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ření úkolů místostarostovi, zřídili výbory
zastupitelstva města a určili počet jejich
členů, provedla se volba předsedy a členů
ﬁnančního, kontrolního a majetkového
výboru. Předsedou ﬁnančního výboru byl

Zprávy z radnice
Dne 30. 10. 2018 se konalo mimořádně v prostorách Občanské záložny
ustavující zasedání Zastupitelstva města Přelouče. Nově zvolení členové Zastupitelstva města Přelouče na základě výsledků říjnových voleb schválili program
ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče, složili zákonem předepsaný
slib, schválili Jednací řád Zastupitelstva
města Přelouče, určili 1 místostarostu pro
volební období 2018–2022. Dále schválili

Kumstýřová, Martin Macháček, Ing. Ivan
Moravec, Mgr. Lubomír Pacák a Mgr. Petr
Veselý. Dále také zastupitelé stanovili svě-

zvolen Ing. Lukáš Kuchyňka, předsedou
kontrolního výboru Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D., předsedou majetkového výboru Ing. Martin Moravec, Ph.D., stanovila se výše odměn neuvolněným členům
zastupitelstva, předsedům a členům výborů a komisí. Na tomto zasedání se také delegovali zástupci města na valné hromady společností s majetkovou účastí
města.

Představujeme vám 21 nových členů Zastupitelstva města Přelouče
pro volební období 2018–2022

Úplně 1. schůze nové Rady města se
konala 5. 11. 2018 a kromě organizačních věcí se projednala a schválila smlouva č. 440/2018 uzavřená mezi městem
Přelouč a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
na základě které budou městu poskytnuty z rozpočtu fondu na rok 2018 dotační
prostředky ve výši 6 600 000,00 Kč na akci
„Cyklostezka Přelouč – Lhota“.
2. schůze Rady města proběhla 12. 11.
2018 a projednalo se celkem 42 bodů. Mezi nimi kromě jiného rada vzala na vědomí
výsledky kontrol hospodaření příspěvkových organizací města provedených dne
22. 10. 2018 společností AUDIT OBCE s.r.o.,
zápis č. 14 z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 29. 10. 2018, zápis
z jednání KMS Lhota, Škudly ze dne 29. 10.
2018. Dále se také například schválil plán
inventur na rok 2018, výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací
dokumentace k veřejné zakázce „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“, dodatek č. 1 smlouvy
o dílo na realizaci veřejné zakázky „Kino
Přelouč – přístavba sociálního zařízení
s dodavatelem Ladislavem Kmoníčkem
z Rohovládové Bělé s navýšením ceny
o 19 017,34 Kč bez DPH, pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v místních částech města účinná od
13. 11. 2018. Rada zřídila jako své iniciativní a poradní orgány Komisi pro rozvoj
města, Komisi sociální a zdravotní, Komisi
školskou a kulturní, Komisi sportovní, Komisi bezpečnostní a dopravní a Komisi
sboru pro občanské záležitosti. Rozhodlo

se, že byt v ulici Za Fontánou č.p. 433 bude užíván od 1. 1. 2019 ke krátkodobému
krizovému nájemnému bydlení. Rada souhlasila s požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská zakoupit mycí centrum pro 9. třídu mateřské školy v hodnotě
180 000 Kč (majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace),
s prodloužením termínu dokončení stavby
„Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč do 14. 12. 2018 na základě zhotovitele, společnosti KZP – stavby s. r. o.
z důvodu včasného nedokončení přeložky
kabelů vysokého napětí společnosti ČEZ
Distribuce a. s. v prostoru stavby. Dále se
také například odsouhlasilo provedení
zadávacích řízení na rekonstrukce a stavby
komunikací s termínem realizace v roce
2019: parkoviště u č.p. 381 v Přemyslově
ulici, místní komunikace ulice Choceňská u č.p. 1811, rekonstrukce chodníku
včetně veřejného osvětlení v Českobratrské ulici, parkoviště u č.p. 1502 a 1520 v Pardubické ulici, veřejné osvětlení u bytových
domů č.p. 58 a 59 ve Lhotě pod Přeloučí.
Dále se souhlasilo také s pořízením projektových dokumentací pro rekonstrukci
či výstavbu městských komunikací: rekonstrukce Jaselské ulice od Dukelského náměstí po Pardubickou ulici včetně části
veřejného osvětlení, rekonstrukce části
chodníků a veřejného osvětlení v Kladenské ulici od křižovatky s ulicí Za Fontánou
po Sukovu ulici, rekonstrukce chodníku
a veřejného osvětlení ve Smetanově ulici
u MŠ a ZŠ, výstavba chodníku od č.p. 1134
v ulici Karla Čapka k dětskému hřišti a rekonstrukce stávajících chodníků k Ra-

čanskému rybníku, výstavba chodníku
u č.p. 1235 na náměstí 17. listopadu od
bočního vstupu s výtahem ke stávajícímu
chodníku, výstavba chodníku v ulici ČSA
mezi ulicemi Pardubická a Žižkova podél
parku. V rámci nového volebního rada
jmenovala členy komisí: předsedou Komise pro rozvoj města Mgr. Lubora Pacáka
a členy komise Martina Židka, Víta Priessnitze, Milana Vítka, RSDr. Ladislava Roušara a Pavla Povejšila, předsedou Komise
sociální a zdravotní MVDr. Zdeňka Zemana a členy komise MUDr. Lenku Roušarovou, Elišku Dvořákovou, Mgr. Annu Kulakovskou, Blanku Konvalinovou, Dis. a Jitku
Burketovou, předsedkyní Komise školské
a kulturní Ing. Mgr. Zdenku Kumstýřovou
a členy komise Ing. Petru Válkovou, Miroslava Nedbala, Jitku Honsovou a Mgr. Danu
Dostálovou, předsedou Komise sportovní
Ing. Pavla Hrdého a členy komise Martina
Šmída, Jana Šimona, Leoše Cirkla, Ing. Jana
Daška, Tomáše Černého a Jakuba Albrechta, předsedou Komise bezpečnostní a dopravní Mgr. Petra Veselého a členy komise
Martina Chybu, Aleše Horycha, Lubomíra
Novotného, Karla Šilhavého, Mgr. Jiřího
Dobruského, npor. Zbyňka Hanuše, Dis.,
Miroslava Manžela, pprap. Jiřího Čapka,
Leoše Slavíka, Dis., předsedkyní Komise
sboru pro občanské záležitosti Bc. Danu
Bystrianskou a členy Mgr. Danu Dostálovou, Jiřího Fialu, Miluši Kmentovou, Miloslavu Matoušovou, Mgr. Jitku Myšičkovou,
Mgr. Hanu Neradovou, Vítězslavu Novákovou, Ludmilu Turynovou, Janu Zieglerovou. Všechna usnesení naleznete na stránkách našeho města.
MG
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funkci starostky a místostarosty, kteří budou vykonávat svou funkci jako dlouhodobě uvolnění. Rozhodlo se o tajné volbě
starosty, místostarosty, členů rady města
a předsedů výborů. Zastupitelé schválili volební řád pro tajnou volbu, zvolili členy volební komise pro tajnou volbu. Do funkce
starosty města zvolili Bc. Irenu Burešovou,
do funkce místostarosty Ing. Ivana Moravce. Nová Rada města bude mít opět celkem 7 členů a jsou jimi: Bc. Irena Burešová, Ing. Pavel Hrdý, Ing. Mgr. Zdenka
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Zleva dole: Mgr. Petr Veselý, Ing. Pavel Hrdý, MVDr. Zdeněk Zeman, Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D., Vít Priessnitz, Ing. Ivan Moravec, Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, Martin Macháček, Miroslav Nedbal, Mgr. Ivan Vrága, Mgr. Šárka Sovová, MUDr. Ilona Součková,
Bc. Irena Burešová, Mgr. Zuzana Jánská, Mgr. Lubomír Pacák, Mgr. Vlastimil Rambousek, MVDR. Tomáš Konečný, RSDr. Jaroslav Čapský, Martin Šmíd, Ing. Lukáš Kuchyňka,
Ing. Martin Moravec, Ph.D.

%?12Ą;ĊFC2:2
Cȿ205;E</Ą.;E;.A?.16Ą;g

&¡ǲ* &¡
Ô9;8<37.0 ? Ò8/37
=ĥ21!/Ą.;@8<BFU9<ƥ;B"ĥ29<BĄ
!/Ą2?@AC2;gF.76ȿAĊ;<

&PGNGFPC
XJQFKP
2NQEJCRQFRCTMGO
12/18

3

Zprávy z radnice
V Přelouči jsme uctili
památku 100. výročí
první republiky
V neděli 28. 10. 2018 jsme si u pomníku
české státnosti v městském parku u kina připomněli 100. výročí první republiky a uctili
památku položením kytice. Zároveň se na po-

Zprávy z radnice
pro tuto příležitost zhotovila a věnovala společnost Elmet Přelouč, které tímto velice děkujeme. Velice trefný projev pronesla starostka
města Bc. Irena Burešová, dále o důležitých
historických událostech v naší republice hovořil za Sokol Přelouč Miroslav Brebera, o historii sázení památných stromů v našem městě
krátce promluvil Mgr. Matěj Pešta. Pěvecký
sbor J. B. Foerster zazpíval píseň Ach synku
synku a na závěr pak státní hymnu. Na stránkách našeho města v sekci Média/fotogalerie
a videokronika naleznete dokumentaci z této
vzpomínkové akce. Velice děkujeme všem těm,
které déšť a nevlídné počasí neodradilo a v neděli přišli.

Protidrogový vlak
v Přelouči
navštívilo 473 účastníků
čest 100. výročí samostatného Československa
zasadila památná lípa republiky. Pod kořeny
této lípy byl připravený i speciální tubus, do
kterého jsme pro další generace vložili aktuální výtisky novin, Přeloučský ROŠT – speciál,

V úterý 20. 11. 2018 od 7.20 h. byl pro školy i veřejnost zpřístupněný protidrogový vlak,

dých lidech, kteří začali drogy brát a příběh
postupně rozkreslil, co všechno můžou v životě lidí drogy způsobit, ztrátu kamarádů, velké existenční problémy a v mnoha případech
bohužel i smrt. V jednotlivých vagonech pak
byly pro návštěvníky připraveny expozice zobrazující například výslechovou místnost na
policii, zdemolovaný byt feťáka, vězení atd.
Poslední vagón byl pak plný vzkazů od dětí,
které tento vlak navštívily. Žáci během prohlídky vyplňovali dotazník, ve kterém například odpovídali, kdy poprvé zkusili kouřit cigaretu, zda již někdy pili alkohol a kolik jim
bylo, zda si myslí, že za 2 roky začnou kouřit atd. Žákyně 9. třídy přeloučské základní
školy po prohlídce vlaku prozradila: „Bylo to
moc zajímavé, snažila jsem se fakt zodpovědně vyplnit ten dotazník a dost mě vyděsil ten
byt feťáka a vůbec se mi nelíbily ty lidské orgány na stěnách vlaku. Jsem ráda, že jsem v tom
vlaku byla“. Vlak byl zpřístupněný i veřejnosti,
celkem ho v Přelouči navštívilo 473 účastníků. A ještě jedna zajímavá informace pro nás
všechny, drogou 21. století je cukr. Takže pozor na coca colu a jiné lákavé dobroty, ať nespadnete do závislosti.
MG

Kam se poděl
přeloučský rošt
z kruhového objezdu u Billy?
Želený znak našeho města vyrobila na základě vítězné nabídky ve výběrovém řízení
přeloučská ﬁrma pana Barvínka a instalován
byl uprostřed kruhového objezdu v říjnu 2005.
Znak našeho města byl určitě dominantou této křižovatky, bohužel ale velmi často působil
problémy při přepravě nadměrných nákladů.
Nesmíme ale opomenout další velmi závažný
problém související s železným znakem města.
V roce 2005 plochu uvnitř kruhového objezdu vlastnilo Ředitelství silnic a dálnic České
republiky a bylo domluveno, že se pozemek

POZVÁNKA
SVATOJAKUBSKÁ POUTNÍ CESTA
DO SANTIAGA DE COMPOSTELA

VÝCHODOČESKÁ TRASA POVEDE MĚSTEM PŘELOUČ

uvnitř kruhového objezdu, kde byl rošt umístěný, převede do vlastnictví města. Bohužel
k tomuto převodu majetku nedošlo. Město
Přelouč po celou dobu nevlastnilo ani pozemek, a tudíž ani souhlas s umístěním tohoto
velkého znaku na cizím pozemku. Vedení města se několikrát tuto situaci snažilo řešit, bohužel bezvýsledně. Teprve až v tomto roce, kdy
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Pardubice ohlásilo rozsáhlé stavební úpravy na
kruhové křižovatce, se starostka města vyjádřila, že by bylo rozumné v rámci stavebních
prací raději z plochy odstranit. Rada města dne
22. 10. 2018 návrh na odstranění znaku odsouhlasila. Želený znak vážil 2 138 kg. Odbor
správy majetku zajistil realizaci požadavku,
Technické služby asistovaly při jeho demontáži a uskladnění v areálu bývalého kravína
směrem na Benešovice. Odstranění roštu proběhlo v sobotu 17. listopadu 2018 v dopoledních hodinách bez vážných komplikací. Železný znak našeho města se do budoucna
uvažuje umístit například na točnu při výjezdu z našeho města směr Lhota pod Přeloučí.
Záznam a dokumentaci z demontáže železného roštu naleznete na stránkách našeho
města v sekci Média/Videokronika, fotograﬁe pak ve Fotogalerii.
MG

V neděli 2. prosince 2018 ve 14 hodin
se koná u kostela sv. Jakuba Většího
slavnostní odhalení a posvěcení kamene,
který označí poutní místo Svatojakubské
cesty v našem městě.

prosinec 2018

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Svatojakubská cesta je název historické sítě poutních cest, které vedou ke hrobu svatého Jakuba
Staršího v katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. České trasy jsou značené moder‐
ním turistickým značením a většinou procházejí historickými poutními směry. Trasy, které prochází
Českou republikou jsou napojeny na Evropskou síť Svatojakubských cest. Patří k nim i 265 km dlouhá
Východočeská trasa, na níž leží město Přelouč.
Od 13 do 14 hodin bude pro zájemce mimořádně otevřený přeloučský Evangelický kostel s možností
komentované prohlídky s evangelickým farářem Milošem Hübnerem.
Všechny srdečně zveme.

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouč

Olga Jankovcová
předsedkyně spolku Ultreia z.s.

P. Ľubomír Pilka
přeloučský farář

POZVÁNKA
Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster Přelouč
Pořádá tradičně v adventní době

Vánoční koncert pro Klub přeloučských rodáků
Koncert se uskuteční v pátek 14. prosince 2018 v17 hodin
Mimořádně v Základní škole, Korunovační, Praha 7
(vchod ze Sládkovy ulice, zvýšené přízemí – 12 schodů, vlevo)
Doprava pěveckého sboru a zájemců je zajištěna autobusem.
Odjezd z Přelouče, Masarykovo náměstí v ...................
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který jsme v červnu vydávali u příležitosti
100. výročí první republiky, mince, složení
obyvatelstva našeho města, brožury o historii a současnosti Přelouče, pohlednice. Tubus
12/18
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který jezdí po celé republice a snaží se odrazovat od drog především věkovou skupinu
dětí od 12 do 17 let. Město Přelouč tento mimořádný projekt ﬁnančně podpořilo a zajistilo
tak návštěvu tohoto vlaku všem žákům 7., 8.
a 9. ročníků přeloučských základních škol. Připojili se také žáci ze základních škol z Chvaletic a z Řečan. Děti shlédly poutavý ﬁlm o mla12/18
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Lohenice děkují
za podporu
občanům Přeloučska
Jak jste již byli informováni v minulém
čísle Roštu paní starostkou, zdvihla se
vlna odporu proti plánovanému obnovení těžby písku v Lohenicích. Mnoho
lidí z Lohenic, Mělic, Přelouče, Břehů,
Živanic, Lázní Bohdaneč, Rohovládové
Bělé a širokého okolí s těžbou zásadně
nesouhlasí. I díky Vám, Vašim více než
2500 podpisům a zaslaným více než
300 připomínkám k poměrně rozsáhlé
studii o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), se zatím podařilo záměr těžařů odvrátit. Dne 7. 11. 2018 vrátilo
Ministerstvo životního prostředí dokumentaci EIA zpět zpracovateli, který pro
těžaře tuto studii vypracoval. Vrácením
dokumentace vznikl čas na založení
Spolku obcí a občanů proti těžbě štěr-

Inzerce
kopísku v Lohenicích, který byl zapsán
do rejstříku dne 6. 11. 2018. Spolek bude nadále pracovat spolu se starosty
a místními samosprávami okolních obcí
na záchraně 100 hektarů borového lesa,
vzácných druhů živočichů, rostlin a na
zachování krajinného rázu Přeloučska.
Bez Vaší podpory bychom na tento
dílčí úspěch nedosáhli, děkujeme!
předseda spolku
Ing. Aleš Prokopec

Sběrný dvůr
o Vánocích
V souvislosti s blížícím se koncem roku přinášíme občanům našeho města
informaci týkající se omezení provozní
doby sběrného dvora o vánočních svátcích. Sběrný dvůr bude v pondělí 24. prosince a ve středu 26. prosince uzavřený.

prosinec 2018

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice
V ostatní provozní dny bude otevřený
v normální otevírací době. Svoz popelnic a kontejnerů na směsný komunální
odpad proběhne beze změny. Děkujeme za pochopení.
Odbor životního prostředí

Nový
jízdní řád MHD
Jízdní řád MHD Přelouč platí od 9. 12.
2018, nový jízdní řád byl navázán na železniční jízdní řád, který vstoupí v platnost též k 9. 12. 2018. V novém jízdním řádu MHD došlo u vybraných spojů
k drobným úpravám časových poloh
a tras a to z důvodu zajištění odvozu
a návozu cestujících z/do zastávky Přelouč, žel. st. Nově všechny spoje MHD budou ze zastávky Přelouč, aut. nádr. odjíždět ze stanoviště č. 1.

Inzerce
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Kultura

KULTURNÍ AKCE – PROSINEC 2018
Sbor Církve adventistů sedmého dne v Přelouči pořádá a srdečně zve:
všechny příznivce hudby a poezie na

Pozvánka
Kalendářní obyčeje

Hudebně – poetický večer
Manželů Lindtnerových

jako součást společenského života
na Přeloučsku

Účinkují:

a jejich vývojové proměny

Michaela Lindtnerová – přednes básní Stanislava Kubína
a biblických textů,

Martin Lindtner – kytara, absolvent

Přednáška PhDr. Hany Vincenciové

Janáčkovy akademie Muzických umění v Brně (obor klasická kytara)

(Východočeské muzeum v Pardubicích)

v sobotu 1. prosince 2018
od 16.00 hod.

11. 12. 2018 v 18.00 hod.

v Domě CASD,
ul. Pardubická 173,
Přelouč

Přednáškový sál KICMP

Těšíme se na setkání v začátku adventního času!

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

Masarykovo nám. Přelouč
Vstupné 40 Kč

ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ

VĚNEČEK V SOKOLOVNĚ

Koncert
s moravským klavírním triem

Závěrečný ples
absolventů tanečních kurzů

4. 12. 2018 v 19.00 hod.

8. 12. 2018 v 18 hod.

KINO PŘELOUČ
Vstupné 300/250 Kč

Prodej vstupenek pro absolventy – v týdnu od 26. 11.
Prodej vstupenek pro veřejnost – od 3. 12.

ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE

NOVOROČNÍ KONCERT

Vánoční koncert
s hosty

Přeloučské dechovky
Vladimíra Kosiny

12. 12. 2018 v 19.00 hod.

9. ledna 2019 od 19 hod.

KINO PŘELOUČ
Vstupné 340/300 Kč

KINO PŘELOUČ
Vstupné 100 Kč

prosinec 2018

Přeloučský ROŠT

Kultura

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2019
12. 1.
23. 1.
30. 1.

Hasičský ples
Poutníci – koncert bluesgrass. kapely
Travesti revue techtle mechtle
v pořadu Cesta kolem světa

6. 2.
9. 2.
26. 2.
13. 3.

Martin Zounar a Martina Randová – talkshow
2. ples Města Přelouče
One human show Simony Babčákové
Naostro – div. komedie, hrají J. Sypal, E. Hráská a další

Vánoční kamion Coca Cola
5. 12. 2018 v 16 hod.
Masarykovo náměstí Přelouč

ZV

ÁN

K

A

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.

Zveme všechny pøíznivce a fanoušky pana Jiøího Černého do PŘELOUČE,
kde se bude s ním konat již 38 poslechový večer.
Ve støedu 5 prosince 2018 ve Vinotéce – Galerii U Kotýnkù od 19.00 hodin.

PO

Tentokrát bude pořad sestavený z písní různých interpretů a skupin tak,
jak je Jiří Černý připraví a sám doprovodí svým komentářem.
Takovýto typ pořadu je nazýván „RO/C/KOVÁNÍ“ nebo také „ANTIDISKOTÉKA“.
Ve druhé části večera, po přestávce, bude pan Černý přehrávat z vlastních CD skladby dle přání přítomných návštěvníků
a také odpovídat na případné dotazy.
Pøedprodej vstupenek začne U Kotýnkù 20 listopadu 2018.
Srdečně Vás zvou poøadatelé.
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Kultura
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
V listopadu se opět sešli rodiče s dětmi ve
věku od 1,5 roku do 3 let v knihovně v rámci
projektu S knížkou do života (Bookstart). Pro

velký zájem o tuto
akci a zefektivnění
práce s knihou byli rozděleni do čtyř
skupin. Tématem
byl podzim, proto
kromě pro hlí že ní stejno jmen né
dětské knížky od
R. S. Bernerové a plnění různých úkolů si děti vyrobily veselé dýně
z papíru. Příští schůzka se uskuteční 3. prosince odpoledne v rodinném centru Sluníčko a součástí bude i dramatizace pohádky
a mikulášská nadílka.
E. Fundová

Přednáška Chov koní
v České republice
V Městské knihovně Přelouč připravujeme již několik let přednášky o historii i současnosti dostihového sportu a chovu koní.
Našim pravidelným hostem bývá Ing. Lenka
Gothardová. I když se většinou hovoří především o našem regionu, ve čtvrtek 8. 11. jsme

paní Gothardovou pozvali na besedu o chovu koní v nové vzniklé Československé republice. Přednáška, doplněná mnoha fotogra-

ﬁemi byla jako vždy velmi zajímavá a dovolujeme si tedy za všechny posluchače paní
Lence Gothardové poděkovat. Už teď se těšíme na její další povídání pro milovníky koní.

Tůma Přeloučský
v Městské knihovně
Přelouč
V letošním roce uběhlo již 500 let od smrti našeho slavného rodáka Tůmy Přeloučského. Návštěvníci knihovny jistě zaregistrovali
rozsáhlou výstavu, která slovem i obrazem
přibližovala život a dílo této zajímavé historické osobnosti. Během října a listopadu výstavu zhlédlo nemálo zájemců a proto jsme
pro ně v úteerý 30. října připravili setkání s autorkou celého projektu Marcelou Danihelkovou. Paní Danihelková pořádá své výstavy u nás v knihovně pravidelně každý rok
a vždy nás i milovníky regionální historie překvapí podrobným zpracováním dané tématiky, Stejné to bylo i tentokrát. Za všechny
návštěvníky výstavy i podvečerního setkání
jí děkujeme a přejeme hodně sil do dalšího
výtvarného díla.
L. Hývlová

KNIŽNÍ NOVINKY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
NAUČNÁ LITERATURA
politika, vojenství
PERNES, Jiří
Hubert Ripka: tragédie demokrata: život bojovníka za Československou republiku. Brno: B/P, 2018.
přírodní vědy
BOBEK, Miroslav
Zoopisník Miroslava Bobka. Praha: Grada, 2018.
zahrádkářství, chovatelství
KAHL, Wally
Akvarijní ryby: atlas více než 750 druhů sladkovodních ryb. Praha: Svojtka & [2018].
umění
GOGH, Vincent van
Deník v dopisech. V Praze: Labyrint, 2012.
dějiny
MÜCKE, Petr
Orlíčky dolů!: východní Čechy v dokumentech
z období vzniku republiky. Zámrsk: Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2018.
životopisy
BROKLOVÁ, Eva
Antonín Švehla: tvůrce politického systému.
Praha: Academia, 2017.
KRÁSNÁ LITERATURA
KRISEOVÁ, Eda
Mezi pannou a babou. Praha: Práh, 2018. Resumé:
Lyrický příběh o jedné generaci žen.
TŘEŠTÍKOVÁ, Radka
Veselí. Praha: Motto, 2018.
SCHIRACH, Ferdinand von
Vina. Brno: Host, 2018.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
BŘEZINOVÁ, Ivona
Ňouma z áčka. V Praze: Albatros: Pasparta, 2018.
SANTIAGO, Roberto
Fotbaláci. Záhada usínajících rozhodčích.
Brno: Host, 2018. Detektivní příběh pro děti
ze sportovního prostředí.
J. K.

Vánoční píseň
Tichá noc
dvousetletá
Jedna z nejznámějších vánočních písní, píseň Tichá noc! Svatá noc!, se letošní Štědrý večer dočká svých symbolických dvoustých narozenin. 24. prosince roku 1818 totiž poprvé zazněla za
doprovodu kytary, zpěvu obou jejích tvůrců a tamního sboru na
půlnoční mši v kostele sv. Mikuláše. Tento kostel se nacházel v městečku Oberndorf v rakouském Tyrolsku přibližně 20 km od Salzburgu. Tamní kněz Joseph Mohr napsal báseň s názvem Tichá noc!
Svatá noc! již v roce 1816. Avšak na Štědrý den roku 1818 přišel
za Mohrem tamní varhaník Franz Xaver Gruber, autor melodie
a učitel v Arnsdorfu, s tím, že varhany mají děravý měch, a nebude tak možné na varhany při mši hrát. Mohr tedy požádal Grubera, aby na jeho báseň o šesti strofách zkomponoval melodii pro
dva hlasy, sbor a doprovodnou kytaru. Pohotový Gruber rychle
vytvořil hudbu, která ještě ten večer zazněla. Mohr zpíval horní
hlas a hrál na kytaru, Gruber zpíval spodní hlas, ve sboru zpívaly
místní děti. Provedení bylo podle svědectví odměněno potleskem,
což je vzhledem k průběhu mešního obřadu neobvyklé, musela
se tedy velmi líbit.
Z Oberndorfu se posléze dále šířila do celého světa, pravděpodobně přes varhanáře Marauchera, který ji předvedl v alpském
Zillertalu. Odtud ji dále šířili zpěváci Strasser a Rainer, Rainer ji zazpíval císaři Františku I. a caru Alexandru I., roku 1839 ji dokonce
prezentoval na svém turné po Americe.
V současnosti existuje asi ve 300 jazykových mutacích a 100 různých verzích. Zajímavé je, že dnes je známá značně odlišná verze
od té, kterou kdysi zkomponoval Gruber: melodie není dvojhlasá,
ale jednohlasá, je zjednodušená, pozměněná a zkrácená o opakování posledních tří taktů, která má zpívat sbor. Naskenovaný
rukopis lze nalézt na internetové adrese:
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(zdroje: http://stillenacht-oberndorf.com/daslied, https://imslp.org/wiki/
/Stille_Nacht%2C_heilige_Nacht%2C_H.145_(Gruber%2C_Franz_Xaver)
[cit. 2018-07-15])

Petr Vacek
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KLUB AKTIVNÍ SENIOR (KLAS)
Zprávy z KLASu
Díky krásnému podzimu se slunečnými dny jsme i v druhé polovině října a v 1.části listopadu vyrazili na 2 výlety.
Ten první směřoval do nedaleké Rohovládové Bělé. Bývalý starosta pan Černý nás očekával a nejdříve nás zavedl na hřbitov. Ukázal nám sochy, které vznikly z několika lip, které bylo nutné odstranit. Zastavili jsme se u několika náhrobků bývalých obyvatel, kteří
pozitivně ovlivňovali život místních. Pak následovala procházka
po obci. Nenechali jsme si ujít prohlídku místního kostela svatého
Václava. Při vstupu nás vítala paní Černá ještě teplými koláči. Nakonec jsme se posadili v zasedací místnosti obecního úřadu a současný pan starosta nás seznámil se současnými úspěchy i problémy.
Od pana Černého jsme se poučili o historii nejen Bělé, ale i okolí.
Nakonec jsme nemohli minout místní proslulou cukrárnu a květinářství, někteří i místní restauraci.
Druhý výletj sme podnikli do Náchoda. I když vlak měl zpoždění, plánovanou prohlídku renesančního 2. patra zámku jsme stihli
v dohodnutém čase. Tato část prošla před několika lety rekonstrukcí. Nejtěžší bylo zvládnout 300 schodů na nádvoří a potom ještě

10

http://conquest.imslp.info/ﬁles/imglnks/usimg/a/a6/IMSLP479145-PMLP100250-Gruber-H145.1860au7.pdf.
Jedná se tedy o skladbu, která se po svém zkomponování dále
dotvářela do dnešních podob díky interpretační tradici tvořenou
invencí jejích interpretů. Je možné, že se bude i v budoucnu dále
vyvíjet.
Text byl přeložen do češtiny několika básníky, např. Čeňkem Duškem nebo Václavem Renčem.
Oberndorfský kostel sv. Mikuláše dnes již neexistuje a byl nahrazen Kaplí Tiché noci (Stille Nacht Kapelle Oberndorf), kde se
každoročně 24. prosince známá vánoční píseň zpívá. Tato kaple
je spolu s Muzeem Tiché noci (Stille Nacht Museum Oberndorf)
vánočním lákadlem pro turisty z celého světa.
Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč se rozhodl zachytit toto významné výročí ve svém vánočním programu
a na svých vánočních koncertech provede tuto píseň takřka v původní verzi z roku 1818.

prosinec 2018

Přeloučský ROŠT

Kultura

100 do druhého patra. Cesta dolů už byla v pohodě, protože vedla
asfaltovou silničkou. Pak nás čekala průvodkyně, s níž jsme absolvovali procházku městem. Nejvíce nás udivila znalostmi nejen Náchoda, ale také srovnáním s naším městem.
Návštěva Náchoda za krásného počasí všechny uspokojila a my
se budeme těšit ještě na další výlet, tentokrát se vydáme opět do
Prahy, do muzea Karlova mostu.
Kubátovi
12/18
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Společenská rubrika

Přeloučský ROŠT

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

PŘELOUČÁCI

Ve dnech 23. října a 6. listopadu 2018
jsme přivítali v zasedací místnosti Městského úřadu další nové občánky našeho města.
Srdečně gratulujeme a všem přejeme do života hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

MARTIN BROŽA

JONÁŠ HORÁČEK

KRYŠTOF FUXA

Jubilanti říjen
Jubilanti říjen
Milada Kačerová
Jiří Hubáček
Marie Křinková
Marie Pejřilová
Vlasta Vančurová
Vladislav Červa
Helena Faktorová
Věra Popovičová
Metodějka Rumlová
Jarmila Macháčková
Jiřina Hykšová
Jitka Součková
Jiřina Fořtová

93 let
92 let
91 let
89 let
88 let
87 let
86 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let

NIKOL MACHOVÁ

NELA BARTOŠOVÁ

MATĚJ CICHRA

SOFIE VINIARSKÁ

ŠARLOTA RAKUŠANOVÁ

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK

NATÁLIE FLÉGROVÁ

12/18
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JANA JELÍNKOVÁ

Zlatá svatba
Božena a Karel Zimovi

26. 10.

Jubilanti listopad
Marie Šoltová
Vlasta Staňková
Jarmila Pokorná
Libor Pěkný 87 let
Libuše Neubauerová
Jana Davidová
Marie Homolová

Blahopřání

Vzpomínka

Dne 8. 11. 2018 si před 60 lety řekli své ANO

O Vánocích uplyne rok,
kdy jsme se rozloučili
s naší milovanou babičkou,

Přejeme hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti do dalších společných let.
Luboš s rodinou, Michal s rodinou,
Lenka s rodinou,
vnoučata Michal, Robin, Marek, Karolína, Tomáš

NATÁLIE ZÁŘECKÁ

80 let
75 let
75 let

91 let
88 let
87 let
86 let
86 let
75 let

MIKULÁŠ LEDECKÝ

Jaroslava a Ludvík VORLÍČKOVI.

EMILY ZIKMUNDOVÁ

Božena Vejdělková
Marie Pokorná
Bohumíra Vicenová

prosinec 2018

Společenská rubrika

Po dlouhých letech práce ve Sboru pro občanské záležitosti při Města Přelouč končí s činností pan Jaroslav Jarolím, paní Libuše Machačová a paní Bohumila Divišová. Mohli jste se
s nimi setkat při osobních gratulacích k narozeninám, k výročí svatby, vítání občánků a jiných akcích, které sbor pro občanské záležitosti organizuje.
Za jejich dlouholetou a obětavou práci ve
sboru jim patří velké poděkování nejen od členů
komise, vedení Města Přelouč, ale jistě i od našich občanů, které předáním dárků a blahopřáním potěšili. Na rozloučenou jsme se jich zeptali:
Kolik let jste ve sboru pracovali?
Bohumila Divišová: Od roku 1990 – to je tedy
již 28 let!
Libuše Machačová: Po volbách v roce 1990, takže tedy více jak 28 let.
Jaroslav Jarolím: 58 let jako člen, z toho více než
20 let jako předseda komise.

Jaké setkání bylo během těch let pro vás nezapomenutelné? Zažili jste během činnosti něco
neobvyklého?
Bohumila Divišová: Emotivní smutný zážitek, když
v průběhu gratulace jubilantka obdržela zprávu
o nečekaném úmrtí manžela na ulici při běžné pochůzce. A nečekaný zážitek, první ﬁnanční odměna od MěÚ Přelouč za dosavadní bezplatnou činnost komise pro občany Přelouče.
Libuše Machačová: Těšila jsem se na každého jubilanta. Mnohdy jsme poseděli, a to hlavně u těch,
kteří ze zdravotních důvodů nechodí do města
a rádi si poslechnou, co se kde změnilo nebo jsme
zavzpomínali, jaké to bylo, když jsme pracovali –
mnozí jsou bývalí kolegové a kolegyně. A bylo
mnoho úsměvných příhod. Třeba když jsem šla
s balíčkem a gratulací přát osmdesátileté babičce
a ona přiběhla pružná padesátnice, ale i tak jsme
narozeniny s celou rodinou oslavili. I lidi se můžou plést, … ale většinou vše skončilo s úsměvem.

paní Věrou DRAHOKOUPILOVOU.
Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu s námi
tichou vzpomínku, děkujeme.
Manžel s rodinou
Jaroslav Jarolím: Nezapomenutelné jsou pro mě
všechna setkání s lidmi, se kterými jsem se znal,
pracoval, bydlel v sousedství, vítal je, oddával je
a blahopřál k významným jubileím, případně s nimi trávil volný čas…
Jak vás činnost ve sboru ovlivnila, jak na vás
působila?
Bohumila Divišová: Příjemná setkání s milými
lidmi, které mi do budoucna jistě budou i chybět.
Libuše Machačová: Na práci ve sboru budu ráda vzpomínat. Teď se těchto funkcí ujmou mladší, a to je dobře. Přeji jim v jejich práci hodně pohody a radosti.
Jaroslav Jarolím: Tato činnost mě dávala sílu do
dalších let a poskytovalo mi to radost z toho, že
dělám radost jiným! Proto, když ze zdravotních
důvodů končím, tak mně všichni budete chybět…
kolegové ze SPOZu
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Přeloučské školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
100 schodů
k výročí vzniku ČR
Naše základní škola se připojila k celonárodním oslavám stého výročí vzniku Československa sportovní akcí – téměř v motu Miroslava Tyrše „Ve zdravém těle zdravý duch“.
Úkolem zúčastněných soutěžících bylo
vyběhnout za každý rok existence republiky jeden schod. Dohromady tedy celkem
100 schodů. Této neobvyklé soutěže se zúčastnili žáci 1.–4. ročníků. Pod bedlivým dohledem odborné poroty učitelů žáci po jednom
vybíhali 100 schodů na čas. Všichni žáci soutěžili v duchu fair play a vzájemně se podporovali. Časy byly zaznamenávány a na
konci celého sportovního zápolení byly vyhlášeny výsledky. Soutěžící z každé třídy,
kteří se umístili na 1., 2. a 3.místě, obdrželi
drobné sladké ceny.
Mgr. L. Zmítková

Dějepisná soutěž
ke 100. výročí
vzniku republiky
V říjnu byla vyhlášena dějepisná soutěž
s názvem Jak se u nás žilo? Žáci měli najít pravdivé příběhy z let 1918–2018, které by ilustrovaly život našich předků a vývoj naší země.

mínek svých prarodičů. Nejlepší prací byl příspěvek Tomáše Balého z 9. B, který zpracoval
vzpomínky svého pradědečka. Představil tak
účastníka III. odboje. Na druhém místě se
umístil Jakub Musil z 9. A, který sepsal historii rybníka Buňkov. Třetí místo obsadila
Anežka Skalová z 8. A s příspěvkem věnovaným vzpomínkám na příjezd Rudé armády
v roce 1945. I další práce žáků přinesly zajímavé poznatky. Mnohé byly doplněny
obrazovým materiálem, např. fotograﬁemi,
pohlednicemi, doklady, dobovým tiskem i literární tvorbou pamětníka.
Žáci tak přiblížili konkrétní okamžiky dějin naší republiky. Ti nejlepší byli odměněni
knihou.
Mgr. M. Bucanová

Úspěšní piškvorkáři
Dne 9. 11. 2018 se uskutečnil na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích turnaj škol
v piškvorkách, kterého se zúčastnilo celkem
patnáct družstev. Naši školu úspěšně reprezentovalo družstvo složené z žáků Barbory
Jiráskové, Simony Chybové, Adély Štěrbové, Pavla Tatíčka, Davida Tichého a Dagmar

Skalové. Dokázali se prosadit i v konkurenci
týmů složených převážně ze starších žáků
středních škol a obsadili krásné druhé místo, když první jim uteklo jen o vlásek a ve
ﬁnálovém kole podlehli Gymnáziu Mozartova těsně v poměru 11 : 9.
Moc jim blahopřejeme a budeme jim držet palce v krajském kole pořádaném 29. listopadu v Pardubicích.
Mgr. M. Holická

Školní turnaj
ve stolním tenise
Na počest 100 let vzniku republiky proběhl v přeloučské sokolovně turnaj žáků druhého stupně ve stolním tenise. Ti byli dle věku a pohlaví rozděleni do čtyř kategorií.
Mezi mladšími žákyněmi si vedla nejlépe
Karolína Slámová, chlapeckým kláním kraloval Lukáš Věříš. V kategorii 8. a 9. tříd zvítězili Simona Chybová a Petr Křinka.
Turnaje se sice nezúčastnilo symbolických
sto žáků, ale i 44 je vysoký počet. Daleko od
této hranice však nebyl počet odehraných
střetnutí.
Mgr. M. Bulušek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
U školy snad strašilo?
Ano, v pátek 26. 10. večer se ve školní
zahradě pohybovala rozličná strašidla. Po
roce sem opět zavítala čarodějka se svými
mladými pomocnicemi, aby zjistila, zda se
přeloučské děti bojí, a prověřila jejich odvahu a pravdomluvnost. Někteří odvážlivci trochu strachu přiznali, jiní však zapírali
v obavě, že by museli projít strašidelnou
stezkou ještě jednou. Z pavoučího doupěte neodešel nikdo s prázdnou. Stačilo slíbit
veselé čarodějce, že příště projde stezku
sám, a pak dostal každý sladkou odměnu
a diplom. Zvídaví příchozí mohli také nahlédnout do Lexikonu kouzel a zapsat si

některý z receptů na různé užitečné lektvary. Strašidla a duchové, na shledanou za
rok!

Sběr starého papíru
Letošní podzimní sběr byl úspěšnou akcí, i když jí počasí moc nepřálo. Nové sběrové místo se osvědčilo. U budovy I. stupně
byly během tří dnů naplněny dva kontejnery. Dík za pomoc patří žákům 8. a 9. ročníku, kteří převzali od příchozích celkem
24 552 kg. Nejlepšími sběrači byli vyhlášeni: Bydžovská Magdalena (218 kg), Vácová Nela (252 kg), Kubátová Viktorie
(400 kg), Forst Aleš (406 kg), Vernerová
Aneta (430 kg), Dominiku Laurella (450 kg)
a Kubátová Eliška (502 kg). Děkujeme všem,
kteří se zapojili. Získané peníze přijdou do
pokladny Klubu přátel školy a budou využity ve prospěch žáků.

Ochrana člověka
za mimořádných událostí –
projekt II. stupně
Před podzimními prázdninami proběhl
projekt, který připravuje žáky na možné setkání s život ohrožujícími situacemi, jakými jsou například požár, dopravní nehoda,

záplava nebo únik chemických látek do
ovzduší. Přestože si přejeme, aby nikdo nikdy nemusel nabyté znalosti skutečně použít, přípravu projektu nepodceňujeme.
Kromě pedagogů se na jeho realizaci podíleli členové HZS Pardubického kraje a PS
Přelouč, Policie ČR, Autoškola Peml a Rescue Pardubice. Patří jim velký dík za odbornou pomoc.

díky spolupráci s městskou knihovnou
a muzeem. Mgr. M. Pešta připravil výstavu
v KICMP a komentovanou procházku městem s dobovými fotograﬁemi, při níž seznámil žáky s historickými zajímavostmi
doby 1. světové války.
Paní knihovnice Hývlová připravila na
toto téma pěkný program s názvem Velezrada se trestá. Zapojila při něm žáky 4. –
6. roč. do velmi působivého příběhu o nelehkém životě rodin s dětmi. S mladšími žáčky si přečetla pohádku J. Čapka Jak pejsek
s kočičkou slavili 28. říjen. Děkujeme mnohokrát za hodnotné příspěvky k výuce.
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Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství

Další akce v listopadu
q Akce k 100. výročí vzniku republiky připravené městskou knihovnou a muzeem
(5.–8. roč.)
q Svět pohádek – projekt pro 2. ročník
q Semiramis – preventivní program v 6. ročníku
q Chráníme své bezpečí – projekt pro II. stupeň
q Protidrogový vlak – II. stupeň
q Den otevřených dveří v 1. třídách
q Návštěva prvňáčků v ředitelně
q Zeměpisný pořad z cyklu Planeta Země – Myanmar – II. stupeň
q Exkurze do výrobny vánočních ozdob
a Muzea krkonošských řemesel v Poniklé (3. roč.)
q Besedy s městskou policií na téma Dopravní výchova (I. st.), Právo a morálka
(6. roč.), Přestupky (7. roč.), Trestné činy
(8. roč.)
q Besedy o volbě povolání (9. roč.)

Žáci a učitelé ZŠ Smetanova ul.
přejí všem čtenářům Roštu
spokojené Vánoce
a mnoho štěstí v roce 2019.

Poděkování
městské knihovně
a muzeu
Soutěže se zúčastnili žáci 2. stupně, tedy
od 6. do 9. ročníku. Mnozí vycházeli ze vzpo12/18
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Připomenutí 100. výročí vzniku naší republiky žákům ve škole bylo jednodušší
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
ÚSPĚCHY
MLADÝCH KLAVÍRISTŮ
V prvních dvou listopadových týdnech se
konaly v těsném sledu za sebou dvě prestižní soutěže ve hře na klavír. Adam Jelínek se
zúčastnil soutěže Amadeus v Brně a s programem, který je svou náročností srovnatelný
s repertoárem konzervatoristů, získal 3. cenu.
O týden později se Karolína Slámová a Veronika Železná zúčastnily soutěže Mladý Mozart opět v Olomouci. Jejich muzikální a velmi spontánní projev porota ocenila shodně,
obě se umístily na skvělém 2. místě.

Za těmito skvělými výkony stojí hodiny a hodiny soustředěné práce o víkendech
a o prázdninách nejen žáků, ale zejména jejich učitelky, Mgr. Jaroslavy Baborákové. Ta na
soutěžích sbírá ocenění za pedagogickou činnost se stejnou frekvencí jako její žáci a bez
přehánění patří mezi nejuznávanější klavírní
pedagogy v rámci celé republiky. Děkujeme,
gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů a také sil do další práce.
Petra Lojínová

dali s hudebníky a celý koncert uváděla Lenka Křemenáková, žákyně literárně-dramatického oboru. Účinkující žáci i učitelé se oblékli do kombinace bílé, červené a černé barvy
a po skončení koncertu zapíchali výtvarníci
vyrobené vlčí máky do trávy na zahradě. Celý koncert byl tak důstojnou poctou veteránům během dnů, kdy si celá Evropa připomíná sté výročí ukončení 1. světové války.
Petra Lojínová

Dechový orchestr a mažoretky ZUŠ Přelouč se slavnostním koncertem zapojily do
oslav výročí 100 let od založení Československé republiky. Orchestr pod vedením dirigenta Michala Chmelaře se představil v plném šedesáti pěti členném obsazení. V první
půli koncertu zazněly skladby největších českých skladatelů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Sólistkou koncertu byla sopranistka Nikola Uramová, která
zazpívala například árii Rusalky „Měsíčku na
nebi hlubokém“ nebo árii Mařenky z Prodané nevěsty. Druhou polovinu koncertu pojal
orchestr netradičně. Nastudoval Hellerovu
Českou besedu, včetně tanečního provede-

Hornový workshop
Workshop zaměřený na metodiku hry
na lesní roh v Japonsku s našimi žáky vedla

Pravidelná činnost
Florbal II.
Sportovní kroužek pod vedením Lukáše Krejčíka se schází každý
čtvrtek v 17.00 hod. v tělocvičně gymnázia a SOŠ. Mladí ﬂorbalisté
poznávají základy tohoto populárního sportu, posilují a hlavně se
učí týmové spolupráci. Kromě tohoto kroužku nabízíme Florbal I.
pro starší hráče, scházíme se každé úterý od 17.00 ve stejné tělocvičně. Případní zájemci o oba ﬂorbalové kroužky se mohou přihlásit kdykoliv i během celého školního roku.

ní. Nutno podotknout, že i taneční složky se
ujali členové dechového orchestru a pod vedením Jarmily Pavlíčkové, Radky Chmelařové
a Davida Šulce celou skladbu nacvičili. Konec
koncertu patřil tradičním českým pochodům
Františka Kmocha, na které zatančily mažoretky. Slavnostní koncert navštívilo i několik
vzácných hostů jako starostka města Přelouč

roslava Skaly zasoutěžily o drobné ceny. Kroužek kuželek se schází
každou středu od 15.00 hod. a je otevřený pro případné zájemce
po celý školní rok. Druhý den podzimních prázdnin jsme relaxovali
návštěvou Vodního světa Kolín.

Termíny letních táborů
Na hlavní prázdniny v roce 2019 připravujeme tyto pobytové tábory:
LT Mořeplavci
14. 7. - 27. 7. 2019
Krkonoše I.
7. 7. - 13. 7. 2019
Krkonoše II.
13. 7. - 19. 7. 2019
Termíny a počet příměstských táborů upřesníme v lednu 2019.
Přihlášky na tábory budeme přijímat od 1. 2. 2019.

Připravujeme
Koncert skupiny Vodfrk na sobotu 8. 12. 2018 od 18.30 hod. ve vinotéce a galerii U Kotýnků v Přelouči. Rezervace vstupenek nutná.
,ý
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10. 11. 2018 lektorka Kanako Mori. Kanako
je členkou orchestrální akademie České ﬁlharmonie a absolventka prestižní univerzity Doshia Women’s College Liberal Arts in
Japan. S našimi žáky pracovala především
na dechové technice a různých způsobech
rozehrávání. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o tom, jak se učí hrát děti na
lesní roh v Japonsku a jak si v Japonsku váží
české hudby.
L. Chmelař

Stolní tenis – začátečníci
Sportovní kroužek pod vedením Radima Krejčíka a Pavla Hrdého
se schází každou středu v herně stolního tenisu v Sokolovně Přelouč od 16.00 hod. Mladí adepti tohoto krásného sálového sportu
se postupně učí základům hry, pohybu za stolem a hlavně postřehu. Pokročilí hráči mají tréninky ve stejný den od 17.00 hod.

Ve stylovém a krásném prostoru penzionu Na Staré Poště se ve čtvrtek 15. listopadu
konal koncert učitelů přeloučské ZUŠky a jak
už bývá zvykem, celý program se odehrál ve
velmi odlehčeném stylu. Na improvizovaném
pódiu se střídaly skladby
různých žánrů, Bob a Bobek s barokním tancem,
Mamma mia
s Ja roslavem
Ježkem a další. V závěru večera si účinkující společně s publikem
zazpívali africkou lidovou píseň. Děkujeme všem posluchačům za skvělou atmosféru a doufáme, že
si koncert užili stejně jako my.
Petra Lojínová
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Úspěchy v Králičím hopu
v zahraničí

UČITELSKÝ KONCERT

Už podruhé se naše škola připojila ke vzpomínkovým akcím v rámci Dne válečných veteránů koncertem nazvaným příznačně Koncert pro vlčí máky. Na tomto vystoupení se
představily všechny obory školy, žáci výtvarného oboru vytvořili spoustu vlčích máků
z krepového papíru, tanečníci se na pódiu stří-
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Irena Burešová, místostarosta Ivan Moravec,
šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR
Václav Blahunek a bývalý šéfdirigent Posádkové hudby Praha Petr Stříška. Koncert byl
jistě důstojnou oslavou stoletého výročí.
L. Chmelař

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ

Dechový orchestr
a mažoretky
oslavily výročí republiky

KONCERT
PRO VLČÍ MÁKY
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Akce pro děti a mládež
prosinec 2018

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství

Podzimní prázdniny
Během podzimních prázdnin jsme navštívili Kuželnu Přelouč.
Děti si pod vedením přeloučského barda tohoto sportu pana Mi-

9.–11. 11. 2018 se konalo již 7. mistrovství Evropy v králičím hopu. Závod se letos uskutečnil při evropské výstavě králíků ve městě
Herning v Dánsku. Reprezentovat ČR vyrazili mimo jiné i Michaela
Kratochvílová ze Svinčan a David Rozkošný z Přelouče. Se svými
králíky získali 11 umístění na stupních vítězů z 30 možných a také
4x titul mistr Evropy (z 10). Michaela se zároveň stala nejúspěšnějším závodníkem celého mistrovství.

Text, foto: A. Kratochvílová
12/18
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Napsali nám

Výlet pro vedoucí
V sobotu 27. 10. jsme si udělali výlet pro nás,
členovy vedení střediska. Sice nám počasí moc
nepřálo, ale přesto jsme zvládli ujít plánovanou
trasu z Brandýsu nad Orlicí do Ústí nad Orli-

běhlo na starém ragbyovém hřišti na Slavíkových ostrovech. Zde se uskutečnila bitva o vlajky mezi dvěma týmy, kterou si všichni užili.
Na závěr společného dne proběhl ohně, kam
byli pozváni i rodiče našich dětí. Společně jsme
si opekli buřty či jablka. Výlet se všem líbil i díky krásnému počasí.
Klára Sotonová

28. říjen

cí. Dosáhnout vytyčeného cíle nám pomohla
i energie, kterou jsme načerpali hned v začátku
v brandýské cukrárně. Po cestě jsme navštívili
jeskyni nebo si zahráli na babu. Výlet se i přes
nepřízeň počasí podařil a my se teď již chystáme na společné vánoční posezení.
Klára Sotonová

měřeno na samostatnost dětí. V pátek jsme se
věnovali správnému oblékání dle počasí a tomu, co je třeba si s sebou zabalit na výpravu
s přespáním. Společně jsme si připravili večeři
a udělali těsto na muﬃny ke snídani. Po večeři
proběhlo přijímání nových členů do oddílu.
Ráno byl program zaměřen na správnou ranní
hygienu. Dále jsme vyráběli hračku jménem
Káča. Následovalo balení, úklid klubovny a poté jsme se všichni odebrali domů.
Radka Mazáčová

Akce 13+
O víkendu 9.–11. 11. jsme pořádali akci, která byla určena pro skauty a skautky, kterým bylo více jak 13 let. Odjeli jsme na krásnou základnu do Desné v Jizerských horách. Tam si zahráli
hry na zahřátí, poslouchali přednášky nebo vytvářeli si mýdlo či sáček, ve kterém si mohou
přenášet ovoce a zeleninu, aniž by museli využívat igelitových sáčků. Prostě si užili nadmíru víkendu plného pestrého programu. Na

Skautská pošta v Přelouči
V sobotu 20. 10. jsme si společně celé středisko připomněli blížící se sté výročí založení
Československa. Jelikož při zrodu republiky byli
skauti nepostradatelní se svoji skautskou poštou, tak i naše společné setkání připomnělo tuto službu. V dopolední hře po městě jsme si
zkusili, co to je doručit dopis na správnou adresu. Zároveň jsme si ukázali město Přelouč, jak
vypadlo na začátku 20. století. Odpoledne pro-

Jako na mnoha místech po celé zemi, tak
ani my jsme si nenechali ujít příležitost k oslavě
100 let naší republiky.
Iva Mrvíková

Přespání Plamínků
v klubovně
3.–4. 11. proběhlo přespání našich nejmenších členů střediska v klubovně, které bylo za-

programu se podíleli vedoucí ze všech našich
oddílů a početně se vyrovnali počtu účastníků.
Vytvořil se tím víkend plný parádních zážitků.
Martin Pleskot

XII. Krajská výstava drobného zvířectva v Přelouči
V letošním roce oslavili chovatelé Základní
organizace Českého svazu chovatelů v Přelouči 90. výročí svého založení. Při této příležitosti
byla ZO Přelouč pověřena Krajským sdružením
ČSCH Pardubického kraje pořádáním XII. Krajské výstavy drobného zvířectva, která se uskutečnila ve dnech 13. a 14. 10. 2018 na chovatelském areálu v Přelouči. Výstava, která se
konala pod záštitou Pardubického kraje a za
podpory města Přelouče, nabídla zajímavou
přehlídku chovaných plemen králíků, holubů
a drůbeže z celého kraje. K vidění byly například kachny smaragdové, holubi košoa nebo
krůty německé. U králíků nešlo přehlédnout
mnoho barevných rázů zakrslých beránků, nebo již skoro zapomenuté angorské králíky. Mimo soutěžní přehlídku mohli návštěvníci také
zhlédnout okrasné ptactvo, sele a ukázku králičího hopu.
12/18
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Soutěžní klání na krajských výstavách Pardubického kraje spočívá v tom, že mezi sebou
soutěží kolekce zvířat nejlepších chovatelů
z okresu Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad
Orlicí. Samostatně mezi sebou soutěží i mladí
chovatelé. Absolutním vítězem se stal Miloš
Rejfek ze ZO Svinčany s husou českou, která
získala ocenění 99 bodů ze 100 možných. V dalších odbornostech zvítězili: Pavel Starý (ZO Pohřebačka) s králíkem vídeňským modrým a Jaroslav Skutil (ZO Holice) s holubem kingem.
Mezi okresy zvítězil okr. Pardubice, před okr.
Chrudim a třetí místo obsadil okr. Svitavy.
Ze ZO Přelouč reprezentovali okres Pardubice tito chovatelé: Doležel Prokop, Fridrich
Roman, Kobera Tomáš, Kosek Jiří, Luňák Václav,
Smolík Josef, Stehnová Lucie a mladá chovatelka Štefanská Pavlína. V obrovské konkurenci 128 vystavovatelů dokázala Pavlína Štefanská

Josef Smolík
s vítězným holubem

Pavlína Štefanská
s trofejemi

vybojovat krásné 3. místo mezi mladými chovateli v odbornosti králíků a Josef Smolík získal
pohár v odbornosti holubů.
Krajská výstava v Přelouči byla chovatelskou
veřejností hodnocena kladně. Věříme, že krajská výstava nezavítala do Přelouče naposledy
a v budoucnu opět přivítáme nejlepší chovatele
Pardubického kraje v našem městě.
Jiří Kosek

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

ZPRÁVY
Z JAKUB KLUBU
Listopad nesl název „Odolat nástrahám –
správná volba“. Byl to preventivní program zaměřený na drogy a kouření. Děti se totiž zejména s kouřením setkávají velmi často. Ať už
v rodinách, nebo mezi kamarády. Děti se shodly
na tom, že důvodem kouření nebo braní drog
je zvědavost, řešení problémů, chutná jim to,
nebo chtějí dělat to, co ostatní.
Dne 20. 11. 2018 jsme se s dětmi vyrazili na
nádraží, kam přijel PROTIDROGOVÝ VLAK.
Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří
celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do
podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji
a důsledcích drogové závislosti. S dětmi jsme pak
hovořili o tom, co je ve vlaku zaujalo, co si zapamatovali a jak to na ně působilo.
Prosinec je měsíc, na který se těší snad všechny děti i dospělí. Proto jsme již v listopadu začali se zimní výzdobou sněhových vloček a další tvoření nás čeká. Nebude chybět vánoční
pečení, díky kterému se děti naučí pracovním
dovednostem, dodržování vánoční tradic a také si náramně pochutnají ☺ V prosinci očekáváme, že k nám do klubu zavítá Mikuláš s andělem a čertem. A budeme věřit, že nás v nových
(provizorních) prostorách objeví Ježíšek a nadělí
nám nějaké dárky.
Poděkování Nadaci České spořitelny
za dar na nákup vybavení do nového klubu
Nadace České spořitelny každoročně finančně podporuje vybrané projekty v celé ČR.
Všechny Diecézní charity mohou nominovat
projekty. Mále velkou radost, že za Královéhradeckou diecézí byl vybraný právě náš
projekt Jakub klub 18 a získali jsme 62 500 Kč.
Do konce roku nakoupíme plánované vybavení nové klubovny pro mladé ve věku 15–18 let
v Orlovně. Prostory se právě rekonstruují díky
ﬁnanční podpoře získané z Integrovaného operačního programu: Komunitně vedený místní
rozvoj. Provoz rozšířeného Jakub klubu pro tuto věkovou skupinu bude zahájený 1. 5. 2019.
Mgr. Mirka Škávová,
vedoucí Jakub klubu

SLUŽBA
PODPORA
RODINY
Nové auto ve službě Podpora rodiny
V lednu letošního roku jsme využili možnost podat žádost v dotačním řízení Pardubického kraje, který byl určený pro neziskové organizace na investice, opravy a rekonstrukce. Bylo
to historicky poprvé a jsme za to moc rádi. Už

zakoupili zánovní sedmimístný VW. Větší počet míst v autě nám pomůže především při poskytování služeb početnějším rodinám. Ve čtvrtek 15. 11. 2018 nám auto požehnal náš duchovní otec Lubomír Pilka, popřál, aby nám dobře
sloužilo ve prospěch klientů. Děkujeme!

„V dnešní uspěchané době si lidé těžko hledají čas
na sebe, natož pro ty druhé. Proto si nesmírně vážím našich dobrovolníků, kteří si dokáží vyšetřit
část ze svého volna pro klienty našeho Domova. Jsou to pro ně přeci jen alespoň z počátku
úplně cizí lidé, a přitom je pravidelně navštěvují
a dělají jejich dny krásnějšími,“ sdělila ředitelka
Domova u fontány Danuše Fomiczewová.
V pondělí 3. 12. 2018 proběhne v Kongresovém centru Atrium palác Pardubice GALAVEČER OCEŇOVÁNÍ, kde jsme nominovali tři
naše dobrovolníky. Kdo bude porotou vybrán,
to se uvidí až v den konání akce. Nicméně věřím, že pro samotné dobrovolníky je oceněním
již samotná nominace, kterou jim dokazujeme,
že si jejich jedinečného přístupu k dobrovolnictví vážíme. Stále hledáme nové dobrovolníky, a pokud se chcete dovědět více, jsme vám
k dispozici. Ozvěte se nám.
Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

PODĚKOVÁNÍ
ZA DAROVANÉ POTRAVINY

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2019

V rámci Národní potravinové sbírky v sobotu 10. 11. 2018, do které jsme se zapojili
v Tescu v Přelouči, jsme získali od vás dárců přes
600 kg trvanlivých potravin! Moc všem děkujeme. Také děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří během dne pomáhali včetně 4 studentů
přeloučského gymnázia a studentce Terezce,
která přijela z Pardubic a byla u sbírky skoro celý den.

Pomalu vrcholí přípravy na Tříkrálovou
sbírku 2019, která bude probíhat v termínu 4. –
7. ledna 2019. Přesné termíny koledování zveřejníme na webu města, na vývěscích a na
našem webu. Celou akci můžete sledovat na
www.trikralovasbirka.cz.

jsme ho opravdu hodně potřebovali. I když terénní sociální služby nelze poskytovat bez služebních aut, ﬁnance na nákup jsme museli vždy
shánět u nadací, sponzorů apod. Z grantu jsme
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ADVENTNÍ
SETKÁNÍ RODIN
pod záštitou
vicehejtmana Romana Línka
V pátek 14. 12. 2018 připravujeme Adventní setkání rodin s dětmi, které doprovázíme v rámci našich služeb. Již připravujeme bohatý program a bude se tvořit i sportovat. Díky
ﬁnanční podpoře 1. náměstka hejtmana Ing. Romana Línka, MBA, připravujeme pro všechny
přítomné rodiny i malý dárek. Děkujeme.
Rita Levinská,
vedoucí služby Podpora rodiny

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
„Jedna hodina týdně pro druhé“
V Domově u fontány se uskutečnilo Svatomartinské setkání dobrovolníků, kteří část
svého volného času věnují nezištně druhým.
Domov u fontány a Dobrovolnické centrum
Charity Přelouč toto setkání zorganizovalo, aby
dobrovolníkům poděkovalo za jejich čas, úsměv
i milé slovo, které věnují seniorům v Domově
u fontány, dětem v NZDM Jakub klub, návštěvníkům charitního šatníku a aktivním seniorům.

Výtěžek plánujeme využít na spolufinancování prostor Jakub klubu 18 (dotace vyžaduje spoluúčast), dále na provoz charitního šatníku – nájem a energie, podpora projektů v Indii
přes DCH Hradec Králové, na akce s klienty našich služeb Jakub klubu, Podpora rodiny a Podpora pro pěstouny a to na náklady, které nemůžeme hradit z dotací. Pro Dobrovolnické
centrum to bude vzdělávání pro dobrovolníky
a nové plánované dobrovolnické projekty žáků
ZŠ a studentů gymnázia v Domově u fontány.
Věříme, že i další ročník Tříkrálového koledování bude hezkou akcí na závěr vánočního
času a koledníci, kteří budou navštěvovat domácnosti, se setkají s přijetím. Závěrečnou tečkou bude již tradiční Tříkrálový koncert žáků
ZUŠ Přelouč v neděli 13. 1. 2019 od 17.00
v kostele sv. Jakuba.
Přejeme všem požehnané Vánoce
a v novém roce 2019 vše dobré.
K+M+B 2019
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘELOUČ
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Připravte cestu Pánu! Sobotním večerem 1. Prosince 2018 započne milí bratři
a sestry Advent a nový liturgický rok. V posledním měsíci významného roku 2018 dáváme prostor spíše k ukončování naplánovaného díla, bilancování, ale i k prožívání doby
očekávání – Adventu; a Narození Páně – Vánoc. Židé slaví Chanuku – svátek světel, letos
od večera 2. 12 do 10. 12. jako připomínku,
když Juda Makabejský a jeho bratři 8 dní slavili znovuposvěcení chrámu: „Na oltáři zapálili kadidlo a zažehli světla na svícnu, aby
osvětlovala vnitřek chrámu“, viz. 1.Mak. 4,50.
Náš advent se kryje s tímto svátkem, i my zapalujeme svíce a chystáme se oslavit narozeniny Spasitele, Ježíše Krista. Adventní čas
je znamením. Když slyšíme při bohoslužbě
hlas z Lukášova evangelia, jak Jan Křtitel volá: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu
stezky! 5Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je
co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! 6A každý člověk uzří Boží
spásu.“ Lk 3,4-; dostáváme další, novou šanci
přiblížit sebe k Bohu, vstoupit do jeho „kruhu“, do „Boží přítomnosti“. Jsme zváni nežít
jenom tělesné, uspěchaně, ale přibrzdit, zastavit, sestoupit, sklonit se před Trůnem Božím a naplnit své duše světlem a jeho milostí.

Přijměte pozvání Ř. K. Farnosti na

VÁNOČNÍ KONCERT

Adventní Koncert – Cantoribus
V neděli 9. 12. v 17:00 u Sv. Jakuba v Přelouči zazní tradiční staročeské adventní písně, zpěvy modlitby Taizé, a skladby pro zobcovou a příčnou flétnu a varhany z období
baroka.
Zpěv: Lucie Hadáčková, Pavla Košťálová,
Flétny: Lucie Stříbrná, Eva Kratošková, Varhany: Martin Hadáček. Srdečně vás zveme.
12/18

14:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00

ZAMĚSTNANCI KUCHYNĚ
PŘIPRAVILI PRO KLIENTY
PRAVÉ SVATOMARTINSKÉ POHOŠTĚNÍ
„Radost Martina je hus a džbán vína.“
Máme 11. listopad, který je již od 7. století spojen s oslavou svátku
sv. Martina. V tento den nejen každé dítě netrpělivě vyhlíží první sněhové vločky, ale především je s tímto svátkem spojeno hodování.
Stalo se již milou tradicí, že v našem Domově svátek sv. Martina ctíme a pro klienty připravujeme svatomartinské pohoštění.

AD LIBITUM
ve středu 26. 12. 2018 v 17:00
V kostele sv. Jakuba v Přelouči
Na varhany hraje: MARTIN HADÁČEK
diriguje: P. LUBOMÍR PILKA
Program: vánoční, koledy české moravské i zahraniční, Bach, Kodály,Garcia, …
instrumentální skladby…
Vstup za dobrovolný příspěvek

A VÁNOČNÍ
VARHANNÍ KONCERT
V kostele sv. Jakuba v Přelouči

v neděli 30. 12. 2018 v 17:30
Varhany: MGA. KAREL HINER
housle: BOHDANA HINEROVÁ
Program: B. M. Černohoský, F. X. Brixi,
Kammel Antonín, Splnilo se Písmo svaté…
+ volné zpracování
nejznámějších českých a světových koled
Vstup za dobrovolný příspěvek

V sobotní večer dne 15. 12. 2018 v 17:00
se koná u Sv. Jakuba v Přelouči koncert v podání hudebníků z Bohdanče. Zazní staročeské adventní písně a modernější křesťanské
rytmické písně. Přijďte pobýt.
Letos naše farnost zahajuje advent Duchovní obnovou 1. 12. od 13:00 – 18:00, se
ztišením, přednáškami na faře, a pak následuje
večerní mše. Obnovu povede P. Jan Paseka,
biskupský vikář pro pastoraci z Hradce Králové. Dále je možnost navštívit mší ranní v 6:15
v týdnu a v sobotu v 7:00, tzv. „staročeské roráty“.

Svaté Rodiny
30. 12.
Nový Rok 2019
1. 1.
Tři Krále (neděle) 6. 1.

CHRÁMOVÉHO SBORU

Adventní Koncert – Služebníci
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Mše svaté ve Vánoční době
v Přelouči
n Úterý 24. 12. Mše svatá „Půlnoční“
v 24.00 hod.
n Středa 25. 12. Mše svatá na Boží hod
v 9.30 hod.
n Čtvrtek 26. 12. Sv. Štěpán v 8.00 hod.
n Neděle Svaté rodiny 30. 12. v 9.30 hod.
n Pondělí 31. 12. Silvestr v 16.00 hod.
n Úterý Nový rok 1. 1. 2019 – Bohorodičky
P. Marie v 9.30 hod.
n Neděle 6. 1. Svátek Zjevení Páně v 9.30 hod.

Návštěvy Přeloučského Betléma:
Štědrý den
Boží hod
Sv. Štěpán

24. 12.
25. 12.
26. 12.

14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
15:00 – 16:00

Ó, ty radostný, čase vánočný
Sice se na nás valí spousta „předvánočních
starostí“ navrhuji Složit svoje starosti na Pána. „Na Hospodina slož svoji starost, postará
se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil". Žalmy 55:23. Je pro mě milým
překvapením, když vidím, jak nekřesťan slouží s dobrým srdcem; pro nás křesťany je to
úkol od Ježíše, rozdávat radost, a být světlem pro unavený, na Boha chudý svět. Lukášovo evangelium píše o zvěstování Panně
Marii o narození Spasitele a Matoušovo zase
Josefovi ve snu. Lukáš píše o narození v Betlémě a o andělském zvěstování pastýřům;
ale Matouš píše o klanění Mudrců. Letos
v únoru jsem na pouti v Izraeli sloužil mši
svatou v Betlémě, v jeskyni, na místě „Pole
pastýřů“, na okraji Betléma. Místo, které poutníci po celý rok navštěvují, je sice chudé, ale
dýchá tou vánoční atmosférou a je to nezapomenutelné.
Naše Vánoce, i kdyby nebylo na stole nic
zvláštního, žádný kapr, salát, řízky … i kdyby
nebylo peněz na dárky, naše vánoce by vůbec neztratili na tajemství, protože vánoce
jsou o chudé rodině, která se snáší v lásce,
která hledá přístřeší, normální pomoc, přijetí. Bůh hledá přístřeší v mém srdci. Zvyšujeme platy, ceny dárků, životní úroveň, ale
duchovně jsme prázdní, a mnohdy bloudíme, jak tuláci, bez cíle, lodě bez přístavu. Naleznutím Ježíše, Marie a děťátka, naleznutím Boha a následováním ho naplním i svoji
prázdnotu, naleznu cíl i směr, jistotu. Ne bezstarostnou, pohodlnou, sobeckou, ale hodnotnou, kvalitní na smysl a výživnou.
A tak vám přeji požehnaný advent, a jestli
jste nezlobili, přijde i Mikuláš, aby nás inspiroval, nebo obdaroval. Zvu vás k betlému,
na půlnoční, kde budeme zpívat Rybovu mši
a přeji vám i vašim rodinám milostiplné Svátky narození Ježíše – Spasitele světa. A do nového roku 2019 hodně ŚTĚSTÍ A ZDRAVÍ.
Váš kněz P. Pilka Lubomír.

Lahodná vůně, která se od samého rána linula z kuchyně, nenechala nikoho na pochybách, že dnešní den bude výjimečný. Když se k obědu
začala podávat husa s houskovým knedlíkem a červeným zelím, zračila
se ve tvářích klientů spokojenost a radost z toho, že si také u nás mohou doslova vychutnat svátek sv. Martina tak, jak byli zvyklí. Tím ale
hodování neskončilo. K odpolední kávě si klienti mohli přikousnout
voňavý svatomartinský rohlíček, který pro ně byl toho rána čerstvě
napečen.

SPOLEČNĚ JSME UCTILI
PAMÁTKU ZESNULÝCH
2. listopad je více než kterýkoli jiný den v roce spojen se vzpomínkami na naše blízké, kteří tu již s námi nemohou být. Také v našem Domově každý rok uctíváme
památku zesnulých, kdy se společně s klienty sejdeme
v zahradě u anděla a zvoničky, abychom se za naše blízké pomodlili a zapálili svíčku.
Počasí k nám bylo i letos velmi shovívavé. Za západu
slunce řekla pár úvodních slov paní ředitelka, která poté přenechala slovo faráři Ľubomíru Pilkovi, aby se spolu s klienty pomodlil. Závěrečnou
modlitbu pronesla klientka našeho Domova paní Dvořáková, po které
již každý z přítomných mohl přijít k andělovi a zvoničce a zapálit svíčku.
Vzpomínkové setkání
v zahradě má
vždy výjimečnou atmosféru. Čas se na
chvilku zastaví a naše vzpomínky směřují k těm, kteří
tu již s námi
ne jsou. Jsme
rádi, že jsme
tento vzácný
okamžik mohli opět prožít spolu s našimi klienty. Domov u fontány
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Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 31. 10. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 215 622 uchazečů o zaměstnání. To je
o 8 709 méně než v září a o 55 551 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší
počet lidí bez práce od června 1997, kdy jich
bylo 202 562. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 193 983 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 2,8 % (září 2018 – 3 %,
říjen 2017 – 3,6 %). Meziměsíčně i meziročně
se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v říjnu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 316 884, z toho 16 020 pak
v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na
DPP nebo DPČ. Celkem 225 042 volných míst
bylo vhodných pro cizince. V mezinárodním
srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za září 2018) nejnižší
míru nezaměstnanosti v celé EU.

STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI 
OKRES PARDUBICE 10/2018
K 31. 10. 2018 činil počet nezaměstnaných
v okrese Pardubice 2 288 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 24 584
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 2,1 %, Pardubice 1,8 %, Holice 1,5 %
Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je
získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

název
Přelouč
Chvaletice
Choltice
Břehy
Řečany n/L

Uchazeči (UoZ) Podíl nezam.
o zaměstnání na obyvatelstvu
celkem
v%
142
53
10
21
12

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc říjen
2018 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Morašice 8,5 %, Holotín 7,5 %, Jedousov 4,6 %,
Vápno 4,5 %, Sovolusky 4,4 %, Urbanice 4,3 %,
Brloh 4,0 %.
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
JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti
Krajské pobočky v Pardubicích

2,1
2,2
1,4
2,9
1,4

Jubileum evangelické církve
V letošním roce slaví 100. výročí svého
vzniku Českobratrská církev evangelická. Od
tzv. tolerančního patentu v roce 1781 existovaly v Čechách dvě oddělené evangelické
církve podle německého vzoru: církev reformovaná a církev augsburského vyznání neboli luterská. Po rozpadu Rakouska-Uherska
a vzniku Československé republiky padly
vnější politické překážky vzájemného sjednocení a obě církve se sjednotily do církve
jedné na generálním sněmu zástupců obou
církví, který proběhl 17. a 18. prosince 1918
v Obecním domě v Praze. Církev přijala název Českobratrská církev evangelická.
V Přelouči existuje samostatný evangelický sbor od roku 1887 a rozvíjí svoji činnost
v dobách příznivých i méně příznivých až dodnes. Udržujeme přátelské vztahy se všemi
křesťanskými církvemi ve městě a vážíme si
spolupráce s městským úřadem, naposled
děkujeme za dotaci ve výši 30 000 Kč určenou na nátěr kupole kostela. Snažíme se o to,
aby prostor kostela, který budí pozornost
svým nezvyklým architektonickým uspořádáním, sloužil nejen k bohoslužbám a shromážděním církve, ale i ke kulturním akcím.
V budoucnosti ho chceme nabízet i ke konání civilních, tedy necírkevních svatebních
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Inzerce

Poděkování

obřadů a pohřebních rozloučení, protože
kostel sice je v právním slova smyslu majetkem církve, ale patří ke kulturnímu bohatství
města i veřejnosti bez rozdílu náboženského
vyznání.
Miloš Hübner
farář sboru

Na konci tohoto roku ukončím svoji
činnost v gynekologické ambulanci zde
v Přelouči. Chci tímto poděkovat za důvěru pacientek.
Budu nadále pracovat v Heřmanově
Městci a v lednu otevřu novou ordinaci
na poliklinice KOLF v Pardubicích. Další
informace bude na www.Gynmuller.cz.

Vše nejlepší do Nového roku
přeje

MUDr. Miroslav Müller,
gynekolog.

0ċ676.È
32/,&,(

ě(

/ 28ý

MĚSTSKÁ POLICIE
informuje

POLICIE – vývoj na území
dnešní ČR a Rakouska
III. ČETNICTVO –
vývoj na území dnešní ČR
3. Protektorát Čechy a Morava
V období druhé světové války zůstalo četnictvo v podstatě nezměněno. V čele stál generální velitel, který byl zároveň velitelem uniformované policejní stráže. Zemská četnická
velitelství sídlila pouze v Praze a Brně. Drobné
změny proběhly ve výstroji četnictva.
Zásadní změna pak přišla v roce 1944, kdy
vznikla protektorátní policie, pod níž spadalo
jak četnictvo, tak policie státní i komunální.

IV. Novodobá historie
bezpečnostních složek od roku 1989
Rok 1989 přináší změnu politické situace
ve státě. To s sebou samozřejmě nese také změny v politice bezpečnostní. Do roku 1992, kdy
došlo k rozdělení tehdejší České a Slovenské
federativní republiky, zde působil nově vzniklý Federální policejní sbor.
Zákon č. 283/1991 Sb.
zřizuje Policii ČR. Policie je
zřizována jako ozbrojený
sbor státu, jejímž úkolem
je zabezpečování vnitřního pořádku a bezpečnosti.
Tuto funkci pak na území dnešního Slovenska plnil Policejní sbor Slovenskej republiky.
V souvislosti se změnami ve státoprávním
uspořádání byl zákon 283/1991 Sb., několikrát novelizován. Poslední novelizace přinesla
i změny v organizaci a řízení policie. Policie
je podřízena Ministerstvu vnitra. V jejím čele
stojí policejní prezident. V policii pak působí
různé služby, jako např. služba pořádkové policie, služba kriminální policie a vyšetřování atd. Nejvyšším článkem je policejní prezidium a nejnižším obvodní oddělení. Mezi
hlavní úkoly policie patří ochrana osob a majetku, odhalování a vyšetřování trestních činů, ochrana státních hranic a celá řada dal-

Pravidla
silničního provozu 9
Uvedená značka označuje nebo zdůrazňuje místo, kde při souběžné jízdě platí střídavé
řazení do jízdního proudu průběžného pruhu,
všeobecně známé spíše pod pojmem zipování. Jedná se o pravidlo chování pro případy,
kdy při souběžné jízdě jeden z jízdních pruhů přestane být průběžným. Značka má vý-

ších. Jedním z úkolů je i spolupůsobení při
zajišťování veřejného pořádku.
Tím se dostávám k dalšímu bezpečnostnímu sboru a tím je obecní policie, u níž je
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku prvořadým a hlavním úkolem.
Obecní policie vznikla v návaznosti na zákon
č. 367/1990 Sb., o obcích, kde se uvádí, že obec
může zřizovat obecní polici. Stěžejním zákonem pro samotnou obecní policii je pak zákon č. 553/1991 Sb.
Při plnění svých úkolů má obecní policie
spolupracovat s Policií ČR. Svá oprávnění může, na rozdíl od „republikové policie“, vykonávat pouze na území obce. Pokud zřizovatelská
obec neuzavře smlouvu s jinou obcí, podle
které působí její obecní policie i na území této obce.
Obecní policii řídí starosta, nebo pověřený člen zastupitelstva. Pracovník obecní policie je v pracovně právním vztahu k obci, na rozdíl
od policisty, který je ve služebním poměru. Zřizovat obecní policii není
povinností žádné obce. Jde pouze o oprávnění, které může a nemusí každá obec využít.

Výpis některých událostí
Chtěla platit s „odcizenou“ platební kartou
Občanka Rakouska se pokoušela zaplatit
na benzínové čerpací stanici platební kartou.
Platba neproběhla a systém začal hlásit „zadržte kartu“. Obsluha proto přivolala pomocí
tísňového tlačítka hlídku městské policie. Nakonec se ukázalo, že se jedná o její vlastní platební kartu, kterou v minulosti nahlásila jako
odcizenou. Ne nadarmo se říká, že dámská kabelka je malá Černá díra. Na rozdíl od skutečné Černé díry kabelka občas něco propustí zpět.
Žena nakonec zaplatila v hotovosti a mohla odjet směr rodné Rakousko.
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Hromadná „strkanice“ před barem
Skupina podnapilých návštěvníků baru se
vypotácela ven a přímo před barem začali
hlasitě pokřikovat a někteří se i napadali. Stráž-
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níci byli nuceni proti výtržníkům zakročit. Někteří se po zákroku rozešli domů, menší skupinka pokračovala na nedaleké náměstí, kde
nadále svým chováním narušovala veřejný pořádek a znečišťovala veřejné prostranství odpadky. Navíc si pletli zde vysázené stromky
s veřejnými záchodky. Výtržníci budou předvoláni k podání vysvětlení na služebnu MP
v Přelouči. Za jejich chování jim hrozí pokuta
do 10 tis. korun.

znam pouze informativní. To ale nemění nic na skutečnosti, že řidiči musí
pravidlo dodržet, neboť „zipovací“ povinnost plyne přímo
ze zákona. Takže zipovat musí i tam,
kde taková značka
není! Pravidlo se bo-

hužel nevztahuje na situace v místech, kde se
dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž je zřejmé, který z nich je průběžný. Nutno ještě dodat, že správně se zipování provádí až v místě,
kde jízdní pruh končí. Častou chybou chování řidičů je, že se pokouší střídavě řadit už
„předem“ v dohledu konce pruhu a tím vznikají zmatky a následné dopravní zácpy či dokonce nehody.
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156 – ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
mobilní tel.: 736 641 952
e-mail:
mp@mestoprelouc.cz
– neoznamovat akutní záležitosti, které se musí řešit okamžitě

Za Městskou policii Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč
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Realizovaná a nerealizovaná umělecká výzdoba modlitebny
Círke československé husitské v Přelouči
z počátku 50. let 20. století
V dnešním článku budeme po delší době
pokračovat ve volné sérii k tématu umění ve veřejném prostoru v Přelouči v letech 1948–1989.
Podíváme se konkrétně na realizovanou i nerealizovanou uměleckou výzdobu v modlitebně Církve československé husitské v Přelouči,
která se od ostatního umění tohoto období liší tím, že je nábožensky zaměřená.
Církev československá (husitská) v Přelouči působí od 20. let 20. století. Ve svém současném sídle v ulici Tůmy Přeloučského vykonává
činnost již od konce roku 1937, kdy v tehdy ještě židovské synagoze byla v pronájmu. Po skončení druhé světové války ztratila synagoga svoje původní využití (většina přeloučských Židů
se bohužel nevrátila z koncentračních táborů)
a roku 1946 tak Církev československá dům
čp. 332 a přilehlou synagogu odkoupila.
V dubnu 1949 začala velkolepá přestavba
těchto objektů podle návrhu architekta Františka Kubelky z Prahy. Stavba pokračovala velmi rychle a koncem roku 1951 byla již v takové fázi, že bylo možné začít plánovat uměleckou výzdobu. Před Vánoci 1951 přijel architekt
Kubelka s akademickým malířem Karlem Skálou (1908–2001) z Prahy. Ten studoval v letech 1935–1939 na akademii výtvarného umění v Praze u prof. Nechleby. Maloval podobizny,
figurální obrazy i krajiny a měl několik souborných výstav. Navrhoval také plakáty a prapory.
Pro přeloučskou modlitebnu navrhl malbu
Ježíše Krista na zdi za parabolickým obloukem.
Dílo zobrazuje vysokou postavu Ježíše Krista
v modrobílém rouchu s rozpřaženýma žehnajícíma rukama. Ježíš je vyobrazen za chůze, což
vytváří z pohledu diváka velmi zajímavou perspektivu. Pod postavou je citace z Bible „POKOJ SVŮJ DÁVÁM VÁM“. Celá kompozice je
situovaná přesně nad oltář. V průběhu roku
1952 byla malba realizována, neboť na podzim v tomto roce byla přestavba objektů prakticky hotova. Krátce poté vyšla dokonce i na
pohlednici (viz dále).
Přeloučstí husité se velmi rádi odvolávají
na Tůmu Přeloučského (asi 1435–1518), významného rodáka našeho města, který se proslavil jako biskup Jednoty bratrské. Vždyť po
něm pojmenovali i svůj sbor a roku 1952 se
jim podařil husarský kousek, když dosavadní
Růžovou ulici tehdejší národní výbor na jejich návrh přejmenoval jménem Tůmy Přeloučského. Není tedy divu, že pojali myšlenku
o umělecké vyobrazení Tůmy ve své modlitebně. Měli v plánu ho vyobrazit v kruhovém
oknu o průměru 3,6 metru, které se nachází
ve východním průčelí objektu. O konkrétním
návrhu jednali při prosincové návštěvě roku
12/18
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„středověkých“ postav. Napravo vidíme budovu přeloučské modlitebny Církve československé husitské v podobě po přestavbě (i s nerealizovanou věží), menší objekt a samozřejmě i skupinu čtyř dělníků z tehdejší současnosti. Mezi
nimi je vedoucí stavby a farář v taláru. Lze vyslovit domněnku, že postava faráře byla inspirována farářem Františkem Voňkou (1910–
1988), za jehož působení k přestavbě došlo.

1951 opět s malířem Karlem Skálou. Prozatím
nechali okno zasklít obyčejně, do budoucna
se počítalo (jak uvádí kronika sboru) s pořízením „katedrálního skla s obrazem, majícím
vztah k nábož[enským] dějinám města Přelouče s ústřední postavou č[esko]br[atrského]
kněze Tůmy Přelúčského“.
Katedrální sklo je průsvitné, ale neprůhledné a užívá se zejména u chrámových oken.
Dílo nebylo z finančních důvodů bohužel
realizováno, zachoval se však Skálův návrh.
Ústředním bodem je postava Tůmy Přeloučského s knihou a brkem. Za Tůmou je patrná
budova staré přeloučské renesanční radnice,
která však byla ve skutečnosti dokončena až
roku 1538 a Tůma ji tak již nemohl zažít. Nalevo se nachází ﬁktivní historická budova a pět

Pomníky jsou věnované hrdinům, významným osobnostem, ale také jejich manželům,
manželkám. Málokdo ví, že se ve Svojšicích narodila manželka významného českého básníka,
novináře a politika Karla Havlíčka Borovského (jak zní klasická hláška z jedné pohádky:
„..byl to rebel..“) Julie Sýkorová, samozřejmě
vdaná Havlíčková.
V blízkosti známé svojšické tvrze se nachází pěkný pomník Julie Sýkorové-Havlíčkové
(1826–1855). Má zajímavou historii. Dokončen a poprvé slavnostně odhalen byl 21. 6.
1936. Zásluhu na tom měl Výbor pro postavení památníku Julie Havlíčkové a další spolky,
zejména ale významný svojšický rodák Ferdinand Jelínek (1898–1955). Na pomník se skládali místní občané i přespolní. V předvečer odhalení se konalo v Přelouči v Občanské záložně
slavnostní divadelní představení a v Cholticích
slavnostní akademie. Na 21. 6. byl ve Svojšicích
připraven bohatý program, v rámci kterého
byla odhalena i pamětní deska Sýkorové-Havlíčkové, kterou nalezneme na domě čp. 1.

Ve 14.30 hodin byl odhalen samotný pomník za účasti významných hostů. Sestává ze
žulového podstavce, bronzové busty (zobrazující mladou ženu) a volně umístěného kamene s nápisem „JULIE HAVLÍČKOVÁ“. Autorem busty je akademický sochař Bohuslav
Burian (1913–1981), což potvrzuje i jeho
signatura na díle. Podstavec připravil sochař
Josef Pleskot z Heřmanova Městce. Pomník
i deska stály dohromady asi 15 000 Korun.
Dlouho zde však v původní podobě nezůstal.
Podle sdělení kronikáře obce byla busta za
druhé světové války z obav před zničením
sejmuta a uložena na půdu dnešního obecního úřadu, na místě zbyl jen podstavec. Někdy v letech 1962–1963 byla navrácena zpět,
slavnostní znovuodhalení se ale konalo až
21. června 1986.
Pomníků věnovaných J. Sýkorové-Havlíčkové v Čechách mnoho nenajdeme, je dokonce možné, že ten svojšický je jediný. Za
poskynutí podkladů autoři děkují Milanu
Potměšilovi (kronikáři obce Svojšice) a Mi-

chalu Kampovi (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod).
Snad se nám podaří najít na Přeloučsku
další pomník významné osobnosti, nebo pomůžete i Vy, čtenáři?
Text + foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta
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Archiv Církve československé husitské v Přelouči,
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Mgr. Matěj Pešta
správce muzejních sbírek, KICMP
731 697 085, muzeum@kicmp.cz

Fotohádanka
Správná odpověď na listopadovou fotohádanku zněla: „Fotograﬁe z roku 1975–1976 zachycuje výstavbu řadových domů v ulici
Kosmonautů. Nejblíže je dům
čp. 905–906, dále čp. 1280–1283
a v pozadí kus domu čp. 1279.“
Výherkyní se stala Eva Waldhansová, které právem patří malá
věcná odměna. Odpovědi na novou fotohádanku zasílejte jako
vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz.

Drobné kamenné památky Přeloučska.
Pomník Julie Sýkorové-Havlíčkové ve Svojšicích
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Děkujeme vám.

Česká státní hymna Kde domov můj
Jelikož si v letošním roce připomínáme
sté výročí založení naší republiky, nelze nevzpomenout na jeden z jejích symbolů, na
českou státní hymnu Kde domov můj. Nejprve uvedu stručné životopisy jejích tvůrců,
tedy Josefa Kajetána Tyla a Františka Škroupa,
pak se zmíním o její historii a popíši autentickou verzi vycházející z Tylova a Škroupova rukopisu. Potom se zaměřím na rozdíly, se kterými je oproti originálu zpívána dnes, a zmíním
skladbu, která mohla být hymně inspirací, a také díla, která byla melodií hymny inspirovány.
Dále se zmíním o jejím zákonném ukotvení
a poukážu na snahy ji na jejím místě státní
hymny nahradit.
Josef Kajetán Tyl (1808, Kutná Hora – 1856,
Plzeň) byl český spisovatel, dramatik, novinář
a divadelník. Studoval na gymnáziu v Praze
a Hradci Králové, kde ho vyučoval mj. Václav
Kliment Klicpera. Po nedokončených studiích
ﬁlozoﬁe v Praze se posléze naplno věnoval divadlu a literatuře. Jak Cmíral (1918?) píše, Tyl byl
přesvědčen, že dobrým českým divadlem se dá
povzbuzovat národní vědomí a šlechtit mravy. Kromě toho, že byl překladatelem i autorem her, byl také hercem, dramaturgem i divadelním ředitelem. Jeho zásluhou se v roce 1842
podařilo otevření samostatného českého di-

vadla v Růžové ulici. Z jeho her lze jmenovat
například Jan Hus, Žižka z Trocnova, Kutnohorští havíři, Paličova dcera, Strakonický dudák
a tzv. lokální frašku Fidlovačka, aneb žádný
hněv a žádná rvačka z roku 1834, která obsahuje píseň Kde domov můj?. Tato hra měla jen
jednu reprízu a další provedení se uskutečnilo
až v roce 1917 (Hyvnar in Gössel, 2008). Dále
byl autorem novel a povídek, jimiž chtěl šířit
národní vědomí, například Pouť českých umělců, Hudební dobrodruzi, Rozervanci či Poslední Čech. Redigoval i časopisy – například Květy, které se vydávají dodnes. Ačkoli stál téměř
20 let v čele literárního a divadelního života
a zapsal se nesmazatelně do dějin české literatury, po celý život se potýkal s existenčními
problémy i bídou. Hyvnar (in Gössel, 2008)
zmiňuje, že byl miláčkem národa.
František Škroup (1801, Osice u Pardubic – 1862, Rotterdam) byl český hudební skladatel a dirigent. Narodil se do rodiny učitele,
který ho jako první vyučoval hudbě. Studoval
na gymnáziu v Hradci Králové, posléze na ﬁlozoﬁcké fakultě v Praze. Stejně jako tehdejší vlastenci usiloval velmi i Škroup o uvedení českého představení ve Stavovském divadle, což se
roku 1823 podařilo – uvedla se zpěvohra Švýcarská rodina Josepha Weigla, kterou Škroup

nastudoval. Úspěchy z provedení této a jiných
českých oper inspirovaly Škroupa ke zkomponování vlastního operního díla, a to opery
Dráteník. Zkomponoval ji ve čtyřiadvaceti
letech. Po velkém úspěchu tohoto díla zanechal vysokoškolských studií a věnoval se plně
hudbě a na třicet let se stal kapelníkem Stavovského divadla. Zkomponoval i jiné kompozice, například opery Oldřich a Božena, Libušin sňatek, Kolumbus, Meergeuse (námět
z historie Nizozemí) a psal hudbu i k fraškám,
pro nás je zajímavá především Fidlovačka. Byl
i uznávaným autorem českých písní, za jeho
života jich bylo vydáno přibližně 50. Po svém
dlouholetém a záslužném působení ve Stavovském divadle však musel kvůli neshodám
s ředitelem své místo opustit a z existenčních
důvodů přijmout místo kapelníka v opeře
v Rotterdamu, kde se stal záhy velmi uznávaným. Velmi se mu zde stýskalo po rodné vlasti. V Rotterdamu zemřel a je zde i pochován,
a to na protestantském hřbitově, nicméně
dlouho nebylo známo, kde přesně se nachází
jeho hrob. Ačkoli byl autorem mnoha skladeb,
je znám pouze písní Kde domov můj?, která
mu zajistila nesmrtelnost. Stejně jako Tyl a jiní velikáni, jak Cmíral (1918?) píše, „zakusil
za života svého hojné míry trpkosti, nevděku
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a zneuznání svých vrstevníků“. Spolu se svým
bratrem Janem Nepomukem, který byl svatovítským regenschorim, zastávali v té době
nejvýznamnější hudební posty v zemi.
Píseň Kde domov můj? je devatenáctou
částí z celkových jedenadvaceti hudebních čísel, které zkomponoval Škroup na Tylova slova ke hře – frašce Fidlovačka, aneb žádný hněv
a žádná rvačka. Fidlovačka je dle Saka (in Gössel, 2008) název pro tradiční slavnost cechu
pražských ševců. Byl to první pokus o zkomponování tzv. frašky, cílem bylo zesměšnit
tehdejší německé vrstvy obyvatel a naopak
zdůraznit vlastenectví Čechů. Tento pokus se
pochopitelně nesetkal u kritiky, která se mezi
karikovanými postavami našla, s úspěchem,
nicméně divákům se hra líbila a hlavně zde
poprvé zazněla píseň Kde domov můj?, která
publikum zaujala. Premiéra hry se uskutečnila
21. prosince 1834 ve Stavovském divadle. Píseň Škroup zkomponoval dle Otakara Hostinského, českého estetika a teoretika, několik dní
před premiérou v noci, když bděl u lůžka své
nemocné manželky. Při premiéře ji zpíval basista Karel Strakatý. Ten se zasloužil jejím zpěvem, stejně jako barytonista Jan Píšek, o rozšíření melodie po vlasti i v zahraničí. Důsledkem
toho znárodněla a stala se takřka národní písní, která byla spontánně zpívána při významných příležitostech, a posléze byla v říjnu roku
1918 národem vybrána za českou hymnu. Literární kritik Miloslav Hýsek tvrdil, že se stala
národní hymnou z moci duše a státní hymnou svou historií z vůle národa (Sak in Gössel, 2008). Hymnu vnímá Kabelková (in Gössel, 2008) jako ceremoniální symbolickou
píseň.
Tato píseň o dvou slokách je zkomponována v tónině v E dur a zpívá ji dle libreta slepý
houslista Mareš. Skladba je, jako v ostatních
případech, doprovázena orchestrem, v tomto
případě však skromným a tichým – hrají jen
housle sólo, první housle, druhé housle, violy,
violoncella, kontrabasy, lesní roh sólo a dva fagoty. Harmonizace písně je jednoduchá, jsou
užity jen základní harmonické funkce (tónika,
subdominanta, dominanta) s jednou modulací do paralelní mollové tóniny. Píseň je napsána ve čtyřčtvrtečním taktu, její tempové
označení je andante con moto a čtvrťová nota má metronomický údaj 88, neměla by se
tedy zpívat moc pomalu. Píseň je napsána ve
čtyřčtvrtečním taktu. Z hlediska rytmu je zajímavá a známá tím, že začíná na druhou dobu,
tedy na lehkou dobu, nicméně ji předchází
čtyřtaktová předehra, po první sloce následuje třítaktová mezihra a po druhé sloce šestitaktová dohra. Na onu první dobu nemají
pauzu všichni, ale jen zpěv – zní pouze orchestrální doprovod. Takřka celou skladbou pro12/18
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cházejí trioly viol. Celkově má píseň 49 taktů
a není dle původního znění tak krátká, jak se
někteří domnívají – trvá přibližně tři minuty.
Když bychom se podívali do původního
Tylova zápisu, zjistili bychom, že úvodní Kde
domov můj? je doplněno vykřičníkem, na který nejsme zvyklí, a je uvedeno pouze jednou,
nikoli dvakrát, jak známe z písně. Též některá
slova jsou navzájem oproti originálu přehozena (hučí vody > voda hučí, znáte v kraji > v kraji
znáš-li, tichá duše > duše tichá) či vyměněna.
Tyto změny provedl Škroup kvůli přirozenější
zpěvnosti melodie a pokusu o správnou časoměrnost textu, výsledek byl však opačný –
zkomponoval ji přízvučně (Kabelková in Gössel, 2008).
V zákoně o státních symbolech č. 3/ 1993 Sb.
v platném znění, je po poslední novele zákona
z 28. 7. 1998 v příloze uveden hudební zápis
této hymny, který obsahuje jen jednu sloku
a melodii bez doprovodu. Před novelou byly
v příloze uvedeny dvě sloky spolu s jednoduchým kytarovým doprovodem. Tento zápis
z novelizované podoby zákona by měl být tedy předlohou k tomu, jak hymnu správně zpívat. Z hlediska porovnání se Škroupovým rukopisem je zde jen malinká odchylka, a to, že
ve druhém taktu chybí skupinka dvou malých šestnáctinových not mezi kde a domov.
Z hlediska dnešního interpretování dochází ke dvěma odchýlením od originálu, a to
těm, že kromě výše zmíněných dvou malých
not mezi kde a domov by se na hučí ve čtvrtém
taktu neměly zpívat dvě osminové noty, ale
osminová nota s tečkou a šestnáctina. Tónina
E dur se nedodržuje, protože je ideální pro bas,
nikoli pro unisono žen a mužů – často se tedy
zpívá v tónině D dur, která vyhovuje všem.
Dlužno podotknout, že tyto drobné odchylky
jsou dle mého názoru jen drobnými vadami
na kráse opodstatněnými vzniklou tradicí
v případě interpretování naší hymny.
Názvuky prvních taktů můžeme slyšet
v Koncertantní symfonii pro smyčcové a dechové nástroje Es dur KV 297b Wolfganga Amadea Mozarta, a to v její pomalé druhé větě
Adagio. Těžko říci, jestli se jí Škroup inspiroval.
Sám Škroup téma použil ve své Chrudimské
předehře. Snad nejkrásněji téma zpracoval Antonín Dvořák v orchestrální skladbě Můj domov
op. 62, která měla být předehrou ke hře Františka Ferdinanda Šamberka Josef Kajetán Tyl.
Podle zákona o státních symbolech má
Česká republika sedm symbolů: velký a malý
státní znak, státní barvy, státní vlajku, vlajku
prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymnu. V § 7 se píše: „Státní hymnu tvoří první
sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla „Kde domov můj“. Text a notový záznam státní hymny jsou přílohou 6 tohoto zá-

kona.“ Umístění hymny mezi státní symboly
napovídá, že má být zpívána důstojně, správně a hlavně při významných národních svátcích a příležitostech.
Již od roku 1918 se uvažovalo o nové hymně, která by nahradila onu prý sentimentální
Kde domov můj zkomponovanou na údajně
nepříliš vhodný a hodnotný text. Všechny pokusy však ztroskotaly. Dle Saka (in Gössel,
2008) požádal básník Jan Neruda skladatele
Bedřicha Smetanu, aby zkomponoval novou
hymnu, ten však odmítl. Rovněž Leoš Janáček
nebyl s hymnou spokojen a navrhoval alespoň
změnu textu. I skladatel Vítězslav Novák se
pokoušel o nahrazení stávající hymny svou
kompozicí. V roce 1989 se například uvažovalo o písni Modlitba pro Martu zpívanou
Martou Kubišovou, která měla hymnu nahradit, nestalo se tak. V březnu letošního roku se
objevila další snaha naši hymnu „vylepšit“,
iniciativa vzešla od Českého olympijského výboru. Důvodem bylo, že jim naše hymna připadá moc lyrická, nevybízí prý k bojovnosti,
která ke sportu patří, a hlavně si vítězové
svou slávu na stupních vítězů moc dlouho neužijí, protože je moc krátká a po chvíli dozní
(viz.: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/
/ceska-statni-hymna-olympijsky-vybor-nova-hymna-verze-milos-bok-cov-spor tov ci_1803281025_haf). Toto zadání bylo předáno Miloši Bokovi (*1968), který je geniálním
hudebním skladatelem, klavíristou a autorem
ﬁlmové hudby, a ten vytvořil dle mého názoru spíše vlastní parafráze na Kde domov můj
než cokoli jiného. I tento pokus ztroskotal
a skončil ﬁaskem za 600 000 Kč.
Zkrátka, hymnu upravovat a nahrazovat
nelze! Spíše bych výboru doporučil, aby zaﬁnancoval nahrávku původní verze této skladby, tedy s originálním škroupovým orchestrálním doprovodem, dvěma slokami a všemi
předehrami a dohrami, to by bylo záslužné.
Taková nahrávka byla totiž pořízena pravděpodobně naposled v roce 1951 a není jednoduché, takřka nemožné, si ji najít a poslechnout.
Petr Vacek
Zdroje:
Cmíral, A. (1918?). Kde domov můj? Snímek původní rukopisné partitury. Praha: Nakladatel B. Kočí
v Praze 1.
Gössel, G. et al. (2008). Státní hymna České republiky v proměnách doby. Praha: Úřad vlády České republiky
Zákon o státních symbolech č. 3/ 1993 Sb. v platném znění
iRozhlas. „Pompéznější, než jsou lidé zvyklí“. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceska-statni-hymna-olympijsky-vybor-nova-hymnaverze-milos-bok-cov-sportovci_1803281025_haf
[cit. dne 2018–11–08]

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVAMI
Oslavy 100. výročí vzniku Československé
republiky byly mohutné a přinesly mj. i řadu
výstav na toto téma. Nejbližší je nám ta přeloučská, ale Přeloučska i blízkého okolí se týkaly i některé další – v Pardubicích, Cholticích
a Heřmanově Městci. Na závěr se vydáme i proti toku času – za Kelty – jichž se týká velká výstava pražská.

Orlíčky dolů!
Výstava s tímto názvem probíhá v budově
Státního okresního archivu v Pardubicích až
do 9. prosince tohoto roku. Řadou vybraných
dokumentů z oblasti východních Čech dokládá
typické jevy spjaté se zánikem Rakouska-Uherska a vznikem Československé republiky. Právě snímání dvojhlavého orla, symbolu zaniklé
monarchie, se dostalo do názvu výstavy. Tyto
symboly z budov úřadů (jeden ze zde vystavených pochází z choltické pošty) či trafik byly
ničeny a velmi často házeny do řek (např. v Pardubicích nebo Litomyšli). Jak víme, v Přelouči,
snad pro vzdálenost řeky (neprotéká centrem),
došlo k pouhé výstavě tohoto sejmutého nezpěvného „ptactva“.
Pardubická výstava umožňuje srovnání událostí v Přelouči s jinými městy a obcemi celých
východních Čech. Zjistíme, že Přelouč reagovala na převratné změny poměrně rychle. Vznik
Okresního národního výboru 27. října 1918 byl
poměrně brzký, v některých jiných městech
proběhly ustanovující schůze až po vyhlášení
vzniku ČSR. Až 29. října 1918 vznikl NV např.
v Hradci Králové, Jaroměři či Náchodě. I počátek oslav vzniku Československa v Přelouči
již 28. října je poměrně brzký, do mnohých obcí
se tato zpráva dostala až ve večerních hodinách nebo až 29. října. Přelouč byla tedy obcí
dobře připravenou a informovanou.
Kuriozním případem a jakýmsi protikladem
jsou Veliny na Holicku. „Zprávu do obce přinesl

posel z Holic 29. října dopoledne. Tehdejší starosta František Klouček právě odjížděl do ostřetínského kostela na bratrovu svatbu, a tak narychlo alespoň vzkázal po chlapci, aby pan řídící
ihned vyvěsil na škole prapor. Hoch chvatně vyřídil vzkaz, z něhož nedoslýchavý učitel pochytil pouze jakousi zmínku o praporu, a v domnění, že opět přišlo úřední nařízení k slavnostní
výzdobě budov na počest dalšího vojenského
úspěchu rakouské armády, rutinně vykonal
starostův příkaz. Když se později svatebčané
ve slavnostní náladě vraceli z kostela, spatřil
starosta ke svému zděšení na škole vlát černožlutý prapor a rychle spěchal zjednat nápravu.“ Citovaný text z publikace Orlíčky dolů! (vydané právě u příležitosti stejnojmenné
výstavy) vychází z delšího anekdotického vyprávění otištěného v době meziválečné v Kraji Pernštýnův.
Na výstavě jsou k zhlédnutí desítky dokumentů (rukopisů, tiskovin i fotograﬁí) se vztahem k Přeloučsku, řada z nich je otištěna i ve
výše zmíněné publikaci P. Mückeho, R. Růžičkové a J. Vaněčka. Z těch, na které v knize nezbylo místo, bych upozornil např. na telegram ze
2. listopadu 1918 související s napjatou atmosférou v Kladrubech nad Labem, kde se začali
bouřit na práci nasazení váleční zajatci. „Zajatci odepírají práci, na polo nazí, řiditel odepřel
zlepšení, prosím nápravu. Četnická stanice“
Jak již bylo psáno v Obrázcích z Velké války, situace si vyžádala intervenci Okresního národního výboru a nakonec i ozbrojený zásah.
Zajímavé je také např. tištěné prohlášení přeloučské obchodnice Julie Freundové z 15. ledna
1919. Ta se stala obětí rabování a následně i pomluv. Bránila se textem: „Při včerejším násilném
vniknutí demonstrantů do mého obchodu rozhlášeno bylo, že jsem nějak ublížila dceři Frant.
Černíkové, obchodnice s máslem. Zprávy tyto
jsou naprosto nepravdivé, jak z vysvědčení vy-

Pamětní list legionáře Františka Pokorného
z choltické výstavy

Publikace Orlíčky dolů! byla veřejnosti představena
i na akci Zámek plný knih v Pardubicích. V rukou ji
drží jeden z autorů Petr Mücke

Přilba čs. legionáře
z Francie

Klobouk čs. legionáře
z Itálie

šetřujících lékařů vidno.“ Následují svědectví
lékařů. Dr. Fr. Srb: „Dcera paní Černíkové přiznává sama, že v tlačenici mezi dveřmi byl jí
smačknut pravý kloub ramenní i pravé paže
a žaludek. Nejedná se o žádné poranění oka
ani vdechnutí nějakého prášku, což samo sebou jest vůbec úplně nemožné.“ Slova F. Srba
následně potvrzuje MUDr. Fr. Němec: Nenašel žádné poranění očí, „a proto nemohlo jí být
nic do očí naprášeno“. Divoké poměry, důsledky války a její bídy přetrvávaly i v samostatné
republice.
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Choltice a Heřmanův Městec
Své výstavy přichystaly i menší obce. Výstavy v Cholticích (100 let od vzniku Československa; od 2. 9. do 28. 10.) a Heřmanově Městci
(Jak šel čas 1918–2018; od 26. 9. do 28. 10.)
spojoval charakter mozaiky různých dějinných
okamžiků celého předchozího století. Přesto
i zde byla náležitá pozornost věnována událostem právě stoletým, mezi nimiž našla své
dominantní postavení tématika legionářská.
Heřmanův Městec nabídl kopii stručných medailonků 44 místních legionářů a tablo s jejich
podobenkami, Choltice alespoň jmenný seznam místních 33 legionářů, zároveň ale také
řadu fotograﬁí, dokumentů i předmětů z pozůstalostí legionářů Františka Pokorného, Josefa Horyny a Karla Kvačka. Nejatraktivnější
bylo setkání s dobovými předměty, jako byla
např. přilba francouzských a klobouk italských
legionářů, vyznamenání i osobní předměty
(např. vojenský kufr) v Cholticích či dobová cedule s názvem Masarykova náměstí z Heřmanova Městce.

Keltové od Týnce nad Labem
Národní muzeum v Praze přišlo v tomto jubilejním roce s výstavou Keltové (výstava trvá
až do 24. 2. 2019). Obsahuje fascinující soubor
nálezů z doby železné, jemuž vévodí především
slavná opuková hlava z Mšeckých Žehrovic,
tentokrát interpretovaná jako hlava druida.
Pro nás může být výstava zajímavá tím, že jsou
zde prezentovány i nálezy z Kola u Týnce nad
Labem. Lokalita Kolo je známá již řadu desetiletí, roku 2014 tu však byl nově prozkoumán
prostor pod vyvýšeným místem „akropole“, ležící přímo u toku Labe. Množství a charakter
nálezů byly udivující. Pozůstatky obydlí jsou
interpretovány jako osada u přístaviště. Mezi
luxusními nálezy z Kola najdeme několik desítek mincí, bronzový prsten s gryfem, původem z římské republiky, ale především bronzovou výlevku nádoby ve tvaru kance. Ta se
stala nejznámějším nálezem výzkumu r. 2014
a nyní máme možnost si ji vychutnat „naživo“
na pražské výstavě. Mrzet nás může jen fakt,
že do obrazového doprovodu výpravné publikace Keltové, vydané u příležitosti výstavy, nálezy z Kola nepronikly a v samotném textu je
Kolo zmiňováno jen okrajově.
Martin Štěpánek
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Letošní rugbyová sezóna přeloučských
ragbistů je minulostí a v novém formátu, který se nově hraje jaro – podzim, sahali po postupu do nejvyšší soutěže, extraligy. V jarní
části suverénně postoupili z prvního místa
a v podzimní našli jen jednoho přemožitele,
a tím byl Zlín. Valaši byli v moravské části též
suverénní a možná i losování podzimní části,
kdy se vítěz Čech a vítěz Moravy právě utkal
ve Zlíně, rozhodlo o těsném vítězství Zlína
jak v základní části, tak následně i ve finále.
V jarní části byli zařazeni do I. ligy Čechy, kde
postupně porazili RC České Budějovice 29:17,
RK Petrovice 55:21, ARC Iuridicu 89:19, RC Rakovník 91:12, kontumačně vyhráli s RC Karlovy Vary 30:0, kteří se bohužel k utkání nedostavili, a vysoko porazili také RC Šumavu
Nýrsko 98:5. S vysokým skóre 384:74 jednoznačně vyhráli jarní část sezóny a do podzimní části, Národní ligy, postoupili společně
s týmy RC České Budějovice a RK Petrovice.
Tři mužstva z Čech doplnila tři mužstva z Moravy, a to RC Zlín, SMH Ostrava a RC Havířov.
Nejlépe bodujícími hráči I. ligy
za Přelouč
Kohout Jan 66 bodů (4 položení, 23 prokopnutí po položení), Čížek Jan 45 bodů
(9 položení), Pavelka Jindřich 40 bodů (8 položení), Staněk David 30 bodů (6 položení),
Dostál, Nevrlý, Stýblo 15 bodů (3 položení),
Sýkora David 10 bodů (2 položení), Čížek Jakub, Kouba, Horáček, Svoboda 5 bodů (1 položení)
Do Národní ligy následně šli s jasným cílem a to ji vyhrát a případně bojovat o postup do extraligy. V prvním utkání porazili
SMH Ostravu 84:14, v zápase exceloval Jan
Čížek, který zaznamenal 34 bodů. Dále porazili RK Petrovice 87:22, v tomto utkání byli
nejlépe bodujícími hráči Čížek Jakub 26 bodů, Stýblo Jan 16 bodů a Varga Jakub 15 bodů.
RC Havířov porazili 28:17 a RC České Budějovice 19:15. Jediný tým, který dokázal Bizony
porazit byl RC Zlín 35:28. K tomuto utkání

odcestovali pouze s 15 hráči a po 30 minutách
se zranil kapitán Jan Čížek (následná operace
ramene) a Přelouč dohrávala ve 14 hráčích.
Pro Přelouč to znamenalo jediné, a to že finálový zápas o mistra Národní ligy sehraje se
Zlínem a opět na jejich domácím hřišti. Utkání po 80ti minutách urputného boje o každý
metr hřiště bohužel prohráli 24:17, kdy poměr položených pětek byl 3:2 ve prospěch
Přelouče, přesto Zlín zaznamenal celkově více bodů, a zaslouženě zvítězil. Toto utkání,
i když prohrané, bylo pro Přelouč dobrým odrazovým můstkem pro práci do nové sezóny.
Před zahájením podzimní částí se v srpnu
zapojili i do sedmičkového rugby, které je mimo jiné olympijským sportem. Těchto turnajů se kvůli zranění nemohl zúčastnit jejich nejlepší 7s hráč Jan Čížek. Na programu byly
dva kvaliﬁkační a jeden ﬁnálový turnaj o mistra
republiky v Rugby 7s. Všech těchto turnajů se
Přelouč zúčastnila, a měla možnost se střetnout s Českou sedmičkovou špičkou, do které
klub z Přelouče v minulých sezonách jednoznačně patřil. V prvním a druhém kvaliﬁkačním turnaji se umístili na 4. a 8. místě. První
turnaj se hrál v Přelouči a druhý v Brně. Do
ﬁnálového turnaje hraném v Petrovicích tak
postoupili z 5. místa a v dvoudenním turnaji
nakonec skončili celkem úspěšně, a to na
4. místem v České republice.
Mezi nejlepší hráče 7s týmu v Přelouči
patřili: Čížek Jakub, Kohout Jan, Nevrlý David, Petržílka Luboš, Staněk David a Radek
Dostál.
Bohužel byl tým po celou sezónu poznamenán velkým počtem zraněných hráčů na
klíčových postech, což ovlivnilo důležitá utkání, která prohráli jak v patnáckové, tak sedmičkové sezóně. Většinou to byla zranění
dlouhodobá, a s těmito hráči už se pro sezonu 2018 nedalo počítat. Jednalo se o čtyři
hráče základní sestavy (Čížek Jan, Horáček
Vojtěch, Mrklovský Vojtěch a Kouba Pavel)
+ 2 náhradníky (Klepal Vašek a Šolar Michal).

Jako velké pozitivum této sezóny určitě
přeloučští ragbisté hodnot to, že se do kádru
mužů výborně zapracoval mladý sedmnáctiletý Luboš Petržilka, který reprezentuje i Českou republiku ve své věkové kategorii. Další
příslib do budoucna je příchod úplně nového hráče, Davida Nováka, který s ragby začal
v lednu tohoto roku. Realizačnímu týmu se
také podařilo sehnat posilu do útočné řady,
Jakuba Vargu, původně hráče RC Olomouc
a zároveň díky svým předkům reprezentanta
Slovenského národního týmu. Hráč Přelouče
Jan Čížek se od ledna tohoto roku stal profesionálním hráčem rugby, který má díky
ASC Dukla a České Rugbyové Unii možnost
se naplno věnovat přípravě, tréninku a hraní.
V mužstvu Bizonů zastává funkci hrajícího
trenéra a kapitána mužstva. Po zranění Jana
Čížka převzal kapitánskou pásku jeho bratr
Jakub. Bratři Čížkové jsou společně v tomto
roce zařazeni do mužstva Národního týmu
České republiky, kde jak v sedmičkovém, tak
v patnáctkovém rugby hájili barvy své země
i svého domácího klubu.
Nyní se klub pomalu chystá na zimní přípravu, která bude zaměřena na fyzickou a silovou zdatnost hráčů, kdy plně využívá tělocvičny 2hasance a nově vybudovaný atleticky
ovál v Přelouči. Příprava jako každý rok vyvrcholí soustředěním, které plánuje realizační
tým uspořádat maximálně 2 týdny před novou sezónou. Jako obrovský plus se především v podzimní části projevilo vybudování
kompletního osvětlení hřiště, které umožnilo trénovat i ve večerních hodinách. Investice města, na kterou klub čekal mnoho let, přinesla ihned své ovoce.
Do nastávajících sezóny se bude mužstvo
připravovat ve stejném složení jako v té letošní, kdy příchod nadějných posil z řad Přeloučských mladíků očekává až v podzimní
a jarní části 2019/2020. Junioři momentálně
hostují v klubu RC Sparta, a po dovršení požadovaných minimálně 17 let, se budou moci na plno zapojit ve svém mateřském mužském týmu. Jedná se celkem o pět hráčů – Vít
Rozkošný, Petr Suchý, Štěpán Krejzl, Lukáš
Doležel a Vojtěch Jech.
M. Kohout

Orel Přelouč – oddíl ﬂorbalu
Nové webové stránky www.orelprelouc.cz

Před dlouhou vánoční přestávkou, kterou
kromě vánočních prázdnin letos výrazně natáhne také pauza ve všech soutěžích způsobená
mistrovstvím světa mužů pořádáným v České
republice na začátku prosince, shrneme stručně
pro čtenáře Roštu aktuální dění ve všech našich
družstvech:
Muži A:
Start do nejvyšší regionální soutěže se po sestupu z celostátní divize mužům z áčka nepovedl.
Po 8 odehraných zápasech z celkového počtu 20
jsou v tabulce na předposledním 10-tém místě
s bilancí 1–1–6 a záporným skóre 21:41. Právě
druhý nejmenší počet vstřelených branek signalizuje, kde áčko nejvíce tlačí pata – nejsou střelci.
Nezbývá než doufat, že po vánoční pauze tým
opět nalezne ve svých řadách ne jednoho, ale
více střelců a zahájí tak vzestup tabulkou na místa znamenající bezpečí záchrany v nejvyšší regionální, dvoukrajové lize mužů.
Muži B:
To rezerva mužů našeho oddílu si naopak
v o 1 stupínek nižší soutěži – Pardubické lize mužů – vede výborně a po 10 zápasech z celkových
18 se vyhoupla dokonce na 2. místo této 10-členné soutěže. Skoro to vypadá tak, že někteří ze
starších hráčů se až příliš ostýchali hrát za áčko,
když si hráči před začátkem této sezóny sami
vybírali, jakou soutěž a za jaký tým budou hrát,
a nyní jejich zejména střelecké zkušenosti v áčku
chybí. Vedení obou týmů proto jistě pečlivě přes

Pod basketbalovými koši…
… výsledky utkání jednotlivých družstev, které byly odehrány do 15. 11. 2018

Kouba 7, Hejný 5, Souček 3, Dvořák 2, Šindelář 2,
Kysilka 2, Rejda 1

Muži:
Královští Sokoli – BK Přelouč
72 : 62 (35:35)
Body: Zikmunda 22, Šindelář 12, Bulušek 11,
Škarda 7, Válek 5, Priessnitz M. 2, Dašek 2, Pála 1

TJ Sokol BK Chrudim – BK Přelouč
51 : 63 (32:30)
Body: Priessnitz 17, Kouba 10, Hejný 10, Souček 9,
Škarda 5, Dvořák 5, Rejda 3, Kysilka 2, Horáček 2

BC Spartak Rychnov n. Kněžnou – BK Přelouč
49 : 60 (23:25)
Body: Škarda 21, Bulušek 15, Dašek 10, Zikmunda 7, Priessnitz M. 4, Šindelář 3
BK Přelouč – TJ Sokol Chrudim
71 : 55 (39:20)
Body: Bulušek 19, Zikmunda 14, Šindelář 11, Dašek 6, Škarda 6, Kubát 5, Válek 4, Sojka 4, Priessnitz M. 2
Ženy:
TJ Pardubičky – BK Přelouč 47 : 55 (24:26)
Body: Nešetřilová 10, Žáková N. 9, Roubová 9,
Doležalová 7, Němečková 6, Sedláčková 6, Žáková K. 5, Hejná 2, Štainerová 1
Kadeti U 17:
TJ Sokol BK Chrudim – BK Přelouč
52 : 70 (23:34)
Body: Priessnitz 22, Vamberský 14, Škarda 12,
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nadcházející pauzu zváží, jaké změny na soupiskách obou týmů mužů během lednového okna
pro jejich otevření udělat, aby síly obou těchto
družstev byly co nejvyváženější.
Dorost:
Dorostenci Orla mají odehráno zatím pouze
6 zápasů z celkových 24 a proto předposlední místo v 9-členné 3. lize dorostu ještě není až tak vypovídající o celkové situaci. Nezbývá než doufat,
že během velmi perné povánoční části soutěže
a následných jarních zápasů předvedou více než
dosud a do tabulky začnou připisovat I nějaké ty
výhry, což se jim dosud ještě nepodařilo, přestože
na domácím turnaji v sobotu 27. října tomu zejména v zápase s Hagou Pardubice byli velmi blízko.
Starší žáci:
Liga starších žáků se hraje tzv. košovým systém,
kdy se týmy podle aktuální výkonnosti rozřazují
do jednotlivých košů po 5–6 týmech, kde potom
svádějí vyrovnané souboje o postup výš nebo
udržení v koši stávajícím. Starší žáci Orla svádějí
již od začátku soutěže líté boje o postup z 5. koše, který jim už 2x těsně unikl teprve až ve ﬁnále. Každopádně takovéto vyrovnané zápasy kluky a holky velmi baví a motivuje je to k vyšší
aktivitě během pravidelných tréninků.
Mladší žáci:
Pardubická liga této věkové kategorie se hraje systémem „malého“ 3+1 florbalu a výsledky
ani statistiky se v této soutěži nesledují a neevidují. Všichni hráči i hráčky tak dostávají na hřiš-

BK Přelouč – TJ Sokol Josefov 65 : 47 (29:31)
Body: Souček 15, Priessnitz 13, Plaček 11, Vlček 10,
Kouba 6, Hejný 5, Dvořák 3, Rejda 2
BK Přelouč – TJ Sokol Josefov 80 : 66 (53:35)
Body: Vlček 20, Priessnitz 15, Krejzl 10, Rejda 9,
Souček 8, Šindelář 7, Plaček 5, Dvořák 2, Kouba 2,
Zelenka 2
Starší minižáci U 13:
BK Studánka Pardubice – Sokol Přelouč
48 : 52 (28:26)
Body: Kysilka 38, Uchytil 9, Dobruský 3, Miláčková 2
BK Studánka Pardubice – Sokol Přelouč
35 : 68 (14:34)
Body: Kysilka 37, Uchytil 9, Dostál 4, Miláčková 4,
Dobruský 4, Válek 3, Čapek 3, Synek 2, Přemyslovský 2
Sokol Vysoké Mýto – Sokol Přelouč
11 : 123 (8:72)

ti celkem rovnoměrně prostor pro svoji hru,
která je plná kontaktů s míčkem i se soupeřem
a rozvíjí tak jejich individuální i týmové schopnosti. Holky a kluky tak hra více baví a rozhodně
se mezi soupeři svými výkony neztrácejí.
Přípravka:
I vzhledem k nadcházejícímu mistrovství světa, které se bude konat od 1. do 9. prosince zejména v O2 aréně v Praze a spoustu zápasů také bude možné sledovat v televizi či na plátně Fanzóny
v Sokolovně v Pardubicích, se turnajů této věkové kategorie zatím nekonalo tolik, aby oddíl byl
schopen tým přípravky organizačně na některý
z nich vyslat, ale jistě k tomu po vánoční pauze
dojde, a určitě ne jednou. Přípravka tedy zatím
pečlivě trénuje a vstřebává základní ﬂorbalové
dovednosti tak, aby se po Vánocích mohla směle poměřit se svými soupeři z Pardubického kraje.

prosinec 2018

Přeloučský ROŠT

Sport

Na závěr bychom pak rádi v tomto prosincovém
čísle Roštu popřáli jménem celého oddílu ﬂorbalu
všem občanům Přelouče krásný advent a klidné
a šťastné Vánoce a v novém roce 2019 pak mnoho nejenom sportovních, ale i osobních úspěchů
a zejména pak pevné zdraví a veselou mysl ☺.
M. Kumstýř
Body: Kysilka 46, Uchytil 19, Miláčková 15, Synek 11, Válek 9, Čtvrtečka 8, Čapek 6, Přemyslovský 5, Dostál 4
Sokol Vysoké Mýto – Sokol Přelouč
26 : 122 (16:60)
Body: Kysilka 41, Uchytil 26, Miláčková 15, Přemyslovský 14, Válek 9, Dostál 7, Čtvrtečka 4, Synek 4, Čapek 2
Sokol Přelouč – BK NAPOS Vysoká n. Labem
44 : 66 (27:31)
Body: Kysilka 35, Miláčková 5, Přemyslovský 2, Válek 1, Dobruský 1
Sokol Přelouč – BK NAPOS Vysoká n. Labem
42 : 66 (20:30)
Body: Kysilka 32, Dobruský 6, Vomlel 4

Program domácích zápasů:
17.11. – Kadeti U 17 – Sokol Vysoké Mýto
24.11. – Muži – TJ Trutnov
25.11. – Muži – TJ Jiskra Hořice
1.12. – Ženy – SK Týniště n. Orlicí
2.12. – Ženy – TJ Sokol Stěžery
8.12. – Starší minižáci U 13 – SK Týniště nad
Orlicí
15.12. – Ženy – Loko Trutnov
16.12. – Ženy – Sokol Hradec Králové
D. Rambousková
12/18
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Zajímavosti Vánoce, křížovka
PŘELOUČSKÝ HOKEJBAL

DOMÁCÍ TURNAJ
NA JEDNIČKU…
13. 10.
Malí jestřábi mají za sebou povedený
domácí turnaj přípravek. Výsledky v této
kategorii sice nejsou prvořadé, přesto se
sluší vyzdvihnout hned 3 výhry našich borců z celkového počtu 4 odehraných zápasů. Kdybychom ohodnotili vystoupení přípravkářů na klasické školní stupnici, tak by
jim tentokrát jednička patřila naprosto zaslouženě!

hráli. Potěšitelné je, že i ti nejmenší hráči
patřící ještě do kategorie mikropřípravky
se v utkáních neztrácejí a jsou platnými členy týmu. Za předvedený sportovní výkon
zaslouží pochvalu nejen oni, ale všichni,
kteří se turnaje zúčastnili.“
HC Jestřábi Přelouč – HBC Autosklo
Pardubice
3:0
HC Jestřábi Přelouč – HBC Hradec
Králové 1988 8:0
HC Jestřábi Přelouč – HBC Hokejbal
Letohrad
3:1
HC Jestřábi Přelouč – HBC Ježci Heřmanův Městec 0:1

PŘÍPRAVKA VE SVÍTKOVĚ

Po vynikajících výkonech, které v neděli
předvedli jeho svěřenci nemohl být kouč
Tomáš Hájek nespokojený:
„Turnaj v Přelouči se nám nad očekávání vyvedl. V prvním utkání jsme překvapivě nespali a v dramatickém a svižném zápase jsme porazili Svítkov. Ve druhém utkání
jsme zvítězili na Libercem a ve třetím utkání se nám podařilo přemoci Hradec Králové. V závěrečném čtvrtém utkání jsme
v nepovedeném utkání vysoko a zaslouženě podlehli Alfě. S předvedenou hrou jsme,
i přes nepovedené závěrečné vystoupení,
celkem spokojeni. Za odehraný turnaj zaslouží celý tým pochvalu.“
HC Jestřábi Přelouč – Svítkov Stars 2:1
HC Jestřábi Přelouč – HBC Liberec 3:0
HC Jestřábi Přelouč – HBC Hradec
Králové
4:1
HC Jestřábi Přelouč – HBC Autosklo
Pardubice 2:11

MINIPŘÍPRAVKA V PŘELOUČI
SOBOTA 20. 10.
Trenér Tomáš Hájek:
„Turnaj minipřípravek se nám překvapivě povedl stejně jako minulý týden turnaj přípravek. Odehráli jsme čtyři utkání,
v nichž se nám postupně podařilo porazit Pardubice, Hradec Králové a Letohrad.
V posledním utkání s Ježky jsme prospali
celý první poločas a přestože jsme v poločase druhém přidali, nakonec jsme pro12/18
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SOBOTA 3. 11.
Trenér Tomáš Hájek:
„Turnaj přípravek konaný minulý víkend ve Svítkově nedopadl pro nás výrazným úspěchem, musím však říci, že jsme
ani žádný velký úspěch nečekali. Formát
5+1 zatím neumíme. První a třetí utkání
proti Ježkům a Alfě jsme byli pasivní až
ustrašení a tak jsme vysoko prohráli, ve
druhém a čtvrtém utkání jsme bojovali
a tak jsme se Svítkovem remizovali a s Hostivaří jsme přijatelným způsobem prohráli. Gól jsme bohužel i přes některé vypracované šance nedali. Remíza se Svítkovem
má pro nás svou cenu, pro hráče je dobré
neprohrát všechna utkání. Naše děti jsou
většinově o kategorii níž a tak hrát proti
větším a zkušenějším hráčům je pro ně velmi těžké. Celkem zvládáme minihokejbal,
velký hokejbal je pro nás zatím tak trochu
jiný sport. Za poctivě odpracovaná dvě
utkání zaslouží všichni pochvalu.“
HC Jestřábi Přelouč – HBC Ježci Heřmanův Městec 0:9
HC Jestřábi Přelouč – HBC JTEKT Svítko
Stars
0:0
HC Jestřábi Přelouč – HBC Autosklo
HAK Pce
0:8
HC Jestřábi Přelouč – HBC Hostivař 0:5

méně naše střelecká nemohoucnost a dva
nešťastné góly v naší síti rozhodly o naší
těsné porážce. Třetí utkání s Letohradem
jsme prolomili střeleckou smůlu a zvítězili. V posledním utkání jsme i přes bojovný
výkon nestačili na Sršně za Svitav. Celkově, i přes tři porážky, hodnotíme turnaj jako povedený. Všechna utkání, vyjma prvního, všichni hráči poctivě odmakali a tak
si všichni za předvedený výkon zaslouží
pochvalu.“
HC Jestřábi Přelouč – HBC Autosklo
Pardubice
1:5
HC Jestřábi Přelouč – HBC Hradec
Králové
1:2
HC Jestřábi Přelouč – SK Hokejbal
Letohrad
4:0
HC Jestřábi Přelouč – HBC Sršni
Svitavy
0:5
Za HC Jestřábi Přelouč nastoupili:
Král Tomáš, Králová Aneta, Tesař Matyáš,
Tichý Vojtěch, Dašek Jakub, Koudelka
Ondřej

Jaké zvyky o Vánocích jsou blízké vám?
Již naši předkové věděli, že Vánoce jsou magickým časem, který zjeví mnohá tajemství. Vybrali
jsme pro vás 10 vánočních zvyků, z nichž některé
vám třeba pomohou nahlédnout i do budoucnosti.
1. Hvězdička v jablku přinese zdraví
Nejznámějším a technicky naprosto nenáročným vánočním obyčejem je krájení jablíček. Jablko
se překrojí příčně v půli (ne od stopky k „bubákovi“!) a poté se zkoumá, zda je ve středu hvězdička –
ta prý předznamenává zdraví v příštím roce. Neblahým znamením je naopak červík či jádřinec ve
tvaru kříže.
2. Jablečná jadérka prozradí počasí
v příštím roce
Dvanáct jadérek z jablka dáme do misky s vodou – kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude
v příštím roce suchých měsíců. Jablka by měla být
tuzemská.
3. Pantofel přinese ženicha
Házení pantoﬂem či botou bylo osvědčeným
prostředkem, jak zjistit, zda nebude nadcházející
rok pro nezadanou dámu rokem, který jí přinese

partnera. Žena by se v takovém případě měla postavit zády ke dveřím, do pravé ruky vzít botku
a hodit ji za sebe. Pokud bota míří špičkou ke dveřím, bude svatba! V opačném případě se vdavek
nedočká.
4. Černý ořech černou budoucnost značí!
Podobně jako z jablíček můžeme věštit také
z vlašských ořechů. Každý člen rodiny si vezme jeden ořech, který rozlouskne. Černý vnitřek předznamenává neštěstí a smutek, zdravý oříšek naopak
štěstí a radost.
5. Lodičky z ořechů nás dovezou
k rodinné pohodě
Do celých skořápek od vlašských ořechů přilepte tekutým voskem malé svíčky. Počet lodiček
souhlasí s počtem členů rodiny. Svíčky zapalte a lodičky dejte do umyvadla plného vody. Pokud se
lodičky drží u sebe, bude rodina pohromadě. Jestliže se nějaká vzdálí, vydá se její majitel do světa.
6. S medem na tvářích
na vás budou druzí „medoví“
Tento obyčej bude bavit zejména nejmenší!

Na Štědrý den bychom si měli namazat tváře medem, jen tímto způsobem zaručíme to, že nás budou mít druzí rádi!
7. Roztavte olovo, popusťte fantazii
Sady k lití olova lze již běžně zakoupit, a to včetně návodu a často i nápovědy, co by který tvar měl
předurčovat. Pokud nemáte „odborné instrukce“,
je jen na vás a vaší fantazii, co vám ve vodě ztuhlé
tvary prozradí o vaší budoucnosti. Nemáte-li olovo,
lijte do vody vosk!
8. Vánočka a hrášek štěstí
Někdo peče vánočku tradičně 22. prosince, jiný výhradně na Štědrý den. Ať tak či onak, nezapomeňte do vánočky ukrýt zrnko suchého hrachu,
kdo jej najde, bude mít celý rok štěstí!
9. Šupinky z kapra se vyplatí!
V žádném případě nezapomeňte schovávat do
peněženky šupinu z vánočního kapříka, ta vám zajistí dostatek ﬁnancí pro příští rok!
10. Darujte jmelí, darujte štěstí
Darovali jste svým blízkým jmelí? Ne? Ještě to
můžete napravit. Darované jmelí ochraňuje od nemocí a přináší do domu spokojenost a štěstí.
Zdroj: internet
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POZVÁNKA NA 33. ROČNÍK
ZIMNÍ PŘELOUČKÉ LIGY
V měsících prosinec 2018, leden 2019
a únor 2019, bude na stadionu Pod parkem probíhat tradiční Přeloučská zimní
liga, která píše historii tohoto sportu v celé
naší republice.
Pořadatelé této soutěže zvou všechny fanynky a fanoušky na dobrou a napínavou
podívanou, s vírou Fair-play.
Bližší informace na stránkách www.hcjestrabi.cz

VEDENÍ HC JESTŘÁBI
PŘEJE
VŠEM PŘÍZNIVCŮM HOKEJBALU
I OSTATNÍM,
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
NA POHODU,
A DO NOVÉHO ROKU ZDRAVÍ
A PLNO DNÍ VÍC RADOSTÍ,
NEŽ STAROSTÍ.

MINIPŘÍPRAVKA
V HEŘMANOVĚ MĚSTCI
SOBOTA 10. 11.
Trenér Tomáš Hájek:
„Turnaj minipřípravek v Heřmanově
Městci jsme odehráli se střídavými výkony
a úspěchy. Do turnaje jsme vstoupili ospalým výkonem s Pardubicemi a po zásluze
prohráli. Ve druhém utkání s Hradcem Králové jsme byli celé utkání výrazně lepší, nic-

Správné znění listopadové tajenky bylo: Chirurg Jiří Diviš. Výherkyní se stala Jana Juhaňáková, gratulujeme.
Znění poslední tajenky v tomto roce zasílejte na mail rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103.
Těšíme se na vaše odpovědi a děkujeme za přízeň.

- fáda-

Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 12 – 30. 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 12. 12. 2018.
12/18

31

9åHPĀWHQiĢĪPGďNXMHPH]DSĢt]Hě
SĢHMHPHNUiVQpDSRNOLGQp9iQRFH
DGRQRYpKRURNXPQRKR~VSďFKĪDSHYQp]GUDYt
5HGDNFH52ä78

Příští číslo Roštu vyjde v pátek 4. 1. 2019.

