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Zprávy z radnice
Dne 28. 5. 2018 se konala 109. schůze Ra -

 dy města. Mimo jiné se prodloužila smlouva
s dodavatelem AUDIT OBCE s. r.o. Příbram
o pře zkoumání hospodaření Města Přelouč za
rok 2018, schválil se dodatek č. 1 ke smlouvě
o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajiš-
tění dopravní obslužnosti územního obvodu
města Přelouče veřejnými službami v přepravě
cestujících“ s dodavatelem ARRIVA VÝCHOD -
NÍ ČECHY. Rovněž se schválila výzva k podání
nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací do-
kumentaci k veřejné zakázce „Chodníky v obci
Lhota, Přelouč“, v souvislosti s touto zakázkou
rada jmenovala a pověřila komisi pro posou-
zení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení.
Schválila se zároveň i smlouva o dí lo na výstav-
bu prodloužení stoky „L“ splaškové kanalizace
v místní části Lhota se společností Stavební vo -
dohospodářská, s. r. o. Morav ská Třebová za ce-
nu 462 009,76 Kč vč. DPH, smlouva o zabezpe-
čené komunikaci a přístupu k datům České
kanceláře pojistitelů uzavřenou mezi Městem
Přelouč a Českou kanceláří pojistitelů. Rada ta-
ké schválila po dání žádosti o zvýšení kapacity

mateřské školy a školní jídelny, jejíž činnost
vykonává Mateřská škola Přelouč, Za Fontá-
nou 935 – v mateřské škole a zároveň i školní
jídelně nej vyšší povolený počet z 52 na 97 dětí
s účin nos tí od 1. 9. 2018. Pro červnové Zastu-
pitelstvo města se doporučilo schválení napří-
klad aktualizace projektu „Regenerace pane-
lového sídliště U Školy v Přelouči“, podmínky
pro zpracování studie dostavby lokality Na
Hodinářce a možný následný postup pro pokra-
čování bytové výstavby v této lokalitě. Na této
radě se zamítla nabídka společnosti DARU-
MA spol. s r. o. na prezentaci města Přelouče
v multimediálním informačním panelu, umís -
těním na Resselově náměstí v Chrudimi. 

Následující 110. Rada města ze dne 11. 6.
2018 vzala v úvodu jednání na vědomí infor-
maci O2 Czech Republic a. s. o zrušení veřej ných
telefonních automatů na Masarykově náměs-
tí a v ulici Jižní v Přelouči z důvodu je jich dlou -
hodobého nevyužívání. Schválilo se mimo
jiné dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci
zakázky „Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč“, kte-
rým se sjednaný rozsah prací snižuje o částku
31 501,91 Kč vč. DPH z důvodu změny způso-

bu provádění prací v sou vislosti s přeložkou
drážních kabelů a upravuje termín dokončení
díla, dodatky smluv o dílo na vypracování pro -
jektových dokumentací pro územní rozhodnutí
na výstavbu kanalizačních přípojek pro jednot-
livé nemo vitosti v místní části Mělice, Klenovka
a Ště pá nov, kterým se termín předání doku-
mentací prodlužuje do 31. 12. 2018. Dále se ta-
ké například schválil Návštěvní řád dětského
hřiště Lhota pod Přeloučí, Tupesy a Štěpánov,
provozní řád veřejných hřišť, výlukový jízdní řád
MHD, linka 65501 s platností od 1. 7. – 31. 7.
2018. Rada města rozhodla, že v zadávacím ří -
zení na realizaci veřejné zakázky „Cyklostezka
Přelouč – Lhota“ ekonomicky nejvýhodnější
nabídku podal dodavatel STRABAG a. s. Pra-
ha 5 s nabídkovou cenou 10 070 165,63 Kč
bez DPH. Rozhodnutí rady odpovídá závěru
hodnotící komise, které je uvedeno ve zprávě
o hodnocení nabídek. Rada města nesouhlasi -
la se zachováním provozu veřejných automatů
za pod mínky poskytování příspěvku města ve
výši 1 000,00 Kč +DPH/měsíc za každý telefon -
ní automat. Všechna usnesení z obou rad na lez -
 nete na stránkách našeho města.      

MG

Město Přelouč vyznamenává nejúspěšnější žáky základních škol již
po devatenácté. Oceňuje se nejlepší prvňáček, nejlepší žák 1. stup ně,
a na 2. stupni se oceňují žáci ve 4 kategoriích: jazykový směr, společen-
sko-vědní směr, přírodovědně-technický směr, sportovní směr. Dále se
oceňují i nejlepší žáci ZUŠ Přelouč z hudebního, výtvarného, tanečního
a literárně-dramatického oboru.

ZŠ Masarykovo náměstí 45
Sára Ševčíková Prvňáček                                                         
Ema Chalupníková I. stupeň                                                          
Anna Diyanova Lengerová II. stupeň – Obor jazykový směr                
Jiří Petřík     II. stupeň – Obor společensko-vědní směr
David Tichý II. stupeň – Obor přírodovědně-technický

směr                                           
Michal Priessnitz II. stupeň – Obor sportovní směr

ZŠ Smetanova ul. 1509
Amálie Divišová            Prvňáček                                                                
Jakub Lauryn                 I. stupeň                                                                 
Sára Smejkalová            II. stupeň – Obor jazykový směr                       
Milan Merta                  II. stupeň – Obor společensko-vědní směr
Beáta Hejná                   II. stupeň – Obor přírodovědně-technický směr
Anna Petrová                II. stupeň – Obor sportovní směr                     
Marie Petrová                II. stupeň – Obor sportovní směr

Základní umělecká škola Přelouč
Anna Pánková               Hudební obor                                                      
Barbora Kysilková         Taneční obor                                                        
Rozálie Bednářová        Výtvarný obor                                                      
Lenka Křemenáková     Literárně-dramatický obor                           MG

Reprezentanti škol našeho města za rok 2018
Inzerce
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První pololetí roku 2018 je za námi, od
za čátku roku se rozběhlo plno nových pro -
 jektů a akcí, které postupně v našem měs -
tě registrujeme. Podívejme se, co všech-
no nám přinesl v našem městě rok 2017.

Rok 2017 byl u Odboru správy ma-
jetku poměrně náročný. Bylo řešeno mno -
ho akcí, ať po stránce projekční nebo rea -
lizační, s čímž souvisí příprava podkladů,
řešení vlastnických vztahů či souhlasů
majitelů pozemků, staveb ní řízení, výbě-
rová řízení na zhotovitele zaká zek a na to
navazující smlouvy o dílo, realiza ce zaká-

zek včetně technického dozorování, pře-
jímek a získávání kolaudačních souhlasů.
Je zde třeba zmínit i agendu dotací, ať
z ev rop ských či domácích zdrojů, která do
pů sobnosti odboru též spadá a tvoří ne-
malou část jeho práce. Rok byl zahajován
s téměř tzv. čistým stolem, čímž je míněna
skuteč nost, že nepřecházela z roku 2016
žádná rozpracovaná realizovaná akce mi-
mo rekonstrukci fotbalového hřiště s at -
le tickou dráhou a tribuny na sportovním
sta dionu. Rovněž převážná část akcí, kte-
ré byly v tom to roce prováděny, byla

v něm i dokončena, až na dvě velké akce,
spolufinancované z evropských fondů,
a to pře stupní terminál veřejné dopravy
u vlakového nádraží a přístavba mateř-
ské školy v ulici za Fontánou, které bu-
dou dokonče ny v roce 2018. Významnou
akcí, jejíž organizačně náročná příprava
byla zahájena již v roce 2016 a realizová-
na byla v roce 2017, bylo snížení energe-
tické náročnosti vybraných městských ob -
jektů, převážně školských, metodou EPC.
Vzniklé náklady budou následně zhoto-
viteli hrazeny z do sažených úspor energií
v těchto objektech.           

Miroslav Manžel

SPRÁVA MAJETKU A INVESTIČNÍ ČINNOST

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VYBRANÉ REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2017 (v tis. Kč)
Místo      
                                                                                             Částka

Název

Přelouč – ulice B. Němcové
projektová dokumentace pro stavební povolení a pro-

vádění stavby na rekonstrukci ulice včetně veřejného 
osvětlení                                                                                       283

Přelouč – ulice Československé armády
stavební úpravy kanceláří v budově městského úřadu

čp. 1665 pro rozšíření jejich kapacity                                     247
výstavba veřejného osvětlení v parku u sokolovny                     95

Přelouč – Dukelské náměstí
výstavba přestupního terminálu veřejné dopravy včetně

pořízení podkladů pro získání dotace a výběr zhoto-
vitele stavby                                                                             2 496

Přelouč – ulice Havlíčkova
projektová dokumentace pro stavební povolení a reali-

zaci stavby na rekonstrukci chodníku a veřejného 
osvětlení a na výstavbu metropolitní sítě                              242

Přelouč – ulice Hradecká
projektová dokumentace pro stavební povolení a reali-

zaci stavby včetně vypracování podkladů pro podání 
žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníku jakožto 
bezbariérové trasy mezi vlakovým a autobusovým 
nádražím (týká se též Nádražní ulice)                                    318

dendrologický průzkum stromů v městském parku                  76

Přelouč – ulice Chrudimská
oprava živičného povrchu komunikace vjezdu na par-

koviště u areálu Stavebního podniku Přelouč, s.r.o.                91

Přelouč – ulice Choceňská
projektová dokumentace řešení odvodu dešťových vod 

ze střech halových objektů čp. 1711 v areálu Technic-
kých služeb města Přelouče                                                        38

rekonstrukce rozvodu ústředního vytápění v sociálním 
objektu čp. 1711 v areálu Technických služeb města 
Přelouče                                                                                        164

projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, sta-
vební povolení a provádění stavby na výstavbu ko-
munikace u čp. 1811                                                                    90

Přelouč – ulice Jaselská
projektová dokumentace pro stavební povolení a reali-

zaci stavby na rekonstrukci opěrné zdi, nacházející se 
na začátku ulice, nad novým parkovištěm budovaným
v rámci přestupního terminálu veřejné dopravy                  285

projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na vý-
stavbu parkoviště a autobusových zastávek proti hlav-
nímu vstupu do areálu společnosti KIEKERT CS, s.r.o.           23

demolice garáže v rámci přípravy výstavby parkoviště 
proti hlavnímu vstupu do areálu společnosti KIE-
KERT CS, s.r.o.                                                                              108

přeložka kabelu vysokého napětí elektro včetně souvi-
sejícího kácení zeleně v rámci přípravy výstavby par-
koviště proti hlavnímu vstupu do areálu společnosti 
KIEKERT CS, s.r.o.                                                                        354

instalace betonových svodidel u čp. 597                                      98

Přelouč – ulice Jižní
realizace 2. etapy regenerace sídliště „U Školy“                      9 684
projektové dokumentace pro stavební povolení a reali-

zaci stavby na 3. etapu regenerace sídliště „U Školy“           182

Přelouč – ulice K. Čapka
rekonstrukce parkoviště ve vnitrobloku bytových domů,

u kotelny čp. 1489                                                                   2 159

Přelouč – ulice K. H. Máchy
realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního

vytápění, teplé a studené vody a osvětlení, pro snížení
spotřeby vynakládaných energií v budově ZUŠ čp. 325       EPC

Přelouč – ulice Kladenská
výměna zařizovacích předmětů a související stavební 

úpravy sociálních zařízení v budově základní školy 
čp. 494                                                                                           250

realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního 
vytápění, teplé a studené vody a osvětlení, pro snížení
spotřeby vynakládaných energií v budově základní 
školy čp. 494                                                                               EPC

rekonstrukce chodníku podél budovy mateřské školy 
v části mezi ulicemi Smetanovou a Školní                          1 605

studie výstavby komunikace u řadových garáží, v části
sousedící s bytovými domy „Na Hodinářce“                           81

oprava povrchu vnitroareálové komunikace v mateřské
škole čp. 1332                                                                                53

stavební práce a záloha pro pořízení nových vrat záso-
bovacího vjezdu do areálu mateřské školy čp. 1332              84

zhotovení venkovních WC u pavilonů mateřské školy
čp. 1384                                                                                        210

rekonstrukce sociálních zařízení v domě volnočasových
aktivit čp. 845                                                                                 48

Přelouč – Masarykovo náměstí
rekonstrukce části krovu budovy základní školy čp. 45           246
realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního 

vytápění, teplé a studené vody a osvětlení, pro sníže-
ní spotřeby vynakládaných energií v budově základní
školy čp. 45                                                                                  EPC

realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního 
vytápění, teplé a studené vody a osvětlení, pro sníže-
ní spotřeby vynakládaných energií v budově základní 
školy čp. 50                                                                                  EPC

oprava střešních konstrukcí a ochrany proti holubům 
na budově základní školy čp. 45                                              143

demontáž části fasádních prvků z důvodu jejich 
degradace na budově Občanské záložny čp. 44                     39

rekonstrukce chodníků okolo sochy sv. Jana Nepomuc-
kého včetně pořízení prováděcí projektové doku-
mentace                                                                                        476

studie úprav budov čp. 25 a čp. 26 pro potřeby měst-
ského muzea                                                                                  50

oprava krovů a úprava půdních prostor v budově
čp. 25                                                                                             279

oprava oken v tělocvičně budovy základní školy čp. 50            24
pořízení kalového čerpadla pro přečerpávání vod ze 

suterénu přístavby budovy základní školy čp. 50                    99
doplnění vzduchotechniky kuchyně ve výdejně jídel 

v budově Občanské záložny čp. 44                                            37
ochrana krovu budovy Občanské záložny čp. 44 proti 

dřevokaznému hmyzu                                                               115
rekonstrukce hlavního rozvaděče elektro v budově 

Občanské záložny čp. 44                                                              78
oprava fasády podloubí budov čp. 25 a čp. 26                            73

Přelouč – ulice Nádražní
připojení budovy základní umělecké školy čp. 325 

na metropolitní síť města                                                            68

Přelouč – ulice Nerudova
oprava kuželkářské dráhy v objektu kuželny čp. 1610             101

Přelouč – ulice Pardubická
projektová dokumentace pro stavební povolení a reali-

zaci stavby na přístavbu bezbariérového WC a skladu
k budově městského kina čp. 687                                              50

rozvody vody pro zalévání hrobů na městském hřbitově          90
nová brána a oplocení u vstupu na katolickou část 

městského hřbitova                                                                   113

Přelouč – ulice Palackého
dendrologický průzkum stromů podél toku Švarcavy 

a u Račanského rybníka                                                              47

Přelouč – ulice Smetanova
výstavba spojovacího chodníku mezi Smetanovou ulicí  

a ulicí Obránců míru, podél budovy základní školy 
čp. 1509 včetně projektové dokumentace                             257

realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního
vytápění, teplé a studené vody a osvětlení, pro sníže-
ní spotřeby vynakládaných energií v budově základní
školy čp. 1509                                                                              EPC

výměna požárních dveří v budově základní školy 
čp. 1509                                                                                           50

úprava stavební dokumentace, vypracování technolo-
gické dokumentace pro větrání učeben a energetic-
kého posudku + zpracování žádosti o dotaci na za-
teplení a větrání budovy základní školy čp. 1509                 135

připojení budovy základní školy čp. 1509 na metropo-
litní síť města                                                                                 89

Přelouč – ulice Sportovní
rekonstrukce budovy tribuny na sportovním stadionu

čp. 776                                                                                       1 527
oprava ocelové konstrukce hlediště budovy tribuny 

na sportovním stadionu čp. 776 včetně dodávky 
sedaček pro diváky                                                                  4 596

pořízení nového nábytku do vnitřních prostor budovy 
tribuny na sportovním stadionu čp. 776                                365

rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy 
na sportovním stadionu                                                        5 968

přeložka vodovodního řádu včetně projektové 
dokumentace na sportovním stadionu                                  551

výstavba plochy ze zámkové dlažby mezi tribunou 
a fotbalovým hřištěm na sportovním stadionu                    524

oprava fasády vstupního objektu na sportovní stadion          296
výstavba osvětlení hřiště pro rugby                                         1 754

Přelouč – ulice Stantejského
oprava povrchu komunikace v části u pole                                 97
památník Miloši Stantejskému                                                       60

Přelouč – ulice Sladkovského
rekonstrukce chodníku mezi Václavským náměstím 

a křižovatkou s Pardubickou ulicí                                            575

Přelouč – ulice Sluneční
vypracování dokumentace pro změnu způsoby využití

budovy čp. 1516 v katastru nemovitostí z důvodu 
podání žádosti o dotaci na snížení její energetické 
náročnosti                                                                                      17

Přelouč – ulice Školní
rekonstrukce sociálních zařízení budovy základní školy 

čp. 1510                                                                                     1 707
realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního 

vytápění, teplé a studené vody a osvětlení, pro sníže-
ní spotřeby vynakládaných energií v budově základní
školy čp. 1510                                                                              EPC

úprava stavební dokumentace, vypracování techno-
logické dokumentace pro větrání učeben a ener-
getického posudku + zpracování žádosti o dotaci 
na zateplení a větrání budovy základní školy
čp. 1510                                                                                        136
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Přelouč – ulice Tůmy Přeloučského
rekonstrukce veřejného osvětlení ve vnitrobloku byto-

vých domů za poštou                                                                468

výměna oken v městských bytech v čp. 1537 
a v čp. 1540                                                                                    86

Přelouč – ulice „U Rybníčka“
rekonstrukce chodníku od čp. 803 k čp. 829 včetně 

projektové dokumentace                                                         525

Přelouč – ulice Veverkova
rekonstrukce systému ústředního vytápění v Domě dětí 

a mládeže čp. 752                                                                       478

připojení budovy Domu dětí a mládeže čp. 752 na me-
tropolitní síť města                                                                     203

Přelouč – ulice Vrchlického
rekonstrukce veřejného osvětlení                                                583

Přelouč – ulice „Za Fontánou“
přístavba nového pavilonu se dvěma třídami k mateř-

ské škole čp. 935                                                                      6 652

renovace palubkové podlahy ve sportovní hale 
čp. 1611                                                                                        621

instalace zvedacích košů pro basketbal ve sportovní 
hale čp. 1611                                                                               296

realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního 
vytápění, teplé a studené vody a osvětlení, pro sníže-
ní spotřeby vynakládaných energií ve sportovní hale 
čp. 1611                                                                                        EPC

výstavba přístupového schodiště z parkoviště ke vstupu 
pro diváky do sportovní haly                                                      47

Přelouč – ulice Zborovská
rekonstrukce systému ústředního vytápění v Hasičském 

domě čp. 54                                                                                 760

dodávka a montáž sekčních vrat v Hasičském domě 
čp. 54                                                                                             206

rekonstrukce kanalizační a vodovodní přípojky pro Ha-
sičský dům čp. 54, příprava pro napojení uličních 
vpustí v rámci rekonstrukce kanalizace v ulici                         76

dodávka a montáž protipožárních dveří včetně osazení 
zárubní v Hasičském domě čp. 54                                              63

záloha na dodávku a montáž prosklené stěny se vstup-
ními dveřmi do Hasičského domu čp. 54                                80

rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvět-
lení a výstavba metropolitní sítě (společná s Tomášo-
vou a Tylovou ulicí)                                                                 4 008

Přelouč
oprava místních komunikací                                                     1 086

dopravní značení místních komunikací                                     100

značení místních ulic                                                                        25

údržba dětských hřišť včetně místních částí, opravy 
a doplnění městského mobiliáře                                             287

údržba městských bytů                                                                 519

údržba a opravy obecního majetku včetně místních 
částí jinde neuvedené                                                             1 630

údržba veřejné zeleně                                                                    189

náklady související s městskými lesy                                           126
zřízení ploch pro umístění nádob na separovaný odpad          17

projektové dokumentace ostatní                                                   49

výkupy pozemků pro cyklostezku mezi Přeloučí 
a Lhotou                                                                                       197

výkupy pozemků pro výstavbu Stantejského ulice                     30

výkupy pozemků pro cyklostezku mezi Přeloučí 
a Klenovkou                                                                                 300

výkupy pozemků ostatní                                                               943

doplatek za realizaci 1. etapy regenerace sídliště 
„U Školy“ v roce 2016                                                              2 495

shromáždění a analýza podkladů na protipovodňová 
opatření pro město Přelouč a jeho místní části                    594

vypracování podkladů pro žádost o dotaci z programu
EFEKT 2018 – snižování energetické náročnosti sou-
stavy veřejného osvětlení                                                          111

rozvody optických vláken v rámci metropolitní sítě 
města (připojení kamerových bodů)                                      188

bezpečnostní audity komunikací                                                   42

údržba a opravy sportovního areálu pod parkem                    191

výdaje související se žádostmi o dotace a vyhodnoco-
vání dotací                                                                                   120

organizace výběrového řízení na realizátora opatření 
pro úspory energií u městských objektů metodou 
EPC                                                                                                185

rozšíření městského kamerového dohlížecího systému          210

opravy drobných církevních památek v Přelouči, Štěpá-
nově a Mělicích                                                                             35

Klenovka
projektová dokumentace pro stavební povolení na vý-

stavbu splaškové kanalizace                                                     357

projektová dokumentace pro stavební povolení a reali-
zaci stavby na výstavbu cyklostezky mezi Přeloučí 
a Klenovkou                                                                                 314

Lhota a Škudly
projektová dokumentace pro stavební povolení a reali-

zaci stavby na cyklostezku mezi Přeloučí a Lhotou              338

přeložka vrchního vedení elektro z důvodu výstavby 
cyklostezky mezi Přeloučí a Lhotou                                          21

Lohenice
výstavba veřejného osvětlení u komunikace pro 9 ro-

dinných domů při výjezdu z obce směrem na Mělice         553

záloha na zhotovení obecní zvoničky                                           49

Mělice
vodovodní přípojka pro fotbalové hřiště                                   210

Štěpánov
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na 

výstavbu splaškové kanalizace                                                 276

oprava fasády budovy požární zbrojnice                                   104

oprava střešní krytiny obecního domu                                      114

Tupesy
opravy obecního domu a klubovny hasičů                                 75

Snížení energetické náročnosti
objektů ZŠ Smetanova 1509 

a Školní 1510
Název a číslo projektu:
     „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509,

Přelouč“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005936

Název a číslo navazujícího projektu:             
       „5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509,

Přelouč“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006327

Název a číslo projektu:  
       5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč,

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005938

Název a číslo navazujícího projektu:             
       5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč,

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006328

Projekty budou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem sou -
drž nosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního
pro gramu Životní prostředí.

Jedná se komplexní projekty kombinované na dvou žádostech.
Předmětem projektů je zateplení stávajících objektů, spojené s vý -

mě nou oken a zateplením střechy za účelem snížení energetické ná -
ročnos ti bu dov. Navazující projekty řeší realizaci vzduchotechniky
s rekuperací tepla. Projekty přispějí k celkové energetické úspoře, sní-
žení znečištění ovzduší a skleníkových plynů a zlepšení pracovního
prostředí pro žáky.

Finanční náročnost projektů

Číslo dotace:          122D221008322

Název projektu:    Město Přelouč – snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení

Termín fyzického ukončení realizace akce:
                                   září 2018

Tento projekt řeší výměnu svítidel veřejného osvětlení na vybraných
komunikacích, např. ul. Hradecká, ul. Pražská, ul. Pardubická, ul. Jaselská,
ul. K. Čapka a další.

V rámci snížení energetické náročnosti bude provedena výměna
stávajících výbojkových svítidel. Nová svítidla budou osazena převážně
na stávajících stožárech, kabeláž mezi jednotlivými světlenými body
zůstane rovněž stávající. Ve stožárech bude provedena údržba stožá-
rových výzbrojí a výměna vnitřních kabelů mezi svítidlem a stožárovou
svorkovnicí.

Nově navrhovaná svítidla s LED světelným zdrojem budou vybavena
různými optikami pro rozptyl světla, barvou světla, stupněm krytí IP66
a také moduly zajišťujícími dodatečné úspory elektrické energie a pro-
vozních nákladů. Součástí svítidel tak bude autonomní stmívání v noč-
ních hodinách, funkce udržování konstantního světelného toku po ce-
lou dobu životnosti svítidla a obousměrná komunikace mezi svítidly
a online dispečinkem pomocí GPRS modulů se SIM kartami. Každé sví-
tidlo bude dále vybaveno GPS modulem, díky kterému bude možné
sle dovat umístění v mapových podkladech na dispečinku, což zjedno-
duší práci a obsluhu soustavy VO.

Projekt je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu
v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2018 –
Program EFEKT, aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické nároč-
nosti veřejného osvětlení. 

Město Přelouč obdrželo na tento projekt dotaci ve výši Kč 1 453 900,-.
Zhotovitel Mopos Communications, a. s., který zvítězil ve veřejné zakázce
s nabídkovou cenou Kč 2 369 190,17 bez DPH, by měl zahájit práce v mě -
síci červenci 2018.

Číslo projektu:       CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002357

Název projektu:     Labe a drobné vodní toky 
                           ve správním obvodu města Přelouč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí.

V rámci projektu je zpracovávána studie odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových opatření (vč. přírodě blízkých pro -
tipovodňových opatření) pro území správního obvodu města Přelouče,
který patří mezi místa s potenciálním povodňovým rizikem. Hlavními
tématy zpracovávané studie jsou rozlivy z Labe, úpravy na Labi, povodí
Švarcavy, Brložského potoka a meliorační stavby.

Očekávané změny po ukončení realizace projektu jsou v těsném spo-
jení s jeho cíli. Díky zpracované studii odtokových poměrů (studii pro-
veditelnosti) budou konkrétně navržena a již připravena k následné
realizaci protipovodňová opatření zaměřená na zvýšení retence vody
v povodí, umožnění neškodného rozlivu vody v nivách (vč. například
realizace povodňového parku na Švarcavě pod Račanským rybníkem),
zvětšení retenční kapacity vodních děl, zachycení povodňových prů-
toků v suchých retenčních nádržích a ochranu intravilánu přírodě blíz-
kými úpravami vodních toků. Budou navržena opatření proti plošnému
a soustředěnému povrchovému odtoku (povodí Brložského potoka).
V kombinaci s následnou realizací navržených opatření bude v důsled -
ku projektu zajištěna vyšší ochrana obyvatelstva i majetku v zájmovém
území a např. s ohledem na návrh revitalizace odstavených ramen Labe
také zlepšení biologických složek ekologického stavu předmětných vod-
ních útvarů.

Celkové náklady projektu jsou ve výši Kč 1 185 800,- včetně DPH,
z toho dotace činí Kč 943 052,22.



Zprávy z radnice

9

lé
to

 2
0

1
8

7-8/18

Zprávy z radnice
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

8
7-8/18

Kromě odevzdání použitého oleje ve
sběrném dvoře mají od června občané Pře-
louče možnost odložit použitý jedlý olej
a tuk do deseti 240 l označených černých
plastových nádob na sběr použitých po-
travinářských olejů a tuků. Tyto nádoby
jsou rozmístěny na těchto stanovištích tří -
děného odpadu: v ulici Jiráskově u bývalé-
ho COOPu, v ulici Pražské u AMIPY, v ulici
Pardubické u bývalého hotelu Fontána,
v ulici Edvarda Beneše na Hodinářce, v uli -
ci Studentské u trafostanice, v ulici Obrán -
ců míru u ŠEPA vedle bílého kontejneru
na textil, v ulici Palackého u mostku, v uli -
ci Par dubické u čp. 91, v ulici Jana Dítěte
a v ulici Hálkově. Použitý olej a tuk stačí
doma slévat do plastové lahve a po na -
plnění pevně uzavřenou lahev vhodit
do této nádoby. Vylévání oleje do kanali-
zace způsobuje její zanášení a kompliku-

je provoz čistíren odpadních vod a tím
vzrůstají i náklady na jejich údržbu. Děku-
jeme občanům za spolupráci a věříme, že
budou tuto možnost plně využívat.  

Ing. H. Klápová

Lidská hloupost 
nezná mezí

V našem městě bohužel z kraje června
došlo k hodně nešťastnému incidentu, dí-
ky kterému přišla o život mláďata čápa bí-
lého, který hnízdil na komíně u hřiště. Je
velice smutné, že člověk je takových činů
schopen. Celý případ řeší kompetentní
orgány a viník bude potrestán. Prosím, ne -
píšeme tuto informaci jako senzaci, ale ja -
ko velice smutnou zprávu a prosbu, cho-
vejme se všichni co nejvíce lidsky. Lidskost
a sluš nost je dobrým základem pro kvalit -
ní spo lečnost a soužití nejenom v našem
městě.

MG

Matka vyvedla mláďata do města
V úterý 19. června po obědě objevily 2 občanky našeho měs-

ta kachní rodinku u fontánky před cukrárnou. Kachní maminka
a její ratolesti nejspíše vyrazily na procházku od místního rybníč-
ku. Za pomocí paní Rutové a strážníka Městské policie se po-
dařilo všechna mláďata odchytit a převést zpátky na rybníček.

Matka při akci na rybníček přelétla sama. Děkujeme paní Ireně
Bakešové a Jarce Cemperové, že káčata i maminku uchránily před
provozem na silnici a všechno dobře dopadlo.                      MG

Rozšíření sběru použitých 
potravinářských olejů a tuků v Přelouči!

Z důvodu pokračujících stavebních prací před vlakovým
nádražím dochází k následujícím změnám v autobusové do-
pravě: 
1) Pro MHD Přelouč v období od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018 bude

platit výlukový jízdní řád. Bohužel díky tomuto opatření bude
na tuto dobu vyřazena zcela z provozu zastávka Přelouč –
Jaselská a pro většinu spojů i zastávka Přelouč, aut. nádraží,
jinak by nebylo možné zajistit obsluhu ostatních zastávek.
Zastávka Přelouč – železniční stanice bude posunuta provi -
zorně do prostoru ulice Nádražní – před budovu poliklini ky
pro nástup i výstup. 

2)  Dále se úplná uzavírka Dukelského náměstí dotkne i pří -
městských autobusových linek, a to konkrétně linky číslo
610172, 650620, 650621, 650623, 650624, 650625, 650627,
650628, 650635, 650638 a 610620. Spoje na těchto linkách
nebudou od 16. 6. 2018 obsluhovat zastávku Přelouč, žel. st.
Spoje, které začínají/končí na zastávce Přelouč, žel. st. budou
začínat/končit na zastávce Přelouč, aut. nádraží. Spoje za -
jišťující obsluhu zastávky Přelouč, Jaselská, pojedou po ob-
jízdné trase ze zastávky Přelouč, aut. nádraží po silnici II/333
ul. Sladkovského dá le po silnici I/2 ul. Pardubická do zastáv-
ky Přelouč, Jaselská. 

Od 1. 8. 2018 se bude vše vracet do normálního dopravního
režimu. 

                           Odbor stavební – Doprava a komunikace

Výlukový jízdní řád od 1. 7. – 31. 7. 2018

Inzerce

Inzerce



Společenská kronika

11

lé
to

 2
0

1
8

7-8/18

Společenská kronika
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

10
7-8/18

Jubilanti květen
                                  

Miloslava Korbelová                  93 let
Stanislav Neubauer                    91 let
Milada Vlasáková                       89 let
Venanc Vontorčík                      88 let
Marie Junková                            88 let
Josef Kalhous                              86 let
Jindřich Rulc                                80 let
Václav Moravec                          80 let
Ludmila Konečná                       80 let
Květuše Kadlecová                     80 let
Zdeněk Doležal                          80 let
Růžena Jiráková                          75 let
Jana Malá                                     75 let
                    

Jubilanti červen
Jaroslav Kasal                              92 let
Hedvika Vilímová                       91 let

Jiřina Dostálová                          91 let
Jiří Rut                                          90 let
Josef Drahokoupil                      89 let
Miroslav Černý                           87 let
Irena Pokorná                             87 let
Dagmar Tvarohová                    86 let
Ludmila Tamchynová                85 let
Ludmila Moravcová                  85 let
Marie Danihelková                    85 let
Jan Pultr                                       80 let
Marie Dobrovolná                     80 let
Václav Nohejl                              75 let
František Mareš                          75 let

Stříbrná svatba                                 
Eva a Jiří Malinovi                          5. 6.

Diamantová svatba                        
Eva a Ivan Koštialovi                     7. 6.
Hana a Miloslav Veselých            7. 6.

PŘELOUČÁCI 

Poděkování Bohunce Bláhové

Paní Bohunka Bláhová, správcová Občanské záložny po
12 letech končí a odchází do důchodu. Děkujeme této
skvělé ženě za výbornou spolupráci a vždy dobrou ná -
ladu během všech akcí, které měla v Záložně na starosti
a pokaždé všechno klaplo na výbornou. Přejeme Bohun-
ce především hodně zdraví, spokojenosti a ještě jednou
za vše děkujeme. 

Vedení Města Přelouče, 
matrikářky a další zaměstnanci Městského úřadu Přelouč

Přání
Dne 19. května 2018 

oslavil své 80. narozeniny náš tatínek 

pan Václav MORAVEC. 

Hodně zdraví, štěstí 
a elánu do dalších let 
za celou rodinu přejí 

děti Václava, Pavla a Martin.

Poděkování třídním učitelkám
Mgr. Viole Vašíčkové 

a Mgr. Aleně Školníkové, 
zdravotnici Kateřině Nečasové 

a dalšímu pedagogickému dozoru 
ze ZŠ Masarykovo náměstí Přelouč
Žáci ze 4. A a 4. B absolvovali ve dnech 11.–15. června
2018 Kurz se sportovním zaměření na chatě Doubravka
u Chotěboře. Všechny děti přijely moc spokojené, s mno-
ha zážitky, cenami, chválilo se jídlo i program. Když vám
dítě řekne, že nemělo čas poslat domů pohled, sice to
může rodiče zamrzet, ale na druhou stranu to je jen po-
tvrzení toho, že o zábavu bylo určitě dobře postaráno. 

Za rodiče žáků obou tříd velký dík. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve čtvrtek 31. května 2018 jsme přivítali v zasedací místnosti Městského úřadu

naše další nové občánky.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a hodně úspěchů v životě.

Filip Kobera Ondřej Postl Alice Panchártková

Dominika Polívková

Nela Baštová Eduard Kohout Robert Macnar
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Každý školní rok má končit výletem. Proto se posluchači letního
semestru 2018 VU3V rozhodli po půlročním zdolávání náročného té -
ma Barokní architektura v Čechách odměnit sami sebe krásným vý-
letem. Závěrečné zkoušky byly za námi a už to samo o sobě je důvod
udělat si radost.

Protože nejvíc barokních památek lze navštívit v Praze, kam se dá
z Přelouče pohodlně dojet, vypravili jsme se ve čtvrtek 31. 5. ráno do
našeho hlavního města. Úžasná paní průvodkyně nás celé dopoledne
vodila po Malé straně, od jednoho barokního skvostu ke druhému. 

A aby snad baroka ještě nebylo málo, odpoledne jsme dostali mi-
mořádnou příležitost prohlédnout si krásně opravené vnitřní prosto-
ry Klementina, sídla Národní knihovny České republiky. Knihovníci na
nás byli velmi milí a provedli nás i místy, kam se turisté nedostanou.

Barokní architektury jsme si užili vrchovatě. Teď nám nezbývá, než
nabrat znovu síly do dalšího semestru, jehož tématem bude genea -
 logie. Nechcete se k nám od října přidat a seznámit se s možnostmi,
jak dohledat své předky?

L. Hývlová
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Fotosoutěž 
JÁ JSEM TVŮJ ČLOVĚK

V květnu byly v dětském oddělení knihov-
ny vystaveny fotografie zaslané našimi čtenáři
v rámci fotosoutěže s tématem JÁ JSEM TVŮJ
ČLOVĚK. Po celý měsíc mohli návštěvníci kni -
hovny či naší facebookové stránky hlasovat
pro nejzdařilejší fotografii. Na prvním místě se

s celkovým počtem 45 hlasů umístila fotogra -
fie Kája a Kulda. Druhé místo obsadila fo to -
grafie s názvem Mišiši (34 hlasů) a místo třetí
pak Ludvík a jeho kamarád (23 hlasů). Všichni
výherci obdrželi pěknou knihu.         E. F.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA RYTÍŘE 

ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO
Rok se sešel s rokem a nadešel čas slavnost -

ního pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenář -
ského. Slavnosti se zúčastnily děti všech pěti

prvních tříd obou základních škol. Než však
došlo k samotnému pasování, děti musely nej-
prve složit nelehkou zkoušku. Již v předchá-
zejících měsících plnily úkoly Rytíře všech
písmenek – malovaly své oblíbené knižní hrdi -
ny a psaly dětské básničky. Jejich posledním
úkolem bylo čtení, které všechny děti zvládly,
ať už perfektně nebo s menšími obtížemi. Prv-
ňáčci ze ZŠ Masarykovo náměstí v rámci pro -
jektu již v dubnu absolvovali zážitkovou lekci
„Jaké je to být nevidomý“ se spisovatelkou
Markétou Vítkovou. Žáčky prvních tříd ze
ZŠ Smetanova v červnu navštívila přeloučská
spisovatelka Magdaléna Novotná. 

Čtenářská slavnost probíhala v oddací síni
Občanské záložny a děti přišli podpořit rodi-
če a jejich nejbližší. Paní Knížka dorazila po
dlouhé cestě přes sedmero údolí a devatero
knihoven i se svým Rytířem všech písmenek
a popasovala prvňáčky na rytíře čtenářského
řádu. V upomínku této slavností chvíle každé

z dětí obdrželo dárečky – od Městské knihov-
ny Přelouč pamětní list zaručující přihlášení
do knihovny zdarma, od Národní knihovny
knížku Bráchova bota a od města Přelouč krás -
né pexeso.

Děkujeme všem, kteří podporují děti ve
čtení, a těšíme se na další shledání u nás v kni-
hovně.                                                     E. F.
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V našem seriálu jsme Vám ukázali některé
typy kamenných památek (milník, boží mu-
ka, mostek, kaplička), ale pár jich ještě chybí,
např. nějaký ten pomník. Pomníky jsou větši-
nou vě no  vány památným bitvám a historic-
kým udá los tem nebo jsou výrazem poděkování
a uctě ní osvo boditelům, státníkům, slavným
rodákům atd. I v Přelouči několik takových je.
Jeden z nich se nachází v parku u Občanské
záložny a je věnován významné přeloučské
osobnosti, Janu Dítětovi.

V parku poblíž budovy Občanské zálož-
ny čp. 44 v Přelouči se nachází známý pomník
Jana Dítěte. Jan Dítě (1818–1892) byl význam -
 ným přeloučským veřejným činitelem 2. polo -
viny 19. století, působil zde od roku 1855 jako
městský důchodní. Shrnout všechny jeho zá -
sluhy není v rámci tohoto článku možné – za -
kládal a podporoval přeloučské spolky, zařídil
výstavbu školy na Masarykově náměstí, zalo-
žil městskou knihovnu apod. Zemřel 2. čer vna
1892 na následky přechozené chřipky. Dnes
má Dítě v Přelouči hned dva pomníky – mo-
numentální náhrobek na hřbitově (od června
1894) a menší pomník s bustou v záloženském
parku (od srpna 1893). Obě díla vytvořil vý-
znamný pražský sochař Bohuslav Schnirch
(1845–1901), člen generace Národního divad-

la. Zajímavostí pomníku v parku je, že to bylo
první veřejné sochařské dílo v Přelouči, které
zpodobňovalo (přeloučského) občana a niko-
liv církevní postavu.

Pomník je vytvořen z pískovce a sestává
z několika částí. Sokl v podobě čtyř kvádrů ne -
se nápis JAN/DÍTĚ/SPRÁVCE MĚSTSKÝ/ZA-
KLADATEL/TĚCHTO SADV/1893, po jeho
stranách jsou dvě voluty. Na ploše soklu stojí
hranolový dřík, který má tvar nízkého pilíře
obdélníkového půdorysu. Tento podstavec je
bohatě zdoben ikonografickými motivy, atri-
buty, které symbolicky vyjadřují činnost Jana
Dítěte (kniha apod.). Na obou stranách dříku
jsou kartuše. Na krycí desce hlavice tohoto
podstavce se nachází podstavec třetí, který
již nese samotnou bustu. Nachází se na něm
nápis FIDES (latinsky důvěra, spolehlivost či
pravost). Busta zobrazuje mužskou postavu
ve svátečním obleku, s motýlkem kolem krku.
Tvář obličeje je pokryta vousy a knírkem nad
sevřenými ústy. Od spodní části nosu vybí-
hají dvě vrásky. Otevřené oči hledí směrem
k jihozápadu. Na temeni hlavy se nachází sče-
sané vlasy. Pomník není památkově chráněný.
Zřejmě naposledy byl restaurován a konzervo-
ván roku 2005.

Dnešní drobná kamenná památka byla vě-
nována významné osobnosti města Přelouče.

Určitě v rámci našeho seriálu zavítáme za dal-
šími osobnostmi Přeloučska a nejen jimi.

Text + foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Drobné kamenné památky Přeloučska. Pomník Jana Dítěte v Přelouči

VÝPŮJČNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH

PONDĚLÍ A STŘEDA
8.00–12.00    13.00–18.00 

Přejeme Vám krásné léto 
nejlépe s dobrou knihou!

STUDENTI UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU VYRAZILI ZA BAROKEM DO PRAHY

1. místo – Kája a Kulda 

2. místo – Mišiši

Výherkyně s knihou

3. místo – Ludvík 
a jeho kamarád 

Kladrubák
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Ptali jsme se jednoho z místních hasičů – Aleše Kouby, který je
členem hasičského sboru v Mělicích od roku 1976.

Jak tradiční soutěž ručních historických hasičských stříkaček vůbec
vznikla?

Nejprve jsme léta jezdili jako sportovní družstvo na různé klasické
hasičské závody. Postupem času, jak jsme stárli a začala chybět neje-
nom nová technika, ale i zájem o soutěže, rozhodli jsme se přejít na
historii, na staré historické stříkačky. Začali jsme v roce 1998. V tomto
roce jsme byli poprvé na mezinárodním setkání historických stříkaček
v Litoměřicích. Seznámili jsme se s dalšími sbory, někdo měl koňské
stříkačky, někdo motorové. Bylo to moc zajímavé. Na toto setkání ta -
ké přijeli hasiči z Rusovců od Bratislavy. Od nich jsme se inspirovali,
uzavřeli první mezinárodní spolupráci. A začali i my v Mělicích pořá -
dat tyto soutěže. 

Jaká je účast na soutěžích?
Na první ročník se přihlásilo 9 sborů. Na další ročníky jezdí vždy

několik těch původních zakládajících sborů a pak pravidelně se obje-
vují na každém ročníku i sbory nové, máme většinou 12–14 družstev.
Letošního ročníku se zúčastní například nově hasiči z Rešice od Košic.
I tady se uzavřela mezinárodní spolupráce a vzájemně proběhnou
návštěvy oni u nás a my pak zase u nich. Mezi další sbory patří napří-

klad Škrdlovice, Ronov nad Doubravou, Labská Chrčice, Přelovice.
Soutěží se ve 4 disciplínách, pak následuje vyhlášení výsledků a večer
samozřejmě hudba, zpěv a zábava.

Co historie mělické stříkačky?
Naše stříkačka byla obci Mělice předána 1. 11. 1901. Nejprve pro-

běhla veřejná sbírka a z této sbírky si pak obec pořídila stříkačku, vý-
robce R. A. Smekal Praha Smíchov. Je to ruční zápřahová stříkačka
horského typu (odlehčená), váží asi 700 kg. Podle historiků máme
přímo raritu mezi stířkačkami díky původním nátěrům. Uvádí se, že
barva byla z včelího vosku a volské krve, což se skutečně dnes vidí již
hodně málo. 

Jaké je umístění hasičů z Mělic na těchto soutěžích?
Prvních pár ročníků jsme byli třeba na 5.–7. místě, v roce 2016

jsme vyhráli zlato, v loňském roce to bylo 3. místo. Uvidíme, jak se
bude dařit letos. Máme i novinku, před soutěží proběhne poprvé i ha-
sičská burza.

Průměrné věkové složení tohoto sboru je kolo 50 let, nejmladšímu
z hasičů je 18, mezi nejstarší pak patří soutěžící hasič ve věku 75 let.
Držíme Mělicím pěsti, ať se celá akce vydaří a jste všichni srdečně zvá -
ni 4. srpna od 13 h na hřiště v Mělicích.                                           MG

Hasičské závody v Jankovicích
V sobotu 9. 6. 2018 se uskutečnil 18. ročník soutěže v požárním

útoku a 13. ročník memoriálu J. Jarolíma v Jankovicích. Přeloučský ha -
sičský sbor zde měl zastoupení v kategorii dětí, mužů i žen. Závodů se
zúčastnili i ti nejmladší hasiči, a to družstvo přípravky. 

Umístění přeloučských družstev:
Družstvo přípravky:           1. místo
Družstva mladších žáků:   1., 2. a 3 místo
Družstvo starších žáků:     1. místo
Družstvo mužů:                  3. místo
Družstvo žen:                      1. místo (celkově místo 7.)

Historická stříkačka z Mělic půjde na start již po desáté KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

Divadelní komedie Jakuba Zindulky
TCHÝNĚ NA ZABITÍ

Účinkují: Lucie Zedníčková, Dana Homolová, 
Martin Kraus, Anna Kulovaná

KINO PŘELOUČ
3. října 2018 od 19 hod.

Vstupné 240/200 Kč, předprodej od 2. 7. 2018

LEONA MACHÁLKOVÁ
Koncert s kapelou
KINO PŘELOUČ

25. října 2018 v 19 hod.
Vstupné 340/300 Kč, předprodej od 2. 7. 2018

ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE
Vánoční koncert s hosty

KINO PŘELOUČ
12. prosince 2018 v 19 hod.

Vstupné 340/300 Kč, předprodej od 1. 9. 2018

ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ
Koncert s moravským klavírním triem

KINO PŘELOUČ
4. prosince 2018 v 19 hod.

Vstupné 300/250 Kč, předprodej od 1. 9. 2018

DABING 2018 PŘELOUČ
Podium náměstí: Inka Rybářová, LOLIPOPZ, PINK ANGELS, 

Petr Kotvald, BUTY, ACOUSTIC BAND
Podium park: Pardubická šestka, Valanka, Hašlerka, 

Dech. orchestr V. Kosiny
15. září 2018 od 13 hod.

KICMP OZNAMUJE
Vzhledem k nízkému počtu chlapců v tanečních kurzech 2018 při-
jmeme omezený počet absolventů z loňských a předloňských kurzů
za sníženou cenu 600 Kč. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři KICMP
na Masarykově náměstí do 31. 7. 2018. Info na telefonu 466 672 259.

VÝZVA
Správce muzejních sbírek hledá fotografie 

bývalé tzv. Černíkovy plovárny u řeky Labe. 

Prosíme případné majitele fotografií, 
aby se ozvali na e-mail muzeum@kicmp.cz 

nebo tel. 731 697 085. 

Děkujeme.

KIMCP a ČEZ pořádá

KOMENTOVANOU PROHLÍDKU 
VODNÍ ELEKTRÁRNY V PŘELOUČI

sobota 22. září 2018 
v 10.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hod.

Vzhledem k omezené kapacitě nutno nahlásit účast předem 
na vybranou hodinu na tel.: 731 697 085 

nebo mailem: muzeum@kicmp.cz

Vstup zdarma

PŘELOUČSKÝ ŠIŠÁK 
A PŘELOUČSKÁ 

PUMRA  
DVĚ STARÉ ČESKÉ
OVOCNÉ ODRŮDY

Z červnového čísla Přelouč-
ského Roštu Vám dlužíme fo -
tografii plodu Přeloučského
šišáku, v tomto čísle ji tedy
pro doplnění otiskujeme.

Redakce Roštu
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Školy v přírodě 
Do školy v přírodě se vypravili žáci 3. roční-

ku do Orlických hor. Jejich pobyt v Čenkovicích
byl zaměřen hlavně na turistiku, sport a stmelo-
vání kolektivu. Do stejného místa se potom vy -
pravili i páťáci, kteří si zde procvičovali anglič-
tinu. Výuka v prostředí horské chaty nebo venku

se jim zdála zábavnější než ve škole. Není divu,
vždyť každý vyučovací blok trval jen půl hodi-
ny, a přitom se soutěžilo. Celý týden probíhal
v duchu dobývání pevnosti Boyard. Žáci rozdě-
lení do týmů sbírali klíče, které v závěru týdne
vyměnili za indicie a ty je nakonec dovedly k po -
kladu. Při plnění klíčových úkolů mohli žáci
uplatnit nejen své znalosti z angličtiny, ale také
svůj postřeh nebo pohybové a kreativní schop -
nosti. I odpoledne a večer se stále něco dělo. Po-
časí jim přálo, a tak mohly být uskutečněny
všechny naplánované aktivity. Nechyběly hry
v lese, nenáročná turistika, beseda s členem
horské služby a večerní diskotéka. K tomu všemu

výborné jídlo a milá obsluha. Za školu v přírodě
si děti zasloužily jedničku a paní učitelky pochva -
lu a poděkování.

Týden s anglickým lektorem
Celkem dvacet žáků z 8. a 9. tříd mělo zájem

rozvíjet své jazykové schopnosti, a proto se za-
pojili do týdenního konverzačního programu
s rodilým mluvčím. Denně trávili 6 hodin pou -
ze s americkým lektorem Benem. Připravoval
pro ně různé aktivity a hry, které přispěly k roz-

víjení jejich komunikačních dovedností. Na zá-
věr obdrželi certifikát. Lektor naše žáky velmi
chválil za spolupráci a ocenil i úroveň jejich
angličtiny.

Technohrátky
V rámci projektu Technohrátky navštívili na

konci května vybraní chlapci 2. stupně SOU ze -
mědělské ve Chvaleticích. Formou praktických
činností se seznámili s obory truhlář, kovář, klem-

píř, automechanik a instalatér. Svou zručnost si
vyzkoušeli při výrobě kovové růže, hrací kostky
ze dřeva nebo při přezouvání pneumatik auta.
V dovednostech se také soutěžilo a naši žáci
získali v konkurenci dalších 8 škol krásné 3. mís -
to. Odvezli si nejen sladkou odměnu, ale i spous-
tu zážitků.

Přírodovědná soutěž

Soutěže v poznávání rostlin a živočichů se
zúčastnilo 28 žáků z třetích až pátých tříd. V kaž -
dém ročníku byli odměněni tři nejlepší:
3. třídy:    1. Aneta Vrátníková, 2. Kristýna Ro-

kosová, 3. Zuzana Vrágová
4. třídy:    1. Valentýna Sovová, 2. Anna Mareč-

ková, 3. Tomáš Přemyslovský.
5. třídy:   1. Tereza Macháčková, 2. Anna Strna -

dová, 3. místo Adam Horych, 

Ohlédnutí 
za červnovými akcemi

•  Den dětí na I. stupni 
•  „Máme rádi zvířata“ – projekt pro 1. ročník
•  Třídní výlety – Slatiňany, Adršpach, Divoká

Šárka v Praze, Fajnpark v Chlumci n. Cidlinou,
únikové hry v Pardubicích a Liberci, Miráku-
lum, plavba po Labi na lodi Arnošt

•  „Mise Vyšehrad“ – exkurze s programem –
5. ročník

•  Právo pro každý den“ – účast v krajském kole
soutěže

•  Okresní kolo přírodovědné soutěže
•  Seznámení se školou – dílničky pro budoucí

prvňáčky a třídní schůzky pro jejich rodiče
•  „Pasování na čtenáře“ – 1. ročník
•  Hudební a taneční vystoupení ZUŠ Přelouč –

1. a 2. ročník
•  VČD – „Kvítek z horroru“ – divadelní před-

stavení ve VČD pro majitele předplatného
•  Vědecko-technický jarmark v Pardubicích pro

zájemce o technické předměty
•  Nocování ve škole – 1. B a C, 2. C, 7. B
•  „Koláček“ – cyklistická soutěž pro I. stupeň
•  Soutěž školních družin ve vybíjené v Řeča-

nech n. Labem
•  T-mobile olympijský běh – 1.–5. ročník a spor -

tovní den pro 2. stupeň
•  Rozloučení s vycházejícími žáky
•  Elektrowin a EKO KOM – ekologický preven-

tivní program zaměřený na recyklaci
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Velký úspěch 
našeho matematika

Dne 29. 5. úspěšný mladý matematik Pavel Ta -
tíček z 8. A dokázal vybojovat první místo v okres -
ním kole matematické soutěže Pythagoriáda
v Pardubicích. Nezalekl se ani silné konkurence

z gymnázií a předčil je svým talentem. Hezké osmé
místo obsadil v kategorii pro šesté ročníky ta ké
Lukáš Věříš. Oběma našim zástupcům patří velké
díky a doufáme, že je to povzbudí v ještě větší píli
a zájmu o krásnou vědu, kterou bezesporu mate-
matika je.

Mgr. M. Holická

Okresní olympiáda
ve vybíjené – 

Zdechovice Cup 2018
18. května se konal 26. ročník Okresní olym-

piády ve vybíjené – pořádané ZŠ Zdechovice.

Zúčastnilo se celkem 10 smíšených týmů, pře-
vážně žáků 4. a 5. tříd. Ve velmi silné konkurenci
a zápasově náročném programu si žáci naší školy
vedli výborně. V boji o 3. místo nakonec porazili
jednoho z favoritů soutěže – tým Benešovo nám.
Pardubice. Velká gratulace k bronzové medaili.

Mgr. D. Staňková

Škola hoří
aneb cvičný požární poplach

„Probíhá cvičný požární poplach, evakujte bu-
dovu!“ Tato věta zazněla ústy paní ředitelky pro-
střednictvím školního rozhlasu ve třídách ZŠ Pře -
louč na Masarykově náměstí v úterý 29. května.

S blížícím se koncem školního roku bývá na
naší škole jeden den výuka tradičně věnována
problematice nácviku zvládnutí kritických život
ohrožujících situací, mezi které patří požáry, po-
vodně, úniky nebezpečných látek, situace vyža-
dující poskytnutí první pomoci apod. Při výše

zmíněných událostech občané často nevědí, jak
se zachovat a také reagují zkratovitě. Tomu se
snaží předejít právě tento výukový program, kdy
si žáci osvojují dovednosti, které jim pomůžou
zvládnout nastalou nepříjemnou situaci.

Mezi takové situace můžeme zařadit i požár
školy, při kterém je v ohrožení opravdu mnoho
životů. Jak se při požáru zachovat si žáci školy vy-
zkoušeli právě v tento den. Evakuace pod vedením
vyučujících proběhla vzorně a hlavně bleskově.
Všichni se shromáždili na náměstí, kde pozoro-
vali cvičný zásah hasičských jednotek z Přelouče
i z okolních obcí. Po uhašení ohně dorazil také
vůz s hydraulickým žebříkem a přihlížející, kteří
již ne byli jen z řad žactva a zaměstnanců školy,
byli svědky záchrany zraněné osoby z horního
patra budovy.

Po návratu do školy následovaly přednášky,
tématem bylo lidské zdraví a záchrana života. Vše
probíhalo v režii studentek zdravotnických oborů
a pracovníků Červeného kříže. Žáci se dozvěděli
spoustu zajímavého, například jak ošetřit zlome-
ninu, jaké jsou základní život ohrožující situace,
vyzkoušeli si srdeční masáž na umělém modelu.

Dovolím si tvrdit, že většina z nás doufá, že
v životě nezažije chvíli, kdy jde o život. Avšak náho-
da si nevybírá a je důležité být připraven. A o to
vlastně v úterý šlo.

Mgr. T. Vítek

Výlet ŠD
1. 6. v pátek jsme s dětmi ze školní družiny osla-

vili dětský den vyjížďkou výletní lodí Arnošt v Par -
dubicích. Počasí nám od samého začátku nepřá-
lo. Začalo pršet už při odjezdu od školy. Situace
se ještě zhoršila při nástupu na loď. Strhla se bouř-
ka a velký déšť. I přes nepřízeň počasí jsme si
s dětmi užili cestu přes plavební komoru, kde je
loď přepuštěním vody z horní hladiny vyzvednu-
ta. Po této zajímavé části se pluje kolem soutoku
s řekami Chrudimkou a Loučnou i volnou příro-
dou. Během plavby se nám naskytl pohled na hrad
Kunětická hora. 

Měli jsme v plánu pro děti soutěž související
s plavbou, sledováním řeky a okolí, ta bohužel
nevyšla pro nepřízeň počasí. Malou satisfakcí by -
la pro děti kopečková zmrzlina, kterou si na lodi
mohly za statečnost zakoupit.

Plavba byla díky podmínkám opravdu dob-
rodružná a nevšední. Výlet jsme si i tak moc užili
a těšíme se zase někdy na další.

M. Schreinerová, ved. vych.

Sportovní setkání
Červnové sportovní klání našich čtvrťáků

a pá ťáků se stejně starými žáky ze Semína a Bře-
hů se již stalo tradicí. Slouží totiž nejen k prezen -
taci spor tovních dovedností, ale i k seznámení
se žáků z ma lotřídních škol s prostory a možnost-
mi studia na naší škole. 

Sportovní výsledky v tomto případě nejsou
důležité. Hlavním cílem tohoto setkání bylo užít
si přátelské sportovní dopoledne.

PaedDr. M. Souček

HYMNA PRO PŘELOUČ,
HYMNA PRO MOU 
RODNOU OBEC…

Z dílny hudební výchovy – 5. Třídy

Kde domov můj, kde domov můj?
Krásné město Přelouč je,
každý si v něm libuje,
teče u nás řeka Labe,
kam se na ni jiná hrabe!
Jím tu oběd s klukama, s nemytýma rukama…
Já tu bydlím velmi rád,
Přelouč je můj kamarád!

Honza Hung 5. A

Kde domov můj, kde domov můj?
Parky, školy, Polabí…
To je krásné okolí!
Naše město krásné je,
město plné naděje.
Tady se nám dobře žije.
Přelouč, to je domov můj!

Nikola Křemenáková  5. B

Slunné léto 
a příjemný odpočinek!

7-8/18
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ZUŠ OPEN
Druhý ročník celostátního happeningu ZUŠ Open proběhl ve čtvrtek

24. května a naše škola při této události samozřejmě nemohla chybět. Bě-
hem odpoledne se na improvizovaném pódiu na parkovišti a na zahra-
dě školy vystřídalo obrovské množství mladých umělců, mažoretky a ta -
nečnice, žáci literárně-dramatického oboru, pěvecké sbory, houslový
a žesťový soubor, přípravný dechový orchestr a řada sólistů. V ateliéru
současně probíhala výtvarná dílna a na chodbách školy výstava prací
žáků výtvarného oboru. Děkujeme všem účinkujícím, návštěvníkům
a hlavně počasí, které umožnilo, aby se koncert konal na zahradě školy,
takové množství účinkujících by se do žádného sálu nevešlo.

Petra Lojínová

TANEČNÍ PODVEČER

V úterý 5. 6. 2018 se konal v městské záložně v Přelouči Závěrečný
koncert tanečního oboru ZUŠ. Nasazení a výkony žáků, kteří se v parném
dni zapotili při dopoledních výchovných koncertech pro MŠ a ZŠ a od -
poledním koncertě pro rodiče, byly odměněny chválou a bouřlivým
potleskem všech diváků. Poděkování patřilo nejen tanečníkům, ale také
dospělým, kteří se podíleli na tvorbě a spolupráci při koncertech. 

Petra Mori, taneční obor

Festival Polanského Přelouč
V sobotu 9. 6. 2018 se v parku za školou v Přelouči uskutečnil již

čtrnáctý ročník festivalu Polanského Přelouč. Pořadateli festivalu jsou
Základní umělecká škola Přelouč a Kulturní a informační centrum měs-
ta Přelouč. Festival tradičně zahájil místní dechový orchestr ZUŠ pod
vedením dirigenta Michala Chmelaře. V první polovině svého programu
orchestr zahrál skladby současných českých i zahraničních skladatelů,
v druhé polovině jeho vystoupení zazněly pochody Františka Kmocha,
na které zatančily Mažoretky ZUŠ Přelouč. Festival slavnostně zahájila
starostka města Irena Burešová. V dalším programu festivalu vystoupili
Muzikanti Ladislava Prudíka, Šohajka kapelníka Vojtěcha Ducháčka
a Pernštejnka Vladimíra Černého. I přes nepředvídatelnost počasí se i le-
tos do Přelouče přijelo podívat velké množství milovníků dechovky. Za
podporu děkujeme Městu Přelouč a Pardubickému kraji. 

POVEDENÉ NOCTURNO
V pátek 8. 6. se od 18 hodin v kostele církve

československé husitské v Přelouči uskutečnil
zahajovací koncert festivalu Polanského Pře-
louč. Na koncertě vystoupili žáci hudebního
oboru. Kromě pěveckého sboru Ohniváček
vystoupili žáci klavírního, pěveckého, houslo-
vého a dechového oddělení. Koncert byl jistě
důstojným zahájením festivalu. Děkujeme pa -
nu faráři Martinu Chadimovi za poskytnutí krás -
ných prostor pro tento koncert.

12. června 2018 pořádal Dům dětí a mlá-
deže ALFA Pardubice – o.p. DELTA Pardubice
Krajské finále Sportovních her mateřských škol.
Sportovní hry se konaly v Pardubicích na sta-
dionu Hvězda v duchu olympijských tradic,
fair play, výchovy ke zdravé výživě a odborné
metodiky spojené se zdravým pohybem před -
školáků. Soutěže se zúčastnilo 13 mateřských
škol. Družstva složená z poloviny dívek a po-
loviny chlapců absolvovala pět disciplín. Běh
na 50 metrů s předáním štafety, hod do dálky
tenisovým míčkem, štafetová překážková chů -
ze zručnosti na 50 metrů s míčkem v kelímku,
skok v pytli na 20 metrů štafetově a pětiskok –
pět skoků z podřepu za sebou.

Za Přelouč se opět letos zúčastnila Mateř-
ská škola Přelouč, Kladenská 1332. Naše děti
soutěžily s velkým nadšením a umístily se na
krásném pátém místě. Sportovní dopoledne si

za krásného počasí příjemně užily a odvezly si
mnoho sportovních zážitků. Před vyhlášením
cen shlédly divadélko s pohádkami. 

Za reprezentaci patří dík všem účastníkům
sportovních her, ředitelce MŠ Haně Novotné
a učitelkám MŠ Romaně Veselé a Pavle Draho-
šové, které děti na soutěž připravily.

Alena Hanušová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ

Krajské finále Sportovních her mateřských škol – 
Pardubice 2018

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE

NOVÁ JAZYKOVÁ
ASISTENTKA Z USA

Od příštího školního roku (2018/2019) při -
vítáme na naší škole novou kolegyni. Stane se
jí Američanka Cassidy Brooke Barlett, která
bude díky stipendiu Fulbrightovy nadace pů-
sobit na naší škole celých deset měsíců jako
asistent ka pedagoga. Již nyní se těšíme na bu -
doucí spolupráci, která umožní našim žákům
komuniko vat s rodilou mluvčí přímo v rámci
školní výuky. 

Do programu o zařazení rodilého mluvčího
do výuky na škole, kterou vyhlašuje Fulbrighto -
va nadace, se letos přihlásilo 170 škol z celé Čes -
ké republiky. Naše škola se díky velmi dobře
zpracované žádosti stala jednou z 32 škol, do
kterých byl rodilý mluvčí vybrán. 

NA KARLŠTEJN!
Třída sekunda se počátkem května vydala

na hrad Karlštejn. Krásné počasí jim nabídlo ne -
 jen možnost prozkoumat jednu z našich nej  slav -
 nějších středověkých památek, ale také se po -
roz hlédnout po jeho neméně zajímavém okolí. 

Procházka Chráněnou krajinou oblastí Čes -
ký kras je tak zavedla například na Svatoján-
skou skálu, prastaré poutní místo s nádher-
nou vyhlídkou na obec Svatý Jan pod Skalou
a jeho okolí. Kolem hornického skanzenu Sol-
vayovy lomy a Bubovických vodopádů se pak
dostali až ke známému romanticky rozeklané-
mu lomu Malá Amerika.

Samotná prohlídka karlštejnského hradu
pak sekundány seznámila jak s historií hradu,

tak s množstvím mystérií a uměleckých pamá-
tek, které tu Karel IV. zanechal příštím genera-
cím. Prohlídka je provedla všemi částmi rozlehlé

Karlovy „pokladnice“ a byla skvělou možností
zažít na vlastní kůži atmosféru, kterou učebni-
ce, dokumentární filmy ani výklad učitele při
nejlepší vůli poskytnout nedovedou.

NOC VE ŠKOLE
Studenti septimy pořádají pro své mladší

kolegy zajímavé zpestření školního roku. Akci
nazvanou Noc ve škole naplánovali na noc
z 26. na 27. 6. a jejich spolužákům se díky to-
mu otevře možnost poznat školu zase trochu
jinak, než jsou zvyklí. Zhruba šedesátka účast-
níků se může těšit nejen na přespání na ne-

obvyklém místě, ale také na bohatý a zajímavý
program, který pro ně připravili jejich starší
spolužáci. 

ZAJÍMAVOSTI
Dne 9. 6. 2018 taneční skupina T-BASS Par -

du bice s choreografií The TREE na BEST DAN -
CE GROUP TOUR 2018 – European Cham-
pinships obsadila krásné první místo a stala
se mistrem Evropy. Jednou z tanečnic v kate-
gorii dětí je také Tereza Macháčková, která na -
vštěvuje 5. A základní školy Smetanova v Přelou -

či. Tancuje již čtvrtým rokem a první úspěchy
se již dostavili v sedmi letech. Dnes může spo-
lečně s kamarády slavit tento nádherný výsle-
dek, kdy se stala mistrem Evropy v základní
lize HIP HOP.                             Redakce Roštu

BASKETBALISTA V PRIMĚ
Dne 5. 4. 2018 měli žáci primy možnost procvičit si zároveň anglič-

tinu a basketbal. Navštívil je totiž hráč BK Pardubice, rodilý Američan
Brandon Spearman, který s nimi strávil hodinu anglického jazyka a tě-
lesné výchovy. Během angličtiny odpovídal žákům na jejich zvídavé
dotazy a hodina tělocviku měla podobu basketbalového tréninku, při
kterém si žáci zasoutěžili a předvedli mu své pohybové i herní doved-
nosti. Primáni si netradiční výuku moc užili a my děkujeme BK Pardu-
bice za zprostředkování zajímavého setkání. 

JAZYKOVÁ ANIMACE 
Ve čtvrtek 19. dubna 2018 proběhla v sekundě jazyková animace.

Jedná se o zábavnou metodu, jejímž cílem je přiblížit začínajícím něm-
činářům základy německého jazyka. Žáci měli možnost pohrát si s něm -
činou, zjistit, že má mnoho společného s češtinou, a něco nového se
i naučit. I díky této zkušenosti se pak mohli na začátku května lépe a po-
učeněji rozhodnout, zda si pro následující studium zvolí jako druhý
cizí jazyk právě němčinu.
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Krajské kolo 
Závodu vlčat a světlušek
Světlušky a vlčata si o víkendu 9. a 10. 6. změ-

řili síly s ostatními oddíly pardubického kraje.
Samotný závod se skládal například z první po-
moci (ošetření odřené ruky, zavolání záchranky),
stavby přístřešku z plachty, manuální zručnosti

(stavba dřevěného autíčka) nebo práce s mapou
(zorientování mapy, poznání značek). Večer ješ -
tě měli holky a kluci za úkol uvařit pomazánku.
Nepřijeli jsme vyhrát, a ani jsme nevyhráli, ale
za to jsme si víkend užili, poznali jiné světlušky
a vlčata, vyzkoušeli si nové věci a po celou dobu
závodili férově a snažili se spolupracovat.

Hana Chalupová

Víkendová výprava skautek
do Letohradu

Skautky trávily parádní prosluněný víkend
v Letohradě. Holky si samy nakoupily a celý

ví kend vařily, prošly si Letohrad, dozvěděly se
ně co nového o bezpečí na internetu, hrály
larp o koč kách, večer si pak povídaly u ohně,
hrály impro vizační divadla a užívaly si spous-
tu legrace.

Klára Hebká

Dobrodružná výprava 
za záchranou obce Malešov

V sobotu 9. 6. se vydali naši nejmladší na dob-
rodružnou výpravu inspirovanou hrou Minec-
raft. Naším cílem bylo zbavit obec Malešov draka,
který sužoval místní obyvatele. Po cestě k drako -
vi jsme si museli vyrobit kutací nástroje, vytěžit
diamanty, nasbírat energii na stromě a získat dia -
mantovou rukavici od kouzelníka. Po celou cestu
nás pronásledovali zombii, endermani a creepe-
ři, ale my jsme se všem úspěšně schovali. Una-
vení jsme dorazili na Tvrz Malešov, kde jsme po
těžkém boji obávanou saň porazili. Výlet se
všem moc líbil a těšíme se na další dobrodruž-
ství, která nás v létě čekají.

Klára Sotonová

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy z KLASu
Členové Klasu opět navštívili místa z našeho

blízkého okolí. 24. 5. jsme se vydali do Luže, ma -
lého městečka, jehož historie je spojena se zalo-
žením hradu Košumberk. Poutní kostel Panny
Marie Pomocné, který nechala postavit manžel-
ka J. V. Slavaty paní Marie v letech 1690–1696.
Plány vytvořil architekt Bayer a stavbu provedl
italský architekt Gio vanni Mattista Allifranace.
Zdevastovaný poutní kostel prošel opravou, kte-
rý byla započata v roce 1989 a dokončena v ro -
ce 2016. Tento vzácný skvost je zdaleka viditel-
ný. Exterier i interier kostela je nádherný, a když
se připojí ještě poutavý výklad místního kos tel -
 níka, odcházíte odtud naplněni pocitem hrdosti
na nádherné památky, které nám zachovaly mi -
nulé generace. Pracovník IC nám ukázal také
místní synagogu a seznámil nás ne jen se židov-
skými tradicemi Luže, ale i s historií tohoto za-
jímavého místa. Hrad Košum berk byl sice zavře-
ný, ale i cesta na hrad přinesla nezapomenutelné
pohledy. Všech 22 členů Klasu odjíždělo spoko -

jeno. Stejný počet našich seniorů se vydal 5. 6.
do nedalekého Heřmanova Městce. S místním
IC jsme se spojili e-mailem. Pracovnice nám při -
pravili návrh na návštěvu města včetně mož nos -
ti dopravy. Už v 9 hodin nás očekávala průvod -
kyně v synagoze. Velmi zběžně jsme si prohlédli
místní galerii Cyrano, kde najdete obrazy vyni-
kajících malířů vých. Čech. Dále nás čekalo velké
překvapení. Místním velmi rozsáhlým židovským
hřbitovem nás provedla pracovnice IC. Její za-
svěcený výklad doplnil spoustu mezer, které má -
me o židovské populaci a její kultuře. Místní
farář nám otevřel kostel, který je významnou ba -

rokní stavbou. Po obědě nás druhá pracovnice
IC provedla městem a seznámila nás s význam-
nými stav bami i osobnostmi Heřmanova Měst-
ce. Škoda, že naše město nemá podobnou službu
pro návštěvníky. Určitě máme také co nabídnout.
Procházky s Matějem Peštou slouží obyvatelům
města a blízkého okolí. Jsou vynikající, ale vzdá -
lenější turista vidí z města jenom naši siluetu
centra z vlaku. Na závěr sezony se sejdeme ještě
jednou. Tentokrát díky ochotě DDM budeme
dopoledne trávit na zahradě opékáním, poví-
dáním, hodnocením a plánováním.

Kubátovi

Úspěchy siláků ze Břehů
Dne 21. 1. 2017 byl v Břehách založen spor-

tovní klub „Sport Břehy“. Za podpory obce byla
vybudována posilovna v areálu břežského mlý -
na. V současné době máme 27 členů, kteří mo -
hou provozovat kondiční cvičení, posilovat, vzpí-
rat nebo se zabývat silovým trojbojem. V této
disciplíně jsme za tuto krátkou dobu vytvořili
36 českých rekordů. Dokonce Josef Mazač v ka -
tegorii nad 140 kg vytvořil 4 evropské rekordy.
V letošním roce se 7 členů klubu zúčastnilo Vise -
grad cupu v maďarském Györu. První místo zde
získala Dagmar Skalová (15 let) s výkony dřep
90 kg, tah v leže 50 kg a mrtvý tah 100 kg, Petr Kut -
ner (68 let – 160 kg + 80 kg + 192,5 kg), Josef Ma-
zač (42 let – 290 kg + 230 kg + 290 kg). Druhé mís -
to obsadila Helena Erbanová (35 let – 107,5 kg +
+ 60 kg + 140 kg) a Pavel Erban (66 let – 105 kg
a 77,5 kg + 142,5 kg), pro kterého to byl jeho prv -
ní závod v životě. Třetí místo obsadil Martin Ko -
lodžej, který se stal v loňském roce v Trutnově
mistrem světa. Čtvrtým místem se uvedl Jaro-
slav Křižovský (28 let – 220 kg + 150 kg + 265 kg),
pro kterého to byla rovněž první ostrá zkouška.

Ve dnech 27. 5. – 2. 6. se konalo ME ve fran-
couzském Nancy. Tohoto mistrovství se zúčast -
nili tři členové klubu Sport Břehy a výsledkem
jsou skvělá dvě první a jedno druhé místo! Ondřej
Kasal v 19 letech zvítězil v kategorii do 90 kg
(175 kg + 100 kg + 222,5 kg), Petr Kutner ve stej-
né váhové kategorii a v úctyhodných 68 letech
také vyhrál (162,5 kg + 77,5 kg + 185 kg). Dru-
hé místo vybojoval Martin Kolodžej (45 let –
212,5 kg + 110 kg + 232,5 kg). Petr Kutner navíc
v absolutním pořadí vybojoval třetí místo. 

Petr Kutner

Chceme-li poskytovat kvalitní péči, mu-
síme se zajímat o to, jak naše služby vnímají
samotní klienti a jak je hodnotí nezávislí od -
borníci. Pravidelně proto zjišťujeme spoko-
jenost našich klientů se službami a dobro-
volně absolvujeme externí audity kvality,
které prověřují, zda jsou naše služby na do -
bré úrovni.

Jedním z auditů, kterým pravidelně pro-
cházíme, je tzv. Značka kvality, kterou udě -
lu je Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb ČR. Jejím cílem je poskytnout novým
uživatelům sociální služby či zájemcům o ni,
ale také jejich rodinným příslušníkům, jed-
noznačnou informaci o tom, jakou kvalitu
mohou od života v daném zařízení sociál-
ních služeb očekávat. 

Prvním hodnocením služeb prostřednic-
tvím certifikace Značka kvality jsme prošli
v roce 2014. Již tenkrát byly naše služby vní-
mány na vysoké úrovni, kdy jsme obdrželi
celkové hodnocení 4 hvězdy z 5 možných.
Byl to pro nás důležitý moment, který nám
potvrdil, že jsou naše služby kvalitní, a ta -

ké nás motivoval
k tomu, abychom
na sobě dále pra -
covali a pokusili se
při dalším hod no -
cení o získání pl -
né ho počtu hvězd.

Právě letos
při šla ona chvíle,
kdy jsme mo hli
znovu prokázat
vysokou úroveň

našich služeb. Nezávislí auditoři zjišťova -
li od klientů i jejich rodinných příslušní-
ků názor na ubytování, stravování, kultu -
ru, partnerství a péči. Získané informace
pro kázaly, že se naše služby v čase rozví-
její a vylepšují, a tak Domov u fontány
získal od auditorů nejvyšší možné ohod-
nocení, tedy 5 hvězd. 

Zvýšení kvality bylo vnímáno v mnoha
oblastech. Zlepšila se úroveň bydlení – nyní
jsou již všechna oddělení plně zrekonstruo -
vána a Domov tak může nabídnout nejen
komfortnější ubytování, ale i jednolůžkové
pokoje, o které je mezi klienty i žadateli velký

zájem. V rámci stravování se klade velký dů -
raz na individuální potřeby a přání klientů.
Připravuje se např. jídlo do ruky a klienti ma -
jí také možnost vyslovit přání, která jídla by
chtěli uvařit a v následujících týdnech se mo -
hou těšit, že budou zařazena na jídelní lístek.
Samozřejmostí je vaření z čerstvých surovin
od lokálních dodavatelů. V péči Domov vy-
užívá moderních přístupů, které reflektují
specifické potřeby klientů – uplatňuje se zde
např. hudební terapie, dotyková terapie či
dramaterapie. Také v péči je kladen velký
důraz na individuální potřeby klientů a na
to, aby bylo o klienty pečováno nejen pro-
fesionálně, ale i empaticky a citlivě. Pomysl-
nou třešničkou v poskytovaných službách je
pestrá nabídka kroužků, které mohou klien -
ti pravidelně navštěvovat, několikrát do roka
se pořádají výlety po okolí a každý týden se
klienti mohou těšit na zajímavou kulturní či
společenskou akci. Nejeden senior by jim jis -
tě mohl širokou škálu volnočasových aktivit
závidět. 

Jsme opravdu velice rádi za to, že vysoká
úroveň našich služeb přispívá k tomu, aby-
chom mohli našim klientům zajistit spoko-
jené a klidné stáří.

Domov u fontány

23. června si na -
še obec připo -
mněla 700. vý -
 ro čí od první pí-
semné zmínky.
Na oslavy byli
pozváni i brlož-
ští rodáci. Mezi
významné a za-
jímavé rodáky
musíme zařadit
i pana Ja na Vác -

lavka, který se narodil v květnu 1873. 
Pan Václavek měl čtyři sestry. Když mu

bylo devět let běhal jako správný kluk po le-
se s kamarády a během přeskakování pře-

kážky se zranil tak nešťastně, že ochrnul na
spodní část těla. Po této nehodě bohužel
musel být upoután na kolečkové křeslo. Jan
bydlel v místní hájence, kde v té době pobý-
val hajný Remsa.

Byl veselé a družné povahy. Velmi ráda ho
navštěvovala místní mládež. Společně zpí-
vali a vyprávěli si humorné příběhy. Také byl
obdařen výtvarným nadáním a neobvyklou
zručností. Vyřezával rámy k obrazům, do kte -
rých zasazoval zajímavé kompozice vycpa-
ných ptáků. Do dnešních dnů se zachoval
dětský vyřezávaný nábytek, který zhotovil
pro svoji neteř. Mimo jiné si dokázal vyrobit
i zubní náhradu, kdy si chybějící zub vybrou -
sil z prasečí kosti. 

Nicméně jeho největší zálibou bylo vy-
cpávání ptáků a drobných savců. Pan Vác-
lavek se chtěl o ptácích dozvědět co nejvíce.
Své znalosti čerpal hlavně z okolní přírody
a velké ilustrované knihy o ptačích druzích,
kterou vlastnil. Svými dokonale vycpanými
ptáky pak zásoboval okolní školy. O jeho záli -
bě psal také odborný učitel František K. Ro -
sů lek, který v roce 1909 sestavil obsáhlou pub -
likaci: „Pardubicko, Holicko, Přeloučsko“.

Poslední zásilku již nedokončil. Až z Ame -
riky přišla objednávka na vycpání krásných
kolibříků. Mozková mrtvice mu již nedovolila
pokračovat v započaté práci. Zemřel 21. čer -
vence 1926 ve věku 53 let. Je pochován na
hřbitově v Lipolticích.           Eva Urbanová

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Domov u fontány poskytuje služby oceněné 5 hvězdami

Jan Václavek – významný rodák obce Brloh
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POLICIE – vývoj na území
dnešní ČR a Rakouska

III. ČETNICTVO – 
vývoj na území dnešní ČR

1. Organizace Četnictva 
v období Habsburské monarchie

Jak bylo již řečeno dříve, četnictvo bylo vlast-
ně součástí armády. Jeho úloha byla však odliš-
ná, mělo v době míru zabezpečovat bezpečnost
a pořádek.

Oficiální název pro tuto armádní složku byl
c.k. četnictvo (v Uhrách pak Královské uherské
četnictvo). Do roku 1868 spadalo pod pravomoc
ministerstva války. Od tohoto roku pak náleželo
ministerstvu pro zemskou obranu. Co se týče
vlast ního výkonu, bylo četnictvo podřízeno zem-
ským a okresním politickým úřadům.

Hlavním úkolem četnictva bylo předcházet
páchání trestných činů a překračování zákonů.
Mezi nejdůležitější úkoly patřilo pátrání po zlo-
čincích, výkon vlastní hlídkové služby, udržování
pořádku na tržištích, slavnostech a podobných
akcích, kontrola podezřelých osob, eskortování
vypovězených cizinců za hranice apod. Toto byly
úkoly, dalo by se říci, na poli civilním. Co se týče
vojenské oblasti, bylo úkolem četnictva přede-

vším zadržování vojenských dezertérů a ochrana
civilních občanů před případným nedůstojným
chováním vojáků, ale i naopak.

Samotný četník musel být dobře znalý míst-
ních poměrů, vyžadovalo se po něm, aby ovládal
problematiku trestních a jiných (pro službu po-
třebných) zákonů. Co se týče jeho chování, není
potřeba se rozepisovat podrobně, jelikož jsem
se zmínil o této problematice již v kapitole „Po-
stavení obecní policie“. Četník stejně jako strážník
obecní, či státní policie musel se chovat ctnostně
a příkladně.

Do řad četnictva byli přijímáni především vo-
jáci v činné službě, někdy vysloužilí vojáci a občas
i civilní uchazeči.

Ještě bych se chtěl zmínit o účasti četníků
v I. světové válce. Jelikož četnictvo konalo službu
i na hranicích, přišlo jako první do střetu s nepřá -
telskými oddíly. Po dobu celé války operovali čet -
níci na frontě, ale konali i samotnou bezpečnost-
ní službu v týlu.

Příště o četnictvu v letech 1918–1939. 
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Bezpečné prázdniny
Prázdniny jsou za dveřmi. Doufejme, že léto,

které tak rychle začalo, taky rychle neskončí a če -
kají nás ještě letní dny plné pohody. Vždyť většina
z nás se těší na vysněnou dovolenou. Pro některé
rodiče je to ale také období starostí kam umístit

své ratolesti. Tam, kde jsou po ruce prarodiče, je
o starost méně. Ale ne všichni mají tuto možnost
hlídání. Některé děti tak musí zůstat samy doma.
Bylo by dobré, kdybyste jim předali pár rad, jak
se bezpečně chovat.

1.  Uzamkni při odchodu z bytu nebo z domu
řádně dveře! Nenos klíče viditelně na sobě!

2.  Neotvírej neznámým lidem! Když jsi sám do-
ma, neříkej do telefonu, kdy se rodiče vrátí!

3.  Nechoď nikam s neznámými lidmi a neber nic
od cizích lidí!

4.  Vždy informuj rodiče o tom, kde jsi a co děláš!
5.  Oznam neprodleně rodičům nebo na policii,

když tě někdo obtěžuje a když tobě nebo ka-
marádům někdo ubližuje!

6.  Dávej pozor na své kolo! Nenechávej ho venku
bez dozoru! Jinak je nutno kolo připevnit k pev -
nému stabilnímu objektu řetězem nebo lankem
se zámkem!

7.  Nezapomeň, že samostatným cyklistou můžeš
být až od 10 let! Do té doby můžeš do silniční -
ho provozu jen s osobou starší 15 let! Používej
cyklistickou přilbu!

8.  Chovej se ukázněně i jako chodec! Nepřecházej
mezi zaparkovanými vozidly nebo na místech,
kde je znemožněn výhled! Vždy se dobře roz-
hlédni na obě strany!

9.  Nehraj si na vozovce ani v její blízkosti!
10.  Buď opatrný při hře na hřišti, koupání v ryb-

níku (či koupališti) i při procházce v lese!

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

MĚSTSKÁ POLICIE 
informuje

Trh práce 
na Přeloučsku

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

K 31. 5. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem
229 632 uchazečů o zaměstnání. To je o 13 166 mé -
ně než v dubnu a o 78 889 osob méně než před
rokem. Zároveň jde o nejnižší hodnotu od červen-
ce 1997, kdy bylo bez práce 222 374 lidí. Z celko-
vého počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém
měsíci 207 287 dosažitelných uchazečů. Podíl ne-
zaměstnaných osob klesl na 3 % (duben 2018 –
3,2 %, květen 2017 – 4,1 %). Meziměsíčně i meziroč -
ně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměst -
navatelé jich v květnu nabízeli prostřednictvím
ÚP ČR 283 243, z toho 16 776 pak v rámci dohod
mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Cel-
kem 194 049 volných míst bylo vhodných pro ci-

zince. V mezinárodním srovnání měla ČR podle po -
sledních dostupných dat EUROSTATU (za duben
2018) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI 
OKRES PARDUBICE 5/2018 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v ob-
cích s rozšířenou působností Pardubického kraje:
Přelouč 2,7 %, Pardubice 1,9 %, Holice 2,0 %

Vybrané obce region Přeloučsko – 
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích 

je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc květen 2018
byla v obcích regionu Přeloučsko:
Morašice 6,4 %, Sovolusky 5,6 %, Pravy 4,5 %,
Přepychy 4,3 %, Hlavečník 4,3 %, Litošice 4,2 %,
Jedousov 3,7 %.

Kontakty:
ředitelka                                              950 144 407

martina.malinska@pa.mpsv.cz

zprostředkování zaměstnání
vedoucí oddělení                              950 144 401
NSD – hmotná nouze              950 144 520/503
SSP                                       950 144 501/502/504
příspěvek na péči                      950 144 521/505
dávky OZP /průkazky/                     950 144 506

Další informace najdete na:
www.portal.mpsv.cz 

JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti
Krajské pobočky v Pardubicích

název
Uchazeči (UoZ)

o zaměstnání  
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %
Přelouč 155 2,3
Chvaletice 60 2,7
Choltice 17 2,4
Břehy 18 2,3
Řečany n/L 6 0,6

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

Prázdniny v Jakub klubu
V květnu a červnu jsme se věnovali

preventiv nímu programu, který byl zamě-
řený na bezpečnost o prázdninách. Protože
děti jsou vystavovány mnoha nebezpeč-

ným situa cím, je důležité, aby věděly, jak se chovat a také
jak reagovat v některých nepředvídaných situacích. Věříme,
že jim informace budou užitečné a prázdniny si budou uží-
vat s opatrností. 

A máme tu prázdniny!!! Čas, na který se všechny děti nej-
více těší. Nebudou muset brzy vstávat do školy, nebudou
muset psát domácí úkoly, nečekají je písemné práce. Samo-
zřejmě i my v klubu se budeme věnovat hlavně zábavě a od-
počinku. Rádi bychom, aby děti během prázdnin měly mož-
nost poznat spoustu nových věcí a načerpaly nové zážitky se
svými kamarády. Naplánovány máme tři výlety. Jedním
z nich bude výlet do Papilonia v Praze. Dále pak výlet do
zábavního parku Mirakulum. A poslední plánovaný výlet
bude do Bioparku Štít.

Pokud nám bude přát počasí, vydáme se k rybníkům v oko-
lí, abychom se vykoupali. Samozřejmě nebudou chybět oblí-
bené aktivity, jako Člověče, nezlob se, karty, fotbálek, basketbal,
líný tenis a také počítač. Během prázdnin se budeme věnovat
i tvoření a na přání i rozvoji individuálních dovedností. Bude-
me vyrábět drobné výrobky (např. mýdla, náušnice). S prací
dětí pak seznámíme veřejnost 8. září 2018 v rámci akce
Den Aktivní Přelouče.

Během letních prázdnin se bude intenzivně pracovat na
novém dřevěném plotu na zahradě, výstavbu kterého finanč-
ně podpořila společnost Sev.en EC, a.s., Elektrárna Chvaletice.
Děkujeme!

Během prázdnin jsme v klubu pro děti každé pondělí –
čtvrtek v čase 11:00 – 15:00. 

Od 30. 7. – 2. 8. 2018 bude klub zavřený, protože bude pro-
bíhat sanitární týden – budeme malovat!
                                                                   Mgr. Mirka Škávová,
                                                                    vedoucí služby

PODPORA RODINY
Blíží se prázdniny, počasí horké a všichni jsou

již letně naladěni. Těší se na pobyty u vody, do-
volené a odpočinek od školy. My se také těšíme
na zasloužené dovolené.

Někteří by mohli mít obavy, že na dva měsíce zavřeme a ne -
budeme vydávat potraviny, nebude fungovat šatník a nebude
možné se přijít poradit. Po celé léto zajistíme běžné fungo-
vání všech našich služeb – tj. každé pondělí odpoledne ambu-
lance, vydávání potravinové pomoci a naše dobrovolnice Lída
otevře charitní šatník většinu pondělků i během prázdnin.
Aktuálně vás budeme informovat na našem webu a na letácích.
Přejeme vám všem pěkné léto. 
                                                                 Bc. Renata Šimíčková,
                                                                sociální pracovnice 

PODPORA PRO PĚSTOUNY 
Naše služba aktuálně spolupracuje se 14 pě stouny. Zajiš-

ťujeme jim doprovázení v jejich náročné práci, aby zvládli
pro svěřené děti vše zabezpečit a vytvořit jim náhradní do-
mov. O prázdninách se s pěstouny připojíme k Jakub klubu
a využijeme nabídku zajímavých výletů! Na loňský DinoPark
ještě hodně dětí vzpomíná. 

Pokud Vás zajímá, jak probíhá „doprovázení pěstounů“,
budeme mít stánek na akci DEN AKTIVNÍ PŘELOUČE 8. 9.
2018 za školou a rádi zodpovíme všechny dotazy. 
                                                   Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová,
                                                  zastup. ved. 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
V červnu jsme se rozloučili se třemi matu-

rantkami, které působily jako dobrovolnice,
jedna v Jakub klubu a dvě v Domově u fontá -

ny u se niorů. Moc děkujeme za výjimečné nasazení pro dru-
hé a přejeme hodně štěstí a radosti v dalším studiu i v osob-
ním životě!

Inzerce
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Rozžíhá Maria svíce v nás
Dobrý den, sestry
a bratři, nadpis člán -
ku je zároveň název
mládežnické písně,
kterou jsem se na-
učil na faře v Kutné
Ho ře, když jsem tam
na stou pil jako „pas -

torační asistent“. 1. září 1999 mě přijal do své
die céze královéhradecký biskup D. Du ka
a já mohl obdivovat historii nádherné ho
měs  ta a zde jsem se seznámil s životem čes -
ké církve. Zde jsem rok ministroval u sv. Bar -
bory, dělal kostelníka u sv. Jakuba i u koste -
la Nanebevzetí Panny Marie Na Náměti,
jezdil s arciděkanem Hronkem na mše,
trochu učil náboženství na bisk. gymnáziu,
setkával se s řeholními sestrami Voršilkami,
které u gymnázia bydlely, zpíval ve chrá-
movém sboru, a s kaplanem Prokopem
Brožem pomáhal s mládeží. V historické
části jsem potkal i filmaře, kteří zde natá-
čeli u Jakuba, nebo vedle jezuitské koleje
u Barbory některé scény do filmů. Byl to
můj začátek a vždycky jsem se cítil v ČR ja -
ko doma! Zde působil jako kaplan nynější
plzeňský biskup Mons. T. Holub, kdysi hlav -
ní kaplan Armády ČR nebo již bývalý dě-
kan UK, Teologické Fakulty P. Brož. Naše
mládež ukončila vzdělání a budou začínat
novou životní etapu, začnou pracovat, pro -
tože „všude se musí makat“ a přeji jim, aby
našli práci a pomoc u dobrých lidí, jako
jsem ji našel i já. V Přelouči začínáme 1. 7.
2018 Mariánskou poutí prázdniny na Sva -
tém poli mší v 10 hodin, přijede pan kap-
lan z Poděbrad, P. Vojtěch Novotný, který
se pak stěhuje do Říma dělat spirituála
v kněžské koleji Nepomučenum. Začínají
prázdniny, prostor pro odpočinek, dovo-
lenou, ztišení. Dejme prostor Bohu, bibli,
modlitbě, protože bez Boha je prázdno
v du ších. Kéž nás přímluva Panny Marie
ochraňuje na cestách a pomáhá rozžíhat
světlo víry. Požehnaný čas prázdnin, ale
i ochranu sv. Kryštofa a andělů přeje váš 

P. Pilka Lubomír.

Velehrad víry
Již tradičně se slaví Cyrilo-Metodějská

pouť na Velehradě ve dnech 4.–5. červen-
ce, spojená s kulturní akcí Dnů dobré vů-

le. Po revoluci v dubnu 1990 navštívil Ve-
lehrad i papež Jan Pavel II. Jezdívám sem na
duchovní cvičení, a ubytujeme se v Pout-
ním domě Stojanov. Velehrad duchovně
spravují od roku 1890 jezuité a v exercič-
ním domě slouží sestry Cyrilometodějky. 

Stojanov je první exerciční a poutní
dům u nás. Jeho jméno připomíná zakla-
datele domu ThDr. Antonína Cyrila Sto-
jana (1851–1923). Byl to kněz, veřejně čin -
ný, poslanec v říšském i zemském sněmu,
poté senátor v Parlamentu ČSR, v letech
1921–1923 olomoucký arcibiskup, svo-
lavatel unionistických kongresů na Vele-
hradě. Chtěl založit ženskou kongregaci,
která by se charitativní a pastorační čin-
ností zapojila do unijních (sjednocujících)
snah církve. Tento záměr začala totiž už rok
po jeho smrti naplňovat Cyrilometoděj ská
družina. Matkou zakladatelkou kongre-
gace sester Cyrilometodějek byla Marie
Růžena Nesvatbová. Její laické členky se od
počátku pustily do charitativní činnosti,
výchovy mládeže, ekumenismu i misií.
V no vě budovaných ústavech a třídách
pomocných škol se potřebným dostala
péče i první přiměřená výuka. Kongrega-
ci sester sv. Cyrila a Metoděje prohlásil za
kanonicky zřízenou 8. září 1928 olomouc-
ký arcibiskup Leopold Prečan. 

MONS. JAN ŠRÁ -
MEK – (na obrázku)
(1875–1956) Kněz,
po slanec, ministr, za -
kla datel ČS Lidové stra -
ny, a pozdější předseda
exi lové československé

vlády v Londýně vzal na sebe úkol: pro kon -
gregaci Cyrilometodějek vyřídit církev ní
a státní souhlas a postaral se i o její hmot né
zabezpečení. P. Jan Šrámek měl s Kongre ga -
cí ses ter sv. Cyrila a Metoděje nedobro vol -
ně spojeno ještě několik měsíců života po
svém zatčení v roce 1948. STB jej držela v in -
 ternaci právě v části brněnského řádové -
ho domu cyrilometodějek. Přístup k ně mu
měla jen určená řeholnice a Brigitě Potě-
šilové se přes přísná opatření STB podařilo
k němu přivést kontaktní osobu. Sestra Bri -
gita za to zaplatila několika měsíci života
ve vězení. Po zrušení klášterů byl nezákon-
ně internován v Nové Říši, v Brně, ve Valdi-
cích a naposled na zámečku v Roželově.
Mons. Šrámek zemřel pod cizím jménem

Čestmír Císař dne 22. 4. 1956 v Praze na Bu-
lovce. Pohřben byl tajně 25. 4. 1956 ve Vel-
kém Týnci u Olomouce a po revoluci slav-
nostně v září 1991 na hřbitově na Velehradě.
V propagandistickém 5. dílu Majora Zema-
na: „Hon na lišku“ je zakomponován i ne-
úspěšný útěk Mons. Jana Šrámka a sekre-
táře P. Františka Hály (+1952v internaci)
z republiky na letišti u Rakovníka.

POUTNÍ DŮM
VE LEHRAD – ŘÍM
(www.velehrad.it)
byl darován kardiná -
lu Beranovi, papežem
Pa v lem VI., v roce 1967.
Beranův úmysl byl:

„Dát duchovní pomoc českým věřícím
katolíkům žijícím mimo vlast, aby ne-
ztratili národní identitu a drahocenný
poklad křesťanské víry a také podpo-
rovat věřící v domově“. V roce 1946 byl
jmenován 33. arcibiskupem pražským.
Od roku 1949–1963 byl Beran protipráv-
ně internován. Nesměl po bývat v Praze,
a když byl jmenován papežem Pavlem VI.
Kardinálem a odjel do Říma, nepovolili mu
vrátit se domů, stal se vyhnancem ve Va-
tikánu a zde byl i pohřben vedle papežů.
Slavnostně byl pohřben do ma, na sv. Voj-
těcha v katedrále sv. Víta dne 23. 4. 2018.
Je ho sekretářem v Římě byl pozdější po -
moc ný pražský biskup Jaroslav Škarvada. 

PASTORAČNÍ DŮM VELEHRAD

(www.pdvelehrad.cz) v Itálii zakoupil
v roce 1969 pro potřeby českých exulantů
kardinál Josef Beran, nedávno pohřbený
v katedrále sv. Víta v Praze. Tento dům slou -
ží pro rekreaci, spravuje ji Arcibiskupský se -
minář v Olomouci, nachází se zde český
kněz P. Antonín Hráček, dále správce ob-
jektu a kuchař, má 48 míst k ubytování
a rekreaci, je to v blízkosti Dolomitů v Al-
pách a je to krásné místo.             L. Pilka 

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

STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ
A JEZDECTVÍ  POŘÁDALA 

1. ROČNÍK  KLADRUBY RACE –
31. 5. 2018

Střední škola chovu koní a jezdectví uspořádala tzv. 1. ročník pře-
kážkového běhu Kladruby Race.

Akce s názvem Kladruby Race se konala ve čtvrtek 31. 5. 2018
v prostorách naší školy. Na tento závod se přihlásilo 54 závodníků
ze SOUZ Chvaletice, 8 závodníků z Gymnázia Přelouč, 3 závodníci
veřejnost a ostatní závodníci byli žáci naší školy, kteří to měli povinné.

Závod byl 5,2 km dlouhý s 11 nelehkými překážkami, běžel se po
vyznačené trase v nerovnoměrném terénu, který prověřil fyzickou
zdatnost a také psychickou odolnost při překonávání překážek s různou
obtížností u všech závodníků. Soutěžící překonávali celkem 11 netra-
dičních překážek – brodění potoka, přejít přes kladinu, plížení pod pře-
kážkou ve vodě, přenost pytlů s pískem, přeskoky přes klády a další.

Závod proběhl za teplého slunečného dne, v hezkém prostředí naší
školy . Po celou dobu závodu nás provázela dobrá nálada a nadšení.

Doufám, že se tato akce stane každoroční tradicí naší školy.
Iveta Vejnarová, Ing.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec škol-
ního roku, pardubická krajská policie by rá-
da dala občanům několik cenných preventiv-
ních rad na prázdniny. V první řadě bychom
rádi apelovali na rodiče ve vztahu k vysvěd-
čení, aby byli při hodnocení neúspěchů svých
dětí rozvážní a nezvýšili se nám počty po-
hřešovaných dětí.

Jako každoročně se řada z nás chystá na
dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Obdo-
bí prázdnin je v tomto ohledu poměrně ri-
zikové z důvodu vysokých denních teplot,
oprav komunikací, uzavírek, tvoření se ko-
lon nebo teplotních změn povrchů komu-
nikací. Současně je v létě vyšší pohyb mo-
torkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. Proto
policisté radí řidičům, aby:
•  byli zvláště pozorní a ohleduplní,
•  na cesty se vydávali odpočatí a s časovou

rezervou,
•  cestu si naplánovali, případně si aktuali-

zovali navigaci a sledovali aktuální doprav-
ní značení,

•  zajistili si během cesty dostatek tekutin,
•  a při cestování měli řádně upevněný ná-

klad ve vozidle. 

Cyklisté by měli používat ochranné po-
můcky – helmy a chodcům i cyklistům by-
chom doporučovali vždy při snížené vidi-
telnosti používat reflexní prvky.

Pokud rodiče posílají své děti na letní
tábory, měli je poučit o rizicích úrazů. Zá-
roveň by měli vybírat tábory, které mají pro-
věřený personál, tábory, které poskytují kva-
litní služby a odpovídající hygienické zázemí.
O dětech, které na tábory nejezdí, by rodi-
če měli mít přehled, měli by vědět, jak tráví
svůj volný čas a zde je na místě poučení dětí
o rizicích užívání alkoholu a jiných návyko-
vých látkách.

Na místě je jistě i důležité zmínit rizika
sociálních sítí. Policie ČR v žádném přípa-
dě nedoporučuje dětem ani dospělým sdílet
na sociálních sítích fotografie z probíhajících
dovolených, neboť je to jako pozvánka pro

zloděje do prázdného domu či bytu. Pokud
odjíždíte mimo domov, je vhodné se do-
mluvit s příbuznými či sousedy, aby vám ne -
movitost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné
jsou i různé typy technického zabezpečení
objektů.

Pokud se chystáte do kempů či pod stan,
dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují
na krádeže z otevřených stanů, chatek, kra-
dou i jízdní kola a zkrátka vše, co jim přijde
v neuzamčených objektech pod ruku. 

Pokud budete cestovat do zahraničí,
zkontrolujte si před cestou platnost cestov-
ních dokladů všech členů posádky a zjistěte
si důležitá telefonní čísla a konzulátní mís-
ta v zemích kam cestujete. Důležité rady
a upozornění na rizika spojená s cestami
do zahraničí naleznete na stránkách Minis-
terstva zahraničí ČR. Jistě přínosný je i pro-
jekt Dobrovolné registrace občanů ČR při
cestách do zahraničí tzv. DROZD.

Krásné letní dny vám přeje
              por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
              tisková mluvčí policie 
              Pardubického kraje

POLICIE RADÍ PŘED PRÁZDNINAMI 
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Na regulaci Labe pracovali i zajatci italského
původu. V pamětní knize z Trnávky se píše o je-
jich ubytování v hostinci čp. 25. „… chodili po-
nejvíce do kamenných lomů do Chvaletic vždycky
s vojenskou hlídkou v čele; chodili ponejvíce vždy
s dobrou náladou a za krásného zpěvu.“ Zatímco
u Srbů a Rusů sehrávala svou roli slovanská sou-
náležitost, Italové zaujali především svou elegan-
cí, bezprostředností, veselostí a nádherným zpě-
vem. U Semína vystřídalo Srby 40 Italů, bydleli
zde také v dřevěných boudách a i oni o nedělích
navštěvovali okolní vsi a snažili se za výpomoc
sehnat jídlo, kterým mohla být např. „bona su-
pa“ – dobrá polévka či selský chléb. Na semínské
pouti v létě roku 1917 se projevili jako dobří ta-
nečníci (ku spokojenosti místních opuštěných
dívek). „Chování jejich prozrazovalo jistý stupeň
vzdělanosti,“ pochvaloval si Josef Hanuš.

Mohutné rypadlo vyrývalo nové řečiště a ital-
ští zajatci opět zpevňovali břehy kameny. Josef
Hanuš zaznamenal ve svých vzpomínkách scény
velmi poetické: „U semínského převozu, u boudy,
jídali. Po večeři při soumraku, když zaklinkal zvo -
nek na vížce kostelíku klekání, tu hoši jako na po-

vel vstali z lavice, sňali čepice s hlav a pokleknuv-
še na palouku na pravé koleno, zazpívali sborem
„Ave Maria“…hlasy čistými, mezi nimiž vysokým
hlasem, tenorem, vynikal mladík 23letý – učitel
od Ascolli. Posluchači dojati slzeli, vzpomínajíce
na své hochy v dalekých bitevních polích. Nato
sedli zajatci na široké nákladní lodi, jako na povel
vesly zabrali a za veselých ohnivých písní pluli k La -
bětínu. Hlučné „Evviva Italia“ táhlo k lesům lito -
šickým jako pozdrav daleké vlasti.“

Nepřátelé?
Když přišli zajatci do Kladrub nad Labem, se-

děli pod velkým dubem před zámkem. Byli špi-
naví a v otrhaném oblečení. Místní mládež měla
na úkor jejich vzhledu různé poznámky a spolé-
hala na to, že jí zajatci nerozumí. O to víc je pře-
kvapilo, když jeden voják vstal a začal česky hro-
movat. Byl to patrně volyňský Čech, jenž všem
uštěpačným poznámkám dobře rozuměl.

Tato vzpomínka je vcelku výjimečná. Ostatní
nám zachycují téměř idylický vztah domácího
obyvatelstva a válečných zajatců (ovšem již z po-

válečné perspektivy – takové jsou i dodatečně
psané kronikářské zápisy). Místními obyvateli
ne byli vnímáni jako vojáci nepřátelských armád,
které svými zbraněmi ohrožují jejich nejmilova-
nější. Byli přijímáni jako oběti války. Naši předci
doufali, že tak jako oni pomohli zajatcům, stejně
tak někdo tam daleko pomůže jejich nejdražším
mužům, synům, vnukům.

(Pokračování příště)
Martin Štěpánek
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Státní okresní archív Pardubice, fond Archív města
Přelouče, Pamětní kniha komorního města Přelouče
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Pamětní kniha obce Trnávky. Dostupné na www.trnav-
ka-obec.cz.
HANUŠ, Josef. Z války. Hrst vzpomínek. Krajem Pern-
štýnův, roč. VII, 1926–1927, s. 49–53, 72–74.
HÁJEK, Jiří. Jiřího Hájka Kronika kladrubská: kniha třetí.
Kladruby nad Labem: L. Gotthardová, 2013.
HUŇÁČEK, Miloslav; ŘEHÁČEK, Jan; KLICPERA, Jiří;
KLICPEROVÁ, Lenka. Válečná nemocnice Karanténa
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Váleční zajatci na Přeloučsku 
1915–1918

První světová válka znamenala mimo jiné vel-
ké přesuny obyvatelstva. Mnozí docestovali tam,
kam by se za jiných okolností nepodívali. Jejich
život by zůstal i nadále omezen na mikroregion
jejich poklidného městečka či vesnice. Muži z Pře -
loučska se tak ocitli na srbské, haličské či italské
frontě, jestliže se dostali do zajetí či vstoupili do
formujících se československých legií, docestovali
ještě dál. Legionáře v Rusku nakonec čekala cesta
kolem světa.

Se světem se ale setkávali i ti, co zůstali doma.
Na konci léta a na začátku podzimu roku 1914
přicházeli do Přelouče první uprchlíci z Haliče,
zasažené válkou. Soužití s nimi v době válečné bí-
dy nebylo vždy bez problémů, nejvíce sporů na-
stalo s příchozím ortodoxním židovským obyva -
tel stvem, které se svými striktně dodržovanými
tradicemi značně lišilo od většinového obyvatel-
stva, a dokonce i od do jisté míry asimilovaného
židovského obyvatelstva Přelouče. Přeloučský
kronikář lakonicky tento problém shrnuje slovy:
„Náboženský fanatismus!“

Zprávy z bojišť v cizině přinášeli také ranění.
Ti byli hlavním zdrojem informací o tom, jaká je
skutečná podoba této války. Na rozdíl od kore-
spondenčních lístků či tiskovin nemohla být jejich
výpověď cenzurována. K ohromné koncentraci
raněných došlo v Pardubicích, kde byla vybudo-
vána tzv. Karanténa pro 10 000 raněných. (Mezi
nimi byli např. i turečtí vojáci, kteří později zajíž-
děli na Přeloučsko a Chlumecko, sháněli chléb,
mouku a vejce a vraceli se zpět s těžkými ranci
na zádech.) Po jednáních s pardubickou Karan-
ténou bylo několik desítek raněných už od konce
roku 1914 hospitalizováno i v Přelouči.

Hlavní pozornost budeme však dnes věnovat
jinému druhu setkání obyvatel Přeloučska se „svě-
tem“. Tím byli váleční zajatci.

Uprchlí zajatci
Zajatci nepřátelských armád byli internováni

i na území Čech, např. u Milovic a v Josefově. Zprvu
bylo obyvatelstvu zakázáno s nimi navazovat
kontakt, skutečnost byla záhy zcela odlišná.

V přeloučské pamětní knize je opsána tato
zpráva z tiskovin ze dne 24. 8. 1915: „Ve čtvrtek
dne 19/8 nalezli lidé, houby sbírající u Lohenic
u Přelouče, 2 ruské zajatce, kteří dle udání při do-
pravě vlaků prchli a v lesích po 18 dní o hladu se
zdržovali. Byli dovedeni k starostovi obce, jenž je
dal dopravit na četnickou stanici v Přelouči. Oba
byli prý v bojích u Varšavy.“ Přeloučský kronikář
Josef Ledr komentuje tuto událost větou: „Ubozí
chtěli nejspíše vydati se na cestu do domova, jak
mnoho podobných případů bylo hlášeno.“

O takových případech nás informuje ve svých
vzpomínkách semínský učitel a významný pře-
loučský a pardubický muzejní pracovník Josef

Hanuš: „Vsí procházeli zajatci Rusové i Srbové,
kteří uprchli z tábora josefovského a dali se na ces-
tu podle Labe. Slova „četník“ se báli a vyhýbali se
Kladrubům. Zatím se vědělo, že kladrubský čet-
ník vyhýbá se při obchůzce salaši Na Lhotkách.
(Zde se zajatci skrývali, viz dále – pozn. autora.)

Ve škole v S. přečasto se zastavovali a na chod -
bě, kde visely mapy Rakouska-Uherska a Evropy,
se zájmem si ukazovali, kde se jejich vlast nalézá
a jak vzdáleni jsou od ní.

Jednoho zářijového, sychravého večera 1917
bylo zaboucháno prudce na domovní dveře. Při
otevření klesl na kolena italský uprchlík z milo-
vického tábora. Sepjal ruce a pravou rukou sahal
na nakloněnou hlavu. Byl silně unaven. Byl uveden
do bytu. Pokud bylo možno se srozuměti, byl to
mladý muž, příjemného chování, městský úřed-
ník, jménem Francesco Tonelli ze Syrakus. Uka-
zoval, že má doma tři malé děti. Znova prosil
o nocleh. Co zbývalo, než ubohému vyhověti, tře -
ba se vědělo, že tento příkaz lidskosti Terezín by
od měnil žalářem.“ Francesco spal až do poled-
ne dru hého dne a vybaven darem čistého prá d -
la odešel.

Zajímavá je Hanušova zpráva o tom, že v stra -
šovských lesích v salaši v místě zvaném Na Lhot-
kách vznikl jakýsi stálý úkryt pro prchající zajatce
různých národností. Na zemi bylo nastláno ryb-
níční rákosí a místní vypomáhali i donášeným
jídlem. „V noci (uprchlí zajatci) vydávali se na dal-
ší cestu nejistou. Ochotný převozník, děda Kře-
menáků, který měl 3 syny na vojně, převážel uprch-
líky přes Labe. Nejednou to byli ruští důstojníci,
kteří s mapou v ruce šli do lesů litošických.“

Zajatci nasazení na práci
Zajatci začali být využíváni jako levná pracov-

ní síla a hlavně náhrada za muže, kteří odešli do
války. Přeloučská pamětní kniha se již roku 1915
zmiňuje o ruských a srbských zajatcích na hospo-
dářských pracích v Přelouči. Konkrétnější je pak
zápis o událostech roku 1916. Městská rada tehdy
požádala u Zemského ústředního ústavu práce
v Praze o přidělení 20 zajatců. 21. února bylo do
Přelouče dopraveno 15 ruských zajatců ze zaja-
teckého tábora u Mostu a ti byli přiděleni někte-
rým rolníkům. (Vedle zajatců sem bylo na práce
posláno i 19 vojínů rakousko-uherské armády.)
V době kampaně v cukrovaru přišlo dalších 67 rus -
kých a 9 srbských zajatců. Roku 1917 je v přelouč -
ské pamětní knize konstatováno: „Domácích děl -
níků není.“ Proto bylo 9. 3. posláno na Přeloučsko
7 objednaných srbských zajatců z tábora v Brou -
mově. Byli přiděleni jednotlivým hospodářům.

Zajatci se tak dostali do Přelouče, ale využí-
váni byli i v širokém okolí. I za války pokračovaly
regulační práce na Labi. Josef Hanuš vzpomínal
na Srby pracující mezi Přeloučí a Labětínem tak-
to: „Byli to hoši urostlí a statní. Na břehu labském
měli vystaveny prkenné boudy, kde noclehovali.
U bud byla kuchyně, kterou obstarával kantýnský

pražské firmy Krulišovy, která prováděla práce na
Labi.“ Jejich práce byla těžká. Bylo narovnáno ko -
ryto řeky a odděleny její zákruty. Do nich byla vy-
vážena hlína a písek a břeh byl zpevňován kame-
ny, dováženými na velkých lodích z chvaletického
lomu. Přesto se Srbům na této práci líbilo a ne-
radi se později vraceli do Josefova. To způsobila
jistě i relativní volnost, kterou tu zvláště o nedě-
lích mívali. „V neděli pravidelně chodili zajatci do
Lhoty, Labětína, Spytovic, Řečan, Semína a Stra-
šova. Ve statcích a chalupách nabízeli se ku pra-
cím: pomáhali v kuchyni, na dvoře, ve stodole, na
poli a na louce… Do kuchyně nanosili vody a dří -
ví, rozštípaného na polínka. Zvlášť byli ochotni
vůči ženám, vědouce, že za vykonanou práci bu-
dou odměněni chutným koláčem a jídlem. Po-
máhal-li zajatec hospodáři ve stodole nařezati
řezanky na celý týden a ve chlévě podestlati do-
bytek, byl jist, že dostane kuřivo.“ I v semínské
škole zatápěl Srb a Makedonec a těšili se na vdol-
ky nebo knedlíky se zelím.
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V létě roku 1992 se u brněnské vily Tugendhat
konala známá jednání, která vedla k rozpadu Čes -
ké a Slovenské Federativní republiky. Málo kdo ví,
že u těchto jednání byl i přeloučský rodák Zdeněk
Mifek, který nyní žije v Praze. Přinášíme Vám s ním
rozhovor.

Jaký je Váš vztah k Přelouči?

Narodil jsem se roku 1939 a v dětství a mládí
jsem žil v Přelouči ve Fibichově ulici v domě čp. 898.
Otec (který byl spolužákem a kamarádem Fran-
tiška Filipovského) pracoval v Radiotechně a mat -
ka v cukrovaru. V Přelouči jsem chodil do obecné
školy, později do měšťanky na náměstí. Žil jsem
v tomto městě do roku 1960.

Jak vzpomínáte na své dětství v Přelouči? 

S kamarády jsme si hráli u lesa Borek a chodili
jsme i po okolí. Vzpomínám rád na učitele tělo-
cviku Hrabince, chodil jsem cvičit i do sokolovny.
V zimě jsme bruslili na Račanském rybníku, v létě
jsme se koupali v Labi v tzv. proudech.

Pamatujete si na nějakou událost z druhé svě-
tové války?

Samozřejmě. Na Vánoce 1943 mi chtěla mat-
ka koupit nějaký dárek. Nechala mne před prodej-
nou, abych nevěděl, co mne kupuje. Omylem jsem
před výlohou zatahal za rukáv německého esesá -
ka, který bydlel v protějších kasárnách. Ten esesák
mne v náručí odnesl do společenské místnosti
kasáren, kde seděli další vojáci a zpívali „Stille Nacht,
heilige Nacht“. Matka si mne potom z kasáren ne-
bojácně odvedla. Ruličky bonbonů, které jsem
od vojáků dostal, jsem musel vyhodit, co kdyby

byly otrávené. Květnových událostí roku 1945
jsem se účastnil s otcem.

Jak šel Váš život po přeloučském pobytu?

Po měšťance jsem absolvoval Vyšší průmys-
lovou školu chemickou v Hradci Králové, násled-
ně jsem krátce studoval na VŠCHT v Pardubicích
a působil jako chemik. Pracoval jsem nejprve ve
firmě UMA Semtín a pak v Praze u firmy Techno-
export. V té době jsem založil rodinu. Kvůli práci
jsem ještě vystudoval právnickou fakultu. Také
jsme pracoval v Modřanských strojírnách, které
vyráběly vybavení pro elektrárny (tudíž jsem se
pracovně dostal i do Chvaletic). V Praze-Modřa-
nech žiji dodnes.

Vy jste měl docela zajímavou úlohu v událos-
tech v Československu na přelomu 80. a 90. let,
co nám k tomu řeknete?

Tehdy jsem se dostal i k politice. Působil jsem
v Ústředním sekretariátu Československé strany
socialistické. Od tehdejšího poslance Federální-
ho shromáždění dr. Bohuslava Kučery jsem dostal
v těch památných dnech sametové revoluce úkol
otevřít dveře na balkon budovy Melantrichu na
Václavském náměstí a stál jsem vedle Václava Hav-
la, který hovořil k zástupu lidí. S Havlem jsem se
setkal už dříve, v době, kdy byl hlídán StB. Před
domem mých rodičů v Přelouči pak stávala hlíd -
ka StB. Jednou jsem jim donesl v zimě na zahřátí
kafe a oni hned odjeli pryč.

Jak se vyvíjela Vaše porevoluční politická kariéra?

Od 18. prosince 1989 jsem byl posledním před -
sedou Národního výboru v Praze-Modřanech. Po

vzniku městských úřadů na podzim 1990 jsem
byl čtyři měsíce starostou, pak jsem ale rezignoval.
Také jsem byl jedním ze zakladatelů obnovova-
ného Svazu měst a obcí a v době dělení federace
jsem se účastnil jednání ve vile Tugendhat v Brně.

Slováci si chtěli založit svoji pobočku Svazu měst
a obcí a já jsem byl členem delegace. Jednal jsem
i s Jánem Čarnogurským (tehdejším předsedou
slovenské vlády) a bylo zřejmé, že se Slovensko
chce odtrhnout. Na těchto jednáních jsem byl
protokolářem.

Navštívíte ještě občas Přelouč? Chtěl byste
občanům něco vzkázat?

Kdykoliv jedeme se ženou přes Přelouč, tak se
zastavíme, projdeme se podloubím, po náměstí
a parku a stavíme se na hřbitově. Přeji všem sou-
časným Přeloučákům, jejich dětem a vnukům
pevné zdraví s tím, aby Přelouči zachovali svou
přízeň a nenechali se otravovat řečmi, jak se zde
tahal vůl na věž.

Děkujeme za rozhovor.
Ptal se M. Pešta

OBRÁZKY Z VELKÉ VÁLKY – 3. DÍL Zatímco do Strašova
o nedělích docházeli
za jatci za prací, místní
rodák Václav Štěpánek
bojoval ve válce. Na-
rukoval 9. 1. roku 1915
k 30. pěšímu pluku v Li -
berci. I když se vrátil
ja ko válečný invalida,
pracoval ještě po válce
jako tesař při regulaci
Labe, oženil se a zalo-
žil rodinu. Zemřel před -

čas ně ve 42 letech 23. 6. 1930 v důsledku vyhřez -
nutí míchy, což dle všeho způsobilo válečné zranění

Dobová pohlednice Semína, na níž je zachycen
i prastarý románský kostelík, 
zmiňovaný v dnešním článku

Kamenné zpevnění břehů Labe mezi Přeloučí a Se -
mínem. Vytvořila ho ruka českého dělníka, nebo
válečného zajatce srbského či italského původu?

Rozhovor s přeloučským rodákem Zdeňkem Mifkem
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Leopold se narodil 5. května 1774 ve vídeň-
ském císařském domě jako devátý potomek
císařského páru Marie Terezie a Františka Ště -
pána Lotrinského. Přestože to byl syn, jeho pří -
chod rodiče nijak nevzrušil. Následník trůnu
prvorozený syn Josef byl již dávno na světě, ale
dějiny zamíchaly kartami zcela jinak. Když Jo -
sef roku 1790 coby bezdětný nečekaně zemřel,
do čela říše se postavil právě Leopold. 

Leopold velkovévoda toskánský
V osmnácti letech roku 1765 uzavřel sňa-

tek s dcerou španělského krále Karla III. Marií
Ludovikou. Vedle rodiny, která se rozrostla
o šestnáct dětí, věnoval pozornost zejména
postupnému zavádění reforem ve velkové-
vodství toskánském, které zdědil po otci Fran-
tišku I. Štěpánovi Lotrinském. Zrušil cechy
a toskánskou armádu kterou nahradil občan-
skou milicí, nebyl zastánce budování mohut-
ného centrálního aparátu, který vznikal v sídle
habsburské monarchie. 

Zásadní změny městské zprávy
v habsburské monarchii 
se dotkly Přelouče

Na počátku devadesátých let 18. století
prožívala Přelouč, stejně jako většina českých
venkovských měst, zásadní změny související
se zaváděním profesionální městské správy.
Po litické rozhodnutí o zřizování nového typu
městských reprezentací mělo své kořeny již
v polovině osmdesátých let, ale konkrétní za-
vádění do praxe se několik let protáhlo. Nově
ustavená města byla rozčleněno do tří kate-
gorií podle počtu profesionálních úředníků
magistrátu. Podle návrhu z roku 1790 byla nej-
významnějším městem kraje Litomyšl s dva-
nácti placenými magistrátními úředníky. Do
druhé kategorie spadaly Pardubice s desíti
profesionálními úředníky. Třetí skupinu tvo-
řila města Přelouč, Heřmanův Městec a Lan-
škroun, kde měl být regulovaný magistrát
ustaven jako šestičlenný. Jeho členové purk-
mistr a dva radní měli původně vykonávat
tuto funkci jako neplacenou. Stálý plat měl
vyměřen pouze tzv. „zkoušený radní“.

Profesionalizace městské zprávy
v Přelouči

Profesionalizací městské zprávy měla být
zvýšena její efektivita, zaručen dohled státu
nad správou nekrálovských měst a také se
mě lo ušetřit, neboť již definitivně odpadly
každoroční renovace městské rady. Proto byl
kladen důraz také na stabilitu personálního
složení a jednou jmenovaný purkmistr zůstá-
val ve funkci za normálních okolností dlouhá

léta. Pro Přelouč to nebyla převratná novinka,
i předchozí primátoři, pokud se již do úřadu
dostali, bývali ve funkci zachováni až do své
smrti nebo do vlastní rezignace, např. ze zdra -
votních důvodů. V Přelouči byly při ustavení
regulovaného magistrátu roku 1791 příjmové
položky upraveny a původně navržené „čest -
né“ funkce purkmistra a dvou radních zařa-
zeny mezi funkce placené. Purkmistr tak roč -
ně pobíral 150 zlatých, oba radní po 50 zlatých.
Nejlépe placeným státním zaměstnancem
ma  gistrátu zůstal „zkoušený radní“, který měl
vedle ročního platu 300 zlatých i nárok na slu -
žební byt zdarma. 

Roku 1790 byl vydán první díl 
statisticko-místopisný lexikon 
J. Schallera pro Chrudimský kraj

Reforma městské zprávy v Přelouči se sho -
dou okolností kryje s publikováním prvního
stručného přehledu dějin města. Byl součástí
statisticko-místopisného lexikonu J. Schallera.

Jeho první díl pro Chrudimský kraj vyšel prá -
vě roku 1790 za panování Leopolda II. Nejdů-
ležitější jsou informace, které se týkaly samot-
né doby vzniku Schallerova soupisu a které
autor získal dotazníkovou formou přímo z Pře -
louče. Poprvé je zde například výslovně uve-
deno, že se v Přelouči nalézá zvon z počátku
16. století.  

Leopold řešil obezřetně 
reformní kroky svého bratra Josefa

Leopold pozoroval reformní kroky svého
bratra Josefa, ale sám v zavádění nových refo -
rem postupoval obezřetně aby nevyvolávaly
konflikty. Když po 25leté vládě odcházel z Tos -
kánska, aby se ujal po Josefovi vlády, zanechal
svoji zemi ve stavu kvetoucím. Do Vídně z vel -
kovévodství Toskánského nespěchal, neboť
veřejnost byla stále ještě rozpolcena Josefovou
reformní vládou a nechtěl přímo navazovat
na jeho odkaz. Po převzetí vlády musel řešit
nashromážděné problémy a zlou krev, kterou
si Josef stihl udělat na všech frontách. Bylo
tře ba upokojit církev, šlechtu i prostý lid. Leo -

pold II. získal v roce 1790 korunu římského cí-
saře a rozhodl se řešit rozpory zanechané jeho
bratrem Josefem. Nejprve se snažil udobřit
vzta hy s církví, které vrátil výchovu kněží z ge -
nerálních seminářů do jejich rukou, restituo -
val některé kláštery, ale v principu církevní
reformy setrval na stanovisku Josefově. Pro
uklidnění šlechty potvrdil zrušení berního
a urbariálního patentu. Leopold byl muž na-
daný, vzdělaný, povahy mírné, co podnikal,
podnikal se střízlivým rozhledem a po zralé
úvaze. 

Leopold s pruským králem Vilémem I.
v Pilnici 1791 vydal deklaraci 
namířenou proti revoluční Francii

Klid se snažil nastolit i na dalších místech,
kde jeho předchůdce vyvolal rozpory. Rychle
ukončil mírem ve Svišťově tažení na Balkáně
proti Turkům, protože potřeboval uklidnit
Prusko. Podařilo se mu brzy zvládnout neklid-
nou situaci i na území Uher a povstání v Ra-
kouském Nizozemí, dnešní Belgii. Postupem
času věnoval stále větší pozornost Francii,
kde již dávno zuřila revoluce, která přede-
vším hrozila překročit hranice v podobě ode -
zvy v jiných zemích. Vydal s pruským králem
Fridrichem Vilémem II. v Pilnici v srpnu 1791
deklaraci, na jejímž základě byla v únoru příš-
tího roku mezi Pruskem a habsburskou mo-
narchií uzavřena spojenecká smlouva namí-
řená proti revoluční Francii. Cílem mělo být
potlačení Velké francouzské revoluce. Smut -
ného konce své sestry Marie Antoinetty se
už nedočkal. Oblíbený český a uherský král
a rakouský císař zemřel náhle 1. března roku
1792 sotva stačil stabilizovat poměry v zemi
a její vnější vztahy.

Lepoldův vztah k českým zemím
Z pohledu Čechů se odlišoval od svého

bratra Josefa i tím, že nechal vrátit svatovác-
lavské klenoty do Prahy a 6. září 1791 se v ka -
tedrále sv. Víta nechal korunovat českým krá -
lem. Císař česky rozuměl a v centru Čech tehdy
pobyl několik týdnů. Nejen Praha žila několik
měsíců touto událostí. V Klementinu se kona-
la první česká průmyslová výstava a v Nosti -
cově divadle byla hrána objednaná Mozarto -
va opera La Clemenza di Tito. Nový panovník
byl přístupný mnoha setkáním. Seznámil se
například i s názory Josefa Dobrovského.

Čerpáno z literatury:
Dějiny města Přelouče díl II. Petr Vorel
Ottův slovník naučný: Leopold II.
Dějiny zemí Koruny české díl II. Petr Čornej 

Marcela Danihelková

Městečko Přelouč za Leopolda II. 1790–1792Přeloučský tank – pomník a srpen 1968
21. srpna uplyne již 50 let od invaze vojsk

Varšavské smlouvy do Československa. O tom,
jaká byla na tuto událost v našem městě reakce,
se můžeme dočíst v příslušné kapitole čtvrtého
dílu Dějin města Přelouče – zavládlo zděšení,
lidé otáčeli ukazatele, psali nápisy a vylepovali
plakáty proti okupantům. V Tesle vznikl stávko-
vý koordinační výbor, učitelé gymnázia zrušili
své kolektivní členství ve Svazu českosloven-
sko-sovětského přátelství apod. Již po týdnu za-
čal odpor z nejvyšších míst slábnout, hesla se
ale objevovala stále.

Tou dobou stál v Přelouči na tehdejším ná-
městí Rudé armády již 18 let tank na podstavci,
který připomínal, že Československo v roce 1945
osvobodila sovětská armáda. V srpnu 1968 se stal
tank ovšem pro mnohé symbolem okupace. Je
známo, že národní výbor slíbil v prvotní reakci,
že nechá tank odstranit, samozřejmě k tomu ale
nedošlo. Také je známo, že tank byl v srpnu 1968
popsán protiokupačním heslem. Fotografie tan-
ku s nápisem se objevila teprve nedávno (jejím
autorem je Wilfried Brudný), je z ní patrné, že
nápis měl znění „LENINE PROBUĎ SE BREŽNĚV
SE ZBLÁZNIL“, což bylo tehdejší oblíbené heslo.
Tank byl brzy přemalován na původní barvu (ze-
lenou), už na jaře 1969 se na něm ale objevil no-
vý nápis.

Tank s nápisem v srpnu 1968

Než se ale dostaneme k této epizodě, musí-
me vzpomenout jednu zajímavou událost, o kte -
ré se v Dějinách města Přelouče nepíše, mezi pa-

mětníky je ale dobře známá. Jedná se o pokus
o poničení pomníku, kdy se jistý přeloučský ob-
čan pokusil stáhnout s pomocí koní tank z pod -
stavce. Pamětníci uvádějí různá jména, proto se
autor tohoto článku pokusil zjistit, jestli existuje
archivní doklad této události. V Archivu bezpeč-
nostních složek v Brně se ve fondu Obvodní od-
dělení VB Přelouč v Protokolech událostí z let
1968–1970 objevuje zápis z 25. srpna 1968, z ně -
hož vyplývá, že toho dne v 15.45 nahlásil tehdejší
předseda MNV Stanislav Jirout místnímu sboru
Veřejné bezpečnosti, že „na náměstí RA v Pře-
louči tropí určitou výtržnost“ Václav Novotný ze
Zborovské ulice čp. 58, tehdy šestapadesátiletý.
Pokusil se v podnapilém stavu se zapřaženými
koňmi skutečně stáhnout tank z podstavce. Ne -
chtěl uposlechnout příslušníky VB a prohlašoval,
„že to stejně provede“, proto byl odvezen v 16.00
na záchytku do Pardubic. Zajímavé přitom je, že
tento bláznivý čin provedl Novotný s dvěma pá -
ry koní, kteří mu ani nepatřili. Podle pamětníků
mohli být koně vypůjčení buď od pana Vobo-
řila ze Zborovské ulice, nebo od pana Verunáče,
případně dokonce přímo z Komunálního pod-
niku. Koně se na dlažbě smekali, jistě to nebyl
příjemný pohled.

Z jara 1969 byl tank na podstavci popsán zno-
vu. Ve výše zmíněných protokolech se dočteme,
že 22. března ve tři hodiny ráno zjistili příslušníci
VB, že „došlo k opětovnému pomalování tanku,
tentokráte hákovými kříži. Tank je pomalován
hnědočernou barvou, včetně pamětní desky.“
K pří padu byl vyslán i služební pes a brzy vyšlo
najevo, že tento čin spáchal Pavel Rosenberger
a Václav Najman z Přelouče. Byli to oba mladíci,
Rosenberger několik dní po činu oslavil deva-
tenácté narozeniny, Najman teprve osmnácté.
Oba byli předvedeni 22. března v 11.00, Rosen-
berger byl propuštěn ve 13.00 a Najman byl kvů-
li zranění na tváři převezen do nemocnice do
Pardubic. Autorovi tohoto článku se staršího
z výtržníků, Ing. Pavla Rosenbergera, podařilo
vyhledat a na základě jeho vzpomínek (a s jeho
souhlasem) lze doplnit následující podrobnosti.
Čin souvisel hlavně s Mistrovstvím světa v led-
ním hokeji, které se v druhé polovině března 1969

hrálo ve švédském Stockholmu. Jak známo, česko -
slovenští hokejisté zde porazili dvakrát Sovětský
svaz (21. března 2:0 a 28. března 4:3), což bylo
bráno jako odplata za okupaci. Po skončení prv-
ního zápasu se v přeloučské hospodě známé ja -
ko Albína sešla parta, která se rozhodla slavné
vítězství 2:0 zveřejnit na podstavec tanku. Se-
hnali plechovku červené až hnědočervené bar-
vy a vyrazili. Na náměstí ale z celé skupiny zbyl
již jen Rosenberger a Najman, kteří se pořádně
ani neznali. Rosenberger namaloval nápis 2:0
a Najman (poněkud bez rozmyslu) nepříliš po-
vedený symbol svastiky (zbytek barvy vylil na
tank). Plechovku hodil Najman do kovošrotu
(který se tehdy nacházel na faře) a štětec do po-
toka Švarcava. Druhý den případ začala vyšetřo-
vat VB, policejní pes vyčmuchal, kam přišla ple-
chovka štětec a hlavně Najman vše svým ne-
opatrným chováním prozradil (podle vzpomínek
P. Rosenbergera se ušpinil od barvy a „šel si k ně -
jakému estébákovi půjčit ředidlo“). Výtržníci za-
platili pokutu a tank byl opět přemalován na ze-
leno. Pro Rosenbergera měl případ zajímavou
dohru – původně měl krátce na to nastoupit
na vojenskou službu, kvůli vyšetřování byla ale
o půl roku odsunuta a za „odměnu“ šel až do
slovenských Topoľčan. Ještě koncem 80. let měl
pak kvůli této události problémy v zaměstnání. 

Za nalezení a zprostředkování archivních
zápisů autor děkuje Mgr. Janu Kratochvílovi
z Archivu bezpečnostních složek Brno-Kanice.

Použitá literatura a prameny:
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Pře-
louče: díl čtvrtý, 1918–1989. Přelouč: Město Přelouč,
2007. 365 s.
Archiv Bezpečnostních složek, fond Obvodní odděle-
ní VB Přelouč, Protokoly událostí 1968–1970
Archiv Bezpečnostních složek, fond Deník vyšetřovacích
spisů 1969–1970
Vzpomínky pamětníků (ing. Pavel Rosenberger, Ladislav
Čerňanský, František Maglen a další)
Městské muzeum Přelouč, fond Fotografie, sign. FA-P
1009 (82)

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

Fotohádanka
Správná odpověď na červnovou fotohádanku zněla: „Fotografie z doby

kolem roku 1910 zobrazuje část dnešní Tyršovy ulice, konkrétně pohled na
nedávno dostavěné vilky od jihu k severu. Postupně vidíme vilku čp. 528,
527, 526 a 502. V pozadí je patrný kus Riegrovy ulice. Zaujme původní
podoba vilky čp. 528, která byla v druhé polovině 70. let 20. století razant-
ně přestavěna do současné podoby.“ Výhercem se stal Roman Opa. Gra-
tulujeme a malá odměna čeká na svého výherce v redakci Roštu.

Odpovědi na další díl fotohádanky zasílejte na mail: rost@mestopre-
louc.cz. Odměna čeká na dalšího výherce. Velice děkujeme za všechny
vaše odpovědi. 
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Sokolské 
sletové slavnosti 

se konaly v Pardubicích 9.–10. června. Doprovodný program byl velmi
pestrý a vyvrcholil v neděli odpoledne na stadionu Hvězda na Dukle,
kde byly předvedeny hromadné sletové skladby. Přeloučský Sokol tam
byl zastoupen pouze několika ženami, které cvičily skladbu s písněmi
K. Hašlera Princezna republika. Ti nejstarší tímto vystoupením vzdali
za všechny cvičence poctu naší republice, která letos slaví 100. výročí
založení. Děvčata, ač věkem seniorky, cvičily s elánem a nadšením, které
jim můžeme jen závidět. Přejeme jim, aby si náležitě „užily“ atmosféru
XVI. všesokolského sletu v Praze, který se koná na začátku července. Na
vystoupení 6. 7. pořádá Sokol zájezd. Pojeďte s námi podpořit na še
ženy!                                                         Foto, text J. Lelková

Florbalová sezona 2017/18 je již minulostí,
takže čtenářům Roštu přinášíme posezonní
zhodnocení našich týmů. Tentokrát pokraču-
jeme mládeží. V těchto kategoriích nám nejde
tolik o výsledky týmu jako spíše o sportovní
a osobnostní rozvoj jednotlivého dítěte a aby
měl každý z florbalu radost.

JUNIOŘI
Konečná tabulka 3. ligy juniorů
#    Družstvo                        Z     V     R    P     B

1.  FbC Sokol 
  Předměřice n/L                  24   20     1     3    61

2.  SK Spartak Slatiňany         24   19     0     5    57
3.  FbK TJ Svitavy                   24   13     1   10    40
4.  FBC Dobruška                   24   13     0   11    39
5.  FBC Hvězdy 

       Česká Skalice                    24   11     0   13    33
6.  FbC Skuteč                        24     6     0   18    18
7.  Orel Přelouč                     24     1     0   23      3

Nejproduktivnější hráči týmu      
#  Jméno                                   Z      G       A        B

1.  Martin Křinka                        23    16       8       24
2.  Viktor Čapek                         20    15       6       21
3.  Václav Košťál                        21    10       8       18
4.  Adam Šindelář                        8      8       5       13
5.  Ondřej Pirožek                      15      7       5       12

Statistiky brankářů
#  Jméno                   Z        min         V    BO   ø BO

1.  Ondřej Kasal         20     869.98      1   194  10.03
2.  Veronika 
    Švadlenková           4     165.00      0     41  11.18
3.  Ondřej Pirožek        1       45.00      0     12  12.00

DOROSTENCI
Konečná tabulka 3. ligy dorostenců
#    Družstvo                        Z     V     R    P     B

1.  FBK Kobra 
  Tatran Hostinné                 21   19     0     2    57

2.  FBC LETOHRAD 
       Orel Orlice                         21   17     1     3    52
3.  FBC Dobré                         21   13     1     7    40
4.  FbC Skuteč                        21     9     4     8    31
5.  1. FBC Polička 

       dorostenci                         21     8     1   12    25
6.  FBC TJ Draci 

       Lanškroun                         21     5     1   15    16
7.  HAGA Pardubice                21     4     2   15    14
8.  Orel Přelouč                     21     4     0   17    12

Nejproduktivnější hráči týmu                   
#  Jméno                                   Z      G       A        B

1.  Viktor Čapek                         21    44     14       58
2.  Adam Šindelář                      12    24       6       30
3.  Tadeáš Juračka                    17      2     11       13

4.  Jaroslav Hlad                       17      5       5       10
5.  Adam Stradiot                      13      3       5         8

Statistiky brankářů
#  Jméno                   Z        min         V    BO   ø BO

1.  Michal Dejdar         2       90.00      0     15    7.50
2.  Barbora Vosáhlová  6     270.00      2     53    8.83
3.  Pavel Matoušek    11     494.98      2   109    9.91
4.  Tobiáš Kade           1       45.00      0     12  12.00
5.  Viktor Čapek           1       45.00      0     19  19.00

STARŠÍ ŽÁCI
Konečná tabulka Ligy starších žáků – 
5. Koš
#    Družstvo                        Z     V     R    P     B

25.  FBC PEAKSPORT 
       LITOMYŠL                         36     8     6   18    38
26.  FBC SION - DDM 
       Nová Generace                  36   11     2 22    36
27.  FBŠ Všestary                     36     9     2   25    29
28.  FbC Hradec Králové C        36     8     0   26    28
29.  Orel Přelouč                     36     7     1   27    23
30.  FBC Dobruška C                36     7     1   28    22

Nejproduktivnější hráči týmu      
#  Jméno                                   Z      B      A        KB

1.  Maxmilián Čapek                  30    50     11       61
2.  Adam Stradiot                      27      5     10       15
3.  Andrej Bína                           30    11       3       14
4.  Michal Vagner                        6      7       5       12
5.  Martin Landsmann               24      6       4       10

Statistiky brankářek
#  Jméno                   Z        min         V    BO   ø BO

1.  Pavel Matoušek    11     264.00      4     45    4.09
2.  Michal Dejdar       22     527.88      3   147    6.68

V kategoriích mladších žáků, mladších
žákyň, elévů a přípravek se nevedou žádné
výsledky ani statistiky, hraje se hlavně pro ra-
dost ze hry. 

Na závěr děkujeme svým sponzorům za
skvělou spolupráci a podporu během celé se-
zony a všem našim příznivcům přejeme krásné
léto a na viděnou v sezoně 2018/19!

autor: Michal Pleskot

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

DALŠÍ FLORBALOVÁ SEZONA ZA NÁMI 
POSEZONNÍ ZHODNOCENÍ MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ

Mladší žákyně

Junioři

Sedmá druholigová sezóna nedopadla pro
přeloučské muže A dobře. Po odchodu trené-
ra petra Novotného se kormidla ujal staronový
trenér Martin Bulušek. Po získání tří nových po -
sil Vojty Richtra z Vysokého Mýta, Martina
Tondra z Dobrušky a navrátivšího se odcho-
vance Radka Žďánského vše vypadalo, že by
opět po roce mohli přeloučští pomýšlet na
příčky nejvyšší. Opak byl ale pravdou.

Po úvodních dvou zápasech, ve kterých chla-
pi dostali příděl s posíleným týmem z Vysoké nad
Labem a těsně prohráli v Holicích, přišla Jobbov -
ka největší. Lubor Pacák si na tréninku v Praze
komplikovaně zlomil malíček na ruce, podstou -
pil operaci a byl na polovinu soutěže vyřazen. Asi
nikdo si nedokázal představit, jak velký dopat
to bude na družstvo mít. Hráči sice ihned zabo -
dovali a porazili tým z Brrandýsa nad Labem,
ale v dalším domácím utkání překvapivě těsně
podlehli Sokolům ze Kbel a padla na ně deka.
Když se k tomu připočte velmi slabá účast na tré -
nincích, kdy ve středu chodili pravidelně dva až
tři hráči a ani v pátek před zápasem jise nikdy
nesešlo deset plejerů, vyjde z toho hrůzostraš-

ná série čtrnácti porážek v řadě. Některé zápa -
sy při tom hráči odehráli velmi dobře, ale vždy
v nich chybělo trochu štěstí a hlavně víry v to,
že se také může zvítězit. Patří sem například
po rážka v prodloužení na horké půdě v Mladé
Boleslavi nebo domácí jednobodová prohra
v koncovce s rivalem z pardubické Tesly. Ta již
byla s uzdraveným Luborem na hřišti a odstar -
tovala následující sérii čtyř výher v řadě. Ztrá-
ta v tabulce již byla bohužel tak propastná, že
pád do Východočeské ligy byl neodvratitelný.

O poznání lépe se týmu dařilo v Českém
po háru. Ve druhém kole zvítězili Přeloučáci na
hřišti Tesly Pardubice 73:48 a ve třetím porazili
doma KK Valašské Meziříč 80:74. Probojovali se
tak do čtvrtého kola, kde je po výsledku 136:55
zastavil čtrnáctinásobný vítěz nejvyšší basket-
balové soutěže ČEZ Basketball Nymburk. 

V sezoně 2017/18 odehráli muži ve druhé
lize celkem 22 utkání s bilancí 5 výher a 17 po -
rážek a zakončili sezónu na posledním, dvanác-
tém místě. To znamená, že po sedmi letech
opouští druhou ligu a budou hrát v příští se-
zóně Východočeskou ligu. 

Do týmových statistik se zapsalo 14 hráčů.
Do všech 22 mistrovských utkání nastoupil Lu-
boš Bulušek, 20x nastoupili Filip Dašek, Aleš
Zikmunda, Michal Šindelář a Radim Konvalina,
15 zápasů odehrál Milan Sojka. Talentovaný
doeostenec Dominik Škarda nastoupil 12x a Lu -
bor Pacák díky dlouhému zranění 10x. Zkla-
máním byl přístup posil hráčů z jiných týmů,
když Přemysl Richtr, Martin Tondr a Martin
Truneček odehráli 9 a Vojtěch Richtr 6 utkání.
Družstvu pomáhal i Radek Žďánský, který se
objevil na hřišti 8x. 

Celkem nastřílelo družstvo 1579 bodů s prů-
měrem 71,8 bodu na zápas a obdrželo 1792 bo -
dů, což je 81,5 bodu na zápas. 

Nejlepším střelce byl Radim Konvalina, kte -
rý zatížil konta soupeřů 338 body při průmě-
ru 16,9 bodu na zápas, Aleš Zikmunda vstřelil
297 bodů (Ø 14,9), L. Bulušek 202 bodů (Ø 9,2).

Družstvo 415x faulovalo (Ø 18,9), nastří-
lelo 420 dvoubodových (nejvíce R. Konvali-
na – 126) a 162 tříbodových (L. Bulušek – 38)
košů. Z 406 trestných hodů jich 253 propadlo
obroučkou (Ø 62,3 %). Nejvíce „šestek“ promě -
nil Aleš Zikmunda (102/72, Ø 70,6 %), nejlepší
pro cento měl Radim Konvalina (47/35; 74,5 %).

M. Bulušek

Od pátku 15. 6. do neděle17. 6. 2018 po dvouleté přestávce díky
rekonstrukci sportovního stadionu probíhal na fotbalovém hřišti 60. roč -
ník celostátního žákovského turnaje v kopané. Všechny účastníky letoš-
ního turnaje přivítala v pátek ve 14 h starostka města Bc. Irena Burešo-
vá, dále předseda FK Přelouč Ing. Jiří Rokyta, za všechny hráče přednesl
slib účastníka turnaje jeden z domácích borců. A jak to nakonec dopadlo:
1. místo SC Znojmo FK, 2. místo FK Ústí nad Labem, 3. místo AC Sparta
Praha. Domácí Přelouč skončila na krásném 10. místě. Ceny mimo jiné
předávali olympijská vítězka v běhu na lyžích Květa Jeriová – Pecková,
fotbalista a člen širšího kádru reprezentace Jiří Skalák, brankář ligového
Jablonce Vlastimil Hrubý. Všem hráčům gratulujeme a organizátorům
děkujeme za celý průběh akce.           MG

Letos žákovský turnaj vyhrálo Znojmo

Pod basketbalovými koši…
Hodnocení sezóny mužů A 2017–2018
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Správné znění červnové tajenky bylo: Malá vodní elektrárna. Výherkyní tentokrát byla Vlasta Malinská, gratulujeme. 
Znění nové tajenky zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. 

Děkujeme za vaše odpovědi. 


