Dvořáček – P. Hohenberger, M. Kazimír,
D. Kazimír, O. Kade, M. Svatoš, V. Mlynář, T. Hudec, M. Pospíšil, M. Slanina, T. Bittner,
J. Čermák, F. Kopa, D. Šurkala, L. Komůrka, F. Oliva, P. Hohenberger, T. Hájek, M. Motyčka, J. Pospíšil, J. Lauryn, R. Raška, T. Vlk.

STARŠÍ ŽÁCI (LIGA – VÝCHOD)
sobota 28. 10.
SK HOKEJBAL LETOHRAD – HC JESTŘÁBI
6 : 0 (1:0, 0:2, 3:0)
sobota 4. 11.
HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE – HC JESTŘÁBI
4 : 0 (1:0, 2:0, 1:0)
sobota 11. 11.
HC JESTŘÁBI – HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE
Branky: Dostál 3x, Moravec
3 : 4 po sam.náj. (1:0, 2:1, 0:2 – 0:1)
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