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Milí čtenáři, zdravíme vás všechny poprvé v novém roce 2018. Pod stromeček jsme vám
nadělili novou graﬁku ROŠTU. Snad se vám budou nové stránky líbit a budeme rádi za
vaši přízeň i nadále.
Redakční rada a Marcela Gryčová.

Zprávy z radnice
V pořadí již 94. Rada města se konala
4. prosince 2017. Projednávalo se hodně
bodů. Rada města vzala na vědomí Zápis
z jednání Komise sociálně zdravotní číslo
13/2017 ze dne 15. 11. 2017, dále také například splnění úkolu RM 78/34 nejpozději
do 31. 12. 2017 předložit návrh nového organizačního řádu městského úřadu. Dále
vzala na vědomí také Žádost Rugby Clubu
Přelouč, z. s. o příspěvek na modernizaci a rozšíření tribuny. Schválily se rozpočty těchto
příspěvkových organizací: ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za
Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská
knihovna Přelouč, následovalo schválení
i střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2019–2020: ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní
jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče
a Městská knihovna Přelouč. Rada města také schválila Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S24_12_8120061685,
uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035,
v souvislosti s plánovanou výstavbou cyklostezky Přelouč – Lhota. Dále se schválily
například tyto body: Jízdní řád linky č. 655101
městské autobusové dopravy v Přelouči
pro období 1. 1. 2018 do 8. 12. 2018, Smlouvy
o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou
mezi Městem Přelouč a Čas Pardubice s. r. o.
a Městem Přelouč a Business Information
Systems a Services Biss, s. r. o. Pardubice.
Rada města souhlasila s poskytnutím části
prostor užívaných organizací Junák – český
skaut, středisko Přelouč, z.s. v budově č.p. 845
Oddílu Taichi. Stanovila počet zaměstnanců úřadu na 89 k 1. 1. 2018 a zároveň zřídila funkční místo „pověřenec“ GDPR, který
bude zajišťovat činnosti v oblasti ochrany
osobních údajů vyplývající z nařízení EU
2016/679 pro městský úřad, městskou policii a příspěvkové organizace města. Zastupitelstvu města doporučila mimo jiné Rada
města schválit rozpočet města Přelouč pro
rok 2018. Rada města také jmenovala Ko1/18
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misi pro otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky
„Opěrná zeď, ulice Jaselská, Přelouč“. Rada
uložila také veliteli MP zvýšený dohled nad
dodržováním pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v ulici Karla Čapka z důvodu nového dopravního značení.
Dne 11. prosince 2017 se konala 95. Rada města a mimo jiné vzala na vědomí přehled příjmů a výdajů na Městskou policii
Přelouč na období 2010–2017, Závěry studie, vypracované v souvislosti s požadavkem
majitelů části řadových garáží v Kladenské
ulici v Přelouči na úpravu komunikací u garáží, Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 24. listopadu 2017 a Zápis ze
schůze Komise místní samosprávy v Tupesích ze dne 1. 12. 2017. Rada města mimo

jiného schválila Smlouvu D46/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017
ve výši 25 000,00 Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč na nákup energií a materiálu
na tvoření s dětmi a rodiči, dále Dodatek č. 1
Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Přelouč a společností ELEKTROWIN a.s. ze dne 20. 2. 2008.
Schválil se také návrh programu XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče. Zastupitelstvu se doporučilo rozhodnout o pořízení
„Územní studie Přelouč – Lipiny“, rozhodnout o pořízení zrušení „Regulačního plánu
Přelouč – Lipiny“, také se doporučilo schválit
rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro
rok 2017, schválit a vydat OZV č. 2/2017,
kterou se ruší OZV č. 2/2013 Požární řád
města Přelouče. Zastupitelstvu města se také doporučila vzít na vědomí Dopravní studii a vyhodnocení dopravy na silnici III/32219
ve Valech u Přelouče, jejímž objednatelem byla Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
Všechna usnesení obou těchto rad naleznete na webových stránkách Města Přelouče.

Přestupní terminál a nová parkoviště
zkvalitní všem cestujícím dopravu v Přelouči
Skutečná realizace stavby byla zahájena v září 2017 a nová parkoviště a veškeré úpravy budou
sloužit všem cestujícím bez jakéhokoli omezení. Ukončení projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0004393
se předpokládá nejpozději 31. 8. 2018. Celý Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči by
měl přispět k rozvoji a zlepšení dopravních systémů, zatraktivněním veřejné dopravy by se měl
zvýšit podíl přepravy osob spočívající v kombinování různých forem dopravy, mělo by dojít
k zvýšení využívání veřejné dopravy na úkor dopravy individuální. Důležité je zvýšení bezpečnosti při přepravě, samozřejmě podpora ochrany životního prostředí. „Chtěli bychom, aby
se lidem v Přelouči a všem cestujícím v regionu cestovalo veřejnou dopravou mnohem pohodlněji“, vyjádřila se k celému projektu starostka města Bc. Irena Burešová.

„V Přelouči se dočkáme nového přestupního terminálu a parkovišť typu P+R, K+R
a B+R, která patří ve větších městech mezi
nejvyužívanější typy parkovišť“, doplnila
ještě starostka města. Projekt je spoluﬁnancován Evropskou Unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a zároveň realizován prostřednictvím Strategie
ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Dne
21. 11. 2017 obdrželo Město Přelouč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na tento projekt. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila
19 mil. Kč bez DPH. Podařilo se vysoutěžit
za nižší cenu, a to Kč 12 945 456,-, čímž se
úměrně sníží i celkové výdaje projektu. V současné době se již dokončují stavební práce
na parkovišti u nádraží ČD a byly započaty
práce na rekonstrukci chodníku vedoucím
z ulice Nádražní k Dukelskému náměstí.

leden 2018

Přeloučský ROŠT
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Foto: Lada Kubínová,
Hana Němcová

Návrat provozu ve Zborovské ulici
Téměř nemožné se stává skutečností a provoz ulice Zborovské se konečně opět dostává
do normálních kolejí. Ukončení kritické situace v této ulici pomohlo třeba i počasí, které, byť
bylo prosincové, nepokazilo možnost dokončovat stavební práce.
Konečně již můžete chodit nakupovat do Řeznictví U Rozkošných,
otevření prodejny proběhlo 12. prosince 2017. Zpátky jsou dobře přístupné i vstupy do Restaurace Na
Staré Poště, do ordinací v této ulici nebo do Lékárny U Zlatého Raka. Radost z dokončení oprav ulice
mají i naši hasiči. Zkrátka a dobře, Zborovská ulice se pomalu ale
jistě vrací do normálu.
Marcela Gryčová

Nová místa pro 45 dětí
v Mateřské škole Za Fontánou v Přelouči
S novým školním rokem 2018/2019 Mateřská škola Za Fontánou navýší svou kapacitu o nových 45 míst. Zároveň v rámci tohoto projektu vznikne i 6 nových pracovních míst pro pedagogy, nepedagogy, a zaměstnance školní jídelny.
V minulých letech v Přelouči stále chy- skou Unií v rámci Integrovaného regionálběla místa pro umístění dětí do mateřské ního operačního programu a je rozdělený
školy. Město Přelouč se rozhodlo zrealizo- celkem na 3 etapy. Díky tomu lze čerpat dovat Dostavbu Mateřské školy Za Fontánou, tace v průběhu projektu. Celá akce byla zaCZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000514. Cílem hájena 17. 5. 2017. V květnu zároveň Město
projektu je rozšířit kapacitu Mateřské školy Přelouč dostalo Rozhodnutí o poskytnutí
Za Fontánou tak, aby mohla uspokojit po- dotace ve výši 19 806 525,51 Kč. V současptávku rodičů po umístění dětí a zajistit do- né době mateřská škola může umístit 52 děstupnost předškolního vzdělávání pro všech- tí. V novém školním roce to bude celkem
ny děti z města Přelouč a okolí, včetně dětí 97 míst. Vzhledem k navýšení počtu dětí zádvouletých. Projekt je spoluﬁnancován Evrop- roveň vzniknou i nová pracovní místa z řad

pedagogů, nepedagogů, vznikne i místo pro
zaměstnance školní jídelny. Celá dostavba
probíhá postavením přístavby k původní
budově MŠ, kde budou dvě nové třídy. Zároveň se upraví i velký prostor před mateřskou školou, což uvítají hlavně děti v rámci
pobytu na školní zahradě. Veškeré práce
probíhají za chodu současné mateřské školy. „Ačkoliv stavební úpravy zasahují i do
školní zahrady, část naštěstí zůstala zachována, děti mohou v průběhu přestavby zahradu využívat, a to je hlavní“, uvedla ředitelka mateřské školy Ladislava Bukovská.
„Tento projekt je jedním z hlavních projektů našeho města pro rok 2017/2018 a jsme
jedno z mála měst, které může garantovat
umístění všech dětí do mateřských škol v našem městě“, vyjádřila se starostka
Města Přelouče Bc. Irena Burešová.
Foto: Vlastimil Černý
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Změny MHD Přelouč platné od prosince 2017
MHD v Přelouči je v provozu již 8 let – od
prosince 2009. K 10. 12. 2017 vstoupily v platnost nové jízdní řády vlaků, a byť nešlo o rozsáhlé změny, bylo třeba částečně upravit i jízdní řád MHD. Rychlá návaznost je důležitá,
protože více než polovina cestujících městské
dopravy v Přelouči se dopravuje na vlaky nebo od nich.
Důvodů k úpravám jízdního řádu, který je
přiložen a dále je (stejně jako návazné vlaky)
dostupný i na www.idos.cz, bylo více. Výsled-

Každému tak stačí pamatovat si, že z jeho
zastávky jede spoj vždy určitou minutu a po celý pracovní den i po většinu víkendu zná jízdní řád. Např. ze zastávky náměstí 17. listopadu
jezdí nyní spoje k nádraží celý den každou hodinu vždy v 41. minutu (např. v 7:41, 8:41...),
ty jsou o 5 min později – ve 46. minutu před
přeloučským nádražím (např. ve 7:46, 8:46...)
a tam je přestup na rychlíky směr Pardubice
a dále na východ, které mají odjezd vždy v 53. minutu (např. v 7:53, 8:53...). Jízda z přeloučského
sídliště do Pardubic na nádraží tak i s časem
na přestup trvá celkem 21 minut.

ný jízdní řád je rozsahem shodný s předchozím, dochází ale k omezení některých nevyužívaných úseků a naopak posílení v nejvyužívanějším čase ranní špičky a dále pak doplnění
zajíždění na autobusové nádraží k OD TESCO.
Samozřejmě zachována zůstala taktová pravidelnost spojů (v Přelouči 1 h interval) a na minuty vyladěná jízdní doba s rychlou návazností na hlavní přepravní potřeby (především takt
vlakových přípojů, začátky a konce pracovních
dob většiny zaměstnanců společnosti KIEKERT).

Změny konkrétně:
Změna
Úprava základních
taktových poloh

Popis, zdůvodnění
Pravidelné časové polohy v jízdním řádu byly upraveny s ohledem na změny jízdních řádů přípojné železniční dopravy. Pravidelné odjezdy od železničního
nádraží do města jsou nově ve 14. minutu ze zastávky Přelouč, žel.st. – tedy 5 minut po příjezdu rychlíků od Pardubic. Dále mají tyto spoje čekací dobu
až 5 minut na zpožděné vlaky, takže pokud vlak bude opožděn do 10 minut, vyčká řidič na jeho příjezd a na příchod cestujících od vlaku. Od osobních
vlaků od Kolína přestupuje do spojů MHD Přelouč méně lidí. Řidič u těchto tyto vlaků, které mají pravidelný příjezd těsně před plánovaným odjezdem
MHD vyčká na přestup cestujících, pokud tyto vlaky přijedou včas nebo budou mít zpoždění do 2 min. Pravidelné příjezdy MHD z města na zastávku
Přelouč, žel. st. jsou ve 46. minutu.
Prodloužení řady spojů
Řada spojů nově zajíždí na autobusové nádraží. Prodlouženy byly spoje, u nichž je předpoklad, že prodloužení mohou cestující využívat pro přestup na
na autobusové nádraží
autobusy nebo pro dopravu do OD TESCO, a u kterých prodloužení jízdy nenaruší bezpečnostní přestávky řidiče ani jiné výkony. Autobusy MHD nově
(v pracovních dnech
mívají pobyt na autobusovém nádraží a spoje MHD tam začínají nebo končí. Důvodem tohoto řešení (delší zajížďka na autobusové nádraží) byl zájem
i o víkendu)
upřednostnit mnohonásobně větší skupinu cestujících na vlaky a od vlaku, kterou by zajížďka na autobusové nádraží (zvláště ve směru na železniční
stanici – odbočení vlevo a dáváním přednosti) zbytečně zdržovala.
Zlepšení ranního spojení Nově je ráno do průmyslové zóny na zastávky žel.st a Jaselská zajištěna doprava nejen z centra a sídliště ale až z druhého konce města ze zastávek Jiz Jihlavské ke KIEKERTu hlavská a Pražská po 20 minutách – na 5:27 a 5:47.
Zrušení zájezdu
Zájezd poledního páru spojů ze železniční stanice do Klenovky byl zrušen z důvodu nevyužívanosti – valnou většinu dní nevezl žádném ze směrů vůbec
do Klenovky
nikoho.
V sobotu dopoledne
Spoje základního hodinového taktu po městě tak v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne jedou ve shodných polohách jako v pracovních dnech.
i v neděli odpoledne
To umožňuje lepší přípoje na vlaky, lepší možnost sobotních nákupů i lepší orientaci bez nutnosti pamatovat si, zda v dané poloze o víkendu spoj MHD
jezdí MHD každou hodinu jede nebo ne.

Ing. Pavel Matouš, dopravní specialista, technolog a autor projektu MHD Přelouč
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Věděli jste, že máte možnost pneumatiky odevzdat bezplatně v rámci zpětného odběru na místě prodeje, pneuservisu a autoservisu, a to
bez ohledu na značku či nákup? Je potřeba začít tuto možnost plně využívat a tím ulehčit obecním pokladnám. Pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik jsou přirozená místa sběru – ne sběrné dvory. Místa zpětného odběru zřizují všechny povinné osoby (výrobci a dovozci
pneumatik) a jejich seznam najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci Zpětný odběru výrobků v odkazu Pneumatiky a oleje http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu. Zde najdete místa zpětného
odběru těch výrobců, kteří se rozhodli plnit své zákonné povinnosti
samostatně. Místa, která bezplatně sváží provozovatel kolektivního systému Eltma pro povinné osoby, kteří se účastní kolektivního systému,
najdou občané na stránkách www.eltma.cz v sekci Sběrná místa. Zadáním názvu města si jednoduše najdou nejbližší sběrné místo, a to pomocí přiblížení a oddálení. Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje, proto
doporučujeme pro aktuální situaci vždy navštívit výše zmíněné stránky. Plánujete přezutí pneumatik a Vaše pneumatiky již dosloužily? Nechte je přímo v servisu! Ušetříte místo v garáži a nebudete za pár let řešit, kam s tím.
Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co
nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce jako černá skládka. Pneumatiky odevzdávejte bez
disků, v rámci možností čisté. Použitá pneumatika, vybraná systémem
Eltma, je svezena ke zpracovateli. Zpracovatel pneumatiku rozdrtí na
menší části, které se nadále použijí k výrobě např. dětských hřišť, sportovišť a tlumících podložek. Pneumatika se v menším množství využívá i jako zdroj energie. Takže námi vybrané pneumatiky jsou zpracovány ze 100 % a nekončí na skládkách jako nepotřebný odpad bez
dalšího využití.
Třídíte odpad? To je skvělé. Tak proč netřídit i pneumatiky? Dejte
pneumatice druhý život a odevzdejte je na to správné místo – na

Trh práce
na Přeloučsku
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
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ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK –
JAK TO FUNGUJE?

K 30. 11. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 265 469 uchazečů o zaměstnání. To je
o 5 704 méně než v říjnu, o 97 286 méně než
před rokem a zároveň nejméně od listopadu
1997, kdy jich bylo 254 106. Z celkového počtu
lidí bez práce bylo v uplynulém měsíci 242 499
dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných
osob klesl na 3,5 % (říjen 2017 – 3,6 %, listopad 2016 – 4,9 %). Meziměsíčně i meziročně
se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v listopadu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 213 790, z toho 15 667 pak
v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na
DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen 2017) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

leden 2018
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Zprávy z radnice

místo zpětného odběru. Děkujeme, že společně můžeme vytvářet lepší svět.
Ing. Helena Klápová

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je
získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

vé straně trhu práce bylo evidováno 11 649 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo pak připadalo 0,2 uchazeče.

Uchazeči (UoZ) Podíl nezam.
o zaměstnání na obyvatelstvu
celkem
v%

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 2,3 %.

název
Přelouč
Chvaletice
Choltice
Břehy
Řečany n/L

207
70
25
28
16

3,1
3,0
3,4
3,7
1,8

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc listopad
2017 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Morašice 6,3 % (3), Poběžovice 5,5 % (3), Sovolusky 5,4 % (5), Strašov 5,0 % (12), Jedousov
4,7 % (5), Chýšť 4,7 % (7), Jankovice 4,5 % (9),
Zdechovice 4,5 % (20), Sopřeč 4,4 % (9).
STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI 
OKRES PARDUBICE 11/2017
K 30. 11. 2017 činil počet nezaměstnaných
v okrese Pardubice 2 903 osob. Na poptávko-

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
v obcích s rozšířenou působností Pardubického kraje:
Přelouč 3,0 %, Pardubice 2,2 %, Holice 2,3 %
Kontakty:
ředitelka

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

PŘELOUČÁCI
Jubilanti listopad
Karel Ronge
Jaroslava Hálová
Umlauf Jiří
Josef Jandáček

90 let
89 let
75 let
75 let

Stříbrná svatba
Vladimíra a Rostislav Fialovi

28. 11.

Zlatá svatba
Jarmila a Josef Nedělkovi

2. 12.

25 let trvání manželství
Petra a Václav Sůrovi

12. 12.

Svatební obřad v rámci 50. výročí svatby
je v dnešní době spíše velká vzácnost
Pro manželé Jarmilu a Josefa Nedělkovi byla letošní první prosincová sobota
nejspíše jedním velkým překvapením. Výročí zlaté svatby připadlo právě na 2. prosince a jejich syn je ráno seznámil s průběhem oslav tohoto významného jubilea.

Hlavním bodem programu byl před rodiči tajně objednaný svatební obřad v Občanské záložně, kde na ně čekala paní starostka Irena Burešová, dále zástupce Sboru
pro občanskou záležitost a další, aby společně uspořádali nový svatební obřad pro

Jubilanti prosinec
Jiřina Janečková
Drahomíra Pechová
Marie Řezníčková
František Knotek
Anna Pechmanová
Eva Hněvsová
Zdeňka Kopcsová
Helena Walterová
Vlastislav Kazda
Jitka Čejková
Václav Kobr
Vladimír Valík
Jana Burešová
Josef Kratochvíl

93 let
92 let
90 let
90 let
89 let
87 let
87 let
85 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

tento zlatý manželský pár. Manželé Nedělkovi nakonec souhlasili a do Občanské záložny dorazili společně se svými
nejbližšími. Zopakovali si svoje „ANO“ i na
další léta a potvrdili, že jejich vzájemná
partnerská volba před padesáti lety byla
ta správná. Velice gratulujeme a přejeme
především hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let.
SPOZ a redakce Roštu

leden 2018
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Společenská kronika

Nové občánky jsme přivítali naposledy v tomto roce v úterý 12. prosince 2017
v zasedací místnosti Městského úřadu.
Všem třem slečnám přejeme do života hlavně mnoho štěstí a zdraví.

Štěpánka Pospíšilová

Alice Slabá

Anežka Sedláčková

Mikulášská besídka v sokolovně
O první adventní neděli uspořádala TJ Sokol tradiční Mikulášskou besídku. Byla ukázkou činnosti jednotlivých oddílů. Nejpočetnější tým gymnastek si připravil hned tři
vystoupení. Dívky a dva kluci předvedli skoky přes švédské bedny, skladbu na lavičkách
a nechyběly sestavy na koberci. Besídku zahájili jako obvykle ti nejmladší, kteří chodí
cvičit se svými maminkami, a po nich řádili
předškoláci jako malí čertíci. Starší skákali
přes stůl a mladí basketbalisté ukázali své

umění pod bezedným košem. Letos vystoupila opět skupina žen na trampolínkách a přesvědčila diváky, že zima už nám klepe na
dveře, ale ony jsou připraveny. Závěr patřil
skupině step aerobicu se svižným vystoupením na stepových stupínkách. Je úžasné, jak
rytmická hudba a pohyb stmeluje dívky a ženy různého věku v bezvadný kolektiv. Je vůbec potěšující, že v Přelouči našly ženy cestu do Sokola a dvě skvělé party se nebojí
ukázat své cvičení na veřejnosti. Pro mnohé

diváky to byla příjemná vzpomínka na dobu minulou. Výborní moderátoři Aleš a Bára nakonec pozvali do sálu Mikuláše s andělem a čerty. Děti se dočkaly svých dárků
a odcházely spokojené, i když některé našly
v balíčku mezi sladkostmi i kousek uhlí. První adventní neděle se vydařila. Děkujeme
všem příznivcům Sokola za podporu. Přejeme jim a všem cvičencům i čtenářům Roštu mnoho štěstí a zdraví v roce 2018.

Schůze SPOZu,
Městský úřad Přelouč,
30. listopadu 2017
Představujeme vám tváře některých
členů Sboru pro občanské záležitosti, kteří vás za Město Přelouč navštěvují u příležitosti vašich životních jubileí.
Redakce Roštu
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Kultura
NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Únik do knihovny
Pod tímto podivným názvem se ukrývalo překvapení, které jsme připravili pro děti
z druhého stupně ZŠ jako náš předvánoční
dárek.

Už se Vám někdy stalo, že jste přišli do
knihovny na povídání o klasicích české literatury a přednášející byl ještě před začátkem přednášky napaden a pobodán? A jen
Vaše znalosti faktů ze života klasiků může
odhalit pachatele? Navíc když vyšetřující policista podezřívá hlavně Vás a čas hraje proti Vám, situace není nijak růžová.
Naštěstí děti dokázaly, že mají pevné
nervy a dobré znalosti literatury. Pachatel
byl odhalen a dopaden ve sklepě Záložny,
zločin potrestán a všechno dobře dopadlo.
A doufáme, že si to i všichni dobře užili, stejně jako my.
Velké poděkování patří studentům VŠ,
našim báječným pomocníkům v čele s Kateřinou Hývlovou, kteří nejen organizují krásné literární programy, ale také je zajišťují ﬁnančně z různých grantů.
L. Hývlová
MěK Přelouč

brambor a kousek uhlí a která to s tím rozhodně nehodlá smířit, to je přesně téma, které děti v adventním čase zaujme a osloví.
Všechny třídy, které k nám na pracovní
dílnu přišly, se Lucky ujaly ze všech sil a pomáhaly jí nejen vyřešit problém mikulášské
nadílky, ale také zachránit ztracené chlupaté kamarády a správně se rozhodnout, jak
to zařídit, aby příští rok Mikuláš přinesl jen
samé dobroty.
A všechny děti od nás dostaly velkou vánoční jedničku a doufáme, že jejich nadílka
byla plná dobrot a ovoce.
L. Hývlová

co hezkého by mohl Ježíšek přinést pod stromeček jejich dětem, podívat se, co všechno
jsme pro děti do knihovny nakoupili anebo
se chtěli jen ohřát během rozsvěcení městského vánočního stromku.
Pro děti byly připraveny veselé soutěže
a naši pomocníci v převlecích za pohádkové
postavičky je soutěžemi provázeli.
Doufáme, že si to všichni užili ve stejné
pohodě, jako my a že pod vánočním stromkem našel každý malý čtenář něco krásného
ke čtení. Protože Ježíšek a vůně nové knihy,
to přece patří k sobě.
L. Hývlová

Den pro dětskou knihu
2017

Vánoční dílna –
balení dárků

Městská knihovna se stejně jako v předchozích letech i v roce 2017 připojila k řadě
knihoven po celé naší republice a zorganizovala pro rodiče i děti z Přelouče Den pro dětskou knihu.

Ve čtvrtek 14. prosince proběhla poslední akce Městské knihovny Přelouč v letošním
roce. Děti i dospělí využili inspirace lektory
Petry Šitler a s nápaditostí zabalili a ozdobili dárky pro své blízké. Také si mohli vyrobit
i přáníčka k Vánocům a visačky na dárky.
A nyní už zbývá jen se těšit a krásně si tento
poklidný slavnostní čas užít.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
KICMP a ČHJ – Hasičský sbor Přelouč pořádají

HASIČSKÝ PLES
13. LEDEN 2018 OD 20.00 HOD.
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PČELOUČ
k tanci a poslechu hraje kapela ESO Kolín
Vstup 140 Kč

LOKÁLKA TRAGEDY COUNTRY
KINO PŘELOUČ
29. LEDEN 2018 V 19 HOD.
Vstup 150 Kč

KIC Města Přelouče pořádá:
pásmo písniček, povídek, scének a vyprávění

NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
účinkují: Luděk Sobota, Jiří Krampol, Petr Jablonský, Viktor Sodoma,
Miluška Voborníková, Jana Svobodovi, Adriana Sobotová...
KINO PŘELOUČ
15. LEDEN 2018 V 19 HOD.
Vstup 200/180 Kč

leden 2018
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Kultura

Divadelní představení

Dan Gordon: CENA ZA NĚŽNOST
podle románu Larryho MacMurtryho
účinkují: Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Jana Janěková,
Daniela Choděrová, Marcela Holubcová, Jan Kačer
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PŘELOUČ
13. ÚNOR 2018 V 19 HOD.
Vstup 350/300 Kč

1. PLES MĚSTA PŘELOUČE
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA
17. 2. 2018 VE 20 HOD.
MODERUJE LUKÁŠ MERCL
PŘEDTANČENÍ
VYSTOUPENÍ ZUŠ PŘELOUČ
HUDBA: SKUPINA BORSALINO
BARMANSKÁ SHOW – PETR HURTA

VELKOPOPOVICKÁ KOZLOVKA
28. 2. 2018 V 19 HOD.
KINO PŘELOUČ
Vstup 150 Kč

BOHATÁ TOMBOLA
OD PŮLNOCI DISKOTÉKA – DJ LUCKY
Vstup 150/100 Kč
Koncert u příležitosti 70. narozenin
legendárního rockového houslisty:

JAN HRUBÝ A KUKULÍN
RINGOVA ŠKOLA ŽIVOTA A SEXU
PRVNÍ STAND UP KOMEDIE
Hrají: F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Sandra Pogodová
KINO PŘELOUČ
7. BŘEZEN 2018 V 19 HOD.
Vstup 220/200 Kč

Jan Kolář – Ruda Hálek – Sean Barry
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PŘELOUČ
10. BŘEZEN 2018 V 19 HOD.
Vstup 200 Kč

Koncert v rámci Pardubického hudebního jara 2018:

Lucka Luciperka

ČTVERO ROČNÍCH DOB TROCHU JINAK

Rádi jsme pro děti z prvního stupně ZŠ
na rozloučenou s rokem 2017 připravili čtenářskou dílnu z knihy Ivony Březinové Lucka Luciperka. Vsadili jsme na to, že příběh
malé holčičky, která pro samé zlobení nedostane od Mikuláše nic než pár čertovských

KONCERT

DAN BÁRTA A ILLUSTRATOSPHERE
MEZI VRCHOLY TOUR 2018
KINO PŘELOUČ
19. BŘEZEN 2018 V 19 HOD.
Vstup 350/320 Kč

Josef Špaček – housle
a BAROCCO SEMPRE GIOVANE
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PŘELOUČ
7. 4. 2018 V 19 HOD.
Vstup 270 Kč

Divadelní komedie

Oscar Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM
PETR KOLÁŘ

V neděli 26.12. v podvečer jsme otevřeli
knihovnu pro všechny, kteří chtěli poradit,
1/18
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koncert s kapelou
KINO PŘELOUČ
19. 4. 2018 V 19 HOD.
Vstup 380/350 Kč

hrají: Radek Zima, Ondřej Ruml/Michael Vykus, Lilian Fischerová,
Simona Vrbická, Dana Morávková/Stanislava Jachnická,
Jana Trojanová, Miroslav Dvořák, Viktor Zavadil
režie: Hana Marvanová
25. 4. 2018 V 19 HOD.
KINO PŘELOUČ
Vstup 220/200 Kč

1/18
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Kultura

Koncerty v Divišově vile jsou pro mě srdeční záležitostí
8. 12. se konal v Divišově vile koncert klavíristy Matyáše Nováka. Tento mladý muž vystupuje
v Přelouči pravidelně od roku 2012, kdy ho začala podporovat ﬁrma ELMET. Sám umělec říká,
že koncerty v Divišově vile jsou pro něj srdeční záležitostí. Letos kromě hraní připojil i vyprávění
o svých cestách po světě. A jaký byl pro Matyáše rok 2017? Připojujeme některé z jeho odpovědí.
Kde všude jste letos vystoupil?
Letošní rok byl opravdu nabitý. Kromě
mnoha míst České republiky jsem měl recitály v Srbsku, Slovinsku, Španělsku, Německu, absolvoval jsem několik koncertů po
Slovensku a dvakrát jsem měl možnost vystoupit v USA, z toho jednou ve slavné Carnegie Hall.

Znamená to, že máte „své publikum“?
Zcela jednoznačně. Některé posluchače
znám z předchozích koncertů a vždy se těším, že se znovu uvidíme. Mám i úžasné fanoušky. Speciální skupinu tvoří občané obce Čistěves, kde jsem už dvakrát vystoupil.
Je neuvěřitelné, co tihle lidé dokázali. Přebudovali strojní traktorovou stanici na ví-

jejich státní hymnu na závěr ME v basketbalu. Viděli mě v přímém přenosu ve španělské
státní televizi a nevěřili vlastním očím.
Co dalšího kromě koncertů se vám letos
podařilo?
V dubnu jsem vydal CD s cyklem Léta putování: Rok první: Švýcarsko Ference Liszta,
v květnu jsem vyhrál soutěž v USA a v červnu
jsem získal v USA grant, který zahrnuje pozvání na Brevard Music Festival 2018 v Severní Karolíně. V srpnu jsem se účastnil klavírních kurzů ve Velké Británii u vynikajícího
norského pianisty E. Steena Nokleberga.
A co vás čeká v nejbližší době?
Je toho hodně, např. 6. 3. 2018 se představím s Mozartovým klavírním koncertem
č. 15 v rámci abonentní řady Symfonického
orchestru ČR. Koncert bude v přímém přenosu přenášet stanice Vltava. 25. 4. 2018
budu hrát s Janáčkovým komorním orchestrem Bachův Klavírní koncert d moll v rámci festivalu Pardubické hudební jaro, 17. 5.
2018 vystoupím ve Zlíně na festivalu Talentinum s Filharmonií Bohuslava Martinů a Mozartovým koncertem č. 20. Kromě toho mě
čekají recitály, soutěže a kurzy u nás i v zahraničí a samozřejmě také maturitní zkouška na gymnáziu.

Které koncertní zkušenosti si nejvíc vážíte?
Na to je těžké jednoznačně odpovědět.
Každý koncert je něčím jedinečný a jsem
vděčný za každou příležitost. Kdybych měl
přece jen „vypíchnout“ některá vystoupení,
tak by to bylo provedení Čajkovského Klavírního koncertu č. 1 B dur s Filharmonií
Hradec Králové a koncert v Carnegie Hall,
kde jsem vystoupil jako jeden z vítězů Bradshaw & Buono Piano Competition. Krásné
vzpomínky mám i na recitál na festivalu ve
Španělsku, na recitál ve Slovinsku, kde jsem
hrál pro 150 klavírních pedagogů z celého
Slovinska, na recitály na Slovensku, kde jsem
se setkal s nesmírně vnímavým publikem atd.
Ke všem akcím se mi váže mnoho osobních
vzpomínek. Samostatnou kapitolou jsou
koncerty v ČR.
V jakém smyslu?
Na řadě míst jsem hrál opakovaně a to je
vždy zvláštní pocit. Když Vás někdo pozve
znovu, je to radost i závazek. Vždy si připadám, jako bych jel navštívit vzdálené příbuzné, které jsem sice nějaký čas neviděl, ale
těším se na ně a doufám, že i oni na mě. Těžko se to vysvětluje, je to velmi niterný pocit.
1/18

10

ceúčelový sál, založili občanské sdružení
a v minulém roce uspořádali můj recitál
u nich v obci. Byl jsem zvědavý, kolik lidí přijde na koncert v obci se 160ti stálými obyvateli, ale bylo plno. Letos v létě mi skupina
fanoušků z Čistěvse přijela pomáhat budovat nové výběhy pro mou drůbež. Abych se
jim revanšoval, nabídl jsem, že vystoupím na
dalším koncertě. Ten se konal 18. 11. se stejným výsledkem. Dorazilo cca 160 lidí a bylo
to úžasné. Taková koncentrace pozitivní energie na jednom místě Vás nabije na mnoho
dalších dní.
Jsou nějaká další netradiční místa, kde jste
vystoupil?
Letos jsem měl možnost vystoupit jako
vyslanec ﬁrmy PETROF na zahajovacím ceremoniálu ME v basketbalu žen. Kromě toho jsem hrál živě v pražské O2 aréně hymny
účastnických států během čtvrtﬁnále, semiﬁnále a ﬁnále. Za tímto účelem jsem nastudoval 16 hymen účastnických států. Když
jsem přijel v létě na festival do Španělska,
pořadatelé mi blahopřáli ke skvělé kariéře.
Domníval jsem se, že mají na mysli můj debut v Carnegie Hall, nicméně se ukázalo, že
onou skvělou kariérou míní možnost zahrát

Kulturní a informační centrum města Přelouče si vás dovoluje pozvat

Cyklus historických
a etnograﬁckých přednášek 2018
30. 1.

Beatová a rocková hudba na Přeloučsku v letech 1964–1990
Mgr. Matěj Pešta (správce muzejních sbírek města Přelouče)
Jaroslav Foršt (hudební manažer, pamětník)

Nejslavnější výtvarníci Přelouče

20. 2.

PhDr. Michael Zachař (historik umění)

Milník u Labětína
Ve městech, na vesnicích, u cest a ve volné
krajině vídáme drobné kamenné památky, jako jsou např. kapličky, křížky, boží muka, památníky významných historických událostí atd.
O těchto památkách víme relativně hodně,
kdo je postavil, kdy a proč. Máme ale také památky, o kterých toho mnoho nevíme. Jednou
takovou je milník u obce Labětín.

Tůma Přeloučský ( 1518) –
krejčík a biskup Jednoty bratrské

27. 3.

ThDr. Martin Chadima, Th.D. (pedagog, teolog
a farář Náboženské obce Církve československé husitské v Přelouči)
Mgr. Matěj Pešta (správce muzejních sbírek města Přelouče)
24. 4.

Z Přelouče do Lešan aneb bojová cesta tanku IS-122
PhDr. Jiří Chmelenský (Národní památkový ústav –
územní odborné pracoviště v Praze)

25. 9.

PŘELOUČ 1518
(500. výročí připojení přeloučského panství
k pernštejnskému dominiu)
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Univerzita Pardubice)

23. 10.

Přelouč za první světové války a v říjnu 1918
Mgr. Matěj Pešta (správce muzejních sbírek města Přelouče)

27. 11.

Přeloučský rodák a významný český malíř
František Dvořák-Brunner (1862–1927)
PhDr. Michael Zachař (historik umění)

11. 12.

Kalendářní obyčeje
jako součást společenského života na Přeloučsku
a jejich vývojové proměny
PhDr. Hana Vincenciová (Východočeské muzeum v Pardubicích)

Přednášky se konají vždy v úterý v 18.00 hodin v přednáškovém sále
Kulturního a informačního centra města Přelouče (Masarykovo náměstí čp. 26).
Jednorázové vstupné: 40 Kč.

A kdy vás uslyšíme znovu v Divišově vile?
Koncerty v Divišově vile podobně jako
např v Čistěvsi jsou pro mě srdeční záležitostí. Firma ELMET mě podporuje už šest
let, vážím si toho a beru to tak, že na mých
úspěších mají podíl i Kyselovi. Ale bez ohledu
na to, že mě podporují, jsou to moc hodní
a milí lidé a já jsem vděčný osudu, že jsem
je mohl potkat. Do Divišovy vily přijedu,
kdykoli dostanu pozvání.
Marcela Danihelková

DROBNÉ KAMENNÉ
PAMÁTKY PŘELOUČSKA

leden 2018

Přeloučský ROŠT

Kultura

Jedná se o kamenný milník (rozcestník)
ve tvaru válcového pilíře z počátku 19. století (pravděpodobně vznikl v souvislosti s budováním nové silniční sítě v druhé polovině
20. let 19. století), některé zdroje ho však datují do druhé poloviny 19. století. Dochoval
se na významném rozcestí dálkových tras
(a právě jeho umístění mimo obec je důvod,
proč se k milníku velice obtížně dohledávají v pramenech informace). Od roku 1958 je
zapsán jako technická kulturní památka.
Podobný milník v rámci Pardubického kraje najdeme už jen v městečku Chroustovice
u Chrudimě.
Autoři příspěvku budou čtenářům vděčni
za jakoukoliv informaci či historickou fotograﬁi týkající se milníku u Labětína.
Jiří Rejl a Matěj Pešta

Fotohádanka
V prvním vydáním ROŠTU
v novém roce pokračujeme
opět s fotohádankou. Přikládáme fotograﬁi a těšíme se na vaše odpovědi, které zasílejte na
e-mail: rost@mestoprelouc.cz.
Výherce obdrží malou věcnou odměnu.
Redakce Roštu
1/18
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Přeloučské školství

AKTUALITY ZE ZŠ PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
Florbal mladší žáci
Hudební dílna
V okrskovém kole mladších žá„Baroko
ků, které se konalo v Pardubické
na vlastní kůži“ – nafukovačce Na Dukle, zvítězili naprojekt hudební výchovy
pro 8. třídy
30. 11. se vydalo 47 žáků 8. tříd
do Muzea hudby v Praze. Praha nás
přivítala nevlídným mlhavým počasím. To ale nikomu nevadilo,
všichni byli v očekávání netradičního hudebního zážitku… Přes Václavské náměstí jsme prošli kolem
Národního muzea na Vltavské nábřeží, kde jsme se pokochali pohledem na Pražský hrad, Karlův
most a Petřínskou rozhlednu. V muzeu se nás ujala muzikoložka, která nás zavedla do učebny vhodné
pro náš program. Ten zahájila promítáním charakteristických architektonických ukázek a inspirací
k nim (inspirace baroka = mořská
vlna, voda a její pohyb…) Odtud
odvodila tvary barokního písma
a žáci měli za úkol podle vzoru
barokní abecedy vykreslit svůj barokní monogram. K ukázce hudby
patřil barokní vokální kánon Per
crucem, který jsme se společně
naučili zazpívat jednohlasně jako
kánon a nakonec i doprovodit na
boomwhackery – momentálně populární melodicko-rytmické ná-

ši chlapci v prvním utkání brankami Petra Křinky 3:1 nad ZŠ Polabiny
2. Ve druhém zápase pak přehráli
5:2 žáky ZŠ Štefánikova a vybojovali jasný postup do kola okresního, které bude odehráno v pátek,
15. prosince.
Góly: P. Křinka 2, T. Křinka, Gamper, Mrkvička.
Kromě výše jmenovaných ještě nastoupili: Kysilka, Prokop, Rokyta, Kade, Votápek a Kalous

Florbal starší žáci
Po těsném vítězství v okrskovém
kole odehráli starší chlapci okres
v Pardubicích. Zde obsadili krásné 5. až 6. místo. Krásné proto, že
polovinu týmu tvořili žáci mladší.
Okrsek:
MN – Smetanova
3:4
(Svoboda, T. Křinka, P. Křinka)
MN – Řečany
8:2
(Dostál 4, P. Křinka 3, Hlad)
MN – Choltice
5:1
(P. Křinka 2, Dostál, Svoboda, Hlad)

stroje = diatonické plastové trubky.
Na závěr celého programu dostaly
všechny dívky možnost vyzdobit
své tváře – podle barokního vzoru – bohatými barvičkami a třpytkami, aby se pak všichni naučili
tanec menuet tak, jak by ho tančili právě v době baroka. Žáci si odnesli mnoho zážitků, dojmů a nových poznatků o kulturním slohu
baroko. Před odjezdem zpět domů
ještě nemohla chybět procházka
po Karlově mostě a krátké volno
na Václavském náměstí. Všichni si
pak spokojeně sdíleli své dojmy
cestou rychlíkem do Přelouče.
Mgr. V. Pokorná
1/18

12

Okres:
MN – Polabiny 2
(P. Křinka)
MN Dašice
(P. Křinka 2)

Do každé třídy nejdříve vešel Mikuláš a za ním vběhli čerti, kteří děti polekali, ale vzápětí za nimi při-

šli andělé a ti děti bránili. Děti byly
připravené tak, že si pro Mikuláše
nacvičily hru na flétny, sborový
zpěv, básničky a vyrobily si roztomilé rohy. Andělé každého žáka odměnili malou sladkostí za krásnou
básničku a statečnost. V některých
třídách se objevily slzičky, ale také
dobrovolníci, kteří by šli s čerty do
pekla. Děti byly statečné a s čerty
se vyfotily. Mikulášská nadílka se
vyvedla, děti Mikuláši slíbily, že budou hodné… Tak snad to dodrží.“
M. Mrázková, 9.A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.

Soutěž S-ROBOT

Adventní sobota ve škole

Spaní ve škole

Ve středu 29. listopadu se naši
žáci zúčastnili soutěže v robotice
na SPŠE Pardubice. Soutěžily dvoučlenné týmy ve složení Jaroslav
Hlad a Tomáš Horyna z 9. A a Matěj Klenka a Daniel Kuba z 9. B. Jejich úkolem bylo sestrojit robotické
vozítko, které co nejrychleji převeze po předem dané trase co největší počet míčků. Oba týmy zabodovaly a Matěj s Danem se umístili
na druhém místě a Jarda s Tomášem skončili na místě třetím. Oběma týmům blahopřejeme.
Mgr. P. Chotěborská

V sobotu do školy? Nikdy. Přesto k ní 2. prosince ráno zamířilo nejméně 150 dětí se svými rodiči nebo prarodiči. Před budovou 1. stupně
je přivítala paní ředitelka a zazpívali jim žáci 5. A. O tom, co se ve škole
vlastně dělo, napsali tito žáci při hodině slohu reportáže, ze kterých
vybíráme: „Moc se mi líbila výzdoba a vánoční dílny. Každý si mohl
vyrobit svícen z papíru, ze skleničky nebo keramiky, hvězdičku z korálků, andílka, stromeček, kapříka z pedigu, soba z lízátka… S kamarád-

Třídní učitelka 7. B s dvěma kolegyněmi připravila pro rodiče svých
žáků zajímavý předvánoční dárek. Zatímco oni mohli prožít doma
klidný páteční večer bez svých ratolestí, děti pod pedagogickým dohledem hrály různé hry stmelující kolektiv, bály se na stezce odvahy,
vyřádily se na diskotéce, přespaly ve spacáku na karimatce a teprve
po snídani se rozloučily. Věříme, že společné zážitky přispějí ke zlepšení vztahů mezi spolužáky.

Nejlepší ve šplhu
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Na turnajích reprezentovali naši školu: Dostál, Chyba, Svoboda, Král,
D. Urban, Hlad, P. Křinka, T. Křinka,
Rokyta, Kade, a Votápek
Mgr. M. Bulušek

leden 2018

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství
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kou jsme si tvoření moc užily… Nejvíc mě zaujal sněhulák z kelímků
a básničky na každý den v prosinci… Nejdéle jsem se zdržela ve vánoční cukrárně… Vše bylo zdarma… Líbilo se mi, že jsme v cukrárně dobrovolně přispěli a peníze pak půjdou na potřeby pro děti z naší školy… Mé hodnocení je pět hvězdiček…. Všem se líbilo všechno… Za
mě nádherná akce.“ Věříme, že i ostatní návštěvníci vnímali předvánoční atmosféru podobně a příjemně se naladili. Děkujeme všem obětavým příznivcům naší školy, kteří napekli dobroty do vánoční cukrárny
(všechny se snědly), pedagogickému sboru a všem pomocníkům, kteří
se podíleli na hladkém průběhu této velké akce.

Žáci 1. stupně se zúčastnili tradiční soutěže ve šplhu pořádané ZŠ Řečany n. L. a obhájili svá prvenství z minulých let. V konkurenci sedmi
škol získali pohár pro absolutního vítěze. Program již 18. ročníku této
soutěže byl obohacen sportovním vystoupením kickboxu a mikulášskou nadílkou. Blahopřejeme a děkujeme všem za skvělou reprezentaci školy.
1. místa: Natálie Kudláčková, Pavel Mencl, Kateřina Horká
2. místa: Klára Klímová, Laurella Domniku, Andrea Stejskalová, Jan
Charouzd, Ella Fialková, Jakub Lauryn
3. místa: Milan Janů, Lukáš Luňáček, Anna Vysoká, Patrik Hubka
Florbalisté 2. stupně, kteří se umístili na 2. místě v okrskovém kole za
ZŠ Masarykovo nám. Přelouč, narazili v okresním kole na silnější soupeře a do bojů o medailové pozice už nezasáhli.

Ohlédnutí
za dalšími předvánočními akcemi
• za literaturou do městské knihovny – zážitková literatura spojená s hledáním informací o životě a dílech spisovatelů – 7. ročník
• exkurze do Poniklé a seznámení s výrobou vánočních ozdob – 3. ročník
• program Střediska preventivní péče Semiramis – 7. ročník
• výchovný koncert „Jak šli muzikanti do světa“ – 2. ročník
• filmová vánoční představení Paddington 2 (1.–4. ročník), Přání k mání (5.–9. ročník)




Mikulášská nadílka
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Dne 5. 12. 2017 do naší školy
v Přelouči přišel Mikuláš, andělé
a čerti. Převlečeni za ně byli někteří žáci 9. ročníku. Mikuláš chodil na
nové budově školy, kde navštívil
žáky prvního až čtvrtého ročníku.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
te. Za svůj život vychovala velkou řadu žá- vyráběné z kukly bource morušového. PoAdventní koncert
ků, z nichž se někteří stali profesionálními loletní výstava výtvarného oboru ve ChvaleUž tradičně zahajuje ZUŠka náročné
předvánoční období Adventním koncertem. Vzhledem k hojným návštěvám v předešlých letech jsme se letos rozhodli uspořádat dva koncerty za sebou. Na jevišti se
představili žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru, dva pěvecké
sbory a přípravný dechový orchestr. V pestrém programu převažovala čísla s vánoční
tematikou, bylo velmi zajímavé sledovat,
jak se toto období odráží v jednotlivých
uměleckých oborech. Doufáme, že se podobně vydaří i ostatní vánoční koncerty, na
kterých se bude naše škola podílet. Zveme
tímto naše příznivce i na každoroční Tříkrálový koncert, který bude naše škola pořádat
ve spolupráci s Charitou Přelouč v neděli
14.1.2018 od 15 hodin v kostele sv. Jakuba
v Přelouči.
Petra Lojínová

Vynikající úspěch
mladého klavíristy
Nadějný mladý klavírista Adam Jelínek se
po úspěších v minulém školním roce, stříbr-

ném umístění v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ, stříbrném na Prague Junior Note
a zlatém na soutěži B. Martinů v Poličce, nedávno zúčastnil velmi prestižní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad
Labem. Tato dvoukolová soutěž s převahou
zahraničních účastníků patří k nejvýznamnějším soutěžím tohoto typu v rámci celé
Evropy. V obrovské konkurenci získal Adam
stříbro a ve své kategorii třetí nejvyšší počet
bodů, což je bezpochyby fenomenální úspěch.
Adamovi gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Adamův talent a pracovitost jsou samozřejmě stěžejní částí jeho
úspěchů, ale stejný podíl na nich má i jeho
pedagožka, Mgr. Jaroslava Baboráková, které bylo už podruhé v krátkém čase uděleno
zvláštní ocenění za vynikající pedagogickou
práci, nejprve v Národní soutěži ZUŠ, nyní
na soutěži Virtuosi per musica di pianofor1/18
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hudebníky a pro ostatní je hudba celoživotní zálibou. Její zkušenosti, dlouholetá praxe,
neustálý zájem o dění v oboru a zejména
neutuchající obdivuhodná energie z ní činí
jednoho z nejlepších pedagogů, kteří kdy
na naší škole působili. Gratulujeme, přejeme další úspěchy a jsme pyšní, že někoho
takového mezi sebou máme.
Petra Lojínová

ticích bude 1. 2. 2018 od 17 hodin a jste na
ni srdečně zváni.
Martina Panchártková
pedagog výtvarného oboru

Úspěchy mažoretek

Působiště
výtvarného oboru
ve Chvaleticích
Výtvarný obor ve Chvaleticích se už delší dobu zabývá projektem Zvíře v historických epochách, jehož cílem je žáky seznámit
s dějinami umění. Žáci nalézají nové zkušenosti i estetické prožitky, rozvíjejí fantazii
a z hodin si odnášejí přidanou hodnotu –
informaci, kterou řeší v dalších výtvarných
řadách. V minulosti jsme se věnovali pravěku, starověkému Egyptu a antickým legendám, od září jsme zvolili téma starověká Čína. Naše výtvarné prostory ve Chvaleticích
se brzo zaplní obrázky langura čínského –
opičky, která je jedním z nejvzácnějších primátů na světě a ve starověku byla oblíbená
jako ozdoba stěn a nádob. Čínští draci nás
zajímají svými schopnostmi a symbolem moci a v neposlední řadě si připomínáme významné objevy v Číně, jako jsou například
modrý čínský porcelán, papír nebo hedvábí

Za poslední měsíc se mažoretky ZUŠ Přelouč pod vedením Jarmily Pavlíčkové zúčastnily hned třech soutěží. První se konala v sobotu 4. 11. v Hranicích na Moravě. Z ní si
naše mažoretky v různých kategoriích dovezly celkem 4 medaile – dvě za druhé místo a dvě za třetí. Měsíc na to (3. 12.) se soutěžilo v Pardubicích na soutěži s názvem
Timedance cup. I odsud si mažoretky přivezly krásná umístění – jednu první a jednu
druhou cenu. Do třetice se mažoretky vydaly soutěžit 4. 12. do Chrasti u Chrudimi.
Na soutěži s názvem Chrastecká korunka
si vytančily dvě první místa. Děkujeme za
skvělou reprezentaci školy a gratulujeme.
Michal Chmelař

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Na dva dny do adventního Bavorska
Sekce německého jazyka pořádala ve dnech 7. a 8. prosince 2017 na přání žáků adventní
zájezd do Bavorska.
Navštívili jsme nejkrásnější pamětihodnosti Mnichova
a Norimberku, ochutnali jsme
typické bavorské speciality,
mezi kterými nechyběly klobásky, vánoční dětský punč,
svařené víno, ovocný chlebíček, pečené kaštany, norimberské perníčky.
Němčináři měli možnost
pohovořit si s rodilými mluvčími a procvičit si tak své znalosti němčiny. Pochválit bych chtěla všechny, kteří se osmělili a rozmlouvali s místními obyvateli na vánočních trzích, v muzeu nebo v cukrárně či hospůdce. Zjistili, že není třeba se
bát, že opravdu mnohému rozumějí, že dokáží vyjádřit to, co potřebují a že Němci jsou
vstřícní a milí lidé.
Adventní atmosféra v Bavorsku je plná vůní, světýlek, vánočních stánků, pohody a dobré
nálady. Doporučujeme všem.

Pišqworky 2017
Každý z nás tu hru zná. Kolečka, křížky
a čtverečkovaný papír. Na první pohled primitivní zábava, sloužící k zahnání nudy o přestávkách (a přiznejme si to – někdy i během vyučování). Málokdo ovšem tuší, že
tahle hra může být zajímavou strategickou
a logickou výzvou, ve které existují podobné
kombinace, strategie a algoritmy jako v deskových hrách typu šachy nebo go. A málokdo také ví, že
v piškvorkách se dá soutěžit,
a to na mnoha výkonnostních
úrovních. Sérii turnajů pro studenty základních a středních
škol pořádá už desátým rokem
spolek Sudent Cyber Games
ve spolupráci s brněnskou Masarykovou univerzitou.
Dva týmy našich gymnazistů se právě do téhle velké
piškvorkové výzvy zapojily. 24. listopadu
(kdy se konalo oblastní kolo na pardubické
Mozartovce) a 27. prosince (to se na gymnáziu Dašická, rovněž v Pardubicích, uskutečnilo kolo krajské) tak zasedli reprezentanti
naší školy k duelům se svými vrstevníky z různých středních škol kraje. Během pátečního
oblastního klání se oba naše týmy probojovaly do ﬁnále, kde se utkaly v nelítostném
souboji. Nakonec v něm zvítězil tým s názvem Rósthorňáčci (Eliška Stárková, Aneta
Kolářová, Lucie Novotná, Dan Rawsthorne
a Filip Marek) nad hráči z Kanálové mřížky

Dny otevřených dveří
a informační odpoledne
GYMNÁZIUM 8. 2. 2018 15.00–18.00
SOŠ
10. 1. 2018 13.00–18.00
(Markéta Novotná, Eliška Czaganová, Kateřina Hammerová, Šimon Dvořáček a Vít Morávek) a Přeloučští tak první část soutěže
zcela ovládli.

Konference
„Digitální technologie
ve výuce“

leden 2018
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Členky sekce anglického jazyka se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnily již sedmého ročníku celostátní konference Digitální technologie
ve výuce, kterou pořádá NIDV.
Konference je zaměřena na představení
novinek ve výukových technologiích a jejich
následného využití ve výuce. Mgr. Bc. Jana
Brandová vedla na konferenci dva workshopy zaměřené na využití internetových zdrojů ve výuce anglického jazyka a představila
kolegům, učitelům z celé ČR, různé didaktické postupy, které k výuce anglického jazyka na našem gymnáziu využíváme.

Best in English 2017
Poslední listopadový den se nejlepší angličtináři z oktávy a septimy zúčastnili mezinárodní on-line soutěže v anglickém jazyce, Best
in English. V rámci školy se na prvním místě
umístil student oktávy Tadeáš Tůma, který
získal 89,5 bodů z celkových 98. Celkové výsledky všech 15 000 účastníků z různých zemí Evropy budou známy do konce prosince.

Nabídka studijních oborů
pro školní rok 2018/2019
OSMILETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ
POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
79-41-K/81 Gymnázium – PRIMA
(pro žáky 5. tříd ZŠ)
79-41-K/81 Gymnázium – KVINTA
(pro žáky 9. tříd ZŠ)

V krajském kole už bohužel tolik štěstí
neměli a někteří zkušení soupeři se ukázali
nad jejich síly. V turnaji na sebe narazili už
v základní skupině a také díky tomu v konečném pořadí obsadili čtvrté a sedmé místo. Díky suverénně nejnižšímu věkovému průměru a zajímavým herním variantám však
dokázali zaujmout jak organizátory celé akce, tak své protihráče a svou kůži v žádném
z utkání neprodali lacino.
(Více informací o turnaji, včetně oﬁciálních reportáží a fotogalerie, hledejte na pisqworky.cz.)

ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ
POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
34-53-L/01 Reprodukční graﬁk,
graﬁčka pro média
TŘÍLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ
POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S VÝUČNÍM LISTEM:
34-52-H/01 Tiskař na polygraﬁckých strojích
34-53-H/01 Reprodukční graﬁk, graﬁčka
33-56-H/01 Truhlář
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových
vozidel – automechanik
23-51-H/01 Strojní mechanik – zámečník
Pro uchazeče oborů SOŠ nabízíme možnost
ubytování v domově mládeže.
1/18
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Umění a věda v Přelouči
Ona je úspěšná hornistka a on badatel na poli vědy. Oba žijí v Přelouči, studují na gymnáziu v Přelouči a jsou ve svých osmnácti letech velmi úspěšní nejen u nás, ale i v zahraničí. Určitě o nich ještě uslyšíme. Představuji vám slečnu Kateřina Soukupovou a pana
Jana Blahu.
Kateřino, hrajete na lesní roh, jak jste se
k tomuto hudebnímu nástroji dostala?
K lesnímu rohu jsem se dostala vlastně
úplnou náhodou. Jako malá jsem si vysnila
trumpetu a začala na ni hrát v místní základní umělecké škole. Už si upřímně ani moc
nepamatuji, jak mi to vlastně šlo, ale po nějaké době mi můj učitel nabídl právě hornu.
V té době na ni v orchestru totiž nikdo nehrál. A ačkoliv jsem v tu chvíli ani nevěděla,
jak ten nástroj vlastně vypadá, jsem jeho návrh odkývala a u horny už zůstala. Hrát jsem
začala v devíti letech.
Jak často přehráváte či trénujete?
Vzhledem k tomu, že nehraji jen sólově,
ale jsem i členkou místního orchestru, strávím poměrně značnou část svého volného
času v „zušce“. Momentálně jsou to čtyři
dny v týdnu. V těch zbylých třech dnech potom cvičím, když mi zbyde čas. Ideální by
samozřejmě bylo najít si pro hornu každý
den aspoň chvíli, ale bohužel to není vždy
úplně možné.
Jaké jsou vaše největší úspěchy?
Úspěchů jsme dosáhli v mnoha domácích
i zahraničních soutěžích a na mnoha prestižních koncertech našeho orchestru. Dále mě
napadá třeba náš žesťový kvintet, se kterým jsme před dvěma lety zvítězili v ústředním kole soutěže základních uměleckých škol.
Když bych to měla vzít více z té individuální
stránky, tak zmíním například mezinárodní
soutěž v Brně, kde jsem v roce 2015 obsadila třetí místo. Za svůj největší úspěch ale
rozhodně považuji mou letošní účast v projektu s Českou ﬁlharmonií, kam jsem se dostala právě díky poměrně dobrým umístěním v různých soutěžích. V průběhu několika
měsíců jsem měla možnost společně s ﬁlharmoniky a dalšími žáky základních uměleckých škol zkoušet krásný koncertní program
zahrnující díla Antonína Dvořáka, Ludwiga
van Beethovena a Edvarda Griega. Celý projekt potom vyvrcholil 4. června koncertem
v Dvořákově síni pražského Rudolﬁna. Byl
to pro mě neuvěřitelný zážitek.
Co Vaše plány po maturitě?
Otázky ohledně mojí budoucnosti a toho,
co chci po odmaturování dělat mě vždycky trochu vyvedou z míry, protože to ještě
1/18
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přesně nevím. Poslední dobou začínám uvažovat o tom, že bych zůstala u toho, co mě
baví ze všeho nejvíc – právě u hudby. Zvažuji konzervatoř nebo nějakou podobnou
školu s hudebním zaměřením. Snažím se ale
uvažovat racionálně a pokud bych se takhle skutečně rozhodla, chtěla bych toto studium spojit s kombinovaným studiem na
nějaké jiné vysoké škole, abych měla jakási
zadní vrátka, kdyby mi to v hudbě třeba
nevyšlo. Baví mě jazyky, sociální vědy, jsem
obecně spíše ten humanitně zaměřený typ
studenta. VŠ bych volila v nějakém takovém
duchu. Ale kdo ví, maturuji až příští školní
rok (stále se sama sebe snažím přesvědčit, že
je to ještě dostatečně daleko ☺) a třeba se
mi do té doby kompletně změní pohled na
svět a já budu chtít dělat něco úplně jiného.
Můj momentální postoj je však nakloněn
právě k hudbě.

Kvasinky tohoto rodu jsou nebezpečné
pro pacienty se oslabenou imunitou – po
transplantaci orgánů, s diabetes, předčasně
narození novorozenci. Tito pacienti jsou vystaveni zvýšenému riziku nakažení kvasinkami. V současné době u nás až 60 % nakažených pacientů těmito kvasinkami umírá.
Léky, které jsou dostupné, přestávají fungovat. Proto přišel na řadu výzkum, kterého se
účastním já a další 3 kolegové. Ačkoliv má
organizmus miliony různých enzymů já studuji jeden jediný speciﬁcký enzym, který by
mohl teoreticky sloužit jako potencionální
cíl léčby.

Vysvětlete nám laikům, co to znamená?

(KLAS)

Zprávy z KLASu
Listopadové počasí už většinou nepřeje
výletům do zajímavých míst našeho kraje,
proto jsme se sešli opět v naší klubové místnosti. Ještě, že se dostavilo jen 18 členů, jinak
bychom měli problém s místem. Na programu jsme měli cvičení paměti, pozornosti,
postřehu i logického myšlení. Všichni jsme

si připomínali to, co jsme měli kdesi zasunuté, procvičovali schopnosti kombinovat,
přemýšlet a rychle reagovat.
Dvě hodiny nám utekly jako voda. Na přání členů jsme v adventním čase opět připravili výlet do Prahy. Kromě adventně vyzdobeného Staroměstského náměstí a dalších
pražských ulic jsme si opět objednali průvodkyni paní Kratochvílovou, kterou už většina
z nás zná. Provedla nás dvěma synagogami
a obřadní síní židovského města. Byli jsme se-

Jaké máte plány po maturitě?
Rád bych se dostal na vysokou školu hlavně v zahraničí, mám jich vybráno více, třeba
Univerzitu v Edinburgu, Londýně, v Americe.
Kromě toho bych se měl dostat i na VŠ tady
u nás v Čechách. V zahraničí se nedělají přijímací zkoušky jako tady u nás, ale musím odeslat přihlášku, testy z angličtiny, sepsat eseje a motivační dopisy, kde se musím obhájit,
proč by mě právě ta daná škola měla přijmout. Plánů mám hodně, uvidím, co vyjde.

známeni se zvyklostmi a tradicemi Židů. Sice pršelo, ale zajímavé téma vše vynahradilo.
21. prosince se sejdeme před Vánocemi.
Využili jsme nabídky základní a praktické školy Svítání. 3 bubeníci nám přijedou zahrát
a pokusí se něco nás naučit. Mimo jiné si vyrábíme svícen a ozdobíme ho přírodními
materiály.
V dalším roce nás opět čekají výlety, vycházky, společná setkání i tvořivé chvíle.
Kubátovi

Nepozornost
Na konci prosince si obvykle dáváme nějaké předsevzetí do roku následujícího a zároveň hodnotíme rok předešlý. Co se týká dopravního provozu, statistiky nejsou ještě plně
zpracovány, ale z předběžných výsledků nám
vystupují nehody mezi chodci a řidiči vozidel
z důvodu nepozornosti. Již v uplynulých letech
studie renomovaných institucí poukazovaly
na zvyšující se výskyt těchto kolizí. Přestože se
ve výsledném počtu jedná o jednotky procent, neměli bychom jejich příčiny podceňovat. Zvláště pak uvědomíme-li si, že nerovný
střet chodce a vozidla většinou končí smrtí či
těžkým zraněním. Obětí srážky jsou nezřídka
děti a mládež sledující více display svého telefonu či tabletu, než dopravní dění. Na straně
viníků pak najdeme buď telefonujícího řidiče
suveréna, který si přístroj přidržuje k uchu ramenem a ruce zaměstnává zapalováním cigarety anebo třeba vyjukaného nováčka zahleděného na obrazovku navigačního přístroje.
Přičemž suveréni jasně převládají. Liší se mezi
sebou jen tím, co odpoutává jejich pozornost.
Společným jmenovatelem k účasti na těchto
nehodách je téměř vždy sledování elektronického přístroje, bohužel z důvodů nesouvisejících s bezpečným pohybem v silničním provozu. Statistické bilance uplynulého roku sice
nenabyly přesnějších rysů, ale téma na předsevzetí už máme, nemyslíte?
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista

Kolik času trávíte v Praze v rámci tohoto
výzkumu?
Minulý školní rok jsem měl individuální
plán a trávil jsem tam každý měsíc celý týden. Chtěl jsem dělat vědu hlavně rukama,
být přímo u toho. Letos jsem se vrátil k normálnímu studiu a v Praze jsem tak 2x do měsíce, důležitá je pro mě maturita a příprava
na další studium. Jsem stále jen student gymnázia, ostatní kolegové jsou již minimálně
vysokoškoláci.
Jaká ocenění jste již získal?
Ocenění je hodně a cením si jich asi všech
stejně. Hlavně bez jednoho ocenění by nenásledovalo další. Prvním je v roce 2014 cena Nadačního fondu Neuron na podporu
vědy, můj dětský vědecký sen. Přál jsem si
dělat vědu, poznat, co to všechno obnáší
a díky této ceně jsem se dostal na stáž do
Ústavu AV a dostal se tak vlastně k tomu výzkumu kvasinek. Následovala další ocenění,
3. místo na mezinárodní středoškolské konferenci I-SWEEEP, 4. místo na největší středoškolské konferenci světa Intel-ISEF v kategorii Biochemie. Poslední pak Česká hlavička
letos na podzim. Od ministra školství jsem
převzal i pamětní list za úspěchy v zahraničních soutěžích.

Honzo, čím se zabýváte a co vám přineslo
letošní cenu Česká Hlavička – Genus?
Jednoduše mě baví dělat vědu. Zhruba od
tercie jsem začal dělat různé školní i mimoškolní projekty. V současné době pracuji na
Ústavu organické chemie a biochemie Akademie vět ČR, kde se již třetím rokem věnuji
výzkumu patogenních kvasinek Candida parapsilosis.

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
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Inzerce

Oběma přejeme, ať se jejich přání a plány
postupně plní a děkuji za rozhovor.
Marcela Gryčová
1/18
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MĚSTSKÁ POLICIE
informuje

Vážení čtenáři, v minulém čísle jsem vynechal článek o historii bezpečnostních sborů. V dnešním
čísle se k „seriálu“ vracím. Tentokrát to bude o postavení obecních sborů za první republiky.

Postavení obecní policie
Z informací uvedených v minulém článku je patrno, že výkon policejní služby byl
v první republice především v rukou policie státní. Odlišné postavení měla pouze „statutární“ města. Tyto statutární obce vykonávaly na svém území udržování
veřejného pořádku v přenesené působnosti, vlastními bezpečnostními orgány.
V případném vážném ohrožení veřejného
pořádku mohli být členové těchto bezpečnostních sborů na určité období přibráni k státní policii.
V tomto případě jim také samozřejmě
příslušela stejná práva jako policii státní.
Úkolem obecních bezpečnostních sborů bylo především dohlížení na veřejný
pořádek a jeho udržování. Mimo to měly
vykonávat tzv. Policii mravnostní, policii
stavební apod. Nadřízeným těchto sborů
byl starosta, ten měl ve své pravomoci také právo trestat přestupky. Strážníci obecních bezpečnostních sborů také dohlíželi
na ochranu majetku a osob. Dohlíželi na
dodržování zavíracích hodin v hostincích,
včasné odklizení sněhu z komunikace,
kontrolovali dodržování zákazu volného
pobíhání psů, dohlíželi na dopravní situaci apod.
Obecní bezpečnostní sbory byly zřizovány a ﬁnancovány samotnou obcí, a to
podle stejného právního předpisu jako
policie státní. Strážníkem se mohl stát občan, který prošel výběrovým řízením, poté
složil slib starostovi. Nejdříve se stal tzv.
prozatímním strážníkem, a to na dobu
jednoho roku, potom musel složit zkoušku a uspěl-li, stal se pomocným strážníkem. Až po dalších čtyřech letech služby
se mohl stát „hotovým“ strážníkem.
V čele obecního sboru stál vrchní strážník, který byl podřízen starostovi, a který
řídil veškerou činnost sboru. Všichni členové museli navštěvovat tzv. měsíční školu, kde byli školeni státním policejním úředníkem.
Za porušení kázně byli strážníci trestáni různými způsoby. Tak například za opilství ve službě mohl strážník dostat ústní
výstrahu, ale také mohl být propuštěn.
Vlastní výkon služby se prováděl nepřetr1/18

18

/ 28ý

Napsali nám

žitě po dobu 24 hodin, poté následovalo
volno, opět 24 hodin služby.
Strážníci museli být příkladem všem
občanům, co se týče ctnostného chování
a museli vždy vystupovat důstojně a slušně. Problematika ctností je aktuální i v současnosti, bohužel ne vždy se představa shoduje s realitou. Například podle výzkumu
provedeného v 90. letech 20. století požaduje občan, aby byl policista (strážník) především neúplatný, slušný a na vysoké odborné úrovni.
Nutností byla dobrá znalost právních
předpisů. Členové sboru nesměli být využíváni pro soukromé účely, byli-li k tomuto povoláni, mohli odmítnout rozkazu. Což jim v případě oprávněných rozkazů
nepříslušelo. Při jednání s občanem museli dbát jeho vážnosti, vykat mu a museli
být řádně ustrojeni. Zajímavostí je, že při
výkonu služby se nesměli bavit s veřejností, nesměli kouřit apod. Přísná pravidla platila také mimo službu. Strážníci se
nesměli politicky angažovat, např. nesměli navštěvovat politické demonstrace. Nesměli se opíjet, na veřejnosti se museli vždy
chovat slušně (to platilo i pro členy jejich
rodiny), měli se vyhýbat osobám se špatnou pověstí, a dokonce nesměli vykonávat vedlejší zaměstnání.
Při provádění zákroku měl strážník povinnost prokázat se služebním číslem, nemusel však udat své jméno. O všech služebních záležitostech byl povinen zachovávat
mlčenlivost. Nesměl si zařizovat ve službě soukromé věci a ani po službě nesměl
zneužívat své postavení tak, aby mu z něj
plynuly nějaké výhody. Samozřejmě, že
bylo taktéž nepřístupné brát jakékoliv
„úplatky“.
Samotný výkon služby byl prováděn
dle instrukcí nadřízeného, hlídka měla při
obchůzce „kontrolní body“, které musela
dodržovat. Pokud tak neučinila, oznámila
důvody nadřízenému při služebním hlá-

šení po návratu z obchůzky. Pokud hlídka zakročovala proti pachateli, měla tak
činit ohleduplně, byla-li nucena použít
násilí nebo dokonce služební zbraň, k čemuž měla oprávnění, musela dbát nejvyšší opatrnosti a patřičné přiměřenosti.
O každém použití zbraně musel strážník
informovat nadřízeného. Členové stráže
měli také dle služebních instrukcí zasahovat a pomáhat při požárech, povodních,
vichřicích a podobných živelných katastrofách.
Obecní bezpečnostní sbory měly sice
omezenou místní působnost, ale pokud
to vyžadovala situace a rychlý zásah například k dokončení zákroku, mohly obecní sbory vykonávat svá oprávnění i mimo
obec. Kde jinak působilo především četnictvo. To platilo i obráceně.
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Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156
– ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail:
mp@mestoprelouc.cz
– neoznamovat akutní záležitosti,
které se musí řešit okamžitě
za městskou policii
Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč

Děkujeme sestře Kulakovské a celému kolektivu za vzornou péči
o naši maminku paní Jeřábkovou.
Bartákovi z Přelouče

a prožít nevšední zážitky. Mám za to, že víkend
si většina z nás užila a budu se těšit na další
takové.
Martin Pittner

Akce „13+“
O prodlouženém víkendu
17.–19. 11. jsme uspořádali na
chalupě poblíž Poličky dlouho
očekávanou akci. Jednou za rok
zveme starší skautky a skauty
na víkend s pracovním názvem
„13+“. Mají ochutnat činnost roverů a rádců, přiučit se znalostem
potřebných pro práci v družinách

Zprávy z VOLANTU
Minulý rok utekl jako voda, a už se bude otáčet nový kalendář. Ani loni jsme se nestihli nudit, stále bylo co dělat, co vyrábět, co se učit.
Prosinec jsme si udělali pohodový, adventní.
Přišel nás navštívit Mikuláš s čerty a andělem.
Celý měsíc jsme tvořili vánoční ozdobičky, věn-
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Skautské Casino
Skauti uspořádali v pátek
1. 12. malé Casino. Ve slušivém
obleku s balíkem peněz jsme propadli hazardu. Vyzkoušeli jsme
si několik tradičních i netradičních her. Věřím, že si mimo zažité vtipné chvíle všichni odnesli
i poučení, které je smyslem této
akce.
Martin Pittner

Světlušky
a vlčata
v pardubickém
Aquaparku
V sobotu 9. 12. světlušky a vlčata zaplnili pardubický Aquapark a užili si suprových 110 min
vodních radovánek.
Lukáš Spurný

Mikulášská besídka mladých hasičů
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se uskutečnila v Hasičském domě tradiční mikulášská besídka určená
především dětem z hasičského
kroužku a všem příznivcům sboru HS – ČHJ Přelouč. Mladí hasiči zde představili, co všechno
se v rámci kroužku naučili. Nejmenší děti z přípravky ukázaly,
jak má vypadat správná hudební rozcvička před každým sportovním výkonem. Skupina mladších žáků předvedla svou znalost tísňových telefonních čísel, hasičských i topograﬁckých značek
a v neposlední řadě i dovednost ve vázání uzlů. Starší žáci pro letošní besídku nacvičili speciální
scénku o hasičském zásahu při požáru garáže. V průběhu celého vystoupení dorazili samozřejmě i Mikuláš, anděl a čert. Ti zde však nenašli žádné zlobivé děti, které by si s sebou mohl čert
vzít do pekla, a tak Mikuláš s andělem nadělili všem dětem bohaté balíčky plné nejrůznějších
dobrot. Mikulášská besídka byla zakončena oblíbenou diskotékou. Celá akce měla velký úspěch
a účastníkům i hostům se moc líbila.
kolektiv vedoucích

ce, stromečky, přáníčka, dárečky pro rodiče,
učitelky, kamarády a ostatní blízké. Pekli jsme
cukroví. Perníčky, linecké, včelí úly, a všechno
jsme to potom snědli na vánoční besídce ☺.
Na rozloučení se zpívalo, tančilo, poslouchali
jsme koledy, pouštěli lodičky, holky házely střevíčkem, plnili jsme vánoční kvízy, nadělili jsme
si drobné dárečky pro radost, bylo to prima.
Máme na co vzpomínat. Po odpočinku a vánočních oslavách jsme se opět sešli všichni
v klubu a znovu se pouštíme do práce. Teď
v lednu, nás čeká příprava výstavy do městské
knihovny. V tělocvičně Sokola si uspořádáme
Sparťanské závody a budeme vylepšovat známky a pracovat na co nejlepším vysvědčení. Tvořit, vařit, uklízet, povídat si o zajímavých a důležitých tématech. A hlavně, budeme spolu☺.

Hledáme dobrovolníky
Na pomoc s doučováním a se psaním domácích úkolů. Ale také na realizaci volnočasových aktivit s dětmi. Někdo se rád věnuje sportu, někdo výtvarným aktivitám, někdo se rád
učí. Každý zájemce si může vybrat, v jaké oblasti se chce dětem věnovat, tak aby to bylo
přínosné pro něj i pro děti. Stačí, když přijdete
na dvě hodinky týdně. Nic víc. V klubu je sice
trochu hlučno, když se děti rozparádí, ale určitě se s námi budete cítit fajn☺. Více informací
vám rádi poskytneme na tel. 773 001 046 nebo
na emailu: volantops@seznam.cz.

Naše služby
Klub VOLANT
Po–Čt
13.30–17.30
Informační centrum, internet zdarma
Po a St
13.30–17.00
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ

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

Zprávy z Jakub klubu

Ocenění našich dobrovolníků

S příchodem vánočního času, jsme měli
v klubu spoustu plánů, které jsme si přáli
stihnout. V klubu jsme byli pouze do Vánoc,
takže nám moc času nezbývalo. Letos jsme
měli v klubu díky jedné dárkyni z Přelouče,
které tímto moc děkujeme, živý vánoční
stromek. Bylo tedy nutné si ho hezky ozdobit, takže šikovné ručičky našich dětí tvořily
vánoční ozdoby. U Vánoc nesmí chybět ani
cukroví, které jsme napekli. Děti si tak smlsly
na lineckém cukroví, pracinkách, máslových
tyčkách, rafaelu a piškotovém cukroví.

Pardubický kraj
každoročně pořádá v Pardubicích
při příležitosti mezinárodního dne
dobrovolnictví
Galavečer pro dobrovolníky a letos
to bylo 4. 12. 2017.
Za naše dobrovolnické centrum byli nominovaní:
Marie Vaničková,
Iva Immerová
a Radim Navrátil.
První jmenovaná
získala zvláštní cenu krajského radního Ing. Pavla Šotoly za svoji mimořádně aktivní
dobrovolnickou
práci v Domově
u fontány. Na našem setkání den
poté byli pak oceněni všichni naši
aktivní dobrovolníci. Gratulujeme
a děkujeme všem!
Pokud máte zájem
o dobrovolnictví,
scházíme se s dobrovolníky každý
poslední čtvrtek
v měsíci v Galerii
a vinotéce u Kotýnků od 15.30.
V lednu to bude 25.1.2018 a pozvali jsme hosta MUDr. Vítka Ullrycha. Téma setkání bude TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA OČIMA ONKOLOGA. Vstup volný.

Na začátku prosince přišel do klubu Mikuláš i se svou družinou. Na mikulášskou
besídku jako tradičně dorazily i děti ze školní družiny ZŠ Masarykovo náměstí. Před
příchodem našich hostů si všichni společně
zatančili na vánoční písně. Děkujeme tímto
také paní ředitelce a všem vychovatelkám
školní družiny za pomoc při realizaci.
Vánoce jsou považovány za nejkrásnější
svátky v roce, které by nám měly přinášet
radost, lásku a setkání s rodinou a přáteli.
Atmosféru vykouzlí vánoční stromek, vánoční cukroví, koledy a rozzářené oči dětí.
I v klubu jsme tedy oslavili Vánoce, děti pod
stromečkem našly spoustu dárků, ze kterých
měly radost. Každý si odnesl dárek, který je
zahřeje v zimním období a pak dostaly dárky, které budou využívat všechny děti v Jakub klubu (např. tenis na tyči, nové reproduktory k PC, pletací stůl či sadu na výrobu
mýdel a hravé tetování).
V lednu se budeme věnovat tématu závislosti, které bývá velmi často spojováno
s drogami, alkoholem a gamblerstvím. Závislosti však mohou mít mnoho podob a jsou
rizikové stejně jako užívání některé návykové látky. Cílem bude děti seznámit také
s jinými druhy závislostí, např. závislost na
PC. Píše se již nový rok, rok 2018, a proto
Vám všem přejeme hlavně zdraví, štěstí, úspěchy a kolem sebe jen dobré přátele.
Mgr. Mirka Škávová,
vedoucí služby
1/18
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Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Začali jsme nový rok. Zatím je neposkvrněný a neopotřebovaný. Otvírá se před námi něco nového. V nové skutečnosti čekáme příslib, že se všechno v nás obnoví a že
to bude lepší. První hodiny nového roku už
zase odplynuly do minulosti. Tak se i to nové každou sekundou zase opotřebovává.
Přejeme všem, aby přijímali to nové, co se
nabízí, novým srdcem, tak aby to mohlo
růst. Modlíme se za všechny, aby obnovili svá

srdce, vztahy, přátelství, partnerství a vztahy mezi spolupracovníky. Máme tu novou
šanci vydat se společně po nových cestách,
aby to nové v nás mohlo růst. Prosíme o požehnání pro tento nový rok, ať se stane rokem spásy, ve kterém se uzdraví, co je zraněné,
ve kterém se zacelí, co je rozbité, a ve kterém
vyrazí k novému životu to, co ustrnulo.
Za pracovnice naší služby,
Rita Levinská

Tříkrálová sbírka 2018
V prvních lednových dnech proběhne
v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Naše domácnosti navštíví opět
tři králové s přáním štěstí, zdraví a pokoje,
a všem občanům dají také možnost prostřednictvím organizací Charit v celé ČR přispět
potřebným. V našem regionu potkáte koledníky ve dnech 4.–7. ledna 2018.

Kde přesně koledujeme a ve který den,
je uveřejněné na webových stránkách našich
i na stránkách jednotlivých obcí a na vývěskách.
V loňské sbírce za rok 2017 vybralo v našem regionu celkem 111 skupinek koledníků rekordních 227 282 Kč. 65 % z výtěžku
zůstává u nás v Charitě Přelouč a tato částka byla použita v souladu se záměry na:
q Půjčovna kompenzačních pomůcek –
nákup 2 nových vozíků
q Služba Podpora rodiny – potravinová
pomoc pro rodiny v tíživé situaci, provoz
charitního šatníku, spoluﬁnancování akcí
pro rodiny
q Jakub klub – doplnění vybavení klubovny, nákup potravin na vaření s dětmi, projekt na rekonstrukci prostor a rozšíření kapacity
q Dobrovolnické centrum – spoluﬁnancování nákladů aktivit vykonávaných dobrovolníky u seniorů nebo s dětmi v Jakub klubu
Dalších 35 % výtěžku se pravidelně dělí
pro zahraniční humanitární a rozvojové projekty Charity Česká republika 15 % (např. pomoc pro Nepál, Sýrii, Ukrajinu, Haiti apod.),
Diecézní charita Hradec Králové 15 % (např.
Indie), 5 % je režie sbírky.
Záměr pro rok 2018 je podobný – opět
úhrada nákladů charitního šatníku, nákup
potravin, doﬁnancování aktivit s rodinami,
obnova vybavení pro jednotlivé služby, dokoupení kompenzačních pomůcek podle
aktuální potřeby, spoluﬁnancování rekonstrukce prostor Jakub klubu a příspěvek do

fondu pro mimořádné události v našem regionu. Letos začneme intenzivně s přípravou
projektu nové služby, která v našem regionu chybí a to sociálně terapeutické dílny
pro osoby se zdravotním postižením a s kapacitou 10 osob.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám
pomáhají v jednotlivých obcích, jenom s jejich pomocí dokážeme zorganizovat sbírku
v 50 obcích našeho regionu. Dále pak děku-

movaný film Zootropolis – město zvířat
v sobotu 13.1.2018 od 15.00. Každý koledník dostane vstupenku. Celkem se bude na
sbírce podílet 103 skupinek tj. přibližně
300 dětí!
Závěrem Tříkrálové sbírky bude již tradičně Tříkrálový beneﬁční koncert žáků
ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba, a to v neděli 14. ledna 2016 od 15. hodin, na který
jste srdečně zváni.

jeme žákům a studentům, kteří se na koledování přihlásili a také vedení jednotlivých
ZŠ a gymnázia za spolupráci při organizaci
a zajištění celé akce. Pro koledníky máme
připravenou odměnu formou filmového
představení v přeloučském kině, a to ani-

Děkujeme všem, kdo činnost Charity
podporujete, ať vás po celý rok 2018 provází Boží požehnání, zdraví a pokoj.
Zdenka Kumstýřová,
koordinátorka sbírky
+ Kašpar + Melichar + Baltazar 2018
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Napsali nám

KLENOTY PŘELOUČSKÉ PŘÍRODY
Zimní hosté
V zimním období pro
některé druhy ptáků nastává doba nedostatku potravy, proto odlétají do
míst, kde mají potravy dostatek, aby zimu přečkali
bez úhony. K nám zase přilétají ptáci ze severu, protože pro ně v místech jejich
hnízdění je potravy nedostatek. Proto také u nás
v zimě vídáme velká hejna
havranů, kavek, vodních
ptáků atd. Jedná se většinou o běžné ptačí druhy, ale kolikrát se mezi nimi najdou vzácné
druhy, kterým ornitologové říkají zimní hosté.
Nejideálnější místo na pozorování zimních hostů jsou nezamrzající vodní plochy. Na
Přeloučsku je to především řeka Labe u Přelouče a písníky u Mělic (dokud nezamrznou).
Zde můžeme mezi běžnými druhy pozorovat např. morčáky či potáplice, kdo bude mít
štěstí tak třeba kajky, turpany, kaholku atd. Zimní ptačí hosty uvidíme i na polích např.
káni rousnou, ze sov sovici sněžnou nebo krahujcovou. V ovocných sadech brkoslavy severní, na dnech vypuštěných rybníků sněhuli severní.
Vyrazíte-li v zimě na procházku, vezměte fotoaparát a třeba se vám poštěstí vyfotografovat zimního hosta, který dosud na území České republiky nebyl pozorován, po právu bychom ho mohli zařadit mezi klenoty přeloučské přírody.
Jiří Rejl
1/18
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Firma Fagus z Přelouče
V lednovém článku si připomeneme jednu
zajímavou přeloučskou ﬁrmu, která v Přelouči již před první světovou válkou vyráběla nábytek z ohýbaného dřeva. Jmenovala se Fagus
a zajímavostí je, že její přímý následovník existuje dodnes, byť již s jiným výrobním programem.

Firmu Fagus (v latině toto slovo znamená
buk) založil a vystavěl roku 1910 přeloučský sedlák Václav Linhart a Ladislav Topič. Podnikatelé zakoupili pozemky na severním okraji města (v lokalitě „Pod domy“). Stavba byla zahájena
v březnu a skončena v září 1910. Siluetu města
tak doplnila charakteristická industriální architektura a především vysoký komín. V počátcích
výrazně pomohl František Fiala, obchodní zástupce ﬁrmy Bernkop, která se zabývala podobnou činností. Počátkem 20. let 20. století
ale nastaly názorové neshody mezi Linhartem
a Topičem a Fagus byl roku 1923 dán do pronájmu Bohuslavu Vosmanskému. V roce 1929
byl pak původní majetek dvou bývalých společníků rozdělen a výroba ohýbaného nábytku
tak v Přelouči na přelomu 20. a 30. let 20. století skončila. Na počátku 30. let v části bývalé
továrny Fagus vybudoval Linhart ﬁrmu Jenta,
která vyráběla polévkové koření. V majetku ro-

Historie
diny zůstala Jenta až do roku 1948, kdy byla znárodněna a byla zde zřízena pekárna. Tu převzala po roce 1989 v restituci rodina zpět a ve
výrobě pečiva pod názvem Jenta pokračuje.
O Fagusu publikoval v letech 1926–1927
v časopise Krajem Pernštýnův velice zajímavý
článek František Dlouhý. Byla to tehdy podle
něj jediná východočeská továrna s tímto výrob-

ním programem. V článku detailně popisuje postup výroby. Na nádvoří areálu se dovážely latě,
kulatiny a prkna z buků, které vyrostly a byly
zpracovámy v Podkarpatské Rusi. Ve speciálních pecích se pak do dřeva pouštěla pára, tím
se stalo ohebné. Tento proces trval asi pět hodin a dřevěné tyče pak bylo možné stočit do
kruhu. V ohýbárně byly tyče formovány pomocí různých železných kruhů, polokruhů a dalších tvarů, na ty byly natočeny a připevněny
šrouby. V sušárně dřevo nechali dvanáct až patnáct hodin vyschnout, následně se sundalo z forem a drželo již tvar. Poté se polotovar různě
obráběl (pomocí pil, vrtaček, někdy se ke dřevu
modelovaly i ozdobné prvky). V hladírně výrobky stroje osmirkovaly, pak byly natřeny mořidly. Konečně ve šroubovně byly prvky různě
pospojovány, doplněny rákosovým pletivem
a židle byla hotová. Nakonec výrobky naleštili
šelakem, zabalili a odvezli na dráhu.

T. G. MASARYK A NÁŠ KRAJ – 4. díl
Prezident Masaryk
v Přelouči (pokračování)
Poslední zastávkou přeloučské návštěvy prezidenta T. G. Masaryka se stal podnik Železoprůmyslu. Jednalo se o právě dostavěný moderní průmyslový závod, na nějž později navázala Autozbrojovka, sídlící v areálu poté na
šedesát let. Masaryk si chtěl prohlédnout dílo,
které bylo za pomoci České banky postaveno
v krátké době jednoho roku. Za doprovodu ministra národní obrany Udržala a ministra vnitra Černého se Masaryk kolem 6.45 h vydal na
cestu. Byl již večer a nastávalo příšeří, která ztížilo prohlídku. Přesto si Masaryk Železoprůmysl
prohlédl, „pokud večerní šero dovolovalo“ a „vy1/18
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slovil se velmi uznale o práci“, která zde byla velmi rychle vykonána.
Železoprůmysl byl jakýmsi příslibem budoucích lepších časů. Vyrostl uprostřed hospodářské krize po první světové válce, přesto se slibně
rozvíjel, přibíral dělníky a budoval optimistickou vizi rozšíření sortimentu v brzké budoucnosti. Jeho výrobky měly ovládnout souš i říční
plochy. „Za ten čas vyrostla přeloučská továrna na oceloželezné vozy a kola a veškeré zboží
lisované, na kotlárnu a prvotřídně zařízenou
montovnu všech železných konstrukcí, zvláště lávek a mostů silničních a železničních. Pan
prezident dal si vyložiti další program továrny,
jejíž výkonnost a zaměstnanost je taková, že
při rostoucím počtu dělníků hodlá dále přikročiti ke stavbě bagrů, pontonů, člunů všeho dru-

Jaká byla produkce ﬁrmy Fagus? V reklamě
z roku 1913 (viz obrázek) nabízela veškerý nábytek z ohýbaného dřeva, vybavení do restaurací,
hostinců, biografů, divadel a dokonce i školní
lavice. Skládací židle dodala ﬁrma např. do biografu v Přelouči nebo v Praze 7 Na Maninách.
Hlavními produkty ﬁrmy ale byly židle a zajímavostí je, že většina z nich mířila (dle Dlouhého) do Spojených států amerických. Židle
určené na export bylo třeba opět rozložit, součástky byly pečlivě rozděleny, zabaleny do beden a odeslány. V jedné velké bedně bylo asi
třicet šest židlí. F. Dlouhý uvádí, že „dopravní
výlohy jedné židle v tomto balení z Přelouče do
New Yorku i se clem činí as 6 Kč.“ Pro americké
hotely vyráběli židle přímo na míru dle představy objednavatele (např. ve vzhledu francouzských a anglických židlí z 18. století). Tyto židle se pak užívaly slovy F. Dlouhého „ve většině
newyorských hotelů a sálů“.
Použitá literatura a prameny:
DLOUHÝ, František. Lidská práce. Fagus v Přelouči.
V továrně na nábytek z ohýbaného dřeva. Krajem
Pernštýnův, roč. 7, 1926–1927, s. 104–105.
LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad Labem. Přelouč: Knihtiskárna Otakara Ludvíka, 1926. 539 s.
Památník Tělocvičné jednoty Sokol v Přelouči, 1888–
1913. Přelouč: TJ Sokol, 1913.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města
Přelouče: díl třetí, 1848–1918. Přelouč: Město Přelouč, 2004. 307 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města
Přelouče: díl čtvrtý, 1918–1989. Přelouč: Město Přelouč, 2007. 365 s.
Městské muzeum v Přelouči, fond Tisky, Rodopis
rodu Linhartova a Novotných, sign. T 630.
Vzpomínky pamětníků (Jiří Rut)

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

hu a říčních parníků, pro něž zřídí loděnice.“
Masaryk ocenil také výhodnou polohu továrny nedaleko tří dopravních tras. První byla především hlavní železniční trať, jejíž jedna kolej
už tehdy procházela středem továrny. Druhou
pak byla silnice, spojující Přelouč a Železoprůmysl s jinými sídly české země. A do třetice tu
bylo regulované Labe a v této době živý (a v naší době prezidentem Zemanem připomínaný)
projekt Pardubicko-přerovského kanálu. Kdyby byl realizován, ležel by závod na říční dopravní tepně propojující Severní a Černé moře.
Byl-li by z Přerova propojen i s Odrou a Vislou,
staly by se české země nejdůležitější křižovatkou říčních dopravních cest a bylo by možné
plavit se z nich plynule do tří moří, kromě výše uvedených i do moře Baltského.
T. G. Masaryk se setkal se zástupci závodu
a těmi, kdo se podíleli na jeho vybudování. Jme-

novitě to byl předseda správní rady Rosenkrunc,
za Českou banku dr. Janda a ředitel podniku
ing. Novák. Prezident přijal také deputaci dělníků této továrny. (Celkem zaměstnával Železoprůmysl kolem stovky dělníků.)
Nastal čas loučení. Masaryk poděkoval za
uvítání a přijetí starostovi Přelouče Františku
Horáčkovi. Prezident také „ocenil jeho snahy
připoutati k zemědělské dosud Přelouči porozumění průmyslových kruhů“. (Citované pasáže jsou vybrány z městské kroniky.)
Kolona automobilů minula cukrovar, překonala regulované Labe a vydala se k Živanicím. Z Přeloučska se dostávala na Pardubicko.

Masarykův doprovod
Prezident Masaryk nebyl onoho dne jedinou
významnou osobností v našem městě. Několik
dalších tvořilo jeho doprovod. Prezident byl
(slovy městské kroniky) doprovázen „ministerským předsedou Černým, ministrem národní
obrany Fr. Udržalem, kancléřem dr. Šámalem,
plukovníkem Hoppem, podplukovníkem dr. Rejholcem, MUDr. Strnadem, legačním radou Janem Masarykem, tajemníkem Cranem“ a několika regionálními osobnostmi. Domnívám se,
že by si některá výše uvedená jména zasloužila alespoň stručnou charakteristiku.
Jan Černý (1874–1959) vstoupil ve dvacátých letech do nejvyšší politiky jako předseda
dvou úřednických vlád. V době návštěvy Přelouče byl stále ještě nazýván ministerským předsedou první úřednické vlády (1920–1921), která nahradila rozpadnuvší se vládu Tusarovu, na
jejímž zániku měla lví podíl krize sociální demokracie při odštěpení KSČ.
František Udržal (1866–1938) byl dlouholetým profesionálním politikem. Začínal mezi
mladočechy, ale vrchol jeho politické kariéry
je spjatý s agrárníky. Byl dlouholetým poslancem Říšské rady, vedle to i dočasně zemského
sněmu. Po vzniku republiky byl poslancem (revolučního i za republiky voleného) Národního
shromáždění, v němž v l. 1935–1937 končil ve
funkci senátora. Většinu 20. let strávil ve funkci ministra národní obrany a v této funkci navštívil i Přelouč. „Ta funkce velice vyhovovala
tomuto potomkovi staré české rodiny, který
s hrdostí dokládal svůj původ až k jednomu
zemanovi z doby husitské. Také armádě se zamlouval statný ministr, který znal nejen národní, ale i vojenské dějiny, měl rád vojáky a hleděl
si prestiže a popularity vojska. Vojáci oceňovali, že ministr zve prezidenta na prohlídku
střelnic, cvičných táborů i jiných vojenských
zařízení a že zavedl tradici Masarykovy účasti
na velkých vojenských manévrech.“ (z pamětí
A. Schenka) (Jednou takovou cestou v našem
kraji byla např. roku 1929 Masarykova návštěva Pardubiček, kde si prohlédnul cvičiště želez-

ničního pluku.) Udržal byl vždy prohradním
politikem a s Masarykem ho pojily nadstandardní vztahy. Masarykovy návštěvy Pardubicka v l. 1922, 1929 a 1930 byly spojeny i s návštěvou Udržalova statku v Dolní Rovni. Z těchto
návštěv byla nejzajímavější ta poslední – Masaryk tehdy inkognito docestoval do Pardubic
a mnohé obyvatele překvapil při své procházce ulicemi města, mj. kolem svého pomníku.
Druhý den pokračoval prezident do Dolní Rovně, kde se účastnil svatby dcery Františka Udržala. Udržalova politická kariéra tehdy vrcholila, na přelomu 20. a 30. let vykonával funkci
předsedy vlády.
Přemysl Šámal (1867–1941), advokát a politik spjatý s realisty a počátky národní demokracie, byl především statečným mužem – účastníkem prvního i druhého domácího odboje.
V době první světové války stál v čele proslulé
Maﬃe. Za první republiky začínal jako poslanec Revolučního národního shromáždění a starosta Prahy, většinu 20. a 30. let strávil ve funkci vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.
Byl již starým mužem, když se rozhodl účastnit
i druhého domácího odboje. Jako čelný představitel odbojové organizace Politické ústředí
byl zatčen gestapem a roku 1941 popraven.
Jan Masaryk (1886–1948), prezidentův syn,
diplomat a politik. Po vzniku republiky se zcela ztotožnil s dílem svého otce. V dopisu otci
r. 1926 napsal: „Chci Ti slíbit, že se budu vždycky snažit plnit dle svých slabých sil povinnosti, které, jak se zdá, osud mi ukládá. Nemám
jiné ctižádosti než být hoden Tvého jména –
skromně a poctivě.“ Do Přelouče Jan Masaryk
přijel mezi dvěma úspěšnými diplomatickými
působeními v USA a poté ve Velké Británii. V exilové vládě za druhé světové války a v době poválečné byl ministrem zahraničí. Po komunistickém převratu jeho život předčasně ukončila
dosud jednoznačně neobjasněná smrt pod
okny bytu v Černínském paláci.
Světový rozměr doprovodu prezidenta dodává člen americké podnikatelské rodiny Craneů, která významně ovlivnila osudy T. G. Masaryka i jeho syna Jana.

Pokračování
Masarykovy
prezidentské cesty
Za tmy kolona automobilů dorazila do Živanic, kde pana prezidenta zajímala místní nová sokolovna, a přes Bohdaneč se přiblížila
k Pardubicím. „Z dáli zářila vstříc Kunětická hora, osvětlená tisíci plamenů. A hned zaplál v jasu bengálských ohňů pardubický zámek. Byla
to pravá pohádka! Celé Pardubice byly skvěle
osvětleny, zejména památná Zelená brána byla světly nádherně vyšňořena. Po uvítání starostou města Fr. Váchou se odebral p. prezident

do hotelu na Veselce, kde byl ubytován. Po večeři v rozhovoru projevil pan prezident vzácný zájem o město, jeho kulturu, průmysl a život,“ napsal F. K. Potěšil v Kraji Pernštýnův.
V neděli 24. září začal Masarykův oﬁciální
program v Pardubicích v 8 hodin ráno. Prezident navštívil radnici, zámek (tehdy už patřící
Muzejnímu spolku) a staveniště sokolovny.
Po Pardubicích následovala cesta do Sezemic,
kde Masaryk obdržel dvoje domácí trepky, a do
Dašic, kde se oči prezidentova doprovodu, včetně ministra obrany, zalily slzami při dojemné
recitaci místní sedmileté žákyně. Oběd byl
připraven v Dolní Rovni na statku ministra
Udržala. Odpoledne prezident navštívil ještě
Holice, Ostřetín a Vysokou, ze Zámrsku se
pak zvláštním vlakem vrátil do Prahy.
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Ohlas
Masarykovy návštěvy
v Přelouči
Druhá (a poslední) Masarykova návštěva
Přelouče je poměrně dobře zdokumentována.
Nejvíce podrobností o ní nacházíme v městské
pamětní knize, z tohoto zápisu pak vychází jak
Ledrovy, tak i Tetřevovy knižní dějiny našeho
města. Při přípravě podkladů pro tento článek
mne překvapila především nečekaně málo početná fotodokumentace této výjimečné události. Jsou mi známy pouze tři fotograﬁe (dvě
jsou součástí přeloučských muzejních sbírek,
jedna je vlepena v městské pamětní knize),
dvě z nich jsou téměř identickým pohledem
do sálu Záložny před návštěvou prezidenta,
třetí zachycuje čekající občany (viz minulé číslo Roštu). Není mi známa jediná fotograﬁe, na
které by byl zachycen sám prezident! Neskrývá některá přeloučská domácnost poklad v podobě veřejnosti dosud neznámých fotograﬁí?

Pár závěrečných slov
Při popisu prezidentovy návštěvy roku 1922
jsme mohli pozorovat Masarykův zájem o sokolské hnutí. Přečtěme si na závěr několik slov
pronesených Masarykem při zahájení výstavy
tělesné výchovy a sportu v Pardubicích 30. května roku 1931. „Často se mne lidé táží, jak prý si
udržuji zdraví. Velmi jednoduchá to věc. Sokoluji, sportuji, nebojím se vzduchu, slunce i vody, nepřejídám se a nepožívám alkoholu. Mám
celý den práce dost a mám také starosti soukromé i veřejné. Pochopil jsem, že člověk nežije kvůli legraci, ačkoliv může a má býti veselý a přijímati svět i život v naději, že běh
jednotlivcův, obcí, národa a lidstva je řízen rozumem a dobrotou, přesahující naše pochopení...“
(pokračování příště)
Martin Štěpánek
1/18
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘELOUČ
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Den přeslavný
jest nám přišel…
Mílí přeloučští občané, máme nový rok
2018, který nám připomíná 100 let od
konce 1. světové války, rok, v němž nevíme, co nás čeká,
a který přinese věci
nové v osobním, nebo společenském životě. V katolické církvi
jsme nový rok začali 1. nedělí adventní,
a v průběhu celého roku 2018 budeme číst
evangelium svatého Marka /rok B/, a příští
rok Lukáše /rok C/ a další rok Matouše /rok
A/, a tak pořád dokola. Janovo evangelium
je pak vkládáno, všude tam, kde text u Marka chybí, neboť má jen 16 kapitol, nebo o Velikonocích, a dalších svátcích. Doba vánoční
letos končí svátkem Křtu Páně, který připadá na 7. ledna, a kdysi podle starého kalendáře končila až 2. února na Hromnice. Letos
nám připadá doba postní na svatého Valentýna, ve středu 14. února a Velikonoce budou 1. dubna.
Prvního ledna slavíme Bohorodičky Panny Marie, není bohyní, je jen matkou Syna,
Boha, Ježíše Krista. Svědci Jehovovi ani muslimové Ježíše neuctívají jako Boha, jenom
jako výjimečného člověka, nebo proroka.
V katolické tradici máme učení o úctě k Panně Marii, NE o klanění Matce Boží. Je přirozeně spojené s klaněním se Bohu ve třech
osobách. Úcta a díky k matce je povinná:
1. Den přeslavný jest k nám přišel,
v němž má býti každý vesel.
Radujme se, veselme se,
v tomto novém roce.
2. Abysme k Vám za rok přišli,
A Vás ve zdraví zas našli.
Radujme se, veselme se,
v tomto novém roce.
3. Za rok se sejdem zas spolu,
připijem jeden druhému.
Piva, vína páleného,
na zdraví druhého.
4. Den přeslavný jest k nám přišel,
v němž má býti každý vesel.
Radujme se, veselme se,
v tomto novém roce.
1/18
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Sport

„Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ
na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“.
Exodus 20,12; a protože ji ctíme, jako Matku
Boha a Pána, Ježíše, je Bohorodičkou! Slavíme ji 1. ledna jako završení Oktávu Narození Páně. Pravoslavná a Řeckokatolická církev
slaví Vánoce až 6. ledna, i když 25.12 slaví
Narození Ježíše podle těla a 6. ledna Bohozjevení. A mají 40 dní půst. Na Slovensku zavedli pro pravoslavné a řeckokatolické věřící den 6. ledna jako den pracovního klidu
a děti mají delší prázdniny. Starobylá píseň
„Den přeslavný“ z roku cca 1693 o narození

dítěte, které je předpovídáno Izaiášem a narozené v Betlémě, se hodí do vánočního a novoročního repertoáru a připomíná důležitou věc, radovat se, veselit. Podle pořadu
„Tajemství těla“ se prý děti smějí denně 400x
a dospělí jenom 20x. Vážnost patří také do
života, ale chlad, pýcha, bezradostnost, smutek, jsou karty ďábla. Ježíš nám dává do rukou karty: důvěra, víra, naděje, pokoj a radost. Ať je toho dobrého letos hojně, víc jak
toho těžkého. Hodně štěstí, zdraví, a požehnání do Nového roku 2018 přeje Váš
Lubomír Pilka.

Alianční týden & Týden modliteb za jednotu
Česká evangelikální aliance pořádá ve
dnech 7.–14. ledna „Alianční týden modliteb“ za obnovu církve. Tématem je text
Zjevení 2 a 3 kapitola; 7 listů maloasijským
církvím. 18. – 25. ledna 2018 se pak budou
křesťané z různých církví společně modlit
za jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví:
Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle
(Ex 15,6).
Letošní texty pro Týden modliteb za jednotu připravili věřící z Karibiku. Právě oni
zakusili zrušení otroctví a vnímali je jako čin,

jimž Bůh přinesl svobodu. I v současnosti
podle autorů hrozí, že „problémy dnešní doby znovu zotročí lidské bytosti, stvořené k Božímu obrazu a podle Boží podoby, a znovu ohrozí jejich důstojnost. Lidská důstojnost je sice
nezcizitelná, často ji ale zatemňuje jak osobní
hřích, tak zlo obsažené v hříšných společenských strukturách.“ Texty obsahují návrh ekumenické bohoslužby a pasáže z Bible, modlitby a úvahy pro 8 dní. Jednotlivé části je možné také včlenit do vlastních bohoslužeb církví,
využít při studiu Bible nebo v soukromé modlitbě. www.ea.cz; www.ekumenickarada.cz

Renesanční Nešpory

lovéhradeckého regionu, jako ředitel ZUŠ
v Josefově p. Vlastimil Kovář; cca 5 lidí učí
v ZUŠ, soubor vede p. Ladislav Horký. Tzv.
„Duchovním otcem“ souboru je odborník
na starou hudbu, pan Michael Pospíšil, všestranný hudebník a zpěvák. Lze na závěr říci, že druhou adventní neděli jsme završili
způsobem slavnostním! Děkujeme za pěknou účast a kulturní zážitek.
L. Pilka

Pan Michal Ševít, je členem vokálně instrumentálního sboru La Bilancetta. Díky
jemu jsme soubor do Přelouče pozvali. Tento soubor se věnuje renesanční a barokní
hudbě. Předvedli nám zhudebněné Renesanční nešpory, Autor: Didacus Ortiz,
A. D. 1565. /večerní modlitba církve/. V jejich souboru působí hudebníci a zpěváci krá-

Hodnocení podzimní sezóny
A-týmu HC Jestřábi
Více jak polovina základní části je minulostí a na řadě je teď zimní pauza, která u nás
bývá tradičně vyplněna zejména zimní ligou. O přestávce tak bývá obvykle čas hodnocení výkonů týmu jako celku či jeho jednotlivců, statistických přehledů, plánování či
přehodnocování cílů. Do něčeho podobného jsme se pustili také my, aby vše mohl nakonec zhodnotit i člen vedení klubu Libor Komůrka.
Podzimní část sezony je za námi a co se
týče postavení v tabulce A-týmu Jestřábů
a nakonec i co se týká předváděné hry, můžeme být spokojeni. Patří nám 6. místo velmi vyrovnané prvoligové tabulky. Pouhé
3 body a jedno utkání k dobru máme dokonce na příčku druhou! Je nutné koukat
také za sebe a už v tuto chvíli máme na první NEpostupové místo do play-off komfortní náskok 17 bodů.
1. SK Jihlava
2. HBC Prachatice
3. SK Kometa Polička
4. HbK Karviná
5. TJ Snack Dobřany
6. HC Jestřábi Přelouč
7. SHC Opava
8. TJ HBC Olymp
Jindřichův Hradec
9. HBC JTEKT Svítkov
Stars Pardubice
10. Jungle Fever Kladno
11. HBK Bulldogs Brno
12. HBC Nové Strašecí
13. SK Kelti 2008
14. HBC Tygři
Mladá Boleslav
15. HBC Plzeň-Litice
16. TJ Tatran Třemošná

18
18
17
17
19
17
18

13
12
9
11
9
9
10

0
0
2
0
3
2
1

1
0
3
1
1
2
0

4
6
3
5
6
4
7

82:43
64:31
71:37
85:54
56:43
54:42
50:35

40
36
34
34
34
33
32

17 9 1 1 6 64:44 30
18
17
18
17
16

9
8
7
5
5

1
0
1
1
1

0
0
0
2
0

8
9
10
9
10

65:60
49:50
48:62
41:66
36:67

29
24
23
19
17

18 4 2 1 11 43:93 17
18 3 0 2 13 39:60 11
19 3 0 1 15 29:89 1

V kanadském bodování soutěže zatím
jednoznačně kraluje jihlavské duo Danko-Střecha, kteří jenom během podzimu nasbírali dohromady 83 bodů za 37 branek
a 46 asistencí. Nejlepší jestřáb je na 21. místě
a je jím Luboš Moravec, který má na kontě
12 branek a 6 asistencí a je tak nejen nejproduktivnějším hráčem našeho týmu, ale také
nejlepším střelcem.
O 4 body méně nasbíral jeho parťák z útoku a kapitán Petr Svoboda, který k 6 brankám
přidal 8 gólových nahrávek. Třetí místo pak
v klubovém bodování patří Zbyňkovi Hejhalovi (5+8). TOP5 pak doplňují ještě Jan
Příhoda a Rudolf Raška. K velmi dobrým výkonům se v závěru listopadu rozehrál Marek Pospíšil, který skóroval v každém ze tří
posledních utkání a to ho vyneslo nakonec
na šesté místo bodování, což je je pro nováčka v našem týmu jistě úspěšný start.
Mezi obránci nasbíral nejvíc bodů Zbyněk Čapek (2+4) a David Štefanský (1+5).

Oba však v průběhu podzimu mají na kontě i starty na pozici útočníka.
Nejčastěji trestaným hráčem A-týmu byl
pak Petr Doležal, který si šel menší trest odsedět hned 9x. Sedmkrát musel na trestnou lavici usednout Lukáš Hutla, šestkrát
pak Petr Svoboda.
Nejvíc trestných minut celkem však nasbíral jiný hráč. „Zlým mužem“ se na podzim
s přehledem stal Jan Příhoda, který má „půlhodinový náskok“ na Romana Stoklasu.
V brance se během podzimu vystřídala
trojice brankářů. Tím nejvytíženějším byl
Petr Brykner, který od začátku nastoupil do
9 utkání. Osmkrát pak v brance začal Petr
Smekal. Jen na jednu třetinu v zápase v Karviné se pak do branky podíval Tomáš Dvořáček.
Brykner se Smekalem během podzimu
inkasovali oba shodně po 19 brankách. Vzhledem k rozdílnému počtu odehraných minut
však je na tom v průměru obdržených branek lépe Brykner (2.09), Smekal (2.50). Muži
s maskou v dresu jestřábů čelili během podzimní části 436 střelám soupeřů. S nejvyšší
úspěšností jim čelil Petr Brykner (92.1 %).
Petr Smekal pak dosáhl úspěšnosti 89.6 %.
Dosavadní průběh sezóny pak zhodnotil z celkového pohledu také jeden z členů
vedení klubu, manažer Libor Komůrka:

„Máme za sebou více jak polovinu základní části a lze ji hodnotit jako úspěšnou,
nejen po stránce postavení v tabulce, ale
i z hlediska herního projevu. Loňská sezóna
se nepovedla a letos jsme se chtěli po podzimu pohybovat kolem šestého až osmého
místa, což jsme splnili. Soutěž je však neskutečně vyrovnaná a nemáme daleko k přímému postupu do čtvrtﬁnálové čtyřky. Od
toho budeme odvíjet zimní přípravu, zkrátka máme o motivaci do jarních kol určitě
postaráno. Velkou měrou k dosavadním
výsledkům přispěla tvrdá příprava v tělocvičně 2hasance a hlavně poctivost valné
většiny hráčů, kdy někteří si přidávali i individuálně.“
„Sezónu jsme zahájili divokým utkáním
v Karviné, ale pak jsme začali sbírat body
a postupně se posouvat v tabulce. Vyrovnaní gólmani nám většinou dávali jistotu, že
když to zavřou maximálně na dvou brankách, budeme bodovat. To si myslím klukům
v poli pomohlo a získali klid. Z hráčů hrál
podzim ve výborné formě Luboš Moravec,
ale i ostatní podávali kvalitní výkony a určitě bylo plus, že jsme navíc stihli vyzkoušet
i nové hráče.
Vyhýbala se nám zranění a proto jsme
měli po většinou tři kompletní lajny, což
k našemu stylu hry potřebujeme. Je dobré
vědět, že je kam sáhnout. Opět jsme z našeho hřiště vytvořili místo, odkud se body
těžko vozí. Hráče směřujeme k tomu, že vše
se bude rozhodovat na jaře v playoff a oni
se na to musí připravit jak fyzicky, tak mentálně. Věříme, že všichni budou pracovat, tak
jako doposud a zkraje roku opět začnou s tvrdou přípravou. Cíl letošní sezóny necháváme v kabině.“
F. Novotný

leden 2018
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Napsali nám

Hodnocení podzimní části starších žáků
HC Jestřábi
1. Hodnocení musíme udělat z více pohledů. Je fajn, že jsme obrali nějaké soupeře o body,
ale mohlo to být ještě lepší. Když už jsou kluci ve věku SŽ a je nás v celku dost, tak nás
přibrzdí dlouhodobé zákazy od doktorů a dvě zlomené ruce. To je prostě škoda. Ve
všech zápasech jsme podávali celkem slušné výkony, někdy to bylo i super. Ale jsou tam
dvě utkání, které jsme naopak vůbec nezvládli a ani nebojovali. Mrzí mě malá produktivita, potřebujeme dávat více gólů. Ale na to potřebujeme hrát v plné sestavě, v což věřím na jaře. Obrovskou oporou týmu je brankář Čára a od toho by se měl zbytek odrazit. Nechci chválit jednotlivce, tohle je opravdu tým a dobrá parta, ale když přijde
z fotbalu na výpomoc Dostál, je to velké posílení. Přes zimu budeme chtít tým doplnit
o nové hráče.
2. Zimní příprava bude klasicky probíhat v tělocvičně místního Gymnázia. To bude v lednu a únoru. Koncem února se podle počasí začneme objevovat i venku. Teď dostali
hráči volno a chodí individuálně na hřiště. Prostě užít volňase, Vánoce a v lednu zase
hurá na hokejbal.
Martin Šmíd
1/18

25

Napsali nám, křížovka
Branky (asistence) hostů: 8. Pozler (Mareš), 19. Pozler
(Jezdinský), 31. Školník (Pozler), 36. Jezdinský (Pozler),
44. Verunáč (Pozler), 46. Kurka (Knížek), 47. Mareš
(Verunáč), 58. Pozler, 59. R. Křinka (Albrecht).

Polovina ﬂorbalové sezony
je za námi
Divize mužů dospěla do své poloviny a mužský A-tým Orla Přelouč stále trápí nevyrovnané
výkony. Jednou úplně vyhoří v koncovce, podruhé zase vyhraje na půdě nejlepší ofenzivy soutěže. Tomu také odpovídá postavení ve velmi vyrovnané tabulce, když neustále poletuje kolem
jejího klidného středu.
Konec listopadu a začátek prosince byl ve znamení čtyřzápasového „tripu“ po soupeřových hřištích, ze kterého si Orel odvezl padesátiprocentní
úspěšnost. Nejprve zavítal až na jih Čech, kde svedl
boj s Táborem, který okupuje přední příčky, a Pískem nacházejícím se naopak na druhém pólu tabulky. V utkání s Táborem se nedařilo téměř nic,
soupeř byl ve všech ohledech lepší. Držet s ním
krok se dařilo pouze první třetinu, poté už se slova ujali jen domácí. Zato v souboji s Pískem chtěl
Orel potvrdit lepší postavení v tabulce a zvítězit.
Vše bylo na nejlepší cestě, když ještě dvě minuty
před koncem Přelouč vedla 5:6. Minutu před konečným hvizdem však domácí vyrovnali a muselo se jít do prodloužení. V něm naštěstí zaúřadoval snajpr Jezdinský, který sice chvíli předtím
zlomil hůl, ale hned prvním dotykem s novým náčiním zařídil vítěznou branku zápasu.
V dalším utkání Orel zajížděl na půdu Litomyšle, která se po nepovedeném startu do sezony
postupně zvedala a potvrdila to i tentokrát. Pro-

spaný začátek zápasu a neschopnost vypracovat si brankovou šanci vedly k porážce 6:0. Tento
zápas spolu s Táborem lze určitě zařadit k nejhorším v sezoně. Následující střetnutí s Vysokým Mýtem snad nemohlo mít většího favorita.
Soupeř totiž do něj vstupoval s neuvěřitelnou
výhrou nad Všestary 18:10 a se suverénně nejvyšším počtem nastřílených branek v lize. Ale na hřišti to vypadalo jinak. Orel předváděl obětavý ﬂorbal s velkým nasazením, a když se k tomu přidala
kvalitní koncovka, nemohlo to skončit jinak než
důležitým vítězstvím, které určitě přeloučské ﬂorbalisty povzbudí do další fáze sezony.
1. FbK Tábor – Orel Přelouč

7:2 (2:1, 3:0, 2:1)

Branky (asistence) hostů: 11. Verunáč (Pozler), 55. Jezdinský (Pozler).

FBC Sokol Písek – Orel Přelouč
6:7 v prodl.
(2:3, 1:2, 3:1 – 0:1)
Branky (asistence) hostů: 7. Maček ( Jezdinský),
11. Verunáč (Pozler), 18. Pozler, 31. Pozler (Jezdinský), 31. R. Křinka (Knížek), 50. R. Křinka (Jezdinský),
61. Jezdinský (Pozler).

FBC PEAKSPORT LITOMYŠL – Orel Přelouč
6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
FTC Vysoké Mýto – Orel Přelouč
4:9 (1:2, 1:2, 2:5)

přípravky (ročník narození 2009 a mladší):
17:00 – 18:30 hod.
(tělocvična ZŠ Masarykova)
elévové a elévky (2007–2008):
16:00 – 17:30 hod.
mladší žáci a žákyně (2005–2006):
16:00 – 17:30 hod.
starší žáci a žákyně (2003–2004):
17:30 – 19:00 hod.
dorost (2001–2002): 17:30 – 19:00 hod.
juniorka (1999–2000): 17:30 – 19:00 hod.

… výsledky odehraných zápasů listopad, prosinec
Body: Vondráček 18, Dašek 15, Marek 13, Tužil 11,
Priessnitz 8, Škarda 6, Kmošek 5, Pála 1

Body: Bastlová 17, Štainerová 11, Petrová A. 6, Jochová 5, Smejkalová 4, Písařová 4, Petrová M. 2, Novotná K. 2, Hejná 2

Ženy:
BK Přelouč – BSK TJ Jičín

Sojky Pelhřimov – BK Přelouč

TJ AŠ Mladá Boleslav – BK Přelouč 90 : 81 (41:37)

73 : 41 (33:24)

Body: Humlová 20, Žáková 20, Roubová T. 10, Němečková 7, Kralevičová 7, Doležalová 5, Fričová 4

BK Přelouč – Sokol Hradec Král. 50 : 67 (24:33)

Body: Zikmunda 24, Sojka 18, Konvalina 10, Dašek 9,
Truneček 6, Bulušek 6, Blažek 4, Richtr V. 4

Body: Roubová T. 15, Humlová 9, Kralevičová 9, Němečková 7, Žáková 7, Doležalová 3

BA LYNX Liberec – BK Přelouč 91 : 55 (53:28)

Sokol Nová Paka – BK Přelouč 63 : 53 (34:27)

Body: Konvalina 20, Truneček 9, Zikmunda 9, Sojka 5,
Richtr V. 4, Blažek 3, Bulušek 3, Dašek 2

Muži B:
BK Přelouč – TJ Jiskra Hořice

82 : 70 (43:37)

Body: Němečková 18, Žáková 13, Roubová T. 13, Humlová 5, Žáčková 2, Hejná 2

Kadeti U 17:
BC Kolín – BK Přelouč

25 : 112 (4:60)

Body: Marek 25, Kmošek 24, Priessnitz 14, Škarda 7,
Tužil 7, Dašek 5

Body: Plaček 25, Krejzl 22, Kouba 19, Hejný 18, Zelenka 11, Vamberský 9, Bukovič 8

TJ Jiskra Hořice – BK Přelouč

BC Kolín – BK Přelouč

71 : 62 (35:31)

Recepty dodala
Alena Dokonalová,
Zdravá výživa Přelouč

82 : 50 (41:14)

Body: Písařová 11, Bastlová 10, Novotná K. 8, Jochová 5, Štainerová 4, Kahlová 3, Smejkalová 3, Petrová
M. 2, Petrová A. 2, Hejná 2

Minižáci U 12:
Sokol Přelouč – BSK Continental TJ Jičín
55 : 79 (32:47)
Body: Kysilka 24, Uchytil 12, Barcal 7, Verunáč 5,
Vomlel 3, Čtvrtečka 2, Novotný 2

Sokol Přelouč – BSK Continetal TJ Jičín
55 : 81 (30:41)
Body: Kysilka 15, Barcal 14, Uchytil 12, Válek 4, Novotný 4, Dostál 2, Čapek 2, Verunáč 2

Adfors Basket Litomyšl – Sokol Přelouč
51 : 69 (28:32)

Správné znění tajenky posílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. První výherce obdrží malý dárek.

68 : 55 (43:33)

Adfors Basket Litomyšl – Sokol Přelouč
50 : 74 (28:31)

Body: Škarda 20, Kouba 14, Hejný 12, Krejzl 6, Souček 6, Vamberský 4, Zelenka 2, Šindelář 2, Plaček 2

Body: Kysilka 32, Dobruský 13, Uchytil 11, Barcal 10,
Miláčková 3, Vomlel 2, Čtvrtečka 2, Dostál 1
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Body: Marek 20, Kmošek 15, Priessnitz 11, Dašek 10,
Tužil 6

BK Přelouč – BC Spartak Rychnov n. Kněžnou
83 : 57 (39:27)

BK Přelouč – Tesla Pardubice
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Černá čočka
Cibule
Sušená rajčata
Žampiony
Hladkolistá petržel
Citron

Body: Kysilka 18, Barcal 14, Uchytil 13, Dobruský 11,
Čtvrtečka 8, Synek 3, Vomlel 2

31 : 83 (21:36)

Body: Krejzl 24, Plaček 15, Zelenka 13, Kouba 11, Vamberský 10, Bukovič 8, Hejný 2

Body: Dašek 23, Marek 18, Tužil 18, Kmošek 10, Vondráček 7, Špeta 4, Pála 3

Mezitím očistíme a nakrájíme zeleninu na kostičky, nakrájenou zeleninu krátce opečeme na kapce
oleje, zalijeme vývarem nebo vo-

Sojové plátky
a teplý čočkový salát

Předehřejte si troubu na 180, rozmačkejte banány, jablko nakrájejte
na kousky, přidejte všechny ostatní suroviny, mouku a kypřící prášek až na konec, dobře promíchejte, dejte do formiček na muffiny
a pečte asi 30 minut, podle velikosti formiček.

Kadetky U 17:
Sojky Pelhřimov – BK Přelouč 79 : 53 (47:25)

BK Přelouč – Basket Poděbrady 71 : 84 (25:44)

Body: Truneček 21, Konvalina 12, Zikmunda 10, Dašek 8, Richtr P. 8, Šindelář 3, Bulušek 3, Blažek 2, Tondr 2, Richtr V. 2

Jeden díl propláchnutých krup zalijeme 1,5 dílem horké vody, osolíme a 5 minut vaříme, sundáme
z plotny a necháme pod pokličkou 30 minut dojít.

Čočku propláchneme a vaříme do
měkka asi 30 minut. Cibuli nakrájíme na kostičky a opečeme na kapce oleje, přidáme lžičku mleté papriky a chviličku opečeme, zalijeme vývarem nebo vodou, ochutíme
sojovou omáčkou, prolisovaným
česnekem a pepřem, do hotového základu vložíme sojové plátky
a vaříme asi 20 minut. Nakrájenou
cibuli a žampiony opečeme na trošce oleje, přidáme nakrájená sušená rajčata a ješte krátce opečeme,
přidáme několik lžic vody nebo vývaru a uvařenou čočku, promícháme a ochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou, na záver přidáme
posekanou petržel. Podáváme teplé s uvařenými sojovými plátky.

4 zralé banány
2 hrnky špaldové mouky
2 lžičky kypřícího prášku
1/4 hrnku oleje
1/4 rostlinného nápoje
(můžeme nahradit vodou)
1/2 hrnku cukru
1 lžička skořice
hrst rozinek a ořechů
1 jablko

autor: Michal Pleskot

BK Přelouč – Sokol Vysoké Mýto 77 : 95 (42:51)

BK Přelouč – Sokol Kutná Hora 71 : 82 (37:38)

Pohankové kroupy
Brambory
Mrkev
Petržel
Celer
Česnek
Uzené tofu
Sůl, pepř, majoránka

dou a vaříme,
po 5 minutách
přidáme na kostičky nakrájené bram bory
a vaříme do měkka, přidáme uvařené kroupy a polévku ochutíme
prolisovaným česnekem, solí, pepřem a majoránkou. Před podáváním do polévky přidáme nakrájené a opečené uzené tofu.

Jablečné muﬃny

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.

Muži A:
Body: Konvalina 25, Zikmunda 17, Bulušek 11, Dašek 8, RIchtr V. 6, Richtr P. 4

Kroupová polévka
s uzeným tofu

Sojové plátky
Sojová omáčka
Česnek
Sůl, pepř, mletá paprika

Body: Plaček 21, Kouba 17, Hejný 11, Šindelář 5, Zelenka 5, Bukovič 3, Škarda 3

Pod basketbalovými koši …
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Na závěr pak upozorňujeme zejména děti
a jejich rodiče, že stále probíhají bezplatné
náborové tréninky pro nové Orly a Orlice
v Městské sportovní hale v ulici Za Fontánou, na které stačí přijít dle následujícího
rozpisu vždy v úterý a čtvrtek:

Okénko do zdravé kuchyně

BK Přelouč – Tesla Pardubice

leden 2018

Přeloučský ROŠT

Sport

65 : 80 (22:35)

D. Rambousková
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