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Zprávy z radnice
Na 98. schůzi Rady města ze dne 22. 1.

2018 se v úvodu vzala na vědomí zpráva
o zjištěních z interního auditu k roku 2017,
vše bylo v pořádku, nevzniklo žádné ná-
pravné opatření. Schválilo se mimo jiné
výzva k podání nabídky a prokázání kva-
lifikace – zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „5.1b Snížení energetické nároč-
nosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Pře-
louč – větrání učeben“, výzva k podání na-
bídky a prokázání kvalifikace – zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce „5.1b. Sní -
že ní energetické náročnosti objektu ZŠ
Škol ní 1510, Přelouč – větrání učeben“,
po dání žádosti o poskytnutí dotace z pro -
 g ramu podpory kulturních aktivit v Par -
du bickém kraji pro rok 2018 na projekt
„Po  lanského Přelouč“, podání žádosti o do   -
 taci z programu na podporu výstavby a roz -
 voje dětských dopravních hřišť v Pardubic -
kém kraji pro rok 2018 na akci „Dovybavení
dopravního hřiště v Přelouči“, smlouva
č. 001/1 o zabezpečení ostrahy majetku
uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou
JK MONT, s.r.o. se sídlem Lhota 72, 535 01
Přelouč nebo také záměr na pronájem pro-
stor v budově č.p. 8 v Mělicích, objekt bý-
valé prodejny o výměře 96 m2 za roční ná -
jemné minimálně 9 600,00 Kč. Rada města
souhlasila s pořízením projektových doku -
mentací na rekonstrukci některých měst -
ských komunikací v roce 2018 např. chod -
 ník ze Sokolovského náměstí od č. p. 238
do Českobratrské ulice ke kostelu včetně
ve řejného osvětlení, chodníky Račanské
uli  ci od č. p. 186 pod č. p. 207, chodníky
v Pře  myslově ulici včetně veřejného osvět   -
 lení, Tyršova ulice v části mezi Pardubickou
a Žižkovou ulicí včetně veřejného osvět -

le ní. Dále se například jmenovala paní Mi-
loslava Kmentová členkou Komise pro
ob  čanské záležitosti s účinností od 23. 1.
2018, zároveň se odvolala dnem 31. 12.
2017 z funkce členky Komise sboru pro ob -
čanské záležitosti paní Jaroslava Šimonová
na základě její vlastní žádosti. Rada ta ké
jmenovala komise pro posouzení a hod-
nocení nabídek v zadávacím řízení veřej-
ných zakázek 5.1b. Snížení energetické ná-
ročnosti objektů ZŠ Smetanova Přelouč
a ZŠ Školní Přelouč a zároveň tyto komi-
se delegovala otevíráním nabídek v rámci
těchto zakázek. 

Dne 5. 2. 2018 se konala 99. schůze
Rady města. Rada vzala na vědomí zápi-
sy z jednání bezpečnostní a dopravní ko-
mise ze dne 22. 1. 2018, z jednání Osad-
ního výboru Klenovka ze dne 19. 1. 2018
a ze schůze Komise místní samosprávy
Tupesy ze dne 25. 1. 2018. Schválily se kro-
mě jiného smlouva o poskytnutí služeb
mezi firmou Libor Černohlávek a Městem
Přelouč o sběru použitého jedlého oleje
a tuku, podání žádosti na Státní plavební
správu Praha o vydání zákazu provozu pla-
videl s motorovým pohonem na písnících
Lohenice – Mělice, schválil se také pro-
gram XX. zasedání Zastupitelstva Města
Přelouče. Rada souhlasila se záměrem fir-
my Libor Černohlávek umístit zdarma na
vytipovaná stanoviště tříděného odpadu
nádoby na sběr jedlého oleje a tuku, dále
také se zapojením Města Přelouče do me -
zinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vy-
věšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2018 na
budově č. p. 25. Dále se mimo jiné doporu -
čilo XX. Zastupitelstvu Města Přelouče roz -
hodnout o poskytnutí dotací na rok 2018
z rozpočtu města pro Charitu Přelouč,

TJ So kol Přelouč, Fotbalový klub Pře louč,
Rugby Club Přelouč, HC Jestřábi Přelouč,
Orel Jednotu Přelouč, oddíl florbalu, Ba -
s ketbalový klub Přelouč, pro Fotbalový
klub Přelouč pro dofinancování pořádání
60. roč níku Celostátního žákovského tur -
naje. Rada města například udělila sou -
hlas společnosti ZeHa studio s. r. o. Par-
dubice s vy užitím pozemků p. č. 461/22,
p. č. 461/19 a p. č. 4636/8, vše v k. ú. Přelouč,
při pořádání překážkových závodů Pře káž -
 káč v termínech 14.–15. 7. a 3.–4. 11. 2018.
Před sedům Komise místní samosprávy Ště -
 pá nov, Tupesy a Lhota rada uložila před lo -
 žit nejpozději do 28. 2. 2018 zprávu o činnos -
ti komise za rok 2017, která bude zveřejněna
jako součást výroční Zprávy o činnos ti měs -
ta, jeho orgánů a zařízení za rok 2017.

Jubilejní 100. schůze Rady města se
konala 15. 2. 2018 a projednaly se pouze
2 body. Rada schválila nákup 1 kusu te-
levizoru v hodnotě 7 935 Kč jako věcného
daru do tomboly 1. plesu Města Přelouče.
Dále se schválil v působnosti valné hroma -
dy společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o.,
v likvidaci převod nepeněžního likvidač -
ní ho zůstatku p. p. č. 2367 v k. ú. Přelouč,
v účetní hodnotě v 47 620 Kč do vlastnic-
tví Města Přelouče jako jediného společ-
níka, Tepelné zdroje, s. r. o. v likvidaci.

XX. zasedání Zastupitelstva města
Pře  louče proběhlo hned po ukončení
100. Ra  dy města dne 15. 2. 2018. Chřip-
ková epide mie dostihla i členy zastupitel-
stva. Tentokrát bylo konání zastupitelstva
ohroženo, nakonec se dostavilo celkem
12 zastupitelů a zasedání se mohlo konat
a bylo usnášeníschopné. Zastupitelstvo
města Přelouče projednalo zprávu o čin-
nosti rady města v období mezi XIX. 
a XX. zasedáním zastupitelstva města,
návrhy a stanoviska výborů majetkového
a finan čního, návrhy a stanoviska Osad-
ního výboru Klenovka, návrh rozpočtové -
ho opa tření č. 7 rozpočtu města pro rok
2017, návrh rozpočtového opatření č. 1
roz poč tu města pro rok 2018, majetkové
převody, převod likvidačního zůstatku spol.
Tepelné zdroje Přelouč s. r. o. v likvidaci na
jedi ného společníka, žádost o dotace z roz -
po čtu města nad 50 tis. Kč, výplata odměn
členům výborů zastupitelstva za rok 2017,
informace o podmínkách zpracování
územ   ní studie Na Hodinářce. Všechna
usnesení naleznete na stránkách města. 

Marcela Gryčová
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Město Přelouč

OZNÁMENÍ 
O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU 

pro přihlášení do VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Úředník/úřednice – odbor dopravy –
– technik na evidenci vozidel – technická způsobilost vozidel

Nový termín pro přihlášení je do 8. 3. 2018

Veškeré informace na tel. 466 094 105.

Inzerce



Zprávy z radnice

5

Svoz bioodpadu 
ze zahrádkářských lokalit v Přelouči 

a chatové oblasti u Březinského rybníka
Město Přelouč ve spolupráci se společností SOP a.s. bude stejně

ja ko v loňském roce zajišťovat svoz bioodpadu rostlinného původu
vzni kajícího v lokalitách zahrádkářských kolonií v Přelouči a chato -
vé oblasti Březiňák. Svoz bioodpadu pomocí velkoobjemového kon -
tejneru, který bude přistavován po týdnu na jednotlivá stanoviště,
probíhá podle stanoveného harmonogramu, viz tabulka. Upozor-
ňujeme na skutečnost, že do velkoobjemového kontejneru lze od-
ložit pouze bioodpad rostlinného původu. Žádáme občany, aby
zde neodkládali odpad jiný než pro který je kontejner určený a záro -
veň aby bioodpad ne odkládali mimo kontejner a vždy vyčkali na
jeho přistavení. V případě, že by z technických důvodů došlo k při-
stavení kontejneru v jiný den, než je uvedeno v rozpisu, prosíme
občany o shovívavost. Doufáme, že tato služba se v loňském roce
osvědčila a přispěla tak ke spokojenosti zahrádkářů i chatařů. Pro-
střednictvím této služby bylo v loňském roce sebráno a odvezeno
na kompostárnu 32,7 t bioodpadu. 

Rozpis po lokalitách:
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Mobilní svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu, 

zpětný odběr elektrozařízení 
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro míst-
ní části města Přelouče svoz komunálního velkoobjemového a ne-
bezpečného odpadu a svoz elektrozařízení pocházejícího z domác-
ností v rámci zpětného odběru. 
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, koberce,

apod., (PNEUMATIKY NE!) 
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od barev,

pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky, bate-
rie), apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice, televi -
zory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky, apod.

Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího harmonogramu: 

Termín svozu: sobota 31. března 2018
STANOVIŠTĚ                                          HODINY
LOHENICE – parkoviště u restaurace 8:00 –   8:15
MĚLICE – před obchodem 8:25 –   8:40
KLENOVKA – na parkovišti u školy 9:00 –   9:20
ŠTĚPÁNOV – u kontejnerů 9:30 –   9:45
TUPESY – točna u zastávky 10:25 – 10:35
ŠKUDLY – u požární nádrže 11:35 – 11:50
LHOTA – na návsi 11:55 – 12:10

Svoz větví
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služby města
Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů a keřů. Svoz se
uskuteční pro: 

– město Přelouč

v pondělí 19. března 2018
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, 

a to nejdříve víkend před svozem. 

– místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly,
Mělice, Lohenice a Tupesy) 

v pondělí 26. března 2018
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, 

a to nejdříve víkend před svozem.

Svoz bioodpadu v hnědých plastových nádobách
Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že svoz bio -
odpadu zajišťovaný pomocí hnědých plastových nádob bude po
zimní přestávce zahájen ve 14. týdnu, tedy ve středu 4. dubna 2018
a bude probíhat stejně jako v předchozích letech v závislosti na
dané lokalitě. Dále upozorňujeme občany, že pro sběr bioodpadu
pomocí hnědých plastových nádob můžou být k rodinnému domu
na č.p. zapůjčeny max. 2 ks malých nádob (o objemu 120 l).
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky rozložitel -
ný odpad ukládat celoročně. Připomínáme provozní dobu sběrného
dvora:
                            Pondělí 13 – 17 hod.
                            Středa 10 – 15 hod.
                            Pátek 13 – 17 hod.
                            Sobota 8 – 12 hod.

Uzavírka místní komunikace Dukelské ná-
městí, Přelouč proběhne celkem ve třech fá-
zích a ovlivní tyto autobusové linky: 
•  č. 610172, 650620, 650621, 650623, 650624,

650625, 650627a 650628 (dopravce ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a.s.)

•  č. 655101 – Městská hromadná doprava Pře -
 louč (dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČE-
CHY a.s.)

•  č. 650635 a 650638 (dopravce AP Tour – do -
pravní spol. s r.o.),

•  č. 610620 (dopravce CAR–TOUR spol. s r.o.).

1. fáze – autobusům včetně MHD Přelouč bu-
de umožněn průjezd uzavřeným úsekem: 
a)  12. 3. 2018 – 13. 4. 2018
     Autobusová zastávka Přelouč, žel. st. bude

ve směru z ul. Jaselská přesunuta mezi ne -
mo vitosti čp. 276 a výpravní budovu ČD.
Ostatní provoz autobusů zůstává beze
změny.

b)  19. 5. 2018 – 30. 6. 2018
     Autobusová zastávka Přelouč, žel. st. bude

ve směru z ul. Nádražní přesunuta před ne-
movitost čp. 863. V této fázi nebude auto -
bu sům umožněno bezpečné otáčení. Auto -

busy včetně MHD Přelouč se budou otáčet
až dále v ul. Jaselská. Místo otáčení auto -
bu sů bude zajištěno vhodným dopravním
zna čením. 

2. fáze – úplná uzavírka; termín: 2. 7. 2018 –
8. 7. 2018
Autobusová zastávka Přelouč, žel. st. nebude
obsluhována. Všechny spoje včetně MHD Pře -
louč, které začínají nebo končí na zastávce Pře -
louč, žel. st. budou začínat/končit na zastáv ce
Přelouč, aut. nádr.
Spoje obsluhující zastávku Přelouč, Jaselská
bu dou vedeny po objízdné trase silnice II/333
ul. Hradecká – ul. Sladkovského – silnice I/2
ul. Pardubická a místní komunikace ul. Jaselská,
kde bude opět zajištěno místo pro bezpečné

otočení autobusů. Objízdná trasa bude obou -
 směrná.

„Prosíme veřejnost o trpělivost a shovíva-
vost. Po celou dobu rekonstrukce přednádraží
bude docházet vlivem stavby ke zpoždění na
jednotlivých spojích a může dojít k rozvázání
návazností a přestupů“, uvedla starostka města
Bc. Irena Burešová. 

„Bude zajištěno řádné označení náhradních –
neobsluhovaných zastávek, na kterých bude
uvedeno oznámení o jejich neobsluhování ne -
bo přesunutí“, dodala ještě paní starostka.

Projekt „Přestupní terminál veřejné dopravy
v Přelouči, registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/
/16_045/0004393“ je spolufinancován Evrop-
skou Unií v rámci Integrovaného regionální-
ho operačního programu a zároveň realizován
prostřednictvím Strategie ITI Hradecko-par-
dubické aglomerace a ukončení projektu se
předpokládá k 31. 8. 2018. 

Nefunkční zářivky
sbírá EKOLAMP

Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zá -
řivky ani výbojky rozhodně nepatří do běž -
né popelnice na směsný odpad. Nejen, že se
dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc
obsahují i malé množství nebezpečné rtuti,
a proto nesmějí skončit na skládce.

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť,
ale i sklo, kovy a plasty

Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné)
obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyš-
ších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví
i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných
zářivkách obsažena i řada druhotných su rovin:
hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu
použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou
dobrou surovinou například pro zatravňovací
dlaždice či různé plastové komponenty a vy-
čištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové
výrobě. Sklo se používá jako technický mate-
riál, nebo dokonce pro výrobu nových záři-
vek. Znovu je tak možné pro další výrobu po-
užít 95–100 % materiálu, ze kterého byla zářivka
vyrobena. 

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úspor-

kou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi
vám poradíme.

Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku
v elektro obchodě při nákupu nové. Úsporku
můžete také odnést do malé sběrné nádoby,
která je umístěna v budově městského úřadu,
ve čtvrtém patře před kanceláří odboru život-
ního prostředí. 

Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dal -
ším elektroodpadem odvézt do sběrného dvo -
ra v ulici Pardubické 1630; v pondělí a pátek od
13 do 17 hodin, ve středu od 10 do 15 hodin
a v sobotu od 8 do 12 hodin. Obsluha sběrné -
ho dvora ji zdarma převezme a vloží ji do spe-
ciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. 

EKOLAMP se postará o sběr, svoz
i recyklaci

Zpětný odběr zářivek pro naše město zajiš-
ťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v Čes -
ké republice funguje již od roku 2005. Vytváří
síť sběrných míst, přispívá na náklady provo-
zu sběrného místa, plně hradí přepravu sběr-
ných kontejnerů do recyklační firmy i samot-
nou recyklaci. Díky tomu ušetří město Přelouč
finanční prostředky, které bychom jinak muse-

li vynaložit na
re cyklaci ne   -
b e z  p e č  ný c h
od  pa dů. 

Prostře d-
nictvím sy sté -
mu EKOLAMP
se během loň -
ské ho roku po -
dařilo recy k lo -
vat téměř 5 mi-
 lionů zářivek
a výbojek. To
představuje až
25 kg toxické
rtuti, která by
jinak mohla
zne čistit vodu
o objemu dvou
Slapských pře-
hrad. Pomozte
i vy chránit své

zdraví a přírodu naše ho města a nevyhazujte
úsporky do koše.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Opravy chodníků a komunikací 
v rámci projektu přestupního terminálu a parkovišť typu P+R, K+R a B+R

v Přelouči způsobí na určitou dobu komplikace provozu autobusových linek

Tisková zpráva, 20. 2. 2018

Upozorňujeme občany, že na Velikonoce v pátek 30. března a v pondělí 2. dubna
bude sběrný dvůr uzavřený. Občané mohou využít sběrný dvůr mimo tyto dny v ob-
vyklé provozní době, tedy v pondělí a v pátek v době od 13 do 17 hodin, ve středu od
10 do 15 hodin a v sobotu v době od 8 do 12 hodin. Děkujeme občanům za pochopení. 

Provozní doba sběrného dvora o Velikonocích

Malá sběrná nádoba
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UPOZORNĚNÍ
Od 1. ledna 2018 do 30. června 2018

se hradí místní poplatek za odpad na rok
2018 a místní poplatek za psa na rok 2018!

Místní poplatek za odpad za každou osobu
s trvalým pobytem na území města a míst-
ních částí    492,- Kč

Místní poplatek za odpad za stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterém není hlášena k trvalému pobytu
žá dná fyzická osoba 492,- Kč
– nutná ohlašovací povinnost k evidenci –

pokud nebude splněna ohlašovací po -
vin nost vlastníkem nemovitosti, správ-
ce daně může uložit pokutu do výše
500 000,00 Kč (§ 247a zák. 280/2009 Sb.
– daňový řád)

Místní poplatek za odpad pro cizince s povole -
ným trvalým pobytem nebo přechodným po -
bytem na dobu delší než 90 dnů 492,- Kč

– nutná ohlašovací povinnost k evidenci

POZOR – při platbě vždy uvádět u KAŽDÉ
osoby přidělený variabilní sym-
bol – zjištění na Městském úřa-
dě v Přelouči (oddělení po hle dá -
 vek a přestupků, pokladna)

Místní poplatek za psa na rok 2018
–   doba splatnosti od 1. ledna 2018 do 30. čer -

vna 2018
–   u nově přihlášených psů v roce 2018 – do-

ba splatnosti do 30dnů od data poplatkové
povinnosti

–   sazba poplatku: 

     a) za prvního psa u poplatníka s trvalým
pobytem nebo sídlem

     – v rodinném domě v obvodu města
v k. ú. Přelouč 360,- Kč

     – v bytovém domě v obvodu města
a v ostatních stavebních objektech

včetně budovy Města Přelouče, Česko -
slovenské armády 1665 1 200,- Kč

     – v místních částech města 120,- Kč

     b) za druhého a dalšího psa u poplatní-
ka s trvalým pobytem nebo sídlem

     – v rodinném domě v obvodu města
v k. ú. Přelouč 540,- Kč

     – v bytovém domě v obvodu města
a ostatních stavebních objektech včet -
ně budovy Města Přelouče, Českoslo -
venské armády 1665 1 500,- Kč

     – v místních částech města 360,- Kč

Sazba poplatku ze psů u poplatníka, který je
poživatelem invalidního, starobního, vdovské -
ho nebo vdoveckého důchodu, který je je-
ho jediným zdrojem příjmu, anebo poživa-
telem sirotčího důchodu, činí ročně:

     a) za prvního psa 120,- Kč

    b) za druhého 
     a každého dalšího psa 300,- Kč 
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KLUB AKTIVNÍ SENIOR (KLAS)

Zprávy z KLASu
Rok 2018 zahájili členové Klasu vycházkou a členskou schůzí, kte -

rá byla zároveň volební. Ve druhé části jsme si promítli obrázky z ná -
vštěvy dvou exotických zemí – Gruzie a Armenie. Někteří přítomní
navštívili obě tyto země v době, kdy byly součástí Sovětského sva-
zu, a tak se rozvinula bohatá výměna zkušeností a zážitků.

První únorová akce byla vyvolána přáním členů. V anketě jsme
zjistili, že je vel-
ký zájem o se-
tkání s paní sta -
rostkou naše ho
města. Paní Ire -
na Burešová při -
šla a odpovída -
la na celou řadu
dotazů. Všich -
ni konstatovali,
že její odpově-

di splnily očekávání. Paní starostka zná velmi dobře problematiku
našeho města a na všechny otázky fundovaně reagovala. Zároveň
vyjádřila uspokojejí s tím, že tato organizace v Přelouči existuje a do -
bře pracuje. My jsme naopak poděkovali za přízeň i možnost využí -
vat zasedacího sálu pro naše akce.

Březen věnujeme prohlídce muzea Tesly v Přelouči. Druhý termín
bude věnován opět návštěvě Prahy. Prohlédneme si židovské památ -
ky zase s naší známou průvodkyní paní Kratochvílovou.

Kubátovi

Dne 8. února 2018 
jsme si připomněli

10 let od úmrtí 
pana Vladimíra RŮŽIČKY

z Přelouče. 

Vzpomínají manželka 
a děti s rodinou.

Dne 9. března 2018 
si připomeneme 

již 13 let od úmrtí 
manžela, tatínka a dědečka 

pana Jaroslava JINDŘIŠKA. 

Vzpomínají manželka Božena, 
děti Pavla a Michal s rodinami. 

Jubilanti leden

Věra Svobodová                                 97 let
Blažena Marková                               94 let
Antonín Štěpánek                             90 let
Eliška Špásová                                     88 let
Věra Škorcová                                     86 let
Vladimír Růt                                       86 let
Anežka Bělková                                  75 let

Zlatá svatba

Marie a Václav Vančurovi                 17. 2.

Jubilanti únor

Josef Pirožek                                        91 let
Miloslav Holan                                   90 let
Josef Ťápal                                           88 let
Jiřina Křemenáková                           87 let
Miroslav Bareš                                    80 let
Ivona Kubová                                     80 let
František Marzák                               75 let
Marie Lesáková                                  75 let
Jana Vojáčková                                   75 let

PŘELOUČÁCI 

Přijďte si zaběhat 
na tartanovou dráhu

Uplynulo již 5 měsíců, co se slavnostně ote-
vřelo zrekonstruované fotbalové hřiště společ-
ně s novou tartanovou dráhou. Tato dráha je
volně přístupná pro širokou veřejnost a je mož -
né zde běhat. Od některých přeloučáků dosta-
lo Město Přelouč pochvalu, že lze tuto dráhu
právě pro rekreační běhání využít hlavně nyní
v zimním období a chválil se výborný a kvalitní
povrch dráhy. Kdo jste dráhu ještě nevyzkou-
šeli, zkuste to také.

Marcela Gryčová

1. plesu Města Přelouče dáváme známku 1*
1. ples Města Přelouč proběhl v Občasnké záložně 17. února 2018. Vstupenky byly v před-

prodeji KICMP vyprodány již na začátku roku, všechna místa nejenom v sále, předsálí, ale i v pro -
storách kavárny byla obsazená. Lukáš Mercl příjemně moderoval celý večer, volba hudební sku-
piny Borsalino neměla chybu, Petr Hurta předvedl své úžasné kousky z barmanské show, program
obohatilo i vystoupení taneční skupiny Hroch. Obsluha u baru taky obstála výborně a kdo měl
štěstí a vyhrál v tombole, to už byla jenom taková třešnička na dortu. První cenu si sice odvezl
„pražák“, ale prarodiče má tady v Přelouči. Za mě a za další účastníky tohoto plesu bych chtěla
moc poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci, hlavně kolegům z KICMP a také panu Roz-
košnému, Slabému a dalším. Ples se skutečně vydařil.                           Marcela Gryčová

Problematika parkování a provozu v ulici K. Čapka
Na problematiku parkování a provozu v uli ci K. Čapka se často ptají občané našeho města.

Celou záležitostí se zabývá stavební odbor – oddělní dopravy a komunikace. Speciální dopravní
projektant dostal k posouzení současnou variantu a za úkol vypracování nového vhodnějšího
řešení. V tuto chvíli jsou zhotovené 3 varianty, které půjdou do Rady města v nejbližším termí -
nu k projednání. Někteří občané navrhovali umístit na problematických místech zrcadla, bo-
hužel tuto variantu hned při zahájení jednání nedoporučil ani dopravní projektant a ani policie,
doporučený orgán bez pečnosti silničního provozu. Každopádně se tato situace řeší, prosíme
občany o trpělivost.                                                                                     Marcela Gryčová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tyto nové občánky našeho města jsme přivítali 28. listopadu 2017 

v zasedací místnosti Městského úřadu. 
Do života přejeme především hodně zdraví a štěstí a moc gratulujeme.

Veronika Dokonalová Jaroslav GrecmanDan Konvalina

Johana Nováková

Omluva z redakce: Velkým nedopatřením zařazujeme do Roštu až nyní. Za tuto chybu se velice omlouvám našim novým občánkům a také
rodičům, sourozencům, babičkám, dědečkům a všem, kteří tento slavnostní den společně prožívali. Marcela Gryčová

Daniel CoufalKateřina Knížková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 6. únoru 2018 jsme v zasedací místnosti Městského úřadu

přivítali další nové občánky.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Daniela Bažantová Eliáš Flamík

Josefina Šturmová Rozálie Žváčková

Do redakce napsali manželé Šimonovi poděkování všem, kteří se podílí na ví-
tání občánků:
„Dne 23. ledna 2018 se naše početná rodina zúčastnila vítání občánků a chtěla
bych touto cestou moc poděkovat za tuto příležitost, kterou město pro rodiny
dělá. Přiznám se, že nejdříve jsem na tuto akci jít nechtěla, protože mi přijde, že
někteří to berou na lehkou váhu. Nyní jsem moc ráda, že jsem se vítání zúčast-
nili a těším se, až budu své nejmladší dceři vyprávět, jak jsme se sešli v hojném
počtu společně i s paní starostkou Irenou Burešovou, která měla krásnou řeč,
při které se mi draly slzy do očí a úplně mi mluvila z duše. Pro nás maminky
byly připravené krásné květiny, pamětní kniha a krásný a praktický dárek pro
naši ratolest. V neposlední řadě děkujeme i panu fotografovi, který zvěčnil na
památku naše setkání. Škoda, že se vítání nekonalo i při narození našich star-
ších dcer, ale i tak si to užily s tou nejmladší Zorkou a za to vám všem patří
velký dík.      Jaruška a Honza Šimonovi a jejich tři dcery.“
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Počátkem tohoto roku se na knižních
pul tech objevila nová publikace Vladimíra
a Zden ky Rozehnalových Pernštejnská stez-
ka v 21. sto letí. Svým uspořádáním navazuje
především na knihu téže autorské dvojice Ta -
jemství Trstenické stezky, kterou jsme si v Roš -
tu představili před rokem. Přelouči a Přelouč -
sku tu opět náleží významné místo.

Aktuální kniha čtenáře textem, mapami
a fotografiemi seznamuje s oblastí kultivo-
vanou v minulosti Opatovickým klášterem
a na počátku novověku rodem Pernštejnů.
Vy tyčuje stezku rozdělenou do sedmi etap
a vytvářející jakýsi oblouk klenoucí se smě-
rem na sever od Pardubic. Tento oblouk pro -
chází čtyřmi menšími městy – Přeloučí, Láz -
ně mi Bohdaneč, Sezemicemi a Holicemi –
a jejich okolím. Základní text je opět proložen
fiktivními historickými dialogy, přibližujícími
nám děje několik staletí nám vzdálené.

Cesta začíná prohlídkou Přelouče. Vedle
kla sických dominant města věnuje autor hod -

ně prostoru přeloučské historizující i mo -
derní architektuře 20. století, např. přelouč-
ským vilám či industriální architektuře. Ná-
ležité po zornosti se dostává i Svatému poli
nad městem. Po malé odbočce do Kladrub
nad Labem pokračuje cesta krajem písníků
a rybníků (Lo henice, Břehy, Výrov, Černý Na -
dýmač) k Boh danči. V textech o Přeloučsku
se sice občas objevují zastaralé údaje (např.
o románském původu sakristie sv. Jakuba,
o turbínách hyd roelektrárny) nebo údaje ne -
úplné (náhrobky zemřelých Prusů z r. 1866),
ale i tak si jistě kaž dý čtenář v textu svou za-
jímavost najde. Věděli jste např., že ve Břehách
hledala klid a pří rodní krásy i pěvkyně Ema
Destinnová?

Rád bych také upozornil na malou výsta-
vu velkoformátových fotografií Tomáše Ku-
belky, která až do 6. května tohoto roku pro-
bíhá v Galerii Parkán, tedy v prostoru mezi
valem opevnění a zámkem v Pardubicích. Fo -
tografie projektu „Čarokraj“ nabízí netradiční

pohled na člověkem i přírodou vytvořené
kra jinné prvky z širokého prostoru východ-
ních Čech. Fotografie vznikly za soumraku či
za úplné tmy, „technikou extrémnějších ex-
pozic a vlastním osvitem daných lokací se po-
kouší formulovat ono nepřenositelné, Genia
loci“. Z našeho kraje se této proměny dostalo
tvrzi ve Svojšicích a doslova jako zázrak pů-
sobí fotografie Božích muk od odbočky ze sil-
nice z Lipoltic do Choltic na Podhorky. Záběr
zbavuje toto místo všech banalit – nevkusně
umístěné dopravní značky, elektrického ve -
de ní, šedi silnice a rušivého provozu na ní.
I na horizontu zářící Pardubice přestávají být
fádním městem a stávají se jakýmsi tušeným
kouzelným Tajemstvím. Sám autor pozname-
nává: „Za soumraku světla jsme vnímavější,
slyšíme neviditelné a cítíme vůni luk, která ve -
smíru vracejí denní teplo své nejbližší hvěz dy.
Při zpěvu nočních ptáků a pískotu netopýrů
tušíme prach dávno mrtvých a snažíme se
představit si alespoň zlomek jejich velkých,
ale ukrytých příběhů.“

Martin Štěpánek
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Cesty vedou přes Přelouč a jejím okolím

Fotohádanka
Výhercem únorové fotohádanky se stal pan Roman Opa, v kance -

láři redakce je pro něj připravený malý dárek. Správná odpověď zněla:
„Na fotografii zřejmě z roku 1920 vidíme dům čp. 169 na Pernštýn -

ském náměstí, který je známý pod názvem „U černého koně“. Jeho
historie sahá až do doby kolem roku 1770, byl několikrát přestavěn
a v minulosti sloužil k různým účelům.“

Odpovědi na novou fotohádanku zasílejte na a e-mail: rost@mesto -
prelouc.cz.

Malou věcnou odměnu máme připravenou i pro březnového vý-
herce, těšíme se na Vaše odpovědi.

Dílo dětí z Přelouče bude zdobit prostor
galerie v Domě u Jonáše v Pardubicích

Skládačku slunečních hodin ze zámku v Kladrubech nad Labem namalovaly na základě výzvy
děti ze Základní umělecké školy v Přelouči.  Po výstavě v Praze a Paříži našlo dílo našich výtvar-
níků uplatnění v nově rozšířeném prostoru galerie Domu u Jonáše. Zde se stane herním prvkem
nebo dekorací pro návštěvníky tvůrčích dílen. 

J. Vojtíšek, M. Gryčová

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

BEATOVÁ A ROCKOVÁ HUDBA
NA PŘELOUČSKU V LETECH 1964–1990

Repríza pořadu
Přednáší Mgr. Matěj Pešta a Jaroslav Foršt

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL KICMP
MASARYKOVO NÁM. PŘELOUČ

6. března 2018 v 18 hod.
Vstupné 40 Kč, předprodej kancelář KICMP

Omezený počet míst

Koncert u příležitosti 70. narozenin 
legendárního rockového houslisty:

JAN HRUBÝ A KUKULÍN
Jan Kolář – Ruda Hálek – Sean Barry
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PŘELOUČ

10. března 2018 v 19 hod.
Vstupné 200 Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PŘELOUČ
Neděle 4. března 2018 v 15 hod.

Vstupné 40 Kč

RINGOVA ŠKOLA ŽIVOTA A SEXU
PRVNÍ STAND UP KOMEDIE

Hrají: F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Sandra Pogodová
KINO PŘELOUČ

7. března 2018 v 19 hod.
Vstupné 220/200 Kč

KONCERT
DAN BÁRTA A ILLUSTRATOSPHERE

MEZI VRCHOLY TOUR 2018
KINO PŘELOUČ

19. března 2018 v 19 hod.
Vstupné 350/320 Kč

PŘEDNÁŠKA
TŮMA PŘELOUČSKÝ († 1518)
KREJČÍK A BISKUP JEDNOTY BRATSKÉ
Přednáší ThDr. Martin Chadima, Th.D.

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL KICMP
MASARYKOVO NÁM. PŘELOUČ

27. března 2018 v 18 hod.
Vstupné 40 Kč

KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY
DEVÍTKA HONZY BROŽE

KINO PŘELOUČ
4. dubna 2018 v 19 hod.

Vstupné 120 Kč

KONCERT SKUPINY
VODFRK

OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PŘELOUČ
28. března 2018 v 19 hod.

Vstupné 50 Kč

Koncert v rámci Pardubického hudebního jara 2018:
ČTVERO ROČNÍCH DOB TROCHU JINAK

Josef Špaček – housle
a BAROCCO SEMPRE GIOVANE

OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PŘELOUČ
7. dubna 2018 v 19 hod.

Vstupné 270 Kč

Divadelní komedie
Oscar Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM

Hrají: Radek Zima, Ondřej Ruml/Michael Vykus, Lilian Fischerová,
Simona Vrbická, Dana Morávková/Stanislava Jachnická,  

Jana Trojanová, Miroslav Dvořák, Viktor Zavadil 
Režie: Hana Marvanová

25. dubna 2018 v 19 hod.
KINO PŘELOUČ

Vstupné 220/200 Kč

DIVADELNÍ ZPRACOVÁNÍ LEGENDÁRNÍHO VEČERNÍČKU
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

S PŮVODNÍ HUDBOU VADIMA PETROVA
HRAJE DIVADLO POHÁDEK

KINO PŘELOUČ
8. dubna 2018 ve 14 hod.

Vstupné 100 Kč, bližší informace: www.krkonosskepohadky.cz

PŘIHLÁŠSKY DO TANEČNÍCH KURZŮ 2018 
LZE VYZVEDNOUT V KANCELÁŘI KICMP 
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ PŘELOUČ.
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Jak to vlastně všechno vzniklo?
V 9 letech jsem dostala k narozeninám za-

krslého králíka, který byl vlastně první králík,
se kterým jsem pak zkoušela skoky u nás do-
ma na zahradě. Viděli jsme to tenkrát někde
na internetu, že tato disciplína existuje a mě
se to už jako dítěti hrozně líbilo, tak jsem to
prostě jen doma zkoušela. Určitě jsem na za-
čátku nepřemýšlela, že bych závodila. Pak jsem
zabavila dědovi jednoho většího králíka a zkou -
šela s ním skoky zase jenom tak pro zábavu. Na
začátku roku 2013 jsme se dostali na ukázku
závodů v Králičím hopu v Holicích. Tady jsme
se s rodiči rozhodli, že si od dědečka vezmu
ještě jednoho králíka a že začnu trénovat. To
byly první moje první pokusy skoků přes pře-
kážky, nyní už vím, že to byly dost amatérské
překážky sestavené po domácku, za které bych
si teď vynadala, ale tady odstartovaly moje prv-
ní tréninky na závody. Přidala jsem se k míst -
ním chovatelům, postupně jsem si rozšiřovala
skupinu králíků, dědovi postupně zabrala ce-
lou králíkárnu a začala se tomu věnovat inten-
zivně. Přibývali králíci, překážky a prostě to jelo
a jede dodnes. Celkem mám nyní 22 závod-
ních králíků. 

Kolik závodů absolvujete ročně a jak takový
závod probíhá?

Nejdříve to bylo třeba 1x za měsíc, postup-
ně zájemců přibývá, takže v současné době
jezdíme skoro každý víkend. Většinou se účast -
níme větších závodů a přihlašuji do soutěžní
10–12 králíků. Je to víceméně celodenní zále-
žitost. Králičí hop má 4 disciplíny: rovinná drá -
ha, parkur, skoky do výšky a do dálky. A pak
jsou ještě závody rozděleny na několik tříd.
Lehkou třídu, střední, těžkou a elitní, tady má
základní velká překážka výšku 50 cm a 70 cm
do dálky.

Vzpomenete si na svůj úplně první závod?
Moc dobře, bylo to na jaře v roce 2013, v Ho-

licích a skončila jsem na posledním místě. Pak
jsme začali postupně jezdit víc a víc na závody,
nejvíce do Chotěboře, kde je vlastně základní
domovský klub Králičího hopu v České repub-
lice. Úplně původně Králičí hop vznikl v sever-
ských zemích, ve Švédsku, Norsku a Dánsku.
Odtud pak chotěbořský klub přivedl tuto dis-
ciplínu sem k nám do Čech. 

Co Vaše účast na mezinárodních závodech?
Důležité pro měl bylo Mistrovství Evropy ta -

dy v České republice v září 2013, kde přišel můj
první velký úspěch, byli jsme stříbrní. A hlavně
to byl o to větší úspěch, že jsem závodila s oby -
čejným králíkem od nás z domu, čemuž nikdo
moc nechtěl věřit. V roce 2016 to bylo další
Mistrovství Evropy v Německu, odkud mám
mistra Evropy, to byl můj největší úspěch. 

Jako často trénujete?
Trénujeme tak 2x týdně, z toho jednou o ví -

kendu. Nechci to zase tolik přehánět, abych je
nepřetěžovala, nejde mi jen o ty výkony, ská -
ká ní je náročné na klouby, takže všechno se
snažím dělat i opatrně vůči jejich zdraví.

Jaké máte sportovní rekordy svých závod-
níků?

Doma se mi podařilo jedním králíkem sko-
čit výšku 101 cm, na závodech máme rekord
90 cm a zase doma jsme skočili do vzdálenos-
ti 270 cm, na závodech nejvíce 250 cm. A taky
se můžu pochlubit 2 tituly, které se u těchto
závodních králíků udělují podle zásluh. Má-
me doma 2 Championy a už nyní se rýsují ti-

tuly další. Asi mi v těchto dobrých výsledcích
pomohlo i rozšíření chovu přírůstky přímo
z Dánska. Odtud jsme si už dovezla několik krá -
líků a postupně bych je chtěla propojit s naši-
mi českými. Zajímavé totiž je, že dánští králíci
jsou duchem skutečně závodníci a měli by vy -
lepšit psychické vlastnosti našich českých krá-
líků. Doufám, že vychovám doma další Cham -
piony. Základem úspěchu je podle mě hlavně
dobrý vztah s králíkem. A aby byly dobré výko -
ny, musí to být pro mé závodníky určitě i dob -
rá a pestrá strava. Přiznám se, že mi od loňské-
ho roku hodně pomohla firma BRIT, která mi
nabídla tzv. ambasadora. Bylo to pro mě moc
milé překvapení a díky ní můžu svým svěřen-
cům dopřát skutečně kvalitní a pestrou výži-
vu. Moc mi to pomohlo, protože jinak si vše
financujeme zcela sami. 

Co Vás čeká nyní za důležité závody?
V březnu nás čeká Mistrovství republiky

v Olomouci, tam bude důležité, jak se umístí-
me a pokud vyjdou všechny kvalifikace, tak le -
tos na podzim je to Mistrovství Evropy v Dánsku.

Ještě malé shrnutí úspěchů Nikoly Čap-
kové. V roce 2016 získala 45 ocenění, v ro-
ce 2017 – skoro 120 ocenění a v letošním
roce už mají doma celkem 25 ocenění. Je
majitelkou Championa ve skoku vysokém,
Championa ve skoku dalekém, 5 certifikátů
ve skoku dalekém, 5 certifikátů ve skoku vy -
sokém, 2 certifikáty v rovinné dráze, 1 certi -
fikát v parkuru.

Děkuji Nikole za velice milé setkání a pře-
ji, ať se podaří všechny kvalifikace pro Mis -
t rovství Evropy a celkově ať se jí i jejím krá -
ličím závodníkům daří. 

Marcela Gryčová
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Přeloučská mistryně Evropy v Králičím hopu
má doma 2 Championy

Osmnáctiletá Nikola Čapková z Přelouče závodí v Králičím hopu od roku 2013. Domovská
základna tohoto sportovního odvětví je v Chotěboři, ale k nám do České republiky přišlo ze
severních států, Švédska, Norska a Dánska. Naše rodačka získala již mnoho výborných oceně -
ní nejenom u nás, ale i v zahraničí.

Sezóna 2017
Foto Nikola Čapková

Hønsehusets Champion Crazy Eight 
na jeho královské disciplíně...

11x soutěžil ve skoku do výšky z toho 9x se
umístil na stupních vítězů (5x první, 4x druhý)

Foto: Petra Svatoňová

Nikola Čapková a Champion Crazy Chance
Of Life Checkers Happiness 

(český šampion ve skoku dalekém, 
foceno v den splnění podmínek pro udělení)

Foto: Vendula Abrahamová

Pololetní výstava 
výtvarného oboru 

ZUŠ Přelouč
1918/1938

Základním tématem pololetní výstavy
bylo umění a doba první republiky. Cílem
bylo poodhalit žákům výtvarného oboru
okolnosti a souvislosti spjaté s koncem „velké
války“ a navazujícím životem. Nechtěli jsme
s žáky pouze tvořit „hezké“ dílo, chtěli jsme,
aby věci měly souvislosti. Záměrně jsme vy -
razili na tři tematické výstavy, které se nám
staly inspirací pro výtvarné počiny. Zmi ňo va -
né výstavy byly: Emil Filla a jeho žáci (Výcho -
dočeská galerie Pardubice), Třináct kom nat
první republiky (Tančící dům Praha) a Gale -
rie středočeského kraje v Kutné Hoře – me-
ziválečné umění. Toto bylo ještě doplněno
o přednášku pana Tolara z Československé
obce legionářské. Hlavním tématem před-
nášky bylo vzpomínání na válečné veterány
a symbol vlčích máků. 

Ve výtvarné tvorbě jsme cíleně pracovali
s dílem Emila Filly – zátiší, Marie Čermíno-
vé (Toyen) – obraz Oči a obecně s inspirací
surrealismem – zátiší s ženským torzem a fo -
tografiemi válečného zátiší z galerie v Kutné
Hoře. Válečnou minulost připomněly kresby
hlav s nasazenou plynovou maskou. Křehká
zátiší s poklady našich babiček to, jak málo
často zbylo po lidech, kteří prošli válkou.

Samostatným počinem byla sbírka prvo -
republikových postav vytvořená technikou
koláže s omezenou škálou barev. Odrazo-
vým můstkem byla kniha ALBUM LIDÍ z na -
kladatelství BAOBAB. 

Na výstavě byl jen zlomek z toho, co te-
matika období doby první republiky nabízí.
Z velké části navážeme na tuto dobu také
v druhém pololetí. Nemůžeme opomenout
třeba bratry Čapky, fotografa Josefa Sudka
nebo designéra Ladislava Sutnara. Budeme
též modelovat. 

Děkujeme všem žákům za jejich píli a tvůr -
čí nasazení.

Jan Vojtíšek

Masopustní veselohraní
V samotném závěru masopustu uspořá -

dalo klavírní oddělení velmi nevážný kon-

cert nazvaný Masopustní veselohraní. Žáci
se představili v kostýmech, které odpovída -
ly jejich repertoáru, na jevišti se tak vystří-
dalo několik koček a kocourů, pirát a včela,
medvěd, moucha a třeba i dinosaurus. Divá -
ci, kteří účinkujícím připravili skvělou at mo -
sféru, byl i v závěru odměněni malou ochut -
návkou masopustních dobrot.

Petra Lojínová

Soutěže ZUŠ
Během měsíce ledna proběhla školní ko -

la Národní soutěže žáků základních umě-
leckých škol, které vyhlašuje MŠMT. V le-
tošním roce soutěže probíhají v oborech
sólový a ko morní zpěv, hra na dechové ná-
stroje, hra na bicí nástroje a v tanečním obo-
ru. Do okresních kol vysílá naše škola řadu
žáků, o jejichž výsledcích budeme informo-
vat v dalších číslech Roštu.

Petra Lojínová
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Dechový orchestr zlatý na soutěži v Praze
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč získal další skvělé ocenění. 17. 2. 2018 se zúčastnil Mezi-

národního festivalu dechových orchestrů Praha 2018 a v silné konkurenci čtrnácti orchestrů
z šesti zemí Evropy získal úžasné zlaté pásmo. Šedesátičlenný orchestr pod vedením Michala
Chmelaře soutěžil v druhé nejvyšší kategorii mezi dospělými orchestry a i přes nejnižší vě-
kový průměr ze všech orchestrů dokázal navázat na úspěchy z minulých ročníků. V letošním
školním roce čeká přeloučské muzikanty ještě mnoho vystoupení. Zahrají například na
Pražském hradě při příležitost oslav 100 let republiky, koncertovat budou v Srbsku, Ma-
ďarsku a dvakrát ve Francii. Domácímu publiku se představí 9. 6. na festivalu Polanského
Přelouč a na koncertě k zahájení oslav 100 let výročí republiky v Přelouči.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
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Muzikálový námět 
„Kiss me, Kate“ z pera

Williama Shakespeara...
William Shakespeare je znám jako autor tra-

gédií a komedií. Jedna z komedií, „Zkrocení zlé
ženy“, se stala námětem pro muzikálovou podo-
bu, kterou naši žáci zhlédli ve Východočeském
divadle Pardubice koncem ledna tohoto roku.

Americký hudební skladatel a textař Cole Al-
bert Potter napsal k této komedii řadu písní.
Swingová hudba, taneční čísla a vtipné dialogy,
jakožto i věčný spor mezi muži a ženami diváky
zavedly do doby Shakespeara, zároveň i do bal-
timorské divadelní společnosti čtyřicátých let
minulého století, kde se děj odehrával. 

Žákům se muzikálová hra líbila, hlavně její zá -
věrečný happy end. Určitě si všichni zpříjemnili
ten to mimoškolní den.             Mgr. L. Podlasová 

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 25. ledna 2018 začal DEN OTEVŘE -

NÝCH DVEŘÍ na naší škole slavnostními fanfára -
mi, které se krásně nesly prosluněným odpoled-
nem po celém náměstí.

Fanfáry zahráli učitelé a žáci ZUŠ, která s naší
školou nádherně spolupracuje – na škole pro-
bíhá výuka hudebních nástrojů, hudební nauky
a působí zde pěvecký sbor Ohniváček.

Pro malé návštěvníky i jejich rodiče a prarodi-
če byla připravena prohlídka celé školy, včetně
všech čtyř oddělení školní družiny a keramické
dílny. Zde si děti mohly vyrobit krásného ptáčka,
kterého si s rodiči mohou vyzvednout v kanceláři
naší školy.

Budoucí prvňáčci si ve škole zkusili počítání,
práci s interaktivní tabulí, hráli si a tvořili. Nej-
více času strávili všichni v tělocvičně, která byla
plná her a soutěží. Všichni jsme si příjemné od-
poledne užili. Na budoucí prvňáčky se budeme
těšit 6. dubna od 14 do 18 hodin, kdy proběhne
zápis na naši školu.                Mgr. A. Školníková

Úspěch našich žáků 
v okresním kole 

dějepisné olympiády
Žáci přeloučských škol, kteří se dobře umístili

ve školním kole dějepisné olympiády, se zúčast-
nili 17. ledna okresního kola v Pardubicích. Z naší

školy to byli Jiří Petřík, David Tichý a Aleš Vokál.
Téma bylo opět „To byla první republika aneb
Československo v letech 1918–1938“. 

V soutěži se žáky z dalších zúčastněných zá-
kladních škol a víceletých gymnázií pardubického
okresu se probojovali Jiří Petřík z 9. A na 4. místo,
David Tichý z 8. A na 5. místo a Aleš Vokál z 9. B
na velice dobré 14. místo. První dva postupují
do krajského kola. Vzhledem k počtu účastníků,
kte rých bylo 37 a skutečnosti, že této soutěže se
účastní žáci, kteří mají výborné výsledky v dějepi -
su a opravdový zájem o historii, jde o velký úspěch
a velmi dobrou reprezentaci naší školy a města
Přelouče.      Mgr. M. Bucanová

Máme šikovné děti
V pondělí 29. ledna 2018 čekalo naše nejlepší

„češtinářky“ z 9. a 8. tříd náročné dopoledne
v DDM BETA Pardubice. Anička Lengerová z 9. B
a Justýna Pořízová z 8. A se utkaly v okresním ko -
le Olympiády v českém jazyce s téměř padesát-
kou soupeřů (48 účastníků) z osmiletých gym-
názií a základních škol Pardubicka. Děvčata se
velmi snažila a zabodovala. Anička se umístila na
vynikajícím 7. místě a Justýna také nezklamala,
vy bojovala si 16. místo. Jsme rádi, že na naší škole
máme tak šikovné děti.

Oběma děvčatům gratulujeme a děkujeme
za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. L. Podlasová 

Lyžařský výcvik na Severáku 
v Jizerských horách

Letošní sedmáci si svůj lyžařský výcvik nále-
žitě užili. Zařídili se podle hesla „Jaké si to uděláš,
takové to máš“. Všichni se chtěli naučit lyžovat,
nebo své umění zdokonalit, a tak nefňukali a dva -
krát denně vyráželi trénovat na upravené sjez-
dovky. Do večera však načerpali nové síly a na
zá věr večerního programu se ještě vyřádili na dis -
 kotéce. Bezvadně se bavili a týden v rodinném
prostředí chaty Slovanky jim utekl jako voda.
S po hádkově zasněženou krajinou se loučili vel-
mi neradi. (Další fotografie najdete na stránkách
naší školy: www.zssmprelouc.cz/) -

Ve škole se dá i spát
Žáci 3.B a 4.C mají už se spaním ve škole své

zkušenosti. I tentokrát zvolili osvědčený termín
před rozdáváním pololetního vysvědčení. Všichni
si večer ve škole užili spoustu legrace a zábavy při
různých hrách a diskotéce, nechyběla ani noční
stezka po ztemnělých chodbách školy. Děti si při-
nesly spoustu mlsání a křoupání i maminkami na -
pečené dobroty a k večeři si objednaly pizzu. Uží -
valy si každé minuty a vůbec se jim nechtělo jít
spát. Nakonec se ale zachumlaly do svých spacá-
ků a usnuly, aby si nechaly zdát o samých jednič-

kách. Žáci z 3.B si čekání na vysvědčení ještě zpe-
střili pobytem v Mykabu, kde pro ně byl připraven
pěkný program. Tak zase za rok…

Ohlédnutí za dalšími
únorovými akcemi

•  exkurze do firmy Elmet Přelouč – 9. ročník

•  exkurze do Planetária Hradec Králové – 8. roč-
ník

•  besedy s městskou policií na téma Dopravní
výchova a Šikana – 1. stupeň

•  plavecký výcvik – 3. ročník
•  divadelní představení „Kiss me, Kate“ pro ma-

jitele předplatného ve VČD Pardubice
•  školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň

ZŠ Smetanova Přelouč Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

který se koná ve středu 7. 3. 2018 od 15.00 do 17.30

v budově 1. stupně v Kladenské ul.

Zveme všechny zájemce z řad rodičů, prarodičů, bývalých žáků 

i budoucích prvňáčků. Zveme všechny, kteří si naši školu chtějí prohlédnout.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
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Vlčata a Skauti objevovali krásy Krkonoš
První únorový víkend vyrazil chlapecký kmen za pořádným sněhem do

našich nejvyšších hor. Vlčata si užila malého výletu a velkého dovádění na
sněhu u chalupy. Postavili
sněhový bunkr a nesčetně -
krát sjeli kopec. Skauti vy-
razili do kopců trénovat
(někteří teprve objevovat)
techniku jízdy na běž kách.
Výprava do Krkonoš byla
krátká, ale díky chalupě,
nadšení, počasí a sně ho -
vým podmínkám jsme si
víkend užili.

Martin Pittner

Plamínci na výletě v Hradci Králové
V sobotu 9. února vyrazili plamínci na jednodenní výlet do Hradce Krá -

lové. Náš hlavní cíl byl dozvědět se něco o masopustu, což se nám povedlo
v Muzeu východních Čech,
kde jsme si také vyrobili
krásné masky. Také jsme
se samozřejmě prošli po
městě, zastavili jsme se na
dětském hřišti a u řeky
jsme nakrmili kachny a la-
butě. I když účast dětí i ve -
doucích nebyla vzhledem
k nemocím vysoká, výlet
se povedl.

Katka Elisová
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Výtvarný kroužek
Děti se schází každý pátek odpoledne v DDM.

Mladí výtvarníci a výtvarnice pronikají, pod skvě -
lým vedením paní Jany Homolové, do umělec-
kého prostředí, učí se různé výtvarné techniky,
vyrábí koláže a dekorace z různých materiálů.
Kroužek je stále otevřen pro nové zájemce.

Stolní tenis 
Tradič-

ní sportov -
ní kroužek
p r o b í h á 
v So ko lov -
ně Přelouč
k a ž d o u

stře du od 16.00 do 18.00. Spor tov ci jsou roz -
 děleni do dvou skupin – začátečníci a pokročilí.
Děti se postupně zdoko nalují ve hře, pohybu za
stolem a procvičují si postřeh. Vedoucími
kroužků jsou Radim Krejčík a Pavel Hrdý.

Šachový turnaj 2018
Tradiční šachový turnaj přeloučských škol

pod záštitou místostarosty města Přelouč pro-
běhne v měsících únor a březen. Nejprve pro-
běhnou školní turnaje ve dvou kategoriích, nej-
lepší šachisté postoupí do finálového turnaje
„O pohár místostarosty města Přelouč“.

Termíny školních turnajů:
Středa 21. 2. 2018   ZŠ Přelouč, Smetanova ul.,
                                    I. stupeň

Pátek  23. 2. 2018   ZŠ Přelouč, Smetanova ul.,
                                    II. stupeň
Středa 28. 2. 2018   ZŠ Přelouč, Masarykovo n.,
                                    II. stupeň
Pátek    2. 3. 2018  ZŠ Přelouč, Masarykovo n.,
                                    I. stupeň
Pátek    9. 3. 2018  Gymnázium a SOŠ Přelouč,
                                    prima – kvarta

Jarní prázdniny
Na první tři dny jarních prázdnin připravuje me
tyto akce:

Pondělí 12. 3. 2018 Dopoledne ve sportovní hale
Přelouč (florbal, sálový fotbal, vybíjená...)

Úterý 13. 3. 2018 Vodní svět Kolín
Středa   8. 3. 2017 Dopoledne v kuželně Přelouč

3/18

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době zá-
pisu, podrobné informace podáme denně od 8.00 do 15.00 hod.
v mateřské škole nebo na tel. č. 466 672 019.

• rodiče si mohou vyzvedávat žádosti dne 20. dubna 2018 v době
od 6.15 hod. do 11.30 hod. a 23. dubna 2018 v době od 6.15 hod.
do 11.30 hod. a od 14.00 hod. do 16.15 hod.

• vyplněné přihlášky přinesou rodiče nebo zákonní zástupci
dítěte do MŠ dne 3. května 2018 od 8.00 hod. do 11.00 hod.
a od 13.00 hod. do 16.00 hod.

• na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel

• ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od za-
hájení řízení 

• pokud množství vrácených přihlášek přesáhne počet míst
v MŠ, rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka
školy 

• v případě, že přijaté dítě v termínu uvedeném na přihlášce
z jakéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí, rodiče
to neprodleně nahlásí ředitelce MŠ

• k zápisu se dostaví i rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit do
MŠ v průběhu školního roku

Ladislava Bukovská, ředitelka MŠ

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice

vyhlašuje

zápis dětí 
do mateřské školy
pro školní rok 2018–2019

3. května 2018

Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní a tělesné pohodě,
domů odcházely spokojené, plné nových zážitků a poznatků.

KRKONOŠE II. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ
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NAUČNÁ LITERATURA
Výchova
SEARS, Willia 
Kontaktní rodičovství: rozumná ces -
ta k pochopení a výchově dětí.
Praha: Argo, 2012.
Lékařství
SUCHÁ GROVEROVÁ, Lucie 
Aby porod nebolel: těhotenství a po -
rod jako příležitost k práci na sobě.
Praha: Kořeny, 2014.
Umění
ŽÁK, Jiří 
Vinohradský příběh: historie druhé -
ho českého divadla. Praha: XYZ, 2017.
Dějiny
BAUER, Jan 
Sláva a pád přemyslovských králů.
Praha: Brána, 2017.

KRÁSNÁ LITERATURA
LEIEROVÁ, Martina 
Dům s vypůjčeným výhledem. 
Brno: Host, 2017.

MACHÁČEK, Lubomír 
Odložené hříchy. 
Ústí nad Orlicí: Oftis, 2017.
VALOVÁ, Vladimíra 
Do vnitrozemí. Brno: Host, 2017.
FÖRG, Nicola 
Štěstí není pro slabochy. 
Praha: Jan Vašut s.r.o., 2017. 
NEURATH, Carolina 
Zaslepení. Brno: Host, 2017.

POEZIE
ŠRUT, Pavel 
Zlá milá; Papírové polobotky. 
Praha: Torst, 2017.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KATOLICKÁ, Magdaléna 
Jenseptej: příběhy knižních skřítků.
Praha: Fragment, 2017.
WOHLLEBEN, Peter 
Slyšíš jak mluví stromy?: co všechno
můžeš objevit v lese. 
Brno: Kazda, 2017. J.K.
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M STSKÁ KNIHOVNA V P ELOU I 
ve spolupráci s MŠ Kladenská 

a Odborem ivotního prost edí M Ú P elou  
VYHLAŠUJE 

HLASOVACÍ ANKETU 

NEJKRÁSN JŠÍ STROM P ELOU E 
2018 

1. 2. – 20. 4. 2018
vyhlášení výsledk  ankety prob hne 

 25. 4. 2018 od 10.00 hod. 
d budovou 1. st. ZŠ Smetanova 

letos 
 

*  
odborníka/ekologa 

 

 * vít zný strom bude b hem akce  
viditeln   

 

* na vyhlášení výsledk  jste srde n  zváni 
 

* hlasovací listy vyrábí, kreslí atd.  
hlasující jedinec nebo kolektiv  

 (formát a podoba bez omezení) 
 

* sout it m e celá t ída i jednotlivci 
(p ipište po et hlas ) 

 

* na jednom hlasovacím listu lze hlasovat  
pouze pro jeden strom 

 

* hlasovací listy musí být do 20. 4. 2018 
odevzdány do M stské knihovny v P elou i 

 

* p ipište i sv j tip na nejlepší místo  
pro vysazení nového stromu 

 

hlasovací listy a výsledky ankety  
 

NEJKRÁSN JŠÍ STROM P ELOU E 2018 
v kv tnu v M stské knihovn  P elou  

NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

NOVÉ KNIHY v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
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Milí příznivci Domova u fontány,
v březnovém vydání Roštu bychom se s Vámi
rádi podělili o výsledky hodnocení spokoje-
nosti našich klientů se službami, které posky-
tujeme. Každý rok realizujeme průzkum, ve
kterém zjišťujeme spokojenost v různých ob-
lastech (např. přístup personálu, zdravotní pé -
če, možnosti využití volného času, apod.)

Výsledky průzkumu spokojenosti, v rámci
kterého klienti hodnotili péči v minulém roce,
nás opět velice potěšily. Celkem se zapojilo
48 % klientů, kteří využívají buď sociální služ-
bu domov pro seniory nebo domov se zvlášt -
ním režimem. Většina odpovědí byla kladná
a téměř všichni klienti, kteří vyplnili dotazník,
byli s jednotlivými oblastmi péče spokojeni.
Na následujících řádcích Vás s výsledky sezná-
míme podrobněji.

SPOKOJENOST 
S OŠETŘUJÍCÍM PERSONÁLEM

V úvodu průzkumu jsme se klientů ptali,
jak jsou spokojeni s ošetřujícím personálem.
Zcela spokojeno je 82 % klientů, 18 % klien -
tů je spokojeno částečně. Určité výhrady mají
klienti k počtu zaměstnanců a v důsledku toho
i na čas, který s nimi mohou pečovatelé strávit.

Nicméně nikdo z klientů u této otázky nezvolil
odpověď, že je spokojený málo nebo vůbec. 

DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE
Domov u fontány je jedním ze zařízení so-

ciálních služeb, který má vlastní zdravotní oddě -
lení. Díky tomu mají klienti praktického lékaře
přímo v budově, včetně zdravotních sestřiček,
které se starají o vše kolem zdravotní péče. Za -
jímalo nás tedy, jak jsou s dostupností zdravot-
ní péče spokojeni samotní klienti. Ti se v na -
pros té většině vyjádřili kladně – 99 % klientů
je spokojeno (80 % klientů zvolilo možnost
zcela spokojen/a, 9 % částečně spokojen/a).

POHLED NA PÉČI 
V RŮZNÝCH OBLASTECH

Pojďme se nyní podívat na to, jak klienti
vnímají jednotlivé aspekty péče ze strany pe-
čujícího personálu. 97 % klientů nám sděli-
lo, že personál respektuje jejich soukromí,
84 % klientů dále uvedlo, že je personál ve-
de k vlastní soběstačnosti. To je pro nás veli -
ce důležité, protože se snažíme, aby si klien -
ti co nejdéle udrželi své stávající schopnosti
a dovednosti. Za důležité také považujeme, aby
personál znal přání a potřeby klientů a zohled -
ňoval je v péči. Velmi nás proto potěšilo, když
88 % klientů uvedlo, že personál tato přání
zohledňuje (pouze 2 klienti uvedli, že jejich
přání a potřeby nejsou v péči zohledněny, zby -
lých 7 klientů neví). Nesmíme také zapomenout
na důležitou oblast, kterou je pocit jisto ty
a bezpečí – zde 90 % našich klientů uved lo,
že tento pocit mají vždy, 8 % zvolilo možnost
„Ano, občas“. 

MOŽNOSTI TRÁVENÍ 
VOLNÉHO ČASU

Nyní se pojďme podívat na možnosti trá-
vení volného času. 74 % klientů je zcela spo-
kojeno s nabídkou volnočasových aktivit,
dalších 19 % klientů je spokojeno částečně.
Také zde se mohli klienti vyjádřit, co postrá-
dají. Některým chybí např. hudební kroužek,
jiným promítání či více času tráveného v za-
hradě. Jsme si těchto individuálních přání vě-
domi a snažíme se klientům vyjít vstříc. Nyní
se již každý měsíc promítá film a v blízké do-
bě se opět zavede hudební kroužek. Klientů
jsme se také ptali, zda mají dostatek příle-
žitostí chodit ven. Zde je 83 % klientů spo-
kojeno zcela nebo částečně a 17 % klientů
málo, případně vůbec. Je to především dané
tím, že se někteří klienti s ohledem na svůj zdra -
votní stav ven bez doprovodu nedostanou. Ač
bychom rádi umožnili každému dostatek ná -
vštěv naší krásné zahrady, máme omezený po-
čet pracovníků, který nemůžeme překročit.
Proto jsme velice rádi, když se zapojí také ro-
dina, přátelé klientů, případně dobrovolníci,
kteří s klienty navštíví přilehlou zahradu nebo
nedaleké centrum města. Společnými silami
dokážeme vždy mnohem víc.

Průzkum spokojenosti nám opět poskytl
mnoho cenných podnětů a nápadů, co může-
me v letošním roce zlepšit nebo udělat jinak.

Díky klientům víme,
že máme kvalitní zá-
klad, na kterém mů-
žeme dále stavět.

Domov u fontány
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3. Protektorát Čechy a Morava (1939–1945)

Obecní policie
Obecní policie za protek -

torátu byla nazývána obec -
ní výkonnou policií a dělila
se stejně jako policie stát-
ní, na složku uniformova-
nou a neuniformovanou.
Povin nost zřídit obecní po -
 licii měla všechna města
s 10.000 obyvateli a více. 

Města, která měla nad 5.000 obyvatel, mu-
sela zřídit uniformovanou obecní policii (tato
povinnost byla roku 1942 zrušena). V menších
městech tuto povinnost neměli.

Obecní policie podléhala ve vztahu k vlast -
nímu výkonu služby starostovi. Co se týče vý-
stroje a výcviku, podléhala obecní policie mi-
nisterstvu vnitra.

Samotný výkon služby, oprávnění a povin-
nosti byly rozdílné. Menší města se soustředila
především na veřejný pořádek a dopravu, za-
tímco některé obecní sbory větších měst měli
škálu působnosti srovnatelnou s policií vládní.

Jako perličku, bych chtěl uvést některé po-
vinnosti člena sboru. Tak například strážník,
který uviděl během své služby svého kolegu
v podnapilém stavu, měl povinnost ho včas
a vhodným způsobem odklidit z veřejných
míst. Samozřejmě, že poté mělo následovat
hlášení nadřízenému. Strážník měl dokonce
zakázán styk s osobami se špatnou pověstí.

Výše uvedené policejní sbory, spolu s čet-
nictvem byly po roce 1942 začleněni do jednot -
né protektorátní policie. Jejich členění zůstalo
v podstatě nezměněno. V čele celé protekto-
rátní policie stáli generální velitelé uniformo-
vané a neuniformované protektorátní policie.
Celá protektorátní policie spadala pod minis-
terstvo vnitra.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
1)   Automatizovaný systém právnických informací

(ASPI)
2)   Hlásí se policie, roč. III, IV, V, VI, 1999, 2000, 2001, 2002
3)   KOUDELKA, F.; SUK, J. Ministerstvo vnitra a bezpeč-

nostní aparát v období Pražského jara 1968. Brno:
Doplněk, 1966

4)   Kronika města Přelouče, 1860 – 1945
5)   MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva I. Pra-

ha: Themis, 1997.
6)   MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva II. Pra-

ha: Police history, 1999
7)   MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva III. Pra-

ha: Police history, 2001
8)   MACEK, P.; HÁJEK, VL. Obecní policie. Praha: Policej -

ní akademie ČR, 1998
9)   NĚMEC, M. Občan a policie. Praha: Naše vojsko, 1996

10)   Policista, rok 2000, 2001, 2002
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12)   SPEYCHAL, R. Stráž obrany státu. Praha: MVa H, 2002

Výpis některých událostí
Agresivní žena

V nočních hodinách zasahovali strážníci
společně s hlídkou PČR proti agresivní ženě,
která se měla dle telefonického oznámení po-
hybovat po zahradě soukromého domu. Po
příjezdu na místo žena stála na chodníku před
domem a hlasitě křičela. Ani po opakované vý -
zvě nezanechala pokřikování a nechtěla pro-
kázat svoji totožnost. Navíc začala fyzicky na-
padat muže v uniformě. Proto bylo použito
do nucovacích prostředků a žena byla předve-
dena na služebnu PČR k prověření totožnosti
a dalšímu šetření. 

Zmatený cizinec
V brzkých ranních hodinách přijal dozorčí

MP telefonické oznámení od občana, že v Mě -
licích se potácí nějaký cizinec, je prochladlý
a není mu rozumět.

Na místo byla vyslána hlídka MP, ta zde na-
lezla muže, který odpovídal popisu, neuměl
ani slovo česky, byl podnapilý, bez dokladů. Je-
dinou informaci, kterou se strážníkům poda-
řilo od muže získat, bylo, že dělá v Kiekertu.
Strážníci proto muže odvezli na vrátnici firmy
Kiekert. Zde si ho převzali zaměstnanci místní
ostrahy. Jelikož muže od vidění znali, nebyl pro -
blém zjistit kde je ubytovaný a muž mohl jít spát.

Nedovolené vniknutí do opuštěné vily
Ve večerních hodinách strážníci vyjeli pro-

věřit oznámení, že se někdo vloupal do opuš-
těné budovy v ulici Veverkova. Na místě zjistili
skupinku čtyř mladistvých, kteří do domu vlezli
oknem. Jelikož se jednalo o podezření z trest né -
ho činu, přivolali strážníci na místo hlídku PČR,
která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

Močil na budovu
Službu konající dozorčí si všiml na kameře

mladíka, který močí na budovu v ulici Hradec -
ká. Na místo vyslal hlídku. Strážníci pachatele

přestupku dohledali a jeho chování ohodnotili
pokutou. 

Poškozoval veřejný majetek
Hlídka MP vyjela na oznámení o údajné

rvačce dvou mužů u rybníčka. Po příjezdu na
místo se zde již nikdo nenacházel. Jeden z akté -
rů potyčky byl dohledán díky všímavosti ob-
čanů u kina. Zrovna si vybíjel zlost na okapo-
vém svodu, který údery pěstí poškodil. Navíc
zničil odpadkový koš. Strážníci muže na mís-
tě ztotožnili. Celá věc bude předána ke správ-
nímu řízení. Pachateli
za jeho agresivní cho-
vání hrozí vysoká po-
kuta a samozřejmě ná -
hrada vzniklé škody. 

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

3/18

Tato méně známá svislá do-
pravní značka, patří do skupi -
ny výstražných a upozorňuje

na nebezpečí výskytu mlhy nebo kouře. V do-
pravním provozu se objevuje jen velmi zřídka
a snad i proto, její význam není široké veřejnos -
ti dostatečně znám. Ve stálém provedení (na
pevném sloupku) ji můžeme shledat zpravidla
tam, kde se často a především nečekaně, pro-
jevuje odkazované nebezpečí. Příkladně v te-
rénní proláklině v trase silnice, kde klimatické
poměry výrazněji kontrastují s přilehlými úse -

ky komunikace (co se výskytu mlhy týče), nebo
poblíž tepelné elektrárny, spalovny, průmys-
lové výroby apod., kdy vlivem místních neoje -
dinělých povětrnostních vlivů, emise zhorší
rozhled na pozemní komunikaci. V přenosné
úpravě bychom se mohli se značkou možná
setkat při odstraňování rozsáhlého požáru, kdy
kouř či pára různé intenzity zahaluje dopravní
děj na blízké komunikaci, pokud by z toho dů-
vodu nebyla úplně uzavřena.
                           Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
                          dopravní specialista

Pravidla silničního provozu 2

MĚSTSKÁ POLICIE 
informuje

POLICIE – vývoj na území dnešní ČR a Rakouska 

Protektorátní
blůza obecní 

výkonné policie

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Zeleninová polévka
s quinoou

•  1 cibule
•  2 mrkve
•  1 petržel
•  1 malá cuketa
•  kousek celeru
•  3 stroužky česneku
•  1 plechovka rajčat
•  100 g quinoa
•  snítka rozmarýnu
•  sůl a pepř

Cibuli, mrkev, petržel a celer na -
krá jí me na kousky a osmahneme na
kap ce oleje, přidáme snítku rozma-
rýnu, nakrájený česnek a ještě krát-
ce ope čeme, přidáme plechovku
rajčat a zalijeme litrem zeleninové-
ho vývaru, přidáme dobře proplách -

 nutou quinou, osolíme opepříme,
a vaříme asi 10 minut, potom při -
dá me nakrájenou cuketu a vaříme
do kud nebude quinoa měkká, trvá
to asi dalších 10 minut, hotovou po -
lévku dochutíme solí a pepřem, pří -
pad ně troškou cukru.

Quinoa neboli merlík čilský, je
rostlina z čeledi laskavcovitých, je
využívána převážně jako obilovina.
Přestože se používá jako obilovina
patří do skupiny pseudoobilovin.
Tato stará rostlina původem z Jižní
Ameriky byla využívána jako potra-
va už před více jak 5000 lety. Quinoa
je bohatým zdrojem vlákniny, kom -
plexních bílkovin, minerálů zvláště
vápníku a hořčíku, vitamínů, hlavně
vitamínu E a antioxidantů. Jedná se
o přirozeně bezlepkovou potravinu.

Quinoa je vhodná jak na přípravu
slaných, tak i sladkých jídel, mele se
i na mouku. Quinoa existuje ve třech
druzích bílá, červená a černá. 

Bramborový salát
s červenou řepou,
smažená zelenina

na salát 
•  500 g brambor                             
•  500 g červené řepy 
•  1 cibule 
•  1 kyselejší jablko 
•  citron
•  jogurt
•  lžička hořčice
•  hrst hladkolisté petržele
•  sůl, pepř

na zeleninu
•  růžičky květáku a brokolice

•  kousky mrkve, celeru, petržele,
hub

•  hraška (vychucená hrachová směs),
voda

•  olej na smažení

Brambory ve slupce a červenou
řepu uvaříme, oloupeme a nakrájí-
me na kousky, v misce smícháme
jogurt, hořčici, sůl, pepř a trochu
citronové šťávy, přidáme nakrájené
brambory, řepu, cibuli, jablko, pose-
kanou petrželku, zamícháme, podle
chuti ještě dochutíme solí, pepřem
a citronem.

Z hrašky a vody umícháme hust -
ší těstíčko, ve kterém máčíme zele-
ninu a smažíme ve vetší vrstvě tu-
ku, usmaženou zeleninu necháme
na papírové utěrce okapat.

Recepty dodala
                Alena Dokonalová,  

                      Zdravá výživa Přelouč

Okénko do zdravé kuchyně

Inzerce
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BŘEZEN V JAKUB KLUBU
V únoru jsme se věnovali velmi důležité-

mu tématu – závislostem. Aktivitou brain -
stor ming jsme se zamysleli nad tím, s jakými
druhy závislostí se nejčastěji mohou setkat
a jaké znají. Děti nezapomínaly na kouření, al-
kohol, drogy, ale také závislosti na mobilních
telefonech, internetu, sociálních sítích a čoko-
ládě. ☺ Na videích jsme zhlédli, co závislosti
mohou způsobovat, také jsme s dětmi hovo-
řili o možnosti volby. Aktivitou jsme si ukázali
dvě strany mince závislostí. Proč někteří lidé
s neřestmi začínají, co jim to přináší a do ja-
kých důsledků to může dojít.

V tomto měsíci jsme s dětmi také oslavili
sv. Valentýna. Děti totiž rády vyrábějí dárečky
pro své rodiče, takže je chtěly potěšit malič-
kostí a říci jim, jak je mají rádi. Vyráběli jsme
zápichy, krabičky a srdíčka s bonbony. Mamin-
kám pak děti vyrobily náramek nebo náhrdel-
ník. Věnovali jsme se opět vaření, čímž se dě-
ti učily novým věcem, pracovním návykům
a běžnému chodu domácnosti. Tentokrát si
pochutnaly na smaženém sýru s bramborem
a zeleninovým salátem a na langoších.

V březnu nás čeká nové téma zaměřené
na vztahy, lásku a věrnost. Děti se v březnu
těší na jarní prázdniny, které si užijeme se zá-
bavou a tancem. Nadále budou děti pracovat
na svých osobních cílech, kterými se učí novým
věcem, nebo zdokonalují své dovednosti. Bu-
deme s dětmi pracovat na jejich školních po-
vinnostech a motivovat je k dalšímu vzdělání.

Také se mohou těšit na oblíbené kuželky
a připravena bude také šipkovaná. Zveme i no -
vé děti! Těšíme se na vás v klubu ☺.

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

POTRAVINOVÁ POMOC,
KTEROU POSKYTUJEME

V roce 2017 jsme byli zapojeni do projektu
Ministerstva práce a sociálních věcí – Po-
travinová a materiální pomoc pro nejchud -
ší. Pomoc je poskytovaná ve formě potravino-

vých balíčků, které obsahují základní trvanlivé
potraviny. Díky těmto potravinovým balíč-
kům jsme každý měsíc mohli podpořit 20 ro-
din s dětmi a v průměru 5 jednotlivců. Kdo
má nárok na tuto bezplatnou pomoc, rozho-
doval sociální odbor města a naše sociální pra -
covnice, které rodiny znají. 

Druhým zdrojem potravinové pomoci je
Národní potravinová sbírka. Letos jste nám
v přeloučském Tescu darovali 656,76 kilogra-
mů potravin a hygienických potřeb. Všechny
tyto potraviny rozdáváme lidem z Přeloučska,
kteří se ocitli v obtížné situaci. Pokud situaci
rodiny neznáme, poskytujeme potravinovou
pomoc v případě, že minulý měsíc obdržela
dávky pomoci v hmotné nouzi. Nabízíme ro-
dinám možnost osobního setkání v jejich do-
mácnosti, abychom si popovídali o jejich si-
tuaci a hledali dlouhodobé řešení.

Dále zprostředkováváme výdej potravi-
nové pomoci pro město Přelouč. Jedná se
o potravinovou pomoc poskytovanou na zá-
kladě smlouvy mezi městem Přelouč a Po-

travinovou bankou Pardubice. Potravinová
banka jednou měsíčně potraviny doveze z ob -
chodního domu k nám. Množství ani obsah
potravinové pomoci není dopředu znám. Ne-
jedná se o trvanlivé potraviny, je tedy nutné je
ještě ten samý den rozdělit. Zavedli jsme sy s -
tém, kdy potraviny rozdělím do tašek příjemců
a následně je vyzvu prostřednictvím telefonu
k jejich vyzvednutí. Podařilo se nám dojednat
pravidelný termín této potravinové pomoci –
a to na první středu v měsíci. Každý měsíc jsme
předali tuto potravinovou pomoc v průměru
20 rodinám. Vzhledem k problémům při vý-
deji tohoto druhu potravinové pomoci tu-
to formu od 1. 3. 2018 rušíme.

Další možnost je využít částečně výtěžek
z Tříkrálové sbírky (TKS) k nákupu potravin
a hygienických potřeb. Během celého minulé-
ho roku jsme nakoupili z TKS dětské pleny a za -
jistili nákup pro jednu rodinu v nouzi celkem
za částku necelých 10 000 Kč.

Krásné dny přeje 
Květa Kudová, sociální pracovnice. 
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Nejhezčí zážitek
Milí občané, sestry a bra -

tři, po celý březen bude po -
kračovat postní doba, a na
„prvního apríle“ jsou Veli-
konoce. V obchodech sly-
šíme mnohdy hrát koledy
„dlouho před“ dobou vá-

noční. V některých obcích se zase masopustní
zábava „opozdí“ i dva týdny po popeleční stře -
dě, ale velikonoční písně v postu díkybohu za-
tím nikdo moc nezpívá. Půst je prostředek, jak
se sjednotit s Bohem, jak se připravit na Veli-
konoce. Má blahodárné účinky pro naše tělo
i duši. Letošní zima se spíše skrývá před námi,
koncem měsíce se mění nejenom čas /na Kvě -
tou neděli/ ale i roční období, ale kdoví, jestli
nepadne sníh? Vzpomínám si na paní učitel-
ku hudby, která si loni, na Boží hod vánoční
po mši, v Choltické kapli se mnou zahrála na
varhany s trubkou pár koled, a řekla, že to byl
pro ni nejhezčí vánoční zážitek. Nejhezčí zá-
žitky jsou vzácné chvíle, prožité v našem živo-
tě, a protože je tak cítíme. Jinak prožíváme ví-
tězství sportovců na olympiádě, jako něco, co
je osobní. Student, většinou neprožívá krásné
pocity při učení na zkoušku, ale až po ní. I v du -

chovním životě člověk zažívá období sucha,
prázdnoty, když se „nedaří“. Ecce homo – Hle
člověk, tak Pilát nazval bičovaného a trním ko-
runovaného Pána Ježíše, který trpěl, nás vy-
koupil od hříchů. Pro nás je lepší dívat se zpět
na pěkné zážitky, musíme zároveň prosit Boží
milosrdenství, aby uzdravil naše vzpomínky
na špatné zážitky a pomohl nám odpustit. Ale
nejlepší je dívat se vpřed, a dívat se do budouc -
na s nadějí. Pán Ježíš říká: „To jsem vám pově-
děl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte
sou žení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět“.
Jan 16,33. S touto nadějí hleďme i my vpřed,
ale nezapomínejme se duchovně připravovat
na Velikonoce. Patří k tomu půst, modlitba
i almužna. Přeji vám hodně síly, zdraví a po-
žehnaný půst i březen. 

Váš duchovní otec P. Lu bomír Pilka 

Chicago – Velehrad – 
katolická misie

V lednu jsem se účastnil návštěvy katolické
misie, Chicago – Velehrad, kde nás přijal, ubyto -
val a pohostil místní český kněz, Mons. Dušan
Hladík, který už 19 let slouží rodákům v USA
kněžskou službou. Jeho kostel se nachází ve
čtvrti Brookfield, cca 20 minut vlakem z cen-
tra Chicaga. Zde se scházejí k modlitbám, ke
společenským akcím, ale učí i děti česky a zvou
i české hudebníky na ples, různé akce… Pod
kostelem je v suterénu společenská místnost,
kuchyň, jídelna, učebna náboženství, byty pro
kněze kaplana hosty. Česky tam děti učí mla-
dá učitelka /většinou v sobotu a neděli/. Kou-
sek autem odtud je benediktinský klášter v Lis -
le, kde kdysi bydleli česky mluvící mniši. Po
2. sv. válce na dva roky přijeli a měli v Broumo -
vě učit, po „únoru 48“ ale museli utíkat, tehdy
šli do Polska. Setkali jsme se i se zástupcem ge -
nerálního konzula ČR, a viděli Planetárium, Art
museum, biskupský kostel Svatého Jména a vy -
jeli na vyhlídku do mrakodrapu /344 m/, kde
jsme potkali českou rodinu u vedlejšího stolu.
Bylo to pěkné, ale doma je doma. 

Při vzpomínce na vánoční koncert na Ště-
pána musím pochválit chrámový sbor Ad Li-
bitum, pana varhaníka a flétnistky, za jejich
službu, krásný zpěv a hru. Sice jsme udělali
i ně jaké chyby, přece to byl pěkný koncert. Půl-
ka sboru jsou zároveň členy sboru Foerster,
a i zde slouží lidem svým zpěvem, a měli toho
hodně. Moc jim všem děkuji za radost ze zpě-
vu a jejich službu pro druhé.

Modlitba k ukřižovanému: PANE JEŽÍŠI
KRISTE, NA KŘÍŽI JSI PROLIL SVOU DRAHO-
CENNOU KREV NA ODPUŠTĚNÍ MÝCH HŘÍ -
CHŮ. DEJ MI POCHOPIT, ŽE ŽIJI Z TVÉHO
ODPUŠTĚNÍ A ŽE SKRZE KŘÍŽ SE VE MNĚ
OPRAVDU RODÍ NOVÝ ČLOVĚK. DĚKUJI TI,
JEŽÍŠI, ZA TVOU SMRT A VZKŘÍŠENÍ!
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Sbor Církve adventistů sedmého dne v Přelouči zve všechny hudební příznivce
v sobotu 24. března 2018

na KOMORNÍ AKUSTICKÝ SÓLOVÝ PROJEKT
– BARITÓNY – ROMANA HAMPACHERA

ve kterém odkrývá doposud spící část své duše

Za použití akustické baritonové kytary, efektů a živého loopování vytváří podmanivou atmosféru,
která je podtržena, mimo jiné, poetickými texty třebíčské básnířky Mirky Hedbávné. 

Roman Hampacher je kytarista, zpěvák, pedagog, pastor a snílek. Na české hudební scéně se po -
hybuje už více než dvacet let a stačil projít mnoha velmi odlišnými hudebními formacemi (Dob-
rohošť, Irish Dew nebo Lykathea Aflame) V roce 2003 založil vlastní skupinu Poetic Filharmony,
a když se po deseti letech a třech albech kapela rozpadá tvoří spolu s Janem Červenkou a Roma-
nem Džačárem projekt Khaomatic. V současné době koncertuje a nahrává s Janou Koubkovou

a také se věnuje vlastní tvorbě.

Současně při této příležitosti bude 
od 16 hodin zahájena 

VÝSTAVA
mladé výtvarnice

VERONIKY NĚMCOVÉ
s ukázkou prací maleb, 

grafik či monotypů olej. barvami.

K dalším prohlídkám bude otevřena
každou sobotu od 12.00 do 13.30 hod.

a ve čtvrtky v době od 16.00 do 17.00 hod.
případně po tel. dohodě 

(tel. č. 777 709 373)
do konce května 2018.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘELOUČ
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

PŘICHÁZÍ PŮST, CO S NÍM UDĚLÁŠ?
Posti se…

od zraňujících slov a říkej vlídná slova.
od smutku a buď naplněn vděčností.
od hněvu a buď plný trpělivosti.
od pesimismu a buď plný naděje.
od obav a důvěřuj Bohu.
od stěžování a nazírej jednoduchost.
od stresů a naplň se modlitbou.
od hořkosti a naplň své srdce radostí.
od sobectví a měj soucit s druhými.
od pomsty a usmiř se.
od slov a buď tichý, abys mohl naslouchat. Kostel Velehrad v Brookfieldu, kněz a hudebník

Mons. Dušan Hladík, Sbor Ad Libitum

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

Zprávy z VOLANTU
Únor byl plný chřipek, asi jako všude ko-

lem, v tomto období. V nemoci jsme se vystří-
dali snad všichni, někteří i dvakrát, takže do-
cházka byla mírná, kolem deseti dětí, někdy
i míň, což se nám za těch šest let stalo pouze
výjimečně. Alespoň jsme si my dospělí trošku
odpočinuli od neustálého hlaholu, ze kterého
se mi někdy ještě večer hlava doma točí ☺.
No ale snad už budeme všichni brzy zdraví a se -
jdeme se zase v plném počtu a plné parádě.
Když je v klubu klid, není to ono ☺. 

V únoru probíhala v městské knihovně vý-
stava dětských výtvarných prací na téma ZI-
MA a myslím, že se nám celkem vydařila. Také
jsme si společně oslavili Valentýn. Co na tom,

že je to svátek zamilovaných. My se máme pře-
ci všichni rádi, láska má mnoho podob a tak,
jsme se pokusili dát si to alespoň jednou v roce
hezky najevo. Vyrobili jsme valentýnky a dá-
rečky pro své nejbližší, zazpívali si, zatančili,
bylo to príma ☺. 

O jarních prázdninách se chystáme na vý-
let, ať si také děti volno užijí. A pomalu bude-
me vyhlížet jaro. Nemůžeme se už dočkat☺!!!

Iva Gabrhelová

Inzerce



Historie

25

při slavnostních příčinách aranžoval jeho prů-
vod tak, že před ním i za ním jela četa vojenské
jízdy nebo sokolů po způsobu francouzském...
Doprovod sokolský dodával průvodu prezi-
dentovu dojista ráz demokratický a i národní...“

Než odešel Jiří Stanislav Guth-Jarkovský do
penze, pracoval po tři další roky jako sekretář
Československého řádu Bílého lva, určeného
pro vyznamenávání cizích státních příslušníků.

Roku 1929 vyšel třetí díl pamětí Gutha-Jar -
kovského s názvem Na dvoře republikánském.
Bezvýhradní ctitelé T. G. Masaryka vnímali tu -
to knihu jako útok na Hrad. Masarykův tajem -
ník A. Schenk reagoval ve svých pamětech pře-
mrštěně a až lživě: „Guth-Jarkovský se … cítil
natolik ukřivděn, že okamžitě vydal memoá -
rovou knihu „Na dvoře republikánském“, na -
plněnou invektivami proti Masarykovi a jeho

rodině. Nebyl ve svých výtkách a narážkách
často ani v právu a zapomněl docela na to, že
dobré společenské vztahy musí spočívat na
slušnosti.“ Jak neobjektivní a zaslepení byli ně -
kdy Masarykovi ctitelé! (Schenk se podivuje,
že měl Guth-Jarkovský tu drzost a i po vydání
pamětí navštěvoval v Lánech svou tetu paní
Černou, sloužící Masarykovi.) Schenk pozna-
menává, že Masarykova rodina se k pamětem
nikdy nevyjadřovala. O to vzácnější je záznam
Masarykovy archivářky Anny Horákové-Gaš -
paríkové ze 22. února 1931. V něm se sám Ma-
saryk vyjadřuje alespoň obecně k osobě Gut -
ha-Jarkovského: „Já jsem to všechno viděl, ale
nezasáhl jsem do toho. Guth-Jarkovský má prý
dosud na mne těžké srdce, že jsem mu nic ne-
řekl, co má dělat. Od čeho byl on? Já jsem měl
jiné starosti. To se ví, že to nebyla lehká věc,

vymyslet ceremoniál demokratický. Na to je-
ho rozum věru nestačil; on by byl chtěl přenést
sem to, co se naučil u toho svého knížete.“ To
řekl tentýž Masaryk, který před několika lety
ve své Světové revoluci napsal: „ ... dr. Guth-Jar -
kovský neumdlévá a poučuje demokracii o sluš -
ném chování – a právem.“ Tentýž Masaryk, kte -
rý svému ceremoniáři patrně přímo nikdy nic
nevytknul.

Co si o tom všem myslet? Je to smutný pří-
běh – ti dva (Guth-Jarkovský a Hrad) se názo -
rově nesešli, ač Hrad paradoxně na základy
položené Guthem-Jarkovským navazoval řadu
dalších let.

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský zemřel 8. ledna
1943 v Náchodě.

(pokračování příště)
Martin Štěpánek

V roce 1915 zemřelo dle našeho seznamu
celkem 29 přeloučských mužů, jako první čet-
nický strážmistr Smutný hned v lednu 1915 na
tyfus v nemocnici v Budapešti. Rudolf Bělka
(*1881) a Václav Krejčík (*1883) zemřeli v břez -
nu na bojišti nedaleko známé Gorlice v Haliči.
Jinak již ale máme širší spektrum zemí, kde Pře -
loučané umírali. Nejvíce jich padlo v dnešním
Polsku (7) a na neznámém bojiš ti (7). Početné
je též Rusko (3), Slovinsko, Srbsko, Maďarsko
a Česká republika (2). Po jednom padlém je
na bojištích, v nemocnicích či zajateckých tá-
borech na Ukrajině, v Uzbekistánu, ve Vídni
a Makedonii.

Zajímavý je případ Rudolfa Bělky z Přelou-
če čp. 79 (*1881), u kterého známe větší po-
drobnosti. Padl 8. března zřejmě u vsi Ropica
Polska u Gorlice, předtím byl ale raněn u vsi
v pramenech označované jako Choropov (či
Chorupen), kde byl ve čtyři hodiny ráno zasa -
žen do kolene. Na nosítkách ho spolubojovníci
donesli do nedaleké stodoly, kde byli následně
obklíčeni ruskými vojáky. Až v dalekém měs-
tě Skopje v dnešní Makedonii zemřel 2. dubna
v nemocnici na tyfus Jan Václav Šolta (*1892).
Na stejnou nemoc zemřel 18. dubna v nemoc-
nici ve Wadowicích ve Slezsku (na území dneš -
ního Polska) klempíř Bohumil Čížek (*1882),
kte rý předtím na bojišti onemocněl ještě úpla -
vicí. Zřejmě na území dnešního Slovinska zemřel
19. srpna dělník Jan Holub z čp. 268 (*1874). Až
v dalekém Samarkandu v dnešním Uzbekistá -
nu zemřel v nemocnici Eduard Weiner (*1873),
vojín dělostřeleckého pluku. Na srbském bojišti
zemřel Josef Krejzl (*1879), hostinský v čp. 331,
konkrétně na bojišti u obce Asanja. Velice pozo -
ruhodný je případ Josefa Václava Šolty (*1884).
Tento přeloučský rodák, působící jako učitel
v Dašicích, narukoval v roce 1914 k 98. pěšímu
pluku a v prosinci 1914 byl zajat u obce To-
bolsk v dnešním Rusku. Naposledy odtud psal
14. září 1915 a zřejmě 21. října zde zemřel v ne -

mocnici na tyfus. Pochovám byl na místním
hřbitově v Tobolsku, v Přelouči na hřbitově
však můžeme dodnes shlédnout jeho kenotaf
s fotografií. Na italském bojišti padl v tomto
roce např. čísník Václav Sedlák (*1892), a sice
25. října u obce Dolje nedaleko Tolminu v dneš -
ním Slovinsku. Padl přímo v bitevních záko-
pech, kde byl též pochován.

Kenotaf Václava Šolty na přeloučském hřbitově

V třetím roce války zemřelo celkem 26 pře -
loučských vojáků. U sedmi z nich nelze s jisto-
tou lokalizovat místo úmrtí, další padli nebo
zemřeli v České republice (5), na Ukrajině (4),
ve Slovinsku (3), pravděpodobně Uzbekistá-
nu (2), Rakousku (2), Rusku (1) a Itálii (1).

První voják z Přelouče zahynul na italské
frontě – byl to obuvník Jindřich Charvát, kte-
rý byl 8. nebo 18. března 1916 zasypán lavinou
u města Buchenstein v dnešním Rakousku.
Pravděpodobně na území dnešní Ukrajiny ze-
mřel 15. března František Verunáč (*1893),
padl ve volyňské oblasti a byl pochován do
společného hrobu. V roce 1916 bylo poměrně
hodně vojáků, kteří se zranili na frontě a ze-
mřeli v České republice v nemocnici. Jedním
z nich byl berní oficiál Emanuel Trupl (*1879),
který zemřel 12. dubna v Brně jako vojín 8. stře -
leckého pluku. V Praze zemřel 19. června Ka-

rel Novák (*1872), majitel obchodu čp. 226. Byl
šikovatelem 8. zeměbraneckého okresního ve-
litelství a zemřel tragicky na zranění utrpěná
ve Vyšehradském tunelu. Pochován byl pozdě -
ji v Přelouči. V případě obchodníka s ovocem
Josefa Bíži (*1874) víme, že zemřel zřejmě ně kdy
po 1. srpnu 1916 na italském bojišti jsa zasypán
lavinou. Také na jižní frontě, ale ve Slovinsku ze-
mřel 1. listopadu mladý Josef Doležal (*1897),
vojín 98. pěšího pluku. Padl u obce Lukatič na
náhorní krasové rovině, pochován byl až po
šesti dnech. Slovinsko bylo v roce 1916 poměr-
ně častým místem skonu přeloučských vojá-
ků, dále víme o Ladislavu Šafránkovi (*1892)
a Janu Macháčkovi (*1878). Šafránek obdržel
dříve válečné vyznamenání za statečné chová-
ní před nepřítelem.

Použitá literatura a prameny (výběr):
Městské muzeum Přelouč, fond Tisky, sign. Tm 14
LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad Labem. Pře-

louč: Knihtiskárna Otakara Ludvíka, 1926. 539 s.
Státní okresní archiv Pardubic, fond Archiv měs ta

Pardubice, Kniha pamětní 1836-1926
Online databáze Vojenského ústředního archi vu

a „Databáze padlých účastníků 1. světo vé vál -
ky okresu Pardubice“ ing. Františka Steklého
(http://www.nove-zizelice.cz/databaze-padlych-
-i-svetove-valky-okr-pardubice-a-okoli/)

Mgr. Matěj Pešta a ing. František Steklý

b
ře

ze
n

 2
0

1
8

3/18

Historie
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

24

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, 
rodák z Heřmanova Městce
Na oprýskané omítce starého hospodář-

ského dvora Medova naproti zámku v Heřma-
nově Městci se leskne tmavá pamětní deska,
jež nám připomíná, že právě zde se 24. ledna
roku 1861 narodil Jiří Stanislav Guth-Jarkovský.
Jako kdyby v místních názvech byly v malém
zachyceny důležité souvislosti jeho života –
malé náměstíčko před dvorem bylo původně
nazváno podle hrabat Kinských, nyní nese ná -
zev Masarykovo. Hraběti Kinskému sloužili
Guthův děd Bernard i otec Karel. Jejich koře-
ny byly spjaté s podorlickou oblastí, ale služeb-
ní povinnosti přivedly Karla Gutha počátkem
60. let 19. století právě do Heřmanova Městce.
Tomáš Garrigue Masaryk pak byl učitelem Jiří -
ho Stanislava Gutha-Jarkovského a ten se v le-
tech 1919-1925 stal zaměstnancem jeho pre-
zidentské kanceláře.

Ctěný čtenář snad pro tentokrát promine
velmi volnou souvislost. Heřmanův Městec je
sice již za hranicí okresu Chrudim, ale snad ho
mnozí čtenáři (tak jako já) považují také tak
trochu za součást našeho kraje. Guth-Jarkovský
zde prožil pouze prvních sedm let svého živo -
ta (včetně pruské okupace roku 1866). Snad
se sem občas vracel, jeho paměti zmiňují např.
návštěvu v srpnu roku 1922 (tedy měsíc před
Masarykovou druhou návštěvou Přelouče).

Před službou 
na dvoře republikánském 

(do roku 1919)
Jen velice stručně si připomeňme osudy

J. S. Gutha-Jarkovského před rokem 1919. Ro-
ku 1868 se s rodinou odstěhoval do Kostelce
nad Orlicí, kde navštěvoval obecnou školu,

gym názium poté studoval v Rychnově nad
Kněžnou. Zprvu ho přitahovala hudba, ale na
univerzitě v Praze (1878-1883) se zaměřil na
fi losofii, češtinu a němčinu. Následující čtyři
roky pak působil jako vychovatel mladých pá-
nů rodu Schaumburg-Lippe v Náchodě a Rati-
bořicích. Tato zkušenost mladému J. S. Gutho -
vi-Jarkovskému velmi rozšířila obzory, později
mu však byla u mnohých přitěžující okolností.
Přátelské vztahy s aristokracií, navíc němec-
kého původu, se do republikánských poměrů
nehodily. Dlouhá léta (1887-1918) pak půso-
bil Guth-Jarkovský jako gymnaziální profesor
v Praze, dočasně také v Klatovech. Na svých
cestách poznal kus světa – řadu evropských
ze mí, sever Afriky a opakovaně i USA. Navá-
zal kontakt s Pierrem Coubertinem a stal se
prvním propagátorem obnovených Olympij-
ských her (1896) u nás. Guth-Jarkovský byl ta-
ké prů kopníkem moderní turistiky, spisova-
telem a dnes je v obecném povědomí znám
především jako autor příruček a statí z oblasti
společenského chování.

Ceremoniářem 
neboli obřadníkem 

na dvoře republikánském
(1919–1922)

Jako znalec etikety byl na jaře roku 1919
osloven, zda by na Hradě zaujal pozici cere-
moniáře neboli obřadníka (výraz ceremoniář
příliš zaváněl nedávno zaniklou monarchií).
Re publika se vymezovala vůči předchozím ra -
kousko-uherským tradicím, samotná negace
ovšem nestačila. Bylo třeba, zvláště v případě
styků s diplomaty a jinými představiteli cizích
zemí, vytvořit zvyklosti nové a především dů -
stojné. Guth-Jarkovský se úkolu ujal s velkou
energií, čekalo ho však jedno zklamání za
druhým.

Hned první den – 26. března roku 1919 –
byl Guth-Jarkovský přijat T. G. Masarykem.
Těšil se na setkání se svým bývalým univer-
zitním profesorem, spolupracovníkem z re-
dakce Ottova slovníku naučného, osobností,
jíž si vážil a vyjadřoval podporu i v časech nej-
těžších (v do  bě hilsneriády). Masaryk ho při-
jal „vlídně, ač o dřívějších stycích nepadlo slo-
vo“. Přesně tak budou vypadat i další kontakty

s TGM – budou nečetné, řeč bude strohá a má -
lokdy osobnějšího tónu. Pokud ano, Guth-
-Jar kovský do svého deníku a posléze pamětí
po zna mená téměř každé Masarykovo slovo.
Cí  tíme tu velký nesoulad – Masaryk byl Gut -
ho vi-Jarkovskému obdivovanou osobností,
Guth- Jar kovský byl patrně Masarykovi jed-
ním z mnoha. (To je ovšem jen část pravdy.)
12. květ na roku 1921 představoval Guth-Jar-
kovský na Hradě Masarykovi skauty. „Šli jsme
kolem oddílu mého syna a já si dovolil, či spí-
še odvážil jsem se představiti prezidentovi Gas -
tona stručným poukazem: „Tady je můj syn,
pane prezidente.“ Prezident kráčel mlčky dál.“

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský hned v březnu
1919 odjel na studijní cestu do Francie a Švý-
carska. Po návratu se začal podílet na organi-
zaci různých slavností, večeří a prezidentských
cest. Podmínky nebyly ideální – potřebné in-
formace se k němu nedostávaly včas, neměl
k dispozici automobil ani pracovna nebyla pří-
liš klidná. Záhy ale hlavně pochopil, že se ujal
velmi nevděčné funkce. „Lidé, kteří nevědí, jak
se chovat u stolu a ve společnosti, kteří však
vědí, že slušné chování se od nich žádá, jsou
v nemalých rozpacích před tím, o němž se do-
mnívají, že je povolán je poučovati a kritizo-
vati, nemají ho rádi, a toto myšlení, nikolivěk
správné, působilo mi hned od počátku mno-
hou trpkou chvíli.“ Např. agrárníci pochopili
nutnost tohoto poučování a kultivace, ze so-
cialistů a komunistů se stali nepřátelé. Guth-
-Jar kovský se ocitl uprostřed neřešitelného
rozporu – mnozí ceremoniální pravidla auto-
maticky vnímali jako cosi zpátečnického, přes-
to byla nutná. Sám to výstižně vyjádřil slovy:
„Měl jsem před sebou Skyllu a Charybdu: vy-
hnu-li se víru jednomu, padnu do druhého. Bu-
de-li ceremoniel, budou se posmívati a nadá-
vati, nebude-li ceremoniel, bude nepořádek.“
V tisku se stal Guth-Jarkovský jedním z nej-
častějších terčů útoků. Alespoň jeden citát za
všechny: „Kdysi mívali potentáti v předsíních
šašky, dnes se tam natáhli páni ceremoniáři.“

V únoru roku 1922 vyhověl Masaryk žá-
dosti svého ceremoniáře o uvolnění ze služby.
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský pocítil úlevu, ale
odnášel si v sobě i hořký pocit nedoceněnosti
a křivdy. Čteme-li rozvláčné ceremoniářovy
pa měti, napadne nás, že si za něj mohl i sám,
svými ambicemi i touhou po osobnějších vzta -
zích s nejvyššími představiteli republiky.

Život po ceremoniářské funkci
(1922–1943)

Novým ceremoniářem se stal Viktor Hop-
pe. Tento bývalý hulánský důstojník si získal
Masarykovy sympatie tím, že s ním často jez-
díval na koni. Dne 23. 9. 1922 dorazil Hoppe
v doprovodu T. G. Masaryka i do Přelouče. Spo-
lu s ním ale doputovaly do Přelouče i některé
zvyklosti zavedené původně Guthem-Jarkov-
ským. Příkladem může být jezdecký doprovod
automobilů prezidenta Masaryka. „Pan pre-
zident nic nenamítával proti tomu, když jsem
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T. G. MASARYK A NÁŠ KRAJ – 6. díl

Padlí přeloučtí vojáci v první světové válce – 2. část

„Za účelem dokumentace a chystané
výstavy prosí autoři čtenáře o předání
svých vzpomínek na své blízké, zapůj-
čení fotografií, korespondence nebo
třeba deníků všech účastníků 1. světo -
vé války z Přelouče, popř. okolí.“

VÝZVA: 

Pamětní deska na dvoře Medov 
připomíná Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského,

který se tu narodil

Barokní plastiky okřídlených rytířů 
ve vjezdu Medova 

malého Gutha-Jarkovského velice děsily
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Obojživelníci Přeloučska

O obojživelnících se učí děti už na základní
škole. Vědí, že ke svému životu potřebují vodu,
kde se rozmnožují a vyvíjejí jejich larvy, které se
potom přeměňují v dospělce. Učí se o mlokovi,
čolcích, ropuchách, rosničce, skokanech.

V dobách ještě nedávných se v Přelouči
a okolí vyskytovalo relativně velké množství
druhů obojživelníků. Bohužel nevhodnými zá -
sahy do krajiny a nevhodným hospodařením
došlo ke značnému úbytku druhové pestrosti.
My starší pamatujeme čolky, ropuchy, kuňku,
blatnici, rosničku, hnědé a zelené skokany. Zmi-
zely tůně a drobné vodní tůně, slepá ramena
jsou plná ryb, na rybnících se změnil způsob
hospodaření atd. a tím také vymizeli obojži-
velníci. Teď tak akorát někde uslyšíme v létě
hlas rosničky (jestli vůbec poznáme, že se jed-

ná o její hlas). Ještě že máme odolné skokany
skřehotavé, jejichž hlasy slyšíme a jejich dlou-
hé skoky do vody můžeme pozorovat u hasič-
ských nádrží a rybníků. 

Oproti jiným regionům je na tom Přeloučsko
ještě relativně dobře. Byla zde v rámci EU vyhlá-
šena dvě chráněná území (významné evropské
lokality), kde cílovým druhem ochrany je kuň-
ka ohnivá. Těmi územími jsou Choltická obora
a Rybník Moře. Já sám, chci-li vidět, případně
slyšet žabí koncert, tak vyrazím k Černému-Na-
dýmačí nebo lesnímu rybníčku nad Morašice-
mi. Takže obojživelníci stíle patří mezi klenoty
přeloučské přírody a můžeme doufat, že drob-
nými zásahy do krajiny (budování tůní), se si-
tuace s obojživelníky bude zlepšovat a my bu-
deme sledovat čolky velké a další vzácnosti.

Foto, text: J. Rejl

Jsou památky, o které doslova zakopáváme,
protože jsou umístěny na viditelných a snadno
přístupných místech (cesty, křižovatky cest, vy-
výšená místa, náměstí, nádvoří hradů a zámků,
návsi, hřbitovy atd.). Máme ale také kamenné
památky, které musíme hledat a ke kterým ne-
vedou žádné cesty. Mnohdy jsou to dobrodruž-
né cesty s nejistým výsledkem, zda danou pa-
mátku nalezneme (lesní porosty), někdy se stačí
držet vodního toku. Jednu nenápadnou, ale o to
vzácnější památku máme pro vás připravenou
i dnes. Je jím mostek na hrázi rybníka Nečas
u obce Lipoltice.

Mostek (který z technického hlediska slou -
ží jako bezpečnostní přeliv) se nachází na vý-
chodním konci hráze rybníku Nečas. Lomený
oblouk mostku je postaven z lomového zdiva
a pískovce. Datace mostku je na základě archiv -
ních pramenů prakticky nemožná, ani jeho ar -

chitektura nám nepomůže – lomený oblouk se
totiž užíval velice dlouho. Ze strany k rybníku
je v jednom kameni vyryt letopočet 1888, spí -
 še se však jedná o hranici velké vody. Letopočet
nám nicméně dokládá minimální stáří mostku
a hráze, který mohl vzniknout již s rybníkem.
Ten je zachycen poprvé na mapách prvního vo -
jenském mapování (1764-1768) a je tedy starý
nejméně 250 let.

Tak jako u ostatních památek budeme pá-
trat i dál, snad se časem dozvíme přesnější da-
ta, čekáme i na odpověď vlastníka, kterým je
Rybniční hospodářství s.r.o., Lázně Bohdaneč.

Jiří Rejl a Matěj Pešta
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V roce 1705 zdědil po svém otci mocnář-
ství v nelehké situaci. Válečné operace pro-
bíhaly i za krátké vlády Josefa I. Souběžně s vál -
kami o dědictví španělské se musela vídeňská
vláda vyrovnávat s dalším stavovským povstá -
ní v Uhrách vedeným sedmihradským vévo-
dou Františkem II. Rákoczim. Ani hospodář-
ská situace zemí monarchie nebyla příznivá.
V důsledku dlouhodobých válek vzrůstalo da-
ňové zatížení poddaných, což způsobovalo
ne spokojenost širokých mas obyvatelstva. Na
panovnickém dvoře vládla byrokracie, úplat-
kářství a protekce.

Osobnost Josefa I.
Josef byl synem císaře Leopolda I. ze tře-

tího manželství. Narodil se roku 1678, měl
mnoho vlastních i nevlastních sourozenců,
ale v důsledku brzkého úmrtí většiny z nich
se stal záhy nejstarším mužským potomkem.
Josef byl inteligentní a schopný mladík. Otec
ho již v dětských letech v roce 1687 nechal
ko runovat uherským a v roce 1690 římsko ně -
 mec kým králem. Českým králem naopak ko -
ru nován nebyl, přitom uměl sedm jazyků a če-
sky lépe než jeho otec. Sedmadvacetiletý Josef
byl schopný vládce odhodlaný k radikálním
opatřením. Byl dobře vzdělaný a zároveň roz-
hodný člověk. Hodlal uskutečnit mnoho refo -
rem v oblasti finanční, soudní. Začal u vlastní -
ho dvora, když výrazně zúžil a omladil okruh
svých spolupracovníků. Posiloval centrální ří -
zení státní byrokracie a reformy začaly v ob-
lasti daňového systému. Za panování Josefa I.
se změnily postoje vídeňské vlády k jednot-
livým zemím monarchie, zejména pod vlivem
nejbližšího císařova rádce Evžena Savojského,
který nebyl jen skvělým válečníkem, ale i pro -
 zíravým politikem. Státní správu měli vy ko -
ná vat školení úředníci, věrní zastánci abso -
lutis mu, ale zároveň byli povinni přihlížet
k stavovským návrhům. O zlepšení situace
v zemích Koruny české se ve Vídni zasazovali
především kancléři Jan Václav Vratislav z Mi-
trovic a Václav Norbert O. Kinský, oba přísluš-
níci staré české šlechty.

Josef I. vydal zakládací listinu 
Českého vysokého učení technického
v Praze

18. ledna 1707 vydal Josef I. reskript, jímž
doporučuje českým stavům, aby projednali
návrh Christiana Josefa Willenberga a nařizu-
je jim, aby pro něho zřídili stálé profesorské
místo pro „výuku umění inženýrského“. Re-
skript dnes patří k nejcennějším historickým
dokumentům, na který pohlíží dnešní České
vysoké učení technické v Praze jako na svou
zakládací listinu.

Nenadálá panovníkova smrt 
zhatila reformní proces v monarchii

V roce 1711 již byla situace stabilizovaná.
Španělská válka se zdála být vyhranou a pro -
b lém Uher vyřešen. Vše ale zhatila nenadálá
pa  novníkova smrt roku 1711 způsobená ne -
štovi cemi. Přerušil se tak reformní proces v mo -
 narchii, na který později navázal především
Josefův jmenovec, toho jména Josef Druhý.

Panství Pardubice se dostalo 
do dočasné zástavní držby

Počátek nové kapitoly dějin města Přelou -
če se svým letopočtem kryje s nástupem nové -
ho císaře Josefa I. Tato shoda je spíše náhodná,
habsburská státní pokladna se v důsledku ve -
dení vleklé války ve Španělsku potýkala s ne-
dostatkem financí již na sklonku vlády Leo -
polda I. Až v roce 1705 se dvorská komora
rozhodla ke krajnímu kroku, jakým byla zá-
stava nejrozsáhlejšího a nejvýnosnějšího čes -
kého komorního panství. Tak se panství Par-
dubice krátce před smrtí císaře Leopolda I.
dostalo do dočasné, dlouhodobé zástavní drž -
by tehdy nově jmenovanému nejvyššímu su-
dímu Království českého, hraběti Františku
Karlovi Přehořovskému z Kvasejovic. Byl to
významný zemský úředník z táborské měš-
ťanské rodiny, povýšené do rytířského stavu.
Domohl se značeného bohatství kdy působil
v úřadu nejvyššího mincmistra Království čes -
kého. Na Pardubicích trvale nesídlil, ale úřed -
ní aparát dominia byl od roku 1705 podřízen
jeho správě a na něj se také po roce 1705 ob-
raceli přeloučští měšťané se svými stížnostmi
a žádostmi.

Poklidný život barokní Přelouče
přetrhl rozsáhlý požár

Přeloučských se změna na pardubickém
zámku zpočátku nijak podstatně nedotkla. Až
poklidný život barokní Přelouče ze dne na den
přetrhl rozsáhlý požár. V noci z 1. na 2. února
1707 strávil podstatnou většinu domů ve měs -
tě i na předměstí. Kostel sv. Jakuba se podaři -
lo před požárem uhájit, neboť malovaný dře -
věný strop, který získala kostelní loď v letech
1646, zůstal zachován. Pro Přelouč byl požár
z února 1707 významným vývojovým předě -
lem, takže místní si život svého města zpět-
ně dělili na údobí „před ohněm“ a „po ohni“. 

Přelouč řešila stavební obnovu města,
krizi městského pivovarnictví 
a zvyšující se daňové požadavky

Požár měl pro město katastrofální důsled -
ky, s nimiž se Přelouč těžko vyrovnávala. Vý-
razně se zostřily sociální a hmotné problémy
řady sousedů, kteří při požáru přišly o majetek.
Sousedská pospolitost se rozdělila na několik
zájmových uskupení, která se pustila do vzá-
jemného soupeření o vliv ve městě. Tento pro-
ces je v Přelouči velmi výrazný právě v dese-
tiletí po zmíněném požáru. Vzájemné střety
uvnitř města vypluly s intenzitou, jaká není
shledána v Přelouči v žádném v předchozích,
ale ani v následujících desetiletích. Přelouč-
ské měšťany několik let zaměstnávaly velké
problémy, které město muselo řešit těsně po
požáru, i když ne všechny byly jeho přímým
důsledkem. Řešila se stavební obnova města,
krize městského pivovarnictví a zvyšující se
da ňové požadavky absolutistického státu.
K zost ření situace ve městě přispěla i skuteč-
nost, že obnovu města provázely i zvyšující
se požadavky státu na odvod mimořádných
daní, tzv. kontribuce. Rekonstrukci města po
požáru provázela i zostřena protipožární opa-
tření a pravidelné kontroly topenišť a komí-
nových těles. Podobný význam měla i naří-
zení, týkající se střešní krytiny. Městská rada
nařídila povinné pokrývání střech šindelem
a také důsledně dohlížela, aby se tak dělo ne -
jen v centru města, ale i ve vedlejších ulicích.
Problém, který musela Přelouč po požáru ře-
šit, bylo obnovení výroby piva. Většina prá-
vovárečných domů shořela a jejich držitelé
nebyli dočasně schopni v plném rozsahu po-
kračovat v zaběhnutém systému jednotlivých
pivních várek. Nebyl v předstihu zajišťován
do statek sladu a někteří z právovárečníků na
svou výsadu dočasně rezignovali. Právo podí -
let se na výrobě piva bylo velmi důležité a mě -
lo i svou finanční hodnotu. Zisk z každé várky
nebyl vůbec zanedbatelný. Výnos se pohybo-
val v řádu desítek zlatých rýnských v závi-
slosti na aktuální ceně obilí a dosažené kva-
litě piva. Po požáru měla Přelouč problémy
nejen s výrobou dostatečného množství pi-
va, kterým by plynule zásobovala své krčmy
v okolních vesnicích, ale také s jeho kvalitou.
Přeloučských sousedů se též dotklo císařské
nařízení Josefa I. vydané 20. ledna 1709, kdy
byla zavedena nová spotřební daň, odváděná
ze všeho prodávaného zboží. Vedle problémů
s výrobou a odbytem piva, trápily přeloučské
měšťany stále se zvyšující daně. Těm neunikl
nikdo. 

Čerpáno z literatury:
Dějiny města Přelouče díl II. – Petr Vorel 
Dějiny zemí Koruny české díl I. – Petr Čornej

Marcela Danihelková
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Městečko Přelouč za Josefa I. 1705–1711 KLENOTY PŘELOUČSKÉ PŘÍRODY Sovičky se i letos vrátily 
Již několik let ožívá touto dobou vysoký stří -

brný smrk na zahradě Lékárny u Zlatého raka
ve Zborovské ulici jemným sovím houkáním.

Zdá se, že dospělá sova letos přivedla na
smrk jen tři mladé sovičky oproti předcháze-
jícím letům, kdy vždy byly v koruně smrku so-
vičky čtyři. Na přiložené fotografii se podařilo
zachytit jen dvě z nich, další jsou buď skryty
v hustých větvích nebo právě někde poletují.

Jedná se o druh sovy zvané kalous ušatý
a do Přelouče na vysoký smrk s výhledem na
romantickou věž kostela, historickou budovu
fary, část náměstí a zajímavou budovu Záložny
se vrací proto, že se jim u nás moc líbí. 

J. Klimečková

Zimní hosté 2
V lednovém čísle Přeloučského Roštu jste

měli možnost si přečíst krátký článek Zimní
hosté, kde jste nalezli tipy na místa s možností
pozorovat vzácné zimní ptačí hosty. Jeden čte -
nář mi poslal e-mail. Jeho dcera po přečtení pří -
spěvku ho donutila k procházce po břehu La-
be. Jaké bylo překvapení tatínka, který k Labi
chodí již několik desítek let a díky své dcerce
zde poprvé pozoroval kachničku mandarin-
skou. Samozřejmě se jedná o u nás nepůvodní
druh, který se do naší přírody dostal buď útěky
z chovu nebo úmyslným vypuštěním nezod-
povědných chovatelů. Je jenom otázkou, zda
kachnička je schopná u nás hnízdit anebo do-
konce už někde ve volné přírodě vyhnízdila,
pro to i nadále sledujte vodní toky a plochy na
Přeloučsku, třeba se vám poštěstí někde po-
zorovat kachničku s mladými.            J. Rejl

Samozřejmě mě e-mail a fotografie kachničky
od pana Kohoutka moc potěšily. Díky moc!!!
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PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
32. ročník 2017–2018

Zimní přeloučská hokejbalová liga má své pevné místo v kalendáři o ví -
kendech v prosinci, lednu a počátkem února. Tentokrát to bylo po dvaatři cáté.

Tradiční účastníky Cepy, Kenya, Břehy, Rockets, Devils, Motor, Čuníci,
Fan club opustil HBC Opa tovice nad Labem. Po roční pauze se navrátil TPS
Gam brinus. A tuto devítku doplnil nový tým HBT Hvězdy.

Základní část se hrála jednokolově každý s každým. Její pořadí určilo
čtyři dvojice do čtvrtfiná le. A dvě mužstva nepostupující. Pořadí bylo ná -
sle dující: 1. Kenya, 2. Břehy, 3. Cepy, 4. Čuníci, 5. De vils, 6. Motor, 7. Rockets,
8. Fan club, 9. TPS Gambrinus, 10. Hvězdy.

TPS a Hvězdy si to mezi s sebou rozdaly o cel kové 9. místo. Ve třech zá-
pasech dopadl lépe TPS.

Čtvrtfinále
Kenya-Fan club. Pro Fan club historické první play-off. Roli velkého fa-

vorita Kenya zvládla po shodných výhrách 2x 5:0.
Břehy-Rockets. Tato dvojice loni spolu bojovala o bronzové medaile.

Břehy, po dvou bronzových medailích se mohly pasovat jako mírný favo-
rit. V této sérii vyčnívali gólmani na jedné i druhé straně.

A po těsných výsledcích 1:0, 0:1 a 2:0 se rado vali hráči Rockets.
Cepy-Motor. Dva tradiční letitý rivalové „těžké váhy“. Těch parádních bi-

tev, co už mezi s sebou svedli. Cepy první zápas vyhráli 5:1, tzv „na pohodu“.
Ve druhém klání v 5. minutě už vedli 2:0, a Motor jako by ani neměl na to,
ten den alespoň trochu potrápit „velkého medvěda“. Jenže po té páté minutě
se začali dít velké věci. Motor, jako by někdo pokropil živou vodou, ještě do
poločasu vstřelil čtyři branky a otočil kormidlo vývoje celé série. Muselo se
rozhodovat ve třetím zápase. Ten došel po remíze 1:1, až k samostatným
nájezdům. Šťastnější nakonec byly Cepy a mohly, tak pokračovat dále k ob -
hajobě titulu. Ovšem opět série, která nese značku TOP.

Čuníci-Devils. Čuníci úspěšně zvládli základní část, a to je opravňovalo
k tomu, že by měli býti lepší z této dvojice. Což se také potvrdilo po vý-
hrách 3:1 a 3:2.

Mistr ligy                                                      Foto: Kristýna Šurkalová
dolní řada zleva: Viktorie Svobodová, Petr Svoboda ml., Aleš Mít, Jakub Svoboda,
      Ondřej Holub, Jan Kraus, Martin Blažej
druhá řada zleva: Luboš Moravec, Filip Mucha
třetí řada zleva: Vladimír Novotný, David Kazimír, Stanislav Teplý, Jan Stýblo, 
      Marek Pospíšil, Petr Šanda, Petr Michetschläger, Petr Svoboda st., Jaromír Kraus

Semifinále
Kenya-Rockets. Obranný val Rockets podpo řený skvělým gólmanem,

dával naději tomuto tý mu, že moc gólů nedostává. Ovšem všechny pro -
gnózy rozmetly útočné manévry Kenyi, která nikoho nenechala na pochy-
bách o svém čtvrtém postupu do finále za sebou. Výsledky 5:3 a 5:1.

Cepy-Čuníci. Před touto sérií si už cvrlikali ptá ci na střeše, že Čuníci to na
Cepy umí zahrát. A ejhle, ono jo. Znovu padla kosa na kámen. Po vyrovna -
ném průběhu se Čuníci po velmi obětavém výkonu celého kolektivu vrátili
po šesti letech do velkého finále. Výsledky 2:1 a 2:1 po samostatných nájezdech.

O 3. místo
Cepy-Rockets. Cepy letos neměly v play-off na růžích ustláno, a opět si

musely v tomto zápase hrábnout na dno svých sil. Rakety zdárně vzdorovaly,
a nechybělo mnoho, aby jim to cinklo. Tři krát stačily dorovnat vždy jedno -
brankové vedení Cepů, na počtvrté se to však už nepodařilo. Po výhře 4:3
si Cepy přidaly do své velké sbírky další „placku“.

Finále
Kenya-Čuníci. Čuníci nastupovali do finálové série s podporou vítěz -

ného tažení, a kolektivním pojetím „jeden za všechny, všichni za jednoho“.
Čekalo se jen, jestli budou nadále pokračovat sil né ofenzivní kouzla borců
z Kenyi. A první zápas pokračovaly. Ve 3. minutě už vedli 2:0. Další průběh si
zkušeně pohlídali do konečného výsledku 3:1. Ve druhém duelu se obraz hry
změnil a Čuní ci mačkali soupeře jako citron. Kenya však uká za la, že má sílu
i defenzivní, přečkala nápor, a z pře  silové hry se dokonce ujala vedení. Po ce -
lý zápas nebylo rozhodnuto, vývoj se mohl klidně otočit na druhou stranu.
Až 6. minut před koncem se po dařilo Kenye navýšit náskok, a to už si vzít
nenechala. Po roční pauze se vrátila zaslouženě na trůn, a mohly začít zlaté
oslavy tohoto team-worku. Sláva šampiónům, čest poraženým. 

Během finálového dne byli dekorovány a od měněny všichni účastníci
ligy na stadionu a vyhlášeny všechny individuální soutěže.

KONEČNÉ POŘADÍ 32. ROČNÍKU
1. KENYA   2. ČUNÍCI   3. HT CEPY   4. ROCKETS   5. BEER STARS BŘEHY
6. HC DEVILS   7. BC MOTOR STARS JIH   8. FAN CLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ
9. TPS GAMBRINUS                               10. HBT HVĚZDY

SOUPISKA VÍTĚZNÉHO TÝMU KENYA
Jan Kraus, Jaromír Kraus, Petr Svoboda ml., Petr Šanda, Lukáš Hutla, Filip
Mucha, Luboš Mo ravec, David Kazimír, Jan Stýblo, Zbyněk Hejhal, Jan Pří-
hoda, Radek Šolta, Aleš Mít, Ondřej Holub, Martin Mejtský, David Pražan,
Stanislav Teplý, Ja kub Svoboda, Radim Adámek, Petr Musil, Michal Šupík,
Vladimír Novotný, Marek Pospíšil, Petr Mi chetschläger, Petr Svoboda st. 
vedoucí týmu Petr Šanda 

SOUTĚŽ SLUŠNOSTI (POHÁR VLASTIMILA SOJKY im memoriam)
1. Hvězdy                        6 tr. m.

STATISTIKY ZÁKLADNÍ ČÁST
KANADSKÉ BODOVÁNÍ 1.   P. Svoboda ml. Kenya            14 (7+7)

                                   2.   Macenauer Břehy             11 (3+8)
                                   3.   Mucha Kenya            10 (7+3)
                                        Novotný Cepy                      

Muži A:

Sokol Kbely – BK Přelouč 87 : 67 (40:28)
Body: Zikmunda 20, Pacák 17, Dašek 10, Konva-
lina 6, Blažek 6, Bulušek 5, Škarda 3

BK Brandýs n. Labem – BK Přelouč 79 : 70
Body: Zikmunda 18, Konvalina 15, (42:32)
Blažek 13, Bulušek 12, Pacák 9, Šindelář 3

BK Přelouč – Tesla Pardubice 84 : 85 (48:41)
Body: Zikmunda 28, Konvalina 20, Blažek 13, Bu-
lušek 11, Pacák 5, Tondr 5, Dašek 2

BK Přelouč – Jindřichův Hradec 88 : 55
Body: Konvalina 20, Pacák 17, (42:22)
Zikmunda 12, Bulušek 11, Blažek 9, 
Šindelář 8, Tondr 4, Škarda 3, Dašek 2, Ždánský 2

Muži B:

BK Přelouč – TJ Turnov 74 : 90 (24:39)
Body: Dašek 16, Kmošek 13, Tužil 12, Marek 11,
Kautský 9, Škarda 7, Haas 4, Kubát 2

BK Přelouč – Sokol Nová Paka 75 : 109
Body: Kmošek 19, Marek 18, Dašek 15, (31:60)
Škarda 12, Tužil 8, Haas 3

BK Přelouč – BK Skuteč 47 : 60 (27:27)
Body: Kmošek 15, Válek 11, Priessnitz 7, Přemys-
lovský 7, Škarda 6, Pála 1

BK Přelouč – TJ Sokol BK Chrudim 58 : 78
Body: Kmošek 23, Škarda 10, Kubát 8, (30:37)
Priessnitz 7, Tužil 7, Pála 2, Marek 1

Ženy – boje o 1.–4. místo

BK Přelouč – BK NAPOS Vysoká n. Labem 
                      39 : 86 (16:49)
Body: Nešetřilová 10, Humlová 8, Žáková 8, Roubo -
vá T. 5, Kralevičová 4, Doležalová 2, Žáčková 2

Sokol Hradec Králové – BK Přelouč 70 : 44
Body: Humlová 11, Nešetřilová 10, (42:23) 
Kralevičová 8, Žáková 8, Bogdányová 5, 
Roubová T. 2

BK NAPOS Vysoká n. Labem – BK Přelouč 
                      82 : 48 (46:25)
Body: Nešetřilová 13, Žáková 10, Kralevičová 7,
Roubová T. 6, Žáčková 5, Humlová 5, Doležalová 2

BK Přelouč – Sokol Hradec Králové 51 : 61
Body: Nešetřilová 13, Němečková 9, (28:32)
Kralevičová 9, Žáková 8, Roubová T. 6, Doležalová 6

Kadeti U 17:

BVK Holice – BK Přelouč 66 : 58 (34:23)
Body: Kouba 16, Priessnitz 16, Souček 10, Škarda 10,
Vamberský 4, Hejný 2

ADFORS Litomyšl – BK Přelouč 47 : 102
Body: Škarda 24, Priessnitz 16, (21:47)
Kouba 15, Vamberský 14, Souček 14, 
Plaček 8, Hejný 5, Šindelář 4, Zelenka 2

ADFORS Litomyšl – BK Přelouč 47 : 107 
Body: Priessnitz 28, Plaček 16, (28:53)
Souček 15, Škarda 13, Zelenka 11, 
Šindelář 10, Vamberský 8, Kouba 4, Hejný 2

Kadetky U 17:

BK Přelouč – Loko Trutnov 57 : 78 (28:31)
Body: Písařová 18, Bastlová 12, Novotná K. 11, Hej-
ná 9, Kahlová 4, Petrová M. 3

BK Přelouč – Loko Trutnov 48 : 76 (14:27)
Body: Bastlová 14, Písařová 11, Kahlová 7, Hejná 6,
Petrová M. 4, Smejkalová 4, Novotná K. 2

BK Přelouč – Sojky Pelhřimov 51 : 54 (32:24)
Body: Bastlová 15, Písařová 14, Smejkalová 8, Petro -
vá M. 6, Petrová A. 4, Novotná K. 4

BK Přelouč – Sojky Pelhřimov 49 : 74 (19:35)
Body: Bastlová 16, Novotná K. 10, Petrová A. 9,
Kahlová 5, Petrová M. 3, Smejkalová 3, Hejná 3

Minižáci U 12:

BK NAPOS Vysoká n. L. – S. Přelouč 77 : 66
Body: Kysilka 35, Dobruský 11, Čtvrtečka 6, (43:27)
Verunáč 6, Vomlel 2, Synek 2, Válek 2, Přemyslovský 2

BK NAPOS Vysoká n. L. – S. Přelouč 70 : 47
Body: Kysilka 25, Čtvrtečka 11, Dobrus- (43:29)
ký 4, Vomlel 2, Čapek 2, Verunáč 2, Synek 1

D. Rambousková

PROGRAM NA BŘEZEN HC JESTŘÁBI
A – TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA)

B – TÝM (2. NÁRODNÍ LIGA – VÝCHOD)

STARŠÍ ŽÁCI (LIGA – VÝCHOD)

- fáda -

1. SK Jihlava 18  13   0    1    4    82:43   40
2. HBC Prachatice 18  12   0    0    6    64:31   36
3. SK Kometa Polička 17   9    2    3    3    71:37   34
4. HbK Karviná 17  11   0    1    5    85:54   34
5. TJ Snack Dobřany 19   9    3    1    6    56:43   34
6. HC Jestřábi Přelouč 17   9    2    2    4    54:42   33
7. SHC Opava 18  10   1    0    7    50:35   32
8. TJ HBC Olymp 
   Jindřichův Hradec 17   9    1    1    6    64:44   30

9. HBC JTEKT Svítkov 
   Stars Pardubice 18   9    1    0    8    65:60   29

10. Jungle Fever Kladno 17   8    0    0    9    49:50   24
11. HBK Bulldogs Brno 18   7    1    0   10   48:62   23
12. HBC Nové Strašecí 17   5    1    2    9    41:66   19
13. SK Kelti 2008 16   5    1    0   10   36:67   17
14. HBC Tygři Ml. Boleslav 18   4    2    1   11   43:93   17
15. HBC Plzeň-Litice 18   3    0    2   13   39:60   11
16. TJ Tatran Třemošná 19   3    0    1   15   29:89     1

1. HbC Chlumec n. Cidl. 12   9    1    2    0    57:26   31
2. TJ Lokomotiva 
   Česká Třebová 12   9    1    0    2    42:23   29
3. HBC Autosklo-H.A.K. 

      Pardubice B 12   8    0    0    4    55:26   24
4. Ježci Heřmanův Městec 12   7    0    0    5    40:38   21
5. 1. HBC Svitavy 11   5    1    0    5    40:34   17

6. SK Hokejbal Žamberk 11   4    0    2    5    39:38   14
7. HBC Hradec Kr. 1988 B 12   4    0    0    8    38:48   12
8. HC Jestřábi Přelouč B 12   3    1    1    7    39:67   12
9. HBC Rangers Opočno 12   3    1    0    8    37:57   11

10. HBC JTEKT Svítkov 
      Stars Pardubice B 12   2    0    0   10   29:59     6

1. HBC JTEKT Svítkov 
      Stars Pardubice 10   6    3    0    1    70:21   24
2. HBC Autosklo-H.A.K. 

      Pardubice 10   8    0    0    2    55:13   24

3. SK Hokejbal Letohrad 10   5    0    1    4    42:29   16
4. Ježci Heřmanův Městec 10   4    0    1    5    45:36   13
5. HBC Hradec Král. 1988 9    2    0    0    7    20:81     6
6. HC Jestřábi Přelouč 9    1    0    1    7     8:60      4

POD BASKETBALOVÝMI KOŠI …
… výsledky odehraných zápasů v lednu a únoru

Inzerce
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STŘELCI                          1.   P. Svoboda ml. Kenya                   7
                                        Mucha Kenya
                                        Novotný Cepy

GÓLMANI                      1.   Jan Kraus Kenya             91,16 %
                                   2.   Brykner Břehy              90,54 %
                                   3.   Smekal Rockets          90,40 %

STATISTIKY PLAY-OFF
KANADSKÉ BODOVÁNÍ 1.   Pospíšil Kenya            10 (7+3)

                                   2.   Holub Kenya            7 (3+4)
                                   3.   Stýblo Kenya            6 (5+1)

STŘELCI        1.   Pospíšil Kenya                   7
                                   2.   Stýblo Kenya                   5
                                   3.   Příhoda Kenya                   4
                                        P. Svoboda ml. Kenya
                                        D. Kubát Čuníci
                                        Kohoutek Cepy

GÓLMANI    1.   Brykner Břehy              94,44 %
                                   2.   Jan Kraus Kenya             93,33 %
                                   3.   P. Novelinka Čuníci            91,07 %

- fáda -

Muži A
Divize mužů – skupina C – 16. a 17. kolo

Pacovští Honzíci – Orel Přelouč 
4:3 v prodl. (0:0, 0:0, 3:3 – 1:0)

Branky (asistence) hostů: 51. Školník (Bulíček),
53. Verunáč (Mareš), 60. Bulíček (Školník).
Sestava hostů: Tyller, Albrecht – Verunáč, Ma reš,
Pleskot, M. Křinka – Jezdinský, Školník, Bu líček,
R. Křinka, Bulis, Kot.

FBŠ Jihlava – Orel Přelouč 6:1 (1:0, 1:1, 4:0)
Branka (asistence) hostů: 28. Bulíček (Pleskot).
Sestava hostů: Albrecht, Tyller – Verunáč, Ma reš,
Pleskot, Kurka – Školník, Bulíček, M. Křinka, Jez-
dinský, R. Křinka, Kot.

Divize mužů – skupina C – 18. kolo
FBŠ Všestary – Orel Přelouč 8:5 (2:3, 3:2, 3:0)
Branky (asistence) hostů: 5. Maček (Verunáč),
16. R. Křinka (Verunáč), 17. Jezdinský (Pleskot),
25. Pleskot (Knížek), 31. Knížek (Pleskot).
Sestava hostů: Tyller – Kurka, Pleskot, Verunáč,
Mareš – Jezdinský, Knížek, Maček, R. Křinka, Sa-
mek, Pitřík, Bulis, Kot, M. Křinka.

Ženy
2. liga žen – skupina 4A 

SK Spartak Slatiňany – Orel Přelouč
3:7 (2:3, 1:2, 0:2)

Branky (asistence) hostů: 1. A. Nováková, 3. Špul -
 ko vá (Johnová), 10. Johnová (Špulková), 19. Kři -
ván ková (Johnová), 20. Johnová (A. Nováková),
38. Fišerová (Novotná), 39. A. Nováková (Johnová).
Sestava hostů: Prokšová – Johnová, Novotná,
D. No váková, Špulková, A. Nováková, Fišerová,
Kři vánková, Baťhová.

Orel Přelouč – Orel Rtyně v Podkrkonoší
3:4 (0:2, 1:0, 2:2)

Branky (asistence) domácích: 26. A. Nováková
(D. No váková), 32. Fišerová (Johnová), 33. Křiván -
ková (D. Nováková).
Sestava domácích: Prokšová – Johnová, Novot ná,
D. Nováková, Špulková, A. Nováková, Fiše rová,
Křivánková, Baťhová.

Orel Přelouč – HAGA Ladies Pardubice 
8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Branky (asistence) domácích: 10. Johnová (A. No -
 váková), 12. Johnová (A. Nováková), 21. A. No -
váková (Křivánková), 26. Baťhová, 30. Heblíková

(D. Nováková), 31. Johnová (Kři vánková), 40. Špul -
ková (Heblíková), 43. A. No váková (Křivánková).
Sestava domácích: Prokšová – Johnová, Novot-
ná, D. Nováková, Špulková, A. Nováková, Heblíko -
vá, Fišerová, Vokounová, Křivánková, Baťhová.

TJ Sokol Jaroměř – Orel Přelouč 
4:6 (2:2, 2:1, 0:3)

Branky (asistence) hostů: 1. Baťhová, 12. Fišerová
(Novotná), 27. A. Nováková (Johnová), 36. A. No -
váková (Johnová), 39. Johnová (Nováková), 40. Fi -
šerová.
Sestava hostů: Prokšová – Johnová, Novotná,
D. Nováková, Špulková, A. Nováková, Heblíková,
Fišerová, Vokounová, Křivánková, Baťhová.

Dorostenci
3. liga dorostenců – skupina 4A

FBC LETOHRAD Orel Orlice – Orel Přelouč 11:1

Orel Přelouč – FBK Kobra Tatran Hostinné 2:17

Starší žáci
Liga starších žáků – skupina 4A – 3. koš

FBŠ Nové Město nad Metují – Orel Přelouč 9:1

Orel Přelouč – FBC SION-DDM 
Nová Generace  0:6

o 5. místo: 
FBC Trutnov (DTJ) – Orel Přelouč  8:0

Liga starších žáků – skupina 4A – 5. koš
Orel Přelouč – ŽSK Třemošnice  1:12

Florbal Primátor Náchod B – Orel Přelouč 9:3

o 5. místo: Orel Přelouč – FBŠ Všestary 7:4

V kategoriích mladších žáků, mladších žákyň,
elé vů a přípravek se ne vedou žádné výsledky ani
statistiky, hraje se hlavně pro radost ze hry.

PŘEHLED BŘEZNOVÝCH ZÁPASŮ 
HRANÝCH V PŘELOUČSKÉ HALE

Muži A
Divize mužů – skupina C – 21. a 22. kolo
3. 3.    18:00 hod.    Orel Přelouč – FBC PEAK-

SPORT LITOMYŠL 
4. 3.    10:00 hod.    Orel Přelouč – FTC Vysoké

Mýto
Muži B
Pardubická liga mužů – 17. kolo
10. 3.  9:00 hod.    Orel Přelouč B – ŽSK Třemoš -

nice

           13:30 hod.    HAGA Pardubice B – Orel
Přelouč B

Mladší žáci 
Pardubická liga mladších žáků – 22. kolo
18. 3.  9:00 hod.    DDM Holice – Orel Přelouč
           10:30 hod.    Orel Přelouč – FTC Vysoké

Mýto
           12:40 hod.    Orel Přelouč – FBK Piráti So-

kol Chrudim
Přípravka
Pardubická liga přípravek – 8. kolo
17. 3.  10:30 hod.    Sokol Pardubice – Orel Pře-

louč
           12:30 hod.    Orel Přelouč – Sokol Pardu-

bice B
Na závěr pak upozorňujeme hlavně děti

a jejich rodiče, že stále probíhají bezplatné
náborové tréninky pro nové Orly a Orlice
v Městské sportovní hale v ulici Za Fontánou,
na které stačí přijít dle následujícího rozpisu
vždy v úterý a čtvrtek:

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

      (tělocvična ZŠ Masarykova)
elévové a elévky (2007–2008): 
      16:00 – 17:30 hod.
mladší žáci a žákyně (2005–2006):
      16:00 – 17:30 hod.
starší žáci a žákyně (2003–2004): 
      17:30 – 19:00 hod.
dorost (2001–2002): 17:30 – 19:00 hod.
juniorka (1999–2000): 17:30 – 19:00 hod.

Vlastní florbalová hůl není nezbytností, vy ba -
vení včetně brankářské výstroje můžeme za-
půjčit. Pro více informací pište na e-mail kum-
styr@atlas.cz nebo volejte na číslo 732 610 593.

autor: Michal Pleskot

Florbalový oddíl Orel Přelouč
Nové webové stránky www.orelprelouc.cz

Přehled výsledků našich týmů v lednu a únoru

Většina kategorií má po vzoru 
mužského „áčka“ nové červenočerné dresy.

Takhle to v nich sluší mladším žákyním
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Správné znění tajenky bylo: Občanská záložna a tentokrát vyhrála paní Bohumila Bláhová. Moc gratulujeme. 
Znění nové tajenky posílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. Malá věcná odměna čeká na nového výherce. 




