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Zprávy z radnice
119. schůze Rady města se uskutečnila 27. 9. 2018 a projednala dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
STRABAG a. s. Tímto dodatkem se prodlužuje doba plnění díla do 15. 12. 2018
z důvodu dlouhé dodací lhůty svítidel
veřejného osvětlení od společnosti Philips Česká republika s. r. o. a zároveň se
zvyšuje cena díla o částku 53 112,95 Kč
bez DPH z důvodu nutnosti napojení
svítidel na jiný spínací okruh veřejného
osvětlení. V rámci akcí Revitalizace Švarcavy a Račanského rybníčka se schválily
na této radě celkem 4 dodatky ke smlouvám o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., kterými se
prodlužuje doba plnění inženýrské činnosti prováděné v rámci díla do 31. 1.
2019 z důvodu dořešení požadavků vlastníků dotčené technické infrastruktury
a získání souhlasů vlastníků dotčených
pozemků.
Po ukončení 119. Rady města následovalo ve stejný den v pořadí XXIV. Zasedání Zastupitelstvo města Přelouče,
které bylo zároveň posledním zastupitelstvem před nadcházejícími volbami do
zastupitelstev obcí o víkendu 5.–6. 10.
2018. Toto Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním
zastupitelstva města, návrhy a stanoviska
výborů majetkového, ﬁnančního a kontrolního, návrhy a stanoviska osadních
výborů Lohenice a Mělice, návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města pro
rok 2018, majetkové převody, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 15/28 ve znění dodatku č. 1
uzavřené mezi městem Přelouč a KK Investiční s.r.o., výstavbu 33 rodinných domů Klenovka – převzetí technické infrastruktury městem Přelouč, propachtování zemědělských pozemků města, návrhy
architektů na způsob zástavby lokality Na
Hodinářce a pronájem pozemků města
pro vybudování areálu Fotbal park Přelouč. Na závěr starostka města Irena Burešová poděkovala všem přítomným zastupitelům za spolupráci v rámci celého
čtyřletého volebního období a popřála všem hodně pracovních i osobních
úspěchů.
V pondělí 8. 10. 2018 se konala
120. schůze Rady města. Velkým té11/18
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matem na této radě bylo projednání vyjádření Města Přelouče k dokumentaci
vlivů záměru „Stanovení dobývacího
prostoru Lohenice IV a následná těžba
štěrkopísku v I. etapě“. Podrobnější informace naleznete v samostatném článku k tomuto tématu. Schválila se také
změna jízdního řádu linky č. 655101
městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 9. 12. 2018, partnerství
a vzájemná spolupráce v rámci kampaně NEPETUJ mezi společností ISNO
IT s.r.o. a Městem Přelouč a s tím zároveň i odkoupení 200 ks etiket NEPETUJ
v celkové ceně 2 480 Kč bez DPH a jejich bezúplatné předání zájemcům o tuto kampaň. Schválily se například výpůjčky pozemků (viz celkový přehled
v kompletním znění naleznete na stránkách města) Ředitelství vodních cest ČR
za účelem jejich managementu a monitoringu pro populaci totenových modrásků v rámci přípravy na realizaci splavnění Labe v oblasti Přelouče. Rada projednala mimo jiné zápisy z jednání KMS
Štěpánov, Lhota, Škudly a Tupesy a dále
také závěry z jednání Komise bezpečnostní a dopravní, konkrétně zápis č. 13
ze dne 17. 9. 2018, body Ad 1), ad 2)
a bod ad 6) v souladu se stanoviskem
komise realizace varianty „Zóna 30“ podle studie VDI PROJEKT s. r. o. v části
města ohraničené ulicemi Pražská, Havlíčkova, Kosmonautů a Choceňská, která umožní vytvoření celkem 243 míst
pro parkování vozidel. Rozhodlo se provést odchyt divokých holubů odbornou
společností v centrální části města s jejich následnou likvidací. Tímto opatření
by se měl snížit počet holubů a zároveň
by se mělo omezit znečišťování budov
a veřejných prostranství. Doporučilo se
přijmout opatření umístění dopravních
značek k zamezení průjezdu nákladních
vozidel přes most Mělice – Valy (na křižovatce se silnicí od Přelouče směr Lo-

henice a a na křižovatce ze směru od
Živanic do Mělic) z důvodu zamezení
průjezdu kamionů. Celkem se projednávalo 31 usnesení.
121. schůze Rady města se konala
v pondělí 22. 10. 2018 a mimo jiné se
projednaly zápisy z jednání Komise samosprávy Tupesy ze dne 16. 10. 2018
a ze schůze OV Lohenice ze dne 4. 10.
2018. Rada schválila změnu č. 2 závazných ukazatelů plánu příspěvkových
organizací a plánu odpisů na rok 2018,
jízdní řád linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči pro rok 2019
(platný od 9. 12. 2018). Rada také například schválila smlouvu o spolupráci uzavíranou s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje na vypracování
žádosti o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí na projekt „Revitalizace Městského parku v Přelouči“ za cenu
49 000 Kč bez DPH, dále dohodu číslo
2018/15059 o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby mezi
Městem Přeloučí a Českou poštou, s.p.,
odsouhlasil se také návrh programu ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města dne 30. 10. 2018. Souhlasilo se s požadavkem příspěvkové
organizace ZŠ Přelouč, Smetanova ulice zakoupit server Dell PowerEdge T30
v hodnotě 47 400 Kč z fondu investic
této příspěvkové organizace. Rozhodlo
se o ekonomicky nejvýhodnější nabídce
dodavatele Dlažba Vysoké Mýto s. r. o.
v zadávacím řízení na realizaci veřejné
zakázky „Rekonstrukce chodníků v ul.
B. Němcové v Přelouči“. Z důvodu odstoupení jediného účastníka zadávacího řízení se na radě zrušilo zadávací řízení veřejné zakázky „Oprava stropní
konstrukce objektu č.p. 26“.
Všechna usnesení z jednotlivých Rad
města a Zastupitelstva města naleznete
na webových stránkách.
MG

Čtenářská soutěž k 100. výročí
založení samostatného Československa
Na titulní straně Roštu č. 10 vyšla fotograﬁe ze série pohlednic (futurologické koláže) na téma „Přelouč za 100 let“. Na soutěžní otázku: „Kdo tuto pohlednici vydal“
jako první správně odpověděla Eva Urbanová, které právem patří malá věcná odměna. Správné znění odpovědi bylo: „Pohlednici vydalo knihkupectví Josefa
Lišky“. Výherkyni gratulujeme.

Volby do zastupitelstev obcí se konaly 5.–6. 10. 2018 v celé republice
V našem městě kandidovalo celkem 7 stran nebo hnutí. Volilo se celkem 21 členů zastupitelstva v 14 okrscích. Tentokrát
přišlo volit 43,68 % voličů s 59 328 platnými hlasy.
Celkové výsledky
Výsledky voleb – Obec Přelouč
číslo

Kandidátní listina
název

Hlasy
Počet
Počet
abs.
v % kandidátů mandátů

1 Koalice občanů Přelouče

11 267

18,99

21

4

2 KOALICE PRO PŘELOUČ

3 540

5,97

21

1

3 Česká str.sociálně demokrat.

3 346

5,64

21

1

4 ANO 2011

10 761

18,14

21

4

5 Komunistická str. Čech a Moravy

5 457

9,20

21

2

6 Občanská demokratická strana

12 166

20,51

21

4

7 Nezávislí pro Přelouč

12 791

21,56

21

5

Vítězů v počtu preferenčních hlasů za jednotlivé kandidující strany jsem se zeptala, zda by chtěli něco prostřednictvím Roštu vzkázat svým voličům. Zde jsou jejich
povolební vzkazy.
1. Koalice občanů Přelouče – vítěz Ing. Lukáš Kuchyňka –
697 preferenčních hlasů
Vážení spoluobčané, rádi bychom vám poděkovali za podporu, kterou jste nám formou vašich hlasů dali. Naše Koalice
občanů Přelouče je nové seskupení, za kterým nestojí žádná
parlamentní politická strana, a i přesto jsme dosáhli třetího
místa. Velmi si vaší podpory vážíme. Se čtyřmi zvolenými zastupiteli budeme hájit zájmy vás, občanů Přelouče. Naši zastupitelé se budou snažit i z opozice ovlivňovat rozhodování
zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí rady tak, aby
bylo myšleno v první řadě na vás. Prvním naším cílem bude
přesvědčit nové zastupitele, aby Město Přelouč vyzvalo své
občany k aktivní spolupráci, ze které by vyplynulo, co právě
vy preferujete v Přelouči vybudovat. Z vašich návrhů by poté
zastupitelstvo vybralo 3–5 projektů, nechalo zpracovat studie, včetně předpokládaného vyčíslení provozních a investičních nákladů a nechalo vás, naše občany rozhodnout, co
se v Přelouči významného vybuduje. Další vaše podněty, co
by bylo dobré v Přelouči zlepšit, můžete posílat na e-mailovou adresu: koaliceobcanuprelouce@seznam.cz Děkujeme.
Ing. Lukáš Kuchyňka
2. Koalice pro Přelouč – vítěz Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová – 383 preferenčních hlasů
Chtěla bych poděkovat všem, kdo nás ve volbách podpořili. Beru to jako závazek za projevenou důvěru. Jsem spokojená, že jsme dostali příležitost být přímo v Radě města a vést
kulturní a školskou komisi (s malým přesahem do životního
prostředí). Hodně bodů z našeho programu bylo právě z této
oblasti. Aby náš kontakt s občany pokračoval během celého
volebního období, nabízím možnost setkání a rozhovoru pravidelně první středu v měsíci v čase 15.30 – 16.30 v Galerii

a vinotéce u Kotýnků. U kávy nebo čaje se budou nápady
a podněty určitě dobře diskutovat ☺. Mojí zodpovědností
pak bude přenést je dál k řešení a realizaci.
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
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3. Česká strana sociálně demokratická – vítěz Martin Macháček – 369 preferenčních hlasů
Dovolte mi, abych všem voličům poděkoval za účast v komunálních volbách a našim voličům za důvěru a hlasy pro naši kandidátku. Vítězným stranám a hnutím blahopřeji a těším se na další spolupráci pro naše město a přilehlé obce.
Martin Macháček
4. ANO 2011 – vítěz MVDr. Tomáš Konečný – 757 preferenčních hlasů
Počet hlasů, které jsem osobně získal, mě potěšil a děkuji
za ně. Děkuji Vám i za hlasy pro kandidátku hnutí ANO, myslím, že byla velmi dobře sestavena a naši zastupitelé budou
dobře prosazovat a hájit zájmy nejen svých voličů, ale všech
obyvatel Přelouče. Byť opět míříme do opozice, budeme opozicí konstruktivní, která podpoří vše, co je pro Přelouč dobré.
Tomáš Konečný
5. Komunistická str. Čech a Moravy – vítěz Ing. Martin
Moravec Ph.D. – 415 preferenčních hlasů
V komunálních volbách není ani tak podstatné, za kterou
stranu byl kandidát zvolen, ale to zda se pak zasedání účastní
a jak aktivně hájí zájmy občanů města. Dovolil bych si touto
cestou svým voličům nejen poděkovat, ale i je pozvat na kterékoliv zasedání zastupitelstva, aby mohli zhodnotit, jak si
vyslovené důvěry vážím a jak s ní nakládám. Přijďte kdykoliv,
jistě budete mít v následujících čtyřech letech alespoň někdy
čas. Jednání je veřejné.
Martin Moravec
6. Občanská demokratická strana – vítěz Bc. Irena Burešová – 1187 preferenčních hlasů
Vážení spoluobčané, jménem svým i jménem svých spolukandidátů vám upřímně děkuji za vaši přízeň i podporu,
které si nesmírně vážíme a která nás zavazuje. Díky vaší podpoře jsme připraveni beze zbytku splnit vše, k čemu jsme se
ve volebním programu zavázali.
S úctou Irena Burešová
7. Nezávislí pro Přelouč – absolutní vítěz Ing. Ivan Moravec – 1210 preferenčních hlasů
Chtěl bych poděkovat za velkou důvěru, kterou nám naši
spoluobčané ve volbách vyjádřili. Věřím, že společně se všemi
zastupiteli ze všech kandidujících stran dokážeme spolupracovat na tom, aby se v našem městě žilo lépe a ta naše Přelouč
byla ještě hezčí ☺.
Ivan Moravec
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města
Přelouče se konalo již po uzávěrce tohoto vydání. Nové zastupitele vám představíme v prosincovém Roštu...
MG
11/18

3

Zprávy z radnice

Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Smetanova 1509 a Školní 1510

Dopravní výchova dětí

společnosti PF Stavitelství, s. r. o. a Termomont s.r.o. Projekty přispějí
k celkové energetické úspoře a zlepšení pracovního prostředí pro
žáky a zaměstnance školy.
Projekty jsou spoluﬁnancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dětské dopravní hřiště v Přelouči je nejen
volně přístupné veřejnosti, ale probíhá zde
i dopravní výchova pod vedením Městské
policie Přelouč. Ke zvýšení kvality dopravní
výuky jistě přispěje nové vybavení dopravního hřiště, které bylo pořízeno z dotace Pardubického kraje z Programu „Podpora výstavby
a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“.
V rámci projektu bylo pořízeno 5 ks dětských odrážedel a dvě dětské šlapací káry, které jistě ocení předškolní a mladší školní děti.
Pro nezbytnou teoretickou výuku žáků základních škol byl zakoupen notebook včetně
SW a dataprojektor, který zpestří dosavadní
výklad podpořený pouze tištěnými materiály
pro výuku v učebně v budově u hokejbalového hřiště. Celkové náklady na nové vybavení
činily cca 63 tis. Kč, dotace pokryla náklady
ve výši 43 tis. Kč.

Základní škola Přelouč, Smetanova 1509 přivítala v září 2018 své
žáky v „novém kabátě“. Zejména přes letní prázdniny probíhaly na
obou budovách ZŠ i uvnitř rozsáhlé stavební práce. Došlo k zateplení objektů Smetanova 1509 a Školní 1510, výměně oken, instalaci
žaluzií a zateplení střech. Stavební práce uvnitř budov řešily zavedení
nové vzduchotechniky s rekuperací tepla. Realizaci prací zajišťovaly

Finanční náročnost projektů
Předpokládané
Předpokládaná
celkové způsobilé výdaje výše dotace
projektu v tis. Kč
v tis. Kč

5.1a. Snížení energetické náročnosti
objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005936

7 862

3 538

5.1b. Snížení energetické náročnosti
objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006327

2 323

1 626

5.1a. Snížení energetické náročnosti
objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005938

8 172

3 678

5.1b. Snížení energetické náročnosti
objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006328

3 236

2 265

Text + foto Ing. Lada Kubínová

Bezpečnost především
V letošním roce bylo Město Přelouč velmi úspěšné se žádostmi o dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
a získalo finanční prostředky rovnou na tři
akce. Kromě dotace na realizaci akce „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ – ISPROFOND
5538510067, o které jsme Vás informovali
již v zářijovém čísle Roštu, jsou to finanční
prostředky na realizaci opatření ke zvýšení
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo
opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo
orientace. Konkrétně se jedná o akce „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“ – ISPROFOND
5537510163 a „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“ – ISPROFOND
5537510188.
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Projekt „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“
má za cíl hlavně vytvořit bezpečnou bezbariérovou pěší trasu podél silnice I/2. Kromě
nových chodníkových ploch úpravy zahrnují
i autobusové zastávky včetně zálivů a výstavbu nového veřejného osvětlení. Ekonomicky
nejvýhodnější nabídku ve výši cca 9,5 mil. Kč
podala společnost Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.,
z toho dotace činí cca 3,8 mil. Kč.
Obsahem projektu „Chodníky podél
ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“ je
rekonstrukce levostranného chodníku, vytvoření 3 nasvětlených přechodů pro chodce, 2 míst pro přecházení, 3 míst usnadňujících přecházení. Úpravy zahrnují i rampu
pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace před budovou polikliniky, nová
parkovací stání a zřízení veřejného osvětlení. Hlavním smyslem této akce je vytvoření
bezbariérové pěší trasy v úseku mezi autobusovým a vlakovým nádražím, proto dojde i k realizaci doplňujících bezbariérové
úprav v lokalitě autobusového nádraží dle
požadavků Úřadu vlády ČR, Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, který
tuto akci také podpořil. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost KZP – stavby s.r.o.,
se kterou Město podepsalo smlouvu o dílo
ve výši cca 7,4 mil. Kč, z toho dotace bude činit cca 2,5 mil. Kč.

Věříme, že všechny akce přispějí k bezpečnému pohybu všech cílových skupin
obyvatelstva v daných lokalitách a také ke
zvýšení plynulosti silničního provozu.
Text + foto Ing. Lada Kubínová
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Dopravní výchova dětí na dětských dopravních hřištích je jednou z nejefektivnějších forem dopravní výchovy. Přispívá velkou měrou k rozvoji teoretických vědomostí,

NEPETUJ
Hlavní myšlenkou kampaně je vlastním příkladem přispět ke snížení produkce jednorázových PET lahví; zapojit se můžete vyzvednutím etikety NEPETUJ a nalepením na opakovaně používanou lahev.
Město Přelouč v rámci této kampaně zakoupilo 200 ks etiket, které zdarma předá zájemcům, kteří chtějí vlastním příkladem přispět

praktických znalostí a hlavně správných návyků dětí při pohybu na silnici.
Text + foto Ing. Lada Kubínová

k omezení používání jednorázových PET lahví. Zájemci o zapojení do
kampaně si etiketu můžou zdarma vyzvednout v kanceláři odboru životního prostředí (4. patro budovy městského úřadu). O kampani více
na https://www.mojeodpadky.cz/nepetuj/. Děkujeme, že pomáháte
chránit životní prostředí.
Odbor životního prostředí

Inzerce

Městský hřbitov
prodlužuje
otevírací dobu
Rada města schválila změnu otevírací doby
díky nadcházejícímu dušičkovému období.

Od 1. 11. do 16. 11. 2018
od 8 do 18 hodin
Od 16. 11. po celé zimní období
od 8 do 17 hodin
11/18
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Město Přelouč nesouhlasí s těžbou štěrkopísků v Lohenicích
Rada města Přelouče projednala na své schůzi 8. 10. 2018 dokumentaci vlivů záměru společnosti České štěrkopísky spol. s r. o. na „Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná
těžba štěrkopísků v I. etapě“ a vyjádřila nesouhlas se stanovením dobývacího prostoru Lohenice IV. Dobývací prostor by zasahoval do
vodní plochy malého i velkého písníku v Lohenicích i Mělicích, což je pro město nepřípustné.
Lokalita obou písníků včetně okolních ploch
je územním plánem města určena jako plochy
„rekreace na plochách přírodního charakteru“
a je to jediná lokalita, která slouží občanům města Přelouč a okolních obcí jako odpočinková
a rekreační oblast. Zároveň se na vodní ploše velkého písníku provozuje vodní lyžování, které by
se v etapách těžebních prací zrušilo. Opět toto zrušení město odmítá. Dále v dokumentaci

navržený dobývací prostor Lohenice IV na západní straně těsně kopíruje hranici zóny dle
územního plánu města určenou k „bydlení v rodinných domech – venkovské“. Město nesouhlasí s takto navrženým dobývacím prostorem,
který by znamenal zhoršení kvality bydlení pro
zde žijící občany, kteří by byli vystaveni všem negativům z těžební činnosti plynoucí, jako je hluk,
prašnost, vibrace... Rovněž město namítá neexistenci odpovídajícího dopravního napojení
dobývacího prostoru na silniční síť. Je nepřípustné, aby budoucí nákladní doprava byla z těžebního prostoru vedena po komunikaci III. tř.
32219 přes místní části Mělice a po komunikaci III/32220 přes Lohenice. Dopravní stude zpracovaná TRANSCONSULT s. r. o. uvažuje s využitím komunikace III/32219 (mimo obytnou
část Mělic) a konstatuje, že tato nová křižo-

Výstava „IN MEMORIAM“ v Přelouči
Památce novodobých válečných veteránů,
kteří položili život při plnění služebních úkolů
doma i v zahraničních misích, je věnována výstava In Memoriam. Ta byla v k vidění od 23. října do neděle 28. října 2018 v předsálí přeloučského Městského kina. „Touto výstavou

v Kosovu žijící v Přelouči. Na vernisáž přijali
pozvání i zástupci přeloučských škol. V průběhu týdne výstavu pak navštívili žáci a studenti v rámci výuky Občanské výchovy. Poděkování patří především Miluši Horské, která našemu
městu výstavu zprostředkovala.

vatka by se stala za současné šíře vozovky dopravní závadou – plynulost jízdy, omezené možnosti předjíždění, atd. Takto navržené dopravní
napojení nezaručuje, že nákladní vozidla nebudou využívat průjezd Mělicemi a Lohenicemi,
potažmo i rekreační oblastí na komunikaci
III/32220, kde je v letním období velká koncentrace parkujících automobilů. V rámci sbírky
protestních podpisů na listinách, které mohli
občané podepisovat jak v Lohenicích, Mělicích,
tak i přímo v kanceláři starostky Města Přelouče, se celkem podařilo nashromáždit 2 500 podpisů. Na Ministerstvo životního prostředí odešly
v řádném termínu listiny s podpisy a zároveň
písemné stanovisko Města Přelouče k celému
tomuto případu, ve kterém vyjádřilo absolutní
nesouhlas s těžbou štěrkopísků v Lohenicích.
Bc. Irena Burešová

cií si ze slavnostního večera odnesli zástupci
nominovaných organizací z komerční i neziskové sféry a též jednotlivci z řad významných
osobností, rodičů, přátel školy a zaměstnanců.
Jedna z hvězd uměleckých souborů školy SVÍTÁNÍ Míša Procházková získala například nový
taneční vozík, na který přispělo hned několik
štědrých dárců. Míša se divákům předvedla

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení
Město Přelouč ve spolupráci s ﬁrmou SOP a.s. připravuje
pro místní části města Přelouče svoz komunálního velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru.
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum,
koberce, apod., (PNEUMATIKY NE!)
Nebezpečný odpad: oleje, zbytky barev, obaly od barev,
pryskyřice, rozpouštědla, léky, apod.
Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru:
lednice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače,
žehličky, apod.
Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího
harmonogramu:

Termín svozu:

sobota 24. listopadu 2018
STANOVIŠTĚ

HODINY

LOHENICE – parkoviště u restaurace
MĚLICE – před obchodem
KLENOVKA – na parkovišti u školy
ŠTĚPÁNOV – u kontejnerů (proti nádrži)
TUPESY – točna u zastávky
ŠKUDLY – u požární nádrže
LHOTA – na návsi

připomínáme hrdinské činy těch, co za naši
zem obětovali to nejcennější,“ konstatovala
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horská, pod jejíž záštitou
se akce konala. „Výstava se skládala z panelů,
na nichž jsou představeny osudy příslušníků
Armády České republiky, jejichž životy předčasně skončily při výkonu služby,“ prohlásil
autor výstavy, plukovník Eduard Stehlík, známý historik a spisovatel, který je ředitelem
odboru pro válečné veterány ministerstva obrany. Na slavnostní vernisáž přeloučské výstavy
zavítala celá řada vzácných hostů. Nechyběli senátorka Miluše Horská, starostka města Přelouče Irena Burešová a místostarosta Ivan Moravec či Karel Dvořáček, účastník mise KFOR
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Svoz bioodpadu
v zahrádkářských koloniích
a v chatové oblasti Březiňák

MG

Město Přelouč
získalo Cenu Grácií
Ve středu 17. října se ve Východočeském
divadle v Pardubicích konal slavnostní galavečer Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ
s názvem NOC GRÁCIÍ: Hvězdy, které pomáhají. „Tato akce byla věnována všem, co nám
v uplynulém školním roce pomáhali a podporovali nás,“ řekla ředitelka Základní školy
a Praktické školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská, která je též 1. místopředsedkyní Senátu Parlamentu České republiky. Ocenění v podobě tří Grá-

8:00 – 8:15
8:25 – 8:40
9:00 – 9:20
9:30 – 9:45
10:25 – 10:35
11:35 – 11:50
11:55 – 12:10

v choreografii Kráska a zvíře a ve velkolepém
karnevalovém finále večera. Město Přelouč
získalo Cenu Grácií v kategorii ocenění „Za ﬁnanční podporu“ společně s Obcí Zdechovice,
Dobrovolným svazkem obcí Holicka, S & Ř
Ch Kovo Chroustovice a Správou a údržbou
silnic Pardubického kraje. Město Přelouč přispělo Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ
částkou 50 000 Kč na nákup nového autobusu.
Cenu Grácií na slavnostním galavečeru za naše
město převzala starostka Bc. Irena Burešová.
MG

Oznamujeme občanům, že poslední umístění velkoobjemového kontejneru na bioodpad proběhne:
v lokalitě

Kréta I

od 12. 10. do 19. 10. 2018;

v lokalitě

Kréta II

od 19. 10. do 26. 10. 2018;

v lokalitě

Svornost

od 26. 10. do 2. 11. 2018

a v chatové oblasti

Březiňák

od 2. 11. do 9. 11. 2018.

Svoz větví
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické
služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze
stromů a keřů.
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q pro město Přelouč

v pondělí 12. listopadu 2018
Větve je nutné na tento termín připravit před dům,
a to nejdříve víkend před svozem.

q pro místní části Klenovka, Štěpánov,

Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy

v pondělí 19. listopadu 2018
Větve je nutné na tento termín připravit před dům,
a to nejdříve víkend před svozem.
Samotný svoz větví bude probíhat od pondělí do pátku
v závislosti na jejich množství; větve však musí být před
domem již v pondělí, neboť není možné vracet se vícekrát na jedno místo. V případě větví umístěných později
bude technickými službami účtován poplatek za odvoz
nebo si majitel větví bude muset odvoz zajistit sám. Děkujeme za pochopení.

Svoz bioodpadu
v hnědých
plastových nádobách
Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že svoz bioodpadu zajišťovaný pomocí hnědých plastových nádob bude prováděn do konce 47. t ýdne;

poslední svoz tedy bude uskutečněn

v týdnu od 19. do 23. listopadu 2018
v závislosti na dané lokalitě.
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky
rozložitelný odpad ukládat celoročně.

Připomínáme provozní dobu sběrného dvora:
Pondělí 13:00 – 17:00 hod.
Středa 10:00 – 15:00 hod.
Pátek
13:00 – 17:00 hod.
Sobota
8:00 – 12:00 hod.
11/18
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Vzácná návštěva
z Nového Zélandu
4. říjen probíhal v Přelouči především ve
znamení ragby. Náš přeloučský ragbyový tým
hostil hráče ze sportovního klubu Leamington
Rugby Sports Club Nový Zéland. Novozélandský tým absolvoval velké evropské turné, Přelouč byla vybrána jako jedno z několika měst,
kde tento tým přátelská utkání odehrál. Ve
13 h přivítala jménem našeho města hráče
z Nového Zélandu starostka Irena Burešová
v zasedací místnosti Městského úřadu. Pro
naše město to byla zatím návštěva z největší
dálky. Paní starostka ragbistům prozradila něco málo z historie i současnosti našeho města,
došlo i na téma historie a současnosti ragby
v Přelouči. Hráči na oplátku pozvali paní starostku na odpolední přátelský zápas na naše
ragbyové hřiště, které začínalo v 17 hodin. Na
úvod předvedli Novozélanďané bojový maorský tanec HAKA, který zopakovali i na závěr
zápasu. Ačkoliv si tým Přelouče přál, aby zápas hlavně proběhl bez vážnějšího zranění,
bohužel jeden z hráčů to odnesl s natrženým
stehenním svalem. Celkový výsledek byl velmi uspokojivý, i když Přelouč s Novým Zélan-

Kultura

dem prohrála 17:41. Kapitán přeloučského
mužstva chválil po ukončení zápasu velice
dobrou úroveň hry jak našeho týmu, tak i vysokou kvalitní hru soupeřů. Přes velmi silnou
a tvrdou obranu soupeřů sehrála Přelouč výborný zápas. Při konečném vyhodnocování
proběhla pochvala našeho mužstva ze strany
Novozélanďanů. Porovnat mohli zápasy, které
sehráli v Amsterodamu a Kralupech nad Vltavou a Přeloučský tým vyhodnotili z těchto tří
mužstev jako nejlepší. Velkou pochvalu dostalo i přeloučské obecenstvo. Fanoušků a příznivců ragby se na hřišti sešlo opravdu hodně.
Nejenom pro ragbisty, ale pro celé naše město
to byla velice vzácná událost.
MG

Mami, zabila jsem
aneb Příliš mnoho lásky
Tak se jmenuje nový román Marcelly Marboe, který se křtil v Občanské záložně 18. října 2018 společně se sborníkem O zvířatech
a lidech (editor doc. Hrabinec) v rámci tradičního setkání členů Střediska východočeských
spisovatelů. Akce se konala pod záštitou starostky Bc. Ireny Burešové a díky podpoře Města
Přelouče. Během programu se krátce předsta-

vili také hosté ze zahraničí, Birute Jonuškaite
z Litvy, Marie Mistrioti z Řecka, Kazimierz Burnat z Polska a Miroslav Kapusta ze Slovenska.
Vystoupili zde také žáci ZUŠ Přelouč. Velmi milým hostem byl také spisovatel, pedagog, překladatel a geolog Václav Cílek.
MG

Správné odpovědi
čtenářské soutěže

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
O KRÁSNÉM PÁVU A ZAČAROVANÉM HRADU
Divadelní pohádka
Účinkuje: Liduščino divadlo Praha

Přeloučský rodák a významný český malíř
FRANTIŠEK DVOŘÁK - BRUNNER
Přednáška PhDr. Michaela Zachaře

4. 11. 2018 v 16.00 hod.

27. 11. 2018 v 18.00 hod.

KINO PŘELOUČ
Pro děti 3–9 let

Přednáškový sál KICMP
Masarykovo nám. Přelouč
Vstupné 40 Kč

Vstupné 70 Kč

k ﬁlmu Zlatý podraz jsou tyto:
1. Příběh ﬁlmu je zasazen do doby 1938–1951.
2. Jméno a příjmení tehdejšího trenéra basketbalistů bylo Jaroslav Valenta.
3. Při natáčení v Přelouči se ženil herec Zdeněk Piškula.
4. Za ﬁlmem stojí silné trio: producent Jaroslav Bouček / režisér Radim Špaček / hlavní kameraman Vladimír Smutný.
5. Čechoslováci vyhráli ME v basketbalu v roce 1946.
Vylosováni byli 3 výherci: 1. Vlasta Matyášová, 2. V. Meduna, 3. Eva Urbanová.
Gratulujeme a prosíme výherce, aby se dostavili pro své ceny do redakce Roštu, Městský
úřad Přelouč, 3. patro, sekretariát starostky.
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Události ve městě

PARTIČKA NA VZDUCHU
19. 11. 2018

ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ

Sokolovna Přelouč
Předprodej pouze v síti Ticketstream
www.ticketstream.cz

Koncert
s moravským klavírním triem

4. 12. 2018 v 19.00 hod.
KINO PŘELOUČ
Vstupné 300/250 Kč

HLEDÁM MILENCE ZN. SPĚCHÁ!
Divadelní komedie
Účinkují: Eva Decastelo, Vlasta Korec,
Josef Hervert, Michal Kavalčík, Jindra Kriegel,
Bořek Slezáček, Lucie Linhartová

ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE
Vánoční koncert
s hosty

26. 11. 2018 v 19.00 hod.

12. 12. 2018 v 19.00 hod.

KINO PŘELOUČ
Vstupné 250/200 Kč

KINO PŘELOUČ
Vstupné 340/300 Kč

Vánoční kamion Coca Cola
Foto Patrik Nguyen

5. 12. 2018 v 16 hod.
Masarykovo náměstí Přelouč

53"%*è/¶30;47¶$&/¶7«/0è/¶)04530.6
7ZTUPVQÓTL%FWÓULBB+#SPäPWÈ
.PEFSVKF-.FSDM

Na náměstí dorazí ve svém červeném vánočním kamionu Santa Claus.
Na památku se děti mohou vyfotit s jeho skřítky a odvážnější mohou dokonce navštívit přímo jeho.
Každý mu může pošeptat své přání nebo zarecitovat pěknou básničku.
Společně se děti naučí veselý vánoční tanec, který si spolu se Santou zatančí.

/FEďMFQSPTJODFWIPE
.BTBSZLPWPOÈNďTUÓ1īFMPVč
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Kultura

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Jiří Hájíček byl hostem
Městské knihovny
Říjnový Týden knihoven bývá
každý rok spojen se setkáním čtenářů s některým ze zajímavých českých spisovatelů. V letošním roce to-
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Kultura
prožívaly tehdejší děti. Podle zájmu
obou základních škol lze soudit, že
dílny měly u dětí úspěch a že jsme
se společně pobavili i poučili. Celkem jsme naše stoleté výročí s dětmi oslavili 24x.
L. H.

Bradavická škola
čar a kouzel
V pátek 21. září v 15 hodin se v naší knihovně sešlo 19 studentů, aby se
věnovali studiu čar a kouzel. Nejdříve se pomocí přenášedla přenesli do
hodovní síně, kde byli rozděleni do
kolejí a vyučování mohlo začít. Jako
už tradičně děti absolvovaly výuku
jasnovidectví s prof. Trelawneyovou,
dále se s prof. McGonagallovou věnovaly studiu fantastických tvorů
a znalost lektvarů zvládli s prof. Sinistrovou. Nesměl chybět ani trénink ve famfrpálu a následný turnaj
čtyř kolejí. Večer jsme ukončili chutmu nebylo jinak. Naše pozvání přijal
dvojnásobný držitel ocenění Magnesia Litera pan Jiří Hájíček. V úterý
2. října se s ním jeho obdivovatelé
a čtenáři sešli ve Vinotéce U Kotýnků. Spokojeni byli nejen oni, ale jistě
i Jiří Hájíček si setkání se svými čtenáři užil. Věnoval se především své
poslední knize Dešťová hůl, ale odpovídal i na řadu dalších čtenářských
otázek. Kdo se setkání zúčastnil, jistě nelitoval a slibujeme, že do Přelouče pozveme některého ze známých literárních autorů i v Týdnu
knihoven 2019.
L. H.

Velezrada se trestá
aneb 100 let není
zas tak dlouhá doba
V Městské knihovně jsme pro
základní školy připravili na téma

při které děti celoročně získávají drahokamy za přečtené knihy. Dvakrát
za rok pak tyto drahokamy mohou
vyměnit za věcné odměny, a co jiného než knihy. Aby to nebylo tak
jednoduché, musely přitom tentokrát odpovědět na otázky rozmístěné po naučné stezce, ale odměna jis-

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
nou hostinou. Ve 20 hodin si pak naše studenty vyzvedli rodiče a děti si
odnesly nejen placku se znakem své
koleje na památku, ale i úžasný zážitek.
E. F.

Lovci pokladů
a provázkový labyrint
V týdnu knihoven se děti mohly
v knihovně zúčastnit dvou soutěží.
Lovci pokladů je čtenářská soutěž,

100. výročí založení ČSR dvě pracovní dílny. Pro ty nejmenší jsme
využili pohádku Josefa Čapka Jak
pejsek a kočička slavili 28. říjen a pro
starší děti zase knihu Veroniky Válkové Velezrada se trestá. Obě dílny
byly především akční a pracovní,
aby děti na základě vlastního prožitku pochopily, co se to před 100 lety stalo, co se změnilo a jak rok 1918
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tě stála za to. Provázkový labyrint je
zkouškou nejen znalostí dětských
knih, ale i obratnosti. Děti se zvládly
protáhnout skrz provázkové bludiště a vyluštěním tajenky se blíže dozvědět o projektu nazvaném ČTENÍ
POMÁHÁ (www.ctenipomaha.cz).
L. H.

NAUČNÁ LITERATURA
Vojenství
KOSCHORREK, Günter K.
Nezapomeň na zlé časy: dramatické
zážitky vojáka wermachtu.
Brno: Jota, 2011.
Výchova
SVOBODA, Jan
Krizové situace výchovy a výuky.
Praha: Triton, 2015.
Lékařství
DAHLKE, Rüdiger
Nemoc jako řeč dětské duše: výklad
a interpretace dětských chorobopisů
a jejich celostní ošetřování.
Olomouc: FONTÁNA, 2011.
Sport
BOSÁK, Jaromír
Fotbalové pozdravy z Ruska: mistrovství světa den po dni. Praha: Nakladatelství Pražské příběhy, 2018.
Cestopisy, průvodci
SEIDLOVÁ, Dana
Švýcarské etudy: švýcarská inspirace.
Praha: Petrklíč, 2018.

Životopisy
GRYLLS, Bear
Bláto, pot a slzy: autobiograﬁe.
V Brně: Jota, 2018.
KRÁSNÁ LITERATURA
BELLOVÁ, Bianca
Sentimentální román.
Brno: Host, 2018.
BYSTR, Oldry
Rybářské příběhy od rybníků,
přehrad a moří.
Třebíč: Akcent, 2018.
POEZIE
KEATS, John
Déšť z plané růže.
V Praze: Vyšehrad, 2018.
LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
DESBORDES, Astrid
Mám tě rád, sestřičko.
Praha: Axióma, 2016.
KROLUPPEROVÁ, Daniela
Josífku, k noze!
V Praze: Albatros, 2018.
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Přeloučský ROŠT

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Dechový orchestr laureátem festivalu v Mladé Boleslavi

V úterý 2. října 2018 jsme přivítali v zasedací místnosti Městského úřadu 6 miminek,
tentokrát to byla zcela pánská záležitost.
Našim novým občánkům přejeme do života vše dobré, hodně zdraví a moc gratulujeme.

28. 9. 2018 se Dechový orchestr ZUŠ Přelouč pod vedením Michala Chmelaře zúčastnil 3. ročníku soutěžního festivalu Grand Prix Mladá Boleslav. V kon-

Divadla v Karlíně, abychom pokročili v našich dosud získaných pěveckých
zkušenostech a technických dovednostech. Celodenní seminář byl zaměřen
na opakování a prohloubení teoretických dovedností i praktického procvičování v individuální práci žáků a lektora. I přes náročnost soustředění,
nedělní výuky a krásného počasí, které venku panovalo, nikdo nelitoval, že
přišel. Velkou zkušeností byl seminář i pro paní profesorky Pardubické konzervatoře. Děkujeme vedení školy za podporu a rodičům za spolupráci.
Jana Bednářová

listopad 2018

Společenská rubrika

Úspěchy komorních souborů ve Vidnavě

Kryštof Nepovím

Jonáš Otradovský

kurenci sedmi orchestrů z České republiky, Polska a Maďarska se stal absolutním vítězem soutěže, získal zlaté pásmo a navíc cenu za nejlepší dramaturgii. Odborná porota na přeloučském orchestru oceňovala především
velmi nízký věkový průměr, který se pohybuje okolo čtrnácti let. I s tímto
věkovým průměrem dokáže porážet i dospělé české a zahraniční orchestry.
Děkujeme všem členům za skvělou reprezentaci!
Vedení ZUŠ

Michal Mikov

18. 10. 2018 se žáci a učitelé dechového oddělení naší školy vypravili na
soutěž komorních souborů do Vidnavy. Zde se konala prestižní soutěž „Karel Ditters a hudební klasicismus“. Již v pět hodin ráno musela naše početná
výprava nastoupit do autobusu, aby od půl deváté mohl soutěžit první soubor. I přes tento strašlivý čas se hned našemu prvnímu souboru velmi da-

Maďarský orchestr v Přelouči
Ve dnech 27. 9. až 1. 10. hostil náš dechový orchestr šedesáti pěti členný
maďarský orchestr z města Makó. Oplatili jsme jim tím úžasnou pohostinnost, kterou nás zahrnuli v srpnu na festivalu dechových orchestrů v jejich městě. Wind Band Privat School of Makó s dirigentem Dr. Jozsefem Csikotou přijel do Přelouče ve čtvrtek 27. 9. a ubytoval se v domově mládeže.
Vedení domova mládeže, a jmenovitě paní Hebké, děkujeme za obrovskou

David Jan Strnad

Oliver Kurimai

Petr Ceral

PŘELOUČÁCI

Jubilanti říjen

Jubilanti září
Miroslav Šimek
Zdeněk Vančura
Věra Strouhalová
Maria Václavková
Marie Baudyšová
Hana Součková
František Hercík
Marie Krejčová
Jiřina Fričová
Josef Zeman
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řilo. Komorní duo Klára Junková a Martina Junková získalo výborné druhé
místo. Skvělou třetí cenu pak získalo trio lesních rohů PopCorni ve složení
Alexandra Kollárovičová, Eva Čapková a Evelína Hloušková a odpoledne
pak žesťové kvarteto Alfred Junek, Radka Sotonová, Kamila Kautská a David
Šulc. Všechny soubory na soutěž připravila paní učitelka Radka Chmelařová.
Gratulujeme!
Vedení školy

85 let
85 let
85 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Vlasta Horáková
Libuše Bečičková
Drahomíra Posadovská
Marta Kasková
Hana Bičíková
Marie Kvochová

93 let
92 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Diamantová svatba
Ludmila a Štefan Adamíkovi

25. 10.

Zlatá svatba
Božena a Otto Chudobovi

26. 10.

Blahopřání

Vzpomínka

Dne 26. října 2018 oslavili naši milovaní rodiče
Božena a Otto CHUDOBOVI
zlatou svatbu.
Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších společných let.
Dcery Šárka a Monika, zeť Honza
a vnoučata Michal, Patricie a Honzík.

Dne 4. listopadu uplyne 5 let plných bolesti,
co po těžké nemoci prohrál svůj boj o život
můj drahý syn Marcelek DOČEKAL.
Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím
tichou vzpomínku. S tou největší láskou
vzpomíná maminka, sestra,
rodina Špičanova a ostatní příbuzní.

vstřícnost a pomoc. V pátek maďarský orchestr navštívil Mladou Boleslav.
Před koncertem v kulturním domě si prohlédl například muzeum automobilky Škoda. V sobotu dopoledne navštívil Kutnou Horu a odpoledne společně s naším orchestrem a mažoretkami koncertoval ve Břehách na rybích
hodech. Večer se v naší škole konala společná party pro oba orchestry. V neděli se maďarští muzikanti vydali do Pardubic a v pondělí před odjezdem
navštívili Prahu. Maďarský orchestr odjížděl z Přelouče velmi spokojený a my
věříme, že tato spolupráce s tímto vynikajícím orchestrem nebyla poslední.
Moc děkujeme všem rodičům členů orchestru za obrovskou pomoc při
organizování této akce.
Michal Chmelař

14. 10. 2018 – Seminář popového zpěvu s Karlem Korsou
Už podruhé jsme se sešli s žáky, kteří mají zájem o zpěv popové hudby,
s panem Karlem Korsou – lektorem Rockové školy v Praze a také členem
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Nový školní rok
se rozběhl jako po másle. Prvňáčci si našli
ve třídě nové kamarády a pod laskavým vedením svých třídních učitelek pronikají do
tajů písmen a číslic. Nechali se také vyfotit
a besedovali s příslušníky městské policie
o ochraně zvířat. Na začátek listopadu pozvali rodiče do svých tříd na den otevřených dveří, aby se pochlubili svými novými
dovednostmi.
Pro ostatní třídy už besedy s městskou
policií nejsou žádnou novinkou, jede se po-

k 100. výročí vzniku naší republiky. Zhlédly výstavu Přelouč a Přeloučané v letech
1914–1918 a zúčastnily se komentované
procházky městem s Mgr. Matějem Peštou.
V knihovně byl pro mladší žáky připraven
program „Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen“, ti starší pracovali v literární dílně „Velezrada se trestá“. Zájemci z celého II. stupně
měli možnost zúčastnit se výukového koncertu České ﬁlharmonie v Rudolﬁnu v Praze. Na programu byla Beethovenova Osudová. Proběhlo také první představení ve
VČD Pardubice v rámci předplatného. Diváci tleskali Zamilovanému Shakespearovi.
Na konci měsíce před podzimními prázdninami proběhly ještě tři velké akce: sběr papíru, projekt II. stupně OČMU a „strašení
u školy“. Osvědčilo se nové sběrové místo?
Kolik tun papíru se nashromáždilo? Co znamená OČMU? Bojí se vůbec ještě děti strašidel? Tak o tom bude řeč v příštím čísle.

Školní družina

dle osvědčeného plánu, mluví se při nich
např. o kompetencích MP, o internetové komunikaci nebo dopravní výchově. Pro druháky a třeťáky začal také plavecký výcvik.
Téměř všechny třídy využily příznivého počasí k uskutečnění vycházek a exkurzí. Třeťáci navštívili městský úřad, čtvrťáci si prohlédli v rámci projektu „Já a můj domov“
vodní elektrárnu na Labi a prošli se Slavíkovými ostrovy. Třídní kolektivy I. stupně a 6. tříd
využily nabídky městské knihovny a muzea
11/18
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zobrazí na tabletu vychovatelky a ta žáka
uvolní. Vyzvedávání je jednodušší, rychlejší
a bezpečnější.
Celoroční projekt v družině nese název
„Ahoj, Česko!“ Děti budou cestovat pastelkovým vlakem Bohemia expres po 14 krajích ČR, budou doprovázeny lvíčkem Rexem,
který je formou her a akčních činností seznámí s tím, co je pro každý kraj typické
a originální.

Afrika v Holicích
Obě sedmé třídy se společně vypravily na
zeměpisnou exkurzi do jižní Afriky. Zvládly
to hravě, stačilo dopravit se do Holic a navštívit Africké muzeum Dr. Emila Holuba. Nejdříve se žáci seznámili prostřednictvím ﬁlmu
se životem tohoto lékaře, cestovatele, etnografa a spisovatele a pak si prohlédli vystavené exponáty. E. Holub v druhé polovině
19. století v neuvěřitelně těžkých podmínkách získal a zapsal cenné poznatky o životě
domorodců a nashromáždil rozsáhlé sbírky
exponátů, které jsou umístěny v různých velkých muzeích světa. Jen malá část je k vidění v jeho rodných Holicích. Při prohlídce pak
žáky nejvíc zaujala tajemná skříňka, ve které
měli poznat různé africké předměty podle
hmatu, bavilo je skládání puzzle nebo soutěž v počítání slonů. Jsou tu k vidění i vzácné osobní předměty manželů Holubových
a své místo tu mají také následovníci Dr. Holuba, kteří se podle jeho vzoru vydali objevovat černý kontinent.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
Zájmové útvary ve školní družině
na školní rok 2018/2019
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

Sportovní ﬂorbalový zájmový útvar –
Trojnová Štěpánka
Výtvarný zájmový útvar – Briseis Enkt
Rukodělný zájmový útvar – Schreinerová Miroslava
Aerobic – Nečasová Kateřina

Krajské ﬁnále atletického čtyřboje
Velkého úspěchu dosáhli chlapci naší školy na
poli sportovním. V krajském ﬁnále atletického čtyřboje, které se konalo v Pardubicích, obsadili vynikající druhé místo za vítěznou školou ZŠ Masarykova Polička.

o něco více než ve školní třídě. Děti viděly klavír,
na který Smetana hrával, jeho brýle, jeho taktovku
i šperky, které daroval své první ženě Katynce. Viděly a četly jeho rukopis, ale především naslouchaly
hudbě, kterou Smetana složil již ve své hluchotě
a obdivovaly zvukomalebnost celé skladby, ze které
se jim dařilo rozpoznat rozšiřování Vltavy od pramene po celou cestu Vltavy od Šumavy až k Praze –
Čertovu skálu, rej rusalek, východ měsíce, svatební tance na nábřeží měst, slavnostní brána Prahy…
Děti společně namalovaly některé úryvky a vytvořily tak mapu celé skladby, kterou si pak mohly odvézt s sebou a připomenout si s ní zážitky z poslechu, ale i z celého výletu.
Mgr. V. Pokorná

tovku, kterou lze spustit zvuková provedení některých Smetanových děl společně s nahlédnutím do
jejich notopisu. Všichni si pak dobovým razidlem
označili „chytrou záložku“ s informacemi o životě
a díle Bedřicha Smetany nebo s nápovědou pro
zapamatování všech Smetanových oper: „Braniboři prodali dvě hutače.” A pro ty, kteří by si také
chtěli procvičit svou paměť a v této větě našli ná-

listopad 2018
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„Z mého života“
Poslechem a rozborem skladeb Bedřicha
Smetany poznáváme život a dílo skladatele

Klání proběhla v disciplínách běh na 60 a 1000 m,
skoku dalekém a vysokém, hodu míčkem a vrhu
koulí. Nejvíce se našim žákům dařilo v hodu míčkem, kde obsadil Asen Iliev první, Martin Šindelář třetí a Michal Bína čtvrté místo. Ve vrhu koulí
byl Matěj Motyčka druhý, stejného pořadí dosáhl
ve skoku dalekém Tomáš Balý.
Ne třetím místě skončila ZŠ Svatopluka Čecha
Choceň.
Mgr. M. Bulušek

(Projekt ke 100. výročí naší republiky)
9. října 2018 navštívili žáci 9. A Muzeum Bedřicha Smetany v Praze, aby si v době 100. výročí naší republiky připomněli jednu z významných kulturních osobností. Společně s lektorkou si zde
prohlédli Smetanovy osobní předměty – brýle,
pero, taktovku, nebo obrazy a fotograﬁe míst důležitých ve Smetanově životě v Čechách i ve Švédsku,
kde byl ve své době velmi uznávaný. Poslechem
pak žáci pátrali po pocitech a dojmech, které vedly Smetanu ke komponování jeho zásadních hudebních děl. Zaposlouchali se tak do úryvků jeho
slavných oper, symfonických básní, drobných klavírních skladeb – módních dobových tanců – polek, smyčcových kvartetů. Odměnou za pozornost
pak měli možnost vzít do ruky „kouzelnou“ tak-

povědu ke Smetanovým operám – Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy,
Hubička, Tajemství, Čertova stěna. Našli? Výborně,
tak ještě zbývá některou z nich si poslechnout…!
Mgr. V. Pokorná

Ekologická akce – sběr papíru
Od 22. října na naší škole probíhá sběr starého papíru. Sbíráme časopisy, letáky, noviny,
kancelářský papír, knihy, sešity, katalogy, …
Máte-li chuť a možnost, přidejte se k nám.
Svázané balíky můžete odkládat do vestibulu
školy denně od 7:00 do 16:00 h.
Děkujeme všem, kteří podpoří
naše děti a naši školu!

„Posloucháme a malujeme Vltavu“
(Po stopách osobností české kultury –
projekt ke 100. výročí naší republiky)
5. 10. 2018 se vydaly čtvrté třídy do Prahy do Muzea Bedřicha Smetany, aby se cestou interaktivní
dílny přiblížily době a hudbě Bedřicha Smetany

Letos se družina opět rozrostla. Přibylo
jedno oddělení, a tak ji navštěvuje celkem
179 dětí, které jsou rozděleny do šesti skupin:
Berušky (I. Kryštofová), Koťata (Mgr. P. Bezdíčková), Sluníčka (E. Kratochvílová), Sovičky (A. Šimáková, DiS), Tygříci (Bc. M. Kurtincová) a Žabičky (B. Nadrchalová). Novinkou
je zavedení elektronického čipového systému vyzvedávání dětí Bellhop. Ten, kdo vyzvedává žáka z družiny, přiloží u vchodu čip
ke čtecímu terminálu, jeho požadavek se pak
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Napsali nám

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
q 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)

která byla uspořádána pro asistenty, mentory
a ředitele škol, které se letos zapojily do Fulbrightova programu. V krásných prostorách
Petschkovy vily nás uvítala zástupkyně velvy-

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
Jeho letošní motto je „S jazyky toho dokážeš víc!“ Skupina němčinářů z kvarty se 26. září 2018 vypravila do Evropského spolkového
domu v Pardubicích, kde byl pro ně připraven
jazykový interaktivní program. Navštívili
Goethe-Zentrum Pardubice, Britské centrum
Pardubice a Francouzskou alianci Pardubice.
Setkali se zde s rodilými mluvčími z Německa,
Francie, Portugalska a Španělska. Tato akce měla u kvartánů velký ohlas, ocenili zejména kreativní aktivity v němčině, francouzštině, španělštině a portugalštině.

q ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ
POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
34-53-L/01 Reprodukční graﬁk,
graﬁčka pro média
q TŘÍLETÉ OBORY 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.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A INFORMAČNÍ ODPOLEDNE
GYMNÁZIUM 22. 11. 2018 15.00 – 18.00
17. 1. 2019 15.00 – 18.00
SOŠ

23. 11. 2018 13.00 – 18.00
24. 11. 2018 8.00 – 12.00
9. 1. 2019 13.00 – 18.00

RECEPCE V REZIDENCI
AMERICKÉHO VELVYSLANCE
Dne 18. 9. 2018 jsme se zúčastnili slavnostní recepce v rezidenci amerického velvyslance,

slance, paní Kelly Adams-Smith, která zaštiťuje bilaterální americko-české vztahy. Byl to večer
plný zajímavých setkání a sdílení zkušeností
v příjemné atmosféře a jsme velmi rádi, že jsme
mohli být jeho součástí.

PROTIDROGOVÝ VLAK – REVOLUTION TRAIN V PŘELOUČI
v úterý 20. 11. 2018
V Přelouči bude možnost prohlídky unikátního projektu v oblasti protidrogové prevence, který slaví velké úspěchy v ČR i v zahraničí.
Jedná se o zvláštně vybavenou vlakovou soupravu, která nabízí pro návštěvníky interaktivní 90 minutový program. V Přelouči bude vlak
přistavěn v úterý 20. 11. 2018 na přeloučském
nádraží. (Pozor změna oproti informaci v Roštu 10/2018. Z důvodu výluk na trati je nový
termín.)
Během jednoho dne může vlak navštívit
asi 500 osob. Prohlídky se konají po skupinách
max. 17 osob a vždy po 20 minutách může
vstoupit další skupina. Přeloučské ZŠ kapacitu téměř zaplnily a to celkovým počtem žáků 368, další místa jsme nabídli ZŠ v Řečanech,
která vyšle 77 žáků. Prohlídky žáků začnou již
v 7.20 a potrvají až do 16.30. Od 16.30 bude
vstup zdarma pro veřejnost. Je možné si

zarezervovat místo na prohlídky v časech
16.30 – 18.00, 16.50 – 18.20 a 17.00 – 18.30
vždy max. 15 osob. Pokud máte zájem, kontaktujte nás na charita.prelouc@gmail.com,
nebo na tel. 731 402 371, nebo se přihlaste na
našem webu www.prelouc.charita.cz/protidrogovyvlak. Více informací o projektu je také
na http://www.revolutiontrain.cz.
Zástupci našich obou ZŠ, ZŠ Řečany nad Labem, ZŠ Chvaletice, OSPOD, Charity i Městské
policie v Přelouči již loni o prázdninách tento
vlak navštívili v depu v Praze a pro všechny to
byl hodně silný zážitek. Věřím, že i návštěvníci
vlaku u nás si odnesou nezapomenutelný dojem. Přijďte se taky podívat. Děkujeme zastupitelům Města Přelouče, kteří záměr podpořili
a využili jsme tak možnost pozvat PROTIDROGOVÝ VLAK k nám!
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, ředitelka

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

LISTOPAD
V JAKUB KLUBU
V říjnu v našem klubu nastala velká změna. Rozběhla se plánovaná rekonstrukce části budovy Orlovny, kde bude v příštím roce otevřen klub pro děti ve věku 15–18 let.
Pro nás z toho vyplynulo velké stěhování
do jiných prostor, změna jiného prostředí
pro pracovníky i děti, a proto byl říjen pro
nás velmi náročný, ale bojujeme. ☺ Přesto
všechno jsme si náš klub udělali útulný a během října ho vylepšovali.
Na preventivní program spojený se školou a pravidly nám navázal nový na téma
„Budoucnost v mých rukou“. Toto téma
jsme zaměřili na budoucí povolání, na to jaké mají děti možnosti po ukončení základní školní docházky. Cílem je motivovat děti
k dalšímu studiu. Zjistili jsme, že děti nemají
úplnou představu, co jaké povolání obnáší,
tak jsme jim jednotlivá povolání přiblížili.
Děti vyjadřovaly svá přání, jak si představují
svoji budoucnost. Hovořili jsme o výhodách
a nevýhodách studia a pracovního života.
Pomocí jedné aktivity si děti vyzkoušely
ucházet se o pracovní místo.
Během října jsme museli přizpůsobit aktivity novému klubu, nemáme každý den
k dispozici tělocvičnu, klub je jinak uspořádán, ale využívali jsme krásného počasí
a volný čas trávili venku. Děti si hrály fotbal,
na skovávanou, závodily mezi s sebou, ale
také jsme je zapojily do pracovního procesu, protože na zahradě hrabaly listí. Samozřejmě jsme si klub vyzdobili, děti vyráběly
dráčky, postavičky do oken a také proběhlo

Výlet našich skautek
V pátek 5. 10. se v odpoledních hodinách
sešlo jedenáct skautek u klubovny, vzaly si
stany a vydaly se na přespání do kempu v Semíně. Po krátké přestávce na Slavíkových
ostrovech dostaly v rámci hry zprávu o tom,
že v Semíně hrozí nebezpečí. Postavily si tedy stany raději zde. Když přicházely další znepokojivé zprávy, tak se přesunuly raději zpět
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halloweenské tvořeníčko. Svátek jsme oslavili opékáním buřtů a hrou odvahy.
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí

NÁRODNÍ
POTRAVINOVÁ
SBÍRKA
Od začátku září až do poloviny října probíhala v Tescu Přelouč místní potravinová
sbírka. Upřímně děkujeme všem dárcům
a také pracovníkům Tesca, kteří nám umožnili sbírku konat. Darované potraviny poslouží především rodinám s dětmi a lidem
bez přístřeší.
Nedostatek potravin, nemožnost zajistit základní potřeby vnímáme jako velmi
bolestnou záležitost. Proto se letos všechny pracovnice naší charity a několik našich
dobrovolníků opět zapojí do Národní potravinové sbírky, která proběhne 10. 11.
2018 od 8 hod. do 20 hod. znovu v přeloučském Tescu. Přijďte nás prosím podpořit, počítáme s Vámi, děkujeme.
Mgr. Květa Kudová,
sociální pracovnice
služby Podpora rodiny

SVATOMARTINSKÉ
SETKÁNÍ
A OCENĚNÍ
DOBROVOLNÍKŮ
Každá služba naší organizace má nově
svého patrona. Pro DC jsme vybrali sv. Martina. Z toho důvodu organizujeme ve čtvrtek 15. 11. 2018 od 15.30 v prostorách

do skautské klubovny, kde pomohly domorodci najít jeho kyj a užily si přátelské posezení u ohně, na kterém si udělaly večeři.
Páteční večer zakončily promítáním ﬁlmu.
V sobotu ráno si už jen vyzdobily svoji klubovnu otisky nohou na zdi, udělaly si společně oběd a vydaly se domů. Všechny jsme
si to užily a těšíme se na další akci.
Barbora Vosáhlová

Světlušky vyrazily
do Perníkové chaloupky
V sobotu 6. října vyrazily Světlušky do
Perníkové chaloupky zjistit něco málo o pe-

Domova u fontány Svatomartinské setkání dobrovolníků a jejich ocenění. Naši
dobrovolníci docházejí k seniorům v Domově u fontány, kde jim předčítají, povídají si, nebo jdou na procházku do zahrady.
Pokud dobrovolníkům vyhovuje více práce
s dětmi, mohou docházet do Jakub klubu.
Činnost dobrovolníka je zpravidla jedna
hodina týdně, nebo podle jeho aktuálních
možností. V letošním roce se náš tým rozrostl o 5 nových dobrovolníků ve věku 21–
78 let.
Teď nabízíme možnost zapojit se i jednorázově a to na adventní tvoření v Jakub klubu v termínu 3.–5. 12. 2018. Nabídku aktivit ještě upřesníme. Výrobky si
děti odnesou jako vánoční dárky pro své
blízké. Srdečně zveme všechny, kdo mají
k dispozici v adventní době dvě hodiny času pro druhé ☺
A ještě jedna novinka v oblasti dobrovolnictví. Existuje již ﬁremní dobrovolnictví,
kdy ﬁrma vyšle několik svých zaměstnanců
na jeden den v roce do neziskové organizace, kde pomáhají podle domluvy. Toto je
častá praxe hlavně nadnárodních ﬁrem. Teď
přišel s novinkou Krajský úřad Pardubického kraje a od 1. 11. 2018 zavádí dobrovolnictví do svých vnitřních předpisů.
Zaměstnanci budou mít možnost vykonávat během roku 8 hodin dobrovolnické činnosti ve vybraném dobrovolnickém centru.
Skvělý příklad, jak dále šířit myšlenku dobrovolnictví a jak prakticky naplňovat princip
společenské odpovědnosti.
Zdenka Kumstýřová,
koordinátorka
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Přeloučské školství

čení Pardubického perníku. Sraz jsme měly na Přeloučském nádraží, odkud jsme se
vlakem přesunuly do Pardubic. Z hlavního nádraží jsme šly asi 8 kilometrů pěšky
na Kuňku. Po cestě nás doprovázela zábavná hra a tím pádem cesta více utíkala.
Když jsme dorazily do Království perníku,
přivítal nás hodný celník pohádkového
světa a řekl nám všechny potřebné informace k prohlídce. Prohlídka se nám všem
moc líbila. Holky si mohly vyzkoušet například lovení neposlušného koštěte Ježibaby, která nám poté štědře dala na cestu
perník.
Eliška Motyčková
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Napsali nám

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘELOUČ
WĂƌĚƵďŝĐŬǉŬƌĂũ

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

Společenství svatých
je příjemné
Dobrý den, sestry a bratři, přeji Vám požehnaný listopad. Slavnost Všech Svatých 1. 11. reprezentuje mnoho těch, kdo o dokonalost v oblasti duchovní pečovali, ale byla to především
milost Boží, která je doprovázela v jejich (ne)obyčejném životě. Po celá staletí byli za svaté prohlášeni
většinou duchovní osoby,
méně z oblasti světské. Naši čeští zemští patroni, jako Vít, Norbert, Zikmund,
Prokop, Vojtěch, Jan Nepomucký, Ludmila, Anežka, Zdislava, Václav, všichni ze Svatováclavského Chorálu nám před očima
deﬁlují svými ctnostmi, odvahou, pokorou, prací… a dávají jakýsi vzor. Svatý podstatou je jenom Bůh: Otec, Syn a Duch; a ostatní jsou jenom lidé, kteří o blízkost Boží usilovali. Mnoho
je ale i těch, kteří se do seznamu nedostali, a jsou
víceméně neznámí nám, nikoli Bohu. Když ve vyznání víry říkáme: „Věřím v společenství svatých“
tedy především mě napadá příklad o Trojici Boží –
společenství třech osob Jediného Boha: Otce,
Syna a Ducha Svatého – Tajemství víry zjevené
až v Novém zákoně. Jehovisté ani muslimové
nevyznávají božství Ježíše Krista. Ani mnozí lidé,
kterým vypadne z pusy „Ježíšmarijá“ jako nic, což
patří na místo modlitby a úcty. Ale „Společenství
Svatých“ znamená tři části: 1. Svatí, tedy oslavení u Boha v Nebi; 2. Církev putující po této
zemi, to jsme My, a za 3. trpící duše zemřelých
v očistci, sice ještě úplně nepřipraveni, ale čekající na nebe a přijetí do nebeské slávy.
A pak je zde také místo pro Ďábla a peklo.
Tak učí bible, a Ježíš se dostal do konfrontace

s Ním, Zlým a bojoval proti němu, až zvítězil na
kříži a byl vzkříšen pro naši spásu. Jestli uvěříš, že
konkrétně pro tebe Ježíš zemřel, přijmi jeho oběť,
uvěř, a dovol, ať ovlivňuje On tvůj život.
1. Listopadu vstupujeme do tzv. „Dušičkového“ oktávu, zvláštního tím, že můžeme zasáhnout ve prospěch našich zemřelých, získáváním
a udělením „odpustků“ v dobré víře duším zemřelých. Je to pomoc duchovní, odpustky se „nekupují“ (peníze byly onehdá na zaplacení vojákům
nebo jiné…a minulost nebyla nikdy ani černá ani
bílá); odpustky musí člověk vyzískat svým skutkem, konkrétní duchovní činností. Potom je 2. Listopad, Památka všech věrných zemřelých, ale
i všech našich, kteří nás předešli. V tyto dny jsou
hřbitovy těmi krásnými místy pro tuto naší starobylou víru ve vzkříšení a v život věčný, ale i naši
lásku, která nikdy neskončí.
Královéhradecká diecéze
má dva Novokněze, kteří byli
vysvěceni 22. září 2018 v Katedrále sv. Ducha.
Je to Petr Vtípil,
a Jan Lukeš. Jen
zřídka kdy biskupové vysvětí na kněze muže, který založil rodinu, má děti a dnes už i vnuky. Tohoto mimořádného povolání se dostalo v sobotu
i P. Petrovi Vtípilovi: „Všechno něco stojí. Třicet šest

let jsem byl ženatý. Před sedmi lety jsem ovdověl.
Pán Bůh se snaží vytěžit i z lidského neštěstí něco
mimořádného. Objevila se přede mnou cesta.“
www.bihk.cz
Díky Českému varhannímu festivalu se podruhé v Přelouči v kostele sv. Jakuba dne 30. 9.
2018 rozezněly varhany krásnou hudbou v podání prof. Jaroslava Tůmy. Děkujeme Městu Přelouč
za ﬁnanční podporu a paní starostce I. Burešové
za přivítání a milé slovo a pak paní Gryčové a Ševítové za příjemné pohoštění v společnosti pana
Tůmy na faře.
Oblíbený Svatý Martin V listopadu jsme se
jako děti těšili na první sníh, který symbolizovala
i barva koně sv. Martina. Mnozí si pochutnají na
„Svatomartinské“ huse nebo víně. Čech Tomáš Holub, byvalý voják, a hlavní kalpan AČR, se podobně jako Martin stal biskupem (plzeňským),
se účastnil jako zástupce ČR na římském biskupském kolokviu o mládeži ve dnech 3.–28. 10. 2018
s tématem „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Jedním z vyslanců Světové rady církví
byla také mladá češka, farářka církve Československé Husitské, Martina Viktorie Kopecká. Více na www.církev.cz (synoda o mladých).
Jeden kněz po 40tce mi nedávno řekl, že se mu
zdá, jako by mladí, ambiciózní, inteligentní lidé
lehce zapomínali ctít si starší generaci, jakoby to
staré bylo všechno špatné, pozadu, zastaralé…
Mluvil mi z duše, protože starší a staří lidé mají
v sobě zkušenost a moudrost, taky více prožili,
trpěli a ukázali žít z mála, skromně, a víc se nadřeli pro nás mladší, děti, vnoučata. Prosme všemohoucího Boha o vzájemnou ůctu ke stáří, a nemocným, i těm, kdo jim slouží a dejme mladým
dobrý vzor ale i důvěru. Přeji všem kteří prožívají „podzim“ i svého života radost a trpělivost se
sebou i s mladými. Požehnaný listopad
přeje váš kněz P. Pilka Lubomír.

„Díkčinění za úrodu“ ve Chvaleticích
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ƉƌŽƚŽǎĞƐǇƐƚĠŵƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐůƵǎĞďƐsĄŵŝĂsĂƓŝŵŝƌŽĚŝēŝƉŽēşƚĄʹĂĚĢůĄƚŽŵŽĚĞƌŶĢ͕ƐĞǌĄƉĂůĞŵƉƌŽǀĢĐ
ĂƉƎĞĚĞǀƓşŵƐĞǌĄũŵĞŵŽēůŽǀĢŬĂ͘

(od nejstarší členky paní Majetčinové (92 let) až po mladé, budoucí členy naší církve)
V neděli 7. 10. 2018 proběhlo v evangelickém kostele ve Chvaleticích
v rámci pravidelných bohoslužeb „Díkčinění za úrodu“ a setkání bývalých
konﬁrmandů a osob sympatizujících s naší evangelickou církví, kterého
se zúčastnilo asi 60 lidí. Administrátor chvaletického sboru Českobratrské
církve evangelické bratr farář Miloš Hübner, jinak farář přeloučského sboru
a sboru v Trnávce, věnoval své kázání mimo jiné 100. výročí sloučení evangelické církve v Čechách a na Moravě. Všichni zúčastnění nešetřili chválou
a většina vyslovila názor provádět takovéto setkání častěji. Setkání pokračovalo v prostorách fary a na farské zahradě až do pozdního odpoledne.
Volně se debatovalo o minulosti a o tom, co nás čeká. Všichni se shodli, že
zachování evangelického sboru ve Chvaleticích je možné, neboť podpora
z řad členů naší církve je na vzestupu. Nechybělo ani fotografování. Naše
fotografie budou k dispozici na připravovaných webových stránkách:
https://chvaletickykostel.7x.cz Do konce letošního roku proběhne v našem kostele ve spolupráci s městem Chvaletice několik koncertů. Všichni
jste srdečně zváni. Na webových stránkách postupně naleznete aktuální
informace.
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Fejeton – Skvělá babička

Staršovstvo pod vedením kurátora Milana Středy přeje
všem svým spoluobčanům krásné prožití letošního teplého podzimu
a hodně zdraví a lásky ke svým blízkým.

Konečně! Za peníze z brigády v pivovaru jsem se mohl zařadit mezi
plnohodnotné adolescenty.
Vyrazil jsem do Prahy s cílem sehnat džíny nejlepší značky a současného trendu. Povedlo se. V jednom z obchodních domů jsem objevil ty
pravé. Od pokladny jsem znovu zamířil do kabinky, nedočkavě se převlékl
do vysněného zboží a do jedné z kapes zasunul plochý mobil, který umí
zázraky. Pražskými ulicemi mě šedý dav dovlekl na nádraží. Ve vlaku jsem
znaven klesl do sedadla a vychutnával slastný pocit úspěchu. Netrvalo

dlouho – řádově několik dní – a moje „džinsny“, jak jim říkal děda, se začaly párat ve švu. Došly mi euforigeny. „Skoč si k babičce“, poradila matka.
Pravda, babička je švadlena, s tím si hravě poradí. Druhý den byly kalhoty hotové. Přinesl jsem si je domů, vyndal z igelitky a...
Zdrcen jsem marně hledal původní výrobcem provedené módní řezy
v místě stehen. Zásahem babičky podloženy záplatami zmizely pod důkladným štepováním. Sklíčeně jsem se dobrouzdal zpět k mé babičce.
Učinila nápravu. Pečlivě vypárala hustě proštepované požadované „díry“
a vrátila kalhoty do původního stavu. Fakt skvělá! Díky babičko!
Drahoslava Jiroutová
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Trh práce
na Přeloučsku
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 30. 9. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 224 331 uchazečů o zaměstnání. To je
o 6 168 méně než v srpnu a o 60 584 osob
méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší zářijovou hodnotu od roku 1996, kdy
bylo bez práce 169 024 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 203 319 dosažitelných uchazečů. Podíl
nezaměstnaných osob klesl na 3 % (srpen
2018 – 3,1 %, září 2017 – 3,8 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných
pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v září nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 316 132,
z toho 16 313 pak v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem
223 494 volných míst bylo vhodných pro
cizince. V mezinárodním srovnání měla ČR
podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za srpen 2018) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.
STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI 
OKRES PARDUBICE 9/2018
K 30. 9. 2018 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 2 348 osob. Na
poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 24 503 volných pracovních míst, na
jedno volné pracovní místo pak připadalo
0,1 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 1,9 %.
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
v obcích s rozšířenou působností Pardubického kraje:
Přelouč 2,3 %, Pardubice 1,9 %, Holice 1,6 %

Napsali nám
Kontakty:
ředitelka

950 144 407
martina.malinska@pa.mpsv.cz
zprostředkování zaměstnání
vedoucí oddělení
950 144 401
NSD – hmotná nouze
950 144 520/503
SSP
950 144 501/502/504

příspěvek na péči
950 144 521/505/723
dávky OZP /průkazky/
950 144 506
Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz

Bezplatné rekvaliﬁkace
„Šance pro padesátníky a OZP“
Evropská unie v rámci projektu „Ještě chci pomáhat,
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004028“, podporuje skupinu obyvatelstva,
která je znevýhodněna na trhu práce. Jedná se o lidi, kterým je více než
50 let, jsou v evidenci Úřadu práce Pardubického kraje
nebo jsou osobami se zdravotním postižením (OZP/OZZ).
Těmto osobám umožňuje bezplatnou rekvaliﬁkaci
a možnost nastoupit na dotované místo.

Možnosti rekvaliﬁkací:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pracovník v sociálních službách
Sanitář
Asistent pedagoga
Chůva pro děti do zahájení školní docházky
Pedikérka – manikérka
Masérský kurz
Obsluha vysokozdvižného vozíku
Počítačové kurzy
Personalista
Účetnictví
… případně další rekvaliﬁkace dle vlastního výběru

Přelouč
Chvaletice
Choltice
Břehy
Řečany n/L

2,4
2,8
2,0
2,4
1,7

Věříme, že záměr vydat publikaci o životě a díle semínského rodáka
V. Č. Chvojky, který vzešel z diskuze účastníků setkání, se v budoucnu
společnými silami podaří realizovat.
Text a foto Václav Kalousek

Velký úspěch fenky LUSY na mistrovství světa
Dne 7. 10. 2018 se v Praze konalo 1. mistrovství světa ve psím sportu Dogpuller. Tento sport
pochází z Ukrajiny, skládá se z dogpuller jumpingu a dog puller runingu a slouží ke zlepšení
celkové výkonnosti psa.

ning s počtem devíti chycení. Jen pro srovnání, ty nejlepší kolie dosahují v průměru 12ti
chycení. „Ona se vždy tváří, že nic neumí a nakonec nám to vyhraje“, říká Anet o své fence.
Do příštího roku se chtějí zaměřit více na dog-

dancing a sportovní kynologii. Více o této
dvojici se můžete dozvědět na jejich instagramu Lusy Lu, nebo facebookových stránkách Lusy and me.
Ještě jednou moc gratulujeme a přejeme
Anet a Lusy hodně štěstí v dalších závodech.
Tým fanoušků

Kontakt pro více informací:
Pavlína Valentová, tel. 775 500 622, valentova@jhs-centre.cz

Uchazeči (UoZ) Podíl nezam.
o zaměstnání na obyvatelstvu
celkem
v%
161
64
15
18
14

V pátek 28. 9. 2018 v den oslav české státnosti v obci Semín přivítali
vzácného hosta pana Jevhena Perebyjnise velvyslance Ukrajiny v České
republice (na fotograﬁi čtvrtý zprava). Přivítal jej starosta obce pan Jaroslav Trubač společně s dalšími zastupiteli a hosty. Hlavním důvodem
návštěvy pana velvyslance a jeho doprovodu bylo navštívení místa narození semínského rodáka a významného ukrajinského biologa a archeologa V. Č. Chvojky. Chvojka se v Semíně narodil 8. 2. 1850 a po studiích v Praze v roce 1876 přesídlil do ukrajinského Kyjeva. Zpočátku se
zabýval pěstitelstvím, v němž získal řadu úspěchů a ocenění, aby se
později začal věnovat archeologii. I v této oblasti se stal velice úspěšným.
V okolí Kyjeva nalezl sídliště lovců mamutů a poté v oblasti Tripolje objevil nejstarší ukrajinskou zemědělskou kulturu z doby neolitu s bohatými nálezy keramiky. Tato kultura byla později podle místa nálezu nazvána tripolskou či tripilskou. V. Č. Chvojka se krátce vrátil domů v roce
1907, aby znovu odcestoval do Kyjeva, kde 20. 10. 1914 umírá. Jeho archeologické nálezy jsou na Ukrajině dodnes jedněmi z nejvýznamnějších.
Během návštěvy pana velvyslance došlo i k setkání s potomky Chvojkova rodu, kteří na něj dodnes uchovávají mnohé památky a písemnosti. Po navštívení místa narození, kde je jeho pamětní deska, se účastníci setkání přesunuli ke společnému obědu do nedalekých Kladrub
nad Labem.

Poté následovala za doprovodu pana Vlastimila Váni, náměstka pro
chov koní, prohlídka Národního hřebčína Kladruby nad Labem a ukázka
několika plemenných hřebců. Návštěva pana velvyslance byla završena
projížďkou kočárem taženým dvojicí plnokrevných kladrubských běloušů po areálu a krajinou s pastvinami, která náleží k národnímu hřebčínu.

Termíny zahájení kurzů: listopad 2018 – březen 2019,
rezervujte si své místo co nejdříve.

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

JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti
Krajské pobočky v Pardubicích

Významná návštěva v Semíně

listopad 2018

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

Inzerce

Tohoto mistrovství se zúčastnilo celkem
71 závodníků se psy ze 7 zemí (ČR, SR, Maďarsko, Rusko, Ukrajina, Portugalsko, Korea) ve
čtyřech kategoriích – high drive (kolie), bull,
maxi (pro psy nad 45 cm) a mini (pro psy pod
45 cm).
V nejobsazenější kategorii maxi, ve které
soutěžilo přes třicet závodníků většinou s plemeny ovčáka, se studentka GYaSOŠ Přelouč
a členka ZKO Přelouč Aneta Hejná (17) umístila na třetím místě s dvouletou fenkou křížence Lusy. Podařilo se ji vyhrát v disciplíně run-

Inzerce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc září
2018 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Morašice 8,5 %, Vápno 5,6 %, Holotín 5,0 %,
Urbanice 4,3 %, Tetov 4,2 %, Brloh 4,0 %,
Kojice 3,9 %, Žáravice 3,9 %.
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MĚSTSKÁ POLICIE
informuje

Možná vám níže uvedený článek bude
připadat špatně načasovaný, vždyť pro
většinu z vás cyklistická sezóna již skončila nebo brzy skončí. Uložíte své kolo do
garáže nebo sklepních prostor a vyjedete
s ním až na jaře. Ale většina cyklistů své
kolo před zazimováním nejen řádně vyčistí, ale i opraví a připraví na příští sezónu.
A v tu chvíli by mohla někoho z vás přepadnout myšlenka na dovybavení jízdního kola pomocným motorkem. Pokud ano, čtěte, prosím, pozorně.

Inzerce
Tolik ze zprávy Besipu. Celý článek naleznete zde: https://www.ibesip.cz/Pro-media/Clanky/BESIP-varuje-pred-tuningem-elektrokol-(1)
A co nám tedy říká zákon?
Vyhláška číslo 341/2014 Sb. mimo jiné
uvádí:
Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně
pomocným motorkem, jestliže
a) bude nadále zachován původní charakter
jízdního kola (podle bodu 1 a 2),

kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných
částech.
Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této
vyhlášky nadále za jízdní kolo.
A povinná výbava jízdního kola? Ta je
zde samozřejmě uvedena také. Avšak z důvodu úspory místa v tomto článku zde nebudu vypisovat všechny prvky výbavy. Postačí nám názorný obrázek, který jsem si
vypůjčil z letáku Policie ČR.

b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit
podmínky ustanovení § 19 zákona,
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
d) v případě použití spalovacího motoru nebude mít takový motor objem válce nebo
válců větší než 50 cm3,
e) maximální konstrukční rychlost nebude
vyšší než 25 km.h-1 a
f) montáž pohonného systému – motor,
nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní

Ještě připomínám naše telefonní čísla:

listopad 2018

0ċ676.È
32/,&,(

3

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

BESIP varuje
před tuningem elektrokol
Provádět tuning elektrokol je nejen nebezpečné, ale také velmi riskantní! Nehledě na
to, že pokud některé hodnoty přesahují stanovené limity, nejedná se dále z hlediska zákona o elektrokolo! Je třeba pamatovat na
bezpečnost silničního provozu, dbát na své
zdraví a na rizika, která jsou s používání elektrokol spojena. V případě elektrokol by mělo
být použití přilby více než samozřejmé! Dle
výzkumů by 37 % usmrcených cyklistů přežilo nehodu, kdyby mělo na hlavě přilbu.
Neméně důležité je, že takový zásah může
elektrokolo poškodit, dojde ke ztrátě záruky
a v případě nehody hrozí u takto upraveného vozidla nejen krytí finančních nákladů
v důsledku odpovědnosti, ale také další postihy.

Pravidla silničního provozu 8
Nová úprava zákona od 1. října 2018 přináší zajímavé změny. Jedna z nejdůležitějších se týká tzv. záchranářské uličky. Není-li dálnice nebo silnice pro motorová
vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy
volně průjezdná z důvodu kolony stojících
nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči
vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem
přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy,
vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem
přednostní jízdy, vozidla správce pozemní
komunikace a vozidla sloužící k odstranění
následků dopravní nehody nebo překážky
11/18

22

provozu na pozemních komunikacích. Princip se dává se do souladu s okolními státy.
Jako názorná pomůcka poslouží rozložení

tísňová linka 156 – ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
mobilní tel.: 736 641 952
e-mail:
mp@mestoprelouc.cz

Inzerce

– neoznamovat akutní záležitosti, které se musí řešit okamžitě

Za Městskou policii Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč
prstů na pravé ruce, kdy ulička se vytváří
mezi palcem a ukazováčkem, viz obrázek
(zdroj MDČR).
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
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Historie

Rozhovor: archeologický výzkum ve Štítného ulici

130 let TJ Sokol Přelouč –
dobové vzpomínky zakládajícího člena Karla Imlaufa

Pozorní občané si jistě všimli, že v první polovině srpna proběhl ve Štítného ulici za domem čp. 18 záchranný archeologický výzkum,
který realizovalo archeologické oddělení Východočeského muzea v Pardubicích. Na předběžné
závěry jsme se zeptali vedoucí výzkumu Mgr. Lucie Čiháčkové.
Co vyvolalo archeologický výzkum?
Archeologický výzkum byl vyvolán plánovanou stavbou rodinného domu, jak výkopy
pro základové pasy, tak následně i pro inženýrské sítě.
Jak výzkum proběhl?
Prozatím proběhla pouze první etapa záchranného archeologického výzkumu – dokumentace základových pasů, které vykopala pomocí mechanizace stavební firma. Následně
počítáme ještě s etapou druhou – ta se bude
soustředit na část parcely za domem a na rozdíl
od etapy první budeme odkrývat archeologické
situace v ploše.
Jaké nálezy a z jakých dob se povedlo objevit?
Zajímavým nálezem je torzo zvířecí kostry.
Jednalo se o páteř a žebra mladého jedince, pravděpodobně staršího než středověké město. Bližší
informace poskytne určení odborníky na osteologický materiál. Dále jsme zdokumentovali pravděpodobně část pozdně středověké odpadní
jímky (cca z přelomu 15. a 16. století). Její velká
většina zůstane zachována pod základy domu
a bude čekat na případný výzkum některou z dalších generací archeologů.

Z mladšího období (přibližně 2. poloviny
16. stol.) byl zachycen rozsáhlý objekt, který
obsahoval pozůstatky po požáru – velké množství mazanice s otisky, v některých případech
dokonce i s omítkou, popel, uhlíky a fragmenty keramiky a kamnových kachlů. Nejedná se
ovšem o doklad požáru přímo v tomto prostoru, ale o tímto materiálem zavezenou jámu.
Z výzkumu pochází mj. i polychromovaný rohový kachel s hlavou andílka (viz přiložená fotograﬁe).

Potvrdil výzkum informace uváděné v literatuře a pramenech?
Zkoumané archeologické situace prozatím
nelze až na jednu výjimku ztotožnit s konkrétními informacemi uváděnými v pramenech. Velký objekt s mazanicí, popelem a uhlíky by dle
stáří keramiky a kachlů mohl být předběžně spojen s požárem města roku 1592.
Kde budou nálezy uloženy?
Ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
Děkujeme za rozhovor.
Ptal se M. Pešta

Drobné kamenné památky Přeloučska. Dřevěný kříž u Choltic
Vídáme je téměř všude, malé, skromné, velké, honosné, celé kamenné,
napůl z kamene a ze železa či litiny, pozlacené, celé dřevěné, se sochami, bez
soch, s nápisy atd. Jsou připomínkami tragédií, které se v daném místě staly,
vzpomínka a poděkování blízkým, označují hroby. Ano, řeč je o křížích a křížcích. V našem seriálu uděláme malou výjimku a zaměříme se na velký dřevěný kříž u Choltic.
Nedaleko Jedousova a Choltic se nachází vrch U Křížku (260 m n.m.). Nalezneme zde zajímavou dominantu, která je patrná z širokého okolí –

velký a pěkně tesařsky opracovaný dřevěný kříž. Upozorňuje na zajímavou a v kontextu Přeloučska zároveň unikátní historii, v těchto místech
se totiž nacházelo popraviště (proto bylo místo dříve známé pod názvem
„Na spravedlnosti“). Podle poslední literatury se v Cholticích útrpné
a hrdelní právo provozovalo v praxi již od roku 1652, nacházela se zde
dřevěná šibenice, která byla obnovovaná ještě roku 1776. Popravení byli
v těchto místech zároveň pochováváni. Navštívíte-li expozici choltického
zámku, můžete shlédnout i archeologické nálezy z této lokality.
Vysoký dřevěný kříž je usazen ve zděném základu, který má pocházet
ještě z doby šibenice. Kdy přesně sem byl kříž umístěn, je obtížné zjistit.
F. Nechvíle se o něm ve své publikaci z roku 1871 ještě nezmiňuje, vlastivědný klasik F. K. Rosůlek roku 1909 již ano. Patrný je na mapě třetího vojenského mapování (1877–1880). Kronika obce se o něm poprvé zmiňuje
začátkem 70. let 19. století. Nejspíš byl tak v tomto pěkném místě vztyčen
někdy v 1. polovině 70. let 19. století. Není ovšem vyloučeno, že od té doby nebyl obnoven.
Čtenářům se omlouváme za dnešní výjimku, snad se na nás nebudete
zlobit. Možná, že do budoucna ještě nějaká výjimka bude.
Text: Jiří Rejl a Matěj Pešta
Za fotograﬁi děkujeme Tomášovi Kubelkovi,
čtenáři doporučujeme
jeho internetové stránky (www.carokraj.cz)
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Ač se to nezdá, nalezneme v Přelouči v současnosti poměrně
dost spolků, které se mohou pochlubit existencí dlouhou devadesát a více let. Pokusíme-li se vyjmenovat nejstarší dodnes fungující
přeloučské sportovní, kulturní spolky a podobné instituce pro volnočasové aktivity (záměrně vynecháváme církevní organizace a politické strany), dostaneme tento seznam (v závorce je uveden rok
založení): dobrovolní hasiči (1876), Sokol (1888), Městská knihovna (1889), Městské muzeum (1902), včelaři (1907), fotbalový klub,
resp. dříve v různých sportovních odvětvích činný atleticko-fotbalový klub (1909), Orel (1920), pěvecký sbor Foerster (1921), Skaut
(založen byl dokonce dvakrát, v první fázi existoval od roku 1921
asi do poloviny roku 1923, podruhé roku 1934), turisté (1922), rybáři (1924), tenisový klub (1926, podle některých zdrojů již 1910)
a chovatelé drobného zvířectva (1928). Většina z nich samozřejmě
zaznamenala v průběhu svého vývoje změny názvu a organizace
a některé i kratší či delší přestávky v činnosti způsobené převážně
politickými zvraty 20. století.
Z těchto spolků oslavil 1. listopadu 2018 již 130 let existence
TJ Sokol Přelouč. Není úkolem tohoto článku rozepisovat se podrobně o jeho historii, čtenáře můžeme odkázat na řadu almanchů, které si tato vytrvalá tělocvičná jednota vydala. Ty zásadní
vyšly v letech 1913, 1925, 1929, 1988, 1998, 2003 a 2008. O vývoji
Sokola na Přeloučsku vznikla roku 2003 na pardubické univerzitě
dokonce i bakalářská práce Romany Pražákové.
Dnes se podíváme na jeden do nedávna neznámý dokument,
který autor tohoto článku nalezl roku 2015 v neroztříděné dokumentaci přeloučského muzea. Jedná se o písemnou vzpomínku,
kterou sepsal velmi pravděpodobně pan Karel Imlauf (v textu se
podepsal pouze iniciálami K. I.) a sice někdy začátkem roku 1938
na šest listů. Lze se domnívat, že se tak stalo u příležitosti 50. výročí jednoty, která nejspíš plánovala vydat další almanach, z politických důvodů k tomu však již nedošlo. Imlauf o sobě uvedl, že
je mu 73 let, narodil se dle matriky v prosinci 1864. Pocházel z Nového Města nad Metují, kde již roku 1882 působil v místním Sokole.
V letech 1883–1884 pak pokračoval v této činnosti v Hradci Králové.
V textu uvádí, že v Přelouči pracoval na poště. Porovnáním s údaji
v almanachu z roku 1913 je patrné, že se skutečně jedná o Karla
Imlaufa, poštovního výpravčího.
Jako jeden z prvních v našem městě se pokoušel zavádět sokolská cvičení, která se konala „pod kaštany pivovaru přítele bratra Sekerky na Vyšehradě“, tedy na dvoře domu čp. 308 v dnešní Pardubické ulici. Cvičilo se také za budovou dnešní tzv. staré školy,
jakožto i školní tělocvičně, kde bylo „školní nářadí, hrazda, bradla,
šplhadla a snad i kruhy“. Zájemců o cvičení „v přírodě po práci
v kanceláři a po různém zaměstnání“ bylo již více, proto sám Imlauf
(od 12. září 1888 člen přípravného výboru, později i správního výboru) napsal o stanovy do Nového Bydžova a Kolína. Byl také jedním ze tří prvních cvičitelů Sokola (první oﬁciální cvičení se konalo
20. listopadu 1888) a ocenil tak podporu vedení města („Ano, vzpomínám, jak nezapomenutelný pan správce Dítě a jiní předáci podporovali vznik Sokola“). Zpočátku byla snaha, aby někteří členové
Sokola jezdili získávat zkušenosti do nedalekého Kolína, patřil mezi
ně i Imlauf. Přiznává ale, že se kvůli zaměstnání nemohl věnovat
cvičení tak, jak by chtěl („Služba na poště mě však vázala a i z hmotného stanoviska jako malý úředník nemohl jsem dodržovati cvičné

hodiny v Kolíně“). Proto začali naopak kolínští jezdit do Přelouče
a na jedné zábavě zde hrála dokonce i sokolská Kmochova hudba
(koncert je doložen 16. června 1895, nejsou však vyloučeny i jiné).
Když se pak 7. července 1889 přeloučští účastnili župního sjezdu
v Žiželicích (nedaleko Chlumce nad Cidlinou), byl zde Imlauf jako
cvičitel. V této funci byl nejvýše do roku 1895, spíše skončil ještě
o něco dříve.

listopad 2018

Přeloučský ROŠT

Zajímavosti

Jedna z nejstarších fotograﬁí členů TJ Sokol Přelouč (1911).
Zdroj ilustrace: Archiv TJ Sokol Přelouč
Následně byl Imlauf přeložen služebně do Trutnova a k sokolské
činnosti se vrátil až roku 1904 opět v Novém Městě nad Metují,
kde působil ještě v roce sepsání svých vzpomínek a zasloužil se
i o výstavbu místní sokolovny, která byla dokončena roku 1930,
shodou okolností jen rok po stejné události v Přelouči.
Závěrem svých vzpomínek Imlauf uvádí zajímavou příhodu
z cvičení přeloučských borců. „Bratr Toník Menčík cvičil bradla,
nemýlím-li se, kmitl do stoje, ruka se mu vysmekla a milý Tonda
letí. Ježto žíněnek dosud nebylo a zachránce Imlauf dlouhého bratra
neudržel, odnesla to zlomená klíční kost. Bratr Menčík se však brzo
uzdravil a zase v pilné sokolské činnosti pokračoval a zůstal až do
smrti věren svému ideálu“. Imlauf přeloučské Sokoly jezdil čas od
času navštěvovat a ještě koncem 20. let s Antonínem Menčíkem
(1857–1932) vzpomínal nejen na tuto příhodu, ale i na samotné
počátky přeloučského Sokola, který svojí činnost vyvíjí i v současnosti a je druhým nejstarším přeloučským spolkem.
Použitá literatura a prameny:
Památník tělocvičné jednoty Sokol v Přelouči 1888–1913. Přelouč: Knihtiskárna Otakara Ludvíka v Přelouči, 1913. 36 s.
ŠUBRTOVÁ, Anna. Architektura sokoloven v Podkrkonošské-Jiráskově župě.
1890–1938. Olomouc, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Filozoﬁcká fakulta. 104 s.
Výletní listy Sokola Kolínského, 1895, roč. 12, č. 1. 16 s.
Městské muzeum Přelouč, fond Tisky, sign. T 588 a-f
Informace od Mgr. Jana Tetřeva (Východočeské muzem v Pardubicích)

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

Fotohádanka

oﬁciant J. Vyčichlo), zřízenec dráhy v Mělicích
J. Zeman (náhradník – dozorce v cukrovaru
J. Doubek) a rybář V. Kurka (náhradník – účetní akciového obchodu J. Kadaník). Mezi jmény nacházíme několik členů NV, ale i např. Ferdinanda Ditze, který před půl měsícem se
svými dvěma kolegy (F. Kalhousem z Lánů
a J. Cibulkou z Mělic) žádal rozšíření NV dalšími sociálními demokraty, k čemuž patrně
nedošlo. Ale i tak bylo zlepšení situace v nedohlednu. V téže době: „J. Kopáč si stěžoval
na člena nár. výboru V. Marka, který nechtěl
odvést stanovený počet bramborů. Jednání takové odsouzeno. J. Doubek si stěžoval
na malý příděl másla, jmenovitě ze Svinčan
a Jankovic. Byla požádána místní expozitura, aby každé obci bylo předepsáno množství másla.“

Správná odpověď na říjnovou fotohádanku zněla:
„Fotograﬁe z roku 1912 zobrazuje tzv. malou jízdárnu, která patřila k areálu nedalekých kasáren (ty byly zhruba v místech, kde je
dnes budova Penny Marketu). Jelikož v nich tehdy sídlili huláni, tedy kopiníci na koních, využívali tuto jízdárnu k tréninku svých koní.
Jízdárna se nacházela zhruba tam, kde jde dnes parkoviště u budovy hotelu Sport a v přilehlém okolí. Kromě dodnes dochovaných
staveb v pozadí zaujmou i stodoly, které se nacházely na tehdejším
jižním okraji města Přelouče.“
Tentokrát byla zřejmě fotohádanka velmi těžká, výherce bohužel nemáme, ale pokračujeme dál. Vaše odpovědi na novou fotohádanku zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz. Děkujeme velice.

OBRÁZKY Z VELKÉ VÁLKY – 6. DÍL
Okresní národní výbor
udržoval r. 1918 pořádek
Na počátku své činnosti přebíral NV moc
do svých rukou. To se dělo tak, že „přední členové rozličných korporací“ skládali NV slib věrnosti nově vzniklé republice. Takový slib složili
představitelé berního úřadu, ﬁnanční stráže,
četnictva, předseda expozitury JUDr. F. Zelinka či ředitel velkostatku v Kladrubech a jeho
personál. Z této pozice si po vyhlášení vzniku ČSR vytyčil NV hlavní cíl své působnosti:
„Snaha národního výboru nesla se nyní k opatření výživy lidu, aby byla všude zamezena
lichva se všemi potřebami životními. Debata
o tom byla místy pohnutá a konečně vyzněla
harmonicky tím, že příslušníci všech politických stran použijí svého vlivu k tomu, aby
jednak zásobování potravinami bylo zlepšeno, jednak byl všude zachován klid.“ Jsou to
vlastně úkoly dva, ale zároveň dvě strany téže mince – dostatek potravin a klid, tj. aby
přerod proběhl „bez násilností a zbytečných
otřesů“. Pro udržení pořádku bylo využito vojsko, četnictvo, ale počítalo se i se zapojením
sokolů, členů Dělnické jednoty tělocvičné či
hasičů.
Střeženo bylo především nádraží, kde byl
přednostou stanice problematický B. Rischanek. Docházelo tu k různým incidentům – byla tu vytlučena okna, v jistou chvíli také sděloval NV farář Čečetka, že mladíci konající
strážní službu na nádraží „vedou nerozvážné
řeči“ a patrně překračují rámec pravomocí své
funkce. Konkrétnější informace se ze zápisů
kroniky nedozvíme. NV vyzval mladíky „vystříhati se všech nepřístojností“. Šlo také o to,
zamezit vývozu potravin, strategického materiálu i strojů z republiky. Tohoto druhu byl
patrně následující zásah: „V hotelu u nádraží
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se zdržoval cizí šikovatel a cestující s hospodářskými stroji, na něž bylo upozorněno četnictvo. Cestující byl zatčen.“ Do vývozu byl zapleten i přednosta Rischanek. Vypjatá situace
si nakonec vyžádala vystřídání sokolských
dobrovolníků vojenským oddílem. V seznamu věcí zabavených na nádraží v Přelouči nalezneme ocelovou přilbu, bodla, pušky, náboje, patrontašky, periskop aj.
Poměrně často jsou připomínány události 4. 11. v místním cukrovaru, kde zde nasazení vojáci chtěli opustit svou práci a odcestovat
domů. Tento spor, probíhající právě v době
řepné kampaně, přišli urovnávat členové NV
K. Lieger a J. Vojtíšek. Snažili se vojáky udržet
v práci mj. výzvou k vedení cukrovaru, aby
jim byla zvýšena mzda.
Mnohem dramatičtější události proběhly
v Kladrubech nad Labem. „30. 10. 1918 oznámila četnická stanice v Kladrubech, že tamní
zajatci jsou ve velmi špatném stavu, pokud se
týče obleku a stravy, a žádal okamžité zakročení. Brzy nato přijel do Přelouče štítmistr Hofbauer, který si stěžoval na četnického strážmistra, který prý jest proti štítmistrovi předpojat.
Člen NV J. Vávra jel s Hofbauerem do Kladrub
k urovnání sporu.“ Situace v Kladrubech byla
složitá, docházelo tu ke střetu tří stran – pracujících válečných zajatců, kteří v tuto chvíli
pochopitelně chtěli jít domů, zaměstnanců
hřebčína v čele s ředitelem (štítmistrem) Hofbauerem, kteří byli vnímáni jako nespolehlivý
prorakouský živel, „staré struktury“, a představitelů nové republiky. Výzvy J. Vávry na vyřešení situace nestačily. Kladrubskými spory se
zabýval NV i 4. 11., vyzýval zajatce k setrvání
a snažil se je uklidnit zajištěním lepších životních podmínek. 14. 11. byl nakonec vyslán do
Kladrub dvacetičlenný ochranný oddíl. Jeho
přítomnost v obci se nakonec ukázala velmi

důležitou, protože zabránil drancování zámku, k němuž se chystali zajatci, ale i někteří
místní obyvatelé.
Národní výbor následně musel řešit i nespokojenost dělníků v lomech ve Chvaleticích
(stěžovali si na nízké mzdy a záhy i na malý
příděl mouky) či pracujících na regulaci Labe. Ve druhém případě přenesl NV tíhu jednání na místní Socialistickou radu, což je mimochodem v městské pamětní knize jediná
zmínka o jejím působení na Přeloučsku.

Okresní národní výbor
se staral o výživu
Nouze o potraviny vrcholila pochopitelně
roku 1918. „Bída dostoupila vrcholu.“ Kromě
již dříve uvedených faktů uveďme pro ilustraci příklad nedostatku másla. Během války bylo dosaženo jisté kompromisní dohody, kdy
se okolní obce zavázaly dodávat alespoň určité minimální množství másla. Záhy ovšem nebyla tato dohoda plněna. Na konci války bylo
v Přelouči vypočítáno, že na hlavu na měsíc
připadá pouhý jeden gram másla! Město se
obrátilo tentokrát na vyšší místa – na tukovou ústřednu, ale odpověď byla jednoznačná.
Jste na venkově, poraďte si sami. Znepokojující bylo vyvážení potravin z regionu. „Úroda
toho roku (1918) byla dobrá, ale 40 % se vyváží za hranice.“
Velkým úkolem NV bylo zlepšení zásobovací situace a účinný boj proti černému trhu.
Pro zvýšení kontroly výkupu obilí a brambor
bylo NV jmenováno 22. listopadu 7 důvěrníků a 7 jejich zástupců. Byli to: Oldřich Sekerka (náhradník – ing. E. Spinar), zřízenec dráhy Jan Vavřina (náhradník – učitel K. Slavík),
JUC. J. Bleha (náhradník – účetní Občanské
záložny V. Cholinský), zřízenec obilního skladiště R. Kopta (náhradník – traťmistr F. Ditz),
stavitelský asistent F. Král (náhradník – soudní

List přeloučské pamětní knihy
se záznamy o událostech roku 1918
Jednalo o pouhý počátek dlouhé cesty –
poválečná krize trvala ještě dalších pět let
a „zlatá dvacátá léta“ začala vlastně teprve
s konjunkturou po roce 1923.

nali předání nevyřízených záležitostí hospodářské radě a politické expozituře a záležitosti ﬁnanční. „Předseda poděkoval všem členům
národního výboru za horlivou a obětavou
práci, která jistě ku prospěchu občanstva i státu přispěla. Tím schůzi ukončil.“

Ne všichni přeloučští rodáci
věděli, co se děje
Na závěr (spíše jako jakousi kuriozitu) uvádím případ přeloučského rodáka, který se
o událostech roku 1918 v Čechách dozvídal
až se zpožděním. Jmenoval se Josef Topič. Narodil se roku 1848 v Přelouči, ale většinu svého života od 70. let 19. století strávil v zahraničí – v Austrálii, v Texasu a na Novém Zélandu.
I když se dvakrát ještě v době Rakouska-Uherska vrátil do své vlasti, porovnání svobodnějšího světa se zkostnatělým rakousko-uherským režimem ho vedlo k dalším odchodům.
Nakonec se na Novém Zélandu natolik zabydlel, že ani vznik Československa ho nepřiměl k návratu do domoviny. Přesto s ní až do
smrti r. 1932 udržoval kontakty, do přeloučského muzea zasílal vzorky exotické zvířeny
a máme důkaz i o tom, že se zajímal o utváření nově založeného státu. J. V. Flos v Kraji
Pernštýnův publikoval zajímavý dopis Josefa Topiče (bohužel bez uvedení data), který
dokládá Topičův zájem i přetrvávající vlastenectví:

Přísežná stráž se snažila bdít nad lesy, poli
a rybníky a zabránit pychu, krádežím
a pytlačení. V čase válečné i poválečné bídy
to bylo téměř nemožné. (Odznak je nálezem
Jakuba Štěpánka z prostoru obce Stojice)

Krátký čas trvání
Okresního národního výboru
Okresní národní výbor v Přelouči existoval pouhých 45 dní, měřeno od ustanovující
schůze 27. října do závěrečné schůze 10. prosince 1918. Čas to byl opravdu krátký a řada
úkolů NV nemohla být dokončena. Ještě
8. prosince se účastnili členové NV V. Vanča,
K. Lieger, J. Doubek, J. Vávra a F. Čečetka jednání na sjezdu zástupců NV v Kolíně, z něhož vyplynul požadavek, aby postavení NV
bylo upraveno zákonem. Bylo to ovšem již
v době, kdy byl osud okresních národních výborů zpečetěn.
Dne 10. prosince tak proběhla poslední
schůze přeloučského národního výboru. Předseda K. Lieger oznámil ostatním členům, že
nařízením „všech ministerstev“ se ruší okresní
národní výbory. O tomto faktu se následně
debatovalo a členové NV se rozhodli připojit
k protestu proti zrušení NV, který vznikl již na
jednání v Kolíně. Jednalo se spíše o gesto, jež
nemohlo už nic zvrátit. Členové NV projed-

republika byla uznána. Já jsem četl, že bylo
v Praze uherské a německé vojsko. Přišlo tu
ke srážce mezi vojskem a Čechy, aneb se to
urovnalo pokojně? Já dostávám Národní listy,
ale nemohu se z nich dovědět, co se vlastně
stalo. Já mám velkou podobiznu prezidenta
Masaryka a Beneše. Mně se začíná stýskati
po Čechách a rád bych viděl opět české luhy
a slyšel skřivánkův zpěv. Kdyby náhodou Vám
bylo možno navštíviti mého bratra Václava
ve Višeňovicích (Vyšehněvicích) u Přelouče,
tož on by byl potěšen. Mně tady nic nechybí,
ale stýská se mi po domově.“
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Martin Štěpánek

Dobová pohlednice s verši J. Kollára.
Kollára citoval ve svém projevu 29. 10.
roku 1918 i starosta Přelouče J. V. Diviš
„Velectěný pane katecheto, já bych byl rád,
kdyby Vám bylo možno zaslati mi knížku, co
se vlastně přihodilo v r. 1918 u nás, než naše

Použité prameny a literatura:
Státní okresní archiv Pardubice, fond Archiv
města Přelouče, Pamětní kniha komorního
města Přelouče 1836–1926
Státní okresní archiv Pardubice, fond Archiv
města Přelouče, Pamětní kniha komorního
města Přelouče 1927–1957
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny
města Přelouče: díl třetí 1848–1918. Přelouč:
Město Přelouč, 2004.
HÁJEK, Jiří. Jiřího Hájka Kronika kladrubská:
kniha třetí. Kladruby nad Labem: L. Gotthardová, 2013.
FLOS, J. V. Josef Topič, australský lovec. Krajem Pernštýnův, roč. 14, 1933–1934, s. 150–
153.
MÜCKE, Petr; RŮŽIČKOVÁ, Renáta; VA NĚČEK, Jiří. Orlíčky dolů! Východní Čechy
v dokumentech z období vzniku republiky.
Pardubice: Státní oblastní archiv Zámrsk,
2018.
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Městečko Přelouč za Františka Josefa I. 1848–1916 – díl první
Od konce napoleonských válek byla Evropa
z větší části ovládána režimy, které se snažily vrátit
společenský vývoj k pořádkům před francouzskou
revolucí. Pilířem tohoto uspořádání bylo Rakousko.
Hospodářství nevzkvétalo, ale nezastavil se vývoji
technik, která spojovala jednotlivé dříve oddělené komunity, pomáhala šířit nové myšlenky, přinášela novou organizaci výroby a zrychlovala ji.
Také Přeloučí vedla od roku 1845 železnice a v tomtéž roce zde byl zřízen poštovní úřad. V roce 1849
přibyl na nádraží telegraf. Místní občané, kteří na
to měli, si předpláceli noviny. Zprávy se šířily mnohem rychleji.

Revoluce 1848 ve Francii a ve Vídni
Koncem února roku 1848 došlo k revoluci ve
Francii a po jejím vzoru začali také obyvatelé ostatních evropských států žádat možnost rozhodovat o svých osudech. Také český národ žádal ústy
svých zástupců rovnoprávnost češtiny s němčinou,
obnovení užšího svazku Čech s Moravou a Slezskem, rozšíření zemského zastupitelstva o stav
městský a venkovský, náboženskou svobodu, veřejné soudy, svobodu tisku, zrušení poddanství
a jiné. Než se české požadavky dostaly k císaři, vypukla revoluce ve Vídni a padl nenáviděný ministr
Metternich. 6. října 1848 sněm i s císařem přesídlil do Kroměříže. V té době projížděly Přeloučí vojenské transporty, směřující na povstaleckou
Vídeň. Převáželi se nejen vojáci, ale hlavně děla
a střelivo. Další vojenské transporty a průtahy zažila Přelouč koncem roku 1849 a počátkem roku
1850, kdy se schylovalo k válce mezi Pruskem a Rakouskem o prvenství v Německu. Vše se nakonec
vyřešilo smírem, ale městem tentokrát procházelo
množství jezdectva i pěchoty se všemi negativními důsledky, které to přinášelo.

Podle prozatímního obecního zákona
byly roku 1850 zrušeny
dosavadní městské magistráty
Nový rakouský císař František Josef I. se pokládal za panovníka z boží milosti a hodlal nadále
vládnout absolutisticky. Když v průběhu roku 1849
v bitvě u Világoše s ruskou pomocí porazil maďarskou povstaleckou armádu, začal utužovat politický režim. V duchu nové vládní politiky žila také
Přelouč. Po rozpuštění kroměřížského říšského sněmu 4. března 1849 byla vyhlášena nová, tzv. oktrojovaná ústava s ní přišlo nové správní uspořádání.
Podle prozatímního obecního zákona byly roku
1850 zrušeny dosavadní městské magistráty a nová obecní zastupitelstva si měli zvolit sami občané. V Přelouči byl zřízen okresní soud, který začal
úřadovat od června 1850. Gruntovní a úřední spisy byly městským magistrátem předány okresnímu soudu. V té době byla Přelouč městem zemědělců a živnostníků. Živnostníků povinných platit
daně bylo v Přelouči v roce 1851 celkem 111. Od
října 1855 vstoupil do služeb obce jako městský
důchodní místní rodák Jan Dítě. V evidenci majetku a pohledávek panoval nepořádek. A co hůř, zřejmě se i kradlo. Jan Dítě se narodil v Přelouči 1818.
Dostal kvalitní vzdělání. V každém případě na místo důchodního dosedl muž se vzděláním, rozhle11/18
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dem a zkušenostmi, kterým převyšoval většinu místních. Zavedl do obecního hospodaření pořádek.

Nová éra vládnutí – velké oživení
hospodářského, politického
i kulturního života v Přelouči
Pokus Františka Josefa I. a jeho rádců vrátit monarchii vnitropoliticky do doby jeho dědečka Františka I., se nezdařil. Důkazem krachu této politiky
byla mimo jiné porážka rakouských vojsk ve válce
proti Itálii a Francii v roce 1859. Novou éru vládnutí ohlásil císař říjnovým diplomem 1860 a následujícího roku dostalo Rakousko novou ústavu, stalo se definitivně konstituční (ústavní)
monarchií. Nová situace se projevila i v obcích.
V Přelouči nastává rokem 1860 veliké oživení hospodářského, politického i kulturního života. Nová
doba si vyžádala také vzdělávání dospělých nebo
alespoň osvětu mezi nimi. Stát tuto problematiku
neřešil, ale národ, žijící v podřízeném postavení, ji
řešit musel a chtěl. Prvního ledna 1861 vznikl Spolek čtenářský okresu přeloučského. V dubnu 1861

vé prusko-rakouské války roku 1866. Od června
1866 zasáhla válka do dění ve městě. Po železnici
projížděli vojenské transporty a další vojáci procházeli Přeloučí pěšky. Po vpádu pruské armády do
Čech, začínají do Přelouče přicházet první uprchlíci i nedobré zprávy z bojišť. Příchodu Prusů se
město dočkalo 5. července 1866. Přelouč se stala
etapním a lazaretním městem. Přeplněné město
bylo ideálním prostředím pro šíření epidemií –
cholery. V přeloučském regionu zemřelo 129 civilistů a 52 pruských vojáků. Pruští vojáci odtáhly
až v září 1866. Říše bylo válkou otřesena a vědělo
se, že musí dojít ke změnám.

Proti rakousko-uherskému vyrovnání
1867–1870
Válka roku 1866 rakouskou monarchii oslabila
jak vně, tak uvnitř. Národem, který se v monarchii
vždy bouřil a dožadoval se svých práv, byli Maďaři.
Po válce v Uhrách reálně hrozilo povstání. Svých
práv se dožadovali také Češi, ale rakouský císař
ustoupil pouze Maďarům. Národ zklamaný rakousko-uherským vyrovnáním, využíval všech
příležitostí k tomu, aby demonstroval svoji jednotu, souhlas se svými politickými reprezentanty
a úctu k symbolům české státnosti. Vynikající příležitostí k celonárodní demonstraci se stal návrat
korunovačních klenotů do Prahy. Vracely se tam
28. srpna 1867 z Vídně, kam byly evakuovány před
Prusy v předchozím roce. Další příležitostí k celonárodní demonstraci byly slavnosti položení základního kamene Národního divadla., konané
v Praze v květnu 1868.

Stavba cukrovaru v roce 1868
a pýcha Přelouče Ústřední matice školská

jednala valná hromada U modré hvězdy o zřízení
městské knihovny a probírala se otázka vzdělávání. Vydržování školy, ﬁnancování vznikajících spolků, kultury i politických vlasteneckých podniků si
mohlo dovolit jenom město, jehož občané disponovali dostatečným hospodářským potenciálem.
Dne 23. února 1862 byl v Přelouči zřízen Záloženský spolek pro okres Přelouč, z nějž se záhy
vyvinula Občanská záložna. S růstem prosperity
si záložna mohla dovolit dobročinné aktivity. Prvním mecenášským činem záložny se stal dar na Národní divadlo. Plnila také do jisté míry úkoly osvětové a vzdělávací předplácela pro své členy noviny
a časopisy. S myšlenkou na založení cukrovaru v Přelouči je spojena osobnost Jana Dítěte. Cukrovar se
nezdařilo v roce 1864 prosadit. Ze zápisů v kronice je vidět, že za vším pozitivním a pokrokovým, co se v Přelouči 60. let 19. století událo,
stál Jan Dítě. Bylo mu uděleno čestné měšťanství
a byl jmenován městským správcem.

Válečný rok 1866 v Přelouči –
Prusko-rakouská válka
Bouřlivý hospodářský a kulturní rozvoj města
Přelouče na krátkou dobu narušily události blesko-

Nejpozději v lednu 1867 začala v Přelouči druhá etapa úsilí o zřízení cukrovaru. Cukrovar se začal stavět na jaře 1868 – stal se největším zákazníkem přeloučské záložny. Občanská záložna
v Přelouči byla v 80. letech 19. století stabilizovaným ﬁnančním ústavem. Pýchou Přelouče 80. let
19. století se také stal místní odbor Ústřední matice školské – byla jedním z tzv. národních „obraných“ spolků. Na ústřední matici školskou se
ve městě vybíralo od jejího založení v roce 1880
a členy se stala jak obec, tak Občanská záložna.

Zlomový rok 1889 pro založení
veřejné knihovny
Od roku 1889 lze také podrobněji sledovat vývoj přeloučské knihovny. Všechny prameny se shodují, že zlomovým rokem se stal rok 1889. Podle
obecní kroniky učinil první kroky městský správce
a pokladník záložny Jan Dítě, jehož přispěním se
začalo s urovnáním a založením městské knihovny.
Podle pozdějších pramenů měl zásluhu na deﬁnitivním vzniku obecní knihovny také JUDr. Ladislav
Quis. Konečné usnesení o zřízení veřejné městské
knihovny učinila městská rada až 21. května 1894.
Pokračování druhého dílu v příštím vydání Roštu.
Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče – díl III.
Jan Tetřev Hana Vincenciová

Marcela Danihelková

Orel Přelouč – oddíl ﬂorbalu
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Program mistrovského ﬂorbalu
v městské hale v ulici Za Fontánou v říjnu:
Liga starších žáků – neděle 11. listopadu:
Tato soutěž se hraje tzv. košovým systémem, kdy se dle výkonnosti
v předchozích zápasech obsazení jednotlivých košů neustále proměňuje dle momentální výkonnosti. Proto soupeři domácího týmu nejsou
v době uzávěrky Roštu ještě známi.
Každopádně souboje díky tomuto systému bývají vyrovnané a napínavé, a tedy pro diváky zajímavé. Navíc se hraje na závěr turnaje i play-off až do úplného rozhodnutí, v případě nutnosti i včetně nájezdů.
Turnaj se hraje od 9:00 až cca do 16 hodin a první 2 zápasy domácího týmu jsou na programu v 9:00 a pak ve 12:20 hodin.
Pardubická liga mužů – neděle 18. listopadu:
9:00
Orel Přelouč B
–
ŽSK Třemošnice
10:30
FBC Skuteč
–
FTC Vysoké Mýto B
12:00
Klub SPV Pardubice
–
ŽSK Třemošnice
13:30
Orel Přelouč B
–
FBC Skuteč
15:00
FTC Vysoké Mýto B
–
Klub SPV Pardubice

Na závěr příspěvku z florbalu pak připomínáme, že i v listopadu
2018 je možné začít hrát florbal ve všech věkových kategoriích dětí
a mládeže. Stačí přijít na trénink v úterý či čtvrtek mezi 16 a 19 hodinou
do městské haly Za Fontánou a přihlásit se u trenérů, nebo zavolat na
číslo 732 610 593.
Mirek Kumstýř

Pod basketbalovými koši…

Body: Žáková N. 22, Nešetřilová 12, Němečková 8, Žáková K. 7, Doležalová 7, Roubová 6, Sedláčková 4, Novotná 1

V letošní sezoně (2018–2019)
budou reprezentovat naše město 4 družstva:

Body:Konvalina 18, Sojka 18, Zikmunda 18, Dašek 9, Kubát 8, Priessnitz 3

Muži – Východočeská liga (14 družstev)
Ženy – Východočeská liga (8 družstev)
Kadeti U 17 – Nadregionální liga (skupina C
10 družstev, celkem 5 skupin)
Starší minižáci U 13 – Smíšený východočeský
přebor (skupina VP II – 10 družstev)

Sokol Vysoké Mýto – BK Přelouč
98 : 75 (56:39)
Body: Konvalina 33, Dašek 17, Zikmunda 15,
Škarda 10

Kadeti U 17:
BK Přelouč – BVK Holice 86 : 60 (32:29)
Body: Plaček 20, Škarda 19, Vlček 13, Rejda 11,
Souček 8, Vamberský 6, Zelenka 4, Šindelář 2,
Dvořák 2, Priessnitz 1

BK Přelouč – TJ SPŠ stavební Náchod
73 : 75 (31:41)
Body: Konvalina 27, Sojka 12, Zikmunda 12,
Bulušek 11, Škarda 5, Šindelář 4, Dašek 2

BK Přelouč – BVK Holice 95 : 59 (48:28)
Body: Vlček 16, Souček 16, Kouba 15, Škarda 10,
Vamberský 10, Priessnitz 8, Horáček 5, Zelenka 4,
Šindelář 4, Dvořák 3, Rejda 2, Kysilka 2

BK Přelouč – TJ Sokol Jaroměř-Josefov
51 : 79 (24:41)
Body: Zikmunda 13, Bulušek 11, Šindelář 10,
Dašek 7, Priessnitz 4, Kubát 4, Konvalina 2

Starší minižáci U 13:
BK Přelouč – SŠB Pardubice 34 : 59 (12:32)
Body: Kysilka 30, Dostál 3, Uchytil 1

Sezona byla zahájena již koncem září
a v tomto čísle Roštu vám přinášíme
výsledky všech utkání, které byly odehrány
do uzávěrky, tj. do 19. 10. 2018:
Muži:
BK Přelouč – BK Skuteč
80 : 48 (45:22)
Body: Zikmunda 22, Konvalina 20, Škarda 13, Bulušek 9, Šindelář 8, Kubát 4, Dašek 2, Kautský 2
BK Přelouč – TJ Jiskra Havlíčkův Brod
81 : 60 (40:30)
Body: Bulušek 29, Konvalina 14, Škarda 12, Dašek 11, Zikmunda 8, Kubát 5, Pála 2
TJ Svitavy – BK Přelouč
61 : 74 (29:27)

Ženy:
Sokol Hradec Králové – BK Přelouč
57 : 31 (24:15)
Body: Němečková 10, Nešetřilová 8, Roubová 7,
Doležalová 4, Žáková 2
Loko Trutnov – BK Přelouč

NOVÁ SEZÓNA
PRO JUNIORY!
Mílovými kroky se blíží začátek nové futsalové sezóny pro Juniors
Přelouč FC. V krátkosti si představme dosavadní účinkování Juniorů
v minulém ročníku.
V minulé sezóně jsme byli nováčci, ale velmi brzy se ukázala naše
síla, talent a chuť hrát. Již ve 4. kole jsme vyhráli svůj první zápas velmi
vysoko (8:1), předešlé prohry byly velmi těsné. V sezóně 2017/18 jsme

61 : 67 (32:44)

BK Přelouč – SŠB Pardubice 54 : 42 (24:18)
Body: Kysilka 48, Miláčková 2, Synek 2, Uchytil 2
Všechny příznivce basketbalu zveme na
domácí zápasy jednotlivých družstev, přijďte povzbudit!!! Rozpis utkání najdete na
internetových stránkách i na vývěsce oddílu.
D. Rambousková

vyhráli v devíti zápasech. Dokonce se nám podařilo hrát v baráži o postup do I. okresní ligy, ta nám ale těsně unikla, a tak nám v konečném
pořadí patřilo pěkné čtvrté místo. Účastnili jsme se také pohárové soutěže, kde s námi v prvním kole prohrál Hattrick Mladá Boleslav (5:4),
v druhém kole jsme nekompromisně vyřadili tým Hearts of Bělá pod
Bezdězem (7:1) a a prohra přišla až s celkem SK Olympik Mělník. I přes
ztrátu zápasu to byl svátek futsalu pro Přelouč, neboť sem přijel prvoligový tým, který soupeřil např. s Éra Packem či Spartou Praha.
Z patnácti odehraných zápasů jsme obdrželi 44 gólů, což nás řadilo
k nejlepším obranám v lize a nad to vše jsme 70 gólů rozdali. Patříme
11/18
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Křížovka

k vcelku férovým týmům, neboť za celou sezónu celek obdržel pouze
5 žlutých karet. Největšími střelci byli Jakub Černík a David Munzar, oba
s jedenácti góly, jen těsně za nimi s devíti góly stojí Robert Forman a na
bronzové střelecké příčce stojí Michal Bukovič s osmi vstřelenými góly.
Jaký je náš letošní cíl? Hrát nejlépe, jak dovedeme a hrát fair-play samozřejmostí je zabojovat o ty nejvyšší příčky zaručující postup do I. ligy.
Budeme rádi, když nás budete podporovat z hlediště, stejně jako v minulé sezóně. Celkem se vás přišlo na nás podívat 500, šla z vás neuvěřitelná energie, a proto doufáme, že se uvidíme v našem prvním zápase,
který sehrajeme doma v neděli 11. listopadu od 17:50 proti Realu Kolín
„B“. Taktéž na každém domácím zápase pro vás máme zajištěné občerstvení. O více novinkách sledujte náš web www.juniorsprelouc.cz.
Za Juniors Přelouč FC, Markéta Štiková a Petr Václavek,
předseda klubu

Rozpis domácích zápasů v sezóně 2018/2019
Juniors FC – FC Real Kolín „B“
Juniors FC – Wolves Přelouč FC
Juniors FC – SKP Kolín „B“
Juniors FC - N.P.C. Kutná Hora „B“
Juniors FC – Baník Chvaletice „B“
Juniors FC – TJ Nučice

A-TÝM (1. LIGA)
sobota 10. 11. 14:00
SHC Opava – HC Jestřábi Přelouč
neděle 18. 11. 15:00
HBC Prachatice – HC Jestřábi Přelouč
B-TÝM (2. LIGA ČECHY VÝCHOD)
sobota 10. 11. 17:00
HC Jestřábi Přelouč B
HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B
sobota 17. 11. 16:00
Ježci Heřmanův Městec
HC Jestřábi Přelouč B

11. 11.
24. 11.
26. 1.
10. 2.
16. 2.
2. 3.

17:50
19:20
18:20
17:20
19:20
18:20

Hala: SH Přelouč
Hala: SH Přelouč
Hala: SH Přelouč
Hala: SH Přelouč
Hala: SH Přelouč
Hala: SH Přelouč

Rozpis venkovních zápasů v sezóně 2018/2019
SKP Kolín „B“
– Juniors FC
N.P.C. Kutná Hora „B“ – Juniors FC
Baník Chvaletice „B“ – Juniors FC
TJ Nučice
– Juniors FC
FC Real Kolín „B“
– Juniors FC
Wolves Přelouč FC – Juniors FC

PŘELOUČSKÝ HOKEJBAL
PROGRAM HC JESTŘÁBI
NA LISTOPAD
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Sport

níku, jelikož většinu svých zápasů kluci prohráli
o branku i přesto, že byli kolikrát lepším týmem. Hned úvodní duel s domácími Bermudami (2:3) rozhodla branka až v předposlední
minutě po kontraverzním rozhodnutí sudího.
Druhý zápas na menším hřišti pak naši inkasovali rozdílovou branku ve vlastní přesilovce
(USA 1:2).
Zápas se Slováky byl pak asi vrcholem smůly, jelikož se náš východní soused ujal vedení
hned z kraje zápasu, ale pak už se po většinu
času jen bránil. Bohužel vyrovnání přišlo až před
koncem, následně jsme nastřelili břevno a Slovensko pak zvládlo lépe nájezdy (1:2sn.).

So 17. 11. 21:00 Hala: SOŠ Kolín
So 1. 12. 18:30 Hala: SH Kutná Hora
So 8. 12. 15:00 Hala: Chvaletice
Pá 11. 1. 20:40 Hala: SOŠ Kolín
So 19. 1. 21:00 Hala: SOŠ Kolín
So 2. 2. 18:20 Hala: SH Přelouč

ní neodpovídá hře a předvedenému výkonu,
což ohodnotil i předseda ISBHF George Gortsos
ve svém proslovu. Bohužel, takový je už sport.
V turnaji se střelecky prosadil 3x Honza Příhoda a 1x Ruda Raška.
Na druhou stranu jsme si celkový pobyt náležitě užili. Výborná parta, pláže a moře jako
z ﬁlmů se Sandokanem-:)))), příjemní lidé, dobrý místní rum, jízda na skútrech vlevo, zapomenuté plavky a díky tomu málem eskorta od
policie-:))), závěrečná plavba na jachtě s domácími Čechy, kteří na ostrově bydlí. Úvodní a závěrečné megaparty všech hráčů. Bylo tam sice
trochu draho (Hamilton na Bermudách je nejdražším městem světa), ale kdo by na to koukal?!
Zážitek na celý život!!! Stálo to za to!!! Nesku-

C-TÝM
(REGIONÁLNÍ LIGA ČECHY VÝCHOD)
neděle 11. 11. 14:00
Ježci Heřmanův Městec B
HC Jestřábi Přelouč C
STARŠÍ ŽÁCI (LIGA ČECHY VÝCHOD)
sobota 10. 11. 15:00
HC Jestřábi Přelouč – SK Jihlava
sobota 17. 11. 15:00
HC Jestřábi Přelouč
HBC Hradec Králové 1988

PĚTICE JESTŘÁBŮ
NA BERMUDECH
Dne 2. října se z dalekých Bermud vrátil výběr ČR v hokejbale kategorie Masters (nad 40 let)
a s ním i pětice hráčů HC Jestřábi Přelouč – Libor Komůrka, Martin Šmíd, Jan Příhoda, Rudolf
Raška a Lubomír Menc. S sebou přivezli nezapomenutelné zážitky a to nejen sportovního
charakteru.
Naše reprezentace bohužel nesehrála ve
městě Hamilton šťastný turnaj. Právě štěstí jako by se ztratilo někde v Bermudském trojúhel11/18
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Zápas se silnou Itálií (jejichž hráči s kanadskými pasy viděli Itálii asi jen v atlasu) jsme
bojovali, za stavu 1:1 měli několik vyložených
šancí, jenže jsme z nenápadné akce inkasovali dru hou branku a při hře v power-play
pak třetí.
I přesto, že po tomto zápase bylo rozhodnuto, že ze skupiny nepostoupíme, bojovali
jsme proti silné Kanadě (pozdějšímu zaslouženému vítězi turnaje) o čest. Kanada byla nad
naše síly, přesto výsledek 0:2 byl solidní.
Vzhledem k teplému počasí pořadatelé zrušili skupinu o 9.–12. místo a sehráli jsme již jen
zápas o 11. místo, kde jsme nedali šanci Rakušanům výsledkem 5:1. Nutno dodat, že umístě-

tečné!!!! ... a chudák Kanaďanka, které jsem svou
nešikovností při focení rozbil individuální cenu, tam na terase možná stojí dodnes!-:))))
Za HC Jestřábi Libor Komůrka

ZIMNÍ PŘELOUČSKÁ LIGA
2018–19
ZL bude probíhat od prosince 2018 do února 2019. Všechny informace, včetně přihlášení
do soutěže, pro nové týmy, jsou na stránkách
www.hcjestrabi.cz
Na těchto stránkách, jsou i informace k MASTERS – zimní liga veteránů, která se bude hrát
během ledna 2019.
- fáda -

Správné znění říjnové tajenky bylo: Stoleté výročí republiky. Výherkyní se stala Věra Hartlová, gratulujeme.
Znění nové tajenky posílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103.
Těšíme se na vaše odpovědi a děkujeme za přízeň.
Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 11 – 2. listopadu 2018.
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 14. 11. 2018.
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 30. 11. 2018.

Pokračování programu na předposlední straně.

