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Zprávy z radnice

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice
Dne 22. 3. 2018 se konalo XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče. Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XX.
a XXI. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska Osadních výborů Mělice
a Klenovka, dražbu pozemku, majetkové
převody, uplatnění náhrady škody, návrh na
schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky VAK Pardubice. Všechna usnesení jsou k dispozici na webových stránkách.
104. schůze Rady města se konala 26. 3.
2018 a hned v úvodu vzala na vědomí stav
neuhrazených pohledávek k 31. 12. 2017
a vymožených dlužných částek od 30. 6.
2017 do 31. 12. 2017, dále zápisy z jednání
OV Lohenice ze dne 14. 3. 2018 a ze zasedání sociálně zdravotní komise MěÚ Přelouč
ze dne 5. 3. 2018. Mimo jiného se schválily
účetní uzávěrky za rok 2017 příspěvkových
organizací našeho města, smlouva o dílo
společnosti VDI PROJEKT s. r. o., Praha, uzavíranou pro vypracování projektových dokumentací na rekonstrukci místních komunikací a s nimi souvisejícího veřejného osvětlení v Přelouči v roce 2018 za nabídkovou
cenu 429 000 Kč bez DPH, dále například
smlouva č. OSV/18/20457 uzavíranou s Par-

Inzerce

dubickým krajem na poskytnutí účelové dotace ve výši maximálně 905 000 Kč na podporu sociálních služeb města Přelouč v roce
2018 a další. Rada rozhodla, že v zadávacím
řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 002 – vnitřní vybavení a herní prvky“ –
1. část – Technologie stravování podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel
Multi CZ s. r. o. Pardubice s nabídkovou cenou 518 120 Kč bez DPH, 2. část – Vybavení
venkovního hřiště podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku TEWIKO systems, s. r. o.
Liberec s nabídkovou cenou 735 602 Kč bez
DPH a 3. část – Nábytek ekonomicky nejvýhodnější byla nabídka dodavatele MAKRA
DIDAKTA s. r. o., Drahelice s nabídkovou cenou 484 348,14. Na druhém místě se umístil
dodavatel Elephant smile cz, s. r. o. Ježov s nabídkovou cenou 518 905 Kč bez DPH. Rozhodnutí rady odpovídají závěru hodnotící
komise pro všechny tři části. Rozhodlo se zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky –
4. část – Hračky a doplňky, jelikož ve lhůtě
pro podání nabídek nebyla podána žádná
nabídka. Na této radě se udělila výjimka
z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství
KICMP za účelem pořádání představení let-

Včasné vyřízení cestovních dokladů
před letní sezónou
Plánujete letní dovolenou v zahraničí
a nemáte platný … cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech, ušetříte čas, nervy
a peníze. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí mladších 15 let 100 Kč.
Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů? Můžete podat žádost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Počítejte s vyšším správním poplatkem 4.000 Kč, u dětí mladších 15 let 2.000 Kč. Za tento poplatek obdržíte plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.
Od 1. 7. 2018 dojde ke změnám ve lhůtách a výši správních poplatků.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvyslanectví daného státu, jakou minimální
dobu platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje. Požadovaná minimální doba
platnosti cestovního pasu může být například 6 měsíců ode dne vstupu nebo vycestování z území cizího státu. Zjistěte si, zda je ke vstupu a pobytu na území daného
státu třeba vízum.
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci EU? K cestám do států
EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Rovněž lze občanský průkaz použít i k cestování
do těchto států: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko,
Island, Albánská republika, Bosna a Hercegovina,
Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika.
Má vaše dítě občanský průkaz? I dítě mladší
15 let může cestovat do těchto států na občanský průkaz.
OSČ MV 19. 2. 2018
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ního kina v termínech: 4. 7., 18. 7., 1. 8. a 15. 8.
2018, a to vždy od 22:00 h do 01:00 h následujícího dne.
Dne 9. 4. 2018 se konala 105. schůze
Rady města. Na vědomí vzala zápisy z jednání Komise místní samosprávy Lhota, Škudly ze dne 26. 3. 2018 a z jednání OV Klenovka
z 23. 3. 2018 a také využití části areálu organizace Technické služby města Přelouče
v rámci akce Den strojů, vědy a techniky dne
12. 5. 2018, kterou pořádá Mykabo s. r. o.,
schválil se pronájem části střechy budovy
č.p. 845 v Kladenské ulici společnosti Tlapnet s. r. o. z a účelem umístění anténního
stožáru veřejné internetové sítě za roční nájemné 6 000 Kč bez DPH a v této souvislosti
se zároveň odsouhlasila i nájemní smlouva
mezi Městem Přelouč a společností Tlapnet s. r. o. Odsouhlasila se mimo jiné také
smlouva o poskytnutí dotace uzavřenou
mezi Městem Přelouč a Pardubickým krajem z Programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na akci „Dovybavení dopravního
hřiště v Přelouči“. Poskytovatel Pardubický
kraj schválil dotaci ve výši 43 000 Kč. Dále
se jednalo o bodech na XXII. Zastupitelstvo
města. Všechna usnesení z obou rad naleznete opět na stránkách města.
MG

květen 2018

Inzerce

Pozvánka
Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu,
TJ Sokol Přelouč, Junák Přelouč,
Klub Dr. M. Horákové a Klub rodáků a přátel Přelouče
za účasti pěveckého sboru J. B. Foerster

8. května 2018 v 10 hodin vzpomenou
u památníku bojovníků proti fašizmu a rasismu

73. výročí ukončení 2. světové války
a uctí památku umučených a popravených
přeloučských občanů německými okupanty
položením kytic k památníku v parku u sokolovny.

V programu vystoupí pěvecký sbor J. F. Foerster.
Zveme občany k účasti na této vzpomínkové akci.
5/18
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Obyvateli Přelouče jsou i ptáci a netopýři
Na území města Přelouče je realizována
podpora hnízdních stanovišť ptačích druhů,
které se přirozeně vyskytují v intravilánu města a na jeho okrajích. V rámci městské zeleně
byla zřízena síť více typů budek pro ptáky, doplněná o denní úkryty pro netopýry (celkem
28 ks budek). Jednotlivé budky jsou pravidelně kontrolovány a čištěny, o obsazenosti a výskytu druhů jsou vedeny detailní záznamy.
Stávající soustava budek je průběžně doplňována a rozšiřována. Na těchto místech tak
můžete nalézt nově instalované budky určené
pro špačky, sýkory, vrabce nebo brhlíka, část

STAVEBNÍ PROJEKTY VE MĚSTĚ
Přístavba nové budovy
Mateřské školy Za Fontánou pokračuje

z nich slouží dokonce jako úkryt netopýrů. Ve
vybraných lokalitách – park vedle Městského kina Přelouč a park Za Tratí – jsou umístěné přehledné informační tabule s vyobrazenými druhy hnízdících ptáků a netopýrů.
Na dosah ruky tak máte příležitost k přímému pozorování druhů hnízdících ve vašem
okolí. Celá tato činnost je prováděna ve vzájemné spolupráci Města Přelouče a ﬁrmy EKOSFER Solutions, s.r.o.
Mgr. Jan Feranec
vedoucí odboru
Životního prostředí

a 11 milionů se podařilo získat formou evropských dotací. Práce poběží přes celé letní prázdniny. Žáky v nové školním roce přivítají již
nové budovy.

Přestupní terminál
doplní i kompletní rekonstrukce budovy
na nádraží

květen 2018

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

U vlakového nádraží pokračují stavební práce v rámci přestupního terminálu. Sice nám všem působí nepříjemnosti uzavírky, stavební práce, ale na druhou stranu se již nyní objevují první malé
výsledky stavebních úprav, jsou vidět první náznaky nových chodníků a zastávek. K terminálu se připojí i oprava nádražní budovy.
Správa železniční dopravní cesty potvrdila, že již v letošním roce se
zahájí kompletní rekonstrukce budovy na vlakovém nádraží.

Nejkrásnějším stromem Přelouče 2018
je lípa velkolistá a sázel se Přeloučský šišák
Anketa Nejkrásnější
strom Přelouče má v letošním roce jasného vítěze. Z celkových 312 hlasů patři 252 hlasy lípě
velkolisté na Pernštýnském náměstí před cukrárnou. Důvodem k výběru tohoto stromu bylo možná i 100. výročí založení naší republiky
a fakt, že lípa je národním stromem.
Krásný strom byl dětmi z MŠ Kladenská
ulice v úterý 24. 4. ozdoben a dočkal se i přá-

ní dalšího spokojeného života a několika písniček, zazpívaných dětmi opravdu od srdce.
Ve středu 25. 4. jsme pak společně s žáky
ZŠ Smetanova ul. a dětmi z MŠ Kladenská ul.
navázali na tradici vysazovat v rámci vyhlášení výsledků ankety mladý stromek. Tentokrát
jsme sázeli přímo v areálu MŠ Kladenská a přichystali jsme dokonce dva stromky.
Jednalo se o sazenice vzácné staré odrůdy
jablka Přeloučský šišák. Nebylo vůbec jednoduché sazenice sehnat, ale společné úsilí správce
muzejních sbírek Mgr. Matěje Pešty a pracovníků odboru životního prostředí MěÚ Přelouč
bylo nakonec završeno zajištěním právě těchto dvou sazenic.
Stromky jsou zasazeny a můžeme jim jen
popřát, ať se jim v Přelouči, kam se tato odrůda
jejich prostřednictvím po mnoha desetiletích
vrací, dobře daří a ať nezůstanou jedinými Přeloučskými šišáky v Přelouči. Třeba budou inspirací i pro další pěstitele ovoce v našem městě.

Slavíci z Madridu,
psaní ale bude o našich slavících
Slavík, pták, kterého každý zná. Je to především díky vyhlášené pěvecké anketě. Kdo
slavíka v přírodě viděl? Asi málokdo. Spíše ho
uslyšíme, než uvidíme. O tom, že na Přeloučsku nám hnízdí 3 druhy slavíků, tak o tom vědí jen ornitologové a velcí přátelé přírody.
Slavík obecný je nejhojnějším druhem slavíka a v tu správnou dobu ho můžeme slyšet
tzv.tlouct z každého keře. Slavík je veliký asi
jako vrabce (délka těla 15-16,5 cm). Tělo má
hnědé, kostřec a ocas jsou rezavočervení,
břicho má šedobéžové a hrdlo je s o něco
světlejší. Nad okem se táhne nevýrazný světlý proužek. Hnízdo mívají dobře ukryté na
5/18
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zemi v keřích a snášejí do něho 4 až 6 vajec.
Na zimu slavík odlétá do tropické Afriky.
Dalším druhem slavíka je slavík tmavý,
který je od obecného špatně odlišitelný. Dají
se poznat podle zpěvu a ornitologové, kteří
kroužkují ptáky, tyto slavíky rozeznávají podle délky letek. Zimuje v jihovýchodní Africe.
Nejkrásněji zbarvený a třetím druhem je
slavík modráček středoevropský. Popisovat
ho nebudu, všechny podstatné barvy vidíte na
obrázku. Tento druh hnízdí především v porostech rákosu, orobince a ostřic na okrajích
rybníků. Na zimu odlétá do severní Afriky
a Přední a jižní Asie.

Velké poděkování z Městské knihovny patří i ostatním spoluorganizátorům akce, dětem i vyučujícím MŠ Kladenská a ZŠ Smetanova ul., Odboru životního prostředí MěÚ
Přelouč a především Mgr. Matějovi Peštovi.
Ladislava Hývlová

„Nová stavba je z hlediska venkovních pohledů řešena s pokorou
ve vztahu k původnímu objektu ze 30. let minulého století – celek
působí jednotným dojmem. Nový pavilon má v sobě něco navíc –
budova sama o sobě by měla být pro děti určitým zážitkem a výchovným prvkem pro další život. Cílem bylo navrhnout budovu tak,
aby měla určitou výtvarnou hodnotu, nejsou tu tudíž umístěna žádná samostatná výtvarná díla. Není postavena jenom nová budova.
V dominantní výškové poloze přímo nad centrem města Přelouč
vznikl rozsáhlý areál pro děti, který je významně vnímán i z hlediska
pohledů při průjezdu městem. Areál dává navíc možnost dalšího rozvoje do budoucna“, uvedl autor projektu Ing. Arch. Pavel Maléř, CSc.
„V tuto chvíli je hotová hrubá stavba, včetně střechy a oken, všechny příčky, rozvody vody, topení, elektroinstalace, slaboproud, vnitřní
omítky, vnitřní tepelné izolace a podlahy. Na programu je fasáda,
podhledy, obklady a dlažby. Venku jsou hotové opěrné zdi a hrubé
terénní úpravy, připravuje se rozprostření ornice, osetí trávou a kompletní výsadba zeleně dle návrhu“, doplnil za Odbor správy majetku
Městského úřadu pan Vlastimil Černý.

Zateplovací práce na školních budovách
ZŠ Smetanova ulice odstartovaly

Uzavírka okolo sokolovny
kvůli natáčení ﬁlmu

Ať už vyrazíte kamkoli k Labi nebo nějakému rybníku, zaposlouchejte se nebo se pozorně
dívejte, třeba některého slavíka spatříte. I oni
patří mezi klenoty přeloučské přírody.

J. Rejl

„V Přelouči připravujeme celkovou rekonstrukci budovy za 32,6 milionu, která zahrnuje hydroizolace, sanace zdiva a povrchů, dílčí dispoziční úpravy, výměnu všech sítí včetně vytápění, demolici přístavku a doplnění protihlukové zdi, opravu krytého nástupiště, opravu
pláště budovy. Zpevněné povrchy budou bezbariérově navázány na
novou úpravu přednádraží, kterou již provádí Město Přelouč. Stavba
se bude provádět za provozu, takže během ní bude docházet k částečnému omezení služeb a usměrňování proudu cestujících aktuálně dle postupu stavby“, uvedl Marek Illiaš z tiskového oddělení SŽDC
Praha. Ve ﬁnále tedy cestující v Přelouči čeká nádraží zcela v novém
kabátě.
MG

Provádět se bude zateplení obvodového pláště a střechy, výměna oken a dveří, následovat bude i instalace nové vzduchotechniky.
Díky těmto úpravám se bude ve třídách mnohem kvalitněji kontrolovat ovzduší, sníží se energetické náklady. Celkové ﬁnanční náklady
budou ve výši 24 milionů, z toho Město Přelouč uhradí 13 milionů

V neděli 13. 5. 2018 v době od 10:00 hod. do 24:00 hod. bude
uzavřena z důvodu natáčení filmu Zlatý podraz silnice I/2 v Přelouči v úseku mezi křižovatkou Pardubické ulice s ulici Karla Čapka
a křižovatkou Pardubické ulice s Kladenskou ulicí. Veškerá doprava
včetně nákladní bude vedena oboustrannou objížďkou ulicemi Karla Čapka, Studentská a Kladenská. I když nedělní doprava po hlavní
silnici je oproti všedním dnům menší, bude to značné dopravní zatížení místních komunikací. Zároveň bude vyloučena doprava a parkování vozidel v ulicích Tyršova a Československé armády, v jejich
částech mezi Pardubickou ulicí a Žižkovou ulici, a budou i jiná dopravní omezení v ulicích ústících do uzavřené části hlavní komunikace. Jedná se o jednodenní záležitost. Filmaři si vybrali přeloučskou
sokolovnu a přilehlé okolí k natáčení několika scén. Díky tomu nás
požádali o zajištění prostor a uzavírky. Prosíme občany o pochopení
a vstřícnost.
M. Manžel a M. Gryčová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

PŘELOUČÁCI

Našim novým občánkům přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí.
Přivítali jsme je v úterý 10. dubna 2018 v zasedací místnosti Městského úřadu.
Gratulujeme.

Soﬁe Ceplová

Oliver Kotera

Karolína Ceplová

Jubilanti březen
Zdenka Hlubučková
Svatava Černíková
Marie Strouhalová
František Bidmon
Zdenka Štrýnková
Marie Horká
Jaroslav Jarolím
Libuše Leksová
Vlasta Růžičková

97 let
93 let
89 let
89 let
86 let
85 let
80 let
75 let
75 let

Stříbrná svatba
Petra a Jaroslav Kučerovi

27. 3.

Zlatá svatba
Květoslava a Ladislav Kofránkovi

23. 3.

V našich srdcích však žije nadále.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Manželka, dcera, vnuk,
rodina Šoltova, Bokserova, Vaněčkova Břehy a Forštova.

Dne 29. května 2018
si připomeneme 10 let od úmrtí
pana
Jaroslava PAĎOURA.

Jakub Fišer

- venkovská školka rodinného typu
se zaměřením na ekologickou výchovu a zdravý životní styl

Zápis pro školní rok 2018/2019:
… termín odevzdání přihlášek do 31. 5. 2018
Nabízíme alternativu ke klasickým mateřským školkám – koncepce
školičky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání MŠMT ČR s ohledem na moderní trendy a směry v předškolní výchově. Výchovně vzdělávací proces probíhá tzv. integrovaným
učením hrou (učení vlastním prožitkem při hře) a začleňuje prvky
Montessori pedagogiky a Waldorfské pedagogiky čerpající veškeré poznatky a vědomosti z přírody.

Vzpomíná rodina a kamarádi.
§ Malý kolektiv dětí, klademe důraz na individuální přístup a respektujeme osobnost dítěte.
§ Nacházíme se v klidném prostředí v JANKOVICÍCH u Přelouče,
děti jsou v každodenním kontaktu s přírodou.
§ Součástí našeho „týmu“ jsou domácí zvířátka, o která se společně staráme.
§ Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, pohybu…
§ V rámci školičky využíváme metodu AVK – aktivity s využitím koní
pod odborným dohledem.
§ Nabízíme logopedickou péči, přípravu pro předškoláky, výuku anglického jazyka (v rámci školného).
§ Pro rodiče pořádáme odborné přednášky a tématická setkání (rodinná odpoledne).
§ Celotýdenní provoz od 6 do 17 hodin, i během prázdnin.
§ Nabízíme možnost SOS hlídání - hlídání po skončení provozní
doby školičky.
§ Pravidelně pořádáme kurzy plavání, návštěvy solné jeskyně, výlety, divadla…
Ale hlavně… ať je léto nebo zima – u zvířátek je vždy prima ☺.

Více informací na www.skolickauzviratek.cz nebo telefonním čísle 723 618 294.
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Věra Dostálová
Jaroslav Krčil
Květuška Bahníková
Kamil Gerndt
Otto Vondráček
Libuše Kropáčková
Marie Nekvapilová
Karel Kučera
Anna Zacharová
Josef Michálek
Jaroslava Nohejlová
Jaroslav Franc
Vlasta Heřmanová
Eduard Kasal
Jiří Seidl

96 let
95 let
92 let
91 let
89 let
89 let
86 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Stříbrná svatba
Hana a Jaroslav Fričovi
Andrea a Marcel Bednářovi

17. 4.
17. 4.

Zlatá svatba
Marta a Václav Slavíkovi

11. 4.

Petr Babka
Dne 9. května to budou 2 roky
co odešel na věčnost manžel, tatínek a dědeček
pan František ŠOLTA
z Přelouče.

Školička U Zvířátek

Jubilanti duben

květen 2018

Společenská kronika

Letos tomu budou 3 roky,
co nás navždy opustila
naše milovaná manželka a maminka
paní Miluše Veselá
z Lohenic.

Jaroslav Jarolím slavil 80. narozeniny
Narodil se 31. března 1938 v Přelouči a celý svůj život má skutečně úzce spjatý s naším městem. Od narození, přes školu, učiliště, svatbu, rodinu,
práci spojenou hlavně s Teslou
Přelouč a nesmíme opomenout
především jeho působnost ve
Sboru pro občanskou záležitost
našeho města. V letošním roce je
to již neuvěřitelných 58 let, co do
spolku vstoupil a 50 let, co je také předsedou. Spoustu z nás zná
pana Jarolíma právě z osobních
gratulací při významných životních jubileích, při narození miminek, svatbách. Ke gratulantům
se připojili i starostka města Irena Burešová a místostarosta Ivan
Moravec. Velice milé setkání proběhlo přímo v kanceláři paní starostky, vzpomínalo se na začátky působnosti pana Jarolíma ve
SPOZu, na život v Přelouči a oslavenec vesele vyprávěl o své rodině, vnoučatech, pravnoučatech,
kamarádech a při vyprávění z něj
stále čišela energie a životní optimismus. Slavil také se svými kolegy
ze SPOZu, kamarády, a hlavně se svou velkou početnou rodinou.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Vladimír a děti s rodinami.

Jak kalendář praví, že 23. 4. 2018
oslavila své 80. narozeniny
paní Jaroslava VORLÍČKOVÁ.
Hodně štěstí, zdraví a lásky jí ze srdce přeje
manžel Ludvík, Luboš s rodinou,
Michal s rodinou, Lenka s rodinou,
vnoučata Michal, Robin, Marek, Karolína a Tomáš.

Oddával jste léta na svatbách, co nějaká příhoda,
stala se vám při těchto obřadech?
„Zkoušky jsem dělal v Náchodě a na první svatbu bych raději nevzpomínal, oddával jsem dceru tehdejší tajemnice, kterou jsem moc dobře
znal o to to bylo pro mě horší, tréma byla obrovská, ale nakonec všechno dobře dopadlo. A prý ta tréma na mě vůbec nebyla znát, přitom se
mi klepaly kolena, no hrůza. A jednou jsem při obřadu přerušil řeč, protože se spustil obrovský liják a svatebčané měli plno věcí venku před Záložnou, tak jsem udělal pauzu, všichni utíkali pouklízet věci ven a pak
se zase pokračovalo, byla to legrace.“
Přejeme panu Jarolímovi pevné zdraví, štěstí a hodně životního optimismu.
Redakce Roštu
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Trh práce
na Přeloučsku
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 31. 3. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 263 608 uchazečů o zaměstnání. To je
o 17 291 méně než v únoru a o 92 504 osob
méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší hodnotu od listopadu 1997, kdy bylo
bez práce 254 106 lidí. Z celkového počtu
nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci
240 773 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,5 % (únor
2018 – 3,7 %, březen 2017 – 4,8 %).
STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI 
OKRES PARDUBICE 3/2018
K 31. 3. 2018 činil počet nezaměstnaných
v okrese Pardubice 2 780 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 15 176
volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo pak připadalo 0,2 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 2,3 %.
Na poptávkové straně trhu práce bylo
k 31. 3. 2018 evidováno celkem 15 176 vol-

Kultura
ných pracovních míst. V porovnání s předchozím měsícem počet volných míst vzrostl
o 1 211 míst, tj. o 8,7 %, v okrese Pardubice
sledujeme dlouhodobě výrazný převis volných míst nad počtem nezaměstnaných občanů. V této souvislosti je však třeba zdůraznit, ze 1/3 z těchto míst nemá uvedeno
konkrétní pracoviště v okrese Pardubice.
Volná místa jsou nabízena zejména v odvětví obchod a služby, stavebnictví a elektrotechnika. U poloviny volných míst jsou
zaměstnavatelé ochotni zaměstnat cizince
z třetích zemí, převážně se jedná o dělnické profese, zejména montážní dělníky a pomocné profese ve stavebnictví, velký zájem je také o řidiče nákladních automobilů.
Na jedno volné místo připadlo v průměru
0,2 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
v obcích s rozšířenou působností Pardubického kraje:
Přelouč 3,2 %, Pardubice 2,1 %, Holice 2,3 %.
Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc březen
2018 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Strašov 8,3 %, Turkovice 7,6 %, Litošice 7,2 %,
Urbanice 6,5 %, Morašice 6,3 %, Pravy 5,9 %,
Jedousov 5,6 %, Sovolusky 5,4 %.

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je
získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce
Uchazeči (UoZ) Podíl nezam.
o zaměstnání na obyvatelstvu
celkem
v%

název
Přelouč
Chvaletice
Choltice
Břehy
Řečany n/L

199
74
24
24
12

3,1
3,4
3,6
3,7
1,4

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
Kino Přelouč

IRON MAIDEN – SCREAM FOR ME SARAJEVO

950 144 407,
martina.malinska@pa.mpsv.cz,
zprostředkování zaměstnání:
vedoucí oddělení
950 144 401,
NSD – hmotná nouze 950 144 520/503,
SSP
950 144 501/502/504,
příspěvek na péči
950 144 521/505,
dávky OZP (průkazky)
950 144 506.
Další informace najdete na:
www.portal.mpsv.cz
JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti
Krajské pobočky v Pardubicích

12. května 2018 v 19 hod.

5. května 2018

Vstupné 100 Kč

Kino Přelouč

Vstupné 150 Kč

Kulturní akce Přelouč léto 2018
ZA SLAVNÝMI PŘEOUČSKÝMI RODÁKY
a obyvateli (od středověku do počátku 20. století)
Provází Mgr. Matěj Pešta

Sobota 19. května 2018 v 15 hod.
Sraz před budovou KICMP
Vstupné zdarma

Taneční zábava

UNISONO
POLYMETAL

20 hod.
22 hod.

Přelouč, park za školou TGM

Sobota 2. června 2018 od 20 hod.
Vstupné 100 Kč

Jarní koncert Smíšeného pěveckého sobru,
člena Unie českých pěveckých sborů

„J. B. FOERSTER“
řídí Petr Vacek, uvádí Lucie Stříbrná
Host: pěvecký sbor Cantus Amici, sbormistr J. Jiráček
Občanská záložna Přelouč

3. června 2018 v 18 hod.
Vstupné 150 Kč

Základní umělecká škola Přelouč, KICMP vás zvou na
14. ročník dechových hudeb

Inzerce

VOJTA K. TOMÁŠKO

Záznam z koncertu z roku 1994 uprostřed obléhání Sarajeva.
Rozhovory s kapelou, se štábem i s ochrankou
nás vracejí do kruté a nebezpečné reality

Komentovaná prohlídka města

Kontakty:
ředitelka

Koncert
Folková legenda ze západních Čech

květen 2018

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

POLANSKÉHO PELOUČ
Sobota 9. června 2018
park za základní školou T. G. Masaryka
Program:
14 hod.
DO ZUŠ Přelouč
15 hod.
MÁJOVANKA
17 hod.
ŠOHAJKA
19 hod.
PERNŠTEJNKA
Srdečně zveme všechny příznivce kvalitní dechové hudby
Vstupné zdarma

Neděle 27. 5. v 13 h
VELKÝ DĚTSKÝ DEN S KIEKERTEM – Městský park
Michal Nesvadba, Mimoní show, Klaun Ferda, soutěže, atzrakce
živí hudba, občerstvení
Sobota 9. 6. ve 14 h
POLANSKÉHO PŘELOUČ – Městský park
Festival dechových hudeb
Dech. orch. ZUŠ Přelouč, Májovanka, Šohajanka, Pernštejnka
Sobota 16. 6. ve 14 h
STRONGMAN PŘELOUČ – Masarykovo náměstí
4. ročník celostátní soutěže silových sportů
KONCERTY V PARKU
2. 6. UNISONO, POLYMETAL
25. 6. DEMIAN BAND – Argentina
21. 7. ŘEMEN, KLAXON
10. 8. ODYSSEA
17. 8. AC-DC REVIVAL ŠPEJBLS HELPRS
LETNÍ KINO V PARKU 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8.
NEDĚLNÍ AKCE K VÝROČÍ 100 LET ČR, Masarykovo náměstí od 19 h
24. 6. v 16 h zahájení pásma nedělních vystoupení, pojízdná
kavárna, autoveteráni, dětský kolotoč, historická
střelnice
v 19 h koncert BLUE STAR Václava Marka v pořadu černobílé písničky, uvádí Aleš Cibulka
1. 7. WWW.CESKOSLOVENSKO.CS – divadelní představení
nejen pro děti
8. 7. SENIOR BAND – dixiland Náchod
15. 7. ORCHESTR JAROSLAVA JEŽKA – Kutná Hora
22. 7. BOSÉ NOHY V PARKU – divadelní představení divadla
Č. Kostelec
29. 7. CRAZY DOGS – rock’n’roll 50 tých let – Praha
5. 8. DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES – divadelní představení div.
souboru Jiří Poděbrady
12. 8. JG DIX – dixiland Holice
19. 8. JAZZIKA – jazz, swing – Praha
26. 8. EVERGREEN DIXILAND BAND – Nová Paka
STŘEDEČNÍ KONCERTY, Masarykovo náměstí od 19 h
20. 6. 18 h SUMOROCK – semiﬁnále 1
27. 6.
BUĎ FIT – ZUŠ Přelouč
4. 7. 18 h SUMOROCK – semiﬁnále 2
POLYMETAL Přelouč
11. 7.
ERIC CLAPTON REVIVAL Slovensko
18. 7.
25. 7.
BC BAND – country Chlumec n. Cidlinou
Dech. Orch. Vl. Kosiny Přelouč
1. 8.
8. 8.
MOGUL ROCK Pardubice
GAMBA BLUES BAND Přelouč
15. 8.
ALCHYMIE – pop rock Chlumec n. Cidlinou
22. 8.
BIG BAND Chrudim
29. 8.
5. 9.
DOHODA – country Hradec Králové
31. 8. 16.30 h – SUMOROCK – ﬁnále

KICMP OZNAMUJE
Od května je možno zapůjčit v kině pro menší děti
při kulturních akcích podsedáky do sedadel.
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15. 9. 13.00 h – DABING 2018 – Inka Rybářová, LOLIPOPZ,
PINK ANGELRS, PETR KOTVALD, BUTY, ACOUSTIC BAND,
podium park: PARDUBICKÁ ŠESTKA, VALANKA, HAŠLERKA,
DECH. ORCH. VL. KOSINY
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Kultura
NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

NOC S ANDERSENEM
6.–7. dubna 2018
Rok utekl jako voda a opět je tu mezinárodní akce Noc s Andersenem, které se naše knihovna účastní již po osmnácté. I letos bylo vybráno 15 dětí ve věku 9–11 let – šikovných
čtenářů a návštěvníků naší knihovny.

čtenářská dílna na motivy jedné z jeho mnoha
pohádek – Slavík. Děti při ní vymýšlely oslavné básně, část děje zdramatizovaly a ozdobily
si své umělé slavíky ﬂitry. Po čtení na ně čekaly soutěže, jejichž splnění zvládly hravě. Mezitím, co se posilňovaly druhou večeří, už se
připravovala stezka odvahy. Po Záložně od
sklepa až po půdu bylo rozmístěno 10 strašidel, které měli připraveny nelehké úkoly. Stezku odvahy všichni bez úhony přežili a nakonec
se se všemi hrůzostrašnými bytostmi i vyfotili. Nadešel čas uložit se ke spánku, ale niko-

Představujeme

mu se příliš nechtělo, tak jsme si ještě alespoň
s baterkou ve spacáku četli. Někteří toho nenaspali mnoho, ale ráno bez problémů všichni vstali. Čekala nás totiž ještě výtvarná dílna –
výroba slavíků a záložek z ﬁlcu a samozřejmě
slavnostní rozloučení s předáváním pamětních
listů. Domů děti odcházely v 10 hodin značně
nevyspalé, ale spokojené.
Rodičům děkujeme za „zapůjčení“ dětí. Doufáme, že si odnesly neobyčejné zážitky, a už se
těšíme na příští ročník této úžasné akce.
E. Fundová

Pěvecký sbor
Cantus amici Pardubice
Pardubický komorní sbor (PKS) Cantus amici vznikl v roce 1982 na půdě Vysoké školy chemicko-technologické (VŠChT) v Pardubicích. O vysoké
úrovni souboru svědčila řada úspěchů v soutěžích a na přehlídkách pěveckých sborů např. v Jihlavě, Jaroměři, Liberci, Nymburce, Litomyšli, na hradě
Pecka, v Heřmanově Městci či jinde. Sbor v minulosti získal dvakrát stříbrné
pásmo v soutěži Písně přátelství v Příbrami a v Kladně. To si svým projevem
vybojoval též na Pražských dnech sborového zpěvu. V československé premiéře provedl skladbu J. Laburdy Zelený majerán, která získala první cenu ve
skladatelské soutěži v italském Trentu. Hudbu v podání sboru pod novým
názvem Cantus amici slyšeli posluchači např. v polských Miedzyzdrojích,
v řadě německých měst, mj. ve Weisenheimu, Mannheimu, Drážďanech,

POZVÁNKA
Galerie – Vinotéka U Kotýnků Přelouč a pořadatelé
zvou všechny zájemce na další hudební večer,
který opět připravil

pan JIŘÍ ČERNÝ

květen 2018
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Kultura

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA

Od 17 hodin byl pro děti připraven pestrý
program. Po úvodním vysvětlení pravidel přespávání a seznamce, děti formou luštění šifer
zjišťovaly zajímavé informace o Hansi Christianu Andersenovi – pohádkáři, po kterém je
tato akce pojmenovaná. Poté přišel živý pan
Andersen mezi nás, vyprávěl nám o svém životě, odpovídal na zvídavé otázky a nakonec
se s námi vyfotil. Na jeho návštěvu navázala

V letošním roce se Městská knihovna Přelouč přidala k mezinárodnímu projektu BOOKSTART, který dostal v České republice název
S knížkou do života.
Cílem tohoto dlouhodobého projektu je
rozvíjet vztah nejmenších dětí a jejich rodičů
k práci s textem a čtenářství.
I když se to může zdát předčasné, právě
první setkávání se světem příběhů a pohádek
může být rozhodující pro pozdější snadné zvládnutí čtenářské
dovednosti.
Pod záštitou Národní knihovny České republiky jsme pro nejmenší děti v Přelouči a okolí připravili dárkové sady, které od nás
dostávají rodiče při Vítání občánků. Najdou v nich nejen krásné
knihy pro své děti, ale i pár nápadů, jak s knihami pracovat.
U nás v knihovně jsme také od začátku roku nabídli rodičům
dětí ve věku jednoho až tří let pracovní dílny, během kterých mohou pod metodickým vedení odborné lektorky Mgr. Martiny Břeňové společně se svými dětmi vstoupit do světa pohádkových příběhů. Zvířátka, Červená Karkulka, Krteček a další kamarádi z knih
pomáhají dětem i rodičům zvládat hádanky a úkoly, proplétat se příběhy nebo zkoušet jiné dovednosti. A jako dárek přidáváme dětem jejich první čtenářský průkaz.
Přejeme všem účastníkům projektu Bookstart krásné a veselé vykročení do světa knih i do
života.
P. Šitler a L. Hývlová

NOVÉ KNIHY v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
NAUČNÁ LITERATURA
Filozoﬁe
ROONEY, Anne
Příběh ﬁlozoﬁe: od starých Řeků po
velké soudobé myslitele.
Praha: Dobrovský s.r.o., 2017.
Technika
SMIL, Vaclav
Energie: průvodce pro začátečníky.
Praha: Kniha Zlin, 2018.
Průvodci, cestopisy
ČERMÁK, Karel
Opomíjená místa Českého ráje.
Jilemnice: Gentiana, 2016.
KRÁSNÁ LITERATURA
HANIŠOVÁ, Viktorie
Houbařka. Brno: Host, 2018.
VONDRUŠKA, Vlastimil
Dračí náhrdelník. Brno: MOBA, 2018.
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SCHRÖDER, Rainer M.
Nebe, na němž nesvítily hvězdy.
Praha: Knižní klub, 2017.
TORO, Guillermo del
Tvář vody. Brno: Host, 2018.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MRÁZKOVÁ, Daisy
Chlapeček a Dálka.
Praha: Baobab, 2017.
KROLUPPEROVÁ, Daniela
Vědí draci o legraci?
Praha: Euromedia, 2018.
KROUPOVÁ, Jana
Pohádkové prázdniny v Českém ráji.
Praha: Agroﬁn, 2017.
MUNROE, Randall
Velký vysvětlovač: složité věci popsané jednoduchými slovy.
Praha: Práh, 2017.
J. K.

Ve středu 30. května 2018 od 19.00 hodin
vzpomeneme na skvělého zpěváka,
hudebníka a skladatele, jakým byl

KAREL ZICH
Selbu, ve švédském Skelleftea, v holandském městě Doetinchemu, v rakouském Salzburgu. PKS natáčel pro Československý rozhlas, vystupoval
v televizi, zúčastnil se nahrávání LP a CD. Na koncertech PKS se během celé éry jeho existence podílela řada profesionálních umělců. Mezi nimi Marie Šestáková, Aleš Bárta, Jiří Pukl, Petr Hostinský a další. Do povědomí
příznivců sboru se vepsala již dlouholetá varhanní spolupráce s Václavem
Uhlířem a společné vystupování s Milanem Stříteským, v současné době se
sborem pravidelně vystupuje i sopranistka Jana Lesná. Před sborem se za
dobu jeho existence vystřídalo mnoho dirigentů (doc.Ing.Vlastislav Novák,
Vojtěch Javora, Jana Chmelařová, MgA.Tomáš Židek ad.). V současné době
vede sbor Jan Jiráček, absolvent pardubické konzervatoře v oboru klasický
zpěv, který po dva roky studoval na téže škole i obor dirigování. Tento obor
dále rozvíjí na Univerzitě v Hradci Králové.

Budeme mít vzácnou příležitost vyslechnout soukromé
vzpomínky pana Černého, který se Karlem Zichem osobně
dobře znal. Vyprávění a hudební ukázky postihnou celou
hudební kariéru i Zichovu spolupráci s dalšími umělci.
Předprodej vstupenek U Kotýnků od 15 května 2018.

Srdečně Vás zvou pořadatelé.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
Malá kopaná dívek
Ve středu 4. dubna se žákyně druhého stupně ZŠ Přelouč na Masarykově náměstí zúčastnily turnaje v malé kopané, který se konal na pardubickém Letním stadionu v rámci Olympiády
dětí a mládeže. Tým byl složen z hráček všech
věkových kategorií od 6. až po 9. ročník. Děvčata během turnaje prokázala velkou dávku odhodlanosti, týmovosti a v neposlední řadě také
fair play. Některé z dívek si vyzkoušely atmosféru velkého turnaje vůbec poprvé a podle jejich
výkonů a ohlasů v závěru turnaje se zdá, že ne
naposled.

Ze tří zápasů si hráčky ZŠ Přelouč připsaly
jednu porážku, jednou remizovaly a v závěru si
spravily náladu vítězstvím 4:0 nad pardubickou
ZŠ Dubina. Ze stadionu jsme všichni odcházeli
se vztyčenou hlavou, nabiti pozitivními dojmy
a novými zkušenostmi, které jsou z podobných
turnajů vlastně to nejcennější.
Mgr. T. Vítek

Zápis do 1. třídy
V pátek 6. 4. 2018 se budova naší školy otevřela budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, kteří přišli k zápisu do 1. tříd. V příjemné atmosféře
si děti kreslily, tvořily stavby z Lega, hrály hry pro
předškoláky na PC či sledovaly pohádkové příběhy. Zápis do 1. třídy je pro děti výjimečným dnem.
Některé se na něj opravdu svědomitě připravovaly. Rozhovor s paní učitelkou, básnička, písnič-

ka i plnění různých úkolů vyžadovalo mnoho odvahy a dovedností. Děti si za svůj výkon odnášely
množství dárků, které pro ně připravili žáci 1. stupně. Zároveň také probíhal zápis do oddělení školní družiny, nábor do oddělení ZUŠ a oddílu ﬂorbalu. Rodiče také využívali konzultace s logopedickou
asistentkou. Bylo to odpoledne plné dojmů. Předškolákům přejeme příjemné poslední chvíle v mateřských školkách a těšíme se, až v září usednou
do našich školních lavic.
Mgr. V. Vašíčková
5/18
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MATEMATICKÁ SOUTĚŽ
KLOKAN
Matematická soutěž Klokan, která se pravidelně koná na naší základní škole, se uskutečnila
v polovině března. Letos se jí zúčastnilo celkem
184 soutěžících, 137 žáků prvního a 47 žáků druhého stupně.

Soutěž probíhala v několika kategoriích. V kategorii Cvrček pro žáky 2. a 3. tříd obsadila první
místo Anna Kysilková ze 3. B. V kategorii Klokánek
pro 4. a 5. třídy se stal nejlepším řešitelem Marek
Pižl ze 4. A. Pro žáky druhého stupně v kategorii
6. a 7. ročníků nazývané Benjamín se nejlépe umístili Aleš Kysilka ze 6. B a Karolína Miňovská ze 7. B.
V poslední kategorii Kadet pro 8. a 9. ročníky si
prvenství odnesl Pavel Tatíček z 8. A. Všem účastníkům děkujeme za účast a nejlepším řešitelům
srdečně gratulujeme.
Mgr. M. Holická

Karneval ve školní družině
V březnu se konal ve školní družině karneval
masek. Nejdříve proběhla promenáda masek, dále různé soutěže a na závěr diskotéka. Po skončení dostaly děti odměny v podobě malého dárečku.
Celý karneval se velmi vydařil, všem zúčastněným se líbil. Děkujeme p. Daňkové za věnované
odměny.
K. Nečasová

Světem krápníků…
10. dubna jsme se my, žáci 9. ročníku, zúčastnili exkurze do Moravského krasu – Punkevních

jeskyní. Tento skutečně unikátní jeskynní systém
nás doslova nadchl. Cestu na vyhlídku do propasti Macocha jsme si zkrátili ekovláčkem a lanovkou, už pro mnohé z nás byl toto zážitek. A to
jsme ještě nevěděli, jaká krásná krápníková výzdoba nás čeká. Svět ticha, plný stalaktitů, stalagmitů a stalagnátů, zakončený plavbou lodičkou po řece Punkvě byl úžasným zážitkem.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Zápis do 1. tříd
Odpoledne 6. dubna směřovali předškoláci se svým doprovodem do budovy I. stupně.
Na tento významný den se naše škola pečlivě
připravila. Budoucí prvňáčky přivítali žáci 5. tříd
v kostýmech pohádkových bytostí a nabídli
jim různé zábavné činnosti, aby jim zpříjemnili
čekání na samotný zápis. Ten probíhal ve třídách, kde paní učitelky zapisovaly vše potřebné a ověřovaly školní zralost. Na památku si
děti odnesly malé dárky, které jim připomenou, že 3. září mají přijít poprvé se školní aktovkou. Příští školní rok budou opět otevřeny
tři třídy. Ze zapsaných 94 dětí nastoupí 82 žáků. Na své budoucí prvňáčky se těší Mgr. Jitka Capaliniová, Mgr. Blanka Kratochvílová
a Mgr. Lenka Bělská.

Děkujeme vyučujícím a zejména paní učitelce Martině Skálové.

Nikola Vítková

čili v první polovině závodního pole. Díky všem
za skvělou reprezentaci školy.

Úspěch děvčat
v turnaji v basketbale
Dívky 8. A a 9. B vyhrály okrskové kolo v basketbale, které se konalo v místní sportovní hale. V okresním kole se jim podařilo v silné konkurenci vybojovat druhé místo. Ve stejném
složení se tyto dívky také zúčastnily turnaje ve
volejbale, zde už takový úspěch neměly. V naší sportovní hale proběhly v dubnu boje mezi
družstvy chlapců i dívek ze 6. tříd o postup do
okresního kola ve vybíjené. Podařilo se to našim chlapcům a těší se, že pojedou hrát do Moravan. Chlapci 8. a 9. ročníku se zúčastní okresního kola v hokejbale.

Exkurze do Hradce Králové
V březnu uzavírali žáci 5. tříd v přírodovědě
velkou kapitolu učiva o vesmíru. Pro upevnění
a zopakování probraného učiva jsme navštívili
hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Program jsme zahájili ve foyer planetária, kde si děti
vyzkoušely množství interaktivních modelů. Pokračovali jsme promítáním v sále planetária, kde
jsme za poutavého výkladu objevovali kouzlo
noční oblohy. V závěru jsme zhlédli ﬁlm o vzniku sluneční soustavy.
Další program pokračoval v kopuli hvězdárny. Zde si děti prohlédly obří dalekohled, vyzkoušely Foucaultovo kyvadlo, na němž lze prokázat,
že se otáčí Země a vesmír stojí a nikoli naopak.
Na modelu sluneční soustavy si děti vyzkoušely
jevy jako je střídání dne s noci nebo zatmění Měsíce. V úplném závěru nepřišly ani o požitek z nákupu suvenýrů.
Návštěvu hvězdárny a planetária v Hradci Králové můžeme všem vřele doporučit.
Ing. Mgr. P. Hájková

květen 2018

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství

(vzoru). Každý si mohl zvolit techniky a materiál a musel uplatnit své schopnosti a nápady.
Výstava byla zahájena začátkem dubna. Práce
vedoucí kroužku a jejích žáčků byla oceněna
čestným uznáním. Daniel Procházka (3. C),
Nikola Vítková (5. B) a Jana Kysilková (6. B)

Jana Kysilková

dostali diplomy a krásné písemné zhodnocení svých srdíček. Tento překvapivý úspěch je
pro všechny velkou motivací k další tvořivé práci. Všem gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Jarní spaní ve škole

Velký úspěch až za mořem
Kroužek paličkování vede už řadu let
Mgr. I. Kryštofová. Letos v únoru přihlásila
sebe i své malé svěřence do soutěže, kterou
pořádal kanadský krajkářský spolek ve Vancouveru. Jednalo se o virtuální výstavu paličkovaných srdíček podle zadaného podvinku

Jarní spaní ve škole je pro děti z 3. A už tradiční. Ale v pátek třináctého? Samotný začátek
nevěštil nic dobrého. Nad školou se zatáhla
mračna, strhl se obrovský déšť a dokonce padaly kroupy. Ale odvážní třeťáci se nenechali
ničím zastrašit. Celý večer proti sobě statečně
bojovali rozděleni do čtyř týmů. V průběhu večera nasbírali třináct klíčů, které jim otevřely cestu k pokladu. Ten byl pak podle indicií nalezen
na zahradě školy. Nechyběla ani stezka odvahy, kterou všichni prošli jako hrdinové. O čem
se jim pak asi zdálo, když unaveni usnuli?

Šachy
Žáci naší školy se pravidelně účastní šachového turnaje, který pro ně organizuje Dům
dětí a mládeže v Přelouči. Ze školního kola
postoupili do ﬁnále tři chlapci z prvního a tři
z druhého stupně: Josef a Jakub Laurynovi, Viktor a Max Čapkovi, Ríša Hývl a Vojta Žďárský.
V konkurenci celkem šestnácti hráčů zvítězil
jednoznačně Josef Lauryn. Patří mu velká pochvala a gratulace. Téměř všichni ostatní skon-

Daniel Procházka
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
NÁVŠTĚVA HEJTMANA
PARDUBICKÉHO KRAJE
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický při návštěvě Přelouče zavítal na zdejší Gymnázium a Střední odbornou školu.
V rámci setkání se zástupci školy hovořil především o rekonstrukci sportovního hřiště
a dalších možných projektech. Zároveň se
setkal se studenty školy, se kterými diskutoval zejména o fungování krajské samosprávy.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA A JIŽNÍ ANGLIE

KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽÍ

V týdnu od 19. 3. do 24. 3. 2018 se 44 našich studentů v doprovodu tří pedagogů vypravilo poznávat krásy Londýna a jižního pobřeží Anglie. V netypicky chladném jarním počasí jsme navštívili hlavní památky Londýna, propadli nákupní horečce na Oxford Street,
hledali mušle na oblázkových plážích v Hastings, zdolávali vysoké křídové útesy Seven Sisters
u Brightonu a kochali se pohledem na dramaticky rozbouřené moře kanálu La Manche.
K nejsilnějším zážitkům se určitě zařadí procházka centrem Londýna, během které
kolem naší skupiny projelo bentley, ve kterém seděla sama královna Alžběta II. a my
měli možnost ji zahlédnout na vzdálenost dvou metrů.
Celý zájezd se i díky příkladnému chování všech studentů vydařil a my už se těšíme na
další, který se uskuteční za dva roky.

26. a 27. 3. proběhla v ZUŠ Vysoké Mýto
krajská kola soutěže MŠMT ve hře na dechové
dřevěné i žesťové nástroje a bicí. Naše početná
výprava se vrátila s velikým počtem skvělých
ocenění. 26. 3. se soutěžilo ve hře na dřevěné
dechové nástroje.
Titul absolutního vítěze a postup do celostátního kola získal klarinetista Martin Horák
(ze třídy M. Hrnčíře) a ﬂétnistka Anna Pánková (ze třídy Jana Mildeho). První místo dále získali Valentýna Hyhlíková (zobcová ﬂétna, ze
třídy J. Mildeho) a Nikola Sobotková (zobcová ﬂétna, ze třídy I. Junkové), která získala také
cenu pro nejmladšího účastníka soutěže. Na
skvělém druhém místě skončili Michal Novák
(fagot, ze třídy F. Krytináře), Barbora Fáberová
(hoboj, ze třídy I. Neubauer Trojanové) a Monika Kaplanová (příčná flétna, ze třídy I. Junkové). Třetí místo obsadila Tereza Sochorová
(příčná ﬂétna, ze třídy I. Junkové).

CO NÁS NA STŘEDNÍ ŠKOLE
NENAUČILI?
S přednáškou na toto téma nás navštívili
bývalý student našeho gymnázia Milan Škoda a jeho kamarád Matouš Vinš. O jakých
možnostech nám ve škole neřekli? Co by pro
nás mělo být důležité? Na to se nám snažili
odpovědět zábavnou a i poučnou formou.
Co jsme se tedy dozvěděli?
Milan Škoda se snaží změnit společnost
k lepšímu. Uspořádal závod pro otce a syny,
aby dostal chlapce od mobilních telefonů, později založil LowCost Race, závod pro páry po
Evropě za co nejnižší cenu. A v budoucnu se
pokusí jako v pohádce měnit jehlu tak dlouho, až třeba získá Lamborghini. A to chce vydražit a získané peníze chce věnovat charitě.
Matouš Vinš je digitální nomád, cestuje
po světě a pracuje pro reklamní agentury na
sociálních sítích. Je pro něj důležité vzdělání,
zejména jazyky a programování. Vydal knihu
Travel Bible, kde dává rady a tipy na cestování.
Hlavní myšlenkou této zajímavé akce bylo
ukázat nám, že existují velmi různorodé možnosti práce a že ne vždy jsou peníze to nejdůležitější v životě. Důležitým poznatkem bylo
i to, že se nemáme bát zeptat na věci, které nás
zajímají, ověřovat si informace a komunikovat s lidmi, kteří vědí a mohli by nám pomoci.
Nedozvěděli jsme se sice, co Milana a Matouše na střední škole nenaučili, ale jejich vyprávění o životě a cestování je pro nás velkou
inspirací.
Diana Ramíková a Kristýna Kavková
(septima)

KRAJSKÉ KOLO AMAVET
Začátkem března proběhlo krajské kolo
soutěže AMAVET. Naši žáci se jej i letos zúčastnili jak v juniorské kategorii, tak v kategorii středoškolák. V juniorech jsme prezentovali dva projekty – Salinita a Živoucí fosilie.
V kategorii středoškolák se pak se svým projektem Vliv p-benzochinonu na syntézu polyanilinu prosadil student oktávy Filip Marek. Filip ve své kategorii za svou práci získal
cenu děkana FCHT Univerzity Pardubice.
5/18
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ÚSPĚCH NAŠÍ STUDENTKY NA PUŠKINOVĚ PAMÁTNÍKU
22. března 2018 se v aule Univerzity Hradec Králové konal 52. ročník festivalu ARS
POETICA – Puškinův památník, kde soutěžili žáci a studenti z Pardubicka a Hradecka.
Naši školu zde v hudební kategorii reprezentovali studenti kvinty a sexty Monika
Kaplanová, Adam, Marek, David Hlaváček

a Aleš Kupka (Monika Kaplanová zpívala
a hrála na flétnu, chlapci ji doprovázeli na
hudební nástroje). V silně obsazené recitační kategorii pak zaznamenala úspěch právě
sextánka Monika Kaplanová, která skončila
s básní Borise Sluckého na velmi pěkném třetím místě.

BK PARDUBICE NA NÁVŠTĚVĚ V PRIMĚ
Dne 5. 4. 2018 měli žáci primy možnost procvičit si zároveň cizí jazyk a basketbal. Navštívil je totiž hráč BK Pardubice, rodilý Američan Brandon Spearman, který s nimi strávil hodinu anglického jazyka a tělesné výchovy. Během angličtiny odpovídal žákům na jejich zvídavé dotazy a hodina tělocviku měla podobu basketbalového tréninku, při kterém si žáci
zasoutěžili a předvedli mu své basketbalové dovednosti.
Primáni si netradiční výuku moc užili a my děkujeme pardubickému basketbalovému
klubu za zajímavou akci.

Houslista Jan Mráček
v naší ZUŠ
Dne 7. 4. 2018 navštívil naši školu velmi vzácný host, houslový virtuóz Jan Mráček. Jan Mráček je jedním z nejlepších českých houslistů,

BEETHOVENOVY TEPLICE
2018
mj. koncertní mistr České filharmonie. Před
svým sólovým koncertem v Občanské záložně se celou hodinu věnoval žákům houslové
třídy naší ZUŠ, kteří pracují pod vedením paní
učitelky Přinesdomů a Benešové. Žáci předvedli své nastudované skladby a zbyl čas i na dotazy. Děkujeme vedení festivalu Pardubické hudební jaro za zprostředkování krásného setkání.
Žáci, kteří se zúčastnili workshopu, navštívili také večerní koncert v Občanské záložně,
kde pan Mráček vystoupil za doprovodu komorního souboru Barocco Sempre Giovane.
Michal Chmelař

Pěvecké sbory opět úspěšné
27. 3. 2018 se soutěžilo v kategoriích dechové nástroje žesťové a bicí První cenu si z této
soutěže odvezli Tomáš Vondrouš (trombon,
ze třídy R. Chmelařové), Klára Junková (trubka, ze třídy R. Chmelařové), Barbora Doležálková (bicí nástroje, ze třídy Lindy Gregarové),
Klára Černá (bicí nástroje, ze třídy Lindy Gregarové), Alexandra Kollárovičová (lesní roh,
ze třídy R. Chmelařové), Kateřina Soukupová (lesní roh, ze třídy M. Chmelaře). Barbora
Doležálková obdržela zvláštní cenu za mimořádný výkon na marimbu. Na druhých místech
se umístili Richard Kohout (trubka), Tomáš Novotný (trubka), Miroslav Přinesdomů (tuba)
a Matěj Kohout (baryton), všichni ze třídy Davida Štrupla a Josef Šimek (trombon, ze třídy
M. Chmelaře).
Ve středu 28. 3. 2018 proběhlo krajské kolo
v oboru zpěv. Ani zde se naši žáci v konkurenci
více jak sedmdesáti zpěváků neztratili. Daniel
Procházka a Jakub Janovský (oba ze třídy Jany Bednářové) získali 1. cenu. Daniel Procházka
získal 24 bodů z 25 možných, což bylo nejvíc bodů ze všech soutěžících ve všech kategoriích.
Všem soutěžícím, jejich pedagogům a korepetitorům gratulujeme.
Michal Chmelař

Anny Pokorné a s klavírním doprovodem Heleny Sukové. V odpoledním – stejně nabitém –
programu se předvedl s poctivě připraveným
programem, který zahrnoval například lidové
písně, tvorbu A. Dvořáka a vyvrcholil písní Joyfull, joyfull s nápaditou choreograﬁí. Stejně jako u mladšího sboru porota nejvíc ocenila energii, kterou děti svým vystoupením předávají,
hlasovou čistotu a kulturu. Porota udělila Rošťákům stříbrné pásmo.
Gratulujeme a děkujeme sborům a jejich vedoucím za výbornou reprezentaci školy a města a do dalších soutěží přejeme mnoho štěstí.
Vedení školy

květen 2018
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Krajská přehlídka pěveckých sborů v Chrudimi bývá zpravidla první z řady soutěží, kterých se naše sbory účastní. Přehlídka má velkou
tradici a dobré jméno, počet zúčastněných
sborů každoročně narůstá, což se odráží na
nabitém harmonogramu celého dne.

Nadějní mladí klavíristé Adam Jelínek a Karolína Slámová, oba ze třídy Jaroslavy Baborákové, se ve dnech 10. a 11. března zúčastnili
mezinárodní soutěže Beethovenovy Teplice,
určené klavíristům do 18 let. Tato jednokolová
soutěž je zaměřena na interpretaci skladeb
génia klasicistní hudby, Ludwiga van Beethovena. Porota, složená z předních českých pianistů a vysokoškolských pedagogů, byla velmi
přísná a s pochvalou skutečně šetřila, což je
vzhledem k dětem, které se na soutěž připravovaly mnoho měsíců a obětovaly tomu spoustu času, poměrně necitlivé a nepochopitelné.
Ve 2. kategorii, ve které soutěžil Adam, ocenila
ze 17 soutěžících pouze 4, Adam získal výborné 3. místo. Ve 3. kategorii, kam patřila Karolína, dokonce porota neudělila zlato ani stříbro,
pouze jeden bronz. Je skvělé, že se oba naši žáci představili v tom nejlepším světle, jejich výkony byly velmi muzikální a po technické stránce
precizně zvládnuté. Děkujeme a gratulujeme
ke skvělým výkonům nejen Adamovi a Karolíně, ale zejména jejich pedagožce, inspirativní
a úžasné Jarušce Baborákové.
Petra Lojínová

Seminář populárního zpěvu

Pěvecký sbor nejmladších žáků Ohniváček,
vedený Veronikou Pokornou, zaujal porotu i diváky svou živelností, nápaditým a dobře zvládnutým repertoárem, kultivovaným pěveckým
projevem a hlasovou čistotou. Po zásluze tak
získal v obrovské konkurenci sborů z celého Pardubického kraje zlaté pásmo. Za klavírní doprovod získala zvláštní ocenění korepetitorka
Petra Lojínová.
Pěvecký sbor Rošťák už věkově patří mezi
„starší“ pěvecké sbory a pracuje pod vedením

V neděli 8. 4. se uskutečnil dlouho očekávaný seminář s panem Karlem Korsou, který
nám teoreticky i prakticky vysvětlil na základě
moderních amerických a dánských hlasových
škol rozdíly klasického a populárního zpěvu.
Hlavní myšlenkou našeho snažení byla zásada,
že každý zvuk, kterého je lidské hlasové ústrojí
schopno, je možno při správné technice vydávat zdravým a dlouhodobě nezávadným způsobem.
Semináře se účastnili starší žáci sólového
zpěvu a díky velmi vstřícnému a empatickému přístupu pana Korsy jsme si seminář všichni moc užili. Těšíme se, že na toto setkání budeme moci navázat v příštím školním roce.
Jana Bednářová
5/18
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Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
I když pro mnohé z nás byla letošní zima již dlouhá a ne příliš příjemná, Šarlotce Bínové z MŠ Za Fontánou přinesla úspěch v XVI. ročníku výtvarné soutěže „Školka plná dětí“. Z celkového počtu více než tří tisíc
dětských kreseb, se Šarlotka se svým obrázkem s názvem Zimní královna umístila na krásném 1. místě v kategorii 3 letých dětí. Šarlotce
k úspěchu gratulujeme a do dalších let přejeme spoustu dalších krásných obrázků.
Konec zimy jsme všichni ve školce již netrpělivě vyhlíželi a s prvními
slunečními paprsky jsme se šli s mrazivou zimou nadobro rozloučit. Jaro jsme přivítali typickým lidovým zvykem-vynášením Morany. Sluníčko nám na cestu již krásně svítilo, a my jsme tak za zvuků řehtaček
Moranu slavnostně vhodili do Labe.

Inzerce

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ
Zájmové útvary pro nejmenší
Výtvarný klub
Kroužek zaměřený na výtvarnou činnost.
Děti malují obrázky různými technikami, za
pomoci lektorky Barbory Hrdé vyrábí z papíru dárečky pro nejbližší. Scházíme se každý pátek od 16.00 hod. v DDM.

lepí, vystřihují, vyrábí dárkové předměty a to
vše pod skvělým vedením lektorky Kláry Machové.

Šachový turnaj 2018
Tradiční šachový turnaj přeloučských škol
pod záštitou místostarosty města Přelouč proběhl v měsících únor a březen. Šachisté se nejprve utkali ve školních turnajích, nejlepší postoupili do ﬁnálového turnaje „O pohár místostarosty města Přelouč“. Finálového turnaje se
zúčastnilo 16 šachistů, nejvyšší místa obsadili:
I. místo – Josef Lauryn,
ZŠ Přelouč Smetanova ul., 9.B
II. místo – Štěpán Kukla,
Gymnázium a SOŠ, sekunda
III. místo – Ondřej Bahník,
ZŠ Přelouč, Masarykovo n.,7.A

Zájmový útvar pro předškolní děti. Jedná
se přípravu na zvládnutí praktických školních
dovedností. Dětí pracují s různými materiály,

Koncert Vodfrk v Záložně
Hudební skupina Vodfrk hrající pod patronací DDM Přelouč uspořádala 28. 3. 2018 kon5/18
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KVĚTEN V JAKUB KLUBU
Duben byl v Jakub klubu v duchu ochrany životního prostředí. Samotný název preventivního program „Přilož ruku k dílu“
naznačuje, že jsme to právě my, kdo má velký
podíl na tom, aby byla naše příroda krásná
a čistá. Zaměřovali jsme se na správné třídění
odpadu. Již víme, do jakého kontejneru vhodíme různé odpadky, co a jak se z jednotlivých
odpadků zpracovává. I v klubu děti odpadky
třídí a poctivě vynáší do barevných kontejnerů.
V rámci tohoto preventivního programu jsme
s dětmi uklidili naši zahradu, zbavili jsme ji nepořádku, který se zde nastřádal a který nám
bezohlední lidé házejí přes plot. Ve spolupráci
se skauty jsme se dne 28. 4. 2018 zúčastnili akce
Ukliďme Přelouč.
Na Velikonoční neděli, 2. 4. 2018, se uskutečnil prodej perníčků za dobrovolný příspěvek. Celkem byla vybrána částka 1230,- Kč,
která byla zaslána v na podporu vzdělávání velmi chudých dětí na Filipínách v rámci projektů
Papežského misijního díla dětí. Všem dárcům
DĚKUJEME za jejich ﬁnanční podporu. Velké
díky patří i našim dětem, které perníčky vyzdobily a zabalily. V projektu DĚTI POMÁHAJÍ
DĚTEM budeme i nadále pokračovat.
V klubu se věnujeme běžným činnostem,
pomáháme dětem se školní přípravou, děti se
učí zlepšovat své dovednosti. V rámci programu
vaření se učí pracovním návykům a správnému
vedení domácnosti. Děti se naposledy naučily
vajíčkovou pomazánku a těstovinový salát, kte-

rý jim moc chutnal, a proto ho některé vyzkoušely i doma. Aktivně trávit čas v klubu nám pomáhají dobrovolníci a praktikantka, se kterou
děti například zaplétaly barevné bužírky. Každého, kdo si najde i malý zlomek svého času, který dobrovolně věnuje dětem, si velmi vážíme.
Čas utíká závratnou rychlostí a než se nadějeme, máme tu velké letní prázdniny. Proto jsme
se rozhodli věnovat květnový čas naší bezpečnosti a první pomoci. Prázdniny znamenají
dva měsíce volna a budeme se učit, jak se správně zachovat při nečekaných událostech a jak
být opatrný. Protože opatrnosti, té není nikdy
dost! V květnu nezapomene na naše maminky, které slaví svátek ☺.
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

Iniciativa Jakub klubu –
příjezd protidrogového vlaku
REVOLUTION TRAIN do Přelouče
Před rokem jsme měli možnost
navštívit v Praze protidrogový
vlak spolu s dalšími kolegy z Přelouče, a to z OSPOD, školskou
psycholožkou, Městské policie z Přelouče
a Chvaletic. Všichni měli velký zájem o příjezd
vlaku do Přelouče. Protidrogový vlak je projektem nadačního fondu Nové Česko. Tento vlak
jezdí po ČR a trasu plánuje podle měst, kde si
jeho návštěvu objednají a zaplatí. Ve vlaku jsou
k dispozici lektoři s interaktivním programem,
prohlídka trvá 90 minut, za den navštíví vlak
průměrně 500 osob, a to především žáci ZŠ.
Návštěvníci mají možnost seznámit se s příbě-

Vodfrk „U Žabáka“
Vystoupení skupiny Vodfrk v obci Seník
„U Žabáka“ dne 1. 6. 2018 od 19.00 hod. Srdečně zveme všechny příznivce nevšedních zážitků.

Hlavním organizátorem a sponzorem Dne
dětí je ﬁrma Kiekert. Akce je určena nejen pro
zaměstnance ﬁrmy ale i pro širokou veřejnost.
Na přípravě se podílí organizace, které pracují
celoročně s dětmi a mládeží v Přelouči: DDM
Přelouč, Skaut Přelouč, Jakub klub – Charita
Přelouč, Rodinné centrum Sluníčko Přelouč, Volant o.p.s., ČHJ Přelouč a Kulturní a informační
centrum města Přelouče. Velký dětský den Kiekert bude probíhat v celém parku a na pódiu
za ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. od 13.00 hod.,
vyvrcholením programu bude vystoupení Michala Nesvadby od 17.00 hod.

hy mladých lidí, kteří brali drogy a jak to ovlivnilo jejich život. Projekt má velký ohlas i v zahraničí a dokonce byl představen v Berlíně
v Bundestagu. Snad se nám podaří přesvědčit
vedení města a spolu s dalšími obcemi a sponzory náklady uhradit a vlak do Přelouče pozvat. Více na www.revolutiontrain.cz.

Dobrovolnické centrum Přelouč
„Jedna hodiny týdně pro druhé“
Výstavu fotograﬁí Úspěšná pomoc lidem
v Indii ve spolupráci s Diecézní katolickou charitou v Hradci Králové (DKCH HK) pořádáme
celý květen v Galerii a vinotéce u Kotýnků. Ve
čtvrtek 24. 5. 2018 proběhne od 15.30 beseda s Mgr. Vojtěchem Homolkou, který pracuje na DKCH HK jako koordinátor projektu pomoci dětem v Indii „Adopce na dálku“. Posledně
navštívil Indii loni v listopadu a podíval se na
jednotlivá místa, kde pomáhají ﬁnance našich
dárců. Tento projekt realizuje DKCH HK od
roku 2000 a několik dárců je i z Přelouče. Určitou dobu podporovali v rámci tohoto projektu 3 děti v Indii i žáci ZŠ Smetanova v Přelouči. Celkem bylo podpořeno asi 6 250 děti,
jenom v loňském roce se jednalo o 1 940 chudých dětí a 239 dětí dokončilo základní školu.
Ty buď pokračují ve studiu, nebo si našly práci.
Na tento projekt navazují i další zajímavé aktivity a o těch se dovíte na besedě, včetně konkrétních příběhů dětí z Indie, které díky projektu čeká lepší budoucnost. Vstup je volný.
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová,
koordinátorka DC

Pomoc ohroženým dětem – Přelouč má svého lokálního síťaře

Připravujeme

Den dětí 27. 5. 2018

Šikulka
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cert v hlavním sále Záložny pod názvem „Svět
s námi houpá“. Všem návštěvníkům koncertu
děkujeme za projevený zájem a aktivní účast.

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
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Ráda bych vám představila roli síťaře v projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) „Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí“. Projekt odstartoval 1. 1. 2016 a bude končit 30. 6. 2019. Je realizován v 12 krajích ČR a usiluje zejména
o to, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svou rodinu opustit a podporuje a rozvíjí náhradní rodinnou péči. Jednou z jeho aktivit je podpora síťování služeb na lokální úrovni (dále jen „síťování“),
v rámci které působím jako lokální síťařka v obci s rozšířenou působností Přelouč.
V čem práce síťaře spočívá?
Zaměřuji se na posílení spolupráce orgánu sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD) a dalších klíčových aktérů sítě služeb pro ohrožené děti
a jejich rodiny (dále jen „síť“) působících na území Přelouč – jedná se
např. o sociální pracovníky, pracovníky volnočasových aktivit, učitele,
dětské lékaře a další. V praxi se snažím o to, aby zástupci sítě znali své
možnosti a potřeby směrem k fungování sítě a uměli efektivně spolupracovat při řešení konkrétních případů ohrožených dětí a rodin.

Cílem práce síťaře je rovněž to, aby místní síť pružně reagovala na
potřeby ohrožených dětí a jejich rodin (např. potřeba poradenství a podpory rodinám při zvládání výchovných a jiných obtíží, potřeba dostupného bydlení a jiné). Kdo tvoří místní síť služeb? Jak probíhá spolupráce s ostatními? Jsou nějaké služby, které dětem a jejich rodinám chybí?
Nejen těmito otázkami se v praxi zabývám.
Co bylo třeba nejprve udělat? V první fázi síťování jsem zjišťovala
potřeby pracovníků OSPOD, sociálních služeb, školství, zdravotnictví,
komunitních služeb a dalších. Nyní se věnuji rozvoji spolupráce zástupců sítě a tématům, která jsou důležitá pro fungování místní sítě
služeb pro ohrožené děti a rodiny.
Více informací o projektu a všech jeho klíčových aktivitách naleznete na www.pravonadetstvi.cz.
Pavla Vitáčková
lokální síťařka pro ORP Přelouč
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“

pavla.vitackova@mpsv.cz

5/18

17

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘELOUČ
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Radostné velikonoce 2018
O letošních Velikonocích jsme pokřtili
nového křesťana Petra „Ondřeje“ a slavili
krásné svátky. Na Zelený čtvrtek jsme se

Novokněz Jan Pitřinec na mši v Přelouči
15. 4. 2018
modlili v Getsemanech, v Pátek se klaněli
svatému kříži, v bílou Sobotu dleli u Božího
hrobu a v Pondělí chodili na pomlázku. Na
Velký pátek a v Neděli na Boží hod Velikonoční krásně zazpíval a zahrál sbor Ad Libitum, jako dirigent Pavla, varhaník Martin,
a Lucie na flétnu. A slavnostní atmosféra
Pána vzkříšeného naplnila naše srdce radostí a pokojem. Ve třetí neděli velikonoční a v pak v pátou přijeli sloužit mši i novokněží Jan Pitřinec z Litomyšle a Petr Soukal z Havlíčkova Brodu. Oby byli vysvěceni
13. Května 2017 v Katedrále v Hradci Králové. Děkujeme Bohu za tyto dary svátků,
za všechny kdo přispěli ke slavení svou službou, modlitbou, účastí.

Květen a Den matek
Milí občané, sestry a bratři, je zde máj,
květen a je nám líp, máme radost z přírody,
květin, tepla, ze zahrádek, … Prožíváme
tento měsíc ve zvláštní úctě k Panně Marii,
a mše v sobotu budeme slavit na Svatém
Poli – v kostele Navštívení P. Marie. V dogmatické teologii po Kristologii se v učení

Matky s dětmi: Františkem, Lucií
a Hyacintou, kterým se zjevila P. Maria
v roce 1917 ve Fatimě
5/18
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o Panně Marii – Mariologii přiznává Matce
Boží tzv. „hyperdulie“ největší úcta. Jenom
Bohu patří „latrie“ klanění. Většinou si každý z nás svou maminku váží, a je vděčný za
její oběť a péči o nás. Podle vzoru a od amerického presidenta W. Wilsona z roku 1914
i u nás v ČR slavíme druhou neděli v květnu den matek. 13. Května 1917 se ve Fatimě
zjevila Panna Maria třem dětem, Lucii, Františkovi a Hyacintě. Pak ještě 5x do 13. Října. Tehdy bylo předpověděno ve zjeveních
ukončení války, možnost další války, jestli
se lidi neodvrátí od zla, útok na papeže, církev a obrácení Ruska. Jenom prostřední děvče z obrázku /13. říjen 1917/, sestra Lucie se
dožila dlouhého věku /† 13. 2. 2005/. František a Hyacinta zemřeli již brzo poté. Papež Jan Pavel II., děkoval ve Fatimě za svou
záchranu po atentátu P. Marii. I my děkujme
za naše maminky, a za ochranu Panny Marie
v našem životě, neboť jsou s námi navždy.

Modlitba na prstech ruky –
papež František
Modlitba je dech duše. Často se nemodlíme, protože si myslíme, že je to těžké, nebo že je těžké vzpomenout na všechny. Podívejme se na svou ruku: každý prst může
nést určitý záměr: „Jakou moc má člověk?
Takovou, jakou má vdova z evangelia… Klepat na Boží srdce, prosit, naříkat si na různé
problémy, bolesti, prosit Pána o vysvobození z těchto bolestí, hříchů a problémů.
Lidskou mocí je modlitba. A modlitba pokorného člověka je Boží slabostí. Má slabost
pro modlitbu svého lidu. Papež František
16. 11. 2013.
1. Palec je prst nejbližší. Začni se modlit
za ty, kteří jsou ti nejblíže. Jsou to lidé,
na které si vzpomeneme nejsnadněji.
Modlitba za naše drahé je „milá povinnost“. Žalm 34,1; „Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít
vždy jeho chvála“.
2. Dalším prstem je ukazováček. Modli se
za ty, kdo učí, kdo vzdělávají a pečují o druhé. Za učitele, za profesory, za lékaře, za
kněze. Potřebují podporu a moudrost,
aby uměli ostatním ukázat správný směr.
Vždycky na ně ve svých modlitbách pamatuj. 1. Soluňanům 5,18-18; „V modlitbách
neustávejte. Za všech okolností děkujte,
neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás“.
3. Prostředníček je největší. Připomíná
ty, kdo nám vládnou. Modli se za pre-

sidenta, za členy parlamentu, senátu, starosty, podnikatele, za úředníky. Tito lidé
řídí chod naší země a ovlivňují veřejné
mínění. Potřebují, aby je vedl Bůh. 1. Timoteovi 2,1-2; „Na prvním místě žádám,
aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce
a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem
v opravdové zbožnosti a vážnosti“.
4. Čtvrtý je prsteníček. Mnohé to překvapí, ale je to nejslabší prst. Potvrdí to
každý učitel na klavír. Tento prst nám připomíná modlitbu za slabé, za ty, kdo bojují s těžkostmi, a za nemocné. Potřebují
naše modlitby ve dne v noci. Modliteb
za ně nebude nikdy dost. Prsteníček nás
zve i k modlitbě za manželské páry. 1. Soluňanům 5,14; „Klademe vám na srdce,
bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte
trpělivost“.
5. Poslední je malíček, nejmenší ze všech.
Podobně se máme cítit malými před Bohem a bližními také my. „Poslední budou prvními“, říká Písmo. Malíček ti připomíná, aby ses modlil sám za sebe. Až
se pomodlíš za všechny ostatní, pochopíš lépe, jaké jsou tvé potřeby, a budeš
se za sebe modlit lépe. Jan 14,14; „Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já
to učiním“.

Pomoc není samozřejmost,
o to víc si jí vážíme
Jsou ﬁrmy i lidé, kteří nám pomáhají, aniž by za to očekávali cokoli nazpět. Dělají tak proto, že chtějí přispět k lepšímu a šťastnějšímu životu našich obyvatel, což se jim opravdu daří.
Jsme proto velice rádi za příležitost, že můžeme našim podporovatelům vyjádřit poděkování například tím, že je nominujeme na cenu Ď, která již 18. rokem oceňuje mecenáše a dobrodince v oblasti
kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v České republice.
Letos jsme na cenu Ď nominovali ﬁrmu JIP, která s námi spolupracuje již od roku 2011. Společnost JIP každý rok pravidelně daruje
jak na Velikonoce, tak na Vánoce, pro naše klienty sladkou nadílku.
Dále jsme nominovali paní Barboru Wenigovou ze společnosti
Czechoslovak Group za krásný nápad obdarovat na Vánoce klienty našeho Domova a společně s ní i zaměstnance společnosti Czechoslovak Group, kteří se rozhodli dárky 40 klientům Domova u fontány zakoupit ze svých vlastních peněz.
Nyní jsme již po krajském kole, které se uskutečnilo ve Studijní
a Vědecké knihovně v Hradci Králové. Ač naši nominovaní tuto cenu nezískali, plně souhlasíme se slovy moderátora a organizátora této krásné akce, pana Richarda Langra, že všichni, kteří byli na cenu
nominovaní, by si zasloužili vyhrát. Pro nás jsou naši podporovatelé
vítězi a budeme jim držet pěsti v celostátním kole, které se uskuteční 7. června 2018 ve Stavovském divadle.
Domov u fontány
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Papež František Vatikán 2013, Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydří, 2014.

Inzerce
Zvu vás oslavit i Noc kostelů dne
25. Května 2018 v pátek večer. Nabízíme:
17:00 Program pro děti, 18:00 společné
ekumenické zahájení, 19:00 přednáška
a popis Křížové cesty + prezentace míst
z Izraele, 20:30 koncert chrámového sboru Ad libitum. http://www.farnost-prelouc.estranky.cz/
Dovolte mi popřát Vám požehnaný květen, radost z krásy přírody, z práce, z života!
Váš P. Lubomír Pilka
5/18
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TANK POWER SHOW X. – 19. 5. 2018

Ukliďme Přelouč –
okolí areálu CSG

Akce pro děti a dospělé nejen ve vojenském stylu
Již třetí květnovou sobotu Vás areál Tank Power v Přelouči přivítá na
tradiční TANK POWER SHOW. Užijete si s námi den plný zábavy, soutěží, her a nezapomenutelných zážitků.
Oslavte s námi 10. ročník akce a užijte si skvělý den s celou rodinou!
Jedním z největších lákadel bude bezesporu historická i současná výstava vojenské techniky včetně ručně vyrobených RC modelů. Těšit se
můžete na akční dobové ukázky Klubu vojenské historie Pardubice, panelovou výstavu NKP Ležáky, ukázky dovedností Českého červeného kříže i dobrovolných hasičů. K vidění budou také ukázky sebeobrany Pardubického klubu MUSADO a ukázky dětí z JUDOKLUB Pardubice, z.s..
Akce se pro velký zájem opět zúčastní SPŠCH s výstavou současné i historické munice a ukázkou kriminalistické daktyloskopie.
Součástí programu budou již tradičně adrenalinové projížďky
v BVP-1. Vyzkoušet můžete také lanové centrum, aquazorbing, jízdu
na čtyřkolkách, akční hru Battleﬁeld Live, Airsoft, řízení Hummeru H2
a spoustu dalších výzev.
I tento ročník se můžete těšit na městskou policii Pardubice, která
se zúčastní v zastoupení jízdní policie s exhibicí na ušlechtilých starokladrubských koních. Po celou dobu bude k vidění výstroj a výzbroj určená právě pro jízdní policii.
Pro děti budou připravené soutěže rozdělené do dvou věkových kategorií: 3–10 let a 11–15 let. Všichni malí soutěžící si odnesou drobnou
odměnu za svou statečnost. Soutěž pro starší kategorii – „O pohár generála Jaroslava Klemeše“ – bude navíc zakončena slavnostním vyhlášením vítězů a první tři závodníci obdrží pohár a věcné ceny.
Záštitu nad letošním ročníkem převzali – člen Rady Pardubického
kraje René Živný a starostka města Přelouče Bc. Irena Burešová.
Více info na www.tankpower.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Autor: Tereza Buchalová

Průmyslová skupina CZECHOSLOVAK
GROUP (CSG) zorganizovaladne 13. 4. 2018
pro své zaměstnance dobrovolnou akci, spočívající v úklidu okolí svého areálu. Touto činností se zapojila do celorepublikové úklidové
akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Pořádek byl
proveden nejen na pozemcích CSG, ale i napozemcích Města Přelouč a jim sousedících parcel.

AMV-PŘELOUČ ZAHAJUJE DALŠÍ SEZÓNU
Ta nám začala již v polovině ledna, kdy se koná pravidelná valná hromada spolků ČKHV. Zde se vždy dovíme, jaké novinky se pro majitelé
historických vozidel chystají. Mohu říci, že pánové ministerstva dopravy vždy něco vymyslí tak, aby nám na čele občas přibyla nějaká vráska.
V únoru proběhlo školení našich testačních komisařů. Poté se na první letošní schůzi odsouhlasil kalendář akcí, které navštívíme se svými vozidly.

V sobotu 24. 3. 2018 jsme se vydali na první výlet. Nebyla to vyjížďka
našimi vozidly, ale společný zájezd autobusem do Technického muzea
Tatra v Kopřivnici. Z Přelouče jsme vyjeli o půl 8 a s malou přestávkou
na kávu a cigaretku náš autobus zastavil přesně před muzeem Tatra. Doporučuji všem, kteří mají vztah ke starým autům, ať si udělají výlet. Je
zde sbírka Tater od osobních, vojenských, sportovních, nákladních až
po speciální. Zároveň je zde stálá výstava medailí a pohárů Dany a Emila Zátopkových. I toto stojí za shlédnutí.
A protože je v Kopřivnici ještě jedno (soukromé) muzeum, tak jsme
ho samozřejmě navštívili také. I zde je to pastva pro oči. Automobily
a motocykly z let 1920 až 1990. Vše precizně zrenovováno, nebo původ5/18
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ní originální stav. Je zde 60 automobilů a 30 motocyklů. Zpět jsme vyjeli plni hezkých zážitků. Po pozdním obědě v motorestu Mohelničák
jsme se kolem 20 hodiny rozjížděli ke svým domovům. Děkuji tímto řidiči panu Jenčekovi z autoškoly Peml za příjemnou a bezpečnou jízdu.
Ale to pravé zahájení sezony nás teprve čeká. Na sobotu 28. 4. je naplánován 7. ročník vzpomínkové jízdy Josefa Jozífa. Tentokrát je cesta naplánovaná na přehradu Pařížov a muzeum Berlova vápenka v Třemošnici.
Ještě před tím proběhnou 14. 4. testace vozidel, aby byly na sezonu dobře připraveny. Věříme, že letošní počasí při zahájení bude o něco příjemnější,
něž to loňské. To jsme zažili zimu jako
v lednu. Tímto chci všem našim členům popřát mnoho bezpečných
a bezporuchových kilometrů.
Josef Havrda AMV-Přelouč

Inzerce

Detailněji byl proveden úklid okolí areálu
společnosti CSGsměrem k řece Labe a okolí
ulic Hradecká, Hlávkova a Tovární. Celá akce
proběhla ve spolupráci s MěÚ Přelouč, odboru
životního prostředí a Technických služeb města Přelouče. Výsledkem celé akce bylo naplnění 40 kusů 120 l pytlů především komunálním
odpadem. Dále byly v dané oblasti odstraněny
pneumatiky, trubky, vyřazená elektro zařízení aj.
Závěrem lze konstatovat, že celá akce se
nesla v pohodovém a přátelském duchu, za
což patří poděkování především skupině CSG
a jejím zaměstnancům ze společností sídlících
v Přelouči, kteří se na celé akci podíleli a velké
díky také zaslouží Technické služby města Přelouče, kteří zajistili nakládku a následnou likvidaci vyklizeného odpadu. „Rádi bychom inspirovali také ostatní společnosti, aby se do stejného
projektu zapojili,“ sdělila organizátorka akce
Barbora Wenigová.
Nezbývá než doufat, že tato činnost nebyla
ojediněloua poslední akcí na území města Přelouče a v budoucnu podobných projektů proběhne více nejen ve spolupráci se skupinou
CSG, ale i s ostatními subjekty působícími na
území města.
Bližší informace o akci
http://www.uklidmecesko.cz/event/18844.

Výprava vedení
I vedoucí si potřebují bez dětí odpočinout
a vyrazit sami na výpravu. Proto jsme si udělaly
víkendovou dámskou jízdu v Turnově. Navští-

Víkendová výprava
našich světlušek
Světlundy vyrazily o víkendu 6.–8. 4. na holický Blažkovec. Nejen díky krásnému počasí
si víkend parádně užily. Zopakovaly si ošetření jednoduchých poranění nebo volání na záchranku, naučily se turistické značení a hledání
v mapě. Svoje těla rozhýbaly lakrosem a vybíjenou a večer společně natrénovaly zpívání k táborovým ohňům.
Hana Chalupová

vily jsme Hrubé skály, oslavily narozeniny jedné
z účastnic a užily si spoustu legrace. Příští akce
snad už proběhne i s mužskou částí vedení střediska.
Klára Sotonová

Turistický pochod
Kocourkovské vandrování

Vlčata na Škrovádu
O víkendu 7.–8. 4. se naše Vlčata vydala
na výpravu na Škrovád, kde chodily ve skalách.
Ještě ve Slatiňanech jsme potkali hejno kachen,
které jsme si mohli skoro pohladit. Po příjemném obědě, který si Vlčáci sami koupili, jsme
se vydali přes louky a lesy směrem k rozhledně Bára II. Po cestě jsme si
udělali zastávku u Vyhlídkové věže na Chlumu. Při
cestě zpátky nám před odjezdem vlaku zbylo trochu času, a tak jsme ještě
zašli do cukrárny na malý
pamlsek.
Martin Pleskot

Dvojkařské Velikonoce
Skauti z Dvojky znali legendy o Hágenovi
v Českém krasu již nějaký ten čas. Prodlouže-

Napsali nám
V sobotu 7. 4. se za hezkého počasí konala
akce Ukliďme kolem našich vod. V Lohenicích se
v rámci projektu Ukliďme Česko sešlo celkem
28 dobrovolníků z toho 8 dětí. Podařilo se nasbírat 432 kg odpadu z Malého písníku Mělice, Slepého ramena Komora a řeky Labe. Den jsme si
zpříjemnily opékáním špekáčků. Všem dobrovolníkům patří velké díky.
D. Doležal
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ný velikonoční víkend proto konečně navštívili místa, kde legenda Hágen možná žil. Během
víkendu prozkoumali několik kilometrů podzemního systému štol od Ameriky až po lom
Jižní kříž. Člověkem vytvořené podzemní chodby však nestačili, a tak se spustili i do jeskyní Na
Chlumu. Sice celí hnědí od bahna, ale plni zážitků se vrátili domů, připraveni oslavit Velikonoční pondělí.
Martin Pittner

V sobotu 14. 4. 2018 proběhl 1. ročník turistického pochodu Kocourkovské vandrování.
Na výběr byly podle náročnosti trasy od 12 do
35 km, takže si přišel na své opravdu každý!

Vedly krásnou jarní přírodou severně od Přelouče. Kratší trasy dovedly účastníky do lesů
k rybníku Černý Nadýmač a Sopřečskému kanálu. Tato oblast má své kouzlo hlavně v jarním
období, kdy zde kvetou velké porosty sasanek.
Delší vedly až do Lázní Bohdaneč, do oblasti
známé hlavně díky velkému počtu rybníků. Počasí nám přálo – celý den bylo teplo a slunečno.
To vylákalo do přírody velké množství turistů,
kterých jsme nakonec napočítali 187. Nejvíce
účastníků se vypravilo na nejkratší trasu 12 km,
tu zdolalo 95 turistů. Na nejdelší trasu 35 km
vyrazilo 17 ,,dálkoplazů". Každý, kdo úspěšně
prošel celou trasu a dostal razítka na všech kontrolách, obdržel v cíli pamětní list a tatranku
na doplnění energie. Kromě obyvatel Přelouče a turistů z různých měst a obcí Pardubicka
k nám dorazili i turisté ze vzdálenějších koutů
naší vlasti. Přijeli například účastníci z Bruntálu, Vsetína, Litovle, Liberce nebo Nového Boru. Pěknou klubovnu na výhodném místě pro
start a cíl (skoro na turistické značce a nedaleko od nádraží) nám ochotně zapůjčili přeloučští turisté, za což jim ještě jednou velmi děkujeme! Děkujeme samozřejmě i všem účastníkům,
bez nich by tato akce neměla smysl! Doufáme,
že se tato akce stane tradicí a budeme se na Vás
těšit příští rok!
Luboš Ďatko
5/18
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Soutěž nazvaná ,,HASIČSKÉ PIŠKVORKY“ je tradiční akce pořádaná
v Hlinsku pro družstva mladých hasičů. V letošním roce se tyto závody
v hasičských dovednostech konaly v sobotu 7. 4. 2018. Přeloučský hasičský sbor reprezentovalo celkem 21 mladých hasičů, ve třech soutěžních kategoriích. Přípravka (děti do 8 let), mladších žáci (děti do 12 let)
a starších žáci (děti do 16let).
Soutěžní disciplíny: uzlová štafeta, štafeta 3x 15 m, šroubování,
přenášení zraněného, štafeta dvojic a céčkospojka.
Umístění družstev: Přípravka: 4. místo
Mladší žáci – družstvo A: 7. místo
Mladší žáci – družstvo B: 10. místo
Starší žáci: 4. místo

Nedbalost muže
způsobila požár přístřešku
K požáru domu do Přelouče vyjížděli ve čtvrtek 12. dubna v 12.41 hodin profesionální hasiči z Přelouče a Pardubic a dále dobrovolní hasiči
ze Zdechovic a Přelouče. Jednalo se o požár přístřešku mezi domy. Plameny stačily zničit nejen přístřešek, ale i zaparkovaný osobní automobil
s přívěsem a poškozeno bylo i zateplení jednoho domu. U dalšího domu
popraskala okna. Požár hasiči dostali pod kontrolu v 13.13 hodin a zcela zlikvidován byl v 14.40 hodin. Na místo se dostavil i vyšetřovatel hasičů, který předběžně zjistil, že za požár může nedbalost muže, který zde
pálil dřevo a nechal ho hořet bez dozoru. Škoda byla předběžně vyčíslena na 325 tisíc korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 7,9 milionů
korun. Mužova nedbalost se bude řešit ve správním řízení.

Vendula Horáková,
tisková mluvčí HZS Pardubického kraje,
územní odbor Pardubice
5/18
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Celá akce proběhla úspěšně a naštěstí i bez zranění. Doufejme, že
dětem jejich nadšení a píle vydrží i nadále, neboť v letošní sezóně mají
před sebou ještě mnoho dalších závodů a soutěží.
kolektiv vedoucích

Pravidla silničního provozu 4
Poslední dobou, se stále častěji můžeme setkat
s dopravními značkami modré barvy s písmeny P+R
nebo K+R. První z nich (P+R) se umísťuje tam, kde
lze zaparkovat osobní auto a pokračovat v cestě prostředkem hromadné dopravy osob. Často na okraji
velkých měst u odstavných parkovišť s návazností
na metro, vlak či autobus. Písmena na značce jsou
zkratkou anglického výrazu „Park and Ride“ – zaparkuj a jeď, ve významu odstav auto a pokračuj
hromadnou dopravou. Druhou ze značek lze nalézt
v blízkosti autobusových a vlakových nádraží, letiště apod. Označuje místo, kde lze na krátko zastavit
za účelem nastoupení/vystoupení osob. Původ písmen vychází z anglického „Kiss and Ride“ – polib
a jeď, ve významu polibku na rozloučenou/přivítání a další jízdy. V tomto duchu se značka začíná
nezřídka objevovat i u školních budov, kde rodič sice vyloží ratolest,
ale ta už pokračuje v jízdě leda školními předměty.
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
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MĚSTSKÁ POLICIE
informuje

POLICIE – vývoj na území
dnešní ČR a Rakouska
4. Období let 1945–1989
V roce 1947 byly zákonem č. 149/1947 Sb.
o národní bezpečnosti zřízeny Správní úřady
bezpečnosti, které se členily na okresní národní
výbory, místní národní výbory, zemské národní výbory, pověřenectva vnitra a ministerstvo
vnitra. Vznikl také Sbor národní bezpečnosti
jako výkonný orgán správních úřadů národní
bezpečnosti, jehož úkolem bylo především:
služba bezpečnostní a pořádková; střežení státních hranic; boj proti zločinnosti; výkonná služba k zajištění Československé republiky před
útoky na její svrchovanost, samostatnost, celistvost a demokraticko-republikánskou státní
formu, bezpečnost a ochranu, dále k zajištění
osobní bezpečnosti ústavních činitelů; šetření
o trestných činech soudních…
Sbor byl vojensky organizován. Ve věcech výkonné služby byl podřízen úřadům národní bezpečnosti,
ve věcech výcviku, kázně
a kontroly služby byl podřízen ministerstvu vnitra.
Vznikem sboru zaniklo dosavadní četnictvo,
sbor uniformované státní policie, kriminální
služba a obecní policie. Členové těchto sborů
pak přešli do nově vzniklého sboru.
Stejný zákon umožňoval místním národním výborům „zřizovat a udržovat jednotlivé
bezpečnostní orgány nebo bezpečnostní orgány (sbory) pro zvláštní úkoly, jako tržní dozorce, polní a lesní hlídače apod.
Úkoly kriminální služby vykonávalo ministerstvo vnitra zřízenou kriminální ústřednou.
Další složkou MV byla ústředna státní bezpečnosti, která zajišťovala především Československou republiku před útoky zvenčí apod.
V roce 1951 byla zřízena Pohraniční stráž.
I když se jednalo spíše o vojenský sbor, chtěl
bych se zde o něm zmínit, a to proto, že příslušníci stráže měli při výkonu své pravomoci také
právní postavení Sboru národní bezpečnosti.
Další, v pořadí již druhá legislativní změna
(první byla v roce 1948) Sboru národní bezpečnosti přichází v roce 1965. V zákoně číslo
70/1965 Sb. se mimo jiné uvádí: „národní výbory zabezpečují místní záležitosti veřejného
pořádku také prostřednictvím Sboru národní
bezpečnosti.“ Podle tohoto znění lze mít tedy
za to, že i nadále měly místní národní výbory
možnost zřizovat obdobné orgány, jak jim to
ukládal zákon 149/1947 Sb. Toto je ovšem jenom má domněnka, kterou nemohu nijak legislativně potvrdit. Zákon č. 69/1967 Sb. pak
ve svém ustanovení přímo uvádí: „národní výbory ve městech a v obcích mohou za podmínek stanovených vládou zřizovat inspekce veřej-

ného pořádku národních výborů k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku.“
Jak je vidět v podstatě jediným bezpečnostním sborem v období „socialismu“ byl Sbor národní bezpečnosti. Ale z uvedených informací
vyplývá, že i samotná obec mohla zřizovat, dalo by se říci, obdobu městské policie k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
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Výpis některých událostí
Jel si nakoupit do Billy a sám měl
„nakoupeno“
V odpoledních hodinách zastavila hlídka
MP řidiče osobního automobilu, který vyjel
od obchodního domu Billa. Podle svědků byl
řidič zjevně podnapilý. Dechová zkouška odhalila 1,96 promile alkoholu v krvi. Celá věc bude mít dohru u správního orgánu.

Ukopnuté zrcátko
Mladý muž se na ulici pohádal se svou přítelkyní a ve vzteku urazil zpětné zrcátko u vozidla, které zrovna bylo na „ráně“. Na neštěstí
pro něho vše zahlédl svědek, který přivolal
hlídku MP. Strážníci mladíka na místě uklidnili, zkontrolovali jeho totožnost a předvolali
si ho k dořešení celé události na služebnu MP.

Přívěsný vozík na nadjezdu
Špatně zajištěná závlačka na tažném zařízení způsobila odjištění přívěsného vozíku od
osobního automobilu. Jelikož vozík zůstal stát
na frekventované komunikaci, strážníci ho
označili, aby předešli dopravní nehodě. Poté
vyrozuměli řidiče, který se pro ztracený „náklad“ vrátil.
Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156 – ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
mobilní tel: 736 641 952
e-mail:
mp@mestoprelouc.cz
– neoznamovat akutní záležitosti,
které se musí řešit okamžitě
za městskou policii

Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč

PODĚKOVÁNÍ
strážníkům MP
Chtěli bychom velmi poděkovat strážníkům
Městské policie, kteří měli službu v neděli
dne 25. 3. 2018.
Pomohli nám při nalezení našeho ztraceného pejska yorkšíra Maxe...
Smejkalovi
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Napsali nám

KLUB AKTIVNÍ SENIOR

(KLAS)

Zprávy z KLASu
S nástupem jara se aktivity Klas(u) soustřeďují hlavně na poznávání blízkého i trochu
vzdálenějšího okolí. Používáme pouze veřejné dopravní prostředky, takže 3. 4. jsme vlakem a autobusem cestovali do vesnice Kočí se
300 obyvateli. Tady totiž nechala královna Žoﬁe, manželka Václava IV. postavit kostelík, který je kamenný, ale u něj stojí nádherná dřevěná zvonice. Ke kostelu svatého Bartoloměje
vede půvabný krytý dřevěný most, díky kterému bylo možné překonat tehdejší vodní příkop. I interiér kostela je
neobvyklý. Provedla nás
sympatická paní starostka a sdělila nám, že tuto
krásnou památku mohou
navštívit i jednotliví návštěvníci. Pokud se sem
vydáte, nevynechte ani
místní restauraci s dobrou nabídkou a rychlou obsluhou.
17. dubna jsme zvolili vzdálenější cíl – Broumov. Tato oblast sama o sobě se nazývala republikou za tunelem. Sami obyvatelé se považují za konec světa. S historií i současností
města nás seznámila naše členka, rodačka z tohoto nádherného kraje. I když počet obyvatel
z původních 20 tisíc klesl na 7, hned poznáte,
že tu bývalo velmi živo, zvláště díky textilnímu průmyslu. Část Veby tady zůstala, obnovily
se také některé menší podniky. Svému vzniku
i architektonickému vývoji vděčí město hlavně kláštěru Benediktinů, který byl a je odnoží
Břevnovského kláštera. S průvodcem jsme navštívili nejdůležitější prostory tohoto skvostu,
refektář, knihovnu, sakristii i překrásný klášterní kostel. Prošli jsme i nově zrestaurovanou
klášterní zahradou. Nedaleký hřbitovní kostel
Panny Marie jsme obdivovali pouze zvenčí, ten
se totiž otevírá až v červnu. Celou cestu vlakem
jsme se mohli díky komentování naší členky seznamovat se zajímavostmi tohoto krásného
kouta naší země. Zážitky umocnilo i příjemné
jarní počasí.
V květnu je na programu tradiční burza na
zahradě a dále cesta do okolí hradu Košumberk. Tentokrát se burza bude konat 8. 5. (ve
svátek) a další termín padne nikoli na úterý,
ale na čtvrtek 24. 5.
Kubátovi
5/18
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OBRÁZKY Z VELKÉ VÁLKY – 1. DÍL
Sarajevský atentát 28. 6. 1914
„Napětí den ode dne rostlo. Bylo všeobecně známo, že rozčilení u Srbů bývalo na vysokém stupni v tak zvaný „Vidov dan“ (Vítův
den) 28. 6., na kterýž den připomínali sobě
Srbové padlých junáků na Kosově poli za svobodu srbského národa v boji proti Turkům,
28. června 1389. Na ten den ustanovily kruhy
rakouské armády r. 1914 slavnost přivtělení
Bosny v Sarajevě, ku kteréž zajel arcivévoda –
následník František Ferdinand se svou chotí.
To ještě více rozčílilo kruhy srbské. Dopoledne
téhož dne, v 11 hodin, v neděli, byl arcivévoda
s chotí při jízdě do vládní budovy zastřelen
dvacetiletým Srbem Gavrilem Principem, který měl více spoluviníků, připravených taktéž
k střelbě.“ Takto zaznamenal (s drobnými nepřesnostmi) osudové události počínajícího léta roku 1914 přeloučský kronikář. Dnešní článek nás seznámí s přeloučským rodákem, který
byl přímým svědkem událostí v Sarajevu a jehož fotograﬁe patří ke klíčovým dokumentům
z posledního dne následníka trůnu Františka
Ferdinanda. Jmenoval se Bruner-Dvořák.

Obálka Českého světa,
předního obrázkového časopisu počátku 20. století

Ateliéry a fotograﬁe
Rudolfa Brunera-Dvořáka
Rodina přeloučského krejčího Václava Brunera byla velmi početná, z dvanácti dětí se dospělosti dožilo osm. Z nich se zvláště dva synové stali známými osobnostmi – malíř František
(narozen 1862) a fotograf Rudolf (1864–1921),
poněkud se ovšem zapomíná na důležitou postavu našeho příběhu – Jaroslava (1881–1942),
který se stal také fotografem. Rodina přijala
z blíže nespeciﬁkovaných, snad vlasteneckých
důvodů přízvisko Dvořák, tedy Bruner-Dvořák.
(Vedle verze příjmení Bruner se také velmi čas5/18
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Historie
to, zvl. v německy psaných textech, setkáváme
s podobou Brunner.) Celá rodina nás může
fascinovat svou neuvěřitelnou soudržností,
i přes přestěhování do Prahy (r. 1889) tvořila
i nadále jakousi volnou komunitu, jejímž výrazným rysem byla vzájemná pomoc a solidarita.
Na počátku 20. století se hlavou této široké rodiny stal Rudolf, který, ač byl velmi společenským a úspěšným člověkem, nikdy nezaložil
vlastní rodinu.
Rudolf Bruner-Dvořák je osobností, na niž
může být Přelouč hrdá. Byl mužem, který pronikl mezi špičky tehdejší společnosti Rakouska-Uherska a na poli fotograﬁe byl průkopníkem
nových přístupů k zobrazovanému tématu
(průkopníkem fotograﬁcké reportáže). Po vyučení fotografem (v Mnichově r. 1887) si založil svůj vlastní ateliér, a to nejprve v Přelouči
(1887–1889), po přestěhování do Prahy na Královských Vinohradech a poté na Novém Městě
v Palackého ulici. Mezi mnohými tématy jeho
fotografií se záhy objevila dvě, která se měla
protnout právě onoho osudného 28. 6. 1914 –
následník trůnu František Ferdinand d'Este
a divoký a krvavý Balkán.
K prvnímu kontaktu mezi Rudolfem Brunerem-Dvořákem a Františkem Ferdinandem
došlo záhy po přestěhování do Prahy, r. 1890.
Rudolf použil svou obvyklou taktiku navázání kontaktu, zdarma zaslal následníkovi trůnu kolekci fotograﬁí, další, již na zakázku, byly
už dobře zaplacené. Od následujícího roku
se mohl Rudolf Bruner-Dvořák pyšnit titulem „Momentní fotograf Jeho císařské a královské Výsosti, Nejosvícenějšího pana arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského z Este“.
Stal se tedy c. k. komorním fotografem. V této době bylo málo tak dobrých „reklamních
značek“. V okolí Konopiště, oblíbeného sídla
Františka Ferdinanda, se podobným titulem
honosili i třeba uzenář, holič nebo knihkupec.
Rudolf Bruner-Dvořák fotografoval sídla Františka Ferdinanda Konopiště i Chlum u Třeboně, záběry z honů, manévrů na souši i na moři
(František Ferdinand byl od konce 19. století
nejvyšším představitelem armády), ale byl
i autorem fotografií z rodinného života následníka trůnu. Když se díváme na fotograﬁe,
na nichž ochotně pózuje následník trůnu se
svou rodinou, může nás napadnout, že v tomto okamžiku se děje něco mimořádného – ten,
kdo se každým dnem mohl stát císařem, poslouchá pokyny fotografa pocházejícího z Přelouče. Existují i náznaky, že snad došlo k jistému sblížení obou mužů. Pavel Scheuﬂer a Jan
Hozák ve své základní monografii o Rudolfu
Brunerovi-Dvořákovi tvrdí, že tento fotograf
patřil do úzkého okruhu těch, kteří mohli následníkovi trůnu vyprávět anekdoty. Osobnější kontakty s Františkem Ferdinandem jistě

nebyly ničím snadným nejen z důvodu propastného společenského rozdílu, ale i kvůli složité následníkově povaze – byl výbušný, někdy
až hrubý. Mnohé na něm ale také můžeme obdivovat – jeho energičnost, nespornou inteligenci či nehasnoucí lásku k manželce Žofii,
která trvala až do posledních okamžiků života,
končícího téměř v den 14. výročí těžce prosazeného sňatku.

Sarajevský atentát
Oﬁciální návštěva následníka trůnu s chotí Žoﬁí v Bosně byla událostí, kterou si ateliér
Bruner-Dvořák nemohl nechat ujít. Do Bosny
se vydal pouze Jaroslav, Rudolf zůstal tentokrát již doma. (Bosenské fotografie z konce
června roku 1914 jsou občas přisuzovány Rudolfu Brunerovi-Dvořákovi, vznikaly však maximálně pod jeho firemní značkou.) Jaroslav
Bruner-Dvořák jistě netušil, že na manévrech

tví o následných protisrbských bouřích i záběry pohřebního průvodu v Sarajevu a Terstu.
Je škoda, že u fotografií tentokrát není uvedené autorství. Události v Sarajevu dne 28. června 1914 jsou poměrně dobře fotograficky
zachyceny, a to rozhodně ne jedním fotografem. Existuje dokonce fotograﬁe automobilu,
který vezl následníka trůnu, těsně před osudným zahnutím z Appelova nábřeží do ulice
Františka Josefa I. V případě tohoto záběru
do atentátu G. Principa zbývají již jen sekundy.

fotograﬁí je např. fotograﬁe vozu hraběte Harracha s Františkem Ferdinandem u Philippovichových kasáren. Krátká prohlídka těchto
kasáren byla prvním bodem návštěvy Sarajeva.
Následníkovi trůnu a jeho ženě tehdy zbývala pouhá půlhodina života a atentát bombou
a posléze revolverem byl zatím ještě budoucností. Jaroslav zachytil plenění v sarajevských
ulicích směřující proti Srbům, obecně obviňovaným z atentátu.
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Sarajevský atentát je událostí plnou paradoxů. Osobně za největší nepovažuji onu
neuvěřitelnou souhru několika náhod, které
umožnily rozrušenému a málo připravenému Principovi stát se dvojnásobně úspěšným
atentátníkem, ale fakt, že smrt muže, který byl
rozhodně proti válce a zvláště proti válce kvůli „bídným pastvám pro kozy u Skadaru“, vedla
k rozpoutání války se Srbskem a následně celosvětového konﬂiktu.
Použitá literatura a prameny:

Titulní list Českého světa ze srpna 1915 přinesl vyobrazení modelu plakety „Spojeni i v hodině smrti“,
která vznikla u příležitosti ročního výročí
sarajevského atentátu

Na počátku 20. století navštívil Rudolf Bruner-Dvořák opakovaně Balkánský poloostrov.
Fotografoval srbského krále Petra I., Bělehrad,
Plitvická jezera, soustavu jeskyní Postojna,
manévry loďstva v Jaderském moři, nejpozoruhodnější fotografie však vytvořil v Bosně
v posledních letech před anexí Rakouskem-Uherskem. (V Bosně tehdy se svým mužem,
povoláním soudcem, a dítětem žila Rudolfova sestra Marie. I sem tedy Rudolf jel za
svou rodinou.) Na fotografiích bosenských
typů vidíme syrovou realitu bosenského venkova. Spíše než Evropu spatříme Asii, z mužů
ve fezech a turbanech a širokých kalhotách dýchá půvab Orientu a dlouhodobý vliv Osmanské říše.
Fotografie konce 19. a počátku 20. století
jsou vrcholem tvorby Rudolfa Brunera-Dvořáka. Široká veřejnost se s nimi mohla seznámit
na stránkách různých obrázkových periodik,
nejdůležitější pak byla intenzivní spolupráce
s časopisem Český svět (zvl. v l. 1904–1910).
Po roce 1910 začíná však stále aktivněji vystupovat bratr Jaroslav a přebírá vůdčí roli ve
fotoateliéru. Už v předchozích letech byl Rudolfovým spolupracovníkem a účastnil se jak
fotografování Františka Ferdinanda, tak i na
Balkáně.

Známá fotograﬁe Jaroslava Brunera-Dvořáka zachycuje odjezd Františka Ferdinanda z Philippovichových kasáren. Tento automobil jel v původní koloně na třetím, v době atentátu již na druhém místě. Přehledně zachycuje osádku vozu, jejíž polovinu tvořili Češi (zleva): řidiče Leopolda Lojku, nabíječe pušek
dvorní komory Gustava Schneiberga (v době atentátu již ve voze nebyl), majitele vozu Františka hraběte Harracha (v době atentátu stál na stupátku vozu a snažil se svým tělem chránit následníka trůnu,
atentátník však střílel z druhé strany), polního zbrojmistra Oskara Potiorka, Žoﬁi vévodkyni z Hohenbergu (dříve Chotkovou) a Františka Ferdinanda d'Este.

u Tarčinu a v ulicích Sarajeva fotografuje poslední dny, hodiny a posléze minuty života následníka trůnu a jeho choti.
Nic takového nevěděli ani vydavatelé Českého světa. Číslo 41 ze 26. června přináší zatím
pouze fotoreportáž zavedené značky „Bruner-Dvořák Praha“ z návštěvy německého císaře
Viléma II. na Konopišti 12. – 13. června tohoto
roku. Její název „Z posledních slavností konopišťských“ vyznívá v souvislosti s následujícími
událostmi téměř věštecky.
Číslo 42 ze 3. července již přináší zprávu
o atentátu v ulicích Sarajeva. Na obálce je otištěn velký portrét Františka Ferdinanda s titulkem „Oběť sarajevské tragedie“. Uvnitř se
nachází několik retrospektivních fotograﬁí Rudolfa Brunera-Dvořáka z rodinného života následníka trůnu, ale také aktuální fotograﬁe Jaroslava Brunera-Dvořáka z manévrů u Tarčinu.
Až číslo 43 z 10. července přineslo vedle
vzpomínkových fotograﬁí i autentické svědectví o sarajevském atentátu – následník trůnu
a jeho žena na schodišti sarajevské radnice, tj.
několik minut před druhým, osudným atentátem, dramatické fotografie zatýkání obou
atentátníků – Čabrinoviće a Principa, svědec-

Víme, že se onoho dopoledne ulicemi Sarajeva pohyboval i přeloučský rodák Jaroslav
Bruner-Dvořák a fotografoval. Jeho známou

Fotohádanka
„Pohlednice z doby kolem roku 1930 zobrazuje dnes již neexistující zástavbu v místech
bývalých kasáren v okolí Pernštýnského náměstí při pohledu od západu. Šipkou je ozna-

Státní okresní archív Pardubice, fond Archív města
Přelouče, Pamětní kniha komorního města Přelouče 1836–1926.
SCHEUFLER, Pavel; HOZÁK, Jan. Krásné časy – Rudolf Bruner-Dvořák, momentní fotograf. Praha:
Národní technické muzeum, 1995.
GALANDAUER, Jan. František Ferdinand d'Este, následník trůnu. Praha/Litomyšl: Paseka 2000.
GALANDAUER, Jan; BRUNER-DVOŘÁK, Jaroslav.
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(pokračování příště)
Martin Štěpánek

čen jeden z domů, který se nacházel zhruba
v místech dnešního parčíku s fontánou v Hradecké ulici naproti domu čp. 156. Demolován
byl až koncem 70. let 20. století.“
Tato fotohádanka byla velice těžká. Výhercem se stal František Šetina a právem mu
náleží malá věcná odměna.
Přikládáme
novou fotohá danku a těšíme
se na vaše odpovědi, které zasílejte jako vždy na
mail: rost@mestoprelouc.cz.
Děkujeme a malá věcná odměna je již pro nového výherce připravena.
5/18
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Přeloučští legionáři v první světové válce
V minulých číslech Přeloučského Roštu
jsme si představili padlé příslušníky c. k. armády z našeho města. Nelze však pominout ani
legionáře. V jejich případě je počet padlých
nepoměrně menší, povedlo se jich dohledat
jen pět, resp. šest. Proto si jejich osudy přiblížíme podrobněji a podíváme se stručně i na
fenomén legionářů za první republiky.
Zřejmě jako první legionář z našeho města
padl Jaroslav František Balada (*1896). Pracoval jako dělník (někdy se uvádí sklepník a číšník) v Přelouči. Do války narukoval jako vojín
98. pěšího pluku, 22. září byl zajat u města Rovno. Dne 21. června 1917 byl přijat do ruských
legií. Zde sloužil nejprve u 2. střeleckého pluku a poté i u 4. střeleckého pluku. U těchto
pluků vykonával funkci svobodníka nestrojové roty, nebyl tedy ve zbrani. Padl 26. června
1918 v Buzuluku (dnes Rusko), kde byl pohřben naproti nádraží. In memoriam byl vyznamenán čestným řádem Prokopa Velikého.
Dne 6. října 1918 zemřel Karel Fišera (*1886),
povoláním cementář. Tento vojín 18. pěšího
pluku byl 15. dubna 1915 byl zajat u Gorlice.
Dne 19. srpna 1917 byl přijat v Borispolu do
ruských legií, kde sloužil jako vojín 8. střeleckého pluku. Padl v boji v obci Nižní Tagil (dnes
Rusko), zde je také pohřben.
František Březina (*1895), povoláním dělník, byl vojínem 36. pěšího pluku. Dne 5. června 1916 byl zajat u Lucku a od 22. února 1918
byl vojínem 2. záložního praporu, posléze
10. střeleckého pluku. Padl 15. října 1918 u železniční stanice Kordón (dnes Rusko), kde byl
pohřben u strážního domku před stanicí.
Josef Šolta (*1890) je jediným padlým členem italských legií, který pocházel z Přelouče.
Pracoval jako perleťář a v rakousko-uherské
armádě byl vojín 98. pěšího pluku. Dne 22. října 1915 byl zajat u Tolminu v Přímoří a od
27. května 1918 byl vojínem 34. střeleckého
pluku italských legií. Zemřel 7. prosince 1918
ve vojenské nemocnici v Padově (dnes Itálie)
na zápal plic, pohřben byl tamtéž.
Dalším padlým legionářem se vztahem
k Přelouči je Rudolf Bureš (*1882). Pracoval
jako rolník a nejprve sloužil u 30. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat byl 26. října 1914
u řeky San a do ruských legií byl přijat 6. srpna
1918 ke 3. střeleckému pluku, zemřel 17. dubna 1919 v Omsku (dnes Rusko) v nemocnici
na skvrnitý tyfus.
K padlým legionářům lze snad zařadit ještě Jaroslava Svobodu (*1878). Tento rada Zemského soudu v Přelouči byl zařazen nejprve do
22. domobraneckého pěšího pluku c. k. armády. Dne 1. července 1916 se v Taškentu přihlásil do československého vojska, pro nemoc ale
nebyl přijat. Zemřel až 8. prosince 1919 v nemocnici v Taškentu (dnes Uzbekistán) na zápal
plic. Později mu byl přiznán charakter legionáře.
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Historie
Městečko Přelouč za Marie Terezie 1740–1780

NEDOROST, Libor. Češi v 1. světové válce. 2. díl, Na
frontách velké války. Praha : Libri, 2006. 319 s.
ROBL, Rudolf, ed. Umřeli za vlast: k uctění světlé památky padlých a zemřelých legionářů z politického
okresu pardubického: [k dvacátému výročí republiky]. V Pardubicích: Vydavatelstvo vlastivědného sborníku Krajem Pernštýnův, 1938. 33 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města
Přelouče: díl čtvrtý, 1918–1989. Přelouč: Město
Přelouč, 2007. 365 s.
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/)

Mgr. Matěj Pešta a
Ing. František Steklý
Hřbitov v Omsku, kde je pochován též
Rudolf Bureš z Přelouče (zřejmě 30. léta 20. století)

Celkově se v Přelouči narodilo podle databází zhruba šedesát členů legií, další se přistěhovali po návratu z války. Většina z nich
byla členem ruských legií (72 %), méně již italských (23 %) a francouzských (5 %). V roce
1920 vznikla v našem městě jednota Československé obce legionářské. Byla druhá nejpočetnější v pardubickém okrese, ve 30. letech
20. století měla až 129 členů. Předsedy byli postupně František Suchánek, František Křeček,
Rudolf Zeman, Josef Večeřa a Ludvík Neubauer. Jednateli byli Rudolf Šolta, Václav Málek, František Suchánek a Antonín Hanzal.
Mezi přeloučskými legionáři vyzrála řada
zajímavých osobností, na které starší generace
dodnes vzpomíná. Za všechny uveďme např.
učitele Františka Suchánka (1888–1972), italského legionáře, který byl v letech 1929–1939
též starostou našeho města. Legionáři a účastníci první světové války mezi námi žili i dlouho po druhé světové válce, mnozí se dožili
60. a 70. let 20. století. Nejstarší legionář se
vztahem k Přelouči, Josef Janeček, zemřel až
v roce 1991 ve věku 94 let.
I dnes máme v Přelouči hmatatelný doklad
organizací podporujících válečné invalidy a pozůstalé. Je jím bývalé Bio Invalidů, dnes kino
Přelouč. Bylo vybudováno péčí Okresní družiny válečných poškozenců a slavnostně bylo
otevřeno 11. září 1927. Autorem návrhu budovy je přeloučský stavitel Antonín Mahn. Pokud by čtenáře zajímaly další informace o přeloučských legionářích, doporučujeme článek
F. Hollmana Legionářské vzpomínky a osudy
(Přeloučský Rošt č. 5/2013) a samozřejmě výpravnou publikaci Legionáři okresu Pardubice:
rodáci a občané 1914–1920 z roku 2006 (hlavním autorem je Ing. František Steklý).

DROBNÉ KAMENNÉ
PAMÁTKY PŘELOUČSKA
Boží muka u Podhorek
Vídáme je v krajině většinou ve stínu staletých stromů. Naskýtá se otázka. Chrání stromy
je, nebo ona chrání stromy? Ano, řeč je o božích
mukách. Jedny takové míjíme u silnice z Choltic
do Lipoltic (křižovatka na Podhorky).
Při cestě z Choltic směrem na Lipoltice se
u odbočky k osadě Podhorky nachází na malé vyvýšenině mezi třemi mohutnými lípami
krásná boží muka, nikoliv náhodou ne nepodobná těm u cesty z Choltic do Stojic, o kterých jsme psali v Roštu v únorovém čísle 2018.
Byla vystavěna také roku 1713 a jsou tak ukázkou citlivého umístění drobné památky v barokní krajině. Na toskánském sloupu se nachází
čtyřboký kaplicový nástavec s mělkými nikami
s reliéfem dvouramenného kříže. Od roku 1958
jsou tato boží muka památkově chráněná.

Války o dědictví rakouské,
první válečný konﬂikt
od dob třicetileté války
Začaly tzv. „války o dědictví rakouské“,
první velký vojenský konﬂikt, který od dob
třicetileté války postihl přímo české země.
O země Koruny české se po vzájemné dohodě koncem roku 1740 rozdělily tři sousední státy Sasko, Bavorsko a Prusko, které také provedly s pomocí dalších spojenců,
především Francie rychlou vojenskou invazi. Habsburská strana nebyla na takový postup připravena, proto proběhlo obsazování českých zemí bez větších vojenských
střetů. Pruský král Fridrich II. anektoval Slezsko a se svým vojskem vtrhl i do východních Čech, kde obsadil Kladsko. K Sasku
měla být připojena Morava. Bavorský vévoda Karel zabral s pomocí francouzských
vojenských sborů Čechy a prohlásil se za
českého krále Karla III.

Pro město Přelouč
měly války tereziánské doby
ničivé hospodářské důsledky
Začátek těchto válek, které trvaly s krátkými obdobími míru až do roku 1763, znamenal pro město Přelouč významný přelom v jeho dalším vývoji. Přímo v Přelouči
se sice neválčilo, ale nejsou žádné doklady
o tom, že by v průběhu oněch 23 let bylo
město v důsledku válečných událostí či požáru zničeno nebo vážně poškozeno, jako
za války třicetileté. Přesto měly pro Přelouč
války tereziánské doby stejně ničivé hospodářské důsledky. Více než dvě desetiletí systematického a stále se zvyšujícího daňového zatížení totiž Přelouč a jeho obyvatele
přivedlo takřka na mizinu a samu městskou
obec v určitých letech doslova k bankrotu.
Tento stav nebyl pouze speciﬁkou našeho
města, nýbrž všeobecným jevem v Čechách.
Další změnou, kterou válečná léta Přelouči
přinesla, bylo trvalé umístění vojenské posádky ve městě. Od poloviny 18. století se
Přelouč stala městem posádkovým, se všemi
výhodami a problémy, které ve vztahu mezi
armádou a civilním obyvatelstvem vyplývaly.

Snad vás tato boží muka zaujala a budete
si všímat dalších.
Text + foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta

František Štěpán Lotrinský mobilizoval
habsburské sily v Uhrách, kde působil v dobách svého tchána Karla VI. jako místodržící, a započal válečné tažení, jehož cílem bylo dobýt zpět území, na které si činila nároky
jeho manželka Marie Terezie. Protiofenziva
byla nakonec úspěšná a koncem roku 1742
opouštěly zbytky bavorských vojsk a francouzských vojsk Prahu. Marie Terezie byla
v Praze roku 1743 slavnostně korunována českou královnou. Habsburská strana se ale musela při uzavírání mírových smluv smířit se
ztrátou větší části Slezska a východočeského
Kladska. Tímto řešením války zdaleka neskončily a zápas o habsburské dědictví přerostl ve
velký střet evropských mocností, odehrávající se jak na starém kontinentě, tak i v zámoří.

k nějakým sporům nebo násilnostem. Pardubické panství muselo zajistit zásobování
pruské armády a také přeloučští se později, když počátkem šedesátých let 18. století
žádali o snížen obilních kontribucí odvolávali na to, že musel v oné době dodávat obilí
jak vojsku vládnímu, tak i pruskému. Relativní klid v Přelouči v prvních letech tereziánských válek dokládá i skutečnost, že právě
tehdy vrcholila finančně nákladná novostavba místní fary, dokončená roku 1742.

Extrémní daňové zatížení
českých zemí
Po změně poměrů a korunovaci nové
české královny Marie Terezie r. 1743 se domácí šlechta předháněla v projevech loajality, ale nic naplat, na české země znovu padl
stín trvalé nedůvěry, podobně jako v pobělohorské době. Domácí aristokracie, nesoucí si své „máslo na hlavě“, byla vstřícnější vůči ﬁnančním požadavkům vídeňského dvora
na extrémně vysoké daňové zatížení českých zemí. Měla být obnovena panovnická
autorita na celém původním území monarchie, protože země se systematicky připravovala k nové válce o Slezsko. Mimořádné
daňové zatížení Království českého bylo
podstatně vyšší, než v ostatních zemích
habsburské monarchie. Bylo jednou ze
skrytých forem potrestání za neloajalitu vůči Marii Terezii. Její nástupnická práva česká
šlechta uznala již roku 1720, ale při změně
poměrů roku 1740 se bez rozpaků přiklonila
k bavorskému vévodovi.

Marii Terezii vděčíme za to,
že historické země Koruny české
nebyly rozparcelovány
na tři nezávislé kusy

Marie Terezie v Praze 1743
korunována českou královnou

Použitá literatura a prameny (výběr):
HLOUŠEK, Ladislav et al. Legionáři okresu Pardubice:
rodáci a občané 1914–1920. Pardubice: Státní
okresní archiv, 2006. 249 s.

Smrtí císaře Karla VI. vymřel habsburský
rod po meči. Panovník neměl žádného syna
a kromě něj již žádný jiný příslušník habsburského rodu, který by si mohl oficiálně
činit dědické nároky na jeho země již nežil.
Karel VI. se snažil diplomatickou cestou zajistit nástupnictví v habsburských zemích
své nejstarší dceř Marii Terezii, provdané
za lotrinského vévodu Františka Štěpána.
Většina evropských mocností následnictví
nejstarší dcery posledního Habsburka ještě za života císaře formálně uznala. Když
pětapadesátiletý císař koncem roku 1740
předčasně zemřel, bylo habsburské dědictví příliš lákavé, než aby se jeho dělení obešlo bez mocenského řešení.

květen 2018

Přeloučský ROŠT
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Za nového krále přijali čeští stavové
Karla Albrechta bavorského vévodu
Období tzv. první slezské války 1741–
1742 je v dějinách Přelouče dokumentováno velmi málo. Na tuto dobu jako by později chtěli v Čechách zapomenout. Zemská
světská i církevní reprezentace tehdy bez
zjevného odporu přijal za nového krále Karla III. Bavorského. V době, kdy čeští stavové
přijali Karla Albrechta za nového českého
krále působilo pruské vojsko na Pardubicku
jako spojenecká armáda a nejsou žádné doklady o tom, že by tehdy v Přelouči došlo

Marie Terezie byla jediná žena, která kdy
stála v čele naší země a habsburské monarchii, vládla celých 40 let. Během své vlády
musela řešit celou řadu problémů, především války o rakouské dědictví. Měla 16 dětí
a její synové Josef II. a Leopold II. ji postupně
vystřídali na trůně. Nejznámějším počinem
je vydání zákona o povinné školní docházce
pro děti od 6 do 12 let a zrušení nevolnictví.
Chápala potřebu reforem k dalšímu rozvoji,
podporovala průmysl a manufaktury, rozvoj silnic, systematizovala míry, váhy a cla.
Nepřímo umožnila, že se později z naší vlasti
mohla stát úspěšná průmyslová republika.
Čerpáno z literatury:
Dějiny města Přelouče díl II. – Petr Vorel

Marcela Danihelková
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Sport
Valná hromada v Sokole

Jako každý rok se v březnu sešli dospělí členové Sokola, aby zhodnotili loňský cvičební rok.
Na začátku jednání vzpomněli minutou ticha na
tři členky, které budou chybět v jejich řadách už
navždy. Byly to sestry Jarmila Urbánková, Sylva
Augustová a Eliška Vamberská. Členskou základnu tvoří hlavně děti, od těch nejmenších, které
chodí cvičit s rodiči, přes předškoláky až po žactvo a gymnastky. Každý rok své cvičení předvedou na Mikulášské besídce. Oblíbené a hojně
navštěvované je cvičení žen, ať už jsou to hodiny step aerobiku, na míčích, nebo na trampolinkách. Muži se spíš vyžívají ve stolním tenise a volejbale, trénují zde i nejmladší basketbalové

naděje. V sokolovně byl loni o prázdninách opraven strop nad pódiem a byl krásně vymalován
velký sál, což mohli ocenit i účastníci několika
plesů. V závěru jednání byla bratru Miroslavu
Breberovi udělena ZLATÁ MEDAILE JUDr. Karla Pippicha jako uznání za obětavou činnost ve
prospěch sokolského hnutí. Ze župy ji přivezla
a předala sestra S. Pilařová.
Sokol pořádá pro své členy i přeloučskou veřejnost jednodenní výlety. Letos plánuje také výlet na vystoupení 6. 7. na Všesokolském sletu,
kde budou vystupovat i ženy z Přelouče. Pojeďte je se Sokolem podpořit! Kdo má zájem, přihlaste se co nejdřív, aby se objednaly vstupenky.

HC JESTŘÁBI + PROGRAM NA KVĚTEN
A – TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA)
PŘEDKOLO PLAY-OFF
Konečný stav série:
HC JESTŘÁBI – SK KELTI 2008

2:1

ČTVRTFINÁLE
Konečný stav série:
TJ SNACK DOBŘANY – HC JESTŘÁBI 3 : 1
NA TĚCHTO ZÁPASECH SE PODÍLELI:
P. Brykner, P. Smekal – R. Stoklasa, P. Doležal,
M. Šmíd, D. Štefanský, P. Michetschläger, L. Menc,
L. Hutla – L. Moravec, P. Svoboda, J. Horák, J. Příhoda, Z. Hejhal, R. Raška, F. Mucha, T. Vorba, J. Šimek, M. Šimek, M. Pospíšil – trenér R. Štefanský.

B – TÝM (2. NÁRODNÍ LIGA – VÝCHOD)
PROGRAM NA KVĚTEN
V měsíci květen, budou probíhat vyřazovací zápasy play-off. Dle umístění našeho celku v základní části sledujte program na www.hcjestrabi.cz.

STARŠÍ ŽÁCI (LIGA – VÝCHOD)
PROGRAM NA KVĚTEN
sobota
5. 5.
9:30
HBC Autosklo-H.A.K. Pce

HC Jestřábi Přelouč

sobota
12. 5.
8:00
HBC JTEKT Svítkov Stars Pce HC Jestřábi Přelouč
sobota
19. 5. 16:00
Ježci Heřmanův Městec

HC Jestřábi Přelouč

PŘÍPRAVKA (PŘEBOR VČ)
SOBOTA 24. 3. PŘELOUČ
Tomáš Hájek:
„Turnaj v Přelouči hodnotíme ve dvou rovinách, a to v rovině pořadatelské a v rovině sportovní. S pořadatelstvím různých turnajů máme
bohaté zkušenosti a tak si dovolím vyjádřit přesvědčení, že jsme se pořadatelství zhostili ke
spokojenosti všech, kteří k nám zavítali. Z hlediska sportovního musím říci, že jsme, i přes čty5/18
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Europe Championship s tím, že Anglie, Wales,
Irsko, Skotsko a Itálie se těchto U18 turnajů neúčastní.
Rugby Europe Championship – Belgie, Francie, Gruzie, Nizozemí, Rumunsko, Rusko, Portugalsko. Rugby Europe Trophy – Česká republika,
Německo, Švýcarsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko, Ukrajina. Rugby Europe Conferen-

ři porážky, velmi spokojeni. Celý turnaj jsme pojali jako určité zpestření zimní přípravy, s tím, že
možnost zahrát si velký hokejbal dáme, vyjma
těch opravdu malých, prakticky všem. Naši hráči jsou v naprosté většině kategorie mini a mikropřípravky. Utkání kategorie přípravek jsme ještě
nikdy nehráli a hru ve formátu 5+1 naše děti nikdy neviděly. Hráčům jsme před prvním utkáním
rámcově vysvětlili pravidla a hodili je do vody s tím,
že se v ní naučí plavat. Sami jsme byli velmi zvědaví jak to celé dopadne a jak se se změnou hracího formátu naši svěřenci vypořádají. Soupeři
nás většinou mačkali a někteří hráči nám po hřišti trochu bloudili, ale nakonec jsme to všechno
zvládli, odehráli jsme celý turnaj a podařilo se nám
dát 4 góly. Asi nejhezčí utkání jsme odehráli
s Chlumcem, kterému jsme podlehli pouze o tři
branky. Musím pochválit bez výjimky všechny
naše děti, za předvedený sportovní výkon proti
mnohdy výrazně starším soupeřům si zaslouží
uznání. Rodičům děkuji za podporu a fandění.“
H. Městec – Přelouč
G+A: Kobera, Kobera (Gryč)
Přelouč – Chlumec n. C.
G+A: Rosenberger (Kobera)
Přelouč – Opočno
G+A: Kobera (Svoboda)
H. Králové – Přelouč

9:2 (5:2)

Česká republika – Lotyšsko 43:7
Česká republika – Polsko 22:25
o 3. místo Česká republika – Litva
31:7
Luboš nastoupil v prvním utkání proti Lotyšsku v 60 minutě a proti Polsku a Litvě už v zá-

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

Přehled výsledků našich týmů v březnu a dubnu

Reprezentace U18
skončila na ME
v polské Poznani
na třetím místě
a v nominaci byl
i přeloučský hráč
Luboš Petržílka
Český národní tým hráčů do 18 let odjel ve
čtvrtek 22. března na Mistrovství Evropy do polské Poznaně, kde české naděje odehráli tři utkání, 24. 27. a 30. března 2018. V dresu národního
týmu se představil i přeloučský odchovanec Luboš Petržílka, který je dalším reprezentantem
z přeloučské ragbyové líhně. Luboš hraje ragby
od osmi let a jeho talent byl patrný už v nejmladších kategoriích, a svůj potencionál dále rozvíjí
i v juniorských soutěží. Trenéři Miloš Rozkošný
a Zbyněk Doležel, kteří ho vedli od prvních ragbyových krůčků, patří velký dík za dlouholetou
a trpělivou práci s mládeží.

1:4 (0:2)
1:10 (1:5)
10:0 (5:0)

20. ROČNÍK – OLD BOYS CUP 18
Termín: sobota 16. 6. 2018

9. ROČNÍK O POHÁR „LETNÍ POHODY“
Termín: sobota 30. 6. 2018

TURNAJ „PRÁZDNINOVÁ SHOW“
Termín: sobota 28. 7. 2018
VEŠKERÉ INFORMACE A UZÁVĚRKÁCH PŘIHLÁŠENÍ TÝMŮ O TĚCHTO LETNÍCH TURNAJÍCH NAJDETE www.hcjestrabi.cz.
- fáda -

ce 1 – Bulharsko, Chorvatsko, Izrael, Maďarsko,
Moldavsko, Slovensko.

Český výběr odehrál ME v poháru Trophy,
který je druhou výkonnostní kategorií po Rugby

Muži B
Pardubická liga mužů A
Orel Přelouč B – FBK Piráti Sokol Chrudim B
12:3 (1:1, 3:1, 8:1)
Branky (asistence) domácích: 7. Bulíček (Pleskot),
25. Mach (Sobotka), 25. Mach (Sedláček), 29. Sobotka (Pozler), 34. Bína (Bulíček), 37. Minařík
(Pozler), 38. Janata, 39. Bulíček (Pleskot), 42. Pozler, 44. Sedláček (Bína), 45. Bína (Bulíček), 45. Pozler (Sedláček).
Sestava domácích: Tyller – Pleskot, Sobotka, Sedláček, Janata – Bína, Bulíček, Jadrníček, Pozler, Minařík, Mach.
Sokol Slovan Pardubice C – Orel Přelouč B
4:5 (2:1, 1:1, 1:3)
Branky (asistence) hostů: 14. Bulíček (Bína),
22. Pozler (Sedláček), 32. Bulíček (Sobotka),
40. Pozler (Tyller), 45. Bulíček (Pozler).
Sestava domácích: Tyller – Pleskot, Sobotka,
Sedláček, Janata – Bína, Bulíček, Jadrníček, Pozler, Minařík, Mach.
FTC Vysoké Mýto B – Orel Přelouč B
3:5 (0:3, 2:1, 1:1)
Branky (asistence) hostů: 7. Verunáč (Bulíček),
9. Pleskot (Janata), 11. Minařík (Verunáč), 20. Minařík (Košťál), 40. Minařík (Pleskot).
Sestava hostů: Tyller – Pleskot, Sedláček, Janata –
Bulíček, Verunáč, Minařík, Kot, Košťál.
Orel Přelouč B – 1. FBC Polička
4:14 (1:4, 1:3, 2:7)
Branky (asistence) domácích: 5. Kot (Pozler),
27. Kot (Tyller), 36. Minařík (Kot), 40. Janata
(Pozler).
Sestava domácích: Tyller – Pleskot, Sedláček,
Janata – Bulíček, Pozler, Minařík, Kot, Košťál.
Ženy
2. liga žen – skupina 4A
HAGA Ladies Pardubice – Orel Přelouč
0:10 (0:3, 0:3, 0:4)
Branky (asistence) hostů: 2. A. Nováková (Johnová), 3. Novotná (Heblíková), 12. Novotná,
17. A. Nováková (Johnová), 27. Fišerová (D. Nováková), 30. Fišerová (D. Nováková), 38. A. Nováková (Baťhová), 39. Vokounová (Křivánková),
40. Křivánková (Baťhová), 43. Johnová (D. Nováková).
Sestava hostů: Prokšová – Johnová, Novotná,
D. Nováková, Špulková, A. Nováková, Heblíková, Fišerová, Vokounová, Křivánková, Baťhová.

Orel Přelouč – TJ Sokol Jaroměř
2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
Branky (asistence) domácích: 6. Baťhová (Křivánková), 14. Křivánková (A. Nováková).
Sestava domácích: Prokšová – Johnová, Novotná,
D. Nováková, Špulková, A. Nováková, Heblíková,
Fišerová, Vokounová, Křivánková, Baťhová.
Orel Rtyně v Podkrkonoší – Orel Přelouč
2:2 (0:0, 0:1, 2:1)
Branky (asistence) hostů: 26. Baťhová (Johnová),
33. D. Nováková (Fišerová).
Sestava hostů: Prokšová – Johnová, Novotná,
D. Nováková, Špulková, Vančurová, A. Nováková, Heblíková, Fišerová, Vokounová, Křivánková, Baťhová.

kladní sestavě, a odehrál na postu křídla a tříčtvrtky vždy celá utkání. Luboš sklidil pochvalu
od hlavního trenéra a to zejména v obranné hře,
kdy zabránil několika nebezpečným protiútoků.
Gratulujeme týmu U18 k zisku bronzových medailí, Lubošovi obzvláště a přejeme mu mnoho
dalších sportovních úspěchů.
Martin Kohout
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Branky (asistence) hostů: 24. Fišerová (Johnová),
26. Fišerová (A. Nováková), 43. Baťhová (Johnová), 45. Křivánková (Novotná).
Sestava hostů: Prokšová – Johnová, Novotná,
D. Nováková, Špulková, A. Nováková, Fišerová,
Vokounová, Křivánková, Baťhová.
Junioři
3. liga juniorů – skupina 4A
Orel Přelouč – SK Spartak Slatiňany
FbC Skuteč – Orel Přelouč
Orel Přelouč – FBC Dobruška
FbK TJ Svitavy – Orel Přelouč

2:13
7:5
2:10
8:1

Dorostenci
3. liga dorostenců – skupina 4A
FBC Dobré – Orel Přelouč
Orel Přelouč – FbC Skuteč
Orel Přel. – FBC LETOHRAD Orel Orlice
FBK Kobra Tatran Hostinné – Orel Přel.
Orel Přel. – 1. FBC Polička dorostenci
HAGA Pardubice – Orel Přelouč

19:2
4:12
4:11
13:4
4:7
9:7

Starší žáci
Liga starších žáků – skupina 4A – 5. koš
FbC Hradec Králové C – Orel Přelouč 4:0
Orel Přelouč – ŽSK Třemošnice
2:5
o 5. místo: Orel Přelouč – FBC Dobruška C 5:3

Orel Přelouč – FBC Dobré
11:0 (5:0, 3:0, 3:0)
Branky (asistence) domácích: 2. D. Nováková
(Špulková), 5. Fišerová (Heblíková), 10. Fišerová
(D. Nováková), 13. Baťhová (A. Nováková),
13. Baťhová (Vokounová), 27. Křivánková (A. Nováková), 28. D. Nováková (Novotná), 30. Křivánková (Johnová), 32. Novotná (Heblíková), 39. Novotná (Špulková), 44. A. Nováková.
Sestava domácích: Prokšová – Johnová, Novotná, D. Nováková, Špulková, Vančurová, A. Nováková, Heblíková, Fišerová, Vokounová, Křivánková, Baťhová.
Orel Přelouč – SK Spartak Slatiňany
7:1 (1:1, 3:0, 3:0)
Branky (asistence) domácích: 7. A. Nováková
(Baťhová), 18. Johnová (A. Nováková), 22. D. Nováková, 26. Křivánková (A. Nováková), 39. Špulková, 41. A. Nováková (Křivánková), 45. A. Nováková (Johnová).
Sestava domácích: Prokšová – Johnová, Novotná,
D. Nováková, Špulková, A. Nováková, Fišerová,
Vokounová, Křivánková, Baťhová.
FbC Sokol Předměřice n. L. – Orel Přelouč
2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

FBŠ Nové Město nad Metují – Orel Přel. 7:5
Orel Přelouč – FTC Vysoké Mýto
2:12
o 5. místo: Orel Přelouč – FBC Dobruška C 5:6
V kategoriích mladších žáků, mladších žákyň,
elévů a přípravek se nevedou žádné výsledky
ani statistiky, hraje se hlavně pro radost ze hry.
Na závěr pak upozorňujeme hlavně děti
a jejich rodiče, že do konce května 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):
(tělocvična ZŠ Masarykova) 17:00–18:30 h.
elévové a elévky (2007–2008): 16:00–17:30 h.
mladší žáci a žákyně (2005–06): 16:00–17:30 h.
starší žáci a žákyně (2003–04): 17:30–19:00 h.
dorost (2001–2002):
17:30–19:00 h.
juniorka (1999–2000):
17:30–19:00 h.
Vlastní florbalová hůl není nezbytností,
vybavení včetně brankářské výstroje můžeme zapůjčit. Pro více informací pište na
e-mail kumstyr@atlas.cz nebo volejte na číslo 732 610 593.
autor: Michal Pleskot
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Křížovka

POD BASKETBALOVÝMI KOŠI…
… poslední výsledky družstev (březen, duben),
které ještě nemají dohráno
Ženy:
Final Four
BK NAPOS Vysoká n. Labem – BK Přelouč
106 : 48 (46:24)
Body: Žáková 21, Nešetřilová 8, Němečková 6, Roubová T. 4,
Hejná 3, Doležalová 2, Novotná K. 2, Kralevičová 2
o 3. místo
BK Přelouč – Loko Trutnov
60 : 37 (30:12)
Body: Němečková 15, Žáková 15, Doležalová 11, Nešetřilová 8,
Roubová T. 8, Novotná K. 2, Kralevičová 1
Kadeti U 17:
Tesla Pardubice – BK Přelouč
56 : 63 (25:38)
Body: Škarda 25, Kouba 16, Krejzl 6, Vamberský 4,
Šindelář 4, Souček 3, Hejný 3, Priessnitz 1, Bukovič 1
Tesla Pardubice – BK Přelouč
69 : 54 (36:35)
Body: Šindelář 15, Kouba 11, Hejný 9, Priessnitz 7,
Vamberský 6, Škarda 6
BK Přelouč – BC Spartak Rychnov n. Kněžnou
76 : 56 (35:30)
Body: Kouba 19, Škarda 16, Priessnitz 15, Zelenka 11,
Hejný 8, Vamberský 4, Šindelář 3
BK Přelouč – BC Spartak Rychnov n. Kněžnou
59 : 76 (31:33)
Body: Kouba 16, Priessnitz 15, Škarda 13, Zelenka 6,
Vamberský 5, Šindelář 2, Krejzl 2
BK Přelouč – BVK Holice
48 : 59 (22:27)
Body: Kouba 15, Škarda 11, Priessnitz 10, Krejzl 6,
Souček 4, Zelenka 2
BK Přelouč – BVK Holice
107 : 37 (49:26)
Body: Priessnitz 22, Krejzl 17, Škarda 16, Vamberský 16,
Zelenka 11, Hejný 11, Souček 6, Šindelář 6, Kouba 2

Minižáci U 12:
Sokol Přelouč – Sokol Nová Paka
44 : 61 (16:35)
Body: Kysilka 17, Uchytil 7, Dobruský 6, Vomlel 4,
Čtvrtečka 4, Barcal 2, Dostál 2 Novotný 2
Sokol Přelouč – Sokol Nová Paka
49 : 65 (29:42)
Body: Kysilka 16, Barcal 10, Uchytil 9, Vomlel 4,
Válek 4, Novotný 4, Dobruský 2
Sokol Přelouč – ADFORS Basket Litomyšl
72 : 58 (28:38)
Body: Kysilka 36, Barcal 14, Uchytil 6, Dobruský 6, Vomlel 3,
Válek 2, Verunáč 2, Čtvrtečka 2, Přemyslovský 1
Sokol Nová Paka – Sokol Přelouč
80 : 73 (44:25)
Body: Kysilka 43, Barcal 7, Uchytil 6, Dobruský 5, Verunáč 3,
Vomlel 3, Válek 2, Čtvrtečka 2, Přemyslovský 2

květen 2018

Přeloučský ROŠT

Sport

V příštích číslech Roštu přineseme výsledky posledních zápasů
kadetů U 17 a hodnocení sezony jednotlivých družstev.
D. Rambousková

JUNIOŘI – NOVÁČCI, KTEŘÍ BODUJÍ NA FUTSALOVÉM POLI
Juniors Přelouč FC je futsalový klub, který oﬁciálně existuje teprve necelý rok, ovšem již teď
o sobě dává dost podstatně vědět, a to formou
úspěchů, kterých jako nováček nejen ve II. okresní lize Kolín dosáhl.
Klub se začal formovat již dva roky zpátky,
kdy se v podstatě v obdobných sestavách začal
objevovat na různých amatérských turnajích, ve
kterých se pravidelně umisťoval na pěkném druhém místě. Na přelomu ledna a února 2017 se
začala tvořit myšlenka o založení druhého futsalového klubu v Přelouči. Ke dni 30. května 2017
se oﬁciálně zrodil tým Juniors Přelouč FC. Nyní
se sestává z 16 členů: Filip Barták, Josef Brunclík,
Michal Bukovič, Jakub Černík, Robert Forman Jr.,
Robert Forman st., Lukáš Heblík, Tomáš Hudec,
Lukáš Chaloupský, Leoš Kasal, Roman Krejčík,
David Munzar, Jan Rajnet, Petr Václavek a Jan
Kmoníček. Nutno říci, že tým je velmi mladý,
neboť valná většina hráčů je narozená v letech
1996–2000. O to větší bylo překvapení, že tak
mladí hráči, kteří jsou všichni odchovaní jako fotbalisté, předčili o mnoho zkušenější celky.
Svůj první zápas ve II. okresní lize sehráli Junioři 19. listopadu s B-týmem Baníku Chvaletice. Odnesli si sice jen těsnou prohru 2:3 s ostříleným soupeřem, ale začali sbírat první zkušenosti,
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které později velmi zúročili. Kromě následujících dvou prohraných zápasů začali Junioři pálit
v podstatě jeden gól za druhým. Ohromující výsledek zažili hned ve čtvrtém zápase s celkem
N.P.C Kutná Hora B – výhra 8:1. Následovala série dalších čtyř vítězných utkání. V Kolíně si došli
pro výhru 9:5. Po jedné prohře se Junioři opět
zvedli a dvakrát za sebou zvítězili. Poslední řádné ligové utkání přeloučský celek prohrál, ale nakonec to dotáhl až do baráže o I. okresní ligu.
V té sice týmu N.P.C Kutná Hora B podlehl 2:4
a tím se celkově skončil na čtvrtém místě, nicméně porážkou se Junioři s futsalovou sezónou
nerozloučili.

Juniors Přelouč FC se zapojili také do Poháru FAČR. První pohárové utkání tým odehrál
27. ledna 2018 s Hattrickem Mladá Boleslav. Po

vyrovnané první půli a chaotické druhé části se
přeloučští nováčci přesto dočkali vítězství 5:4,
a tak se mohli těšit na druhé kolo, ve kterém se
střetli 17. března 2018 s celkem Hearts of Bělá
pod Bezdězem. Dominance Juniorů v zápase vyústila v krásný výsledek 7:1. Tým tak čekal postup
do čtvrtﬁnále, ve kterém se střetli s prvoligovým
týmem SK Olympik Mělník. Tento zápas, který
byl sehrán 8. dubna 2018, byl skutečným svátkem futsalu v Přelouči, což bylo znát i v návštěvnosti, neboť hlediště přeloučské haly bylo takřka
plné. Prvních 20 minut tohoto utkání bylo jako
ze snu, Junioři hráli bezchybně a velmi vyrovnaně, ba možná lépe, než soupeř, bohužel se jim nepodařilo vsítit gól, a tak si odnesli prohru 0:10
Jak vidno, přeloučský nováček vstoupil do
futsalového dění tou správnou nohou. Kromě
cenných zkušeností nasbíral spoustu bodů, vstřelil mnoho gólů a dosáhl výrazných úspěchů na
pohárovém poli. Je jasné, že tým se zlepšuje,
a i přes svoji futsalovou premiéru se již nyní stává kvalitním soupeřem.
Osobně jsem na tento nový klub velice hrdý.
Přeci jenom přesvědčit 13 mladých lidí v dnešní
době ke sportu je skvělé. Byla to dřina, ale stojí
to za to.
Za klub Juniors Přelouč FC, Petr Václavek

Správné znění tajenky bylo: Slavíkovy ostrovy. Výherkyní se stala paní Věra Hutlová. Malá věcná odměna byla předána. Gratulujeme.
Znění nové tajenky zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103.
Děkujeme za vaše odpovědi.
Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 5 – 4. května 2018.
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 16. 5. 2018.
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 1. 6. 2018.

Pokračování programu na předposlední straně.

