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Produkce domovního odpadu za rok 2017

Milí čtenáři, přejeme vám veselé velikonoční svátky
a hodně sluníčka s přicházejícím jarem.

Jako každý rok přinášíme přehled druhů a množství vámi sebraných využitelných složek domovního odpadu ať již formou sběrných nádob, prostřednictvím sběrných surovin nebo formou sběru žáků v základních školách a zároveň celkový přehled produkce

Redakce Roštu

Zprávy z radnice
V pořadí 101. schůze Rady města se
konala 26. 2. 2018. Velká část této rady se
týkala schválení smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
které opravňující město Přelouč uložit kanalizační výtlak do pozemků – viz usnesení číslo 101/16 – 101/36. Schválila se například také smlouva o sdružení prostředků
a zřízení společné jednotky sboru dobrovolných hasičů uzavřenou mezi městem
Přelouč a obcí Litošice, dodatek č. 2 k smlouvě ze dne 2. 2. 2015 uzavřené mezi městem
Přelouč a Školní jídelnou o poskytování
služeb pro pečovatelskou službu s platností od 1. 4. 2018, smlouva o nájmu nebytových prostor, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Sagita Trade s. r. o. Mělice
na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 8 v Mělicích. Na této radě se také
projednávaly návrhy VDI projekt s. r. o. na
dopravní řešení parkovacích míst a provozu ulice K. Čapka v Přelouči. Rada vzala na
vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.
Rada souhlasila mimo jiné s pořízením ojetého komunálního dodávkového vozidla –
sklápěč do 3,5 t pro potřeby Technických
služeb města Přelouče, v rámci obnovy strojního parku, zároveň souhlasila s vyřazením z evidence a s prodejem opotřebeného a provozně nákladného vozidla zn. KIA
K2500 TCI, r.v. 2003 (v majetku organizace) za cenu minimálně dle znaleckého posudku a také s převodem výnosu z tohoto
prodeje do investičního fondu organizace
Technické služby města Přelouče. Rada také souhlasila s úhradou nákladů souvisejících s označením poutního místa Svatojakubské poutní cesty v Přelouči. Nepřijmula
nabídku příspěvkové organizace Základní
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škola Přelouč, Smetanova 1509, na bezúplatný převod drobného majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to likvidací. Jedná se o kancelářský
nábytek a drobná technická zařízení z let
1980–1992.
102. schůze Rady města ze dne 12. 3.
2018 vzala na vědomí přehled o produkci
domovního odpadu v roce 2017. Je velmi
smutné a zarážející, že více a více rostou
nedoplatky za svoz domovního komunálního odpadu a také poplatky za psy. Na
vědomí také rada vzala zápisy z jednání
Osadního výboru Klenovka ze dne 23. 2.
2018, jednání Komise místní samosprávy
Štěpánov ze dne 14. 2. 2018 a z jednání Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 1. 3.
2018. Rada schválila smlouvy na dotace
poskytnuté z rozpočtu města do 50 tis. Kč
na rok 2018, návrh programu XXI. Zasedání Zastupitelstva města Přelouče, nákup
a instalaci vozidlových radiostanic pro JSDH.
Dalším bodem jednání bylo také schválení
Smlouvy o společnosti veřejných zadavatelů uzavřenou mezi městem Přelouč a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem za účelem společného postupu při
nákupu zemního plynu a elektřiny pro rok

2019 na Českomoravské komoditní burze
Kladno. Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí se odsouhlasil požadavek
použít fond investic na opravy obložení
chodeb základní školy ve výši 100 000 Kč.
Vyhlásil se záměr na pronájem části střechy budovy č.p. 845 v Kladenské ulici v Přelouči společnosti Tlapnet s. r. o. za účelem
umístění stožáru veřejné internetové sítě,
za roční nájemné 600 Kč bez DPH. Mimo
jiného se také projednávala problematika
dopravního značení v ulici K. Čapka, tajemnici městského úřadu bylo uloženo zajistit
zpracování nové projektové dokumentace v realizaci nového dopravního značení
v této ulici dle závěru společného jednání
Bezpečnostní a dopravní komise a Rady
města ze dne 7. 3. 2017.

domovního odpadu. Domovní odpad zahrnuje tyto složky komunálních odpadů: využitelný, nebezpečný, objemný, směsný.
V následující tabulce je uveden přehled množství vyprodukovaného domovního odpadu od občanů v období 2013–2017:
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Pro doplnění výše uvedené informace uvádíme následující přehled jednotlivých druhů a množství využitelných složek domovního odpadu:

A v přepočtu v kg na 1 občana:

Mimořádná 103. schůze Rady města
ze dne 16. 3. 2018 schválila Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“ s dodavatelem PF
Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice, IČO: 05406595, za nabídkovou cenu
5 471 157, 29 Kč bez DPH. Všechna usnesení naleznete na webových stránkách našeho města.

Od 1. 4. 2018 je na stránkách města www.mestoprelouc.cz v sekci
Město umístěna nová aplikace – pohotový nástroj k hlášení závad
a nedostatků na veřejném prostranství a majetku města. Cílem
je zapojit občany do dění v našem městě a pomoci se správou majetku města. Hlášení umožní občanům rychle a jednoduše upozornit na závady na chodnících, nefunkční veřejné osvětlení, nebezpečný strom, rozbité
lavičky, černé skládky, apod. Nahlášení lze provést nejen pomocí počítače, ale lze
přímo z terénu zaslat mobilním telefonem, včetně fotograﬁe. Aplikace není určena
pro případy protiprávního jednání, které řeší městská policie – pobíhající psi, rušení
veřejného pořádku.
Kancelář tajemnice Městského úřadu

Další tabulka představuje výši ﬁnanční odměny, kterou město obdrželo za sběr papíru, plastu, kompozitních obalů, skla, železa,
textilu a za zpětný odběr elektrozařízení:

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že oproti roku 2016
došlo v roce 2017 k nárůstu celkového množství domovního odpadu. Ke zvýšení došlo i u produkce využitelného odpadu, což
je dáno hlavně zvýšením množství odevzdaných plastů a bio-

odpadu. Produkce směsného odpadu má střídající tendenci;
oproti roku 2016 došlo k mírnému navýšení; v přepočtu na
1 obyvatele představuje produkce směsného odpadu 194 kg na
obyvatele.
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V období od dubna do listopadu probíhal svoz biologicky rozložitelného odpadu pomocí plastových nádob. Do systému
je zapojeno celkem 1 697 ks nádob na bioodpad umístěných u rodinných domů; bylo sebráno 613 t biologicky rozložitelného
odpadu. V loňském roce v období mezi
14. a 47. týdnem probíhal svoz bioodpadu
rostlinného původu za zahrádkářských kolonií a chatové oblasti Březiňák. Sběr bioodpadu byl uskutečňován prostřednictvím
velkoobjemového kontejneru přistavovaného po týdnu na určená stanoviště. Do
tohoto kontejneru zahrádkáři a chataři
odevzdali 33 t bioodpadu. V roce 2017 byl
ve spolupráci se svozovou společností zaveden svoz plastu a nápojových kartonů
od rodinných domů s frekvencí svozu 1x
za měsíc pomocí žlutých popelnic; zapůjčeno bylo 853 ks žlutých popelnic; proti
roku 2016 bylo v roce 2017 občany odevzdáno o cca 30 t více plastu, což představuje nárůst o 21,5 %, a o cca 1 t více nápojových kartonů, což představuje nárůst
o 60 %. Ve sběrném dvoře SOP a.s. v ulici
Pardubické a mobilními svozy bylo občany
města odevzdáno 5 t nebezpečných odpadů, 342 t velkoobjemového odpadu,
24 t biologicky rozložitelného odpadu,
0,25 t jedlého oleje a tuku, dále 75,3 t stavební suti a 14,5 t pneumatik. Probíhal svoz
použitého textilu prostřednictvím jedenácti bílých kontejnerů; sebráno a k dalšímu využití tak bylo předáno 38,4 t použitého textilu. Rovněž probíhal svoz drobného
použitého elektrozařízení prostřednictvím
červených stacionárních kontejnerů; v polovině roku přibylo ke třem stávajícím kontejnerům deset nových. Byla zřízena dvě
nová stanoviště na tříděný odpad v ulici
Jižní a Račanské. Dále byly doplněny nádoby nebo zvýšena frekvence svozu nádob
tříděného odpadu na některých stávajících stanovištích. V rámci tříděného sběru
dalších využitelných složek komunálního
odpadu bylo občany pomocí nádobového
systému, prostřednictvím sběrných surovin a žáky v základních školách sebráno
271,9 t papíru; 93,6 t skla; 179,8 t plastů;
2,6 t kompozitních obalů a 139,2 t železa.
V rámci zpětného odběru bylo občany předáno 685 ks použitých velkých elektrozařízení a 468 televizorů. Na skládku bylo odvezeno 1 772,2 t směsného komunálního
odpadu. Od kolektivních systémů v rámci
tříděného odpadu a zpětného odběru po4/18
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užitých elektrozařízení byla městu vyplacena odměna ve výši 1 504 156 Kč.
Následující informace se stále opakují,
ale z hlediska přístupu k problému nakládání s odpady je neustálé opakování na
místě. Snahou občanů by mělo být důsledně vytřídit a předat k dalšímu využití co
největší množství využitelného odpadu.
Jedině tak bude snižováno množství odpadů ukládaných na skládku bez dalšího využití, neboť od částky za sběr a svoz směsného odpadu se odvíjí i maximální výše
sazby místního poplatku za odpad. Do popelnice nebo kontejneru na směsný odpad
patří pouze odpad po důkladném vytřídění všech nebezpečných složek (např. plechovky od barev, zbytky barev, oleje, léči-

je kontejner plný, ale hlavně odpadu objemného a směsného (záchodové mísy,
matrace, koberce, nábytek, igelitové tašky
se směsným odpadem, apod.). Žádáme
proto občany v případě, že vidí neukázněného občana, který se takto zbavuje svého
odpadu, aby tohoto občana upozornili na
nezákonnost a hlavně neslušnost a bezohlednost jeho počínání, event. aby pořídil elektronický záznam tohoto počínání
nebo zavolal Městskou policii, neboť v případě, že budeme lhostejní, tento problém bude nadále přetrvávat a nepořádek
kolem kontejnerů bude dále narušovat
vzhled města. Rovněž bychom chtěli upozornit občany v případě, že mají např. při
nákupu nového nábytku, větší množství
objemnějších obalů, aby tyto odevzdali

Skleněné obaly do koše nepatří! Kam s nimi?
Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do tříděného odpadu je možné
dát i skleněný obal nevymytý a s kovovým
víčkem? Při dalším zpracování to nevadí a víčko se oddělí pomocí magnetu.
Proč recyklovat sklo?
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska
vztahu k životnímu prostředí a recyklaci k těm
nejšetrnějším. Sklo lze recyklovat prakticky donekonečna. Tříděním a recyklací skla šetříme
nejen energii, ale i přírodu kolem sebe. Vytříděným sklem se dá nahradit až 65 % sklářských
písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového
skla ze starého je ohromná úspora energie – ta
může činit až 90% oproti výrobě ze sklářských
písků.
§ skleněné obaly je možné třídit i se zbytky
obsahu, recyklaci to nevadí. Stačí obsah
dojíst, vyškrábnout, nemusí se vymývat
§ do tříděného odpadu je možné dát i obal
s kovovým víčkem, oddělí se pomocí magnetu
§ díky třídění odpadu a jeho recyklaci vznikají nové produkty (sklo lze recyklovat
v podstatě donekonečna)
§ tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci,
a tedy snížení spotřeby energií při výrobě
(až 90%), úspory surovin (65%)

§ sklo se rozkládá tisíce let – jeho tříděním
šetříme přírodu
DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
§ barevné sklo a čiré sklo
§ lahve od vína, jiných alkoholických i nealko
nápojů
§ tabulové sklo z oken nebo dveří
DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
§ keramika a porcelán
§ zrcadla, autosklo, drátované sklo
§ varné sklo nebo zlacené sklo
72 % obyvatel ČR třídí odpad
(sklo z nich třídí 83 %)
Barevné neboli směsné sklo se v ČR třídí do
kontejnerů zelené barvy, na sklo čiré jsou pak
určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení je prostý – z barevného skla se totiž čiré již
nevyrobí. Vytříděné sklo z kontejnerů se sveze
na třídící linku, kde se odstraní případné nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních sít se dále dotřiďuje.
Nakonec se dočistí na požadovanou vysokou
kvalitu pomocí optoelektrických čidel. Nečistoty jako kamínky nebo kousky porcelánu
či keramiky, by se totiž mohly dramaticky projevit na zhoršených vlastnostech nových skleněných výrobků.

Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí
opět lahve na minerálky a pivo. Ve specializovaných továrnách se z odpadního skla vyrábí
také tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný jako
izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace
pod základovou desku místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.
Předností skleněných obalů je velká chemická odolnost, dobrá omyvatelnost, průhlednost,
možnost sterilace, vícenásobné použití a opětovné zpracování. Nejčastější druhy skleněných
obalů jsou lahve od piva, vína, nápojů, zavařovací sklenice, sklenice od kečupů, marmelád,
kompotů, ﬂakonky od parfémů, lahvičky od léků. Více o třídění skla www.samosebou.cz/extra/sklo.
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Recyklační symboly skleněných obalů
Na skle mnoho recyklačních symbolů nenajdete, jde totiž o snadno rozpoznatelný materiál. V ojedinělých případech se s nimi můžete setkat, tady je jejich stručný přehled.
Bílé sklo – čiré sklenice od kompotů,
od vína a dalších nápojů.
Zelené sklo barevné lahve od vína, sirupů a piv i tabulové sklo.
Hnědé sklo

Ani speciální hroty
holuby nezastavily

va), všech využitelných složek (papír, plast,
sklo, tetrapak, bio, kovy, textil, obuv) a všeho použitého elektrozařízení (např. fény,
varné konvice, toustovače, radiopřijímače,
zářivky). Město Přelouč v tomto směru neustále zlepšuje podmínky pro to, aby občané mohli třídit s co nejmenším úsilím
(v letošním roce zavedení svozu plastu
a tetrapaku od rodinných domů). Město
bude dále podle potřeby zvyšovat hustotu sběrné sítě zřizováním nových stanovišť; v tomto směru přivítáme podněty občanů na konkrétní lokality vhodné pro
nová stanoviště nádob na tříděný odpad.
Na tomto místě musíme upozornit na
problém, který potěšující není a který neustále přetrvává. Jedná se o odkládání odpadů na zem mimo nádoby na odpad, a to
nejen odpadu využitelného v případě, kdy

přímo ve sběrném dvoře, neboť jednorázovým zaplněním kontejneru znemožní
odložit odpad ostatním občanům, kteří
pravidelně po menším množství kontejner
plní, a dochází tak k odkládání mimo nádoby, což opět způsobuje nepořádek na
stanovištích.

Nad hlavní vchod budovy Základní
školy na Masarykově náměstí se musí
umístit kromě současných hrotů proti
holubům ještě další speciální síť. Podobná je i na budově Občanské záložny. Protože vchod je hodně členitý, hroty se
nedaly rozmístit dostatečně pravidelně,
a proto nakonec dochází k umístění sítě. Snad toto další opatření, které musel
provést specialista na práce ve výškách,
pomůže konečně zastavit holuby při
znečišťování vchodu budovy.

Marcela Gryčová

Inzerce

Město Přelouč touto cestou jako každý
rok děkuje všem občanům, kteří svým přístupem k problematice odpadů mají zásluhu na výše uvedených údajích, dále děkuje
svozové společnosti za vstřícnou spolupráci, technickým službám za úklid stanovišť,
základním školám a sběrným surovinám
za nezištnou pomoc při poskytování podkladů spojených s vykazováním sebraného
množství odpadu.
Ing. Helena Klápová
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Společenská kronika
Dne 10. března 2018 zemřel Ivo Štěpánek, ale s námi zůstává napořád...

PŘELOUČÁCI
Jubilanti únor
Jiřina Roubíčková
Danuše Novotná
Jaroslava Studená
Antonia Dvořáková
Jaroslav Šebestián
Jan Gál
Milan Čapek
Danuše Kožená

Jubilanti březen
91 let
89 let
87 let
86 let
80 let
75 let
75 let
75 let

Růžena Štěpánková
Růžena Kohoutková
Marta Štrumlová
Miloslava Víznerová
Květoslava Černá
Bohumil Kratochvíl
Zdenka Augustová
Jarmila Honová
Luboš Zámiš
Jan Czerlinski

92 let
90 let
89 let
86 let
86 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Všechny nás odchod Ivo Štěpánka zasáhl a ranil. Dovolte mi
připomenout našeho skvělého malíře a ilustrátora, i když žádná
slova nedokážou vystihnout velkou ztrátu, která nyní pro nás
všechny v Přelouči, a nejenom tady, nastala.
Maloval města, místa, postavičky, přírodu, do minulosti zasazoval i současnost svým krásným osobitým způsobem. Ilustroval
knížky, sám prozradil, že právě ilustrace knížek, a především pro

děti, bylo vrcholem jeho kresby. Krásné naivní obrázky pana Štěpánka všem rozdávaly radost, byť sám poslední léta bojoval s nemocí. Je opravdu obdivuhodné, jak dokázal přes všechna svoje
trápení, nám všem okolo ve svých kresbách navodit dobrou náladu, klid a štěstí.
Vybrali jsme alespoň několik kreseb, které v průběhu 26 let
tvořil.

Při našem společném podzimním rozhovoru do Roštu jsem se
ptala, zda má při malování obrázků nějaké své nejoblíbenější místo, kam se při malování vrací. „Pro mě je nejoblíbenější to, že
si můžu svou kresbu vymyslet. Líbí se mi třeba někde krásná
chalupa, ale okolí už ne. Tak si tu chalupu zasadím do zcela

jiného prostředí. Nebo ještě jinak. Například maluji Přelouč,
ale lampy použiji zcela z jiného města, Přelouč to je, ale je
zkrátka podle mě.“
Tak to na všech jeho kresbách již zůstane, a to je moc dobře.
Děkujeme Vám, pane Štěpánku.
MG

duben 2018
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Společenská kronika

Stříbrná svatba
Soňa a Pavel Koubovi
Alena a Pavel Schletterovi

Opožděné blahopřání
Ctím tradice, neuznávám Valentýny, jiné je to
s MDŽ. Mezi ženy, kterým rád popřeji k jejich
svátku, patří ženy ze školní jídelny u gymnázia.
Jsme s manželkou nyní sami, to se nevyplatí
často doma pro dva vařit. Proto chodíme pro
oběd do školní jídelny, kde je strava chutná
a pestrá, tam ochutnáme zvěřinu, cizokrajné
ryby a např. i cizrnu, kterou doma nevaříme.
Výhodné je, že si můžeme vybrat, na co máme
chuť, několikrát v týdnu jsou různé saláty nebo
ovoce. Personál je ochotný a vlídný i úsměv je
tam běžný. Proto si dovoluji touto cestou ženám
v kuchyni přát všechno nejlepší, nejen k MDŽ,
ale i po celý rok, ať nám vaří stále tak dobře
a zdravě, chuť si již doladíme, třeba solí. Jen mě
mrzí, že uzávěrka Roštu na březen byla rychlejší než já.
Vladimír Kvoch a též J. Kalhous,
M. Holan a V. Hykš.
4/18
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6. 3.
20. 3.

Dne 6. března 2018
oslavil své životní jubileum, 70 let
pan Alois Wiesner.
Hodně zdraví, štěstí
a mnoho spokojených let
mu přejí manželka Miloslava,
synové Milan s rodinou, Aleš s rodinou,
dcera Jana s rodinou
a vnučka Lucka s rodinou,
vnuci Alešek a Martínek
a pravnučka Nikolka.

Dne 10. dubna by se dožila 81 let
manželka, maminka, babička
paní Miluška Vlachová
z Přelouče.
Odešla však na věčnost
před 14 lety, 20. března 2014.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel s rodinou

Poděkování
Děkujeme paní Kulakovské a všem pečovatelkám
z Komplexní domácí péče s.r.o. Přelouč
za vzornou a citlivou péči
o Jindřicha Krále z Veselí
na jeho poslední cestě.
Martin Král
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Kultura

Přeloučský ROŠT

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

Naše další nové občánky jsme tentokrát přivítali 6. března 2018
v zasedací místnosti Městského úřadu
a popřáli především hodně zdraví a štěstí. Ať se všem v životě daří.

Koncert folkové skupiny

Koncert v rámci Pardubického hudebního jara 2018:

DEVÍTKA HONZY BROŽE

ČTVERO ROČNÍCH DOB TROCHU JINAK

KINO PŘELOUČ

4. dubna 2018 v 19 hod.
Vstupné 120 Kč

Josef Špaček – housle
a BAROCCO SEMPRE GIOVANE
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PŘELOUČ

duben 2018

Společenská kronika

7. dubna 2018 v 19 hod.
Vstupné 270 Kč

Divadelní zpracování legendárního večerníčku

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

Dominika Kopecká

Eliška Forchtnerová

Soﬁe Pecháčková

S původní hudbou Vadima Petrova
Hraje Divadlo pohádek
KINO PŘELOUČ

Artistické vystoupení

8. dubna 2018 ve 14 hod.

Sobota 14. dubna 2018 v 15 hod.

Vstupné 100 Kč
Bližší informace: www.krkonosskepohadky.cz

Vstupné 120/80 Kč
www.SkupinaMistral.cz

Z PŘELOUČE DO LEŠAN

Divadelní komedie

aneb bojová cesta tanku IS-122
Přednáší PhDr. Jiří Chmelenský
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL KICMP, Masarykovo nám. Přelouč

Oscar Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM

24. dubna 2018 v 18 hod.
Vstupné 40 Kč
Robert Holeček

CIRKUS BUDE
KINO PŘELOUČ

Hrají: Radek Zima, Ondřej Ruml/Michael Vykus,
Lilian Fischerová, Simona Vrbická, Jana Trojanová,
Dana Morávková/Stanislava Jachnická,
Miroslav Dvořák, Viktor Zavadil
Režie: Hana Marvanová
KINO PŘELOUČ

25. dubna 2018 v 19 hod.
Natálie Dvořáková

Tomáš Bludský

Vstupné 220/200 Kč

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC POD PARKEM
Přelouč 30. dubna 2018
19.00 hod.
19.15 hod.

sraz účastníků před Gymnáziem
lampionový průvod městem
za doprovodu Kosinovy dechovky
20.00 hod.
rej čarodějnic pod parkem
20.15 hod.
zapálení ohně
20.15–23.00 h. koncert skupiny COUNTRY COLAPS
Občerstvení zajištěno
Uzenina na opékání pro děti zdarma

W>s<|W\1D ^d^<|dKZ<

Akce probíhá za podpory:
Technické služby města Přelouče, Hasiči Přelouč
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PŘIHLÁŠSKY DO TANEČNÍCH KURZŮ 2018
LZE VYZVEDNOUT V KANCELÁŘI KICMP
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ PŘELOUČ.

KICMP přijme

SPRÁVCOVOU –
DOMOVNICI(ÍKA)
v objektu Občanské záložny
na hlavní pracovní poměr
nástup od 1. 7. 2018
info na tel.: 776 540 545

WƎŝŚůĄƓŬǇŶĂĞͲŵĂŝů͗ǀĞƌŬĂ͘ƵůŵŽǀĂΛĐĞŶƚƌƵŵ͘Đǌ
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Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři
aneb Plazi Přeloučska
V České republice žije celkem
11 původních druhů plazů. Jsou
jimi: želva bahenní, slepýš křehký, ještěrka obecná, živorodá, zelená a zední, užovka obojková,
hladká, podplamatá a stromová,
zmije obecná. Z uvedených druhů na Přeloučsku s určitostí nalezneme jenom čtyři a to: slepýše
křehkého, ještěrku obecnou, živorodou a užovku obojkovou.

určitě potkali. Je jím bezesporu
slepýš křehký, mnohým známý
především jako beznohá ještěrka. Ještěrku obecnou jste určitě
také zaregistrovali, krásně zeleně
zbarveného samečka a do hněda vybarvenou samičku. U vody
jste asi narazili na našeho nejhojnějšího hada užovku obojkovou.

Kultura
Á¼Á±8n±8ćOb¼±Áĉ´¼8(ďbÁćb
ď9Y9n¼t±8oO ÁÇå´¼8ÇÁ

(ēbÁčÇ¸Î¡b¼bO|Fb ¼Çb
3n±bY8 ±ÁYc|

155. výročí založení prvního zpěváckého spolku v Přelouči
V letošním roce uplyne 155 let od založení prvního zpěváckého spolku Vojmír. Jeho vznik, stejně jako zakládání dalších spolků
sborového zpěvu v té době, byl odrazem politického dění v naší zemi. V roce 1862 proběhly dvě významné události vlasteneckého
charakteru – květnová slavnost v Praze za
účasti asi 600 pěveckých spolků a červencové
setkání na Kunětické hoře, kde se sešlo na
15 000 českých lidí, jimž zpívalo 27 zpěvác-

À¡À¡jÀ¸¡p¡ÀÎg
Lidem jsou ale známy spíše
jen tři nejběžnější, se kterými se

¼bÇďbÇ±8OÇYÊ´Ç9¼ ÊYb±8OÇYFÊ (
ÁYÇ8 (V8´8±Ê Ç9ĉ´¼Vć¡À¸
Málokdo už zná ještěrku živorodou, která má ráda vlhčí prostředí a na Přeloučsku se místy
vyskytuje.
Při procházkách po Přeloučsku, při práci na zahrádkách, při
rybaření, při návštěvě lesa máte
možnost se s těmito druhy setkat.
Všímavější pozorovatelé a badatelé objeví třeba i jiné druhy, než
které tady uvádím. Budu velmi
rád, když mě o takovém druhu
budete informovat.
Text, foto J. Rejl

2´¼ÁÍY8±8

Okénko do zdravé kuchyně
O červené řepě
V antické Římě byla červená
řepa využívaná jako jídlo, ale staří Římané znali její účinky jako léku. Ostatně díky antice se červená řepa rozšířila do celé Evropy.
Řepa se dá konzumovat nakládaná, vařená ve vodě nebo v páře a upečená.

Tradiční velikonoční výstava ČSCH Přelouč
Český svaz chovatelů Přelouč Vás zve na

Tradiční velikonoční výstavu
králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva
a s ukázkou Králičího hopu.
Výstava se koná v sobotu 31. 3. 2018 a v neděli 1. 4.
2018 od 8 do 16 hodin v Chovatelském areálu Základní
organizace Přelouč při silnici na Mokošín. Vystaveno
bude asi 900 zvířat. Možnost nákupu chovných zvířat.
Děti mají vstup zdarma.

Na vaši návštěvu se těší pořadatelé ZO Přelouč.
Foto: Andrea Krupařová
4/18
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V řepě najdete sodík, draslík,
vápník, antokyany a vitamíny (B,
C a E).
Léčivé účinky: důležitou složkou je betanin. Betanin je obsažen v poměrně slušném množství
a zabraňuje rozvoji kornatění tepen a má dobrý vliv na činnost
jater. Barvivo obsažené v červené řepě rozšiřuje věnčité tepny
a zpevňuje stěnu vlásečnic. K dalším účinkům se řadí močopudnost, vylučování soli z organismu,
povzbuzení činnosti žaludku
a tvorby žluči, konzumování řepy napomáhá se snižováním krev-

ního tlaku, upravuje srdeční puls
a celkově posiluje nervový systém.
Onkologové doporučují konzumaci řepy jako prevenci proti vzniku rakovinného bujení.

Salát z červené řepy
Uvaříme cca 3 ks červené řepy
ve slupce do měkka, vychladlou
řepu oloupeme.
Na osmahlou cibulku dáme
nastrouhanou řepu, za občasného míchání prohřejeme, přidáme
cukr nebo sladidlo, sůl, ocet, zamícháme, odstavíme a vmícháme sojovou smetanu nebo zakysanou smetanu.

Těstovinový salát
Celou řepu omyjeme, dáme
do alobalu, zakápneme olivovým
olejem a špetkou soli, pečeme
cca 1,5 hod. na 200 °C. Upečenou
řepu nakrájíme na malé kostičky. Zvlášť uvaříme těstoviny.
Mascarpone nebo zakysanou
smetanu prošleháme s nastrouhaným křenem a solí.
Všechny ingredience smícháme dohromady. Přeji dobrou chuť.
Michaela Marešová
Zdravá výživa Přelouč

obešly bez jejich účasti. Měly své pokračování i v Přelouči. První červnový den roku 1868
je ve prospěch Národního divadla pořádal
spolek Vojmír, pro nepřízeň počasí v hotelu
Modrá hvězda. O rok později (6. září 1869)
se, stále ještě s dirigentem Františkem Vosykou, zúčastnil slavnostního odhalení pamětní
desky Mistra Jana Husa v Husinci.
V roce 1873 se Vojmír sloučil s nově vzniklou Občanskou besedou a dále existoval jako

Pěvecký odbor Občanské besedy. Nepříjemnou skutečností pro přeloučský kulturní život byl jeho zánik v roce 1875.
Velkou roli v činnosti sboru hrál rok 1910,
kdy se sešla skupina nadšenců, kteří chtěli
obnovit pěvecký život v Přelouči. Pod vedením učitele Jana Hrocha bylo 25. dubna 1910
založeno Pěvecké sdružení a už 4. května tohoto roku bylo přijato za člena Východočeské
pěvecké župy Fibichovy. Ještě téhož roku došlo ke spojení s Hudebním kroužkem. Odboru Pěvecko-hudebního sdružení Občanské
besedy tehdy věnoval hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster skladbu s biblickým námětem Legenda.
Do dalších aktivit sboru zasáhla první světová válka. V roce 1920 se Pěvecko-hudební
sdružení ke své činnosti zásluhou JUDr. Josefa Fouska vrátilo. V říjnu 1921 bylo rozhodnuto o změně názvu sboru. Od 11. listopadu
1921 vystupoval pod názvem Josef Bohuslav Foerster. Jako projev souhlasu s tímto
názvem hudební skladatel J. B. Foerster věnoval nově založenému sboru krátkou skladbu
Heslo, která se stala znělkou sboru.

duben 2018
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Kultura, zajímavosti

Mgr. Drahoslava Jiroutová
(Zpracováno podle historických poznámek
a zápisů v kronikách sboru)
kých spolků. Na obou akcích nechyběli ani
přeloučští občané.
Vojmír byl založen 6. ledna 1863. Datum
založení bylo úředně potvrzeno 1. června
1863. Předsedou se stal vlastenecký farář Josef Čána a sbormistrem tehdejší učitel František Vosyka. Spolek měl 40 členů. Poprvé
vystoupil na pěvecké a hudební akademii
25. května 1863. Výtěžek akce byl věnován na
pomník Jana Ámose Komenského v Brandýse nad Orlicí a na pamětní desku právníka
a prozaika Františka Rubeše ve Skutči. V témže roce se ve dnech 16. a 17. března zúčastnil
velké pěvecké slavnosti v Praze, kde bylo přítomno celkem 1600 zpěváckých spolků.
Významná byla spolupráce Vojmíra s pěveckými spolky ve východočeském regionu.
Ke společným pěveckým akcím patřilo i svěcení praporů zpěváckých spolků. V roce 1865
se zúčastnil svěcení praporu spolku Vlastimil v Heřmanově Městci a v roce 1867 sboru
Zvukobor v Chocni. Ve spolupráci se sbory
východočeského regionu pokračuje i současný Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav
Foerster Přelouč, který navázal na pěvecké
tradice v našem městě.
Na činnost těchto spolků měly vliv i celonárodní kulturní události. Oslavy položení
základního kamene Národního divadla se ne4/18
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NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

MęSTSKÁ KNIHOVNA V PŏELOUþI
ve spolupráci s MŠ Kladenská
a Odborem æivotního prostŐedí MĚÚ PŐelouÿ
VYHLAŠUJE

HLASOVACÍ ANKETU

NEJKRÁSNęJŠÍ STROM PŏELOUþE
2018
1. 2. – 20. 4. 2018
vyhlášení výsledkŢ ankety probĚhne
YHVWŐHGX 25. 4. 2018 od 10.00 hod.
SŐHd budovou 1. st. ZŠ Smetanova

LITERÁRNÍ PODVEČER

S BATERKOU DO KNIHOVNY

V úterý 6. března mohli milovníci krásné literatury všeho věku
navštívit naši akci s názvem Literární podvečer.
Hlavním bodem programu byla beseda se spisovatelem Martinem Hattalou. Dozvěděli jsme se více nejenom o životě tohoto
píšícího vojenského lékaře, ale i o počátcích jeho tvorby a mohli si
prohlédnout ukázky jeho práce v dalších tištěných médiích. Během
večera v knihovně vládla uvolněná atmosféra díky veselému povídání pana spisovatele a k celkové pohodě
přispělo i malé pohoštění.
V druhé části programu jsme si zahráli hru
o vypůjčených větách s názvem Přines si svou
knihu. Jejím cílem bylo co nejrychleji ve své
(jakékoliv) knize najít text vyhovující zadání
např. část přání k narozeninám, chybové hlášení na počítači či vtipný nápis na tričku. Knížky nám tak kromě čtenářského zážitku poskytly další zábavu.
E. F.

16. února ve večerních hodinách proběhla akce S baterkou do
knihovny. Knihovnu během této vydařené premiéry navštívilo
58 účastníků.
V první části programu si menší děti se svým dospělým doprovodem mohly projít knihovnu, posvítit baterkami do všech koutů
a přitom hledat „nezvané“ hosty, tj. plyšáky různých velikostí a v různých rolích či polohách. Všichni vzorně vyplnily soutěžní listy a neměly problém najít a určit Pusinku či pojmenovat osůbku s otazníkem.
Aby to neměly tak jednoduché, při pátrání je trochu znervózňovala
plyšová stvoření v životní velikosti lidské.
Druhá část programu pak byla připravena pro náctileté a dospělé účastníky. Ti však kromě pátrání po plyšácích ještě určovali autory
a názvy knih našich i světových klasiků podle úryvků či luštili různé
úkoly, kvízy či křížovky.
Není nutno dodávat, že všichni obstáli na výbornou. Domů si
kromě nevšedního zážitku z potemnělé knihovny odnesli i placku
s logem akce nebo knihovny.
Děkujeme všem za účast, našim milým dobrovolníkům za pomoc a těšíme se na další akci.
E. F.

duben 2018

Kultura

letos EXGHY\VD]HQDMDEORŁ
RGUŢGD3ŏ(/28þ6.êã,ãÉ.

* DNFHVHEXGHNRQDW]D~ÿDVWL
odborníka/ekologa
* vítĚzný strom bude bĚhem akce
viditelnĚ R]QDÿHQ
* na vyhlášení výsledkŢ jste srdeÿnĚ zváni
* hlasovací listy vyrábí, kreslí atd.
hlasující jedinec nebo kolektiv
(formát a podoba bez omezení)
* soutĚæit mŢæe celá tŐída i jednotlivci
(pŐipište poÿet hlasŢ)
* na jednom hlasovacím listu lze hlasovat
pouze pro jeden strom
* hlasovací listy musí být do 20. 4. 2018
odevzdány do MĚstské knihovny v PŐelouÿi
* pŐipište i svŢj tip na nejlepší místo
pro vysazení nového stromu
hlasovací listy a výsledky ankety
EXGRXVRXÿiVWtYëVWDY\
NEJKRÁSNęJŠÍ STROM PŏELOUþE 2018
v kvĚtnu v MĚstské
é knihovnĚ PŐelouÿ
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NOVÉ KNIHY v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
NAUČNÁ LITERATURA
Politika, vojenství
MACHÁČEK, Michal
Gustáv Husák.
V Praze: Vyšehrad, 2017.
Právo
ŠMÍDA, Zdeněk
Vývoj českých státních hranic.
Praha: Fortuna, 2016.
Výchova
MONTESSORI, Maria
Objevování dítěte. Praha: Portál, 2017.
Přírodní vědy
CÍLEK, Václav
Voda a krajina: kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině.
Praha: Dokořán, 2017.
Životopisy

ČERVENÁ, Soňa
Stýskání zažehnáno.
Praha: Academia, 2017.

KRÁSNÁ LITERATURA
GRMOLEC, Zdeněk
Císařský kurýr Marie Terezie.
Brno: MOBA, 2018.
COGNETTI, Paolo
Osm hor. Praha: Odeon, 2017.
HARMON, Amy
Z písku a popela.
Praha: Knižní klub, 2017.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KNEBLOVÁ, Hana
Pohádky o hvězdách.
Praha: Brána, 2017.
LADA, Josef
Tradiční české jaro.
Praha: Bambook, 2017.
ŽÁČEK, Jiří
Z pohádkové postýlky: nejznámější
pohádky pro nejmenší.
Praha: Šulc - Švarc, 2015.
J. K.
4/18
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Okénko
výchovného poradce
V rámci volby povolání proběhla 8. 2. exkurze devátých tříd ve firmě Elmet Přelouč.
Žáci se seznámili s kusovou i sériovou výrobou
v oborech elektrovýroba, kovovýroba, ekologické vytápění a zdravotní a laboratorní technika.
Děkujeme pracovníkům a našim průvodcům
ﬁrmou za velmi dobrou prezentaci a předvedení výroby zesilovačů, ventilačního zařízení,
ozvučení pro autobusy, zpracování výrobků na
CNC strojích a dalších montážních prací.

3. ročník:

1. Lilly Řeháková, 2. Natálie Soldánová, 3. Aneta Pospíchalová
4. a 5. ročník: 1. Nikola Vítková, 2. Martina
Dvořáková, 3. Tereza Dvořáková
II. stupeň: 1. Jana Kysilková, 2. Radka Forstová, 3. Tereza Borovcová
Chlapci:
1. Marián Honzík, 2. Lukáš Dalecký, 3. Jan Kuchyňka
Skupinové práce:
1. Veronika a Tereza Babkovy,
2. Nikola Vášová, Andrea Illeová
a Kateřina Opálková, 3. Anna
Zívrová a Natálie Kudláčková

Exkurze
Dne 9. 2. navštívili žáci osmých tříd v rámci
programu „Optika a světelné jevy“ digitální
planetárium v Hradci Králové. Během exkurze měli možnost zhlédnout prostorovou projekci v kruhovém sále s nakloněným hledištěm.
Prohlédli si také expozice „Mikrosvět – makrosvět“ a „Energie – její formy a přeměny“. Za nejatraktivnější označili žáci přednášky o dalekohledech a optických jevech.

Soutěž o nejkrásnější
Valentýnské srdce
Zamilovaní prožívají v únoru svůj svátek
a žáci naší školy se těší na vyhlášení své oblíbené soutěže. Porota měla opět nelehký úkol
vybrat nejkrásnější srdce. Ocenila z každého
ročníku tři nejlepší práce a udělila ještě další
speciální ocenění.

Speciální ocenění získala Zuzana Vrágová za
největší srdce, Kamila Jančíková za nejoriginálnější srdce, Laurella Domniku za nejvoňavější srdce, Nikita Holečková za srdcový závěs
a třídy 3. A a 3. B byly oceněny za výrobky,
které vytvořily jako třídní kolektiv. Stojí za to
podívat se na webové stránky naší školy, kde
najdete fotograﬁe srdíček z této soutěže. Jsou
krásná, nápaditá a inspirující.

Recitační soutěž

1. ročník:
2. ročník:

1. Tereza Šťastná, 2. Klára Klýmová, 3. Tereza Cestrová
1. Veronika Dvořáková, 2. Denisa Slavíková, 3. Agáta Holubová, Daniela Semerádová

Těší nás, že děti na I. stupni rády recitují. Do
soutěže se přihlásilo 46 žáků, kterým se líbí
básničky a při recitaci si navíc skvěle procvičují paměť. Při hodnocení kategorie prvňáčků
se zdály být výkony velmi vyrovnané, a proto
1. místo uděleno nebylo, na 2. místě se umístili Adam Konvalina a Tomáš Bechynský,
na 3. místě Tereza Cestrová a Tomáš Mergl.
Zvláštní ocenění si odnesl Daniel Dvořák za
zvládnutí náročného textu. Výsledky v dalších
kategoriích:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45

2. a 3. ročník:
1. Vanesa Vaňková, 2. Eliška Hrdá a Leona
Jandáková, 3. Matyáš Pecka a Jan Macel

4. a 5. ročník:
1. Tereza Janečková, 2. Karolína Zimová,
3. Eva Čapková a Adam Čapek.
Zvláštní ocenění za délku a obdivuhodnou paměť dostala Michaela Křivčíková. Děvčata
umístěná na 1. místech se zúčastnila okresního kola v Pardubicích. Obsadit „medailovou“ pozici je zde velkým úspěchem a to se
povedlo Vanesce. Svým přednesem zaujala
porotu a obsadila 2. místo. Gratulujeme
a přejeme hodně štěstí v krajské soutěži.

Ohlédnutí
za březnovými akcemi
§ Desítky budoucích prvňáčků se svými rodiči
si přišly v rámci Dne otevřených dveří prohlédnout budovu 1. stupně v ul. Kladenská.
§ Žáci 5. tříd navštívili MŠ Za Fontánou a pozvali předškoláky k zápisu.
§ Předškoláci z MŠ Kladenská a Za Fontánou
přijali pozvání do 1. tříd.
§ Žáci 3. ročníku pokračovali v plaveckém výcviku.
§ Žáci II. stupně se zúčastnili okresních kol
v basketbale a volejbale.
§ Žáci 1. a 2. ročníku zhlédli představení „Káťa a Škubánek“ ve VČD Pardubice.
§ Žáci 4. ročníku prožili „Trápení pana Bambuly“ při hudebním představení Filharmonie
Pardubice v Domě hudby.
§ Majitelé předplatného ve VČD Pardubice
zhlédli představení „Rasputin“

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY:

Úterý
Středa
Čtvrtek

10. 4.
11. 4.
12. 4.

––––––––––
7:15 – 8:00
7:15 – 8:00

14:00 – 16:30
14:00 – 16:30
––––––––––

KDE:

ul. Školní, prostor mezi školní jídelnou a ZŠ
• směs noviny, časopisy, letáky
• noviny
• prosíme svázat a pokud možno zvážit
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.
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Zeměpisná olympiáda 2018
V lednu proběhlo na naší škole Školní kolo
ZO, své znalosti si ověřilo 29 žáků 6. – 9. tříd,
soutěž je rozdělená do tří kategorií: A – 6. ročník,
B – 7. ročník, C – 8. a 9. ročník.
Otázky byly zaměřeny na teoretické znalosti, práci s atlasem a topografickou mapou. Do
Okresního kola ZO postoupili vítězové Le Quang
Dat z 6. A, Bořková Silvie ze 7. B a Jarkovský Tomáš z 9. A.
Mezi nejúspěšnější soutěžící v okresním kole
patří Le Quang Dat, který obsadil pěkné 6. místo, všem soutěžícím děkuji za reprezentaci školy
v soutěži.
Mgr. M. Nápravníková

Lyžařský výcvik v Jedlové
v Orlických horách
Ve dnech 17. – 23. února 2018 se zúčastnili
sedmáci lyžařského výcviku. Letos již po devatenácté odjeli žáci naší školy do Orlických hor. Cílem cesty byla chata Kristýna v Jedlové, nedaleko
Deštného v Orlických horách.
Všichni s napětím očekávali, jak budou vypadat místní svahy, jaké bude ubytování a co bude
k obědu. Ihned na místě zavládla naprostá spokojenost.

Proto mohl být již odpoledne zahájen výcvik.
Ten začínal tradičním rozřazením do družstev.
Nejprve sjeli dolů samozřejmě ti, kteří jezdí na hory pravidelně lyžovat, potom našli odvahu ti, kteří na lyžích již někdy stáli a nakonec přišli na řadu
ostatní – tedy žáci, kteří na lyžích nikdy nejezdili.
Od druhého dne potom probíhala pravidelná
výuka lyžařských dovedností. Začínalo se od nejjednodušších cviků, které postupně přecházely
v nácvik prvků těžších, ke konci kurzu až lehce
akrobatických. Postupně se také všichni účastníci
kurzu zúčastnili výcviku běžeckého, v němž našla
spousta chlapců i dívek zalíbení.
Poslední den proběhly tradiční závody ve slalomu a běhu na lyžích, které úspěšně všichni zvládli. Celkem se výcviku zúčastnilo celkem 43 žáků.
Mgr. M. Bulušek

Okresní kolo v basketbalu
Dne 1. 3. 2018 se konalo na Základní škole Studánka v Pardubicích okresní kolo v basketbalu
chlapců. Na tento turnaj se kvaliﬁkovaly vítězné
školy z okrsků Přeloučsko, Holicko a Pardubicko.
Po dvou druhých místech v loňském a předloňském roce nenechali naši chlapci nic na ná-

duben 2018
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hodě a zvítězili ve všech pěti zápasech. Zajistili
si tím prvenství v Pardubickém okresu a postoupili do krajského kola, které proběhne 27. března
v Chrudimi.

Naši školu reprezentovali tito žáci:
M. Priessnitz, J. Plaček, P. Kouba, M. Klenka, M. Šindelář, A. Kysilka, M. Barcal, J. Dobruský a P. Křinka
Mgr. M. Bulušek

Projektový den
s historickými osobnostmi
V letošním roce slavíme 100 let od vzniku naší republiky, a proto jsme na naší škole v pondělí
12. února tohoto roku využili možnosti výstavy
Historické osobnosti.
Projektový den se nesl v duchu výchovy k myšlení v globálních a evropských souvislostech.
Během dopoledne žáci 1. a 2. stupně navštívili
výstavu věnovanou konkrétním osobnostem (jejich figuríny byly vyrobeny v reálné podobě dle
historických záznamů), které utvářely naši historii a které svým způsobem ovlivnily i evropské dějiny. Děti měly možnost setkat se s franským kupcem Sámem, Cyrilem a Metodějem, Přemyslem
Otakarem I., Karlem IV., osobnostmi doby husitské a rudolfínské, s Učitelem národů atp. Poslední
zastavení bylo u pana T. G. Masaryka.
Zbývající čas jsme věnovali poznání života
i významných skutků těchto, ale i jiných našich
osobností v jednotlivých historických dílnách.

Například páťáci kreslili portréty historických
velikánů, žáci 6. a 9. ročníků blíže poznávali život T. G. Masaryka, vyráběli pamětní plakety ke
100. výročí vzniku Československa, vytvářeli Masarykův rodokmen, zamýšleli se nad jeho citáty,
tvořili album jeho fotograﬁí… V jiných dílničkách
si děti mohly hlaholicí napsat svoje jméno, vymodelovat Golema, vytvořit komiks z doby Rudolfa II., poznat pana Purkyněho a jeho přínos
pro obor lékařství, seznámit se s významnými
československými sportovci Věrou Čáslavskou,
Emilem Zátopkem a mnoha dalšími.
Tento den se opravdu vydařil, nesl se v duchu
Komenského citátu „Škola hrou“ a žákům se velmi líbil.
Mgr. L. Podlasová

TECHNOhrátky

Přes mrazivé počasí a chřipkovou epidemii
dorazilo ve středu 28. února do Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště technického
Třemošnice 21 osmáků naší základní školy, aby se
seznámili se zdejší školou v rámci projektu TECHNOhrátky. Všichni měli možnost seznámit se
s obory Obráběč kovů, Nástrojař, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení, Strojní mechanik, Truhlář a vyzkoušet si v praxi své dovednosti.
Na závěr proběhla mezi žáky z devíti zúčastněných škol vědomostní soutěžní hra Hej ty, víš to?,
ve které obsadili naši chlapci čtvrté místo.
Mgr. M. Bulušek
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
SEKUNDY A KVINTY

V termínu od 16. do 23. února proběhl lyžařský kurz tříd sekundy a kvinty. Zúčastnilo
se jej celkem 44 studentů, kteří se za téměř
ideálního zimního počasí zdokonalovali ve
svých lyžařských dovednostech. Vyjma lyžování měli studenti i jiné aktivity, např. večer
společenských her, týmové soutěže a také vyslechli dvě přednášky – působivé vyprávění
člena Záchranné horské služby a besedu o minulosti a budoucnosti Krkonošského národního parku. Během volného dne proběhly hry
na sněhu, po nichž následovala cesta na Rezek.
Zájemci si mohli vypůjčit běžky a trasu zdolat s jejich pomocí. Poslední den lyžování byl
pořádán slalomový závod, jehož vítězové byli
náležitě oceněni. Stejně tak obdržely ceny i jednotlivé týmy. Na výcviku nedošlo k žádnému
úrazu, všichni si lyžování užili a vrátili se domů
plni (nejen) sněhových zážitků a ve zdraví.

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE
Dne 14. 2. 2018 se v pardubickém DDM
Be ta konalo okresní
kolo olympiády v anglickém jazyce pro kategorie. Naši školu reprezentovala Andrea

Gajdůšková ze sekundy a Jan Rychetský
z kvarty. Andrea ve své kategorii obsadila
krásné druhé místo. Jan se v té svojí umístil
rovněž na stříbrné pozici, což mu zajistilo
postup do krajského kola soutěže. Blahopřejeme!

AGYSLINGUA

vých dovednostech (tj. poslechového cvičení, psaní eseje, konverzaci a všeobecných znalostech reálií) skončili ve svých jazykových
kategoriích na vynikajícím 4. a 5. místě. Odnesli si nejen cenné zkušenosti, ale i pěkné
věcné ceny. Patří jim za to velká poklona
a velký dík příkladnou reprezentaci našeho
gymnázia.

V úterý 6. 2. 2018 se studenti Kristýna Hoangová z tercie a Jan Rychetský z kvarty zúčastnili soutěže v anglickém jazyce Agyslingua,
pořádané Anglickým gymnáziem Pardubice. Ve velmi silně obsazeném klání v jazyko-

MATURITNÍ PLES OKTÁVY 2018

DĂƚĞƎƐŬĄƓŬŽůĂ<ůĂĚĞŶƐŬĄϭϯϯϮWƎĞůŽƵē

ĄƉŝƐĚŽDa

sǇǌǀĞĚĄǀĄŶşǎĄĚŽƐơ
ŬƉƎŝũĞơĚşƚĢƚĞ
ĚŽŵĂƚĞƎƐŬĠƓŬŽůǇ

sǇƉůŶĢŶĠǎĄĚŽƐƟĂ ĞǀŝĚĞŶēŶşůŝƐƚ ĚşƚĢƚĞ
ƐǀǇũĄĚƎĞŶşŵůĠŬĂƎĞƐĞǀǇďşƌĂũşǀ ƎĞĚŝƚĞůŶĢDa


ŶĂƓŬŽůŶşƌŽŬϮϬϭϴͬϮϬϭϵ

sĞƐƚƎĞĚƵϮ͘ϱ͘ĂǀēƚǀƌƚĞŬϯ͘ϱ͘ϮϬϭϴ
ĚŽƉŽůĞĚŶĞϴ͘ϭϱʹϭϬ͘ϬϬŚŽĚ͘
ŽĚƉŽůĞĚŶĞϭϰ͘ϯϬʹϭϱ͘ϯϬŚŽĚ͘



^ĞǌŶĂŵƉƎŝũĂƚǉĐŚĚĢơ;ĚůĞƌĞŐŝƐƚƌĂēŶşŚŽēşƐůĂͿ

ǀƎĞĚŝƚĞůŶĢƓŬŽůǇ

ĚŽŵĂƚĞƎƐŬĠƓŬŽůǇŶĂƓŬ͘ƌŽŬϮϬϭϴͬϮϬϭϵ
ďƵĚĞǀǇǀĢƓĞŶǀƎĞĚŝƚĞůŶĢ

ŽĚƉŽŶĚĢůşϮϭ͘ ϱ͘ ϮϬϭϴ

ĚŽƉŽůĞĚŶĞ ϴ͘ϭϱʹϭϬ͘ϬϬŚŽĚŝŶ

^ĐŚƽǌŬĂƐ ƌŽĚŝēŝŶŽǀĢƉƎŝũĂƚǉĐŚ;ŶĞƉƎŝũĂƚǉĐŚͿĚĢơ
ƐĞďƵĚĞŬŽŶĂƚǀ ƉŽŶĚĢůşϮϴ͘ϱ͘ ϮϬϭϴǀ ϭϱ͘ϬϬŚŽĚŝŶ
ŶĂϭ͘ƉĂǀŝůŽŶƵŶĂŚŽƎĞ͕ŬĚĞďƵĚŽƵƌŽǌĚĄŶĂƌŽǌŚŽĚŶƵơ͘

ŽĚƉŽůĞĚŶĞϭϰ͘ϯϬʹϭϱ͘ϯϬŚŽĚŝŶ
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sĞƐƚƎĞĚƵϭϴ͘ϰ͘ĂǀĞēƚǀƌƚĞŬϭϵ͘ϰ͘ϮϬϭϴ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
V OKRESNÍCH KOLECH
Jako každý rok, tak i letos byla Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy vyhlášena soutěž základních uměleckých škol ve
hře na hudební nástroje. Tento rok se soutěží v oborech dechové nástroje dřevěné
i žesťové a zpěv. Okresní kola proběhly během února a našim žákům se v nich tradičně velmi dobře dařilo.
Okresní kolo ve hře na dechové nástroje dřevěné proběhlo 26. 2. v sále naší ZUŠ.
1. místo s postupem do krajského kola získali hobojistka Barbora Fáberová (ze třídy
I. Neubauer Trojanové), fagotista Michal
Novák (ze třídy F. Krytináře) a klarinetista
Martin Horák (ze třídy M. Hrnčíře). 2. místo získal hobojista Tomáš Bittner a klarinetistka Samuela Lemberková. 3. místo získal
hobojista Jan Kubiska. Cenu za klavírní doprovod získala paní učitelka Helena Suková.
27. 2. se soutěžilo ve zpěvu v sále ZUŠ Pardubice, Havlíčkova a naši žáci se opět neztratili. 1. cenu s postupem získali Daniel
Procházka a Jakub Janovský (oba ze třídy
J. Bednářové). 1. cenu obdržel Jiří Zelenka (ze
třídy M. Novotné), 2. cenu si z Pardubic vezou Adéla Pokorná a Martin Palmieri. 3. cenu
získala Nora Horáková. Cenu za klavírní doprovod obdržela Petra Lojínová.

Veronika Dědičová. Žáci Tomáš Vondrouš
a Matěj Kohout byli navíc oceněni zvláštními
cenami za mimořádný výkon.

Seminář herectví
s žáky sólového zpěvu –
17. 2. 2018

Poslední okresní kolo se uskutečnilo 6. 3.
v ZUŠ Pardubice Lonkova. Zde se soutěžilo
v kategoriích zobcová a příčná ﬂétna. I z tohoto klání si vezeme titul absolutního vítěze. Za svůj skvělý výkon ho získala Monika
Kaplanová (ze třídy I. Junkové). S cenou za
první místo dále postupují do krajského kola Nikola Sobotková, Tereza Sochorová
(ze třídy Ivy Junkové), Valentýna Hyhlíková,
Tereza Bačkovská a Anna Pánková (ze třídy
J. Mildeho). Cenu za druhé místo obdrželi
Radka Jelínková, Magdalena Froschová, Lenka Látová, Leona Dobruská, Tereza Poláková,
Vanesa Burešová a Aneta Sentivanová.
Všem oceněným, jejich pedagogům i korepetitorům moc gratulujeme a děkujeme
za úžasnou reprezentaci!
Michal Chmelař – ředitel školy

Soutěž a workshop
tanečního oboru
Nejpočetnější výprava naši školu odjela
reprezentovat do Holic, kde se 28. 2. konalo okresní kolo ve hře na žesťové nástroje.
Titul absolutního vítěze zde získal náš žák,
trombonista Tomáš Vondrouš (ze třídy
R. Chmelařové). 1. místo s postupem získali Klára Junková, Alexandra Kollárovičová
(ze třídy R. Chmelařové), Richard Kohout,
Tomáš Novotný, Miroslav Přinesdomů,
Matěj Kohout (ze třídy D. Štrupla), Kateřina Soukupová a Josef Šimek (ze třídy
M. Chmelaře). Diplom za první místo dále
získali Martina Junková, Eva Čapková, Janek
Pecka, David Šulc. Na druhých místech se
umístili Adam Čapek a Kamila Kautská. Cenu za třetí místo si odvezl Jiří Čapek. Cenu
za klavírní spolupráci na této soutěži získala

V sobotu 24. 2. 2018 se na tanečním sále
naší ZUŠ uskutečnil další z workshopů klasické taneční techniky, pod vedením pedagožky a tanečnice Barbory Smělé. Žáci se
aktivně zapojili nejen do baletních prvků
a pozic, ale i do praxe v tanci na špičkách.
Studenti si svým aktivním přístupem a zapojením protáhly nejen celé tělo, ale i osvěžili paměť ve své volné mrazivé sobotě.
Michal Chmelař
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Přeloučské školství

20. 2. se v sále kulturního domu Hronovická v Pardubicích konalo okresní kolo soutěže základních uměleckých škol v tanci.
Žákyním naší školy pod vedením paní učitelky Petry Mori se moc dařilo. V silné konkurenci si jim podařilo vybojovat třetí cenu
a k tomu ještě jednu mimořádnou cenu. Gratulujeme!

Protože zpěvák by měl být komplexním
umělcem, tedy měl by ovládat více „řemesel“ než jen používat svůj hlas, rozhodli jsme
se uspořádat pro všechny žáky sólového
zpěvu seminář herectví, který by jim pomohl ve výrazovém vyjádření interpretovaných skladeb.

Lektorkou semináře byla paní Romana
Chválová, členka VČD Pardubice a vyučující herectví na Konzervatoři v Pardubicích.
Žáci se seznamovali se zákonitostmi divadla
i herecké profese, ale především prakticky
procvičovali to, co je k herectví nezbytné. Na
jazykolamech rozhýbali mluvidla, dechovou
výdrž procvičili na dlouhých frázích textu,
uvolnili se při jevištních etudách a improvizovali na právě zadané téma.
Všem se podařilo krásně se uvolnit, uvědomit si, že k profesi herce patří především
všímat si druhých lidí, komunikovat a poznávat sebe i okolí. V návaznosti na tento
seminář se chystáme s dětmi na představení ND v Praze Malý princ. Věříme, že právě dílo A. de S. Exupéryho pomůže ještě více otevřít naše vnímání a posune nás nejen
v naší práci.
Za podporu těchto akcí děkujeme vedení školy i SRPŠ. Na všech školách se pedagogové nesetkávají s takovou vstřícností. Jsme
si toho vědomi a vážíme si toho. Za podporu děkujeme i rodičům, kteří se dětem věnují
a pomáhají nám tak v naší práci.
Jana Bednářová
4/18
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘELOUČ
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Ježíš je vzkříšení a život

Milí občané, sestry a bratři, konečně je
tady jaro ☺, ale především prožíváme největší křesťanské svátky, Velikonoce. V době
postní se můžeme s církví – věřícími, připravit na Velikonoce. Navenek je to vidět
různými symboly nového života; vnitřně
je to práce, činnost duchovní, ztišení se,
modlitby, přijetí svátostí, účast na bohoslužbách, slavení spolu + v církvi. V našem
městě se setkávají věřící více církví k modlitbám, většinou je nás všude jenom trošek,
ale společnou máme víru ve vzkříšení Ježíše Krista. „A začal je učit, že Syn člověka
musí mnoho trpět, být zavržen od starších,
velekněží a zákoníků, být zabit a po třech
dnech vstát“. Marek 8,31. Víra ve zmrtvýchvstání – vzkříšení je to, co nám přináší naději, že jako Ježíš byl vzkříšen, vstaneme
k novému životu i my. Srovnej kapitoly Římanům 5-8. Každý den při vstávání se oživujeme, ale nejsme úplně mrtví, díky Bohu ještě žijeme, a žijeme tak, jak umíme.
Někdy slyším, jak kdosi říká, že už nechce žít! Člověk nežije, ale skomírá. Možná ale spíš neví, jak dobře „žít“, protože to,
jak žije nyní, se mu nelíbí. Staré zvyky, ubíjející vzorce chování, něco je třeba v životě
změnit, způsob, přístup a zodpovědnost
za život. Opustit zlo, začít se modlit, začít
se mít víc rád… Na malých dětech vidíme
chuť do života a radost, ale může to být
vidět na všech. Bůh proměňuje, oživuje,
vlévá naději, odpouští, tvoří nový život –
Ježíšovo vzkříšené tělo je toho příkladem.
Kolikrát vidíme příklady NEživota u lidí,
kteří sice bydlí spolu, ale nesnáší se, po4/18
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mlouvají, nenávidí, pohrdají se sebou navzájem, udávají se … takoví jsou již mrtví,
pro své neodpouštění a vzájemné neodpouštění druhým i sobě! V Otčenáši se modlíme nejdříve tak, že oslavujeme Otce,
Boha a chceme, aby byl v našich životech
uctíván, oslavován: „Otče náš, jenž jsi na
nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď
tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi,
tak i na zemi.“ Mt, 6, 9-10. Pak následuje
prosba o potřeby k zabezpečení života:
„Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť
nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm,
kdo se provinili proti nám. A nevydej nás
v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého“.
Mt 6, 11-12. Stalo se! Ježíš nás svým utrpením a vzkříšením vysvobodil k novému
životu s ním, v něm. Uvěříš tomu?

Pouť do svaté země

Kaple Anastazis – Vzkříšení,
v Chrámu Božího Hrobu v Jeruzalémě
V únoru jsem dostal nabídku účastnit
se poutě do Izraele s přáteli a věřícími z Českých farností. Náš průvodce, kněz říkal, že:
„Poprvé člověk jenom fotí, podruhé se dívá
a potřetí se modlí“. Já byl již podruhé a fotil
jsem, díval a modlil se také. U zdi nářků
jsem si kromě vzpomínky na jiné vzpomněl
i na přeloučské židy, jejich synagogu, hřbitov, i na případ v Přelouči v r. 2016 exhumovaného hudebníka Casimira Oberfelda.
Jedna starší paní, Milada Salﬁcká mi vyprávěla, že jako mladá holka na vlastní oči
viděla na vlakové stanici v Přelouči tento
strašný výjev, jak vykládají mrtvé židy z vagónů, strašnou bídu těch v transportu,
strach našich lidí jim posloužit. Přeloučský
kněz je pohřbil a pak učinil zápis a nákres
v pohřební matrice. Díky tomu mohl být
vypátrán, exhumován, repatriován a pohřben ve své vlasti. Izrael je vlast Ježíše Krista a poutníci a turisté chodí po svaté zemi
a navštěvují místa spojené s biblí. A pro-

tože já bibli miluji, moc rád jsem navštívil
Nazaret, kde jsem před osmi lety při mši
s kardinálem Dukou kázal, letos díky Boží
milosti jsem kázal v Betlémě a v Jeruzalémě, chrámu Dormition – usnutí Panny Marie. Dokonce jsme se potkali s českou poutí
z královéhradecké diecéze, a našim biskupem Janem Vokálem. Jednu noc jsme spali
v hotelu v Nazaretě a dalších 6 v Betlémě.
Zde v místě narození Krista, v podzemní
kapli jsme zpívali hymnus „Narodil se Kristus Pán“. Jeruzalém je židovský a v Betlémě
žijí převážně muslimové a asi 35 procent
křesťanů. Kolem Jeruzaléma je 6 metrů vysoký plot a vjezd je možný za přísných kontrol policie a armády, jako i na letišti v Tel
Aviv. Když jste u nás 25. 2. v neděli měli
teplotu –10 stupňů, my jsme se koupali
v mrtvém moři, které je zase cca –400 metrů pod hladinou Středozemního moře.
Plavili jsme se lodí po galilejském jezeře,
/na ní za zvuku hymny vyvěsili českou a izraelskou vlajku/ na místech, kde Ježíš kázal
a povolal apoštoly, /i Jakuba-patrona našeho kostela/. Jedli jsme pečenou rybu, putovali uličkami Jeruzaléma, křížovou cestou Pána Ježíše, navštívili horu Proměnění,
Kánu Galilejskou a pili víno z Kány, /to proměněné již bylo vypito!/, horu Blahoslavenství, Betánii – dům Marie, Marty a Lazara, Getsemanskou zahradu, Jaffu, kde
sv. Petr vzkřísil Tabitu /Skutky 9, 36-43/,
Aquadukt v Caesarei. Hraniční řeku Jordán jsme ale nepřešli, jenom si tam obnovili křestní slib. Nepodařilo se nám vstoupit
do Chrámu Božího hrobu, protože právě
nastaly problémy s Izraelem, který žádal
platit daně za vstupy na svatá místa křesťanů a muslimů. Oni se ohradili, ať tedy
platí i židé za vstupy do synagog. Vstupy
jsou všude zdarma, a již v úterý večer bylo vše jinak a ve středu bylo možné opět
vstoupit. To jsme
ale již byli doma.
A nyní se zase těším…
Milé sestry
a bratři v Kristu,
přeji Vám požehnané velikonoční svátky, radost
z Božího odpuštění, smíření a chuť do života. Vzchopte se, vzmužte se, nevzdávejte se!
Váš P. Lubomír Pilka

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

DUBEN
V JAKUB KLUBU
V březnu jsme se věnovali tématu „Změny jsou součástí našeho života“,
který se týkal vztahů, lásky a věrnosti. Připravené aktivity nám ujasnily rodinné vazby,
zamýšlely jsme se nad tím, kdo patří do naší
rodiny, jaké činnosti s rodinou děláme. Připravena byla i šípkovaná na toto téma. Velkou kapitolou v životě dětí je dospívání, které přináší
mnoho změn. I o tom byla jedna z aktivit preventivního programu.
O jarních prázdninách jsme se tentokrát
věnovali podpoře školních aktivit mnohem

více, než kdy jindy o prázdninách, protože děti
měly spoustu povinností, se kterými potřebovaly pomoci. Během jarních prázdnin naše organizace uspořádala pro děti celodenní výlet
do Flyzone parku v Hradci Králové. Děti si
užily zábavné atrakce v podobě různých trampolín, zdolávaly horolezeckou stěnu, překonávaly překážkovou dráhu, „koupaly“ se v bazénku s balonky, zahrály si kulečník a skákaly salta
na velké trampolíně. Výlet se jim moc líbil, odcházely vyčerpané a spokojené. Již nyní se těší,
kam vyrazíme příště. ☺
V březnu jsme se věnovali velikonočnímu
tvoření, pracovali jsme na jarní výzdobě klubu.
Společně jsme hovořili o velikonočních tradi-

skými skauty se tedy zapojíme do akce DEN
ZEMĚ a v sobotu 28. 4. budeme společně uklízet Slavíkovi ostrovy.
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby
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DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM
Stále hledáme ochotné lidi, kteří mají „jednu hodinu týdně pro druhé“. Můžete nás kontaktovat na tel. 731 402 371, nebo přijďte na
naše setkání do Galerie a vinotéky u Kotýnků.
Scházíme se zpravidla poslední čtvrtek v měsíci. Činností dobrovolníka jsou rozhovory,
předčítání nebo procházky se seniory v Domově u fontány. Pokud zájemce o dobrovolnictví
preferuje práci s dětmi, rády ho přivítají děti
v Jakub klubu.

Pozvánka na setkání
ve čtvrtek 26. 4. 2018 s hostem
Hayato Josefem Okamurou
cích. Pokračuje náš projekt – DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM a na Velikonoční neděli děti
připravují perníčky na prodej za dobrovolný
příspěvek. Výtěžek poputuje na podporu vzdělávání velmi chudých dětí na Filipínách v rámci projektů Papežského misijního díla dětí.
V dubnu máme téma zaměřené na ochranu životní prostředí. Jelikož v klubu dbáme
na třídění odpadu, chceme také, aby i naše
příroda byla pěkná a čistá. Společně s přelouč-

KLUB AKTIVNÍ SENIOR

(KLAS)

Zprávy z KLASu

Další naše setkání proběhlo opět v našem
městě. Navštívili jsme místní soukromé muzeum bývalého přeloučského podniku Tesla.
Majitel obchodu Elektrouniversal pan Schej-

20. února se sešlo v promítacím sále Infocentra více než 30 zájemců o promítání snímků
z cesty paní Jany Bahníkové do korejského Soulu. Kromě členů Klasu byli přitomni také přátelé naší členky. V úvodu jsme byli seznámeni
s historií, geograﬁí a dalšími zajímavostmi Jižní
Koreje. Zhruba ve stejné době probíhala zimní
olympiáda v této zajímavé zemi, a tudíž zájem
o tuto akci byl mimořádný.
bal vytvořil úctyhodnou sbírku výrobků, ale
hlavně o všech umí podat spoustu informací.
Jelikož mnozí z členů Klas(u) v podniku pracovali, mohli spolu s ním zavzpomínat na dobu, kdy podnik Tesla zaměstnával velkou část
obyvatel našeho města. Návštěvu muzea můžeme vřele doporučit.
20. března se vydáme do Prahy a prohlédneme si 2. část tematického okruhu židovských
památek.
Kubátovi

Tentokrát přijal naše pozvání vzácný host
z Prahy, ale původem z Japonska. Pan Hayato
Josef Okamura je bratrem kontroverzního politika Tomia, ale se zcela opačnými politickými
názory.
Budeme si povídat o zvláštnostech života
v Japonsku a Česku, o jeho životě ve Vídni
a možná se dostaneme i k aktuální politice,
protože je výrazným kritikem aktivit bratra
Tomia.
Setkání začíná v 15.30 v Galerii a vinotéce
u Kotýnků. Vstup je volný.
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová,
koordinátorka DC

Inzerce
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MĚSTSKÁ POLICIE
informuje
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Důležité telefonní kontakty:

O tom, že jsme úspěšně obhájili certiﬁkát
Vážka®, jsme Vás již informovali. Nyní máme
k dispozici také hodnotící zprávu, na jejímž
základě nám byl certiﬁkát prodloužen na další dva roky.

Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že se opakovaně setkáváme s problematikou podomního prodeje, dovolil jsem si v tomto čísle Roštu vynechat seriál
článků na téma „Policie – vývoj na území dnešní ČR“, abych uvolnil
místo na příspěvek týkající se této problematiky. Dovolte tedy několik rad. Jelikož zastávám názor, že není potřeba vymýšlet již vymyšlené, použil jsem brožuru vydanou Ministerstvem vnitra s názvem
(NE)BEZPEČNÝ VĚK.

Jak se vyhnout podvodu
q Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim
penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást.
q Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do
svého bytu.
q Nikdy hne neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
q Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si
návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji.
q Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu
apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz nebo ještě lépe
zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
q Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvod.
q Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.
q Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně
blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
q Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož
cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů např. k převedení
bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžitých půjček. Vše
si v klidu a pečlivě promyslete.
q Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem,
nechte si poradit od dalších věrohodných osob. Většina institucí
a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu.

Aktivní ochrana před ohrožením
se určitě vždycky vyplatí.

Inzerce
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Máte-li zájem o samolepky „Bezpečný domov“ a „Někdo zvoní“, můžete si je vyzvednout na služebně Městské policie v Přelouči.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka
tel.:
mobilní telefon:
e-mail:

156 – ne z mobilních telefonů
466 959 660
736 641 952
mp@mestoprelouc.cz – neoznamovat akutní
záležitosti, které se musí řešit okamžitě
za městskou policii
Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč

Pravidla silničního provozu 3
Značka V12b „žluté zkřížené čáry“, vyznačuje plochu,
na kterou nesmí řidič vjet, pokud je za touto plochou
taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše. Používá se někdy jako zdůraznění zákazu řidiči vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl
nucen zastavit vozidlo v křižovatce. Tento zákaz je dán už tak obecnou
úpravou, ale vzhledem k tomu, že jej řidiči nedbají, zdůrazní se značkou V12b, která je pro mnoho řidičů paradoxně také velkou neznámou.
Přirozeně, značka není doplňkem každé křižovatky. Ale spíše těch velmi zatížených případně řízených semafory, kdy řidiči nerespektováním
pravidla smysl světelné signalizace znehodnotí nemožností křižovatku
vyklidit. Obvyklé použití tohoto značení je také třeba před místem
napojení stanice záchranných složek či policie.
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista

Možná Vás nyní napadá řada otázek: Co
je Vážka? Jaká zjištění obsahovala hodnotící
zpráva? Nejen na tyto otázky Vám na následujících řádcích poskytneme odpověď.

Co je Vážka®?
Pokud se nepohybujete v sociálních službách, nemusí Vám být tento termín známý.
Vážka® je systém certifikace, který uděluje
Česká alzheimerovská společnost těm zařízením, která poskytují kvalitní služby osobám s onemocněním demence. Pro získání
certiﬁkátu Vážka® musí organizace projít externím auditem, který hodnotí řadu kritérií –
např. individualizaci přístupu ke klientům,
možnosti volnočasových aktivit, zdravotní
péči, zachování důstojnosti osob s onemocněním demence a spoustu dalších. Získat
tento certiﬁkát není jednoduché. Pokud ho
organizace obdrží, musí počítat s tím, že
doba platnosti je omezená a po jejím uplynutí je třeba certifikát znovu obhájit. Domov u fontány získal certiﬁkát Vážka® poprvé v roce 2014 a od té doby jsme ho již 2x
úspěšně obhájili, naposledy v listopadu loňského roku.

Výsledky hodnotící zprávy
Pojďme se nyní podívat na výsledky hodnocení nedávného auditu. Máme opravdu
velkou radost z toho, že jsme certiﬁkát nejen
obhájili, ale také jsme získali lepší bodové
hodnocení. Z původních 83,05 bodů získaných v roce 2015
jsme nyní obdrželi 87,60 bodů ze
100. Může se to
zdát jako drobný
posun. Nicméně
jak je z hodnocení zřejmé, navýšení bodů probíhá po setinách,

nikoli po celých bodech. Proto je pro nás
zlepšení o 4,55 bodů velkou radostí a zároveň velkým závazkem.

Domov poskytuje bydlení
plně odpovídající kritériím ČALS
Auditorky kladně hodnotily dokončení
rekonstrukce, díky které nyní úroveň bydlení
plně odpovídá kritériím České alzheimerovské společnosti. Pozitivně je vnímané snížení kapacity, vznik jednolůžkových pokojů
a dostatečný prostor na pokojích, ze kterých
je zajištěn přímý vstup do koupelny s toaletou. Nadprůměrné hodnocení získal Domov
za první dojem po vstupu do zařízení. Auditorky vyzdvihly příjemnou vůni a zvyk personálu i klientů nově příchozího pozdravit,
což na auditorky působilo velmi pozitivním
a přátelským dojmem.

Aktivity v Domově jsou pestré,
péče individualizovaná
V rámci aktivizace klientů auditorky pozitivně hodnotily různorodost aktivit, které
probíhají v menších skupinkách, také zapojení imobilních klientů, kteří se mohou pasivně účastnit na lůžku. Kladně je vnímána
individualizace péče, která vychází z dobré
znalosti klientova životního příběhu (např. jaké se klient věnoval profesi, kde žil, co pro něj
bylo důležité nebo čemu se rád věnoval).

nuální vzdělávání zaměstnanců, kdy se zaměstnanci mohou vyjádřit, v čem by se chtěli
dále rozvíjet. Nadprůměrné hodnocení jsme
obdrželi v rovině kompetencí. Auditorky se
velice kladně vyjadřovaly k zastupitelnosti
jednotlivých pracovníků, která dle jejich slov
funguje výborně.

duben 2018
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Domov u fontány poskytuje péči seniorům již více jak 50 let. Za poslední roky se
klientela výrazně proměnila a v současné
době zde žije již 2/3 seniorů s onemocněním
demence. Projevy tohoto onemocnění jsou
různé, proto i péče musí být ﬂexibilní, individualizovaná, ale také citlivá a empatická.
Toho se snažíme v Domově u fontány dosahovat a jsme rádi, že se nám to i dle vyjádření auditorského týmu certiﬁkace Vážka® daří.

Mezinárodní den žen
vždy rádi oslavíme
Mezinárodní den žen je jeden z těch svátků, které někteří milují, druzí odsuzují. My
si jeho oslavu nikdy nenecháme ujít a díky
tomu jsme každý rok svědky milých úsměvů,
slz dojetí a slov díků od našich klientek.

Zdravotní péče, výživa
i hydratace klientů
získaly nadprůměrné hodnocení
Nadprůměrné hodnocení získala oblast
zdravotní péče. Auditorky vyzdvihly např.
uplatňování prvků bazální stimulace, proškolení pracovníků v paliativní péči a úsilí
minimalizovat riziko pádů klientů.
Dalším kritériem, které bylo hodnoceno
nadprůměrně, byla výživa a hydratace. Auditorky ocenily flexibilitu a kvalitu jídla z kuchyně. Zpráva se kladně zmiňuje o tzv. jídle
do ruky, které je vytipovaným klientům podávané několikrát do týdne, dále o Stravovací komisi, v rámci které se klienti mohou
každý měsíc vyjádřit ke kvalitě podávaných
pokrmů a vyslovit svá přání, pochvaly či stížnosti.

Personál obdržel kladné hodnocení –
v oblasti kompetencí
dokonce nadprůměrné
Při auditu je věnována pozornost také
personálu, jeho kvaliﬁkaci a kompetencím.
Počet i kvaliﬁkace zaměstnanců byly naplněny bez výhrad, kladně je hodnoceno konti-

A jak jsme si 8. březen užily tentokrát?
Vzpomínaly jsme, jak se MDŽ slavilo v době, kdy naše klientky nebyly babičkami a prababičkami, ale maminkami, jaký nejoriginálnější dárek v tento den dostaly a slovo
jsme přenechaly samozřejmě i našim pánům,
protože Ti měli na tento den také spoustu
veselých vzpomínek.
Milým překvapením byly ručně vyráběné dárky – klientky obdržely dekoraci ve tvaru srdce z naší keramické dílny a přání od
žáků ze ZŠ Přelouč (ul. Smetanova). Oba dárky jim udělaly opravdu velkou radost. A aby
to našim pánům nebylo líto, podával se všem
klientům k odpolední kávě lahodný zákusek.
Oslavy přinášejí do našeho Domova spoustu radosti a veselí. Proto rádi vítáme každou
příležitosti, kdy se můžeme sejít, zavzpomínat na krásné chvíle našeho života a především se společně zasmát.
Domov u fontány
4/18
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Historie
Padlí přeloučští vojáci v první světové válce – 3. část

Koupačka ve vodním světě
v Kolíně
V sobotu 24. 2. se čtyři odvážné skautky
vydaly do kolínského aquaparku, kde si
užívaly dvě hodiny vodních radovánek.
Sjely tobogán a klouzačku, zaplavaly si
v bazénu a odpočívaly ve vířivce či sauně.
I přes nevelkou účast jsme si celý den užily
a všechny doufáme, že příště vyrazíme
plném počtu.
Iva Mrvíková

zapojovaly rodiče do her). Byl to příjemný
den a doufáme, že si rodiče hry užili.
Hana Chalupová

Světlušky přespávaly
v klubovně
V pátek 2. 3. se světlušky sešly v klubovně a čekala je spousta aktivit: došly

převahu získala družina Divočáků nad
Shermenama, užili jsme si to však všichni
naplno. Vzpomínkou nám je fotka, zážitek a mnoho modřin po celém těle.
Martin Pittner

Vlčácká „jarní“ výprava

Odpoledne s rodiči
Světlušky si 17. února připravily pro rodiče odpoledne plné her. Dopoledne vymýšlely program (pantomima pohádek,
kvíz o dětech pro rodiče, kreslení písniček)
a připravovaly občerstvení. Odpoledne si
holky všechno samy zorganizovaly a odřídily (moderovaly, vysvětlovaly pravidla,
na nákup, procvičily svoje mozkové buňky AZ – kvízem, usnuly, probudily se, rozcvičily se, naučily se dopravní značky, křižovatky a dostaly průkaz cyklisty, proběhly
se venku, uvařily si oběd, uklidily a rozloučily se. Přesně takové bylo přespání našich
světlušek.
Hana Chalupová

Dvojka na paintballu

První březnový víkend se vlčata vydala
na krásnou základnu Blažkovec. Vlčáci se
vyblbli na ledu, nasekali si dříví, udělali
jídlo, spali v nižší teplotě, než jsou zvyklí,
zahráli nemálo her, spolupracovali, prošli
se a zažili romantický západ slunce. Úsměvy na tváři zdobily jejich výrazy i při závěrečném pokřiku. Celá výprava se velmi povedla a těšíme se na další.
Lukáš Spurný

V roce 1917 máme zaznamenáno celkem
18 padlých. U osmi z nich nelze jistě stanovit
konkrétní zemi, ve které padli. Jinak je ale patrné, že se fronta již přesunula na jih. Nejvíce
padlých nebo zemřelých máme v tomto roce
v Itálii (3), Albánii (2) a České republice (2), po
jednom padlém pak v Slovinsku, Maďarsku
a Rusku.
Prvním padlým v tomto roce byl tovární dělník Josef Fofoňka (*1895), který zemřel 14. ledna u obce Hudi Log na Slovinsku. Pochován
byl v Berje na 3. vojenském hřbitově. V Albánii zemřel Jan (podle jiných pramenů Josef)
Hrobař a sice na epidemickou nemoc v nemocnici poblíž města Drač. Tamtéž zemřel i devětadvacetiletý Jan Mahelka. Několik Přeloučanů
padlo v okolí italského města Molfacone, např.
Oldřich Horák. Až v dalekém Omsku zemřel
v srpnu roku 1917 Jan Šprinc (*1893), a sice v zajetí po operaci. Pozoruhodný je případ Františka Láta (*1888). Zemřel 4. listopadu 1917
jako nadporučík 18. pluku u města Lestans
v Itálii. Získal dvakrát válečné vyznamenání
za statečné chování před nepřítelem, padl však
v necelých třiceti letech jsa zasažen osmi ranami ze strojních pušek. Prozatímně byl pochován na hřbitově v Lestans, následně byl
převezen do Přelouče, kde byly jeho ostatky
uloženy v roce 1921. Nepříjemné události se
ale mohly stát i doma. Např. šikovatel František
Kníže (*1890) ze Zdechovic, který byl na ruském bojišti třikrát raněn, zemřel 30. listopadu
1917 při návratu z dovolené, na nádraží v Přelouči (podle jiných zdrojů v Řečanech n. L.),
když byl rozdrcen vlakem.

Dvojka v sobotu 3. března vyrazila na
paintballové hřiště do Pardubic. Mírnou

Inzerce
Pomník se jmény některých padlých vojáků
z Přelouče a okolí u evangelického kostela
(stav v 60. letech 20. století)
Rok 1918 přinesl zřejmě „jen“ osm mrtvých
vojáků z Přelouče. Jeden z nejzajímavějších
příběhů má (nejen) v tomto roce padlý voják
řezník Antonín Zach (*1892) z čp. 152. Naru4/18
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koval hned v říjnu 1914 do Vysokého Mýta
k 98. pěšímu pluku a později bojoval na italské
půdě. Po onemocnění se léčil ve vojenských
záložních nemocnicích na českém území a po
vyléčení odjel z Boru u České Lípy s polní setninou pohraničních myslivců do Mostaru (dnes
Bosna a Hercegovina) a odtud do obce Čapljina, kde sloužil jako kuchař. Odtud odcestoval
se stejným oddílem začátkem května 1918 do
obce Zelenika v Dalmacii, kde byl asi deset dnů.
Dne 11. května odplul s lodí Bregenz směrem
k Drači (dnes Albánie). Dne 13. května ve tři
ráno zasáhlo tuto loď torpédo, ta se potopila
a od té doby byl Zach nezvěstný.
Smutný je také případ Jaroslava Velínského (*1897), syna ředitele přeloučské měšťanské školy dívčí. Ten padl 15. června ve známých
bojích na řece Piavě v Itálii; údajně se utopil jako vojín 98. pěšího pluku u města Musile di Piave. Josef Richter (*1894), vojín 98. pěšího pluku,
bojoval v dnešní Albánii, kde byl 21. července
zajat tzv. komity (slovanskými partyzány). Od
té doby o něm nebyly žádné zprávy. Z dalších
padlých uveďme ještě Antonína Štorka (*1883),
který zemřel 13. září zřejmě v Rogoznici v dnešním Chorvatsku v nemocnici.
28. října 1918 vznikla Československá republika (11. listopadu skončila oficiálně válka) a i v Přelouči začaly oslavy. Neznamenalo
to ale ještě konec utrpení přeloučských vojáků. Někteří totiž zemřeli na následky zranění
později. Jmenovitě to byl Jan Kyslík (*1891)
z čp. 384, desátník 13. jezdeckého pluku. Zemřel doma 24. listopadu, pohřben byl v Přelouči. Dozvuky války se táhly až do roku 1919,
kdy 12. ledna zemřel v Praze Václav Sedlák
(*1899), střelec 30. střeleckého pluku. Zřejmě
poslední přeloučskou obětí první světové války z řad rakousko-uherské armády byl Břetislav Peml (*1899), který zemřel 15. února 1919
na zranění v italské nemocnici v Sieně.
Na závěr uveďme několik statistik. Podařilo
se dohledat, že v konﬂiktu první světové války
padlo od srpna 1914 do počátku roku 1919
celkem 104 přeloučských mužů. Z předpokládaného počtu téměř jednoho tisíce zúčastněných mužů z Přelouče je to ztráta asi deset
procent. Nemusí to být konečné číslo, ve zmatcích války nelze vyloučit omyly či nedochování dokumentace (průměrně padlo v rámci
jedné obce až dvacet procent zúčastněných
mužů). Obecně platí, že do války byli postupně odvedeni muži narození v letech 1865 až
1900. Konkrétně v Přelouči byl nejstarším odvedeným a posléze padlým vojákem Ladislav
Buzek (*1867), nejmladší padlí se narodili v roce 1899. Někdy je u jmen padlých uveden konkrétní pluk (mnozí vojáci jich prošli více), z tohoto údaje tak můžeme soudit, že nejvíce

odcházeli přeloučští muži k 98. pěšímu pluku
a 30. pěšímu pluku do Vysokého Mýta. Podstatně méně pak k 30. střeleckému a 74. pěšímu pluku. Uváděno je ještě dalších 27 pluků,
u kterých však sloužili jen jednotlivci. Až na výjimky byli přeloučští vojáci pěšáci, máme zaznamenáno jen několik členů střeleckých a jezdeckých pluků a jednoho myslivce. Několik
vojáků dosáhlo vyšší šarže.
Informaci o úmrtí svých příbuzných dostávali Přeloučané s určitým zpožděním a mnohdy se úmrtí nepodařilo ve vojenské agendě prokázat vůbec. Pak bylo nutné přistoupit k tzv.
prohlášení za mrtvého, které vydával Krajský
soud v Chrudimi. Ve 20. a někdy i 30. letech
(legionáři se vraceli se zpožděním, proto bylo
nutné několik let po skončení války s úředním
prohlašováním počkat) tato prohlášení hojně
vyžadovali pozůstalí, neboť bylo nutné vypořádat jejich pozůstalost a zajistit další chod
rodin. Postup byl obvykle následující – soud
zjistil poslední prokazatelný den, kdy voják žil
(např. podle data odeslání posledního dopisu)
a pokud o něm dva roky od onoho dne nikdo
v určité lhůtě nesdělil žádnou informaci, byl
voják prohlášen k úředně danému dni zpětně
za mrtvého. Dozvuky války tak byly ve společnosti patrné i dlouho po roce 1918.
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Použitá literatura a prameny (výběr):
Městské muzeum Přelouč, fond Tisky, sign.
Tm 14
LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad Labem. Přelouč: Knihtiskárna Otakara Ludvíka, 1926. 539 s.
Státní okresní archiv Pardubic, fond Archiv
města Pardubice, Kniha pamětní 1836–1926
Online databáze Vojenského ústředního archivu
STEKLÝ, František, Ing.: „Databáze padlých
účastníků 1. světové války okresu Pardubice“ (http://www.nove-zizelice.cz/databaze-padlych-i-svetove-valky-okr-pardubice-a-okoli/)

VÝZVA:
„Za účelem dokumentace a chystané
výstavy prosí autoři čtenáře o předání
svých vzpomínek na své blízké, zapůjčení fotograﬁí, korespondence nebo
třeba deníků všech účastníků 1. světové války z Přelouče, popř. okolí.“
Mgr. Matěj Pešta
a ing. František Steklý
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T. G. MASARYK A NÁŠ KRAJ – 7. díl
Závěrečné drobnosti
Poslední díl našeho cyklu se zastaví u situací, kdy již nedocházelo k přímému kontaktu prezidenta Masaryka s naším krajem a jeho rodáky.
Jedná se o rozličné kontakty čestného charakteru, např. výjimečné i pravidelně se opakující
oslavy.

Oslavy narozenin TGM
Oslavy narozenin T. G. Masaryka 7. března (či
v jiném blízkém vhodnějším termínu) se staly
každoroční pravidelnou událostí. Tradiční součástí těchto oslav byly proslovy, přednášky a koncertní vystoupení. Prezidentu byla opakovaně
zasílána „adressa oddanosti“, na niž prezidentská kancelář pravidelně reagovala poděkováním. Občas se Masarykovi dostávalo k narozeninám čestného daru, jako bylo např. r. 1925
pojmenování hlavního přeloučského náměstí
jeho jménem nebo r. 1932 odhalení pamětní desky v Záložně, připomínající Masarykovu přednášku r. 1906.

Tuto pohlednici se svou vlastní malbou poslal jako
upomínku přeloučskému muzeu architekt Bóža
Dvořák, rodák z Valů u Přelouče, dne 20. 9. 1937,
šest dní od úmrtí TGM
O výjimečnou podívanou se občas postarala armáda. 6. března roku 1925 dorazila do Přelouče vojenská štafeta, která vyjela z Užhorodu,
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nesoucí prezidentovi gratulaci k 75. narozeninám. 7. března roku 1931 si v Přelouči dala dostaveníčko různá vojenská tělesa z Přelouče
a okolí – byl to jezdecký pluk sv. Václava, jezdecká eskadrona z Bohdanče, cyklistická jednotka
z Pardubic a hudba 21. pěšího pluku z Čáslavi.
Zajímavou podívanou byla jistě roku 1933 jezdecká akademie místní vojenské posádky a selské jízdy v kryté jízdárně. Součástí slavnostního
večera následujícího roku byla i recitace vojáků
místní posádky.
Ze třicátých let máme zprávy i o dramatických kusech sehrávaných během oslav většinou
Občanskou besedou. Roku 1932 to byla například hra Medvídek pana prezidenta od M. Mattlasové, hrála se i závažnější dramata jako např.
Mahenův Jánošík (1936) nebo Čapkova Bílá nemoc (1937). Od roku 1935 oslavy také zpestřovaly Masarykovy vatry. V městské kronice se
r. 1935 o zapálení ohňů píše: „V předvečer 85. narozenin našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka na okrese přeloučském zapáleno bylo
45 oslavných hranic sbory dobrovolných hasičů přesně v 7 hodin večer za účasti 816 bratrů
hasičů a 9608 civilního občanstva.“ Ze zápisu
z r. 1937 se také dozvídáme, že v den narozenin
prezidenta Masaryka býval obvykle dáván oběd
chudým.
Vedle velkých oﬁciálních oslav byly prezidentovy narozeniny tradičně slaveny i ve školách.
Jako příklad si uveďme podrobný popis takových oslav z Jankovic. „Místní školní rada, správa
školy a představenstvo přiškolených obcí uspořádaly dne 7. března 1925 ve škole v Jankovicích
oslavu 75. narozenin prvního prezidenta naší republiky pana T. G. Masaryka. Slavnosti zúčastnilo
se žactvo zdejší školy se svým učitelstvem, místní školní rada, představenstvo obcí a hojně mužů i žen z přiškolených obcí. Slavnost zahájila
písní „Tatíčku náš“, kterou zapěly děti obou tříd.
Žákyně I. třídy 2. odd. ... přednesla přání dítek
před obrazem p. prezidenta. Po proslovu řídícího učitele Fr. Matisky provoláno Oslavenci „sláva“ a zapěna píseň „Teče voda, teče“. Následovaly přednesy vhodných básní, které se střídaly
se sólovými písněmi žactva obou tříd. Poté odevzdal dorost Československého (červeného) kříže zdejší školy obnos 97.50 Kč starostovi obce
Jankovic panu Josefu Marešovi s prosbou, aby je
laskavě rodičům žaček Vaisových, kteří v této době požárem veliké škody utrpěli, jako příspěvek
k zmírnění bídy od dorostu Českosl. červeného
kříže odevzdal. Přítomné občanstvo pak podniklo sbírku, jejíž výnos 54.65 Kč odevzdalo dorostu Čsk. červeného kříže, aby ve své blahodárné činnosti dále pokračoval. Poté seřadil se
průvod: školní mládež opatřena praporky barev
národních kráčela s učitelstvem pod státní vlajkou vpředu a nesla ozdobenou památní lípu prezidenta tatíčka Masaryka, která byla zaopatřena
obcí Jankovicemi, za ní pak zástupci místní škol-

ní rady, představenstva přiškolených obcí Jankovic, Kozašic, Seníku a četné občanstvo. Průvod
za zpěvu písně „Lví silou“ spěl na náves jankovickou a stanul u místa k vysazení památného stromu určeného. Zde předneseny 2 vhodné básně,
a sice žákyní Marií Šoltovou a žákem Václavem
Jarolímem. Po zasazení lípy pronesl řídící učitel
projev a přál mu za vše, co pro nás pan prezident T. G. Masaryk vykonal, a přál mu za hlasitého souhlasu všech přítomných dlouhého žití
a zdraví. Po provolání slávy p. prezidentu a zdaru naší republice zapěny obě národní hymny.
Tím slavnost skončena.“
Masarykovo jméno bylo každoročně připomínáno i při oslavách výročí vzniku republiky,
bedlivě byla sledována a oslavována každá další volba T. G. Masaryka prezidentem pro nové
funkční období. Se smutkem byla přijata informace o odstoupení T. G. Masaryka z funkce prezidenta ČSR na konci roku 1935. V městské kronice je napsáno: „Pronesená slova odstupujícího
prezidenta T. G. Masaryka: Budu se na vás dívat,
jak to děláte … stala se směrnicí všem, aby každý
jednal a pracoval s vědomím odpovědnosti sobě,
rodině, obci, národu i státu.“

Úmrtí T. G. Masaryka
Informaci o smrti T. G. Masaryka, v té době
již dvojnásobného čestného občana Přelouče,
oznámil radním starosta města František Suchánek na schůzi přímo 14. září roku 1937. Starostův
„projev … vyslechli všichni přítomní stoje. Poté
oznámil pan starosta, jaké opatření učinil, jakmile se o úmrtí pana prezidenta dozvěděl, a sice
odeslány kondolenční telegramy rodině pana
prezidenta a vládě Čsl. republiky. Vyvěšeny černé prapory a do půl žerdě státní vlajka na radnici i na škole a k podpisu obeslána po členech
obecního zastupitelstva kondolenční listina.
Pohřbu účastní se starosta města, všichni členové městské rady a za úřednictvo městského úřadu městského důchodní p. Jaroslav Fiala.“ Ve
městě události září roku 1937 vyvrcholily vzpomínkovým večerem v neděli 19. září v sokolovně. Hudební čísla (převážně skladby J. B. Foerstera, ale též P. I. Čajkovského) byla proložena
recitací a proslovem českobratrského faráře
J. A. Pellara. Vše ukončila státní hymna.
Po vylíčení událostí nabízí přeloučský kronikář působivou úvahu, z níž si přečtěme následující slova: „Pouze za staletí rodí se člověk,
jehož vynikající osobní vlastnosti vyzvednou vysoko nad obecnou úroveň. … Každý ke svému
růstu ve vzácnou historickou osobnost potřeboval určitý odstup, aby byla znáti jeho velikost.
U Masaryka tomu tak nebylo. Už mnoho let za
jeho života věděli jsme všichni, že Masaryk je
nejvýznačnější postava našich dějin...“ A o kousek dál: „Klademe si otázku: Vyrostli jsme, dozráli jsme k odporu bouří světových dějů, až on
zde nebude?“
28. říjen roku 1937 nebyl vzhledem k okolnostem oslavován.

Jméno Masaryk zůstává
Masarykovým jménem bylo v Přelouči pojmenováno několik míst a objektů – náměstí
(1925), sportovní areál (1930), střelnice (1937)
či Masarykův dům (1938). Po přejití vichřic totalitních režimů v některých případech jméno
Masaryk s námi zůstává i v současnosti.
Martin Štěpánek
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Městečko Přelouč za Karla VI. 1711–1740
Karel VI. byl nejmladší syn císaře Leopolda I.
Po smrti svého bratra Josefa I. se stal císařem Svaté říše římské, králem českým a moravským a králem uherským. Osobnost a povahu Karla VI. značně poznamenal jeho pobyt ve Španělsku. Zvykl
si na španělský dvorský rituál, který mu velmi vyhovoval, vídeňský dvůr však svazoval do strnulosti. Zajímal se o ekonomiku a chtěl odstranit
cla uvnitř říše. S vládou Karla VI. je spojován počátek budování silniční sítě v českých zemích. Byl
velmi zbožným katolíkem, za jeho vlády se rozpoutala v monarchii vlna rekatolizace – především zaměřená proti nekatolickým vlivům v českých zemích.

Evropské události z počátku vlády
posledního Habsburka
V průběhu druhého desetiletí 18. století se
výrazně rozšířil územní rozsah habsburské monarchie. Císař byl nucen rezignovat na těžce vydobytý post španělského krále, ale ze španělského dědictví vymřelé větve habsburského rodu
mu připadly důležité a bohaté državy v dnešní
Belgii a v Itálii. Ukončením války o dědictví španělské v roce 1714 a uzavřením míru s Francií se
uvolnily prostředky k výraznějšímu postupu na
balkánské frontě. Zde dosáhla habsburská vojska pod vedením Evžena Savojského výrazných
úspěchů a hranice habsburského soustátí se
rychle posouvala hluboko na jihozápad Evropy.
V srpnu 1717 dobyla habsburská vojska Bělehrad, v červenci následujícího roku uzavřel Karel VI. v srbském Požeravaci s Osmanskou říší
mírovou smlouvu, která potvrzovala rozšíření
habsburské monarchie o severní Bosnu a severní Srbsko a část Moldavska.

Panství Habsburků pojištěné
pragmatickou sankcí roku 1713
Počátek vlády Karla VI. poznamenaly opět
další těžkosti způsobené výdaji na trvalé válečné
konﬂikty. K ekonomickým a ﬁnančním obtížím
přistoupily i problémy dynastické. Karel VI. byl
dlouho bezdětný, později se stal otcem pouze
ženského potomstva. Aby pojistil panství Habsburků nad celým soustátím, vydal roku 1713 tzv.
pragmatickou sankci. V ní ustanovil, že vláda má
přecházet v rodě podle principu prvorozenectví
nejprve v mužské linii a kdyby chyběl zcela mužský následník, má právo přecházet i na ženy. Pro-
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sazení tohoto zákona stálo v příštích letech Karla VI. značné úsilí. Je možno říci, že jeho zahraniční
politika se do značné míry podřizovala především snahám o potvrzení pragmatické sankce.

Přelouč v roce 1719
opět v přímé panovnické držbě
Tyto vzdálené události přinesly své bezprostřední důsledky i východočeské Přelouči. Pro
tu na první pohled nejvýznamnější bylo ukončení dlouholeté zástavy komorního panství Pardubice a jeho vyplacení zpět do přímé panovnické držby v roce 1719. Významně se tak změnily
vztahy mezi přeloučskou městskou radou a správou panství. Při vzájemných sporech přestal být
vyšší odvolací instancí zástavní držitel dominia,
ale stali se jí pražští úředníci z českého oddělení
dvorské komory. Také úředníci pardubického
panství, kteří působili na zámku v době zástavné
správy byli postupně vyměňováni. Tyto změny
nepřišly ze dne na den, ale počátkem dvacátých
let 18. století bylo zřejmé, že určitá míra volnosti a případná možnost rozhodovat jinak, než si
přeje zámecký hejtman, se kterou se Přelouč setkala, je ta tam. Jestliže dosud přeloučští měšťané pociťovali ze strany nadřízených orgánů stále se zvyšující požadavky daňové, tento trend
se nezměnil ani ve dvacátých a třicátých letech
18. století, kdy přichází navíc výrazné zesílení
zájmu o jejich smýšlení a navenek projevovanou náboženskou horlivost.

Rovnocennost královských komorních
měst Pardubic a Přelouče
V Pardubicích se tehdy již připravovalo slavnostní uvedení nového hejtmana do funkce. Novým správcem panství se stal šlechtic italského
původu Václav Josef de Bossi. Přeloučské pře4/18
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kvapil již průběh ceremoniálu nastolení nového hejtmana dne 25. srpna 1722, při němž byla
v plném rozsahu respektována formální rovnocennost královských komorních měst Pardubic a Přelouče, v dřívější praxi zřejmě pomíjená či zpochybňovaná. Od nového hejtmana
očekávali přeloučští výraznější podporu při prosazování svých požadavků, vyjádřených v obsáhlém spise z 28. srpna 1721. Jedenáct bodů se
týkalo několika okruhů života města, které považovali tehdejší radní za důležité a žádali o provedení změn, které měly přispět ke zvýšení ekonomického potencionálu města, zatěžovaného
stále většími spotřebními daněmi a kontribucí.
Nejdůležitější byl okruh problémů, který se týkal městských trhů. Přeloučští žádali o přeložení termínu velikonočního výročního trhu o čtrnáct dní dříve, aby se termínově nekryl s jarmarky
v okolních městech. Dále chtěli využít skutečnosti, že v době konání svatopolské pouti se
v Přelouči shromáždí velký počet „lidu přespolního“. Církevní pouti neměly jen funkci náboženskou a přeloučští si byli dobře vědomi, jak
mohou z takové akce hospodářsky vytěžit. Další velmi důležitý problém, který chtěli přeloučští
řešit, se týkal městského pivovarnictví. Stěžovali
si, že okolní vsi, které mají povinnost odebírat
z města pivo, jsou v této činnosti liknavé. Z do-

Sport
mácích a přeloučských pramenů je známo, že
tento stav si zavinili sami přeloučští nákladníci.
Nebyli schopni zajistit dostatečný objem výroby a kvalitu piva. Navíc nutili své výrobky v rámci tržního monopolu vesnickým krčmářům za
přemrštěné ceny. Které neodpovídaly výraznému zlevnění obilí, k němuž došlo na Pardubicku počátkem dvacátých let 18. století. V březnu
1721 projednávala městská rada spolu s nákladníky návrh na zlepšení kvality piva. Museli se zavázat, že pokud by kdokoli z nákladníků sám na
cizí pivo schválně chodil neb posílal, měl zaplatit
2 kopy grošů míšeňských. Tímto vtipným řešením chtěli radní donutit nákladníky ke zlepšení
přeloučského piva – museli pít jen svoje vlastní
špatné.

Císař Karel VI. na pardubickém zámku
Počátek působení hejtmana de Bossiho na
pardubickém zámku provázela mimořádná opatření, spojená s očekávaným příjezdem Karla VI.
do Čech u příležitosti pražské korunovace 5. září 1723 a následného předpokládaného pobytu
na pardubickém zámku. Přeloučští očekávali
určitou analogii se situací v r oce 1680, kdy Karlův otec také pobýval v Pardubicích a tento pobyt urychlil starší žádostí o potvrzení a o rozšíření městských výsad. Ono očekávání se však

Fotohádanka
Nejprve upřesnění únorové fotohádanky: V únorovém čísle Přeloučského Roštu jsme publikovali fotografii, který všichni účastníci
soutěže určili jako dům čp. 169 (U černého koně). Někteří všímaví čtenáři ale vyslovili pochybnosti a jak se ukázalo, zcela oprávněně. Jak je
patrné z celkové fotograﬁe (ve fotohádance jsme z ní užili jen výřez),
ve skutečnosti jde o vedlejší dům čp. 156 v Hradecké ulici, jehož fasáda
dramaticky změnila svoji podobu. Historie zástavby v těchto místech
sahá prokazatelně nejméně do roku 1518, dům byl od této doby několikrát přestavěn. Za chybu (která vznikl již roku 1986 špatným popisem fotograﬁe) se omlouváme.“
Správné znění březnové fotohádanky je: „Fotograﬁe z přelomu 60.
a 70. let 20. století zobrazuje dnes již zaniklou zástavbu v západním konci
Pardubické ulice. Jedním z nich byl i dům čp. 117, který byl zajímavý tím,
že se v něm narodil významný český malíř František Brunner-Dvořák
(1862–1927) a fotograf Rudolf Brunner-Dvořák (1864–1921). V letech
1982–1987 byla v místech asanovaných domů vystavěna budova hotelu
Fontána čp. 1422.“
Děkujeme všem za správné odpovědi. První správnou odpověď do
redakce poslala tentokrát paní Heřmanová.

Odpovědi na novou fotohádanku zasílejte na e-mail: rost@mestoprelouc.cz. Děkujeme a pro výherce je opět připravená malá věcná odměna.
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tentokrát ukázalo jako marné. Císař Karel VI. nakonec po dlouhých průtazích a za značných ﬁnančních nákladů přeloučské starší městské výsady 17. ledna 1726 potvrdil, ale obsah žádosti
z roku 1721 vůbec nebyl brán v potaz.

Absolutistické pozice habsburských
panovníků byly budovány postupně
Důležité pro město Přelouč bylo, že v důsledku nových poměrů se zklidnilo napětí mezi jednotlivými zájmovými skupinami uvnitř města.
Vnitřní spory města , týkající se daní či hospodářských záležitostí, nebo také různá udání ze
zpronevěry či z neoprávněných majetkových
zisků, začaly řešit komise, vysílané do Přelouče
z centrálního úřadu, z českého oddělení dvorské
komory v Praze. Absolutistické pozice habsburských panovníků byly budovány postupně, hlavně prostřednictvím státní zprávy, poměrně výkonné byrokracie. Výstavbou centrálně řízeného
státu z Vídně měly být setřeny individuální rozdíly jednotlivých zemí.
Čerpáno z literatury:
Dějiny města Přelouče díl II. Petr Vorel Dějiny
zemí Koruny české díl II. – Petr Čornej
Marcela Danihelková

Kaplička u Semína
Kaple a kapličky, kdo by je neznal? Snad každý z nás si nějaké všiml. Některé jsou majestátné, nádherně zdobené, jiné malé, skromné. I na Přeloučsku můžete vidět mnoho kapliček, ať už ve vsích, na hřbitovech, u cest nebo i ve volné krajině.
Při cestě ze Semína do Kladrub nad Labem nemůžeme minout výklenkovou kapličku, která se nachází nedaleko silnice u polní cesty. Dobu její
výstavby je archivně velice náročné dohledat, je ale zachycena již na tzv.
císařském otisku stabilního katastru (1824–1843). Nejspíše vznikla někdy
na přelomu 18. a 19. století. V současnosti se ve výklenku kapličky nachází menší obraz Ježíše Krista (Nejsvětější
Srdce Ježíšovo), před
re konstrukcí kaple
v roce 2006 v ní ale bylo více jak sto let velké plátno s Pietou.
Menší obraz se nacházel i v malém otvoru
ve štítu. Příběh o tom,
jak se do kapličky obraz dostal, zachytil
M. Smolík v publikaci
o Semínu z roku 2008.
Ke kapličce dříve chodilo od semínského
kostela vždy z jara
procesí věřících s prosbou za příznivou
úrodu.
Kaplička u Semína je jedna z mnoha, určitě se někdy vydáme za další
kapličkou, o které se ale bude vědět více než o té semínské.
Text + foto: J. Rejl a M. Pešta

POD BASKETBALOVÝMI KOŠI …
… výsledky odehraných utkání v únoru a březnu
Muži A:
BK Přelouč – Balynx Liberec
Body: Konvalina 21, Bulušek 15,
Zikmunda 11, Pacák 10, Šindelář 6,
Sojka 4, Blažek 3, Škarda 2

72 : 65
(38:34)

BK Přelouč – AŠ Mladá Boleslav 87 : 78
Body: Bulušek 20, Pacák 16,
(43:41)
Zikmunda 13, Sojka 12, Konvalina 11,
Blažek 9, Dašek 6
Sokol Kutná Hora – BK Přelouč
Body: Konvalina 37, Sojka 21,
Pacák 14, Dašek 12, Bulušek 11,
Šindelář 7, Blažek 5, Škarda 5

BK Přelouč – BC Kolín
109 : 36 (60:16)
Body: Souček 29, Kouba 26, Krejzl 12,
Škarda 11, Hejný 11, Vamberský 10,
Bukovič 10

BK Přelouč – SŠB Pardubice 44 : 46 (27:29)
Body: Bastlová 18, Písařová 12,
Petrová M. 5, Smejkalová 3, Petrová A. 2,
Novotná K. 2, Hejná 2
Minižáci U 12:

Kadetky U 17:

Loko Trutnov – Sokol Přelouč
84 : 36
Body: Kysilka 18, Uchytil 9,
(45:11)
Verunáč 4, Dostál 2, Čtvrtečka 2, Čapek 1

BK Přelouč – SŠB Pardubice 26 : 22 (15:8)
Body: Petrová A. 6, Písařová 4, Hejná 4,
Bastlová 4, Novotná K. 3, Petrová M. 3,
Smejkalová 2

Loko Trutnov – Sokol Přelouč
92 : 27
Body: Kysilka 12, Dostál 4, Uchytil 4, (39:15)
Vomlel 2, Verunáč 2, Čtvrtečka 2, Čapek 1
D. Rambousková

duben 2018

Přeloučský ROŠT

Historie

71 : 112
(32:55)

Basket Poděbrady – BK Přelouč
91 : 67
Body: Konvalina 20, Bulušek 15,
(46:41)
Sojka 12, Blažek 8, Pacák 6, Šindelář 3,
Dašek 3

PROGRAM NA DUBEN HC JESTŘÁBI
A-TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA)
V měsíci duben, budou probíhat vyřazovací zápasy play-off. Dle umístění našeho celku v základní části sledujte program na www.hcjestrabi.cz.

Muži B:
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BK Přelouč
101 : 59 (51:29)
Body: Kmošek 21, Tužil 13, Priessnitz 10,
Škarda 10, Kautský 5
Basket TJ Svitavy – BK Přelouč 107 : 63
Body: Priessnitz 21, Kmošek 14,
(52:34)
Dašek 11, Tužil 8, Škarda 7, Kautský 2
Ženy:
Loko Trutnov – BK Přelouč 58 : 56 (33:29)
Body: Nešetřilová 18, Kralevičová 12,
Humlová 10, Žáková 8, Doležalová 6, Fričová 2
BK Přelouč - Loko Trutnov 49 : 44 (23:16)
Body: Humlová 15, Nešetřilová 14,
Kralevičová 11, Žáková 7, Doležalová 2
Play-off (4-5):
SK Týniště n. Orlicí – BK Přelouč
54 : 76 (24:40)
Body: Roubová 21, Žáková 20, Němečková 13,
Humlová 12, Novotná K. 7, Doležalová 3

ležíci brankáři z leva:
Brykner, Dvořáček
klečící řada z leva:
Komůrka, Svoboda, Moravec, Mucha, Slanina, Súkup (vedoucí týmu)
první stojící řada z leva: R. Štefanský (trenér), Drbohlav, D. Štefanský, Michetschläger, M. Kazimír,
Čapek, Hejhal
druhá stojící řada z leva: D. Kazimír, Příhoda, Stoklasa, Šmíd

Kadeti U 17:
BK Přelouč – Sokol Vysoké Mýto 95 : 58
Body: Priessnitz 29, Kouba 19,
(48:29)
Škarda 12, Plaček 8, Zelenka 7, Krejzl 6,
Vamberský 6, Bukovič 4, Souček 2, Šindelář 2
BK Přelouč – Sokol Vysoké Mýto 105 : 33
Body: Priessnitz 21, Souček 16,
(51:19)
Kouba 13, Krejzl 11, Vamberský 10,
Škarda 8, Plaček 8, Zelenka 8, Šindelář 8,
Bukovič 2
BK Přelouč – BC Kolín
105 : 39 (58:22)
Body: Souček 23, Kouba 18, Krejzl 17,
Škarda 17, Hejný 15, Vamberský 9, Bukovič 6

B-TÝM (2. NÁRODNÍ LIGA – VÝCHOD)

STARŠÍ ŽÁCI (LIGA – VÝCHOD)
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Sport
Florbalový oddíl Orel Přelouč
Nové webové stránky www.orelprelouc.cz

Přehled výsledků našich týmů v únoru a březnu
Muži A
Divize mužů – skupina C – 19. a 20. kolo
Orel Přelouč – 1. FbK Tábor 5:6 (4:1, 0:1, 1:4)
Branky (asistence) domácích: 4. Jezdinský, 5. Kot
(Křinka), 7. Pleskot, 15. Kurka, 45. Verunáč.
Sestava domácích: Albrecht – Pleskot, Kurka, Verunáč, Bulis, Jezdinský, Knížek, Maček, R. Křinka,
Kot, Samek, Pitřík, M. Křinka.
Orel Přelouč – FBC Sokol Písek
5:6 (3:2, 1:3, 1:1)
Branky (asistence) domácích: 2. Jezdinský, 6. Křinka (Mareš), 18. Maček (Kot), 33. Maček (Kot),
54. Maček (Jezdinský).
Sestava domácích: Tyller – Pleskot, Kurka, Verunáč, Mareš, Bulis, Jezdinský, Kot, Maček, Křinka,
Pitřík, Samek.
Divize mužů – skupina C – 21. a 22. kolo
Orel Přelouč – FBC PEAKSPORT LITOMYŠL
4:10 (2:2, 2:3, 0:5)
Branky (asistence) domácích: 7. Verunáč (Pleskot), 20. R. Křinka (Kot), 25. Verunáč, 35. Verunáč.
Sestava domácích: Tyller, Albrecht – Pleskot, Sobotka, Kurka, Pitřík, M. Křinka, Jezdinský, Maček,
Verunáč, R. Křinka, Kot, Samek.
Orel Přelouč – FTC Vysoké Mýto
3:11 (1:3, 1:4, 1:4)
Branky (asistence) domácích: 6. Maček (Jezdinský),
29. Pleskot (Verunáč), 56. R. Křinka (Pitřík).
Sestava domácích: Albrecht, Tyller – Pleskot, Sobotka, Kurka, M. Křinka, Jezdinský, Verunáč, Maček, R. Křinka, Pitřík, Kot, Samek.
Muži B
Pardubická liga mužů A
Orel Přelouč B – FBC Respect Jiskra
Heřmanův Městec 6:7 (3:1, 1:5, 2:1)
Branky (asistence) domácích: 4. Bína (Jadrníček),
8. M. Křinka, 11. Sobotka (Jadrníček), 28. Jedlička (Bína), 36. Jadrníček (Sobotka), 45. Pirožek (Sobotka).
Sestava domácích: Kasal – Bína, Jedlička, Jadrníček, Kopecký, Sobotka, Pirožek, Minařík, M. Křinka, Janata.
SK Spartak Slatiňany – Orel Přelouč B
6:5 (3:2, 1:0, 2:3)
Branky (asistence) hostů: 6. Bína (Minařík), 15. Bína (Minařík), 42. Košťál (Sobotka), 44. Jadrníček
(Bína), 45. Košťál (Bína).
Sestava hostů: Klenka – Bína, Jedlička, Jadrníček, Kopecký, Sobotka, Pirožek, Minařík, Košťál,
M. Křinka.
Orel Přelouč – ŽSK Třemošnice
7:5 (1:1, 4:2, 2:2)
Branky (asistence) domácích: 15. Mach (Minařík),
20. Bulíček (Jadrníček), 24. Jadrníček (Sedláček),
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24. Minařík (Janata), 25. Sobotka, 31. Bulíček
(Jadrníček), 40. Sedláček (Kurka).
Sestava domácích: Kasal – Pleskot, Sobotka, Kurka, Sedláček, Bína, Bulíček, Jadrníček, Minařík,
Mach, Janata, M. Křinka.
HAGA Pardubice B – Orel Přelouč B
1:9 (0:3, 0:1, 1:5)
Branky (asistence) hostů: 4. Jadrníček (Bulíček),
6. Mach (Janata), 12. Sedláček, 26. Jadrníček,
36. Mach (Minařík), 41. Pleskot (Bína), 42. Minařík (Mach), 43. Jadrníček (Bína), 45. Bína.
Sestava hostů: Tyller – Pleskot, Sobotka, Kurka,
Sedláček, Bína, Bulíček, Jadrníček, Minařík, Mach,
Janata, M. Křinka.
Ženy
2. liga žen – skupina 4A
IBK Hradec Králové B – Orel Přelouč
1:8 (0:1, 1:3, 0:4)
Branky (asistence) hostů: 5. Vokounová (A. Nováková), 18, Křivánková (Johnová), 21. Novotná
(Vančurová), 22. A. Nováková (Křivánková), 43. Křivánková (A. Nováková), 43. Johnová (Vokounová), 44. Špulková (Novotná), 45. D. Nováková.
Sestava hostů: Prokšová – Johnová, Novotná,
D. Nováková, Špulková, Vančurová, A. Nováková, Fišerová, Vokounová, Křivánková, Baťhová.
Orel Přelouč – TJ Sokol Jaroměř-juniorky
5:0 (kontumačně)
Junioři
3. liga juniorů – skupina 4A
Orel Přelouč – FbC Sokol Předměřice n. L.
2:6 (1:3, 0:0, 1:3)
Branky (asistence) domácích: 7. Čapek (Košťál),
43. Křinka.
FBC Hvězdy Česká Skalice – Orel Přelouč
5:4 (2:2, 1:2, 2:0)
Branky (asistence) hostů: 8. Čapek (Pirožek), 8. Křinka (Košťál), 17. Čapek (Košťál), 26. Čapek (Pirožek).
FBC Dobruška – Orel Přelouč
14:1 (1:0, 8:0, 5:1)
Branka hostů: 43. Pirožek.
Orel Přelouč – SK Spartak Slatiňany
2:15 (1:5, 0:3, 1:7)
Branky (asistence) domácích: 7. Pirožek (Křinka),
42. Pirožek (Křinka).
FbC Skuteč – Orel Přelouč 21:4
Orel Přelouč – FbK TJ Svitavy 2:6
Dorostenci
3. liga dorostenců – skupina 4A
HAGA Pardubice – Orel Přelouč 12:13
Orel Přelouč – FBC TJ Draci Lanškroun 6:16

Starší žáci
Liga starších žáků – skupina 4A – 5. koš
Florbal Primátor Náchod B – Orel Přelouč 8:3
Orel Přelouč – FbC Hradec Králové C 4:3
o 3. místo:
Orel Přelouč – FBK Bulldogs Hořice 5:6
Orel Přelouč – FbC Hradec Králové C 3:7
FbC Skuteč – Orel Přelouč 8:2
o 5. místo: Orel Přelouč – FBC Dobruška C 5:0
V kategoriích mladších žáků, mladších žákyň,
elévů a přípravek se nevedou žádné výsledky ani
statistiky, hraje se hlavně pro radost ze hry.

Program březnových
a dubnových zápasů
hraných v přeloučské hale
Ženy
2. liga žen – skupina 4A
31. 3. 9:00 hod. Orel Rtyně v Podkrkonoší –
Orel Přelouč
13:30 hod. Orel Přelouč – FBC Dobré

Cvičení žen v Sokole

KARATE

Do Sokola začnou chodit dívky od útlého věku, nejdříve s maminkami, pak s předškoláky a pak
jako žákyně. Možná to je jeden z důvodů, proč
sem najdou cestu i v dospělosti. Ženy si mohou
vybrat ze čtyř druhů cvičení. V pondělí a ve čtvrtek probíhá kondiční cvičení s Monikou. V úterý
se skáče na trampolínkách s Ditou. Ve středu si
můžete zpevnit a protáhnout celé tělo na ﬁtballech s Mirkou. Ukázky step-aerobiku i trampolínek byly k vidění na mikulášské besídce. Velmi
populární je oddíl starších žen, který navštěvují
i ženy středního věku. Slovo starší žádnou neuráží, protože každá z nich je tak stará, jak se zrovna
cítí. Důležité je, že si nejen zacvičí, ale také přijde
do party lidí, s kterými si rozumí. A tak se ženy
scházejí i mimo cvičení, oslavují společně narozeniny nebo třeba naposledy MDŽ. A když tento
svátek vyšel zrovna na čtvrtek, kdy probíhá jejich
cvičení, oslavu přichystaly hned po něm.

SEBEOBRANA

Junioři
3. liga juniorů – skupina 4A
28. 4. 9:00 hod. Orel Přelouč –
FBC Hvězdy Česká Skalice
15:00 hod. FbC Sokol Předměřice n. L. –
Orel Přelouč
Dorost
3. liga dorostenců – skupina 4A
1. 4. 9:00 hod. Orel Přelouč –
FBC LETOHRAD Orel Orlice
14:00 hod. FBK Kobra Tatran Hostinné –
Orel Přelouč
29. 4. 9:00 hod. 1. FBC Polička dorostenci –
Orel Přelouč
Na závěr pak upozorňujeme hlavně děti
a jejich rodiče, že stále probíhají bezplatné náborové tréninky pro nové Orly a Orlice v Městské sportovní hale v ulici Za Fontánou, na které stačí přijít dle následujícího rozpisu vždy
v úterý a čtvrtek:
přípravky (ročník narození 2009 a mladší):
17:00 – 18:30 hod.
(tělocvična ZŠ Masarykova)
elévové a elévky (2007–2008):
16:00 – 17:30 hod.
mladší žáci a žákyně (2005–2006):
16:00 – 17:30 hod.
starší žáci a žákyně (2003–2004):
17:30 – 19:00 hod.
dorost (2001–2002):
17:30 – 19:00 hod.
juniorka (1999–2000):
17:30 – 19:00 hod.
Vlastní ﬂorbalová hůl není nezbytností, vybavení včetně brankářské výstroje můžeme zapůjčit. Pro více informací pište na e-mail kumstyr@atlas.cz nebo volejte na číslo 732 610 593.
autor: Michal Pleskot

Text a foto: J. Lelková

JAKO
KONDIČNÍ CVIČENÍ
Od září 2017 došlo v našem oddíle ke změně
systému výuky, a to od sportovního karate určeného hlavně pro mladší generaci, na kondiční
sebeobranu určenou pro širší věkové spektrum.
Ne že by se snížila kvalita výuky, ale chtít dnes po
současné mladé generaci, aby docházela pravidelně na trénink a 3–4 dny v týdnu na sobě pracovala bez pomocných prvků jako je mobil, chemie,
demokracie, psycholog a maminka, to je zkrátka
blbost.
O to víc mě těší zájem střední generace převážně ženského pohlaví o sebeobranu a zpevňovací cvičení. Co se týče sebeobrany, hodně se
o tom mluví, hlavně v souvislosti s častými útoky
na slabší jedince a je pomalu jedno, jestli jste doma nebo venku. Když pak sleduji v televizi ty chcípáčky u soudu, nemůžu se ubránit názoru, že většina těch slabších jedinců by se nemusela pouze
litovat, pokud by se pravidelně věnovali různým
kondičním, sebeobranným či jiných sportovním
aktivitám. Bohužel, lenost, odpor ke sportu, víra,
že mě se to netýká, je silnější. Každý svého štěstí
strůjcem, takže sorry za upřímnost.
Bohužel, taky neznalost a současný trend, že
každý, kdo má razítko, je odborník poněkud znehodnocuje a v důsledku i likviduje snahu tradič-

V dubnu startují všechny kategorie
ragbistů RC Přelouč
Po zimní přípravě, která probíhala v tělocvičně,
v posilovně a na novém tartanovém oválu kolem
fotbalového hřiště, vstoupí všechny kategorie do
svých soutěží. Jako první se na domácím stadiónu představí tým žen, které se vrátily do nejvyšší
soutěže ELITE. Celodenní turnaj je na programu
8. dubna a zahájení turnaje je v 10:00. Následující
termíny turnajů jsou:
14. 4.
28. 4.
12. 5.
2. 6.
17. 6.

RC Mountﬁeld Říčany
RC Tatra Smíchov Praha
RC Slavia Praha
RC Sparta Praha
RK Petrovice Praha

Muži se představí o týden později v neděli
15. dubna od 14:00, kdy přivítají RC České Budějovice. Muži v jarní části budou usilovat o postup
do Národní ligy, která bude v podzimní části provázána s moravskou částí. Následující program
jarní části je:
29. 4.
6. 5.
20. 5.
26. 5.
10. 6.

RK Petrovice – RC Přelouč
RC Přelouč – ARC Iuridica
RC Rakovník – RC Přelouč
RC Přelouč – RC Karlovy Vary
RC Šumava Nýrsko – RC Přelouč

Do soutěží se takové zapojí naše nejmladší
kategorie U6, U8, U10 a U12 v regionálních turnajích napříč celou republikou. V Přelouči budou
mladí bizoni k vidění v turnaji kategorie U6, U8

ních oddílů bojových sportů, kterých je v republice dost a mají solidní úroveň. Myslím tím ty frašky,
kdy někdo v nemocnici napadne sestru, nebo
v tramvaji bodne revizora. Právní ochrana patří
přeci pouze vyvoleným, tak zacpeme veřejnosti
ústa – spraví to 2 lekce sebeobrany a jsme všichni
spokojený. A to se nechci dotknout pána, který
demonstroval v televizi svou výuku – obrana proti noži, kterou bych já osobně zařadil do kategorie
harakiri. Sebeobrana je jakýkoliv bojový sport,
který ale děláte delší čas a s nějakým systémem,
ale ne že vám někdo něco ukáže, vy si to dvakrát
zkusíte a jste OK. Tomu já říkám komerce a jen
to ovlivňuje zájem o dlouhodobá cvičení. Proč být
dobrý za rok, když to prý jde za týden. Je to samozřejmě pouze můj názor a nikdo není neomylný.
Současnou náplní tréninků našeho oddílu je
zavedení kondičních prvků na zpevnění postavy
a tradiční výuka úderových technik. Kombinace
těchto cvičení je laděná do systému ročního kurzu sebeobrany zaměřeného hlavně na ženy a dívky. Systém spočívá v postupné výuce od základů –
stabilní postoj, uvolnění boků výuka úderů, přes
kombinace obranných a útočných nácviků reálných situací. Krátkodobé či jednorázové kurzy
sebeobrany považuji za komerční záležitosti s nulovým výsledkem, tak se jim v našem oddíle nevěnujeme. Pokud byste měli zájem postarat se
o svoji bezpečnost sami a nespoléhat se na své
okolí, začínáme pravidelně každé září. Informace
najdete na facebooku – skupina Karate Přelouč.
L. Souček
trenér oddílu
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a U10 v neděli 13. května, v kategorii U12 v neděli 27. května. V kategorii U12 se navíc v Přelouči uskuteční Mistrovství České republiky a to
v sobotu 2. června. Hráči a hráčky kategorie U14
a U16 hostují v týmu RC Sparta Praha.
Na všechny zápasy a turnajová klání
Vás srdečně zve
RC Přelouč, z.s.

Tenis club Přelouč
provede nábor dětí
počínaje ročníkem narození 2011
a starší
v termínu 16. 4. až 19. 4. 2018
vždy od 16:00 do 18:00 hodin
na tenisových kurtech pod parkem.
Tentýž termín je platný i pro děti, které již v minulých letech na trenink tenisu docházely a mají nadále zájem o zdokonalení své hry.
Treninkové období je květen, červen,
září, říjen, dvakrát do týdne po 1-né hodině ve skupinách dle výkonnosti.
Finanční náklady na celé období 1000,- Kč.
Podrobnější informace při náboru.

I v letošní sezóně se zúčastní dvě smíšená družstva dospělých v rámci soutěží Českého tenisového svazu. B-tým v krajské souteži 2 tř., A-tým
po senzačním postupu ve východočeské divizi.
Takovou úroveň přeloučské tenisové kurty ještě
nezažily.... Tak se přijďte podívat, možná Vás tato
hra nadchne a začít není nikdy pozdě! Tenisové kurty zde nejsou pouze pro členy TC ale i pro veřejnost. Vše podstatné najdete na stránkách TC Přelouč, stačí zadat do vyhledávače „tenis přelouč“.
Těšíme se na Vás.
Výbor TC Přelouč
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Křížovka

Jiří Suchánek pojede na mistrovství světa do Slovinska
V loňském listopadovém Roštu jsme si povídali se stolním tenistou na vozíku Jiřím Suchánkem, který se v loňském roce do Přelouče
přistěhoval z Liberce a jeho tréninkovou základnou jsou nyní také Břehy. Prozradil nám,
že díky velmi úspěšné loňské sezóně se nominoval na Mistrovství světa 2018, které proběhne ve Slovinsku. Mistrovství se koná každé čtyři roky. První absolvoval v korejském Gwang
Ju (2010), ke postoupil ze skupiny. Druhé bylo
v Pekingu, kde v roce 2014 skončil ve čtvrtﬁnále. Mistrovství v letošním roce proběhne
v říjnu, pan Suchánek se pečlivě připravuje
a moc si přeje, aby mistrovství dopadlo lépe
než v letech minulých. Držme palce, ať vše dobře dopadne.
Úspěšný rok 2017 pana Suchánka potvrdilo
i další ocenění. V sobotu 3. března proběhlo
při zahájení MČR vyhlášení výsledků ankety
Stolní tenista roku. O nejlepších hráčích a hráčkách rozhodovala nejen veřejnost, ale také odborná porota, složená z extraligových trenérů,

reprezentačních trenérů seniorských i juniorských družstev, trenérů SCM a RCM, členů výkonného výboru ČAST, předsedkyně Trenérsko-metodické komise a předsedy Komise
mládeže a Komise vrcholového sportu.
Na vyhlášení byl pozván také Jiří Suchánek.
Cenu fanoušků pro nejsympatičtějšího stolního tenistu určili sami fanoušci. A cena v kategorii Nejsympatičtější stolní tenista roku 2017
náležela právě jemu. A co na to sám sportovec?
„Je to samozřejmě ocenění nejen mé. Kousek
patří také oddílu SKST Liberec, za který hraji
a samozřejmě také rodině, partnerům a přátelům. Děkuji všem lidem, kteří mi dali hlas. Vážím si toho a jsem rád, že v anketě zdravých
může ﬁgurovat také handicapovaný sportovec.
Je jasné, že sport postižených může být nejen
v anketách spojen se sportem zdravých. Ve
světě je to normální“. Veškeré další informace
o panu Suchánkovi naleznete na: www.jirisuchanek.cz.
MG

Velikonoční svátky jsou tady
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. U nás je jedním z hlavních symbolů Velikonoc pomlázka, kterou z mladých
proutků vrby pletou chlapci. Často se umění
plést pomlázky předává z generace na generaci. Vyšleháním dívky pomlázkou nebo proutkem pro ni znamená zdraví a vše dobré po celý
rok. Chlapci jim tak předávájí mládí a svěžest.
Dívky na oplátku chlapcům připravují malovaná vejce, která symbolizují život. Na pomlázku
dívky koledníkům uvazují stuhy a podle barvy
se rozlišuje jejich význam. Rudá znamená náklonnost a lásku. Modrá je naděje. Žlutá signalizovala odmítnutí a zelená barva stuhy naznačila chlapci, že jí je oblíbený. V Čechách se
také děvčata polévají studenou vodou, aby
dívky zůstaly mladé a krásné. K Velikonocům
však neodmyslitelně patří i jídlo. Na svátečním
stole nesmí chybět mazanec a velikonoční beránek, dalším ze symbolů svátků jara je zajíček.
Říká se, že co kraj, to jiný mrav, o zemích to platí podobně.

Foto poskytl DDM Přelouč
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Zajímavosti

A co některé
velikonoční zvyky ve světě
V Itálii se z kynutého těsta pečou velikonoční
holoubci zdobení mandlemi, k snídani se v pondělí podává torta rustica, slaný koláč s vaječnou
náplní.

V Rakousku se dodržuje tradice Zeleného
čtvrtku, kdy se musí sníst něco zeleného. Na
Bílou sobotu se dělají tradiční ohně, které mají
spálit zimu.

A ještě mě zaujal jeden
polední velikonoční jídelníček
přibližně z roku 1900:
Zelený čtvrtek
Hrachová polévka s praženou žemlí
Špenát s pečenými vejci nebo teplé jidášky
s medem
Velký pátek
Bramborová polévka houbová
Tvarohové knedlíky s vařeným sušeným ovocem
Bílá sobota
Polévka z kozlečího mozečku a pražené krupice
Drobty z kůzlete s dušenou rýží

V Chorvatsku mají zvyk si přiťuknout vajíčkem. Tomu, komu zůstane skořápka celá, vyhrává.
Řekové barví vajíčka pouze na červeno. Barva
symbolizuje obnovu života a ukřižování Ježíše
Krista.
V Irsku se pojídají vajíčka na uzavření půstu.
Během dne, kdo chce velikonoční koláč, musí
zatančit.
V Mexiku vyráží lidi do ulic s obrázky či krabicemi, které symbolizují Jidáše. Ty se věší, pálí
nebo se do nich mlátí.
V Norsku jsou velikonoční svátky spojené s detektivkami. Dokonce i potraviny jsou potištěné detektivními příběhy.

Neděle velikonoční
Polévka hovězí s vaječným svítkem
Pečený kozlečí zadek s napodobenými drobnými brambůrky
Pondělí velikonoční
Bílá polévka z prolisované zeleniny s praženou
žemlí
Vepřová pečeně s houskovým knedlíkem a dušeným zelím

Správné znění tajenky znělo: Cestovatel Alois Topič. Výherkyní se stala paní Ziklová a právem jí patří malá věcná odměna. Gratulujeme.
Znění nové tajenky zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103.
Další věcná odměna čeká na první správnou odpověď tajenky. Děkujeme za vaše odpovědi.

Zkrátka ať už v Čechách nebo kdekoliv jinde
na světě, užijme si veselé Velikonoce a radujme
se, že přichází jaro.
Zdroj: internet
MG
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